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For at et verktøy skal kunne repareres med dekning av garantien, må sjekklisten oppfylle alle gulmarkerte felt over.  
*3 år – krever et gyldig sertifikat for utvidet garanti.

Er det fremlagt en gyldig kvittering for kjøpet? Ja Nei

Er verktøyet fortsatt innenfor garantiperioden? Ja Nei

Er produktet CE merket? Ja Nei

Har produktet blitt reparert tidligere?
Er det benyttet originale DEWALT deler? Ja Nei

Er produktet returnert med original kjøpskvittering? Ja Nei

Er verktøyet komplett med alle batterier, ladere etc.? Er alle deler av samme alder? Ja Nei

Er skaden skjedd pga. defekt materiale eller bruk? Ja Nei

Bærer verktøyet preg av for hard eller feilaktig bruk? Ja Nei

Har verktøyet spor av skader som skyldes ekstern påvirkning eller 
fremmedlegemer? Ja Nei

Hvilken garanti har produktet? 1 år 3 år

Dersom det er en garantireparasjon i løpet av år 2 eller 3 - finnes det et gyldig 
forlenget garantibevis?* Ja Nei

SJEKKLISTE FOR GARANTI
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AUTORISERT SERVICEVERKSTED 
GARANTI RETNINGSLINJER
INTRODUKSJON

Dette dokumentet er ment som en rettledning for våre 
autoriserte reparatører (Authorised Service Agents), for å 
hjelpe til med å skille mellom slitte deler, feilaktig brukte deler 
og defekte deler, for å se hva som dekkes av garantien. Dette 
er en rettledning og identifiserer ikke alle feiltyper.

Beslutningen om å godkjenne en garantisak påligger den 
autoriserte reparatøren, men i tvilstilfeller påligger den 
endelige avgjørelsen den lokale servicesjefen. 

Ved forsendelse til vårt servicesenter påse at egnet 
forpakning er brukt. Vi har rett til å avvise garantireparasjoner 
dersom produkt/forpakning ankommer skadet til 
servicesenteret på grunn av forpakningen.

Eksempler på spesifikke årsaker til feil er beskrevet og 
klassifisert under:

Defekte materialer eller 
produksjonsfeil: Dekkes av 
garantien

Stor slitasje eller feilaktig 
bruk av verktøyet: Dekkes 
ikke av garantien

Garanti-registrering - produkter må registreres innen 4 
uker etter kjøp for å inngå i DEWALTs 3-års garanti. Dersom 
produktet ikke er registrert gjelder kun 1-års garanti.

Datokoden kreves for å sikre at rett verktøy er registrert da 
det ble innkjøpt. Det kreves også der det er uenighet om 
kjøpskvitteringen - datokoden indikerer når produktet ble 
produsert

Alle produkter (inkludert verktøy, tilbehør og ekstrautstyr) har 
datokoder.

For alle garantikrav må datokoden identifiseres. Datokoden 
består av 8 tegn.

Eksempel på datokoder

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

Datakoden kan være plasser på ulike steder på utsiden 
av enheten på verktøyet skal være den samme som på 
sertifikatet for 3 års garanti.

EKSEMPLER PÅ DATOKODER:
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DEWALT ER OVERBEVIST OM 
KVALITETEN PÅ SINE PRODUKTER 
OG GIR DERFOR EN OMFATTENDE 
GARANTI TIL KUNDENE. 

Garantierklæringen kommer i tillegg til 
og ugyldiggjør ikke kontraktsmessige 
rettigheter for profesjonelle brukere 
eller lovmessige rettigheter for ikke 
profesjonelle brukere som regnes som 
privatpersoner. 

DEWALT vil kostnadsfritt reparere 
alle defekter som skyldes feil ved 
materialer eller produksjon innen 12 
måneder etter kjøpsdato eller etter vår 
avgjørelse erstatte produktet. 

DEWALT reserverer seg retten til å 
avslå krav om garanti dersom det 
autoriserte mener at reparasjonene 
ikke er i henhold til DEWALTs 
garantibetingelser.

Dersom du ønsker å reklamere, må du 
ta kontakt med din selger eller finne 
nærmeste autoriserte serviceverksted 
online, i DEWALT katalogen eller 
kontakte DEWALT i henhold til 
adressen i instruksjonsmanualen.  
Oversikt over våre autoriserte DEWALT 
servicesentre tilgjengelig på vår 
hjemmeside: www.2helpU.com

1. DEWALT® 1-års garanti
DEWALT vil reparere uten kostnader alle defekter 
som skyldes feil ved materialer eller produksjon 
innen 12 måneder etter kjøpsdato. 
2. Generelle forhold 
2.1 Garantien gjelder den som kjøpte produktet fra 
en autorisert forhandler. Garantien gjelder ikke for 
kjøp til omsalg og utleie.
2.2 Garantien kan ikke overføres. Den gjelder kun 
for den som kjøpe produktet som identifisert under 
2.1.
2.3 Garantien er tilgjengelig for DEWALT produkter 
dersom det ikke er spesifikt ekskludert
2.3 Reparasjon eller erstatning av produkt i løpet 
av garantiperioden forlenger eller fornyer ikke 
garantitiden. Garantitiden starter fra kjøpsdatoen og 
opphører 12 måneder senere 
2.4 DEWALT påberoper seg retten til å avslå 
reklamasjoner i løpet av denne perioden som ikke 
skyldes material- eller produksjonsfeil eller er i 
henhold til gjeldende retningslinjer. 
2.5 Frakt- og transportkostnader mellom bruker og 
kjøpested eller mellom DEWALT produktbruker og 
DEWALT autoriserte serviceverksted dekkes ikke av 
garantien.
3. Produkter som ikke omfattes av garantien 
Produkter som ikke omfattes av garantien:
3.1 Produkter som ikke er produsert i henhold til 
DEWALT europeiske spesifikasjoner eller importert 
fra en ikke-autorisert selger utenfor EU og EØS
3.2 Tilbehør som er i kontakt med arbeidsstykke  
ansees for å være forbruksvarer f.eks. bor, sagblad 
og slipeskiver
3.3 Produkter beregnet på serieproduksjon, levert 
til utleiefirmaer, i henhold til serviceavtaler eller 
Business to Business kontrakter er ekskludert og er 
objekter med spesifikke garantiavtaler spesifisert 
ved egen leveringskontrakt
3.4 DEWALT merkede produkter som leveres 
som agenturer/samarbeidspartnere - for 
den gjelder spesifikke garantibetingelser. Se 
produktdokumentasjonen som følger produktet
3.5 Et produkt som leveres inn til garantireparasjon 
som en del av et sett hvor datokoden ikke stemmer 
overens med de resterende produktene i settet og/
eller dato for kjøp.
3.6 Håndverktøy, klær og verneutstyr
3.7 Produkter som benyttes i produksjon eller bruk 
med høy belastning eller prosesser dersom de ikke 
understøttes av DEWALT serviceplan

4. Ekskluderinger fra garanti
Reklamasjoner kan bli avslått dersom:
4.1 Dersom det ikke kan vises til material- 
eller produksjonsfeil for DEWALTs autoriserte 
serviceverksted.
4.2 Dersom slitasje skyldes normal bruk. Se punkt 
4. Alle produkter utsettes for slitasje ved bruk. 
Riktig valg av produkt er viktig,
4.3 Produktets datokode og serienummer kan ikke 
bekreftes.

4.4 Original kjøpskvittering kan ikke fremlegges.
4.5 Ødeleggelse på grunn av misbruk inklusiv 
fall, uhell eller bruk som ikke er i henhold til 
bruksinstruksjonene.
4.6 Ødeleggelser på grunn av bruk av ikke-
godkjent tilbehør eller tilleggsutstyr.
4.7 Produkter som er forsøkt modifisert.
4.8 Produkter som er reparert eller forsøkt reparert 
av en ikke DEWALT autorisert servicetekniker eller 
bruk av uoriginale deler.
4.9 Produktet er overbelastet eller brukt etter en feil 
har oppstått.
4.10 Bruk i ekstreme miljøer inklusiv inntrenging av 
væske og andre materialer.
4.11 Misligholdt service eller utskifting av slitte 
deler.
4.12 Produktet er returnert ufullstendig eller med 
ikke-originale komponenter.
4.13 Feil på produktet skyldes en tilpassing, 
justering eller montering gjort av brukeren som er 
beskrevet i instruksjonsmanualen. Alle produkter er 
kontrollert og sjekket under produksjon. Produktfeil 
eller produksjonsfeil må meldes umiddelbart til 
selger
4.14 Feil på grunn av slitasje på en komponent ved 
normal bruk. Slitasje på komponenter er inkluderte, 
men er ikke begrenset av følgende eksempler:
Vanlige komponenter
Kullbørster, ledninger, kapslinger, chucker, flenser, 
bladholdere, tetninger, O-ringer, smøringer, fett.
Spesifikke komponenter
Servicesett
Innfestings produkter
O-ringer, drivverk,  fjærer, støtfangere
Hammere
Slastykker, sylindere, feste, skralleverk
Slagstykker
Ambolt, bitsfeste

5. Garantikrav 
5.1 For å framføre et krav om garanti; 
Ta kontakt med din salgsrepresentant eller ditt 
lokale autoriserte serviceverksted. Finn autoriserte 
serviceverksted på www.2helpU.com
5.2 DEWALT produktet må returneres komplett 
med alle deler vedlagt sammen med gyldig 
kjøpskvittering
5.3 DEWALTs autoriserte serviceagent vil 
kontrollere produktet og bekrefte om garanti er 
gjeldende eller ikke
5.4 Der hvor garantireparasjonen finner slitte 
komponenter vil agentene presentere et 
kostnadsoverslag for utbytte av disse.
5.5 Feil som skyldes dårlig vedlikehold kan føre til 
at fremtidige reklamasjoner blir avslått.
5.6 Når reparasjonen er fullført returneres produktet 
til stedet der det ble sendt fra for reparasjon under 
garantien.

HVA ER DEWALTS GARANTI POLICY?
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VURDERING AV KRAVET 

FØRSTE TRINN 

Du må først sørge for å ha 
gyldig kjøpskvittering før du 
kan vurdere noe garantikrav. 

Produkter som ikke er kjøpt i 
EU og som ikke har CE-mer-
ket dekkes ikke av DEWALTs 
garanti. DEWALT-produktet 
skal ha CE-merking som vist 
under:

 
CE-merkingen er et lovpålagt 
krav for produkter som er 
dekket ved ett eller flere 
EU-direktiver om produktets 
tiltenkte bruk. For DEWALTs 
produkter viser det at 
DEWALT har verifisert at 
produktet samsvarer med 
kravene i de relevante 
direktivene*.

*Unntatt er lasere og pneumatisk utstyr, 
slike produkter trenger ikke CE-merking.

6. Avslåtte garantireklamasjoner
6.1 DEWALT påberoper seg retten til å avslå 
reklamasjoner i løpet av denne perioden som ikke 
avhenger av material- eller produksjonsfeil eller er i 
henhold til gjeldende retningslinjer.
6.2 Når et garantikrav blir avslått av en autorisert 
DEWALT-serviceagent vil årsaken til avslag bli 
kommunisert sammen med et estimat over 
reparasjonen til bruker. Dersom et garantikrav 
avslås vil kunden bli belastet for montering og 
returforsendelse av det defekte produktet.
7. Betingelser
7.1 DEWALT reserverer seg retten til å korrigere og 
tillegge betingelser i garantkravene, klassifisering 
av perioder og produkter uten varslinger.
7.2 Gjeldende garantibetingelser er tilgjengelige 
på  www.2helpU.com. Du kan også ta kontakt 
med din lokale DEWALT forhandler, autoriserte 
serviceverksted eller DEWALT lokalt.

DeWALT European Power Tool (PT)
3 ÅRS GARANTI
Garantitiden for ditt produkt kan forlenges fra 
1 år til 3 år fra kjøpsdato dersom følgende 
betingelser følges

1. REGISTRERING

Produktet må registreres innen 4 uker etter 
kjøp på www.DEWALT.no/3 ( her kreves 
brukers data, art.nr., serienummer og 
datakode). Verktøysett som inneholder flere 
produkter er et unntak - her må hvert enkelt 
produkt i settet registreres hver for seg.

2. Generelle retningslinjer

2.1 DEWALTs 3 årlige garanti er tilgjengelig 
for den brukeren som har kjøpt DEWALT 
produkter fra en autorisert DEWALT forhandler. 
Garantien gjelder ikke for omsalg og utleie av 
produkter.

2.2 Garantien kan ikke overføres. Den er kun 
gyldig for den som opprinnelig kjøpte DEWALT 
produktet og som har kjøpt og registrert 
produktet etter ovenstående retningslinjer.

2.3 I tillegg til vilkårene som er beskrevet i 
dette dokumentet, gjelder også vilkårene i 
DEWALT European PT garanti.

2.4 Reparasjon av et produkt under garanti 
vil ikke forlenge eller fornye garantiperioden. 
3-års garantiperiode starter fra kjøpsdato og 
avsluttes 36 måneder senere.

2.5 Ved å registrere produktet så aksepterer 
brukeren av produktet betingelsene spesifisert 
over og at dette ekskluderer produktet fra 
DEWALT 30-1-1 garantien som ble trukket 
01.01.2016

3. Produkter som ikke er inkludert i 3 års 
garantien

I tillegg til produktene som er angitt i DEWALT 
European PT garantien, avsnitt 3, er følgende 
produkter ekskludert fra DEWALTs 3 års 
garanti:

Innfesting som f.eks. spikerpostoler, produkter 
drevet av krutt

Batterier og ladere

Ombygde og rekonstruerte produkter merket 
med -  “Factory rework” og/eller “Q”

Kompressorer og generatorer.

4. Krav om garanti

4.1 For å framføre et krav om garanti; Ta 
kontakt med din salgsrepresentant eller 
ditt lokale autoriserte serviceverksted. Finn 
autoriserte serviceverksted på www.2helpU.
com

4.2 DEWALT produktet må returneres komplett 
med alle deler vedlagt sammen med original 
kjøpskvittering og gyldig 3 års garantibevis.

4.3 DEWALT påberoper seg retten til å avslå 
reklamasjoner i løpet av denne perioden 
som ikke avhenger av material- eller 
produksjonsfeil eller er i henhold til gjeldende 
retningslinjer.

5. Endringer i betingelser

5.1 DEWALT reserverer seg retten 
til å korrigere og tillegge vilkår i 
garantibetingelsene, klassifisering av perioder 
og produkter uten varslinger.

5.2 Gjeldene betingelser for garanti 
Gjeldende betingelser for garanti finner du 
på www.2helpU.com, hos din lokale DEWALT 
leverandør eller hos DEWALT lokalt.
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DEWALT vil reparere, uten ekstra kostnader, alle defekter som 
skyldes feil ved materialer eller produksjon innen 12 måneder 
etter kjøpsdato. 

Garantien dekker ikke defekte deler som skyldes for stor 
slitasje eller feilaktig bruk av verktøyet. 

Garantien gjelder ikke dersom reparasjon har vært forsøkt 
gjort av uautoriserte personer.

     Defekte materialer eller produksjonsfeil 

  DEWALT anvender svært høye standarder for 
underleverandører og produksjonsanlegg, og alle 
produkter testes før de forlater fabrikken. Men i sjeldne 
tilfeller vil det likevel oppstå produktfeil.

 Dersom du er overbevist om at en produktfeil skyldes 
enten 

 a) feil montering ved produsenten eller 

 b) feil fra produsenten ved produksjon av en eller flere 
komponenter i produktet i forhold til de spesifiserte 
grensene, så gir DEWALTs garanti reparasjon av slike feil 
på kundens produkt. 

Eksemplene under dekkes ikke av garantien:

SPREKKER I SÅLEN

ØDELAGT BATTERI (SPREKK/KUTT I BATTERIET)

VIKTIGE PUNKTER VED 
GARANTIEN

 TOLKNING AV    
GARANTI POLICYEN
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Eksemplene under dekkes ikke av garantien:

SLITTE FJÆRER SLITT SPIKERPROFIL

ØDELAGT OG SLITT SLAGDEL OVERDREVEN BRUK, DÅRLIG VEDLIKEHOLD

SLITASJE

DEWALTs garanti dekker ikke 
komponenter som er utsatt for “for 
hard slitasje”. Betegnelsen “slitasje” 
henviser til antall timer produktet har 
vært brukt og miljøet det har vært brukt 
i. Omfanget av slitasje for et produkt 
vil avgjøres av deg som autorisert 
reparatør.

Følgende deler er eksempler på 
slike som kan være utsatt for slitasje 
og dekkes derfor ikke av garantien 
dersom produktet har vært utsatt for 
hard bruk i forhold til bruksområdet og 
miljøet det er designet for:

• Anker-kommutator

• Lager

• Brytere

• Slagstykker og hammere

• Clutcher

• Fjærer

• Generelt alle deler som samhandler

I tillegg til de angitte punktene om 
“slitasje” dekkes ikke de følgende 
delene av garantien så fremt det ikke 
kan påvises feil ved produksjon, som 
skal avgjøres av deg som autorisert 

reparatør:

•  Børster

•  Chucker

•  Deksler 

•  Kabelsett (merk: skadede kabler 
reduserer sikkerhet og ytelse på 
verktøyet, og gjør garantien ugyldig)
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 MISLIGHOLD AV VERKTØYET  
Eksempler på mislighold av verktøyet 
inkluderer: 
• Ekstreme slag eller fall 
•  Innføring av fremmed legemer; f.eks. spiker, skruer, 
sand 
• Bruk av feil verktøy i forhold til bruksområdet 

• Alle modifikasjoner på verktøyet 
• For lang miljøeksponering 
• Feil spenning på verktøyet 
• Bruk av feil tilbehør eller batterier 
• Manglende anbefalt service (spesielt hammermaskiner) 
•  Bruk av feil type fett (elektriske verktøy krever ikke 
ekstra smøring, dersom du smører verktøyet vil det skade 
interne komponenter).

Service utført av ikke-autoriserte personer

 Under ingen omstendigheter skal en kunde prøve å 
reparere verktøyet selv i løpet av garantiperioden. 
Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte 
serviceverksteder i garantiperioden

Generelle retningslinjer 

•  Krav om kvittering. Forsikre deg om at det fremlegges et 
gyldig dokument som dokumenterer kjøpstidspunktet og 
at verktøyet fortsatt er innen garantiperioden. 

•  I noen land må garantikortet fylles ut og leveres sammen 
med verktøyet ved krav om garantireparasjon.

•  Produktet skal være brukt i henhold til bruksanvisningen.

•  Alle garantikrav skal være påført kundens navn og 
adresse.

•  Tjenester som leveres under dekke av garantien vil ikke 
forlenge eller fornye verktøyets garantiperiode.

•  Bruk bare originale DEWALT reservedeler.

• Aksepter aldri et produkt som er reparert med 
komponenter som ikke er originale DEWALT komponenter,  
inkludert batterier som ikke er originale.

•  Aksepter aldri garantikrav for verktøy som er brukt feil, 
har falt ned eller er skadet.

•  For artikler som er solgt som del av en kampanje (for 
eksempel klær eller elektriske apparater), vennligst 
kontakt din lokale servicesjef for assistanse.

Transport

• For å beskytte verktøyet ved transport til garantireparasjon 
bør det returneres i den originale emballasjen, inkludert 
esken for verktøysettet.

VANNSKADEFEIL PRODUKT FOR OPPGAVEN

TOLKNING AV GARANTI POLICYEN
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 For å sikre maksimal levetid på en batteripakke er det noen 
gode råd (“”best practices””)  som generelt bør følges. 
Kontroller om brukeren har fulgt følgende retningslinjer: 
 
Sjekk at bruker har overholdt følgende retningslinjer: 
 
1. Batteriet oppnår optimal ytelse ved ladning ved 
romtemperatur. Det bør ikke lades ved temperaturer under 
4°C eller over 40°C. Under slike forhold vil ikke batteriet bli 
ladet helt opp og kan ta permanent skade. 
 
2. Dersom batteriet blir varmt skal brukeren la det avkjøles 
for minst 2 timer før den settes i laderen.  
 
3. Brukeren må ikke forsøke å bruke/utlade batteriet utover 
det punktet hvor verktøyet ikke lenger gir den nødvendige 
kraften og dreiemomentet som kreves. Det kan forårsake 
permanent skade som vil hindre batteriet i å lades helt opp. 
Brukeren må ikke tape fast avtrekkeren på verktøyet for å 
lade ut batteriet. 
 

4. Batteriet må oppbevares på et kjølig og tørt sted. Dersom 
temperaturen overskrider 49°C kan det redusere batteriets 
levetid. 
 
5. Brukeren bør regelmessig lade batteriet over hele natten 
for å få full effekt av 3-trinns ladesystemet, for optimal 
brukstid og levetid på batteriet.  
 
6. Batteripolene skal beskyttes ved å bruke lagrings hetten 
når batteriet ikke brukes (forsiktig: ikke la det ligge løse 
metalldeler i verktøyesken nær batteripolene).

 7. Batterifestene skal beskyttes mot misbruk eller kraftig 
tilsmussing som kan påvirke batteriets innfesting på 
verktøyet.

 8. Overbelastning av maskinen. Dersom maskinen blir 
overbelastes kan det lade ut batteriet, det kan gi permanent 
skade på battericellene.

 9. Batteriet skal ikke oppbevares i laderen

 10. Batteriet må ikke oppbevares i direkte sollys.

Batterier som dekkes av garantien skal innleveres komplett til reparatøren (verktøy, 
lader og originale batterier) for å kunne aksepteres.

BATTERIPAKKER - UTSTYR

Batteriene bør testes ved hjelp av DEWALT batteritester tilgjengelig fra DEWALT. 
Skifte av batterier under garantien skal bare utføres av reparatøren ved hjelp av 
prosesser og testutstyr som er godkjente av DEWALT.

Kontakt din lokale autoriserte serviceagent for ytterligere informasjon.

Skadet batteriMister du batteriet ned kan det 
forårsake alvorlige skader.

DeWALT anbefaler batteritester

Gammel lader gjenbrukt med 
helt ny bormaskin

BATTERIER - VANLIG STELL
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FLEXVOLT - selv om det er 54V vil det også bli testet på 18V

Kunde tar med batteri 
til en serviceagent

Agenten skal kreve å få produkt 
og lader fra brukeren.

Agenten skal visuelt undersøke 
batteriets tilstand og sjekke 

kjøpskvittering

Plasser batteriet i kundens lader 
i 2 minutter. Viser LED-indika-

torene “bytt batteriet”?
Kvalifiserer batteriet til garantikravene?

DERSOM DEN IKKE DEKKES AV GA-
RANTI - RETURNER TIL KUNDE

INGEN PROBLEMER, RETURNER 
TIL KUNDE

Dersom LED-displayet viser 
“varm/kald forsinkelse” - 
vent til batteriet har nådd 
romtemperatur og prøv 

igjen.

Sett batteriet i et produkt og 
kjør en funksjonalitetstest 

(lad i 5 minutter dersom det 
kreves). Dersom produktet 

fungerer så kan dette 
indikere årsak

Koble batteri og verktøy 
til teststasjon. Sjekk om 
spenningen er stabil og 
for ladestrøm. Test alle 

retninger og gir

Stemmer 
spesifikasjonene?

Har kunden klaget på dårlig 
brukstid?

ADVARSEL!
Ikke lad et DEWALT Li-Ion batteri på 
teststasjonen.

Alltid bruk anbefalt DEWALT lader.

BATTERI SPESIFIKASJONER

ANSLÅTT 
BATTERIKAPASITET

MIN AH 
SPESIFIKASJON

1.1Ah 0.75Ah

1.2Ah 0.80Ah

1.25Ah 0.80Ah

1.3AH 0.85Ah

1.7Ah 1.10Ah

1.9Ah 1.25Ah

2.0Ah 1.30Ah

2.2Ah 1.45Ah

2.4Ah 1.55Ah

2.6Ah 1.70Ah

3.0Ah 1.95Ah

4.0Ah 2.60Ah

5.0Ah 3.25Ah

6.0Ah 3.90Ah

KJEMI SPENNING # CELLER
NICd/NIMH 7.2V 6

9.6V 8

12V 10

14.4V 12

18V 15

24V 20

LI-Ion Nano 14.4V 5

18V 6

28V 8

36V 10

LI-Ion XR 10.8V 3

14.4V 4

18V 5

Nei

Nei

Nei

Nei

Yes

Ja

Ja

Ja

Ja

Sjekk batteriet på serviceverkst-
edets lader - likt resultat?

UTSKIFTBART 
BATTERI

Nei

Lad batteriet fullt

Kjør en sjekk 
av celler og 
kapasitet på 

DEWALTs 
anbefalte 

batteritester.

Følger batteriet 
Spesifikasjonene? 

(se tabell til 
venstre)

PROSESS FOR BATTERITEST
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Hvordan kan det blir feil på batteriet?

Det skjer oftere at batterier får feil pga alder. Batteriets 
kapasitet faller til et punkt der batteripakken ikke er i stand 
til å gi en brukbar kjøretid per lading. Andre feil inkluderer 
overoppheting av batteriet, kortslutning og skader på grunn 
av plutselige støt/fall.  

Hva kan jeg gjøre for at batteriene skal forbli i best 
mulig stand så lenge som mulig? 

Batteriet blir dårligere under den første bruksperioden. 
Dette er naturlig og skjer med alle batterier fra alle 
produsenter. Det finnes imidlertid måter du kan 
hjelpe batteriet slik at dette skjer mer langsomt.                                                                                                                          
• De fleste DEWALT NiCd/NiMH ladere tilbyr en 10 timers 
“refresh”-program som bør brukes ukentlig. Sjekk din 
brukermanual for å se om denne funksjonen finnes på din 
lader.                                                                                                       
• Ikke overbelast verktøyet ditt. 
• Oppbevar ditt batteri på en tørr plass mellom 4 og 20ºC 
dersom det ikke skal brukes på noen måneder. 
Nikkelbatterier skal oppbevares uladet mens Li-ion batterier 
skall oppbevares fulladet. Dersom dette ikke gjøres er det 
fare for at selvutladingen forårsaker at en eller flere celler går 
under kritisk spenning og ødelegger batteriet.  
For normale korte perioder av oppbevaring er normal 
romtemperatur å foretrekke.  

Hva er “minneeffekt” og har denne påvirkning på 
batteriene til produktene?

Minne er et av mange forhold som kan gi kortere brukstid. 
Minne dannes når batteriet gjentatte ganger blir delvis 
oppladet (ladningen avsluttes før det har nådd full kapasitet 
i f.eks. tannbørster og barbermaskiner). Oppladbart verktøy 
lider sjelden under dette på grunn av variert bruk. Mange 
bruker fremdeles uttrykket “minne” som et samlebegrep for 
tap av batterikapasitet.      
        
 
        
      

Skal et batteri utlades helt før det lades?

Nei, ingen strømbatterier skal lades helt ut før lading. Dette 
skader trolig batteripakkens levetid mer enn å forlenge 
levetiden. For NiCd og NiMH batterier der brukeren merker et 
energitap bør batteriet settes i laderen. Med Li-Ion batterier 
kutter batteriet (eller noen ganger selve verktøyet) automatisk 
strømmen når den synker under en fast punkt. Dette er 
normalt og indikerer for tidspunktet hvor batteriet må settes i 
laderen.   

Kan jeg bruke DEWALT batteri med samme spenning, 
men med forskjellig kjemi til mitt produkt?

Selv om produktet var kjøpt med Li-Ion, NiCd eller NiMH 
batteri betyr ikke dette at det ikke kan brukes med noen av 
de andre kjemiene. Sjekk kompatibiliteten med din forhandler 
eller ditt lokale serviceverksted dersom du er usikker - NB! ta 
med i betraktning at det er mulig at laderen må oppgraderes 
dersom du oppgraderer batteriene dine. 

Kan jeg bruke et DEWALT batteri med samme spenning 
(V), men med forskjellig kapasitet (Ah) i mitt produkt?

Kapasiteten (antall Ah) som et batteri har er relevant for antall 
brukstimer du vil få ut av batteriet. Det sammenlignes ofte 
med en bensintank i en bil. Et 3,0Ah batteri vil ha merkbar 
lengre brukstid enn et 1,5Ah batteri, men dersom spenning 
og batteriet er lik og du har sjekket kjemien - så er det 
kompatibelt.      
 

Kan hvilken som helst DEWALT lader brukes til å lade 
hvilket som helst DEWALT batteri?

Nei. Ulike ladere passer til forskjellige batterier. Selv om 
mange ladere kan lade forskjellige spenning og kjemier bør 
kompatibiliteten sjekkes hos din forhandler eller hos ditt 
autoriserte serviceverksted dersom du skulle være usikker.

SPØRSMÅL OM BATTERI
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Skader på chucken kan skyldes feil bruk, for eksempel:

• Sluring av bits på grunn av feil tiltrekking av chucken.

• Slitasje som skyldes bruk av drillen der chucken kjøres mot 
en hard overflate.

• Oppbygging av smuss på chucken (for å redusere risikoen, 
gjør alltid ren drill-bitsen før den settes i chucken).

• Rust som skyldes for lang eksponering for fuktighet.

• Dersom det er forsøkt å ta av chucken eller tilbehør ved 
hjelp av feil verktøy, f.eks. en skrutrekker.

Chucker dekkes vanligvis ikke av garantien, så fremt de ikke 
er produsert innen grensene i designspesifikasjonen.

MOTORER 
For å sikre lang levetid er motorene 
utstyrt med en kjølevifte.  Effekten av 
dette kjølesystemet er direkte relatert 
til hastigheten på ankeret (akslingen). 
Dersom en motor utsettes for ekstra 
belastning kreves det mer energi for å 
opprettholde det spesifiserte turtallet 
(RPM). Under lang tids belastning vil 
motorhastigheten falle og kjøleeffekten 
vil raskt avta. Motortemperaturen 
vil da øke, det kan føre til kritisk 
overopphetning.

For å unngå overoppheting bør motoren 
alltid brukes med optimalt turtall. En 
overopphetet motor gir aldri krav på 
garanti, det er nesten alltid et tegn på feil 
bruk av verktøyet.

BRYTERE OG KRETSKORT 
Brytere og kretskort kan være sensitive 
for statisk elektrisitet. De skal derfor 
lagres og monteres ved hjelp av korrekt 
beskyttelse mot statisk elektrisitet. Merk: 
Brytere og kretskort er sensitive for 
høy strøm og varme fra overbelastning 
av verktøy. Slike feil dekkes aldri av 
garantien.

LASERE 
Lasere kan bare repareres og/eller 
kalibreres med dekning fra garantien 
ved reparatører som er opplært og 
sertifisert av DEWALT. Ikke kalibrer og/
eller reparer et produkt dersom du ikke 
er fullt opplært eller ikke har det korrekte 
verktøyet for reparasjon og kalibrering.

Dersom enheten har fysiske skader, 
som f.eks. knust glass eller bøyd 
rotasjonshode, 

så skyldes det at verktøyet er mistet ned 
og det dekkes ikke av garantien.

Dersom enheten har en optisk 
forskyvning eller ikke er innrettet 
korrekt, se brukermanualen for 
feltkalibrering (“Field calibration check”) 
også kalt nøyaktighetssjekk. 

Dersom feltkalibreringen ikke løser 
problemet, må laseren ha service og 
kalibreres av en autorisert reparatør.

Dersom et batteri har stått i laseren over 
en lang periode hvor denne ikke har vært 
i bruk så kan dette føre til rust - dette 
dekkes ikke av garanti.

Overdreven bruk

Batterier som har rustet

Brent motor

Knust linse

Ødelagt chuck - dårlig 
behandling av verktøyet

Rustet chuck - verktøy 
ligget utendørs

GUIDELINES CHUCKER

12



Informasjon tilgjengelig på www.2HelpU.com 

Tekniske data om våre produkter:

• Bruksanvisninger

• Tekniske egenskaper

• Reservedelsliste

• Tekniske tegninger

Informasjon om autoriserte reparatører og CRUs:   
• Liste av representanter
• Finne nærmeste representant
• Informasjon om representantene
• Kart for å finne din representant

Som en autorisert reparatør har du full tilgang til  
www.2HelpU.com via verktøysalget. I tillegg til  tekniske 
spesifikasjoner, tegninger og delelister, inneholder 2helpU 
kablingsdiagrammer, instruksjonsbøker, 

reparasjonsanvisninger, servicebulletiner, reparasjonsvideoer, 
reparasjonsanimasjoner og kursinformasjon. Nivået av 
informasjon varierer fra produkt til produkt og oppdateres 
regelmessig.

ONLINE INFORMASJON
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A: Hvilke produkter dekkes av DEWALT  3 års garanti?

B: DEWALTs 3 års garanti gjelder for verktøy innkjøpt etter 1. 
Januar 2016 som er blitt registrert online innen 4 uker fra 
innkjøpsdato. Se kjøpsbetingelser 

A: Hvilke produkter inngår ikke i tilleggsgarantien på 2 
år?

B: Følgende produktgrupper er ekskludert:

 Innfesting som f.eks.: spikerpistoler, produkter drevet 
av krutt, batterier og ladere Ombygde og rekonstruerte 
produkter merket med - “Factory rework” og/eller “Q” 
Kompressorer og generatorer Disse produktene dekkes av 
standard garanti (1 år) Gå inn på MyDewalt.dewalt.no for å 
sjekke om ditt produkt er kvalifisert for 3 års garanti

A: Dersom produktet var kjøpt før 1.Januar 2016 - 
hvilken garanti er det kvalifisert for?

B: Produkter kjøpt før 1.Januar 2016 går under 30-1-1 
garantien, så fremt ikke produktet har blitt registrert under 
XR produkter hvor garantitiden var forlenget til 3 år fra 
kjøpsdato

A: Dersom produktet var kjøpt før 1.Januar 2016 - er 
det kvalifisert for 3 års garanti?

B: Nei, det gjelder kun produkter som er kjøpt etter 1. Januar 
2016 og som har registrert kjøpet online innen 4 uker fra 
kjøpsdato. Kjøpsvilkår.

Gå inn på MyDewalt.dewalt.no for å sjekke om ditt produkt er 
kvalifisert for 3 års garanti

GENERELLE SPØRSMÅL
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A: Dersom produktet ble kjøpt etter 01.01.16, men 
har informasjon om 30-1-1 garantien inkludert i 
instruksjonsmanualen - hvilken garanti gjelder?

B: DEWALTs 3 års garanti tilbys kvalifiserte produkter 
kjøpt etter 01.01.16 og registrert online innen 28 dager 
etter kjøpsdato. Dersom produktet ikke blir registrert så 
gjelder 1 års garanti. Dersom et produkt er levert med 
informasjon om 30-1-1 garantien og ikke er registrert 
så vil en reparasjon omfattende av 30-1-1 garantien 
vurderes av autorisert serviceverksted. 
Ved registrering av produktet på 3 års garanti så 
aksepterer bruker at produktet er ekskludert fra 30-1-1 
garantien som ble trukket 01.01.16. 

A: Kan en kunde registrere produktet på 3 års 
garantien og kreve behandling etter 30-1-1 
garantien?

B: Nei. Ved registrering av produktet på 3-års garanti så 
aksepterer bruker at produktet er ekskludert fra 30-1-1 
garantien  som ble trukket 01.01.16.  
   

A: Hvem kan registrere et produkt for 3 års garanti?

B: Registreringen for den utvidede 3 års garantien må 
gjøres av sluttbrukeren som har kjøpt DEWALT produktet 
fra en autorisert DEWALT forhandler. Garantien kan ikke 
overføres. Kun kjøper kan registrere og kreve garantien. 
 

A: Inngår rekonstruerte produkter i 3 års garantien?

B: Ombygde og rekonstruerte produkter merket med -  
“Factory rework” og/eller “Q” 
        
  

A: Hvor lenge vil nedlasting for produktregistreringen 
være tilgjengelig?

B: Linkene vil være tilgjengelige til garantitiden er utløpt.  

     

A: Hvor lenge varer 30-1-1 garantien?

B: “30-1-1 garantien ble avsluttet 01.01.16. Betingelsene i 
30-1-1 garantien gjelder for produkter kjøpt før 01.01.16 
og 12 måneder fra kjøpsdato.  
DEWALTs 3 års garanti tilbys kvalifiserte produkter 
kjøpt etter 01.01.16 og registrert online innen 28 dager 
etter kjøpsdato. Dersom produktet ikke blir registrert så 
gjelder 1 års garanti. Dersom et produkt er levert med 
informasjon om 30-1-1 garantien og ikke er registrert 
så vil en reparasjon omfattende av 30-1-1 garantien 
vurderes av autorisert serviceverksted. 
Ved registrering av produktet på 3-års garanti så 
aksepterer bruker at produktet er ekskludert fra 30-1-1 
garantien  som ble trukket 01.01.16” 

A: Blir produkter bruk i produksjon ekskludert for 
betingelsene i 3 års garantien?

B: Ja, produkter brukt i serieproduksjon, stillaser, utleie, som 
inngår i serviceavtaler og Business to Business kontrakter 
er ekskludert. Her gjelder spesifikke garantibetingelser 
som omtales i leveringskontraktene.   
 

A: Gjelder 3 års garantien for mitt Bluetooth™ batteri?

B: Nei. Batterier blir ikke dekket av 3 års garantien som 
gjelder for XR-produkter og vil heller ikke inngå i denne.  
Dataene som er utvekslet i batteripakkens initiering gir 
ikke detaljer om verktøyet det leveres med. 

A: Kan en kunde registrere produktet via post for 2 års 
garanti?

B: Beklager, men registreringen er kun mulig online

GENERELLE SPØRSMÅL:
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Din DEWALT Service Agent

REGISTRER HOS

NO 
Postboks 4613 Nydalen 
0405 Oslo 
Tlf: 22 90 99 10

Det gule og svarte fargemønsteret brukes på DEWALTs 
elektriske verktøy og tilbehør som et registrert varemerke.

www.2helpu.com

GARANTI
OG SERVICE

Vennligst se de gjeldende betingelser som gjelder i 
ditt marked.

www.                 .com


