AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ PARTNER

POKYNY TÝKAJÍCÍ
SE ZÁRUKY

www.

.com

ZÁRUČNÍ KONTROLNÍ SEZNAM
Je k dispozici originál nákupního dokladu?

Ano

Ne

Je nářadí ještě stále v záruce?

Ano

Ne

Je nářadí označeno symbolem CE?

Ano

Ne

Bylo nářadí už dříve opravováno?
Byly k opravě použity originální náhradní díly DEWALT

Ano

Ne

Bylo zařízení vráceno včetně originálního nákupního dokladu?

Ano

Ne

Mají všechny akumulátory, nabíječky apod., které jsou v
zařízení namontovány, stejné datum výroby?

Ano

Ne

Byla závada způsobena vadným materiálem nebo chybou z
výroby?

Ano

Ne

Jsou na nářadí viditelné známky nadměrného opotřebení,
špatného zacházení nebo nesprávného použití?

Ano

Ne

Jsou na nářadí viditelné známky poškození způsobeného
vnějším vlivem nebo cizími tělesy?

Ano

Ne

Jaká záruční lhůta se na nářadí vztahuje?

1 ROK

3 ROKY

Pokud byla záruční oprava provedena ve 2. nebo 3. roce záruky,
byl vydán platný certifi kát prodlužující záruku?*

Ano

Ne

Pro poskytnutí záruční opravy nářadí musí kontrolní seznam odpovídat všem výše uvedeným buňkám
označeným žlutou barvou.
* Tříletá záruka – vyžaduje platný rozšířený záruční certifi kát.
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AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ PARTNER

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY
ÚVOD
Tento dokument slouží jako příručka pro naše autorizované
servisní partnery a má jim pomáhat při odlišování
opotřebovaných dílů, dílů použitých v rozporu s určením a
závadných dílů, za účelem vyúčtování záručních plateb. Níže
předkládáme pouze pokyny, které nepopisují všechny
typy závad.
Rozhodnutí o převzetí zařízení do záruční opravy je v
kompetenci autorizovaného servisního partnera. V případě
sporů však defi nitivní rozhodnutí činí lokální vedoucí servisu.
Pokud má být zařízení odesláno do servisního centra
naší fi rmy, je třeba se ujistit, zda bylo správně zabaleno.
Pokud bude produkt doručen v poškozeném stavu nebo v
poškozeném obale, vyhrazujeme si právo zamítnout nároky ze
záruky z důvodu nesprávného zabalení.
Příklady konkrétních příčin závad jsou popsány a
seřazeny následujícím způsobem:
Materiálové vady nebo vady z
výroby: Se zárukou

Provozní opotřebení nebo
opotřebení vyplývající z
nesprávného používání: Bez
záruky

Pokud zařízení nebude zařazeno nebo nebude vydaný záruční
certifi kát, platí pouze roční záruka.
Kód data je vyžadován za účelem potvrzení, že byla
provedena registrace příslušného zařízení zakoupeného jako
originál. Rovněž v případě sporů týkajících sa nákupního
dokladu, kód data označuje, kdy bylo zařízení vyrobeno.
Všechny produkty (včetně nářadí, doplňků a příslušenství)
jsou označené kódy dat.
U všech záručních hlášení je třeba uvést kód data. Kód data
se skládá z 8 znaků.
Ukázkové kódy dat:
201534 U0
201602 16
200605 UA
Kódy data se mohou nacházet na libovolném místě na
vnější straně zařízení. Kód data umístěný na nářadí se musí
shodovat s kódem umístěným na záručním certifi kátu a musí
být uváděn u veškerých reklamačních hlášení do 3. roku
záruky.

Registrace záruky– Nářadí je nutné zaregistrovat do čtyř
týdnů od zakoupení, aby se provedla kvalifi kace 3leté záruky
DEWALT.

UKÁZKOVÉ KÓDY DAT:
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CO ZNAMENÁ ZÁRUČNÍ POLITIKA DEWALT?
ROČNÍ EVROPSKÁ
ZÁRUKA DEWALT NA
ELEKTRONÁŘADÍ
Firma DEWALT si je jista kvalitou
svých produktů, a proto nabízí
jejich profesionálním uživatelům
výjimečné záruční podmínky. Tyto
záruční podmínky neomezují smluvní
práva profesionálních uživatelů ani
zákonná práva soukromých uživatelů,
považovaných za spotřebitele, a
znamenají pouze rozšíření těchto práv.
Záruka platí na území členských zemí
Evropské unie a Evropské zóny volného
obchodu.
V souladu s podmínkami evropské
záruky DEWALT PPT, podmínkami
dostupnými v lokální kanceláři DEWALT,
u prodejce nebo na internetové
straně www.2helpU.com, pokud bude
produkt DEWALT v období 12 měsíců
od data nákupu poškozený z důvodu
materiálových vad nebo vad z výroby,
může DEWALT, podle vlastního uvážení,
provést bezplatnou výměnu všech
závadných dílů nebo celého zařízení.
Pokud podle názoru zmocněného
partnera nebyla oprava provedena v
souladu s podmínkami uvedenými v
evropských záručních podmínkách
DEWALT, vyhrazuje si DEWALT právo
zamítnout veškeré nároky vyplývající z
této záruky.
Pokud chcete podat reklamaci, je třeba
kontaktovat prodejce nebo zkontrolovat
on-line nebo v katalogu DEWALT sídlo
nejbližšího autorizovaného partnera
DEWALT nebo kontaktovat kancelář
DEWALT na adrese uvedené v pokynech
k obsluze.
Seznam autorizovaných servisů
DEWALT a podrobné informace o našem
poprodejním servise jsou dostupné na
internetové straně www.2helpU.com.
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1. JEDNOLETÁ evropská záruka DEWALT
na elektronářadí
Pokud bude vaše elektronářadí DEWALT poškozeno
v důsledku materiálových vad nebo vad z výroby v
průběhu 12 měsíců od data nákupu, může DEWALT
na základě záručních podmínek, popsaných níže
v bodech 2 až 4, provést podle vlastního uvážení
bezplatnou výměnu všech závadných dílů nebo
bezplatně vyměnit celé zařízení:
2. Všeobecné záruční podmínky
2.1 Evropská záruka DEWALT na elektronářadí
je dostupná pro uživatele originálních produktů
DEWALT, kteří v evropské autorizované síti DEWALT
zakoupili zařízení pro profesionální použití. Evropská
záruka DEWALT na elektronářadí není dostupná pro
subjekty kupující zařízení DEWALT za účelem jeho
dalšího prodeje nebo pronájmu.
2.2. Tato záruka je nepostupitelná. Je poskytována
výhradně původnímu uživateli produktu DEWALT,
který nabyl produkt tak, jak je uvedeno v bodu 2.1
výše.
2.3. Záruka se vztahuje výhradně na profesionální
elektronářadí DEWALT, pokud nejsou uplatněny
výjimky
2.3. Provedení opravy nebo výměna zařízení v
průběhu platnosti záruky neznamená prodloužení
nebo opětovné spuštění záruky. Záruční lhůta se
začíná v okamžiku nákupu zařízení a končí po 12
měsících.
2.4. DEWALT si vyhrazuje právo zamítnout veškeré
nároky ze záruky vyplývající z této záruky, které
podle názoru autorizovaného partnera nevyplývají
z materiálových vad ani z vad z výroby ani
neodpovídají uvedeným podmínkám evropské
záruky DEWALT na elektronářadí.
2.5. Záruka nekryje náklady na dodání a dopravu
od uživatele produktů DEWALT do místa nákupu ani
od uživatele produktů DEWALT do autorizovaného
servisního centra DEWALT.
3. Produkty vyloučené z evropské záruky
DEWALT PT
Mezi produkty vyloučené z evropské záruky
DEWALT na elektronářadí patří:
Produkty, které nebyly vyrobeny podle specifi kace
DEWALT na evropský trh a byly importovány od
neautorizovaných redistributorů ze zemí, které
nejsou členy Evropské unie nebo Evropské zóny
volného obchodu.
3.2. Příslušenství používané v rámci prací, kde tvoří
provozní materiály, např. vrták, čepele a brusné
kotouče.
3.3. Produkty používané v sériové výrobě,
zpřístupňované vykonavatelům zaměstnávaným
v rámci smluv o poskytování služeb nebo smluv
mezi hospodářskými subjekty. Tyto produkty jsou
vyloučeny a vztahují se na ně speciální záruční
podmínky uvedené v prodejní smlouvě.
3.4. Produkty označené značkou DEWALT dodávané
partnery, kteří mají speciální záruční podmínky.
Je třeba zkontrolovat v dokumentaci přiložené k
produktu.
3.5. Produkty dodávané jako díly sad určených pro
záruční opravy, u nichž kód data výroby nesouhlasí
s ostatními produkty v sadě a/nebo mají jiné datum
nákupu.

3.6. Ruční nářadí, pracovní oděv a osobní ochranné
prostředky.
3.7Produkty používané pro výrobu nebo aplikace
vyššího řádu, pokud se na ně nevztahuje servisní
plán DEWALT.
4. Výluky nároků ze záruky
Záruční nároky vyplývající z této záruky mohou být
zamítnuty v následujících případech:
4.1. Autorizovanému servisnímu partnerovi DEWALT
nelze racionálním způsobem prokázat, že k
poškození produktu došlo v důsledku materiálové
vady nebo výrobní vady.
4.2. Závada nebo poškození vyplývá z provozního
opotřebení v průběhu normálního používání. Viz bod
4.14. Všechny produkty jsou v průběhu používání
opotřebovány provozem. Důležitý je správný výběr
produktů.
4.3. Nelze ověřit kód data produktu a jeho sériové
číslo.
4.4. Při předání nářadí do opravy nebyl předložen
originální nákupní doklad.
4.5. K poškození došlo v důsledku nesprávného
používání zařízení, včetně pádu zařízení, nehody
nebo činnosti v rozporu s pokyny k obsluze.
4.6. K poškození došlo v důsledku používání
příslušenství, přísad nebo provozních materiálů,
které nebyly společností DEWALT povoleny nebo
nebyly uvedeny v provozních pokynech.
4.7. Originální zařízení bylo jakýmkoliv způsobem
modifi kováno.
4.8. K poškození došlo v důsledku používání
příslušenství, přísad nebo provozních materiálů,
které nebyly společností DEWALT povoleny nebo
nebyly uvedeny v provozních pokynech.
4.9. Produkt byl přetěžován nebo používán i po
zjištění závady.
4.10. Zařízení bylo používáno v nesprávném
prostředí, včetně přístupu ke kapalinám nebo
materiálům.
4.11. Zařízení nebylo řádně udržováno a
servisováno, opotřebované provozní díly nebyly
měněny.
4.12. Produkt byl vrácen v nekompletním stavu
nebo vybaven nepůvodními díly.
4.13. Poškození produktu vyplývá z činností
souvisejících s rovnáním, seřízením nebo montáží
provedených obsluhou a popsaných v pokynech
k obsluze. Všechny produkty byly ve výrobním
procesu zkontrolovány. Je třeba okamžitě
informovat prodejce o veškerých poškozeních nebo
přenastaveních produktu zjištěných při dodání.
4.14. Nefunkčnost nebo závada vyplývá z
opotřebení dílů vzniklého v důsledku normálního
používání. Týče se opotřebovaných dílů, ale
neomezuje se na následující příklady:
Společné Díly
Uhlíkové Kartáče, Kabelové svazky, Skříně/pouzdra,
Držáky, Příruby/límce, Držáky na ostří, Těsnění,
O-Kroužky, maziva
Specifi cké Díly Zařízení
Servisní Sady
Fastening Tools
O-Kroužky, Vodicí lišty na ostří, Pružiny, Kryty

POSOUZENÍ NÁROKŮ ZE
ZÁRUKY – PRVNÍ FÁZE
Kladiva
Beranidla a šoupátka, Válce, Držáky na nářadí,
Západky
Příklepové Nářadí
Kovadliny, Držáky na vrtáky, Příklepy
5. Podání nároků ze záruky
5.1 Pro podání nároků ze záruky je třeba
kontaktovat prodejce nebo nejbližšího
autorizovaného servisního partnera DEWALT,
uvedeného na www.2helpU.com.
5.2. Nářadí DEWALT musí být vráceno prodejci nebo
autorizovanému servisnímu partnerovi DEWALT
včetně všech dílů a originálního nákupního dokladu.
5.3. Autorizovaný servisní partner DEWALT
překontroluje produkt a potvrdí, zda je nahlášený
záruční nárok platný.
5.4. Pokud během provádění záruční opravy budou
identifi kovány opotřebované díly, servisní partner
může vyhotovit a předat rozpočet opravy nebo
výměny těchto dílů.
5.5. Nezajištění příslušné údržby produktů může mít
za následek ztrátu oprávnění na reklamační nároky
v budoucnosti.
5.6. Po skončení opravy bude produkt vrácen do
místa, z něhož byl předán za účelem provedení této
záruční opravy.
6. Nesprávné nahlášení nároků ze záruky
6.1 DEWALT si vyhrazuje právo zamítnout veškeré
nároky ze záruky vyplývající z této záruky, které
podle názoru autorizovaného partnera neodpovídají
uvedeným podmínkám evropské záruky DEWALT.
6.2. V případě zamítnutí nároků ze záruky
autorizovaným servisním partnerem DEWALT bude
příčina zamítnutí oznámena včetně rozpočtu opravy
zařízení. Pokud bude nárok ze záruky zamítnut,
existuje možnost výpočtu poplatku za novou
montáž a vrácení poškozeného produktu.
7. Změny ustanovení a podmínek záruky
7.1. DEWALT si vyhrazuje právo ověřit a změnit
svou záruční politiku a záruční lhůty a zařadit
produkty bez předchozího upozornění a podle
vlastního uvážení.
7.2. Aktuální ustanovení a podmínky záruky lze
nalézt na internetové straně www.2helpU.com
nebo u lokálního dealera DEWALT, autorizovaného
servisního partnera nebo v lokálním partnerství
DEWALT

DEWALT Evropské elektronářadí (PT) 3
roky záruka
Evropská záruka DEWALT na elektronářadí může
být pro váš produkt prodloužená z 1 roku na 3
roky od data nákupu produktu za následujících
podmínek.
1. Registrace
Produkt bude zaregistrován původním uživatelem
produktu DEWALT do 4 týdnů od okamžiku nákupu
na www.DEWALT.eu/3. (podrobnosti kontaktu
uživatele produktů DEWALT, katalogové číslo nářadí,
požadované sériové číslo a kód data). Na sady
skládající se z většího počtu nářadí se nevztahuje
registrace, je třeba zaregistrovat jednotlivé zařízení
obsažené v sadě.
2. Všeobecné podmínky a ustanovení
2.1. Tříletá evropská záruka DEWALT na

elektronářadí je dostupná pro uživatele originálních
produktů DEWALT, kteří si zařízení zakoupili v
autorizované prodejní síti v Evropě s určením pro
profesionální použití v rámci jimi vykonávané
činnosti. Evropská záruka DEWALT na elektronářadí
není dostupná pro subjekty, které provedly nákup
zařízení DEWALT za účelem jeho dalšího prodeje
nebo pronájmu.
2.2. Tato záruka je nepostupitelná. Je poskytována
výhradně původnímu uživateli produktu DEWALT,
který nabyl produkt výše uvedeným způsobem.
2.3. Kromě ustanovení a podmínek uvedených
v tomto dokumentu platí rovněž ustanovení a
podmínky popsané v evropské záruce DEWALT na
elektronářadí.
2.4. Oprava nebo výměna produktu v rámci této
záruky neprodlužuje záruční lhůtu ani nezačíná
její opětovné plynutí. Tříletá záruka se začíná v
okamžiku nákupu produktu a končí po uplynutí 36
měsíců.

Před zahájením posouzení
nároku ze záruky je třeba
získat nákupní doklad.
Na produkty zakoupené
mimo území EU nebo
Evropské zóny volného
obchodu, které nemají
označení CE, se záruka
DEWALT nevztahuje.
Produkty DEWALT musejí být
označeny symbolem CE podle
níže uvedeného obrázku:

2.5. Registrací produktu do tříleté evropské
záruky DEWALT na elektronářadí uživatel produktu
akceptuje výše uvedená ustanovení a podmínky a
to, že na produkt se nevztahuje záruka DEWALT 301-1, která byla zrušena ode dne 01. 01. 2016
3. Produkty vyloučené z tříleté evropské
záruky DEWALT na elektronářadí
Kromě výluk produktů popsaných v evropské
záruce DEWALT na elektronářadí v bodu 3, vylučují
se rovněž následující produkty značky DEWALT:
Zařízení pro připevňování, např. Hřebíkovačky,
Prášková Příklepová Nářadí. 		
Akumulátory a Nabíječky.
Produkty přestavěné nebo repasované, označené
označením „produkt továrensky repasovaný“
(„factory rework“) nebo „Q“.
4. Uplatnění nároků ze záruky
4.1 Pro podání nároků ze záruky je třeba
kontaktovat prodejní místo nebo nejbližší
autorizovaný servis DEWALT uvedený na
internetové straně www.2helpU.com.
4.2. Nářadí DEWALT je třeba vrátit prodejci nebo
autorizovanému servisnímu partnerovi DEWALT
včetně všech dílů a originálního nákupního dokladu
a aktuálního certifi kátu tříleté evropské záruky
DEWALT.
4.3. DEWALT si vyhrazuje právo zamítnout
veškeré nároky vyplývající z této záruky, které
podle názoru autorizovaného partnera nevyplývají
z materiálových vad ani z vad z výroby ani
neodpovídají uvedeným podmínkám evropské
záruky DEWALT na elektronářadí.
5. Změny ustanovení a podmínek záruky
5.1 DEWALT si vyhrazuje právo ověřit a změnit svou
záruční politiku a záruční lhůty a zařadit produkty
bez předchozího upozornění, podle vlastního
uvážení.

Označení certifi kátem CE
znamená právní požadavek
týkající se produktů, na
které se vztahuje jedno nebo
několik evropských nařízení
upravujících jejich používání.
U produktů DEWALT to
znamená, že fi rma DEWALT
provedla ověření shodnosti
produktů s požadavky
příslušných nařízení.

5.2 Aktuální evropská záruka DEWALT na
elektronářadí Ustanovení a podmínky jsou dostupné
na internetové straně www.2helpU.com nebo u
lokálního dealera DEWALT a v kanceláři partnerství
DEWALT.
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INTERPRETACE
ZÁRUČNÍ POLITIKY

KLÍČOVÉ MYŠLENKY
ZÁRUČNÍ POLITIKY

Záruka se nevztahuje na níže uvedené případy:

DEWALT zajistí bezplatnou opravu veškerých poškození
vyplývajících z materiálových vad nebo z vad z výroby, a to do
12 měsíců od data nákupu.
Záruka se nevztahuje na poškození dílů vyplývající z
opotřebení nebo provozu a z nesprávného způsobu používání.
Záruka se nevztahuje na zařízení, která byla opravena
osobami k tomu neoprávněnými.
Materiálové vady nebo vady z výroby
DEWALT aplikuje velmi vysoké kvalitativní standardy na své
dodavatele a výrobní procesy. Všechny produkty procházejí
před opuštěním výrobního závodu kontrolou kvality. Vadné
produkty jsou však odhalovány sporadicky. 			
V jakých případech se lze ujistit, že vada produktu byla
způsobena v důsledku:

PRASKNUTÁ ZÁKLADOVÁ DESKA

a) nesprávné montáže od výrobce nebo,
b) chyby výrobce při výrobě jednoho dílu nebo většího počtu
dílů v rámci omezení vyplývajících ze specifi kace, tehdy
záruka DEWALT zajišťuje opravu tohoto typu závady bez
zatěžování uživatele poplatkem.
POŠKOZENÝ AKUMULÁTOR (ROZŘEZANÝ AKUMULÁTOR)
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OPOTŘEBENÍ A PROVOZ
Záruka DEWALT se nevztahuje na
poškození dílů vyplývající z jejich
opotřebení nebo provozu. Výraz
„opotřebení a provoz“ se vztahuje
na počet hodin odpracovaných
daným dílem a na podmínky, v
jakých byl používán. Stanovení
stupně opotřebení a provozu provádí
u každého produktu autorizovaný
servisní partner.
Níže uvedené díly jsou příkladem
dílů, které podléhají provoznímu
opotřebení, a proto se na ně
nevztahuje záruka, pokud byl produkt

nadměrně používán nebo byl používán
v jiných podmínkách, než pro jaké byl
určen.
• Komutátory kotvy
• Ložiska
• Spojky, přepínače, spínače
• Beranidla a šoupátka

Kromě dílů podléhajících opotřebení
a provozu se záruka nevztahuje
na následující díly, pokud jejich
vady z výroby nebudou potvrzeny
autorizovaným servisním artnerem:
• Kartáče
• Držáky
• Čelisti

• Spojky
• Vratné pružiny
• Všeobecně veškeré díly, které jsou
pomocnými díly

• Vodiče (poznámka: poškozené vodiče
mají vliv na bezpečnost a výkon nářadí
a vedou k zamítnutí nároků ze záruky)

Na níže uvedená poškození se záruka nevztahuje:

POŠKOZENÍ PRUŽIN

OPOTŘEBOVANÉ PROFI LY HŘEBÍKŮ

POŠKOZENÉ A OPOTŘEBOVANÉ PŘÍKLEPOVÉ NÁŘADÍ

NÁSLEDKY NADMĚRNÉHO UŽÍVÁNÍ, NEVHODNÁ ÚDRŽBA
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INTERPRETACE ZÁRUČNÍ POLITIKY
POUŽITÍ NÁŘADÍ V ROZPORU S JEHO
URČENÍM A JEHO NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

• provádění jakýchkoliv předělávek nářadí

Příklady nesprávného použití nářadí:

• použití nesprávného napětí

• Extrémní používání nebo pád nářadí
• vniknutí cizích těles, například hřebíků, šroubů, písku
• použití nářadí nevhodného pro dané používání

POUŽITÍ NÁŘADÍ NEVHODNÉHO
PRO DANÉ POUŽITÍ

Opravy prováděné neoprávněnými osobami
V záruční lhůtě nesmí uživatel v žádném případě sám zkoušet
zařízení opravovat.
Takové pokusy vedou k zneplatnění záruky předmětného
zařízení. Záruční opravy mohou být prováděny výhradně
autorizovaným servisním partnerem DEWALT.
Všeobecné pokyny
• Je třeba vyžadovat nákupní doklad a kontrolovat, zda se
jedná o platný doklad vydaný v okamžiku nákupu a zda se
na nářadí nadále vztahuje záruka.
• V některých zemích je třeba vyplnit a odevzdat záruční list
spolu s nářadím vraceným v souladu se zárukou.
• Produkt musí být používán v souladu s obsahem pokynů
pro uživatele.
• Všechna hlášení nároků ze záruky musejí obsahovat
příjmení a adresu zákazníka.
• Záruční servis neprodlužuje ani neobnovuje záruční lhůtu
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• dlouhodobé vystavení nářadí nepříznivým vlivům prostředí
• používání nevhodného příslušenství nebo akumulátorů
• použití nářadí bez doporučených prohlídek (zejména u
kladiv)
• použití nevhodného maziva (nářadí nevyžaduje žádné další
mazání, nářadí sedamage the internal parts)

ZALITÍ ZAŘÍZENÍ

poskytnutou na nářadí.
• Je třeba používat pouze originální náhradní díly DEWALT.
• K záruční opravě se nesmí přijímat produkt opravený
s použitím neoriginálních dílů, včetně neoriginálních
akumulátorů.
• K záruční opravě se nesmí přijímat nářadí, které bylo
nevhodně používáno a s nímž bylo nevhodně zacházeno,
upadlo na zem nebo bylo poškozeno.
• U zboží prodávaného jako část akční sady (např. oblečení
nebo ekonomické produkty) využijte pomoc lokálního
vedoucího servisu.
Doprava
• Pro ochranu nářadí během dopravy musí být k opravě
předáno v originálním obale včetně krabice na celou sadu.

AKUMULÁTORY – VŠEOBECNÉ ZÁSADY ÚDRŽBY
Pro zajištění maximální životnosti akumulátoru je třeba dodržovat
určité všeobecné nejlepší postupy.
Je třeba zkontrolovat, zda uživatel dodržoval následující
pokyny:
1. Akumulátor dosáhne optimální výkon, pokud bude nabíjen
při pokojové teplotě. Nesmí se nabíjet při teplotě nižší než 4
°C nebo vyšší než 40 °C. V takových podmínkách akumulátor
nebude zcela nabitý a může být trvale poškozen.
2. Pokud je akumulátor horký, musí ho uživatel vytáhnout z
nabíječky a odložit na minimálně 2 hodiny, až akumulátor
dosáhne pokojovou teplotu.
3. Uživatel se nesmí pokoušet vybít akumulátor pod úroveň,
kdy nářadí už nepracuje s výkonem a točivým momentem
požadovaným pro práci. To může způsobit trvalé poškození,
které znemožní úplné nabití akumulátoru. Uživatel nesmí
přelepovat spouštěcí spínač nářadí páskou v zapnuté poloze,
aby se akumulátor vybil.
4. Uživatel se nesmí pokoušet vybít akumulátor pod úroveň,
kdy nářadí už nepracuje s výkonem a točivým momentem
požadovaným pro práci. To může způsobit trvalé poškození,
které znemožní úplné nabití akumulátoru. Uživatel nesmí
přelepovat spouštěcí spínač nářadí páskou v zapnuté poloze,

Uživateli akumulátor spadl a tak
vzniklo vážné poškození

aby se akumulátor vybil.
5. Uživatel je povinen pravidelně nabíjet akumulátor přes noc,
aby v plném rozsahu využil trojfázový systém nabíjení a dosáhl
optimálního času práce a životnosti akumulátoru.
6. Když akumulátor není používán, je třeba chránit jeho
kontakty pomocí ochrany pro uložení (Pozor! Neponechávejte
volné kovové díly v krabici na sadu v blízkosti kontaktů
akumulátoru).
7. Západky akumulátoru je třeba chránit před zneužitím nebo
extrémním znečištěním, které může mít negativní vliv na
blokování akumulátoru v nářadí.
8. Přetížení stroje. Přetížení stroje může způsobit vybití
akumulátoru, potažmo trvalé poškození článků akumulátoru.
9. Akumulátor se nesmí přechovávat v nabíječce.
10. Akumulátor je třeba přechovávat v dostatečné vzdálenosti od
přímého slunečního svitu.
Tam, kde je jasné, že nebyly dodrženy tyto zásady, se na
jakékoliv vyplývající poškození akumulátoru nebo nízký výkon
nevztahuje záruka.

Stará nabíječka znovu použitá ve
spojení s úplně novou vrtačkou

POŠKOZENÝ AKUMULÁTOR

Akumulátory přijímány v souladu se zárukou musejí být do servisu předány včetně
všeho nářadí (nářadí, nabíječky a originální akumulátory), aby je bylo možné zařadit
do záruční opravy.
AKUMULÁTORY – VYBAVENÍ
Akumulátory je třeba kontrolovat pomocí testeru akumulátorů Pegasus dostupného v
nabídce DEWALT. Záruční výměna akumulátoru může být prováděna pouze partnery
používajícími postupy a testovací výbavu schválenou společností DEWALT. Pro více
informací laskavě kontaktujte lokálního vedoucího servisu.

Tester akumulátorů doporučený
společností DEWALT
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PROCES TESTOVÁNÍ AKUMULÁTORU
POZOR!

Pokud zákazník nenavrhuje
předání nabíječky a nářadí,
požádá o to partner.

Nikdy nepoužívejte testovací zařízení
DEWALT k nabíjení lithium-iontového
akumulátoru DEWALT.

Akumulátor je doručený
partnerovi zákazníkem.

Používejte vždy nabíječku doporučovanou
společností DEWALT.
Partner vizuálně zhodnotí stav
akumulátoru a ověří nákupní
doklad.

Yes

Splňuje akumulátor podmínky
vyplývající ze záruky?

No

Akumulátor je třeba na přibližně
2 minuty vložit do nabíječky
zákazníka. Signalizují LED kontrolky nutnou „výměnu
akumulátoru“?

No
ZÁRUKA SE NA ZAŘÍZENÍ NEVZTAHUJE, VRÁCENÍ ZAŘÍZENÍ ZÁKAZNÍKOVI
Yes

SPECIFIKACE AKUMULÁTORU
OHODNOCENÁ
KAPACITA
AKUMULÁTORU
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

TYP ČLÁNKŮ
NICd/NIMH

LI-Ion Nano

LI-Ion XR
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MIN AH
SPECIFIKACE

Je třeba opětovně zkontrolovat
Yes
akumulátor v nabíječce
zákazníka. Trvá problém?

No

Odpovídají výsledky
specifi kaci?

Je třeba spustit software
kontrolující komory a
výkonový test pomocí
testeru akumulátorů
doporučovaného
společností DEWALT.
ČLÁNKY

7.2V

6

9.6V

8

12V

10

14.4V

12

18V

15

24V

20

14.4V

5

18V

6

28V

8

36V

10

10.8V

3

14.4V

4

18V
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Akumulátor je třeba vložit
do zařízení a zahájit funkční
test (nabíjet po dobu 5
minut, pokud je to nutné).
Pokud zařízení pracuje,
může to signalizovat
vyřešení problému.

Akumulátor a nářadí je
třeba připojit k testeru
motoru. Poté zkontrolovat
stálost napětí a bez
zatížení. Je třeba provést
test všech poměrů a směrů.

Akumulátor
je třeba nabít
v plném
rozsahu.

NAPĚTÍ
AKUMULÁTORU

Pokud LED kontrolka
indikuje nutnou adaptaci
na teplotu místnosti („hot/
cold pack delay“), je třeba
počkat, až akumulátor
dosáhne pokojovou teplotu
a zkusit znovu.

Yes
Stěžoval se zákazník na
krátký čas funkčnosti?

No
Odpovídá akumulátor
specifi kaci? (viz
tabulka na levé straně).

Yes

No

JE TŘEBA VYMĚNIT
AKUMULÁTOR

NEBYL IDENTIFIKOVÁN
ŽÁDNÝ PROBLÉM,
AKUMULÁTOR JE TŘEBA
VRÁTIT ZÁKAZNÍKOVI

FLEXVOLT – i tehdy, když napětí činí 54 V, testuje se při 18 V

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORŮ
Jaká jsou poškození akumulátorů?

Musí se akumulátor před nabíjením úplně vybít?

Akumulátory nejčastěji selžou z důvodu stáří. Jejich kapacita
se sníží do bodu, kde akumulátor nemá na jedno nabití
použitelnou výdrž. Další selhání zahrnují přehřátí akumulátoru,
zkrat a poškození způsobené prudkým nárazem.

Žádný akumulátor elektrického nářadí by se před nabíjením
neměl úplně vybíjet, protože může s vyšší pravděpodobností
nastat trvalé poškození akumulátoru místo toho, aby se
prodloužila jeho životnost. U akumulátorů NiCd a NiMH by se
mělo zahájit nabíjení v okamžiku, kdy uživatel zjistí pokles
výkonu. U Li-Ion akumulátorů provádí akumulátor (nebo v
některých případech nářadí) automatické vypnutí při poklesu
výkonu pod určitou mez. To je normální a toto je okamžik, kdy
je nutné zahájit nabíjení.					

Co mohu udělat pro to, aby mi akumulátory zůstaly v
perfektní kondici co nejdéle?
U akumulátorů nastává v počátečním období používání
degradace. Toto je přirozené a platí to pro všechny
akumulátory všech výrobců. Existují však způsoby, kterými
můžete pomoci zpomalit degradaci akumulátoru.
• Většina DEWALT nabíječek NiCd/NiMH má 10hodinový
„oživovací“ program, který by se měl používat jednou
týdně. V návodu si zjistěte, zda má vaše nabíječka tuto
funkci.
• Nepřetěžujte nářadí.
• Pokud se akumulátory nebudou používat několik měsíců,
skladujte je v suchu při teplotě v rozmezí 4 až 20 ºC.
Niklové akumulátory se musí skladovat nenabité, Li-Ion
akumulátory se musí skladovat plně nabité. V opačném
případě vzniká nebezpečí, že samovybíjením klesne napětí
některého článku nebo několika článků pod kritickou hodnotu
a akumulátor se tak stane nepoužitelným. Pro normální
krátkodobější skladování je vhodná pokojová teplota.
Co to je “paměťový efekt” a ovlivňuje akumulátory
elektronářadí?

Lze v zařízení používat akumulátor DEWALT stejného
napětí, ale s jiným typem článků?
To, že zařízení bylo zakoupeno s lithium-iontovým,
niklkadmiovým nebo nikl-metal hydridovým akumulátorem,
neznamená, že u něj nelze použít jiný typ akumulátoru.
Shodnost akumulátoru lze nejlépe potvrdit u lokálního dealera
nebo autorizovaného servisního partnera DEWALT, a rovněž se
ujistit, zda je nutné v případě změny akumulátoru použít jinou
nabíječku.						
Lze používat akumulátor DEWALT stejného napětí, ale
jiné kapacity (Ah)?
Kapacita akumulátoru (nebo údaj Ah) se vztahuje k provozní
době zařízení, kterou chceme u zařízení dosáhnout. Často se
porovnává s palivovou nádrží vozidla. Akumulátor s kapacitou
3,0 Ah bude mít výrazně delší provozní dobu v porovnání s
akumulátorem s kapacitou 1,5 Ah. Pokud však vycházíme z
toho, že napětí a typ akumulátorů, jakož i typ článků zůstávají
stejné, budou oba akumulátory vhodné.			

Paměť tvoří jeden z faktorů, které způsobují zkrácení
životnosti. Paměť tvoří opakující se mělké vybití (zahájení
Lze k nabíjení libovolného akumulátoru DEWALT
užívání akumulátoru před dosažením jeho plného nabití) při
používat libovolnou nabíječku DEWALT?
přesně stejném každodenním používání (např. zubní kartáček
nebo elektrické holicí strojky). Elektronářadí, díky rozmanitosti
Nikoliv. Různé nabíječky jsou určené k nabíjení různého typu
použití, málokdy vykonává stejnou práci pod stejným
akumulátorů. I když různé nabíječky jsou přizpůsobené k
zatížením. Většina uživatelů stále nesprávně používá termín
nabíjení akumulátorů různého napětí a různých typů článků,
„paměť“ u všech typů zkrácené životnosti akumulátorů. To se
v případě pochybností je třeba potvrdit jejich shodnost u
týče akumulátorů nikl-kadmiových a nikl-metal hydridových.
lokálního dealera nebo u autorizovaného servisního partnera
Lithium-iontových akumulátorů se to netýče.			
DEWALT.
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POKYNY TÝKAJÍCÍ SE DRŽÁKŮ
K poškození držáků dochází v důsledku nesprávného
používání, například:

• Zrezavění způsobené dlouhodobým vystavením zařízení
vlhkosti.

• Vyklouznutí následkem nedostatečného dotažení držáku.

• Pokusy o demontáž držáku nebo příslušenství pomocí
nářadí, které k tomu není určeno, např. pomocí svěráku.

• Opotřebení způsobeného používáním vrtačky u tvrdých
povrchů.
• Ulpívání nečistot na držáku (pro minimalizaci rizika
poškození je třeba vrták před jeho vložením do držáku vždy
očistit).
Poškozený držák – špatná
péče o nářadí

Na držáky se obvykle záruka nevztahuje, pokud nebyly
vyrobeny s přihlédnutím na omezení vyplývající ze
specifikace.

Rezavý držák – vynechané v dílech

Nadměrné používání

MOTORY
Pro zajištění dlouhodobého používání jsou
motory vybaveny chladicím ventilátorem.
Účinnost tohoto chladicího systému
přímo záleží na rychlosti otáček kotvy. Při
zvýšeném zatížení motoru je pro udržení
nominálních otáček za minutu požadováno
více energie. U prodlouženého zatížení
rychlost otáček motoru klesá a účinnost
chlazení se rychle snižuje. Následně
dochází k růstu teploty motoru, což může
vést ke kritickému přehřátí.
Pro zabránění přehřátí musí být motor
celou dobu schopen pracovat s optimální
rychlostí otáček. Přehřátý motor, na
který se nikdy nemůže vztahovat záruční
oprava, je téměř vždy známkou používání
nevhodného nářadí.
PŘEPÍNAČE A PLOŠNÉ SPOJE
Přepínače, spínače a plošné spoje mohou
být citlivé na elektrostatické výboje. Proto
je třeba je vždy přechovávat a montovat
pomocí vhodných ochranných prostředků
proti elektrostatickému výboji. Poznámka:
Přepínače, spínače a plošné spoje jsou
citlivé na vysokou intenzitu a teplo
způsobené přetížením nářadí. Na takové
závady se záruka nikdy nevztahuje.
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LASERY
Lasery mohou být opravovány a/nebo
kalibrovány pouze v rámci záruky, a to
oprávněnými servisními partnery, kteří
byli společností DEWALT proškoleni a
certifi kováni. Neprovádějte kalibraci a/
nebo neopravujte produkt, pokud nejste
proškoleni a nemáte příslušné vybavení
pro kalibraci.

Spálený motor

Pokud má zařízení známky mechanického
poškození, např. poškozený skleněný kryt
nebo ohnutou otáčecí hlavu pokud má
zařízení známky fyzického poškození, např.
poškozený skleněný kryt nebo ohnutou
otáčecí hlavu, škoda byla zapříčeněna
těžkým nárazem a tudíž není kryta
zárukou.
Pokud má zařízení viditelné chyby nebo
pokud měření vykazuje odchylky, je třeba
si prostudovat pokyny k obsluze, kapitolu
kalibrace/kontrola přesnosti.

Rezavé akumulátory

Pokud ověření přesnosti problém nevyřeší,
je třeba laser doručit do autorizovaného
servisu laser je třeba doručit do
autorizovaného servisu a podrobit kalibraci
autorizovaným servisním partnerem.
Pokud byly akumulátory ponechány delší
dobu v zařízení, když laser nebyl používán,
může to být příčinou koroze, a na takový
případ se záruka nevztahuje.

Prasklý objektiv

ON-LINE INFORMACE
Informace dostupné na www.2helpU.com
Naše servisní internetová strana 2helpU obsahuje veškeré nezbytné
informace týkající se servisu DEWALT:
Technické údaje produktů
• Pokyny k obsluze
• Technické vlastnosti
• Seznam náhradních dílů
• Technické výkresy
Podrobné informace o autorizovaných servisních partnerech
a CRUs:
• Seznam autorizovaných servisních partnerů
• Najít nejbližšího partnera
• Podrobné informace o partnerovi
• Mapa příjezdu do sídla partnera

Jako autorizovaný servisní partner máte plný přístup k
www.2helpU.com prostřednictvím tool commerce. A kromě
toho k technickým specifi kacím, výkresům a seznamům
náhradních dílů. 2helpU obsahuje schémata spojení, pokyny

k obsluze, pokyny k opravám servisní bulletiny, fi lmy o
provádění oprav, animace o provádění oprav a informace
týkající se školení. Úroveň informací se liší podle produktu a
je průběžně aktualizována.
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NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Q: Na jaké produkty se vztahuje tříletá záruka
DEWALT?

Q: Jaká záruka se vztahuje na elektronářadí
zakoupené před 1. lednem 2016?

A: Tříletá evropská záruka DEWALT na elektronářadí se
vztahuje na vybrané elektronářadí zakoupené po 1. lednu
2016, které bylo zaregistrováno do 4 týdnů od data
nákupu. Platí provozní řád a záruční podmínky.

A: Na elektronářadí DEWALT zakoupené na evropském trhu
před 1. lednem 2016 se vztahuje záruční politika 30.1.1,
pokud nebude zaregistrováno v rámci záruky jako produkt
XR, díky čemuž dojde k prodloužení záruční lhůty na 3
roky od data nákupu.

Q: Na které elektronářadí se nevztahuje dodatečná
dvouletá záruka?
A: Následující skupiny elektronářadí jsou vyloučeny: Nářadí
určené pro připevňování, např. hřebíkovačky, příklepové
nářadí, akumulátory a nabíječky. Produkty upravené nebo
po provedených opravách, označené jako „předělávka z
výroby“ a/nebo „Q“. Kompresory a generátory. Na tyto
produkty se vztahuje standardní jednoletá záruka.

Q: Pokud bylo elektronářadí zakoupeno před 1. lednem
2016, bude se na něj vztahovat tříletá záruka?
A: Nikoliv. Evropská tříletá záruka DEWALT na elektronářadí
platí u vybraného elektronářadí DEWALT zakoupeného po
1. lednu 2016, které bylo zaregistrováno do 4 týdnů od
data nákupu.

									
							

Pro ověření, zda je nářadí zařazeno do tříleté záruky, navštivte
„mydewalt.dewalt.cz/3/“ zkontrolovat, zda je nářadí způsobilé pro 3letou
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ČASTÉ OTÁZKY
Q: Elektronářadí bylo zakoupeno po 1. lednu 2016,
a přesto má informaci týkající se záruky 30.1.1
uvedenou v jeho pokynech k obsluze. Která záruka
tedy platí?
A: Evropská tříletá záruka DEWALT na elektronářadí se
vztahuje na produkty zakoupené po 1. lednu 2016, pokud
byly zaregistrovány do 28 dní od data nákupu. Pokud
nářadí nebylo zaregistrováno, vztahuje se na něj jednoletá
záruka. Pokud byla k produktu přiložena informace
týkající se záručních podmínek 30.1.1 a produkt nebyl
zaregistrován, může být nárok ze záruky tohoto produktu,
který byl podán v rámci 30.1.1 posouzen servisním
partnerem. Registrace produktu k tříleté záruce znamená
současně akceptování vyloučení produktu ze záruky
30.1.1, která skončila dnem 1. ledna 2016.		

Q: Jak dlouho bude link umožňující stažení
registračního tiskopisu dostupný na seznamu
nářadí?
A: Link bude dostupný do okamžiku skončení záruční lhůty.
Q: Jak dlouho bude poskytována záruka 30.1.1.?

A: Nikoliv. Registrací produktu do tříleté evropské záruky
DEWALT na elektronářadí zákazník akceptuje ustanovení a
podmínky záruky a rovněž to, že produkt bude vyloučený
ze záruky 30.1.1, která skončila dnem 1. ledna 2016

A: Záruka 30.1.1 byla zrušena u všech nových produktů
DEWALT zakoupených po 1. lednu 2016. U produktů
zakoupených před 1. lednem 2016 bude DEWALT
pokračovat v záruční ochraně vyplývající ze záruky
30.1.1 po dobu 12 měsíců od data nákupu. Evropská
tříletá záruka DEWALT na elektronářadí se vztahuje na
vybrané produkty zakoupené po 1. lednu 2016, pokud
byly zaregistrovány do 28 dní od okamžiku nákupu.
Pokud nebylo nářadí zaregistrováno, vztahuje se na něj
standardní jednoletá záruka. Pokud byla k produktu
přiložena informace týkající se záruky 30.1.1 a produkt
nebyl zaregistrován, může být nárok ze záruky tohoto
produktu, který byl podán v rámci 30.1.1, posouzen
servisním partnerem. Registrací produktu do tříleté
evropské záruky DEWALT na elektronářadí zároveň
souhlasíte s vyloučením produktu ze záruky 30.1.1 dnem
1. ledna 2016..

Q: Kdo může zaregistrovat produkt do tříleté evropské
záruky DEWALT?

Q: Jsou zařízení pro používání ve výškách vyloučeny z
podmínek rozšířené tříleté záruky?

A: Registrace do rozšířené tříleté záruky DEWALT musí být
provedena konečným uživatelem, který elektronářadí
DEWALT zakoupil u autorizovaného partnera na území
Evropy za účelem jeho používání v rámci vykonávané
činnosti. Záruka je nepostupitelná. Pouze původní konečný
uživatel zařízení DEWALT může tedy provést registraci a
hlásit nároky ze záruky.

A: Ano. Produkty používané v sériové výrobě, lešení,
zpřístupňované vykonavatelům zaměstnávaným v
rámci smluv o poskytování služeb nebo smluv mezi
hospodářskými subjekty, jsou vyloučeny. Na tyto produkty
se vztahují speciální záruční podmínky uvedené v prodejní
smlouvě.

Q: Vztahuje se tříletá záruka rovněž na repasované
produkty?

Q: Zahrnuje tříletá záruka odblokování mého
akumulátoru Bluetooth v servise autorizovaného
partnera?

A: Repasované produkty jsou z tříleté záruky vyloučeny.
Předělané nebo repasované produkty jsou speciálně
označeny označením „produkt továrensky předělaný“
(„factory rework“) a/nebo „Q“.

A: Nikoliv. Na akumulátory se tříletá záruka nevztahuje. Z
tříleté záruky je vyloučena rovněž záruka XR, navíc na
základě dat uváděných během aktivace akumulátoru se
nevztahuje ani na zařízení dodávané spolu s ním.

Q: Může zákazník zaregistrovat zakoupený produkt do
tříleté evropské záruky DEWALT na elektronářadí,
ale nárok ze záruky nahlásit v rámci záruky 30.1.1?

Q: Může se zákazník zaregistrovat prostřednictvím
								
pošty, aby získal dodatečnou dvouletou záruku?
								
A: Bohužel, možná je výhradně on-line registrace.
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ZÁRUKA

I SERVIS

Vyjádřete se laskavě k aktuálním podmínkám
nabízeným na trhu.

www.2helpu.com

Váš prodejce DEWALT:

www.

.com
ZAREGISTROVAT SE NA

SCHÉMA ŽLUTÉ A ČERNÉ BARVY JE VYHRAZENOU OCHRANNOU ZNÁMKOU
POUŽÍVANOU SPOLEČNOSTÍ DEWALT PROFESIONÁLNÍ ELEKTRONÁŘADÍ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ.

