VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEE

TAKUUOHJEET

www.

.com

TAKUUN TARKISTUSLISTA
Onko saatavana alkuperäinen takuutodistus tai ostokuitti?

Kyllä

Ei

Onko takuuaika vielä voimassa?

Kyllä

Ei

Onko työkalussa CE-merkki?

Kyllä

Ei

Onko työkalua korjattu aiemmin?
Onko käytetty alkuperäisiä DEWALT-osia?

Kyllä

Ei

Onko työkalu palautettu alkuperäisen ostotositteen kanssa?

Kyllä

Ei

Ovatko kaikki osat samanikäisiä, akut, latauslaitteet jne.?

Kyllä

Ei

Onko vahingon aiheuttanut viallinen materiaali vai
valmistusvirhe?

Kyllä

Ei

Onko työkalussa merkkejä suhteettomasta kulumisesta tai
väärinkäytöstä?

Kyllä

Ei

Onko työkalussa merkkejä ulkoisten vaikutusten tai esineiden
aiheuttamista vahingoista?

Kyllä

Ei

Millainen takuu työkalulla on?

1 VUOSI

3 VUOTTA

Jos on kyseessä takuukorjaus vuosien 2 tai 3 aikana – löytyykö
tosite voimassa olevasta pidennetystä takuusta?*

Kyllä

Ei

Korjattaessa akku takuuna tulee tarkistuslistan täyttää kaikki yllä olevat keltaisella korostetut kriteerit.
*3 vuotta – vaatii voimassa olevan todisteen pidennetystä takuusta.
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VALTUUTETTU TAKUHUOLTO

TAKUUN SUUNTAVIIVAT
JOHDANTO
Tämä opas on tarkoitettu valtuutettujen huoltoliikkeidemme
käyttöön helpottaaksemme erottamaan kuluneet ja
väärinkäytetyt osat valmistusviallisista tuotteista. Nämä ovat
suuntaviivoja, eivätkä kuvaa kaikkia vikatapauksia.
Lopullisen päätöksen kustannusten kattamisesta takuuna
tekee valtuutettu huoltoliike. Kiistanalaisissa tapauksissa
tekee lopullisen päätöksen paikallinen huoltopäällikkö.
Esimerkkejä erityisistä vioista ja luokitteluista:
Materiaali- tai valmistusviat:
Kattaa takuu

Kohtuuton kuluminen tai
väärinkäyttö: Takuu ei kata

Kakissa tuotteissa (mukaan lukien työkalut, tarvikkeet ja
lisävarusteet) on päiväkoodi. Kaikki takuuvaatimukset vaativat
päiväkoodin tunnistamista. Päiväkoodi sisältää 8 merkkiä.
Esimerkkejä päiväkoodeista:
201534 U0
201602 16
200605 UA
Päiväkoodit voivat sijaita missä tahansa työkalun ulkopuolella.
Työkalun päiväkoodin tulee vastata takuutodistuksella olevaa
koodia haettaessa takuuta 3 vuoden takuun piiristä.

Takuun rekisteröinti – Työkalun tulee olla rekisteröity neljän
viikon sisällä ostopäivästä ollakseen oikeutettu DEWALTin 3
vuoden takuuseen. Jos tuotetta ei ole rekisteröity tai ei ole
esittää rekisteröintitositetta noudatetaan 1 vuoden takuuta.
Päiväkoodi vaaditaan, jotta voidaan varmistaa, että kyseinen
työkalu on rekisteröity, silloin kun se on ostettu. Sitä
vaaditaan myös, kun ostotosite on kiistanalainen, koska
päiväkoodi viittaa valmistusajankohtaan.

ESIMERKKEJÄ PÄIVÄKOODEISTA:
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MIKÄ ON DEWALTin TAKUUKÄYTÄNTÖ?
DeWALT IN EUROOPPALAINEN 1 VUODEN SÄHKÖTYÖKALUTAKUU
DeWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä
takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia
heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön
perustuvia oikeuksia. Takuu
on voimassa Euroopan unionin
jäsenmaissa ja Euroopan
vapaakauppa-alueella (EFTA).
Jos DeWALT -laitteessa havaitaan
materiaali- tai valmistusvika 12
kuukauden kuluessa ostopäivästä,
DeWALT voi vaihtaa kaikki vialliset
osat maksutta tai vaihtaa laitteen
uuteen harkintansa mukaan.
Euroopassa noudatettavat DeWALT
sähkötyökalujen takuuehdot
ovat saatavana jällenmyyjältä tai
osoitteesta www.2helpU.com.
Jos valtuutetussa huoltokorjaamossa
todetaan, että Euroopassa
noudatettavien DeWALT
sähkötyökalujen takuuehtojen
vaatimukset eivät täyty, varaa
DeWALT itselleen oikeuden kieltäytyä
antamasta takuuhuoltoa.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DeWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DeWALT-luettelosta tai ottamalla
yhteyden tässä käyttöohjeessa
mainittuun DeWALT-toimipaikkaan.
Luettelo valtuutetuista
DEWALThuoltokorjaamoista ja tiedot
myynnin jälkeisestä palvelusta ovat
Internetsivustossa www.2helpU.com.
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1. Euroopassa DeWALT-sähkötyökaluille
myönnettävä YHDEN VUODEN TAKUU
Jos DEWALT-sähkötyökaluun tulee materiaalitai
valmistusvika 12 kuukauden kuluessa sen
ostamisesta, DEWALT voi kohdissa 2–4 mainittujen
takuuehtojen perusteella ja harkintansa mukaan
vaihtaa kaikki vialliset osat tai laitteen maksutta.
2. Yleiset ehdot
2.1 DEWALT-sähkötyökaluille Euroopassa
myönnettävä takuu myönnetään alkuperäiselle
DEWALT-tuotteen ostajalle, joka on ostanut
DEWALT-tuotteita Euroopassa toimivalta
valtuutetulta DEWALT-jälleenmyyjältä
ammattikäyttöön. DEWALT-sähkötyökaluille
Euroopassa myönnettävää takuuta ei myönnetä
jälleenmyyjälle tai vuokrattaviksi tarkoitetuille
DEWALT-tuotteille.
2.2 Tätä takuuta ei voi siirtää. Se myönnetään vain
DEWALT-tuotteen ensimmäiselle käyttäjälle, joka on
ostanut edellä kohdassa 2.1 kuvatun tuotteen.
2.3 Takuu kattaa ammattikäyttöön tarkoitetut
DEWALT-sähkötyökalut, joita ei ole suljettu pois.
2.4 Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen tämän
takuun nojalla ei pidennä takuun voimassaoloa.
Takuuaika alkaa ostopäivänä ja päättyy 12
kuukauden kuluttua.
2.5 Jos valtuutetussa huoltokorjaamossa
todetaan, että kyse ei ole materiaali- tai
valmistusviasta tai että Euroopassa noudatettavien
DEWALTsähkötyökalujen takuuehtojen vaatimukset
eivät täyty, varaa DEWALT itselleen oikeuden
kieltäytyä antamasta takuuhuoltoa.
2.6 Euroopassa DEWALT-sähkötyökaluille
myönnettävä takuu ei kata DEWALT-tuotteen
käyttäjän ja ostopaikan tai valtuutetun DEWALT
huoltokorjaamon välisiä kuljetuskustannuksia.
3. DEWALTin Euroopassa sähkötyökaluille
myöntämän takuun ulkopuolelle suljettavat
tuotteet
Seuraavat tuotteet on suljettu DEWALT
sähkötyökaluille myönnettävän takuun ulkopuolelle:
3.1 Tuotteet, joita ei ole valmistettu DEWALTin
Euroopassa noudattamien vaatimusten mukaisesti
ja jotka muu kuin valtuutettu jälleenmyyjä on tuonut
EU-jäsenvaltioiden ja Euroopan vapaakauppaalueen (EFTA) ulkopuolelta
3.2 Poranterien, sahanterien ja hiomalaikkojen
kaltaisia työstettävää kappaletta koskettavia
varusteita pidetään kulutustarvikkeina.
3.3 Takuu ei kata vuokraamokäyttöön
sarjatuotantona valmistettuja tuotteita tai huoltotai
yrityssopimusten kattamia tuotteita. Niihin
sovelletaan toimitussopimuksen ehtoja.
3.4 Takuu ei kata yhteistyökumppanien toimittamia
DEWALT-merkkisiä tuotteita, joita koskevat
tuotekohtaiset takuuehdot. Lisätietoja on tuotteen
mukana toimitetuissa asiakirjoissa.
3.5 Takuu ei koske sarjan mukana toimitettua
takuuhuollon saamista varten lähetettyä tuotetta,
jos sen valmistuspäiväkoodi ja/tai ostopäivä ei ole
sama kuin sarjan sisältämissä muissa tuotteissa.
3.6 Käsikäyttöiset työkalut, vaatteet ja
henkilösuojaimet.

3.7 Tuotannossa tai raskaalle kuormitukselle
altistuvissa kohteissa tai prosesseissa käytettävät
tuotteet, paitsi jos ne kuuluvat DEWALT
huoltoohjelman piiriin.
4. Takuuhuollon epääminen
Takuuhuolto voidaan evätä, jos :
4.1 Valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo havaitsee,
että vian syy ei ole materiaali- tai valmistusvika.
4.2 Vian syy on kuluminen normaalissa käytössä.
Lisätietoja on kohdassa 4.14. Kaikki tuotteet
kuluvat käytössä. On tärkeää valita oikea tuote.
4.3 Tuotteen päivämääräkoodi tai sarjanumero on
lukukelvoton.
4.4 Alkuperäistä ostotodistusta ei esitetä, kun tuote
toimitetaan korjattavaksi.
4.5 Tuotteen vaurioitumisen syynä on putoamisen,
onnettomuuden tai käyttöohjeen laiminlyömisen
kaltainen väärinkäyttö.
4.6 Tuotteen vaurioitumisen syynä on muiden
kuin DEWALTin hyväksymien tai käyttöohjeessa
suositeltujen varusteiden, lisälaitteiden tai kuluvien
tarvikkeiden käyttäminen.
4.7 Tuotteeseen on tehty muutoksia.
4.8 Tuote on korjautettu tai sitä on yritetty
korjata muualla kuin valtuutetussa
DEWALThuoltokorjaamossa tai korjauksessa on
käytetty muita kuin DEWALT-osia.
4.9 Tuotetta on ylikuormitettu tai sen käyttämistä on
jatkettu vikaantumisen jälkeen.
4.10 Tuotetta on käytetty epätavallisessa
ympäristössä, jolloin siihen on esimerkiksi päässyt
nestettä tai vieraita esineitä.
4.11 Tuotetta on pidetty kunnossa tai huollettu
puutteellisesti esimerkiksi kuluvia osia
vaihdettaessa.
4.12 Tuotetta palautettaessa siitä puuttuu osia tai
siinä on muita kuin alkuperäisiä komponentteja.
4.13 Vian syynä on käyttäjän käyttöohjeiden
vastaisesti tekemä säätäminen tai kokoaminen.
Kaikki tuotteet tarkastetaan valmistuksen aikana.
Jos toimitetussa tuotteessa havaitaan vikoja
tai virheellisiä säätöjä, niistä täytyy ilmoittaa
jälleenmyyjälle heti.
4.14 Vian syy on komponentin kuluminen
normaalissa käytössä. Takuu ei kata esimerkiksi
seuraavien komponenttien kulumista:
Yleiset Komponentit
Hiiliharjat, Johtosarjat, Kotelot, Laipat, Istukat,
Teränpitimet, Tiivisteet, O-Renkaat, Voiteluaineet,
Rasvat
Tuotekohtaiset Komponentit
Huoltosarjat
Kiinnitystyökalut
O-Renkaat, Työntöterät, Jouset, Puskurit
Poravasarat
Alasin Ja Iskukappale, Sylinterit, Työkalunpidike,
Räikät
Iskutyökalut
Alasin, Teräpidike, Iskevä Osa

TAKUUN HAKEMINEN –
ALUKSI
5. Takuuvaatimuksen tekeminen
5.1 Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden
DEWALT-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun
DEWALT-huoltokorjaamoon. Osoitteet ovat sivustolla
www.2helpU.com.
5.2 DeWALT työkalu täytyy palauttaa jälleenmyyjälle
tai valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon
kaikkine osineen. Sen mukana täytyy toimittaa
alkuperäinen todistus ostosta.
5.3 Valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tutkii
tuotteen ja ilmoittaa, kattaako takuu korjauksen.
5.4 Jos syyksi havaitaan osien kuluminen,
huoltokorjaamo voi antaa tarjouksen kuluneiden
komponenttien korjaamisesta tai vaihtamisesta.
5.5 Jos tuotteita ei pidetä kunnossa oikein, takuu
voi raueta.
5.6 Kun korjaus on valmis, tuote palautetaan
paikkaan, josta se lähetettiin takuukorjattavaksi.
6. Takuuhuollon evääminen
6.1 Jos valtuutetussa huoltokorjaamossa todetaan,
että Euroopassa noudatettavien DEWALT
sähkötyökalujen takuuehtojen vaatimukset eivät
täyty, varaa DEWALT itselleen oikeuden kieltäytyä
antamasta takuuhuoltoa.
6.2 Jos valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo
kieltäytyy antamasta takuuhuoltoa, ilmoitetaan
syy ja arvio työkalun korjauskustannuksista. Jos
takuuhuollon antamisesta kieltäydytään, voidaan
viallisen tuotteen kokoamisesta ja palauttamisesta
veloittaa.
7. Muutokset sääntöihin ja ehtoihin
7.1 DEWALT pidättää itselleen oikeuden tehdä
muutoksia takuun sisältöön ja voimassaoloon
sekä tuotteiden takuun piiriin kuulumiseen oman
harkintansa mukaisesti.
7.2 Voimassa olevat takuun säännöt ja ehdot ovat
saatavana osoitteesta www.2helpU.com Saat ne
myös ottamalla yhteyden DEWALT-jällenmyyjään,
valtuutettuun huoltokorjaamoon tai paikalliseen
DEWALT-toimipisteeseen.

ammattikäyttöön. DEWALT-sähkötyökaluille
Euroopassa myönnettävää 3 vuoden takuuta
ei myönnetä jälleenmyyjälle tai vuokrattaviksi
tarkoitetuille DEWALT-tuotteille.
2.2 Tätä takuuta ei voi siirtää. Se myönnetään vain
DEWALT-tuotteen ensimmäiselle käyttäjälle, joka on
ostanut ja rekisteröinyt edellä kuvatun tuotteen. 2.3
Tässä asiakirjassa kuvattujen sääntöjen ja ehtojen
lisäksi noudatetaan Euroopassa myönnettävän
DEWALT-sähkötyökalujen takuun sääntöjä ja ehtoja.
2.4 Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen tämän
takuun nojalla ei pidennä takuun voimassaoloa. 3
vuoden takuuaika alkaa ostopäivänä ja päättyy 36
kuukauden kuluttua.
2.5 Rekisteröimällä tuotteen Euroopassa
myönnettävää DEWALT-sähkötyökalujen takuuta
varten käyttäjä hyväksyy edellä mainitut säännöt ja
ehdot sekä tuotteen sulkemisen DEWALT 30-1-1
-käytännön ulkopuolelle, jonka voimassaolo päättyi
1.1.2016.
3. DEWALTin Euroopassa sähkötyökaluille
myöntämän 3 vuoden takuun ulkopuolelle
suljettavat tuotteet
Euroopassa myönnettävän DEWALT
sähkötyökalujen takuuehtojen osassa 3 ulkopuolelle
suljettavien tuotteiden lisäksi seuraavat tuotteet
suljetaan sen ulkopuolelle: Kiinnitystyökalut,
kuten naulaimet ja panosnaulaimet. Akut ja laturit.
Kunnostetut tuotteet, jotka on varustetty Factory
rework- ja/tai Q-merkinnällä. Kompressorit ja
generaattorit.

DEWALT in eurooppalainen 3 vuoden
takuu sähkötyökaluille

4.3 Jos valtuutetussa huoltokorjaamossa todetaan,
että kyse ei ole materiaali- tai valmistusviasta
tai että Euroopassa noudatettavien DEWALT
sähkötyökalujen takuuehtojen vaatimukset eivät
täyty, DEWALT varaa itselleen oikeuden kieltäytyä
antamasta takuuhuoltoa.

Euroopassa myytäville DEWALT-sähkötyökaluille
annettava 1 vuoden takuu ostopäivästä lukien
voidaan laajentaa 3 vuoden takuuksi. Seuraavat
ehdot ovat voimassa.
1. Rekisteröiminen
DEWALT-tuotteen ensimmäisen käyttäjän tulee
rekisteröidä se 4 viikon kuluessa ostamisesta
osoitteessa www.DEWALT.eu/3. Silloin tulee antaa
DEWALT-tuotteen käyttäjän yhteystiedot, työkalun
luettelonumero, sarjanumero ja päivämääräkoodi.
Jos työkalu kuuluu useita työkaluja sisältävään
sarjaan, työkalut rekisteröidään yksittäisinä
työkaluina.
2. Yleiset säännöt ja ehdot
2.1 DEWALT-sähkötyökaluille Euroopassa
myönnettävä 3 vuoden takuu myönnetään
alkuperäiselle DEWALT-tuotteen ostajalle,
joka on ostanut DEWALT-tuotteita Euroopassa
toimivalta valtuutetulta DEWALT-jälleenmyyjältä

Varmistathan, että sinulla on
esittää ostokuitti ennen kuin
haet takuuta.
Euroopan unionin
jäsenmaiden tai EFTA-alueen
ulkopuolelta ostetut tuotteet
eivät kuulu DEWALT in
takuun piiriin.
DEWALT in tuotteessa on
ltava CEmerkintä, kuten alla
on esitetty:

4. Takuuvaatimuksen tekeminen		
4.1 Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden
DEWALT-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun
DEWALT-huoltokorjaamoon. Osoitteet ovat sivustolla
www.2helpU.com.
4.2 DEWALT-työkalu täytyy palauttaa jälleenmyyjälle
tai valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon
kaikkine osineen. Sen mukana täytyy toimittaa
alkuperäinen todistus ostosta ja voimassaoleva
todistus Euroopassa myönnettävästä 3 vuoden
DEWALT-takuusta.

5. Muutokset sääntöihin ja ehtoihin
5.1 DEWALT pidättää itselleen oikeuden tehdä
muutoksia takuun sisältöön ja voimassaoloon
sekä tuotteiden takuun piiriin kuulumiseen oman
harkintansa mukaisesti.
5.2 Euroopassa DEWALT-sähkötyökaluille
myönnettävän takuun voimassaolevat säännöt ja
ehdot ovat saatavana osoitteesta www.2helpU.
com, paikalliselta DEWALT-jälleenmyyjältä tai
DEWALT-toimistolta.

CE-merkintä on laillinen
vaatimus Euroopan direktiiviä
edellyttäville tuotteille.
Kun on kyse DEWALT in
tuotteista, se osoittaa, että
DEWALT täyttää vaadittavien
direktiivien vaatimukset*.

*Ei koske lasereita ja pneumaattisia
työkaluja, mitkä eivät vaadi CEmerkintää.
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TAKUUKÄYTÄNNÖN
TULKINTA

TAKUUN SISÄLTÖ
Alla esimerkkejä tapauksista, mitkä eivät kuulu takuun
piiriin:
DeWALT korjaa veloituksetta kaikki materiaali- ja
valmistusvian 12 kuukauden sisällä ostopäivästä. 		
Takuu ei kata vikoja, jotka ovat johtuneet kohtuuttomasta
kulumisesta tai työkalun väärinkäytöstä.		
Takuu ei ole voimassa, mikäli korjauksen on suorittanut tai
sitä on yrittänyt valtuuttamaton henkilö.
Materiaali- ja valmistusviat
DeWALT soveltaa erittäin korkeita laatuvaatimuksia
toimittajiinsa ja valmistukseen ja kaikki tuotteet on testattu
ennen tehtaalta lähtöä. Joskus voi kuitenkin olla harvinaisia
tapauksia, jolloin valmistusvirhe voi syntyä. Jos valtuutettu
huoltoliike on todennut, että valmistusvirheen on aiheuttanut:

MURTUNUT POHJALEVY

a) komponenttien väärä asennus tai,
b) yhden tai useamman komponentin virheellinen valmistus,
mkä ei täytä erittelyrajoja, jolloin DeWALT in takuu kattaa
kyseisen vian korjauksen aiheuttamatta käyttäjälle
kustannuksia.

VIALLINEN AKKU
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KULUMINEN
DeWALT in takuu ei kata
komponentteja, jotka ovat kuluneet
normaalisti. Normaali kuluminen
viittaa käyttötunteihin ja ympäristöön,
jossa tuotetta on käytetty. Kulumisen
laajuuden määrittelee valtuutettu
huoltoliike.

• Roottorin kommutaattori

• Hiiliharjat

• Laakerit

• Istukat

• Kytkimet

• Moottorikotelo/koteloinnit

• Iskukappaleet ja männät

Seuraavat osat ovat esimerkkejä
komponenteista, jotka ovat alttiita
kulumiselle eikä takuu kata niitä,
mikäli tuotteessa on kohtuutonta
kulumista suhteessa käyttöalueeseen
ja ympäristöön, mihin tuote on
suunniteltu.

• Palautusjouset

• Kaapelit (huom! Vialliset kaapelit
vaikuttavat työkalun luotettavuuteen
ja suorituskykyyn ja johtavat takuun
hylkäämiseen)

• Kytkimet
• Yleisesti muut toisiinsa vaikuttavat
osat Lisänä tuotteidemme kuluviin
osiin kuuluvat osat, joita takuu ei
kata, ellei kyseessä ole valmistusvika,
minkä valtuutetut huoltoliikkemme
päättävät:

Seuraavassa esimerkkejä, joita takuu ei kata:

VAHINGOITTUNEET JOUSET

KULUNUT NAULAUSPROFIILI

VIOITTUNEET JA KULUNEET IMPAKTORIT

KOHTUUTON KÄYTTÖ, RIITTÄMÄTÖN YLLÄPITO
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TAKUUKÄYTÄNNÖN TULKINTA
TYÖKALUN VÄÄRINKÄYTTÖ

• Työkalun modifi oinnit

Esimerkkjä työkalun väärinkäytöstä:

• Pitkittynyt altistuminen ympäristön vaikutuksille

• Äärimmäiset iskut tai pudotukset
• Vieraiden esineiden aiheuttamat vahingot, kuten naulat,
ruuvit, hiekka
• Väärän työkalun käyttö sovellukseen

VÄÄRÄ TYÖKALU KYSEISEEN TYÖHÖN

• Epäasiallisten tarvikkeiden tai akkujen käyttö
• Suositellun huollon puute (koskee erityisesti poravasaroita)
• Väärien voiteluaineiden käyttö

VESIVAHINGOT

Valtuuttamattomien henkilöiden tekemä huolto

• Käytä vain alkuperäisiä DEWALT-varaosia.

Asiakkaan ei tule missään olosuhteissa yrittää itse huoltaa
takuuaikana työkaluaan.

• Älä hyväksy tuotetta, mikä on korjattu ei-alkuperäisillä
DEWALT-osilla tai tunnistamattomilla akuilla.

Tällainen yritys kumoaa takuun voimassaolon tälle työkalulle.
Vain DEWALTin valtuuttamien huoltoliikkeiden tulee tehdä
takuukorjauksia.

• Älä hyväksy takuuvaatimuksia työkaluista, mitkä on
pudotettu, väärinkäytetty tai vahingoitettu.

Yleiset suuntaviivat
• Kuitti tai lasku on esitettävä. Selvitä, onko dokumentti
sama, mikä annettiin ostettaessa ja varmista, että takuu
on vielä voimassa.
• Joissakin maissa on täytettävä takuutodistus ja liitettävä
se takuun aikana huoltoon palautettavaan työkaluun.
• Tuotetta on pitänyt käyttää käyttöohjeen mukaisesti.
• Kaikissa takuuvaateissa on oltava asiakkaan nimi, osoite
ja puhelinnumero
• Takuun aikana tehdyt huoltopalvelut eivät uudista tai
pidennä työkalun takuuaikaa.
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• Liitetty väärään käyttöjännitteeseen

• Mainoskampanjan osana myytyjen tuotteiden osalta
(kuten vaatteet tai sähkölaitteet) ota yhteyttä paikalliseen
huoltopäällikköön.
Kuljetus
• Tuotteiden suojaamiseksi kuljetuksen aikana, tulee ne
palauttaa huoltoon alkuperäispakkauksissa.

AKKKUJEN KÄYTTÖIKÄ
Varmistaaksemme akkujen maksimikäyttöiän alla on muutamia
vihjeitä yleisenä ohjeena.

optimaalisen käyttöajan ja käyttöiän akulle.

Tarkista, että käyttäjä on noudattanut seuraavia
ohjeita:

6. Akun liitinalueet tulee suojata suojakotelolla, kun akku ei
ole käytössä (varoitus: älä jätä irrallisia metalliosia laukkuun
lähelle akun liitinaalueita).

1. Ihanteellinen ympäristön lämpötila lataukselle on 20°C.
Kylmien (<4°C) tai lämpimien (>40°C) akkujen lataaminen voi
aiheuttaa välittömiä vahinkoja.

7. Akun lukituspidike tulee suojata väärinkäytöltä tai
altistumiselta lialle, mikä voi vaikuttaa akun kiinnittymisen
työkaluun.

2. Anna akun jäähtyä, ennen kuin laitat sen
latauslaitteeseen.

8. Koneen ylikuormitus. Koneen ylikuormittaminen voi
purkaa akun latauksen ja mahdollisesti aiheuttaa pysyvää
vahinkoa akkukennoille.

3. Käyttäjän ei tulisi käyttää akkua enää, kun sen
suorituskyky ja vääntö ei riitä kyseiseen työhön. Tämä voi
aiheuttaa pysyviä vahinkoja ja estää akkua latautumasta
täyteen lataukseen. Käyttäjä ei saa teipata työkalun kytkintä
työkaluun purkaakseen akun latauksen.
4. Akkuja tulee säilyttää täydessä latauksessa kuivassa ja
viileässä paikassa, mutta ei alttiina pakkaselle.

9. Akkua ei tule säilyttää latauslaitteeseen sijoitettuna.
10. Akkua tulee säilyttää pois suorasta auringonvalosta.
Jos nämä ohjeet on selkeästi jätetty huomioimatta, akun
vauriot tai heikko teho eivät kuulu takuun piiriin.

5. Käyttäjän tulee ajoittain ladata akkua yön yli
hyödyntääkseen täysin 3-vaiheista latausta ja saadakseen

Käyttäjä on pudottanut akun ja
siinä on vakavia vaurioita

Vanha laturi on palautettu
upouuden porakoneen kanssa

Reklamoitava akku on lähetettävä yhdessä sekä koneen että latauslaitteen kanssa,
jotta voidaan varmistaa oikea arviointi.

Vaurioitunut akku

DeWALT in suosittelema
akkutesteri

AKUT – VARUSTE
Akut tulee testata DEWALTin akkutesterillä, joita on saatavana DEWALTilta. Akkujen
takuuvaihto on mahdollista vain valtuutetuille huoltoliikkeille, jotka käyttävät
DEWALTin hyväksymiä prosesseja ja testilaitteita. Ota yhteyttä paikalliseen
huoltopäällikköösi saadaksesi lisätietoja.
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BATTERY TEST PROCESS
VAROITUS!
Älä koskaan käytä DEWALTin testilaitetta
DEWALT in lataukseen Li-Ion akku. Käytä aina
suositeltua DEWALT-latauslaitetta.

Huoltoliike pyytää asiakkaan
latauslaitetta ja työkalua.

Asiakas tuo akun
huoltoliikkeeseen.

Huoltoliike tutkii ulkoisesti akun
kunnon ja tarkistaa ostotositteen.

Kyllä

EI

Sijoita akku asiakkaan latauslaitteeseen 2 minuutiksi. Ilmaiseeko
LED “vaihda akkua”?

Täyttääkö akku takuukriteerit?
EI

Jos LED ilmaisee “kuuma
kylmä akku” – odota unnes
akku on huoneenlämpöinen
ja kokeile uudelleen.

TAKUU EI KATA, PALAUTUS
ASIAKKAALLE
Kyllä

AKUN ERITTELY
AKUN
NIMELLISKAPASITEETTI

MIN AH
ERITTELY

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

KEMIA
NICd/NIMH

LI-Ion Nano

LI-Ion XR
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Tarkista akku huoltoliikkeen
latauslaitteesa. Sama
tulos?
Yes

EI

Liitä akku ja työkalu
moottoritesteriin.
Tarkista vakiojännite ja
kuormittamaton virta. Kokeile
vaihteet ja suunnanvaihto.

Lataa akku
täyteen.

Toimiiko kaikki
erittelyjen mukaan?

Aja
kennontarkistusohjelma
ja kapasiteettitestit
DEWALTin
suosittelemalla
akkutesterillä.

AKUN JÄNNITE

# KENNOT

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

5

Sijoita akku työkaluun ja
tee toimintatesti (lataa
5 minuuttia, mikäli on
tarpeen). Antaa viitteen
toimiiko laite vai ei.

Kyllä
Onko asiakas valittanut
lyhyestä käyttöajasta?

EI
Toimiiko akku
erittelyjen puitteissa?
(Tarkista vasemmalla
olevasta taulukosta).

Kyllä

EI
VAIHDA AKKU

EI ONGELMIA, PALAUTA
ASIAKKAALLE

FLEXVOLT – testataan 18 V mukaan, vaikka se on 54 V

USEIN ESITETYT KYSYMYKSET AKUISTA
Miten akut voiva vioittua?

Onko akku tyhjennettävä kokonaan ennen lataamista?

Akun toimintahäiriöitä esiintyy usein pitkän käyttöiän vuoksi.
Akkujen kapasiteetti laskee niin alas, etteivät ne takaa enää
hyödyllistä käyttöaikaa kutakin latauskertaa kohti. Muihin
häiriöihin kuuluvat mm. akun ylikuumeneminen, oikosulku ja
äkillisen iskun aiheuttamat vauriot.

Sähkötyökalujen akkua ei tule tyhjentää kokonaan ennen
lataamista, se ei pidennä akun toiminta-aikaa ja vaarana
on akun pysyvä vaurioituminen. Kun NiCd- ja NiMH-akkujen
kohdalla havaitaan tehon heikkenemistä, akut on asetettava
lataukseen. Litiumioniakkujen kohdalla akkuvirta (tai joskus
työkalun virta) katkeaa automaattisesti, kun teho laskee
määritetyn tason alapuolelle. Tämä on normaalia, akut on
tällöin asetettava lataukseen..

Miten voin säilyttää akkujen hyvän toimintakunnon
mahdollisimman pitkään?
Akkujen alkuperäinen toiminta-aika laskee. Tämä on
normaalia ja tapahtuu kaikkien erimerkkisten akkujen
kohdalla. 					
Voit kuitenkin hidastaa akkujen toimintakunnon
heikkenemistä eri toimenpiteiden avulla.
• seimmissa DEWALT NiCd/NiMH -latureissa on 10 tunnin
“päivitysohjelma”, jota tulee käyttää viikoittain. Tarkista
ohjekirjasta onko laturissasi kyseinen toiminto.

Voinko käyttää saman jännitteen DEWALT-akkua eri
kemialla tuotteessani?
Vaikka työkalusi on ostettu sisältäen Li-Ion, NiCd tai NiMH
-akun, ei se tarkoita, ettei siinä voi käyttää muun kemian
akkua. On parasta tarkistaa yhteensopivuus paikalliselta
jälleenmyyjältäsi tai DEWALTIN huoltoliikkeestä. Kannattaa
myös varmistaa latauslaitteen sopivuus päivittäessäsi
akkujasi.

• Vältä työkalun ylikuormittamista.
• Säilytä akkuja kuivassa paikassa 4 - 20 °C lämpötilassa,
jos niitä ei käytetä muutamaan kuukauteen.

Voinko käyttää saman jännitteen DEWALT-akkua eri
kapasiteetilla (Ah) laitteessani?

Nikkeliakkuja tulee säilyttää tyhjinä, kun taas litiumioniakut
tulee varastoida täyteen ladattuina. Muutoin akun
purkautumisen seurauksena yksi tai useampi kenno voi
laskea kriittisen jännitearvon alapuolelle, jolloin akkua ei
voi enää käyttää. Säilytä akkuja huoneenlämpötilassa, kun
kyseessä on normaali lyhytaikainen säilytys.

Kapasiteetti (= Ah-tunnit) tarkoittaa käyttöaikaa, minkä saat
akulla. Sitä verrataan usein auton tankkin. 3 Ah:n akulla on
huomattavasti enemmän käyttöaikaa kuin 1,5 Ah:n akulla.
Olettaen että jännite ja akkutyyppi ovat samat, kun olet
tarkistanut kemian kuten yllä – se on yhteensopiva.

Mikä on muisti-ilmiö ja miten se vaikuttaa
sähkötyökalujen akkuihin?
Muisti-ilmiö on yksi monista tavoista, mitkä aiheuttavat
käyttöajan lyhenemistä. Muisti syntyy toistuvista “matalista
purkauksista” (akun käyttö päättyy ennen kuin sen täysi
kapasiteetti on käytetty) samassa päivittäisessä sovelluksessa
(esim. hammasharjat ja parranajokoneet). Sähkötyökaluissa
on harvoin matalia purkauksia, koska työkaluja käytetään
eri sovelluksissa. Useimmat käyttäjät kuitenkin käyttävät
virheellisesti muisti-termiä erilaisiin akun suorituskyvyn
alenemisiin. Tätä ilmiötä on havaittavissa NiCd- ja
NiMHakuissa, mutta ei Li-Ion-akuissa.			

Voiko mitä tahansa DEWALT-laturia käyttää minkä
tahansa DEWALT-akun lataukseen?
Ei. Eri latauslaitteet sopivat eri akuille. Vaikka monet
latauslaitteet eri jännitteillä lataavat monia jännitteitä ja eri
kemian akkuja on hyvä tarkistaa yhteensopivuus DEWALT
jälleenmyyjältäsi tai huoltoliikkeestäsi ollessasi epävarma.
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SUUNTAVIIVAT – ISTUKAT
Istukan vioittuminen voi johtua väärinkäytöstä, kuten
esim:
• Terän liukuminen voi johtua työkaluistukan väärästä
kiristyksestä.
• Kuluminen johtuen porakoneen ajamisesta istukalla kovia
tai muurattuja pintoja vasten.
• Lian kerääntyminen istukkaan. Poranterä kannattaa
puhdistaa aina ennen asentamista istukkaan.
Viallinen istukka – työkalusta
ei ole pidetty huolta

• Ruoste johtuen sopimattomasta tai pitkästä altistamisesta
kosteudelle.
• Jos yrität poistaa istukkaa tai tarvikkeita käyttämällä
vääriä työkaluja ei takuu ole voimassa.
Istukat ovat normaalia kulutustavaraa, eivätkä kuulu
takuun piiriin, paitsi jos niitä ei ole valmistettu tuoteerittelyjen mukaisesti.

Ruostunut istukka

Kohtuuton käyttö

MOOTTORIT
Sähköisen laitteen pääosassa on
moottori. Toimiakseen pitkään
ongelmitta, on moottorissa roottorin
akseliin kiinnitettynä tuuletin.
Järjestelmän jäähdytys riippuu roottorin
nopeudesta. Mitä suurempi kuormitus
moottoriin kohdistuu, sitä enemmän
energiaa vaaditaan kierrosluvun
ylläpitämiseen. Jos moottorin nopeus
laskee ja viilennys vähenee, voi tämä
johtaa kriittiseen ylikuumenemiseen.
Ylikuumenemisen välttämiseksi on
moottorin pystyttävä pyörimään
mahdollisimman lähellä
nimelliskierroslukuaan (RPM), mikä
mahdollistaa jäähdytysjärjestelmän
toimimisen tehokkaasti työkalun
toiminta-ajan. Ylikuumentunut moottori,
ei koskaan ole takuuvika, indikoi
miltei aina työkalun väärästä käytöstä
(tietoisesti tai tiedostamatta), tai
väärästä työkalun valinnasta kyseiseen
tarkoitukseen.
VIRTAKYTKIMET JA PIIRILEVY
Virtakytkin ja piirikortti voivat olla herkkiä
myös staattiselle sähkölle. Tästä syystä
niitä on säilytettävä ja asennettava
käyttämällä sopivaa suojavarustusta.
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Huomaa, että tällaiset komponentit ovat
myös herkkiä suurille virtapiikeille ja
ylikuormituksen aiheuttamalle lämmölle.
Takuu ei kata tällaisia vikoja.
Laserit
Lasereita voi korjata ja/tai kalibroida
takuun piirissä vain DEWALTin
kouluttama ja sertifi oima valtuutettu
huoltoliike. Älä yritä kalibroida ja/
tai korjata tuotetta, ellei sinua ole
täysin koulutettu tai käytössäsi
ei ole asianmukaisia korjaus- ja
kalibrointivarusteita.
Jos laitteessa on fyysisiä vahinkoja,
kuten rikkoutunut lasi tai taipunut
pyörivä pääosa, johtuu tämä siitä,
että laite on tippunut eikä sen korjaus
kuulu takuun piiriin. Jos laitteessa
on optinen poikkeama tai säätövirhe,
tarkista käyttöohjeen manuaalista
“Kenttäkalibrointitarkistus (tai myös
tarkkuustarkistus).
Jos kenttäkalibointitarkistus ei ratkaise
ongelmaa, tulee valtuuten huoltoliikkeen
huoltaa ja kalibroida laser. Jos patterit/
akut on jätetty laitteeseen pitkäksi aikaa,
kun laitetta ei ole käytetty, voi tämä
aiheuttaa korroosiota, mikä ei kuulu
takuun piiriin.

Palanut moottori

Syöpyneet paristot

Vahingoittunut linssi

TIEDOT ONLINE
Kotisivuiltamme löytyvät tiedot www.2helpU.com
Huoltojemme kotisivuilta, 2helpU, löytyvät tiedot DEWALT in
huoltopalveluista:				
Tuotteidemme tekniset tiedot:
• Käyttöohjeet
• Tekniset tiedot
• Varaosalistat
• Räjäytyskuvat
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistämme:
• Lista huoltoliikkeistämme
• Löydä lähin huoltoliikkeesi
• Huoltoliikkeen tiedot
• Kartta lähimpään huoltoliikkeeseesi

Valtuutettuna huoltoliikkeenä sinulla on pääsy sivuillemme
www.2helpU.com tool commercen kautta. Lisäksi
käytössäsi ovat tekniset erittelyt, räjäytyskuvat ja osalistat,

kytkentäkaaviot, käyttöohjeet, huolto-ohjeet, huoltotiedotteet,
korjausvideot, korjausanimaatiot ja koulutustiedot. Tietoja
ylläpidetään säännöllisesti tuotekohtaisesti.

13

YLEISIMMIN ESITETYT KYSYMYKSET
Q: Mitkä tuotteet kuuluvat DEWALTin 3 vuoden
takuuseen?

Q: Jos sähkötyökalu on osettu ennen 1.1.2016, mikä
takuu on voimassa?

A: DeWALT in eurooppalainen 3 vuoden takuu koskee
DEWALTin sähkötyökaluja, jotka on ostettu 1. tammikuuta
2016 jälkeen ja rekisteröity 4 viikon sisällä ostopäivästä.
Voimassa olevia sääntöjä ja ehtoja noudatetaan.		

A: DeWALT in Euroopassa ennen 1.1.2016 ostettuihin
sähkötyökaluihin on voimassa 30.1.1 takuupolitiikka,
ellei työkalua ole rekisteröity XR-tuotteen takuuehtojen
mukaan, mikä on voimassa 3 vuotta ostopäivästä.

Q: Mitä sähkötyökaluja ei koske pidennetty 2 vuoden
takuu?

Q: Jos työkalu on ostettu ennen 1.1.2016 onko se
oikeutettu 3 vuoden takuuseen?

A: Seuraavat sähkötyökaluryhmät eivät kuulu pidennetyn
takuun piiriin: Kiinnitystyökalut, kuten naulaimet,
panosnaulaimet, akut ja latauslaitteet. Kunnostetut
tuotteet, jotka on varustettu Factory rework ja/tai
Q-merkinnällä. Kompressorit ja generaattorit. Näitä
tuotteita koskee 1 vuoden vakiotakuu.

A: Ei. DeWALT in eurooppalainen 3 vuoden takuu on
voimassa DEWALTIn sähkötyökaluihin, mitkä on
ostettu 1.1.2016 jälkeen ja rekisteröity 4 viikon sisällä
ostopäivätä. Voimassa olevia ehtoja sääntöjä sovelletaan.

Voit tarkistaa sivuiltamme ‘mydewalt.dewalt.fi ’ onko
tuote oikeutettu 3 vuoden takuuseen
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YLEISIMMIN ESITETYT KYSYMYKSET
							
Q: Jos sähkötyökalu on ostettu 1.1.2016 jälkeen
ja mukana olleissa käyttöohjeissa on tietoa
30.1.1 takuusta, niin mihin takuuseen asiakas on
oikeutettu?
A: DeWALT in eurooppalaista 3 vuoden sähkötyökalutakuuta
sovelletaan niihin oikeutettuihin tuotteisiin, jotka on
ostettu 1.1.2016 jälkeen ja rekisteröity 28 päivän
sisällä ostopäivästä. Jos työkalua ei ole rekisteröity,
sovelletaan 1 vuoden vakiotakuuta. Jos tuote on toimitettu
sisältäen tiedon 30.1.1 takuupolitiikasta eikä tuotetta
ole rekisteröity, voi huoltoliike harkita takuuvaatimusta
soveltaen 30.1.1 takuuta. Rekisteröimällä tuottelle
DeWALT in eurooppalaisen 3 vuoden takuun hyväksyt,
että tuotteella ei ole DeWALT in 30.1.1 takuuta 1.1.2016
alkaen.
Q: Voiko asiakas rekisteröidä tuotteelle DeWALT in
eurooppalaisen 3 vuoden takuun ja vaatia 30.1.1
takuuta?
A: Ei. Rekisteröimällä tuotteelle DeWALT in eurooppaalaisen
3 vuoden takuun hyväksyy DeWALT-tuotteen käyttäjä
säännöt ja ehdot, joiden mukaan tuotteelta on poistettu
DeWALT in 30.1.1 ehdot alkaen 1.1.2016.

Q: Kuinka kauan rekisteröinnin latauslinkki on
saatavana työkalulistassa?
A: Linkki on saatavana, kunnes takuuaika on kulunut
umpeen.
Q: Kuinka kauan 30.1.1 takuu on voimassa?
A: 30.1.1 takuu on poistunut kaikilta uusilta DEWALTtuotteilta, jotka on ostettu 1.1.2016 jälkeen. Tuotteille,
jotka on ostettu ennen 1.1.2016, antaa DEWALT
30.1.1 takuun, 12 kuukautta ostopäivästä. DEWALTin
eurooppalaista 3 vuoden takuuta sovelletaan takuuseen
oikeutettuihin tuotteisiin, jotka on ostettu 1.12016 jälkeen
ja rekisteröity online 28 päivän sisällä ostopäivästä.
Jos työkalua ei ole rekisteröity sovelletaan 1 vuoden
vakiotakuuta. Jos tuote on toimitettu sisältäen tiedon
30.1.1 takuupolitiikasta eikä tuotetta ole rekisteröity,
voi huoltoliike harkita takuuvaatimusta soveltaen
30.1.1 takuuta. Rekisteröimällä tuottelle DEWALTin
eurooppalaisen 3 vuoden takuun hyväksyt, että tuotteella
ei ole DEWALTin 30.1.1 takuuta.

Q: Kuka voi rekisteröidä DEWALT-tuotteelle 3 vuoden
takuun?

Q: Suljetaanko vaativissa tuotanto-olosuhteissa
käytettävät valmistustyökalut pois 3 vuoden takuun
piiristä?

A: DeWALT In loppukäyttäjän, joka on ostanut DeWALT
sähkötyökalun valtuutetulta eurooppalaiselta DeWALT
jälleenmyyjältä käyttääkseen sitä ammatinharjoittamiseen
tulee rekisteröidä pidennetty 3 vuoden takuu. Takuu ei
ole siirrettävissä. Siksi vain aito DeWALT-loppukäyttäjä voi
rekisteröidä ja hakea takuuaikana takuuta.

A: Kyllä, tuotteet joita käytetään sarjavalmistuksessa,
vuokrausyhtiöille toimitetut tai B-to-B-huoltosopimuksissa
olevat tuotteet suljetaan ulkopuolelle ja niihin
sovelletaan omia takuuehtoja, jotka on erikseen mainittu
toimitussopimuksissa.

Q: Kuuluvatko kunnostetut tuotteet 3 vuoden takuun
piiriin?

Q: Kattaako 3 vuoden takuu Bluetooth-akkuni
avaamisen huoltoliikkeessä?

A: Ei. Akut eivät kuulu nykyisen 3 vuoden XR-takuun piiriin,
A: Kunnostetut tuotteet on suljettu pois 3 vuoden takuusta.
eivätkä tule kuulumaan uuteen 3 vuoden takuuseen.
Tunnistat nämä tuotteet lisämerkinnöistä Fctory rework ja/
Lisäksi, akkupakkauksessa oleva tieto ei sisällä tietoja
tai Q.
laitteesta, minkä mukana se on toimitettu.
								
								
Q: Voiko asiakas rekisteröidä postitse 2 vuoden
			
lisätakuun?
								
								
A: Olemme pahoillamme, mutta vain online-rekisteröinti on
mahdollinen.
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TAKUU JA
HUOLTO

Voimassa olevat DEWALTin eurooppalaiset säännöt
ja ehdot

www.2helpu.com

DEWALT
PL 47, 00521 HELSINKI
Puh. 010 400 4333
Sähköposti: asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com

www.

DEWALT-jälleenmyyjäsi:

.com
REKISTERÖIDY OSOITTEESSA

Keltamusta tunnusväri on DEWALT in teollisuustyökalujen ja
tarvikkeiden tavaramerkki.

