HIVATALOS MÁRKASZERVIZ

JÓTÁLLÁSI
ÚTMUTATÓ

www.
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GARANCIÁLIS ELLENŐRZŐ JEGYZÉK
Rendelkezésre áll a vásárlást igazoló eredeti bizonylat?

Igen

Nem

A szerszám még a garanciális időszakon belül van?

Igen

Nem

Rendelkezik a szerszám CE jelöléssel?

Igen

Nem

Javították már a szerszámot?
Eredeti DEWALT alkatrészeket használtak?

Igen

Nem

A szerszámot az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal adták
vissza?

Igen

Nem

Egyidősek az alaktrészek, akkumulátorok, töltők stb.?

Igen

Nem

A károsodást anyag- vagy gyártási hiba okozta?

Igen

Nem

Látszik-e a szerszámon túlzott igénybevétel vagy
rendeltetésellenes használat nyoma?

Igen

Nem

Látszanak-e a szerszámon külső behatás vagy idegen test által
okozott sérülések nyomai?

Igen

Nem

Milyen jellegű garanciával rendelkezik a szerszám?

1 év

3 év

Ha a 2 vagy 3 évben végrehajtott garanciális javításról van szó,
van-e érvényes kiterjesztett garancia tanúsítvány?*

Igen

Nem

Ahhoz, hogy egy szerszám garanciálisan javítható legyen, az ellenőrző jegyzékben a sárgával kiemelt
válaszoknak kell szerepelnie.
*3 év – érvényes kiterjesztett garancia tanúsítvány szükséges.
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HIVATALOS MÁRKASZERVIZ

GARANCIA ÚTMUTATÓ
BEVEZETÉS
Jelen dokumentum útmutatóként szolgál a hivatalos
márkaszervizeknek az elhasználódott, nem
rendeltetésszerűen használt és hibás alkatrészek
azonosításában a garanciális kifi zetésekhez. Csupán
útmutatást ad, és nem tartalmaz minden típusú hibát.
A garanciális jogosultság elismerése a Hivatalos Márkaszerviz
hatáskörébe tartozik; de vitás esetekben a végső döntés joga
a helyi szolgáltatási igazgatót illeti meg.
Céges Szervizközpontunkba történő küldés esetén kérjük
megfelelő csomagolás alkalmazásáról gondoskodni,
jogunkban áll a garanciális igényt elutasítani, ha a termék/
csomag a nem megfelelő csomagolás miatt sérülten érkezik a
szervizközpontba.
A konkrét hiba okát a következő példák szerint kell
megadni és csoportosítani:
Anyag- vagy gyártási hiba:
A garancia hatálya alá
tartozik
		

Elhasználódás vagy
rendeltetésellenes használat:
Nem tartozik a garancia
hatálya alá

sor, vagy nem áll rendelkezésre regisztrációs igazolás, csak 1
éves garancia érvényesül.
A dátumkód annak biztosítása érdekében szükséges, hogy
a megfelelő szerszám kerüljön regisztrálásra annak eredeti
megvásárlásakor. Akkor is szükséges, amikor a vásárlási
bizonylat vitatott, mivel a dátumkód megmutatja a szerszám
gyártási idejét.
Minden termék (a szerszámok, tartozékok és kiegészítők
egyaránt) rendelkeznek dátumkóddal.
Minden garanciális igény esetén azonosítani kell a
dátumkódot. A dátumkód 8 karakterből áll.
Példák dátumkódokra:
201534 U0
201602 16
200605 UA
A dátumkód bárhol elhelyezkedhet a készülék külső
burkolatán. A szerszámon található dátumkód minden
3 éves garanciális igény esetében meg kell egyezzen a
Garancialevélen találhatóval.

Garancia Regisztráció – a szerszámot a vásárlástól
számított négy héten belül regisztrálni szükséges a 3 éves
DEWALT garancia érdekében. Ha a regisztrációra nem kerül

PÉLDÁK DÁTUMKÓDOKRA:
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A DEWALT GARANCIÁLIS IRÁNYELVEI
A DEWALT EURÓPAI
SZERSZÁMGÉP 1 ÉVES
GARANCIA.
A DEWALT biztos termékei
minőségében, ezért kiemelkedő
garanciális feltételeket kínál a
felhasználóknak. E garancialevélt
kiegészíti, és semmiképpen
nem korlátozza a professzionális
felhasználók szerződéses jogait,
illetve a vásárlónak minősülő
nem professzionális felhasználók
törvényben garantált jogait. A garancia
az Európai Unió tagállamai és az
Európai Szabadkereskedelmi Övezet
területén érvényes.
A DEWALT európai PPT garancia
feltlételei hozzáférhetőek a helyi
DEWALT irodában, forgalmazónál
vagy a www.2helpU.com oldalon, ha
DEWALT terméke anyag- vagy gyártási
hiba miatt hibásodik meg a vásárlás
napjától számított 12 hónapon belül, a
DEWALT díjmentesen kicseréli a hibás
alkatrészt, vagy, saját döntésünktől
függően, díjmentesen kicseréli a
terméket.
A DEWALT fenntartja a jogot az igény
elutasítására e garancia alapján, ha az
a hivatalos márkaszerviz véleménye
alapján nincs összhangban a DEWALT
európai garancia feltételeivel.
Igénybejelentés szándéka esetén
lépjen kapcsolatba az eladóval,
vagy keresse meg online vagy a
DEWALT katalógusban a legközelebbi
DEWALT márkaszerviz elérhetőségét,
vagy lépjen kapcsolaba a DEWALT
irodájával a használati utasításban
található címen.
A hivatalos DEWALT márkaszervizek
listája és vevőszolgálati
szolgáltatásaink részletei
megtalálhatók az Interneten a
www.2helpU.com oldalon.instruction
manual.
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1. EGY ÉV DEWALT Európai PT Garancia
Ha DEWALT terméke anyag- vagy gyártási hiba
miatt hibásodik meg a vásárlás napjától számított
12 hónapon belül, a DEWALT a lenti 2-4 fejezetben
foglalt feltételek mellett, díjmentesen kicseréli a
hibás alkatrészt, vagy, saját döntésünktől függően,
díjmentesen kicseréli a terméket.
2. Általános Feltételek
2.1 A DEWALT Európai PT Garancia a DEWALT
termék eredeti felhasználója számára hozzáférhető,
aki a DEWALT terméket egy hivatalos európai
DEWALT értékesítőtől vásárolta szakmai vagy
üzleti felhasználás céljából. A DEWALT Európai
PT Garancia nem terjed ki a DEWALT terméket
továbbértékesítés vagy bérbeadás céljából
megvásároló szemlélyekre.
2.2 Ez a garancia nem ruházható át. Csak a
DEWALT termék eredeti felhasználójára terjed ki,
aki a terméket a fenti 2.1 pontban megírtak szerint
megvásárolta.
2.3 A garancia kiterjed a DEWALT Professional
Szerszámokra, hacsak ez külön nem kerül
kizárásra.
2.4 Egy termék garanciális javítása vagy
kicserélése nem hosszabbítja vagy újítja meg
a garanciális időszakot. A garanciális időszak a
vásárlás napjától kezdődően 12 hónapig tart.
2.5 A DEWALT fenntartja magának a jogot az igény
elutasítására e garancia alapján, ha azt a hivatalos
márkaszerviz véleménye alapján nem anyag- vagy
gyártási hiba okozta, vagy nincs összhangban
a DEWALT Európai PT Garancia ismertetett
feltételeivel.
2.6 A DEWALT termlék használója és a vásárlás
helye vagy a DEWALT termék használója és a
DEWALT hivatalos márkaszerviz közti fuvarozási
és szállítási költségekre a DEWALT Garancia nem
terjed ki.
3. A DEWALT Európai PT Garanciából kizárt
termékek
A DEWALT Európai PT Garanciából kizárt termékek
közé tartoznak:
3.1 Nem DEWALT európai specifi káció alapján
készült, és az Európai Unió tagállamai és az Európai
Szabadkereskedelmi Övezet területén kívüli, nem
hivatalos forgalmazótól importált termékek.
3.2 A munkadarabbal érintkező, elhasználódónak
minősülő alkatrészek, többek közt a fúrófejek,
fűrészpengék és csiszolókorongok.
3.3 A sorozatgyártási megoldásokhoz használt,
illetve kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásoknak,
szolgáltatási szerződés vagy vállalatközi szerződés
alapján szállított termékekre a garancia nem terjed
ki, azok a szállítási szerződésben foglalt speciális
garanciális feltéltelek alá esnek.
3.4 Partnerek által szállított DEWALT márkájú
termékek, melyek termékspecifi kus garanciális
vagy jótállási feltételek alá esnek. Lásd a termékhez
csatolt dokumentációt.
3.5 Egy készlet részét képező, garanciális javításra
benyújtott termék, ahol a termék gyártási dátuma
nem egyezik meg a készlet többi termékének
gyártási idejével vagy a vásárlás dátumával.
3.6 Kéziszerszámok, ruházat, Személyes

Védőfelszerelés.
3.7 Termeléshez, vagy intenzív felhasználású
berendezésekben és folyamatokban használ
termékek, kivléve ha DEWALT szervizterv terjed ki
rájuk.
4. Garanciális Igény kivételek
A jelen garancia szerinti igények elutasíthatók, ha:
4.1 Nem mutatható ki ésszerűen a DEWALT
hivatalos márkaszerviz előtt, hogy a termék hibája
anyag- vagy gyártási hiba következménye.
4.2 A hiba elhasználódás következménye, mely
a termlék normális használata során következett
be. Lásd a 4.14 pontot. Minden termék ki van téve
használat során bekövetkező elhasználódásnak.
Fontos a megfelelő termékválasztás.
4.3 A termlék dátumkódja és sorozatszáma nem
állapítható meg.
4.4 A szerszám javításra történő benyújtásakor
nem kerül bemutatásra a vásárlást igazoló eredeti
bizonylat.
4.5 A termék nem megfelelő használata miatt
keletkezett meghibásodás, beleértve a leejtést,
baleseteket és a használati utasításnak nem
megfelelő műveleteket.
4.6 Nem hivatalos DEWALT kiegészítők vagy
csatolt részek, illetve a használati utasításban nem
megjelölt elhasználódó elemek használata által
okozott sérülés.
4.7 Bármely termék, amely az eredetihez képest
módosításra került.
4.8 Bármely termék, amely esetében a hivatalos
DEWALT márkaszerviz munkatársán kívül bármely
más személy által elvégzett vagy megkísérelt
javítási munkálatok történtek, vagy ha a szerelő
nem eredeti DEWALT alkatrészeket használt fel.
4.9 A termék túlterhelése, vagy részleges hiba utáni
további használata.
4.10 Abnormális környezetben történő használat,
beleértve folyadékok vagy anyagok beszivárgását.
4.11 Karbantartás vagy az elhasználódásnak kitett
alkatrészek cseréjének hiánya.
4.12 A termék hiányosan, vagy nem eredeti
komponensekkel felszerelve történő visszajuttatása.
4.13 A termék hibájának oka egy, a felhasználó
által a használati utasításban leírtak szerint
elvégzendő beállítási, igazítási vagy összeállítási
tevékenység. A gyártás során minden termék
vizsgálatra és ellenőrzésre kerül. Bármely, a
kiszállításkor észlelt termékhibát vagy rossz
beállítást azonnal jelezni kell az eladónak.
4.14 Normál használat során, valamely alkatrész
elhasználódása miatt keletkezett hiba vagy sérülés.
Az elhasználódó alkatrészek közé tartoznak, az
összesre nem kiterjedően, például az alábbiak:
Általános Alkatrészek
Szénkefék, kábelkészletek, borítások, tokmányok,
peremek, pengerögzítések, tömítések, o-gyűrűk,
kenőanyagok, gépzsír
Termékspecifi kus Alkatrészek
Szervizkészletek
Rögzítőeszközök
O-gyűrűk, vezetőpengék, rugók, lökhárítók

GARANCIÁLIS IGÉNY
ELBÍRÁLÁSA – ELSŐ
LÉPÉSEK
Kalapácsok
Dugattyú ütőszegek, hengerek, szerszámtartók,
racsnik
Ütőszerszámok
Üllő, bittartók, szögbeverő
5. Garanciális igény érvényesítése
5.1 Garanciális igény érvényesítése érdekében
lépjen kapcsolatba az eladóval vagy keresse meg
a legközelebbi DEWALT által megbízott DEWALT
szervizt a www.2helpU.com oldalon.
5.2 A DEWALT szerszámot vissza kell juttatni
az eladóhoz vagy eljuttatni a hivatalos DEWALT
márkaszervizbe, összes alkatrészével és az eredeti
vásárlási bizonylattal együtt.
5.3 A DEWALT hivatalos márkaszervize
megvizsgálja a terméket, és nyilatkozik, hogy a
javítás iránti garanciális igény megalapozott-e vagy
nem.
5.4. Ha a garanciális javítási tevékenység során
elhasználódott alkatrészekre derül fény, a szerelő
ajánlatot adhat az elhasználódott alkatrészek
javítására vagy cseréjére.
5.5 A termék megfelelő karbantartásának hiánya a
jövőbeli igények érvénytelenségéhez vezethet.
5.6 A javítás befejezése után a terméket a szerviz
visszajuttatja arra a helyre, ahol az garanciális
javítás céljából leadásra került.
6. Érvénytelen garanciális igények
6.1 A DEWALT fenntartja magának a jogot az
igény elutasítására e garancia alapján, ha azt a
hivatalos márkaszerviz véleménye alapján nincs
összhangban a DEWALT Európai PT Garancia
ismertetett feltételeivel.
6.2 Amennyiben a hivatalos DEWALT márkaszerviz
visszautasítja a garanciális igényt, az elutasítás
indokát a szerszám javítási költségeinek becsült
költségével együtt közli. A garanciális igény
elutasítása esetén díj számítható fel a hibás termék
újraösszeállításáért és visszaszállításáért.
7. A Feltételek változása
7.1 A DEWALT fenntartja magának a jogot
garanciapolitikája, garanciális idői és a garanciával
érintett termékkör értesítéls nélküli felülvizsgálatára
és módosítására, amennyiben ezt szükségesnek
tartja.
7.2 Az aktuális Garanciális Feltételek hozzáférhetők
a www.2helpU.com oldalon. Vagy lépjen
kapcsolatba a helyi DEWALT forgalmazóval,
hivatalos márkaszervizzel, vagy helyi DEWALT
irodával.

DEWALT európai Power Tool (PT) 3 éves
Garancia
A termékre vonatkozó DEWALT európai PT Garancia
1 évről 3 évre terjeszthető ki a vásárlás napjától, az
alábbi feltételek szerint.
1. Regisztráció
A terméket az eredeti DEWALT termék felhasználó
a vásárlástól számított 4 héten belül regisztrálja
a www.DEWALT.eu/3 oldalon. (A DEWALT termék
felhasználójának kapcsolattartási adatait, a
szerszám katalógusszámát, sorozatszámát és a
dátumkódot meg kell adni.) Több szerszámot
tartalmazó készletek nem regisztrálhatók, a
készlethez tartozó szerszámokat egyenként kell

regisztrálni.
2. Általános Feltételek
2.1 A DEWALT európai PT 3 éves garancia a
DEWALT termék eredeti felhasználója számára
hozzáférhető, aki a DEWALT terméket egy hivatalos
európai DEWALT értékesítőtől vásárolta szakmai
vagy üzleti felhasználás céljából. A DEWALT Európai
PT Garancia nem terjed ki a DEWALT terméket
továbbértékesítés vagy bérbeadás céljából
megvásároló szemlélyekre.
2.2 Ez a garancia nem ruházható át. Csak a
DEWALT termék eredeti felhasználójára terjed ki,
aki a terméket a fent leírtak szerint megvásárolta
és regisztrálta.
2.3 A jelen dokumentumban foglalt feltételeken
kívül a DEWALT európai PT Garanciában foglalt
feltételek szintén érvényesülnek.
2.4 Egy termék garanciális javítása vagy
kicserélése nem hosszabbítja vagy újítja meg a
garanciális időszakot. A 3 éves garanciális időszak
az eredeti vásárlás napjától kezdődően 36 hónapig
tart.
2.5 A termék DEWALT európai PT 3 éves Garancia
szerinti regisztrálásával a DEWALT termék
felhasználója elfogadja a fenti feltételeket, és azt,
hogy a termék kikerül a 2016. január 1-jével kivont
DEWALT 30-1-1 politika hatálya alól.
3. A DEWALT európai PT 3 éves Garancia
hatálya alá nem eső termékek
A DEWALT európai PT 3 éves Garancia 3.
fejezetében foglalt termék-kivételeken felül
az alábbi DEWALT márkájú termékek szintén
kivételt képeznek:			
Rögzítőszerszámok, pl. Szögbeverők, Lőporos
Szögbelövők.				
Akkumulátorok és töltők			
“Gyárilag átépített” és/vagy “Q” kiegészítő
jelöléssel ellátott Átlépített vagy Felújított termékek
Kompresszorok és generátorok

Bármely garanciaigény
elbírálása előtt ellenőrizni
kell, hogy rendelkezésére
áll-e a vásárlást igazoló
bizonylat. A CE jelzést nem
viselő, az EU vagy az Európai
Szabadkereskedelmi Övezet
területén kívül vásárolt
termékekre a DEWALT
garancia nem terjed ki.
A DEWALT termékeken a
CE jelzés az alábbiakban
bemutatott módon kell, hogy
szerepeljen:

4. Garanciális igény érvényesítése
4.1 Garanciális igény érvényesítése érdekében
lépjen kapcsolatba az eladóval vagy keresse meg
a legközelebbi DEWALT által megbízott DEWALT
szervizt a www.2helpU.com oldalon.
4.2 A DEWALT szerszámot vissza kell juttatni
az eladóhoz vagy eljuttatni a hivatalos DEWALT
márkaszervizbe, összes alkatrészével, az eredeti
vásárlási bizonylattal és érvényes DEWALT európai
PT 3 éves Garancialevéllel együtt.
4.3 A DEWALT fenntartja magának a jogot az igény
elutasítására e garancia alapján, ha azt a hivatalos
márkaszerviz véleménye alapján nem anyag- vagy
gyártási hiba okozta, vagy nincs összhangban
a DEWALT Európai PT Garancia ismertetett
feltételeivel.
5. Changes to Terms and Conditions
5.1 A DEWALT fenntartja magának a jogot
garanciapolitikája, garanciális idői és a garanciával
érintett termékkör értesítéls nélküli felülvizsgálatára
és módosítására, amennyiben ezt szükségesnek
tartja.
5.2 Az aktuális DEWALT európai PT Garanciális
Feltételek hozzáférhetők a www.2helpU.com
oldalon, a helyi DEWALT forgalmazónál, vagy
DEWALT irodában.

A CE jelzés törvényben
előírt követelmény azoknál
a termékeknél, amelyek
használatára egy vagy több
európai irányelv vonatkozik.
A DEWALT termékek
esetében ez azt jelenti, hogy
a DEWALT meggyőződött
arról, hogy a termék
megfelel a rá vonatkozó
irányelveknek*.

*Kivéve Lézerek és Pneumatika, ezek a
termékek nem igényelnek CE-jelölést.
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A GARANCIÁLIS
IRÁNYELVEK ÉRTELMEZÉSE

A GARANCIA LEGFONTOSABB
ELEMEI A KÖVETKEZŐK

Az alábbi példákra a Garancia nem vonatkozik:

A DEWALT díjmentesen kijavít minden, anyag- vagy gyártási
hiba miatt fellépő rendellenességet, a vásárlás napjától
számított 12 hónapon belül.
A Garancia nem vonatkozik az alkatrész túlzott elhasználódás
vagy rendeltetésellenes használat miatt bekövetkezett
hibájára.
A Garancia nem érvényesíthető, ha jogosulatlan személy
próbálta javítani a terméket.
Anyag- vagy gyártási hiba
A DEWALT nagyon magas minőségi követelményeket
támaszt beszállítóival szemben és gyártási eljárásainál,
minden termék tesztelést követően kerül ki a gyárból. Mégis
vannak olyan ritka esetek, amikor egy termék meghibásodik.
Amennyiben megnyugtatóan megállapítható, hogy a termék
hibáját az okozta, hogy

REPEDT ALAPLEMEZ

a) a gyártó helytelenül szerelte össze a terméket vagy,
b) a gyártó egy vagy több alkatrészt nem a tervspecifi
kációban rögzített tűréshatároknak megfelelően gyártott
le, a DEWALT Garancia biztosítja a felhasználónak az ilyen
hibák ingyenes javítását.
SÉRÜLT AKKUMULÁTOR (BEVÁGOTT AKKUMULÁTOR)
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ELHASZNÁLÓDÁS
A DEWALT Garancia nem terjed
ki a „túlzott elhasználódásnak”
kitett alkatrészek hibáira. Az
„elhasználódás” kifejezés vonatkozik
az üzemóra számra, azaz arra, hány
órát használták a szerszámot, és a
környezetre, amelyben használták.
Az egyes termékek igénybevételének
mértékét a hivatalos Márkaszerviz
jogosult megállapítani.
Az alábbiakban felsorolunk néhány
alkatrészt, amelyeket a túlzott
elhasználódás érinthet, ezért a
garancia nem terjed ki rájuk, ha a
terméket túlzott igénybevétel érte
a rendeltetésszerű használat és a

körülmények tekintetében, amelyekre
tervezték:
• Szerelvény átváltók
• Csapágyak

alkatrészekre sem vonatkozik a
Garancia, hacsak nem gyártási
hibásak, amit szintén a Hivatalos
Márkaszerviznek kell meghatároznia:
• Kefék

• Kapcsolók
• Ütőszegek és dugattyúk
• Tengelykapcsolók
• Visszahúzó rugók
• Általánosságban, minden más
alkatrésszel együttműködő elem
A termékek „elhasználódására”
vonatkozó fenti nyilatkozatban
szereplő esetek mellett a következő

• Tokmányok
• Héjburkolatok
• Vezetékkészletek (megjegyzés:
a sérült kábelek befolyásolják
a szerszám biztonságát és
teljesítményét, a garancia
elutasítását okozzák)

Az alábbi példákra a Garancia nem vonatkozik:

SÉRÜLT RUGÓK

ELHASZNÁLÓDOTT SZÖGPROFILOK

SÉRÜLT ÉS ELHASZNÁLÓDOTT SZÖGBEVERŐ

TÚLZOTT IGÉNYBEVÉTEL, KARBANTARTÁS HIÁNYA
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A GARANCIÁLIS IRÁNYELVEK ÉRTELMEZÉSE
A szerszám nem rendeltetésszerű
használata

• A környezeti hatásoknak való tartós kitettség.

Példák a nem rendeltetésszerű használatra:

• Nem megfelelő tartozékok vagy akkumulátor használata .

• Túlzott ütések vagy leejtés.

• Az ajánlott szerviz elmulasztása (különösen a
kalapácsoknál).

• Idegen tárgyak, pl. szögek csavarok, homok készülékbe
kerülése.
• A célnak nem megfelelő szerszám használata.

• Hibás feszültség alkalmazása.

• Nem megfelelő kenőzsír használata (elektromos
szerszáma nem igényel kiegészítő kenést, ne kenje a
szerszámot, mert ezzel károsítja annak belső részeit).

• A szerszám bármiféle átalakítása.

NEM MEGFELELŐ SZERSZÁM HASZNÁLATA

Javítás illetéktelen személyek általi megkísérlése
A garanciális időszakban a vevő semmilyen körülmények közt
ne kísérelje meg megjavítani saját szerszámát.

• A garanciális időszakban nyújtott szolgáltatások nem
hosszabbítják meg a szerszám garanciaidejét.
• Csak eredeti DEWALT cserealkatrészeket használjon.

Az ilyen jellegű próbálkozás érvényteleníti a garanciát az
említett szerszám tekintetében. A garanciális javítást a
hivatalos DEWALT Márkaszerviz kell elvégezze.

• Ne fogadjon el olyan terméket, amelyet nem eredeti
DEWALT alkatrészekkel javítottak, beleértve a nem eredeti
akkumulátorokat is.

Általános útmutató

• Ne fogadjon el olyan szerszámot garanciális javításra,
amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, leejtettek
vagy megsérült.

• Ragaszkodjon a vásárlást bizonyító bizonylathoz.
Győződjön meg róla, hogy érvényes-e a vásárlás
időpontjában kiállított dokumentum, és hogy a szerszám a
garanciális időszakon belül van.
• Egyes országokban a garancialevelet a javításra visszavitt
garanciális szerszámmal együtt be kell mutatni.
• Győződjön meg róla, hogy a terméket a használati
útmutató szerint használták.
• Minden garanciális igényhez meg kell adni a vásárló nevét
és címét.

8

VÍZ OKOZTA KÁROSODÁS

• A promóciós csomag részeként eladott termékek (például
ruházat vagy elektromos cikkek) tekintetében kérjen
segítséget a helyi szolgáltatási igazgatótól.
Szállítás
• A szerszámot a szállítás közbeni sérüléstől való védelem
érdekében eredeti csomagolásában, a dobozzal együtt
javasolt javításra leadni.

AKKUMULÁTOROK – ÁLTALÁNOS GONDOZÁS
Az akkumulátor maximális élettartamának kihasználása
érdekében általános iránymutatásként betartandó néhány jó
gyakorlat.
Ellenőrizze, hogy a felhasználó betartotta-e az alábbi
ajánlásokat:
1. Az akkumulátor akkor éri el optimális teljesítményét, ha
szobahőmérsékleten töltik. Nem szabad 4 °C alatti vagy
40 °C feletti hőmérsékleten tölteni. Ilyen körülmények
közt az akkumulátor nem éri el a teljes töltöttséget, és
maradandó károsodást szenvedhet.
2. Ha az akkumulátor túlmelegszik, a felhasználó
legalább 2 órára húzza ki a töltőt, míg az akkumulátor
szobahőmérsékletre nem hűl.
3. A felhasználónak nem szabad annyira lemerítenie
az akkumulátort, hogy a szerszám már ne tudjon a
feladathoz szükséges erővel és nyomatékkal működni.
Ez az akkumulátor maradandó károsodását okozhatja,
mely így többé nem képes elérni a teljes töltöttséget. Tilos
ragyasztószalaggal rögzíteni a kapcsolót az akkumulátor
lemerítése céljából.
4. Az akkumulátor száraz, hűvös helyen tárolandó. Ha a
hőmérséklet meghaladja a 49 °C-ot, az csökkentheti az
akkumulátor élettartamát.

A felhasználó leejtette az akkumulátort, amitől az súlyosan
károsodott

5. Időnként egy teljes éjszakán keresztül ajánlatos tölteni
az akkumulátort, hogy érvényesülhessenek a 3 fokozatú
töltési rendszer optimális üzemidőt és élettartamot
biztosító előnyei.
6. A használaton kívüli akkumulátor érintkezőit a védőkupak
használatával kell védeni (vigyázat: ne hagyjon rögzítetlen
fémtárgyakat a dobozban az akkumulátor pólusai
közelében).
7. Az akkumulátor rögzítőfüleit óvni kell a rendeltetésellenes
használattól vagy szélsőséges szennyeződéstől, ami
gátolhatja az akkumulátor megfelelő rögzülését a
szerszámban.
8. A gép túlterhelése. Ha túlterheli az elektromos gépet,
lemerítheti az akkumulátort, ami az akkumulátor cellák
maradandó károsodását okozhatja.
9. Az akkumulátort tilos a töltőbe helyezve tárolni.
10. Az akkumulátort nem szabad közvetlen napfénynek kitett
helyen tárolni.
Ahol kimutatható, hogy ezeket az irányelveket nem
tartották be, a garancia nem terjed ki az akkumulátor
sérüléséből és teljesítményének csökkenéséből származó
károkra.

Vadonatúj fúróval régi
töltőt juttatnak vissza

A garanciális igénnyel leadott akkumulátort a márkaszervizbe a feltételeknek való
megfelelés érdekében kompletten (szerszámmal, töltővel és eredeti akkumulátorral)
kell leadni.

Sérült akkumulátor

Ajánlott DEWALT akkumulátor tesztelő

AKKUMULÁTOROK - FELSZERELÉS
Az akkumulátort a DEWALT kínálatában elérhető DEWALT akkumulátor teszterrel
kel tesztelni. A garanciális akkumulátorcserét kizárólag a DEWALT által jóváhagyott
munkafolyamatokat és teszteszközöket alkalmazó márkaszervizek végezhetik.
További részletekért forduljon a helyi szolgáltatási igazgatóhoz.
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AKKUMULÁTOR-TESZTELÉSI FOLYAMAT
FIGYELEM!

A szerviz kéri a töltőt és a szerszámot, ha a vevő nem mutatta
volna be.

Soha ne használjon DEWALT tesztelő egységet
DEWALT Li-Ion akkumulátor töltésére.

A vevő akkumulátort
hoz a szervizbe.

Mindig használja az ajánlott DEWALT töltőt.

A szervizes vizuálisan megvizsgálja az akkumulátor állapotát
és ellenőrzi a vásárlási bizonylatot.

Megfelel-e az akkumulátor a garanciális
feltételeknek?

Helyezze az akkumulátort a vevő
töltőjében 2 percre. Kigyullad-e a
“cserélje ki az akkumulátort”
LED?

Yes

No

No

Ha ég a “meleg/hideg késedelem” LED - várja meg,
amíg az akkumulátor eléri a
szobahőmérsékletet, majd
próbálja újra.

A GARANCIA NEM TERJED KI RÁ,
VISSZAADANDÓ A VEVŐNEK
Yes

AKKUMULÁTOR SPECIFIKÁCIÓ
NÉVLEGES AKKUMULÁTOR
KAPACITÁS

MIN AH
SPECIFIKÁCIÓ

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

KÉMIAI
SZERKEZET
NICd/NIMH

LI-Ion Nano

LI-Ion XR
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Ellenőrizze az akkumulátort
a szerviz töltőjével. Ugyanaz
Yes az
eredmény?

No

Csatlakoztassa az akkumulátort és
a szerszámot egy motor teszterhez.
Ellenőrizze az állandó
feszültséget és a tápfeszültség
hiányát. Próbálja ki az összes
sebességet és irányt.

Töltse fel teljesen
az akkumulátort

AKKUMULÁTOR
FESZÜLTSÉG

CELLÁK
SZÁMA

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

Helyezze az akkumulátort a
szerszámba és végezzen egy
működési tesztet (tökltse 5
percig ha szükséges). A szerszám
működése vagy annak hiánya
jelzést ad az ügyre vonatkozóan.

Minden megfelel a
specifikációnak?

Futtassa le a
cellaellenőrzési
programot és a
kapacitás-tesztet
az ajánlott DEWALT
akkumulátor tesztelőn

Yes
Panaszkodott a vevő
gyenge működési időre?

No
Az akkumulátor
megfelel a specifikációnak?
(Lásd a táblázatot a bal
oldalon)

Yes

No
CSERÉLJE KI AZ
AKKUMULÁTORT

NINCS GOND, ADJA
VISSZA A VEVŐNEK

FLEXVOLT – bár 54 V-os, 18 V-on kerül tesztelésre

AKKUMULÁTOR GYIK
Hogyan mennek tönkre az akkumulátorok?
Az akkucsomagok idős korukban meglehetősen gyakran
elgyengülnek. Kapacitásuk olyan mértékben romlik,
hogy az akkucsomag egy töltéssel nem képes hasznos
üzemidőn keresztül működni. Egyéb hibák: az akkumulátor
túlmelegedése, rövidzárlata és hirtelen mechanikai behatástól
származó károsodása.
Mit tehetek annak érdekében, hogy az akkumulátoraim
a lehető leghosszabb ideig maradjanak erejük
teljében?
Az akkumulátorok teljesítménye használatuk kezdeti időszaka
után csökken. Ez természetes, és minden gyártó minden
akkumulátorára jellemző. Van viszont néhány módja annak,
hogy lassítsuk az akkumulátor teljesítményének romlását.
• A legtöbb DEWALT NiCd/NiMH töltőnek van 10 órás
„frissítő” programja, amelyet hetente kell alkalmazni.
Nézze meg a használati útmutatóban, hogy az Ön töltőjén
van-e ilyen funkció.
• Ne terhelje túl a szerszámot.
• Amikor néhány hónapig nem szándékozik használni az
akkumulátorait, száraz, 4 és 20ºC hőmérsékletű helyen
tárolja őket.
A nikkel akkumulátorokat feltöltetlenül, a Li-ion
akkumulátorokat viszont mindig teljesen feltöltve kell tárolni.
Más esetben fennáll annak veszélye, hogy az önkisülés
miatt egy vagy több cella feszültsége a kritikus határ alá
süllyed, és az akkumulátor használhatatlanná válik. Rövidebb
időszakokra szobahőmérsékleten ajánlatos tárolni.
Mi a “memória e$ ektus” és hatással van-e a
szerszámgépek akkumulátoraira?
A memória a számos feltétel egyike, amely a működési idő
csökkenését okozza. A memóriát ismétlődő sekély merülések
okozzák (az akkumulátor használata befejeződik, mielőtt
az leadná a teljes kapacitását) ugyanazon alkalmazás
során (pl. fogkefe vagy elektromos borotva esetében),
naponta. Szerszámgépeknél ritkán fordul elő a sekély
merülés pontosan azonos terhelés mellett, a felhasználási
módok sokfélesége miatt. A legtöbb felhasználó helytelenül
mégis a “memória” kifejezést használja a csökkent
akkumulátor teljesítmény minden típusára. Míg a NiCd

és NiMH akkumulátorokat érinti ez a körülmény, a Li-Ion
akkumulátorokat nem.
Feltöltés előtt teljesen ki kell sütni az akkumulátort?
Az elektromos szerszám akkumulátorát nem szabad
teljesen kisütni a feltöltés előtt, mert attól az akkumulátor
nagyobb valószínűséggel tartósan károsodik, mintsem
meghosszabbodna az élettartama. Ha NiCd és NiMH
akkumulátoroknál a felhasználó teljesítménycsökkenést
észlel, töltőre kell tennie az akkumulátort. Li-ion
akkumulátorok esetén az akkumulátor (vagy néha a
szerszám) automatikusan lekapcsol, amint a teljesítmény egy
meghatározott pont alá csökken. Ez normál jelenség, ilyenkor
töltőre kell tenni az akkumulátort.
Használhatok-e azonos feszültségű, de eltérő kémiai
felépítésű DEWALT akkumulátort a termékemben?
Csak mert a szerszámmal együtt Li-Ion, NiCd vagy NiMH
akkumulátort vett, nem jelenti azt, hogy ne lenne használható
más kémiai szerkezetűekkel is. A legjobb ellenőrizni
a komatibilitást a helyi forgalmazónál vagy a DEWALT
ügyfélszolgálatánál, valamint fi gyelembe venni, hogy az
akkumulátor frissítése esetén lehetséges, hogy új töltőre is
szüksége lesz.
Használhatok-e azonos feszültségű, de eltérő
kapacitású (Ah) DEWALT akumulátort a termékemben?
Az akkumulátor kapacitása (vagy Amp órák száma) az attól
nyerhető működési órák mennyisége szempontjából releváns.
Gyakran egy gépkocsi üzemanyagtartályához hasonlítják. Egy
3.0Ah-s elem jelentősen hosszabb ideig fog működni mint
egy 1.5Ah-s, de feltéve, hogy a feszültség és az akkumulátor
stílusa azonos, a kémiai szerkezetet pedig a fentiek szerint
ellenőrizte – kompatibilis lesz.
Bármely DEWALT töltő használható bármely DEWALT
akkumulátor töltésére?
Nem. Különféle akkumulátorok töltlésére különféle töltők
alkalmasak. Bár sok töltő több feszültség és kémiai szerkezet
töltésére alkalmas, kétely esetén a legjobb ellenőrizni
a kompatibilitást a helyi forgalmazónál vagy a DEWALT
ügyfélszolgálatnál.
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ÚTMUTATÓ – TOKMÁNYOK
A tokmány megsérülhet a nem rendeltetésszerű
használat miatt, például:

kerülendő mindig tisztítsa meg a szárat, mielőtt beillesztené a
tokmányba).

• A fúrószár megcsúszása a tokmány nem elégséges
megszorítása miatt.

• Rozsdásodás a nedvességgel való huzamos érintkezés
miatt.

• A fúró olyan üzemeltetése által okozott kopás, mely közben
a tokmány kemény felülettel érintkezett.

• Ha a tokmányt vagy tartozékokat nem a megfelelő
szerszámmal, például satu segítségével próbálja leszerelni. A
tokmányokra általában nem terjed ki a garancia, csak ha nem
felelnek meg a tervspecifi kációban rögzített tűréshatároknak.

• Törmelék felhalmozódása a tokmányon (ennek kockázatát

Sérült tokmány – nem kellő gondossággal kezelt szerszám

Rozsdás tokmány – kint hagyva az elemeknek kitéve

Túlzott igénybevétel

MOTOROK
A hosszú élettartam biztosítása
érdekében a motor hűtőventilátorral van
felszerelve. Ennek a hűtőrendszernek
a hatékonysága közvetlenül függ az
szerelvény sebességétől. Ha fokozódik a
motor terhelése, több energia szükséges
a névleges fordulatszám fenntartásához.
Huzamos terhelés mellett a motor
sebessége leesik, a hűtőhatás pedig
gyorsan csökken. Ilyenkor a motor
hőmérséklete megemelkedik, ami kritikus
túlmelegedést okozhat.

LÉZEREK
Lézereket garanciális időn belül
csak hivatalos szerviz javíthat, és/
vagy kalibrálhat, amely megfelelő
képesítéssel és a DEWALT által kibocsátott
tanúsítvánnyal rendelkezik. Ne próbálja
meg kalibrálni, és/vagy javítani a
terméket, ha nem rendelkezik a megfelelő
képesítéssel, és nem áll rendelkezésére
a megfelelő javítási és kalibrálási
felszerelés.

A túlmelegedés elkerülése érdekében
hagyni kell, hogy a motor mindig
optimális fordulatszámon működhessen.
A túlmelegedő motor, amely soha nem
alapoz meg garanciális igényt, szinte
mindig a szerszám nem megfelelő
használatára utal.

Amennyiben a készüléket külső behatás
illetve fi zikai kár érte, mint a törött
üveg vagy elhajlott forgófej, ez annak a
következménye, hogy a szerszám leesett,
és nem fogadható el garanciális javításra.

KAPCSOLÓK ÉS NYOMTATOTT
ÁRAMKÖRÖK (PCB-K)
A kapcsolók és nyomtatott áramkörök
érzékenyek lehetnek a statikus
elektromosságra. Ezért ezeket mindig
megfelelő statikus elektromoisság elleni
védelem biztosítása mellet kell tárolni
és beszerelni. Megjegyzés: A kapcsolók
és nyomtatott áramkörök érzékenyek a
szerszám túlterhelése miatt keletkező
nagyobb áramerősségre és hőre is. Az
ilyen hibákra a garancia soha nem terjed
ki.

12

Ha a készüléknél optikai eltolódást vagy
mérési eltérést észlel, kérjük, olvassa
el a kézikönyv “Kalibrálás ellenőrzése”
(néha pontosság ellenőrzés) fejezetét. Ha
a kalibrációs útmutató és az ellenőrzés
nem oldja meg a problémát, kérjük vigye
a lézert szakszervizbe, ahol a lézert
szakképzet személyzet kalibrálja.
Ha az akkumulátorok hosszú időre benn
lettek hagyva, amíg a lézer nem működött,
ez korróziót okozhat – erre a Garancia
nem terjed ki.

Leégett motor

Korrodálódott akkumulátorok

Repedt lencsék

ONLINE INFORMÁCIÓ
Tájékoztatást a www.2helpU.com honlapon kaphat
A 2helpU elnevezésű szolgáltató honlapunkon minden szükséges
információ megtalálható a DEWALT szervizzel kapcsolatban:
• Termékeink műszaki adatai:
• Használati utasítások
• Műszaki jellemzők
• Alkatrészjegyzék
• Műszaki rajzok
Márkaképviseleti és szerviz hálózatunk részletes
bemutatása:
• A márkaképviseletek és szervizek felsorolása
• A legközelebbi márkaképviselet illetve szerviz keresése
• Márkaképviseletek, szervizek adatai
• Térkép a legközelebbi márkaképviselet vagy szerviz
megtalálásához

Hivatalos márkaszervizünk képviselőjeként teljeskörű
hozzáférést biztosítunk a www.2helpU.com honlaphoz a
toolcommerce rendszeren keresztül. A műszaki adatok,
műszaki rajzok és alkatrész-jegyzékek mellett a 2helpU
tartalmaz elektromos bekötési rajzokat, használati

utasításokat, javítási útmutatókat, szerviz hírleveleket, javítási
szemléltető videókat, javítást segítő animációkat és képzési
információkat is. Az információk szintje termékenként eltérő
és rendszeresen frissítjük.
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ÁLTALÁNOS GYIK

Q: Mely termékekre terjed ki a DEWALT 3 éves
garancia?

Q: A 2016. január 1. előtt vásárolt Szerszámgépekre
milyen garancia terjed ki?

A: A DEWALT európai Power Tool (PT) 3 éves Garancia
kiterjed minden megfelelő DEWALT Szerszámgép
termékre, amelyet 2016. január 1-jét követően vásároltak
meg, és a vásárlástól számított 4 héten belül regisztráltak.
Az általános feltételek érvényesülnek.

A: A 2016. január 1. előtt vásárolt DEWALT európai
Szerszámgépekre a 30.1.1 garancia irányelvek terjednek
ki, hacsak nem lettek regisztrálva az XR termékgarancia
irányelvek szerint, amely a garanciális időszakot a
vásárlástól számított 3 évre terjeszti ki.

Q: Mely Szerszámgépekre nem terjed ki a kiegészítő 2
éves garancia?
A: Az alábbi szerszámgép csoportokra nem terjed
ki: Rögzítőszerszámok, pl. Szögbelövők, Lőporos
Szögbelövők, Akkumulátorok és Töltők Gyárilag átépített”
és/vagy “Q” kiegészítő jelöléssel ellátott Átlépített vagy
Felújított termékek Kompresszorok és Generátorok E
termékekre az általános 1 éves garancia terjed ki.

Látogasson el a ‘dewalt.hu/3/’ oldalra, ahol megtalálja,
hogy egy termékre kiterjed-e a 3 éves garancia
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Q: Ha a Szerszámgépet 2016. január 1 előtt vásárolták,
kiterjeszthető rá a 3 éves garancia?

A: Nem. A DEWALT európai Power Tool (PT) 3 éves Garancia
csak azon, 2016. január 1-jét követően vásárolt, megfelelő
DEWALT Szerszámgépekre terjed ki, amelyeket a
vásárlástól számított 4 héten belül online regisztráltak. Az
általános feltételek érvényesülnek.				
								

ÁLTALÁNOS GYIK
Q: Ha a Szerszámgépet 2016. január 1. után
vásárolták, és a használati utasítása a 30.1.1
garanciára vonatkozó információt tartalmaz, milyen
típusú garancia terjed ki rá?
A: A DEWALT európai PT 3 éves Garancia vonatkozik
minden,2016. január 1-jét követően vásárolt, megfelelő
termékre, amennyiben azt a vásárlás napjától számított
28 napon belül online regisztrálják. Ha a szerszámot nem
regisztrálták, az általános 1 éves garancia vonatkozik
rá. Ha a termék a 30.1.1 garanciális irányelvekre
vonatkozó információt tartalmaz és nem lett regisztrálva,
a Márkaszerviz mérlegelheti a 30.1.1 szerinti hibás
termék garancia alapján előterjesztett igényt. A termék
regisztrálásával a DEWALT európai PT 3 éves Garancia
alapján a vevő elfogadja, hogy a termék kikerül a 2016.
január 1-jével kivezetett 30.1.1 irányelv hatálya alól.		
Q: Regisztrálhatja-e a vevő a terméket a DEWALT
európai PT 3 éves Garancia alapján, ezután a 30.1.1
szerinti garanciális igényt terjesztve elő?
A: Nem. A termék regisztrálásával a DEWALT európai PT
3 éves Garancia alapján a DEWALT termék felhasználó
elfogadja a feltételeket, és azt, hogy a termék kikerül a
2016. január 1-jével kivezetett 30.1.1 irányelv hatálya
alól.
Q: Ki regisztrálhat egy DEWALT terméket a 3 éves
garanciára?
A: A kiterjesztett 3 éves garanciális regisztrációt
a végső DEWALT felhasználó végezheti el, aki a
DEWALT szerszámgépet egy hivatalos európai
DEWALT forgalmazótól vásárolta, szakmai vagy üzleti
felhasználásra. A garancia nem ruházható át. Így csak az
eredeti DEWALT végfelhasználó végezheti el a regisztrációt
és terjeszthet elő garanciális igényt.
Q: Beleértik-e a felújított termékeket a 3 éves
ajánlatba?

Q: Meddig lesz a regisztrációs űrlapra mutató letöltési
hivatkozás elérhető a szerszámok listájában?
A: A hivatkozás a garanciális időszak elteltéig lesz elérhető.
Q: Meddig fog érvényesülni a 30.1.1 garancia?
A: A 30.1.1 garancia 2016. január 1-től visszavonásra került
minden újonnan vásárolt DEWALT termékre. A 2016.
január 1. előtt vásárolt termékek esetében a DEWALT
továbbra is helytáll a 30.1.1 garancia szerint a vásárlás
napjától számított 12 hónapig. A DEWALT európai PT 3
éves Garancia a 2016. január 1-jét követően vásárolt,
és a vásárlás napjától számított 28 napon belül online
regisztrált, megfelelő termékekre terjed ki. Ha a terméket
nem regisztrálták, az általános 1 éves garancia terjed
ki rá. Ha a termék a 30.1.1 garanciális irányelvekre
vonatkozó információt tartalmaz és nem lett regisztrálva,
a Márkaszerviz mérlegelheti a 30.1.1 szerinti hibás
termék garancia alapján előterjesztett igényt. A termék
regisztrálásával a DEWALT európai PT 3 éves Garancia
alapján a vevő elfogadja, hogy a termék kikerül a 2016.
január 1-jével kivezetett DEWALT 30.1.1 irányelv hatálya
alól.
Q: Ki vannak-e zárva a sorozatgyártási célú
szerszámok a 3 éves garancia feltételei alapján?
A: Igen, sorozatgyártási megoldásokhoz, állványozáshoz
használt, illetve kölcsönzéssel foglalkozó
vállalkozásoknak, szolgáltatási szerződés vagy vállalatközi
szerződés alapján szállított termékekre a garancia nem
terjed ki, azok a szállítási szerződésben foglalt speciális
garanciális feltéltelek alá esnek.
Q: A 3 éves garancia kiterjed a Bluetooth akkumulátor
megnyitására a Márkaszervizben?
A: Nem. Az akkumulátorokra az aktuális 3 éves XR garancia
nem vonatkozik, és nem terjed ki rájuk az új 3 éves
garancia sem. Ezen felül, az akkumulátor inicializáláskor
kicserélt adatok nem tartalmaznak arra vonatkozó
információt, hogy az milyen szerszámmal került
kiszállításra.

A: A felújított termékekre nem terjed ki a 3 éves garancia
ajánlat A “Gyárilag átépített” és/vagy “Q” kiegészítő
jelöléssel ellátott Átlépített vagy Felújított termékek.
Q: A vevő regisztrálhatja a terméket postai úton a
								
kiegészítő 2 éves garanciára?
							

A: Sajnáljuk, de a regisztráció csak online lehetséges.

15

JÓTÁLLÁS

ÉS SZERVIZ
Lásd a piacon érvényben

www.2helpu.com

lévő aktuális feltételeket.

Az Ön DEWALT szerviz partnere:

www.

.com
REGISZTRÁLJON

A SÁRGA ÉS FEKETE SZÍNSÉMA A DEWALT SZERSZÁMGÉPEKEN ÉS
KIEGÉSZÍTŐKÖN VÉDJEGYKÉNT HASZNÁLATOS.

