AGENTE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO

ORIENTAÇÕES DE

GARANTIA

www.

.com

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GARANTIA
Está disponível uma prova de compra original válida?

Sim

Não

A ferramenta ainda está dentro do período de garantia?

Sim

Não

A ferramenta possui o símbolo CE?

Sim

Não

A ferramenta foi reparada antes?
Foram usadas peças DEWALT genuínas?

Sim

Não

A ferramenta foi devolvida com o comprovante de compra original?

Sim

Não

Todos os acessórios são da mesma data de fabricação, baterias,
carregadores etc.?

Sim

Não

A avaria foi causado por um defeito no material ou de
fabricação?

Sim

Não

A ferramenta mostra evidência de desgaste excessivo ou abuso?

Sim

Não

A ferramenta mostra evidências de estragos causados por
infl uências externas ou corpos estranhos?

Sim

Não

Que tipo de garantia tem a ferramenta?

1 ANO

3 ANOS

Se for uma reparação em garantia no 2º ou 3º ano – existe um
certifi cado de garantia 3 anos válido?*

Sim

Não

Para que uma ferramenta seja reparada sob garantia, a lista de verifi cação deve corresponder a todas as
células destacadas em amarelo acima.
*3 anos – requer um certifi cado de garantia 3 anos válido.
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AGENTE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO

ORIENTAÇÕES DE GARANTIA
INTRODUÇÃO
Este documento serve de guia de referência para o uso
de nossos Agentes de Serviço Autorizados, para ajudar a
distinguir entre peças desgastadas, peças com uso incorreto
e peças defeituosas para fi ns de pagamento de Garantia.
Estas são diretrizes gerais e não identifi cam todos os tipos
de falha.
A decisão de autorizar a Garantia é do Agente de Serviço
Autorizado; No entanto, em caso de litígio, a decisão cabe ao
responsável de Pós-Venda local.
Ao enviar para o nossos Agentes de Reparação Autorizados,
certifi que-se que uma embalagem apropriada é utilizada,
temos odireito de recusar os pedidos de Garantia se os
produtos / embalagens chegarem danifi cados aos nossos
centros de reparação devido a embalagens inadequadas.
Exemplos de causas específi cas de falha são fornecidos
e são classifi cados da seguinte forma:
Materiais ou manufatura
defeituosos: Cobertos sob
Garantia

Desgaste ou uso indevido da
ferramenta: Não coberto
pela Garantia

Se não está registada ou se nenhum certifi cado de registo
pode ser fornecido somente se aplica uma garantia de 1 ano.
provided only a 1 year warranty applies.
O código de data é necessário para garantir que a ferramenta
correta tenha sido registrada quando a ferramenta foi
originalmente comprada. Também é exigido quando há
disputas sobre a prova de compra, já que o código de data
indica quando a ferramenta foi fabricada.
Todos os produtos (incluindo ferramentas, acessórios e
acoplamentos) têm códigos de data. Para todos os pedidos de
garantia, o código da data deve ser identifi cado. O código de
data é composto por 8 caracteres.
Exemplo de códigos de data:
201534 U0
201602 16
200605 UA
Os códigos de data podem ser localizados em qualquer lugar
na parte externa da unidade. O código de data na ferramenta
deve corresponder ao que está no certifi cado de Garantia
para qualquer reclamação sob a garantia de 3 anos.

Registo de Garantia – A ferramenta deve ser registrada
num período de quatro semanas desde a compra para se
qualifi car para a garantia DEWALT de 3 anos.

EXEMPLOS DE CÓDIGOS DE DATA:
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QUAL É A POLÍTICA DE GARANTIA DA DEWALT?
Garantia Europeia de
Ferramentas Eléctricas
DEWALT de 1 Ano
A DEWALT confi a na qualidade
dos seus produtos e oferece uma
excelente garantia para os utilizadores
profi ssionais do produto. Esta declaração
de garantia é adicional e não prejudica
de forma alguma os seus direitos
contratuais como utilizador profi ssional
ou os seus direitos legais como
utilizador privado não profi ssional. A
garantia é válida nos territórios dos
Estados-Membros da União Europeia e
da Área Europeia de Livre Comércio.
Sujeito aos termos e condições
da Garantia Europeia PPT DEWALT
disponíveis no escritório local
da DEWALT, vendedor ou em
www.2helpU.com, se o seu produto
DEWALT apresentar avarias devido a
defeito de materiais ou de fabricação
dentro dos 12 meses a partir da
data de compra, a DEWALT pode
substituir todas as peças defeituosas,
gratuitamente ou a nosso critério,
substituir a unidade gratuitamente.
A DEWALT reserva-se o direito de
recusar qualquer reclamação ao
abrigo desta garantia que, na opinião
do agente de reparação autorizado,
não esteja em conformidade com
os termos e condições da Garantia
Europeia DEWALT.
Se você deseja fazer uma reclamação,
entre em contato com o vendedor
ou verifi que a direção do agente de
reparação DEWALT autorizado mais
próximo na nossa Web, no catálogo
da DEWALT ou entre em contato com
o escritório DEWALT no endereço
indicado no manual de instruções.
Uma lista de agentes de reparação
autorizados da DEWALT e detalhes
completos do nosso serviço pósvenda
está disponível na Internet em:
www.2helpU.com.
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1. Garantia Europeia de 1 Ano DEWALT
Se a ferramenta elétrica DEWALT avariar devido a
materiais defeituosos dentro dos 12 meses a partir
da data de compra, a DEWALT pode, sem prejuízo
das condições de Garantia indicadas nas secções
2 a 4 abaixo, substituir todas as peças defeituosas
gratuitamente ou, a nosso critério, substituir a
unidade gratuitamente:
2. Condições Gerais
2.1 A Garantia Europeia da DEWALT PT está
disponível para o utilizador original do produto
DEWALT que adquiriu os produtos DEWALT de um
revendedor autorizado DEWALT para uso no âmbito
da sua profi ssão. A Garantia Europeia da DEWALT
PT não está disponível para pessoas que adquirem
produtos DEWALT com o objetivo de revenda ou
Aluguer.
2.2 Esta garantia não é transferível. Ele só está
disponível para o usuário original do produto
DEWALT que adquiriu o produto conforme
identifi cado no ponto 2.1 acima.
2.3 A Garantia é aplicável às Ferramentas Elétricas
Professionais DEWALT, menos as especifi camente
excluídas.
2.4 A reparação ou substituição do produto ao
abrigo desta garantia não prolonga ou renova o
período de garantia. O período de garantia começa
a partir da data de compra original e termina 12
meses depois.
2.5 A DEWALT reserva-se o direito de recusar
qualquer reclamação ao abrigo desta garantia que,
na opinião do agente de reparação autorizado, não
seja devida a defeitos materiais ou de fabricação
de acordo com os termos e condições da Garantia
Europeia DEWALT PT.
2.6 Os custos de frete e transporte entre o usuário
do produto DEWALT e o local de compra ou entre
o usuário do produto DEWALT e um Centro de
Serviço Autorizado DEWALT não estão cobertos
pela Garantia DEWALT.
3. Produto excluído da Garantia Europeia
DEWALT PT
Os produtos excluídos da Garantia DEWALT PT
incluem:
3.1 Produtos que não são fabricados de acordo
com uma especifi cação europeia DEWALT e
importados de um revendedor não autorizado
de locais fora dos Estados-Membros da União
Europeia e da Zona Europeia de Livre Comércio.
3.2 Acessórios em contato com a peça
considerada como itens consumíveis, p. Brocas,
lâminas de serra e discos abrasivos.
3.3 Os produtos utilizados em aplicações de
produção em série, os fornecidos a empresas de
aluguer, as de âmbito de contratos de prestação
de serviços ou de contratos entre empresas,
estão excluídos e estão sujeitos às condições
específi cas de garantia especifi cadas no contrato
de fornecimento.
3.4 Produtos da marca DEWALT fornecidos por
parceiros que estão sujeitos a garantia específi ca
do produto ou termos de garantia. Veja a
documentação fornecida com o produto.
3.5 Um produto fornecido como parte de um kit
que é submetido para uma reparação de garantia
onde o código de data de fabricação desse produto
não é consistente com outros produtos no kit e /
ou na data de compra.
3.6. Ferramentas manuais de mão, vestuário,
Equipamentos de Proteção Pessoal.
3.7 Produtos utilizados em aplicações ou

processos de produção ou de alta utilização, a
menos que sejam suportados por um plano de
serviço DEWALT.
4. Exclusões a reclamações de Garantia
As reclamações ao abrigo desta garantia podem
ser recusadas sempre que:
4.1 Não pode ser razoavelmente demonstrado ao
Agente de Serviço DEWALT autorizado que a falha
do produto se deve a defeitos de material ou de
fabricação.
4.2 A falha ou dano é devido ao desgaste causado
ao produto durante o uso normal. Ver item 4.14.
Todos os produtos estão sujeitos a desgaste
durante o uso. A seleção correta de produtos é
importante.
4.3 O código da data do produto e o número de
série não podem ser verifi cados.
4.4 O comprovante de compra original não é
entregue quando a ferramenta é apresentada para
reparação.
4.5 Avarias causadas pelo uso indevido do produto,
incluindo quedas, acidentes ou operações que não
estejam de acordo com as instruções de operação.
4.6 Avarias causadas pela utilização de acessórios
não aprovados por DEWALT ou consumíveis não
especifi cados no manual de instruções.
4.7 Qualquer produto onde tenha ocorrido uma
modifi cação no produto original.
4.8 Qualquer produto onde o trabalho de reparação
real ou tentativa no produto tenha sido realizado
por qualquer pessoa que não seja um técnico
de serviço autorizado da DEWALT ou onde um
reparador tenha usado peças não genuínas
DEWALT.
4.9 Sobrecarga do produto ou uso continuado após
falha parcial.
4.10 Utilização em ambientes anormais, incluindo
a entrada de fl uidos e materiais.
4.11 Falta de manutenção ou revisões para
substituir peças sujeitas a desgaste.
4.12 O produto é devolvido incompleto ou
equipado com componentes não originais.
4.13 O defeito do produto é devido a uma atividade
de alinhamento, ajuste ou montagem a ser
realizada pelo operador, descrita nas instruções de
operação. Todos os produtos são inspecionados e
controlados durante o fabrico. Qualquer dano ou
desalinhamento do produto identifi cado na entrega
deve ser imediatamente comunicado ao vendedor.
4.14 Falha ou dano devido ao desgaste de um
componente incorrido durante o curso do uso
normal. Os componentes de desgaste incluem,
mas não estão limitados aos seguintes exemplos:
Componentes comuns
Escovas de carvão, conjuntos de cabo, caixas,
mandris, fl anges, porta-lâminas, juntas, juntas
tóricas, lubrifi cantes, massa lubrifi cante.
Componentes específi cos do produto
Kits de Serviço.
Ferramentas de fi xação
O-Rings, lâminas guia, molas, defesas
Martelos
Pistão batente, Cilindros, porta-ferramentas,
roquetes.
Ferramentas de impacto

Anvil, Suporte de pontas, Impactor.
5. Como fazer uma reclamação da garantia
5.1 Para fazer uma reclamação da garantia,
contate o seu vendedor ou verifi que a localização

da sua agente autorizado de reparação DEWALT
em www.2helpU.com.
5.2 A ferramenta DEWALT deve ser devolvida ao
vendedor ou a um agente de reparação DEWALT
autorizado, com todas as peças completas e com o
comprovante de compra original.
5.3 O agente reparador autorizado da DEWALT
inspecionará o produto e confi rmará se o pedido
de reparação sob a garantia é válido ou não.
5.4 Quando a atividade de reparação da garantia
identifi car componentes desgastados, o agente
de reparação pode fornecer uma cotação para
a reparação ou substituição de componentes
desgastados.
5.5 A falha em assegurar que os produtos sejam
mantidos corretamente pode invalidar reclamações
futuras.
5.6 Quando a reparação estiver concluída, o
produto será devolvido ao local onde foi submetido
para reparação sob esta garantia.
6. Declarações de garantia inválidas
6.1 A DEWALT reserva-se o direito de recusar
qualquer reclamação ao abrigo desta garantia que,
na opinião do agente de reparação autorizado,
não esteja em conformidade com os termos e
condições da Garantia Europeia DEWALT.
6.2 Quando um pedido de garantia for recusado
por um Agente de Serviço Autorizado da DEWALT,
o motivo da recusa será comunicado juntamente
com uma estimativa para a reparação da
ferramenta. Quando um pedido de garantia
for recusado, o Agente pode cobrar o custo da
remontagem e devolução do produto defeituoso.
7. Alterações aos Termos e Condições
7.1 A DEWALT reserva-se o direito de rever e
alterar as suas políticas de garantia, períodos e
elegibilidade do produto sem aviso prévio, como a
DEWALT considere apropriado.
7.2 Os atuais Termos e Condições de Garantia estão
disponíveis em www.2helpU.com. Ou contate o
vendedor local da DEWALT, um agente de reparação
autorizado ou um escritório local da DEWALT.
Garantia Europeia de Ferramentas
Elétricas (PT) DEWALT de 3 anos
A Garantia Europeia da DEWALT PT para o seu
produto pode ser alargada de 1 ano para 3 anos
a partir da data de compra sujeita aos seguintes
termos e condições.
1. Registo
O produto é registrado pelo usuário original do
Produto DEWALT dentro de 4 Semanas desde a
compra em www.DEWALT.eu/3. (Dados de contato
do utilizador do produto DEWALT, número de
catálogo da ferramenta, número de série e código
de data necessários).
Os Kits que compreendem uma gama de
ferramentas são excluídos do registo, as
ferramentas individuais dos kits devem ser
registadas por separado.
2. Termos e Condições Gerais
2.1 A Garantia Europeia DEWALT PT de 3 anos está
disponível para o utilizador original do produto

DEWALT que adquiriu os produtos DEWALT de
um revendedor autorizado DEWALT Europeu para
utilização no âmbito da sua profi ssão. A Garantia
Europeia da DEWALT PT não está disponível para
pessoas que adquirem produtos DEWALT com o
objetivo de revenda ou Aluguer.
2.2 Esta garantia não é transferível. Só está
disponível para o usuário original do produto
DEWALT que comprou e registrou o produto como
identifi cado acima.
2.3 Além dos termos e condições descritos neste
documento, os termos e condições estabelecidos
na Garantia Europeia DEWALT PT também se
aplicam.
2.4 A reparação ou substituição do produto por
esta garantia não prolonga ou renova o período de
garantia. O período de garantia de 3 anos começa
a partir da data de compra original e termina 36
meses depois.
2.5 Ao registar o produto ao abrigo Da Garantia
Europeia PT DEWALT de 3 anos, o utilizador do
produto DEWALT aceita os termos e condições
acima especifi cados e que o produto é excluído da
política DEWALT 30-1-1 retirada em 01-01-2016.
3. Produtos excluídos da Garantia Europeia
DEWALT PT de 3 anos.
Para além das exclusões de produtos indicadas
na secção 3 da Garantia Europeia PT DEWALT,
também são excluídos os seguintes produtos de
marca DEWALT:
Ferramentas de fi xação, por ex. Pistolas de pregos,
ferramentas de impacto de pólvora.
Baterias e carregadores.
Produtos reconstruídos ou recondicionados
identifi cados com marcas adicionais – Rework da
fábrica e / ou Q.
Compressores e geradores.
4. Como fazer uma reclamação de garantia
4.1 Para fazer uma reclamação de garantia contate
com o Vendedor ou verifi que a localização do seu
agente de reparação DEWALT autorizado mais
próximo em www.2helpU.com.
4.2 A ferramenta DEWALT deve ser devolvida ao
vendedor ou a um agente de reparação DEWALT
autorizado, com todas as peças completas, com o
comprovante de compra original e um certifi cado
de garantia europeu DEWALT válido de 3 anos.
4.3 A DEWALT reserva-se o direito de recusar
qualquer reclamação ao abrigo desta garantia que,
na opinião do agente reparador autorizado, não
seja devida a defeitos materiais ou de fabricação
ou de acordo com os termos e condições da
Garantia Europeia PT DEWALT.
5. Alterações aos Termos e Condições
5.1 A DEWALT reserva-se o direito de revisar
e alterar suas políticas de garantia, períodos e
elegibilidade do produto sem aviso prévio, como a
DEWALT considere apropriado.
5.2 Garantia Europeia DEWALT PT atual
Os termos e condições estão disponíveis em
www.2helpU.com, o vendedor local da DEWALT ou
os escritórios da DEWALT.

AVALIANDO UMA
RECLAMAÇÃO –
PRIMEIROS PASSOS
Você deve obter um
comprovante
de compra antes de avaliar
qualquer reclamação contra a
Garantia.
Os produtos adquiridos fora
da UE ou da Zona de Livre
Comercio Europeu, que não
estão marcados com a sigla CE,
não são cobertos pela Garantia
DEWALT.
O produto DEWALT deve exibir
o símbolo CE, como mostrado
abaixo:

A marcação CE é uma
exigência legal para os
produtos abrangidos por
uma ou mais das diretivas
europeias que estipulam a
sua utilização. No caso dos
produtos DEWALT, signifi
ca que a DEWALT verifi cou
que o produto cumpre os
requisitos das diretivas
relevantes*.

* Exclui Lasers e Pneumáticas, estes
produtos não requerem marcação CE.
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INTERPRETAÇÃO DA
POLÍTICA DE GARANTIA

OS PRINCIPAIS ASPECTOS
DA GARANTIA SÃO:

Os exemplos abaixo não são cobertos pela Garantia:

A DEWALT reparará, sem encargos, quaisquer defeitos
devidos a defeitos de material ou de fabricação dentro de 12
meses a partir da data de compra.
A Garantia não cobre falhos de peças devido a desgaste
excessivo ou uso indevido de ferramenta.
A Garantia não se aplica quando houve reparações ou
tentativas de reparação por pessoas não autorizadas.
Defeito de Materiais ou de Fabricação
A DEWALT aplica padrões de qualidade muito elevados aos
seus fornecedores e operações de manufatura, e todos os
produtos são testados antes de sair da fábrica. Existem, no
entanto, raras ocasiões em que ocorre um defeito do produto.
Quando possa ser verifi cado, para sua satisfação, que um
defeito do produto foi causado por:

PLACA BASE RACHADA

a) Montagem incorreta pelo fabricante ou,
b) A falha do fabricante em fabricar um ou mais componentes
do produto dentro dos limites de especifi cação do desenho,
então a Garantia da DEWALT prevê a reparação de tal defeito
no produto em causa sem custo para o usuário.
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BATERIA DANIFI CADA (CORTE NA BATERIA)

DESGASTE
A Garantia DEWALT não cobre
componentes sujeitos a desgaste
ou uso excessivo. O termo Desgaste
refere-se ao número de horas que
um produto foi utilizado e o ambiente
em que foi utilizado. A extensão do
desgaste para qualquer produto será
determinada por você como Agente de
Serviço Autorizado.
As seguintes peças são exemplos
das que podem estar sujeitas a
desgaste e, por conseguinte, não são
abrangidas se o produto tiver sido
utilizado excessivamente em relação à
aplicação e ao ambiente para o qual foi
concebido:

• Lâminas do induzido
• Rolamentos
• Comutadores
• Peças de golpeio e pistões
• Embraiagem

defeituosas, a ser determinado
por você como Agente de Serviço
Autorizado:
• Escovas
• Mandris
• Carcaças

• Molas de retorno
• Em geral, quaisquer outras partes
que interajam
Além da defi nição de “Desgaste”
aplicado aos nossos produtos, as
seguintes peças não estão cobertas
pela Garantia, a menos que sejam

• Conjuntos de cabos (nota: os cabos
danifi cados impactam a segurança
e o desempenho da ferramenta
e conduzem a uma recusa de
garantia)

Os exemplos abaixo não estão cobertos pela Garantia:

MOLAS DANIFICADAS

MOLAS DANIFI CADAS PERFI DESGASTADOS

IMPACTOR DANIFICADO E DESGASTADO

USO EXCESSIVO, FALTA DE MANUTENÇÃO
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INTERPRETAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIA
USO INDEVIDO DA FERRAMENTA

• Voltagem errada entregue à ferramenta
• Utilizar acessórios ou baterias incorretos
• Falta de manutenção recomendada (especialmente
martelos)
• Uso de massa lubrifi cante incorreta (a sua ferramenta
elétrica não requer lubrifi cação adicional, não lubrifi que a
ferramenta, pois pode danifi car as peças internas)

Exemplos de uso indevido de ferramentas incluem:
• Golpes importantes ou caídas
• Entrada de objetos estranhos, por exemplo pregos,
parafusos, areia
• Utilizar uma ferramenta não adequada para a aplicação
• Qualquer modifi cação de uma ferramenta
• Exposição prolongada ao meio ambiente

FERRAMENTA NÃO ADEQUADA PARA A APLICAÇÃO

DANOS CAUSADOS PELA ÁGUA

Serviço tentado por pessoas não autorizadas
Sob nenhuma circunstância durante o período de
Garantia deve um cliente tentar reparar a sua própria
ferramenta.
Qualquer tentativa invalida a Garantia para a referida
ferramenta. As reparações em garantia só devem ser
efetuadas através de um Agente de Serviço Autorizado
DEWALT.
Orientações gerais
• Executar comprovação de compra. Certifi que-se
de que é um documento válido que foi emitido no
momento da compra e que a ferramenta ainda está
dentro do período de Garantia.
• Em alguns países, os cartões de garantia devem ser
preenchidos e fornecidos com a ferramenta devolvida
sob Garantia.
• O produto deve ter sido utilizado de acordo com o
manual do utilizador.
• Todos os pedidos de garantia devem ter o nome do
cliente e o endereço do mesmo.
• Os serviços prestados no âmbito da garantia não
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•
•
•
•

prolongam nem renovam o período de garantia para
a ferramenta.
Utilize apenas peças genuínas DEWALT.
Não aceite produtos que tenham sido reparados
com componentes não genuínos DEWALT, incluindo
baterias não genuínas.
Não aceite reparar em Garantia as ferramentas
que tenham tido um uso abusivo, tenham caído ou
estejam danifi cadas.
Para artigos vendidos como parte de um kit
promocional (por exemplo vestuário ou itens
elétricos), consulte o Responsável local de Pós-venda
para obter assistência.

Transportation
• Para proteger a ferramenta no transporte, ela deve
ser devolvida para reparação na sua embalagem
original, incluindo a caixa do kit.

CONJUNTO DE BATERIAS – CUIDADOS GERAIS
Para garantir a vida máxima de uma bateria, existem algumas
práticas recomendadas que devem ser seguidas como um guia
geral.

5. Periodicamente, o usuário deve carregar a bateria
durante a noite para aproveitar ao máximo o sistema de
carregamento de 3 estágios para otimizar a autonomia e
duração da bateria.

Verifi que se o usuário aderiu às seguintes diretrizes:

6. Os terminais da bateria devem ser protegidos usando a
tampa de armazenamento quando não estiverem em uso
(cuidado: não deixe partes metálicas soltas na caixa do kit
perto dos terminais da bateria).

1. A bateria atingirá o melhor desempenho quando
carregada à temperatura ambiente. Não deve ser
carregada a temperaturas inferiores a 4 ° C ou superiores
a 40 ° C. Sob estas condições, a bateria não carregara
na sua totalidade e poderá fi car permanentemente danifi
cada.
2. Se a bateria estiver quente, o usuário deve deixá-la fi car
fora do carregador durante pelo menos 2 horas até que a
bateria fi que à temperatura ambiente.
3. O utilizador não deve tentar descarregar a bateria para
além do ponto em que a ferramenta deixa de funcionar
com a potência e o binário necessário para o trabalho.
Isso pode causar danos permanentes que impedem a
bateria de carregar completamente. O utilizador não deve
bloquear o gatilho na ferramenta para descarregar a
bateria.

7. Os terminais da bateria devem ser protegidos contra
abuso ou contaminação extrema que possa afetar o
encaixe da bateria na ferramenta.
8. Sobrecarga da máquina. Se você sobrecarregar a
máquina, isso pode descarregar a bateria, o que pode
resultar em danos permanentes nas células da bateria.
9. A bateria não deve ser armazenada no carregador.
10. A bateria deve ser armazenada longe da luz solar direta.
Se se verifi car que estas diretrizes não foram cumpridas,
quaisquer danos ocorridos ou fraco desempenho da
bateria não são abrangidos pela garantia.

4. A bateria deve ser armazenada em local fresco e seco.
Se as temperaturas excederem 49 ° C, poderá reduzir a
duração da bateria.

O utilizador deixou cair a
bateria, causando danos graves

Um carregador antigo devolvido
com um berbequim novo

As baterias aceitas em Garantia devem ser entregues ao Agente completas
(ferramenta, carregador e baterias originais) para avaliação.

Bateria danificada

Equipamento de teste de
baterias recomendado DEWALT

BATERIAS – EQUIPAMENTO
As baterias devem ser testadas usando o testador de baterias DEWALT disponível
na DEWALT. A troca de baterias em garantia só deve ser realizada por agentes
que utilizem os processos e equipamentos de teste aprovados pela DEWALT.
Entre em contato com o responsável local de pós-venda para obter mais
detalhes.
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PROCESSO DE TESTE DA BATERIA
ATENÇÃO!

Agente solicita carregador
e ferramenta se não foi
entregue pelo cliente.

Nunca use a unidade de teste DEWALT para
carregar uma bateria de íon de lítio DEWALT.

Cliente traz bateria
para o agente.

Utilize sempre o carregador DEWALT
recomendado.
Agente visualmente examina a
bateria para comprovar o estado
e verifi ca a prova de compra.
Coloque a bateria não
carregador do cliente por 2
minutos. O LED indica substituir
a bateria?

Sim

A bateria cumpre os critérios de
garantia?
Não

Sim

CAPACIDADE DE
BATERIA

MIN AH
ESPECIFICAÇÃO

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

QUÍMICA

NICd/NIMH

LI-Ion Nano

LI-Ion XR
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Verifi que a bateria num carregador do agente. Apresenta
o
Yes
mesmo problema?

Não

Está tudo de acordo
com a especifi cação?

Execute o programa de
verifi cação de células
e teste de capacidade
no testador de baterias
recomendado pelo
DEWALT.
#PILHAS

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

Coloque a bateria na ferramenta e
execute o teste de funcionalidade
(carregar durante 5 minutos, se
necessário). Se a ferramenta
funciona ou não pode dar uma
indicação do problema.

Conecte a bateria e a ferramenta
ao testador do motor. Verifi que
se há tensão estável e se não há
corrente de carga. Tente todas as
engrenagens e direções.

Carregue totalmente
a bateria

VOLTAGEM DA BATERIA

Se o LED indica “Bateria
quente / fria – espere
que a bateria atinja a
temperatura ambiente e
tente novamente.

Sim

NÃO COBERTO POR
GARANTIA, RETORNO AO CLIENTE

ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA

Não

Sim
O cliente queixou-se de
pouca duração?

Não
A bateria está dentro das
especifi cações? (Veja a
tabela à esquerda)

Sim

Não

SUBSTITUIR A
BATERIA

NENHUM PROBLEMA,
DEVOLVER AO CLIENTE

FLEXVOLT – mesmo que seja de 54V será testada em 18V

FAQS DE BATERIAS
Como as baterias falham?
Muito frequentemente, as baterias deixam de funcionar
porque excederam a respectiva vida útil. A sua capacidade é
deteriorada ao ponto da bateria deixar de ter capacidade de
fornecer um tempo de funcionamento útil por carga. Outras
falhas incluem sobreaquecimento da bateria, curto-circuito e
danos causados por impacto súbito.
O que posso fazer para que as minhas baterias
mantenham um excelente desempenho o máximo de
tempo possível?
As baterias fi cam deterioradas durante o período inicial de
utilização. É normal e comum em todas em baterias de todos
os fabricantes. Contudo, há medidas que pode tomar para
que a bateria se deteriore mais lentamente.
• A maioria dos carregadores DEWALT de NiCd/NiMH
durante um período de “actualização” de 10 horas, que
deve ser efectuado todas as semanas.
Consulte o manual para verifi car se é uma funcionalidade
do seu carregador.
• Não sobrecarregue a ferramenta.
• Se não utilizar as baterias durante alguns meses,
armazene-as num local seco entre 4 e 20 °C.
As baterias de níquel devem ser armazenadas sem carga,
enquanto que as baterias de iões de lítio devem ser sempre
armazenadas totalmente carregadas. Caso contrário, há o
risco de descarga automática da bateria, fazendo com que a
carga de uma ou mais células atinja um valor crítico abaixo
da tensão e, por conseguinte, tornam a bateria inutilizável.
Se armazenar a bateria durante períodos mais curtos, é
aconselhável que esteja à temperatura ambiente.
O que é efeito de memória e como afeta às baterias de
ferramentas elétricas?
A memória é uma das muitas condições que provocam uma
perda de tempo de execução. A memória é criada a partir de
repetidas descargas superfi ciais (fi m do uso da bateria antes
de ter esgotado a capacidade total) na mesma aplicação (por
exemplo, Escova de dentes ou máquinas de barbear elétricas)
diariamente. As baterias de Ferramentas Elétricas raramente
têm descargas parciais da mesma carga, devido à variedade
de aplicações. A maioria dos usuários ainda usa o termo
“memória” incorretamente para todos os casos de redução
na duração do desempenho da bateria. Enquanto NiCd e
NiMH podem sofrer deste problema, o Li-Ion não.

Uma bateria deve ser descarregada por completo
antes de voltar a ser carregada?
Não deve descarregar por completo a carga bateria de uma
ferramenta eléctrica para voltar a carregá-la. Se o fi zer, é
mais provável que a bateria sofra danos permanentes do que
o prolongamento da vida útil. No que respeita às baterias
de NiCd e NiMH, se o utilizador verifi car uma redução de
energia, deve carregar a bateria. Quanto às baterias de iões
de lítio, a bateria (ou por vezes a ferramenta) é desligada
automaticamente quando o nível de energia é inferior a um
determinado valor. Isto é normal e serve de referência para
colocar a bateria a carregar.
Posso usar uma bateria DEWALT com a mesma
voltagem mas química diferente no meu produto?
Só porque sua ferramenta foi comprada com uma bateria de
Li-Ion, NiCd ou NiMH não signifi ca que não possa ser usada
com qualquer uma das outras químicas. O melhor é verifi car
a compatibilidade com o seu revendedor local ou a equipa de
Pós-venda DEWALT mas considere que você também pode
precisar atualizar seu carregador se estiver atualizando suas
baterias.
Posso usar uma bateria DEWALT com a mesma
voltagem mas capacidade diferente (Ah) no meu
produto?
A capacidade (ou número de horas Amp) de uma bateria é
relevante para a quantidade de tempo de execução que você
receberá dele. É muitas vezes comparado com o tanque de
combustível de um carro. Uma bateria de 3.0Ah terá signifi
cativamente mais tempo de execução do que uma bateria
de 1.5Ah, mas assumindo que a voltagem e o tipo da bateria
é o mesmo e você verifi cou a química como acima – será
compatível.
Qualquer carregador DEWALT pode ser usado para
carregar qualquer bateria DEWALT?
Não. Diferentes Carregadores são adequados para uso
com diferentes baterias. Embora muitos carregadores
carreguem muitas tensões e químicas, é melhor verifi car a
compatibilidade com o revendedor local ou com um Agente
de Serviço DEWALT se não tiver certeza.local dealer or
DeWALT Service team if you are unsure.
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ORIENTAÇÕES – MANDRIL / PORTA BROCAS
Podem ocorrer danos ao mandril devido a mau uso, por
exemplo:
• Deslizamento da broca devido ao aperto incorreto do
mandril.
• Desgaste causado pela operação da broca com o mandril
rodando contra superfícies duras.
• Permitir uma acumulação de detritos no mandril (para
minimizar o risco, limpe sempre a broca antes de a inserir no
Mandril danifi cado
– ferramenta ão cuidada

mandril).
• Ferrugem causada pela exposição prolongada à humidade.
• Se você tentar remover o mandril ou acessórios usando
ferramentas incorretas, por exemplo, usando um torno.
Os mandris não são normalmente cobertos pela Garantia, a
menos que não tenham sido fabricados de acordo com as
devidas especifi cação.

Mandril oxidado
– deixado à intempérie

Uso excessivo

MOTORES
Para garantir um funcionamento
prolongado, os motores são equipados
com um ventilador de arrefecimento. A
efi ciência deste sistema de refrigeração
está diretamente relacionada com
a velocidade do induzido. Quando o
motor é sujeito a uma sobrecarga, mais
energia é necessária para manter a RPM
nominal. Se a sobrecarga for prolongada,
a velocidade do motor diminui e
o efeito de arrefecimento diminui
rapidamente. A temperatura do motor
então aumenta o que pode resultar num
sobreaquecimento crítico.
Para evitar o sobreaquecimento, o motor
deve sempre ser capaz de operar na sua
RPM ideal. Um motor sobreaquecido,
que nunca é um caso de garantia,
é quase sempre uma indicação de
aplicação incorreta de uma ferramenta.
INTERRUPTORES E PCBS
Os Interruptores e PCBs podem ser
peças sensíveis à estática. Como tal,
devem ser sempre armazenados e
montados usando uma proteção estática
adequada. Nota: Os interruptores e os
PCBs são sensíveis à corrente elevada
e ao calor causados pela sobrecarga
da ferramenta. Tais falhas nunca são
cobertas pela Garantia.
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LASERS
Os lasers só podem ser reparados e / ou
calibrados sob Garantia por agentes de
reparação autorizados que tenham sido
treinados e certifi cados pela DEWALT.
Não tente calibrar e / ou reparar um
produto se você não estiver totalmente
treinado e não tiver o equipamento
correto de reparação e calibração.
Se a unidade tiver danos externos, como
um vidro quebrado ou uma cabeça
rotativa dobrada, isto será resultado de
uma queda e a ferramenta não pode
ser aceite sob Garantia. Se a unidade
tiver um deslocamento óptico ou
desalinhamento, consulte o manual do
usuário Verifi cação de calibração de
campo (às vezes chamada verifi cação
de precisão).

Motor queimado

Pilhas corroídas

Se a verifi cação de calibração de campo
não resolver o problema, o laser deve
ser reparado e calibrado por um agente
de reparação autorizado.
Se as baterias tiverem sido deixadas
dentro do Laser sem uso durante um
longo período de tempo podem causar
corrosão – isso não é coberto pela
Garantia.

Lente rachada

INFORMAÇÃO ONLINE
Informação disponível em www.2HelpU.com
A nossa Web 2helpU lhe dará toda a informação do que você
precisa saber sobre o serviço de pós-venda DEWALT:
Dados técnicos sobre nossos produtos:
• Manual dos instruções
• Características técnicas
• Lista dos peças sobresselentes
• Diagrama técnico
Detalhes sobre os nossos agentes de serviço Pós-venda
autorizados e CRUs:
• Lista dos nossos agentes
• Encontrar o agente mais próximo
• Detalhes dos Agentes
• Mapa para localizar o seu agente

Como Agente dos Reparação Autorizado, você tem acesso
a www.2HelpU.com através dos Toolcommerce. Além dos
especifi cações técnicas, diagramas e listas dos peças,
2helpu contém diagramas dos cablagem, manuais dos

instruções, instruções dos reparação, boletins dos serviço,
vídeos dos reparação, animação dos reparação e informações
formativas. O nível dos informação varia conforme o produto
e é atualizado regularmente.
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FAQs GERAIS
Q: Quais são os produtos abrangidos pela garantia
DEWALT de 3 anos?
A: A Garantia Europeia de Ferramentas Eléctricas DEWALT
de 3 anos é válida para ferramentas eléctricas DEWALT
elegíveis adquiridas após 1 de Janeiro de 2016 que
tenham sido registadas online dentro de 4 semanas
a partir da data de compra. Aplicam-se os Termos e
Condições.
Q: Que Ferramentas Elétricas não estão incluídas na
garantia adicional de 2 anos?
A: R: Os seguintes grupos de ferramentas elétricas são
excluídos:
• Ferramentas de fi xação, por ex. Pistolas de pregos,
ferramentas de impacto de pólvora, baterias e
carregadores.
• Produtos reconstruídos ou recondicionados identifi cados
com marcas adicionais – Rework da fábrica e / ou Q
• Compressores e Geradores.
• Estes produtos são cobertos pela garantia standard de 1
ano.

Visite ‘mydewalt.dewalt.pt’ para verifi car se uma
ferramenta é elegível para a garantia de 3 anos
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Q: Se a Ferramenta Elétrica foi comprada antes de
1 de Janeiro de 2016, para que tipo de garantia é
elegível?
A: As ferramentas elétricas europeias DEWALT adquiridas
antes de 1 de Janeiro de 2016 estão sujeitas à política de
garantia 30.1.1, a menos que as ferramentas tenham sido
registadas ao abrigo da política de garantia do produto XR,
em que o período de garantia é alargado para 3 anos a
partir da data de compra.
Q: Se a Ferramenta Elétrica foi comprada antes de 1
de janeiro de 2016, é elegível para a garantia de 3
anos?
A: Garantia Europeia de Ferramentas Eléctricas DEWALT de
3 anos é válida para as Ferramentas Eléctricas DEWALT
elegíveis adquiridas após 1 de Janeiro de 2016 que foram
registadas online dentro de 4 semanas a partir da data de
compra. Aplicam-se termos e condições.

FAQs GERAIS
Q: Se a Ferramenta Elétrica foi comprada após 1
de janeiro de 2016 e tiver informações sobre a
garantia 30.1.1 incluída no manual de instruções.
Para que garantia são elegíveis?
A: A Garantia Europeia de Ferramentas Eléctricas DEWALT de
3 anos seria aplicável aos produtos elegíveis adquiridos
após 1 de Janeiro de 2016 se registado online dentro
de 28 dias da compra. Se a ferramenta não tiver sido
registada, aplicase a garantia standard de 1 ano. Se o
produto for fornecido com informações sobre a política
de garantia 30.1.1 e o produto não tiver sido registrado,
um pedido de garantia para um defeito do produto sob
30.1.1 pode ser considerado pelo agente de reparação. Ao
registar o produto sob a Garantia Europeia de Ferramentas
Eléctricas DEWALT de 3 Anos, aceita que o produto está
excluído da política DEWALT 30.1.1 retirada a 1 de Janeiro
de 2016.
Q: Um cliente pode registrar o seu produto para
a Garantia Europeia de Ferramentas Eléctricas
DEWALT de 3 de garantia e efetuar uma reclamação
sob a garantia 30.1.1?
A: Não. Ao registar o produto ao abrigo da Garantia Europeia
de Ferramentas Eléctricas DEWALT de 3 anos, o utilizador
do produto DEWALT aceita os termos e condições e que
o produto é excluído da política DEWALT 30.1.1 retirada
01-01-2016.
Q: Quem pode registrar um produto DEWALT para uma
garantia de 3 anos?
A: O registo de garantia de 3 anos deve ser efetuado pelo
utilizador fi nal DEWALT que adquiriu a ferramenta
eléctrica DEWALT de um revendedor autorizado DEWALT
para uso no âmbito da sua profi ssão. A garantia não é
transferível. Portanto, apenas o usuário fi nal DEWALT
original pode fazer o registro e reclamação da garantia.
Q: Estamos incluindo produtos recondicionados para a
oferta de 3 anos?
A: Os produtos recondicionados são excluídos da oferta
de garantia de 3 anos. Os produtos reconstruídos ou
recondicionados são identifi cados com marcas adicionais
– “Rework da fábrica” e / ou “Q”.

							

Q: Quanto tempo o link para download do certifi
cado de registro estará disponível na listagem de
ferramentas?
A: O link estará disponível até o período de garantia expirar.
Q: Quanto tempo vamos cobrir a garantia 30.1.1?
A: A garantia 30.1.1 foi retirada de todos os novos produtos
DEWALT adquiridos a partir de 1 de Janeiro de 2016. Para
os produtos adquiridos antes de 1 de Janeiro de 2016, a
DEWALT continuará a prestar apoio ao abrigo da garantia
30.1.1 durante 12 meses a contar da data de compra. A
Garantia Europeia de Ferramentas Eléctricas DEWALT de
3 anos seria aplicável aos produtos elegíveis adquiridos
após 1 de Janeiro de 2016 se registado online dentro
de 28 dias da compra. Se a ferramenta não tiver sido
registada, aplica-se a garantia standard de 1 ano. Se o
produto for fornecido com informações sobre a política
de garantia 30.1.1 e o produto não tiver sido registrado,
um pedido de garantia para um defeito do produto sob
30.1.1 pode ser considerado pelo agente de reparação. Ao
registar o produto sob a Garantia Europeia de Ferramentas
Elétricas DEWALT de 3 anos, aceita que o produto está
excluído da política DEWALT 30.1.1 retirada a 1 de Janeiro
de 2016.
Q: Excluem-se as ferramentas de alta produção dentro
dos Termos e Condições de 3 anos de garantia?
A: Sim, os produtos utilizados em aplicações de produção
em série, andaimes, fornecidos a empresas de aluguer,
em contratos de prestação de serviços ou contratos de
empresa a empresa estão excluídos e estão sujeitos às
condições específi cas de garantia especifi cadas no
contrato de fornecimento.
Q: A garantia de 3 anos cobre o desbloqueio da minha
bateria Bluetooth num agente de serviço?
A: Não. As baterias estão excluídas da Garantia de 3 anos
XR e também serão excluídos sob a nova garantia de 3
anos em vigor desde 01 de Janeiro de 2016. Além disso,
os dados trocados pela bateria não inclui os detalhes da
ferramenta com a qual é fornecida.
Q: Pode um cliente registar-se por correio para os
2anos de garantia adicional?
A: Lamentamos, mas o registo só é possível online.
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GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNIC
Consulte os termos e condições atuais oferecidos no seu país.

www.2helpu.com

PORTUGAL
Quinta da Fonte – Edifício Q55 D. Diniz, Rua
dos Malhões,
2 e 2A – Piso 2 Esquerdo
2710-071 Paço D’Arcos
Telefone: 214667500
Fax: 214667580

www.

.com

O esquema de cores amarelo e preto é usado nas ferramentas
elétricas DEWALT e acessórios como uma marca registrada.

O seu agente reparador DEWALT:

REGISTER AT

