AUTORIZUOTAS SERVISO PARTNERIS

GARANTIJOS
GAIRĖS

www.

.com

GARANTIJOS KONTROLINIS SĄRAŠAS
Ar prieinamas pirkimo dokumento originalas?

Taip

Ne

Ar įrankiui vis dar taikoma garantija?

Taip

Ne

Ar įrankis paženklintas CE ženklu?

Taip

Ne

Ar įrankis buvo anksčiau taisytas (remontuotas)?
Ar taisymo (remonto) metu buvo panaudotos originalios DEWALT
atsarginės detalės?

Taip

Ne

Ar įrenginys grąžintas kartu su originaliu pirkimo dokumentu?

Taip

Ne

Ar visų įrenginyje įmontuotų akumuliatorių, kroviklių, ir kitų
elementų ta pati pagaminimo data?

Taip

Ne

Ar gedimas (defektas) atsirado dėl medžiagų trūkumų (brokuotų
medžiagų) ar gamybos defektų (netinkamo pagaminimo)?

Taip

Ne

Ar pastebimi pernelyg didelio įrankio nusidėvėjimo, blogos
elgsenos ar netaisyklingo įrankio naudojimo ženklai?

Taip

Ne

Ar pastebimi išorinių veiksnių ar svetimkūnių sukeltų įrankio
pažeidimų ženklai?

Taip

Ne

1 METAMS

3 METAMS

Taip

Ne

Kokia įrankiui suteiktos garantijos trukmė?
Jeigu pagal garantiją atliekamas taisymas (remontas) buvo
atliktas 2 arba 3 suteiktos garantijos metais – ar buvo išduotas
galiojantis pratęsto garantinio aptarnavimo sertifi katas?*

Siekiant, kad įrankis būtų pataisytas pagal garantiją, kontrolinis sąrašas privalo atitikti visus geltona
spalva pažymėtus laukus.
*3 metų garantijos atveju – reikalaujamas galiojantis išplėstinis garantijos sertifi katas.
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AUTORIZUOTAS SERVISO PARTNERIS

GARANTIJOS GAIRĖS
ĮVADAS
Šis dokumentas skirtas mūsų Autorizuotiems Serviso Partneriams
naudoti kaip vadovėlis. Siekiant tinkamai apskaičiuoti garantijos
pagrindu vykdytinus mokėjimus, dokumentas privalo jiems padėti
atskirti susidėvėjusias detales, ne pagal paskirtį panaudotas detales
ir brokuotas detales. Žemiau tik pateikiamos nuorodos, kurių
pagrindu nėra apibrėžiamos visos defektų rūšys.
Autorizuotas Serviso Partneris priima sprendimą, ar įrenginys
bus priimtas taisymui pagal garantiją. Visgi, ginčų atveju, galutinį
sprendimą priima vietinio Serviso Vadovas.
Jeigu įrenginys privalo būti išsiųstas į mūsų įmonės Serviso
paslaugų centrą, tuomet būtina įsitikinti, ar įrenginys atitinkamai
supakuotas. Jeigu pristatytas produktas bus apgadintas arba bus
pažeista jo pakuotė, tuomet dėl neatitinkamo įpakavimo pasiliekame
teisę atmesti garantijos pagrindu reiškiamas pretenzijas ar
reikalavimus.
Konkrečių defektų ar pažeidimų priežasčių pavyzdžiai aprašyti
ir sugrupuoti sekančiu būdu:
Brokuotos medžiagos arba
gamybos defektai (netinkamas
pagaminimas): Defektai ar
pažeidimai, kurių atžvilgiu
taikoma garantija

Eksploatacinis nusidėvėjimas
arba nusidėvėjimas dėl
netaisyklingo naudojimo:
Defektai ar pažeidimai,
kurių atžvilgiu nėra taikoma
garantija

Garantijos registravimas – siekiant, kad DEWALT įrenginiui būtų
taikoma 3 metų garantija, įrenginį būtina užregistruoti per keturių
savaičių nuo pirkimo momento laikotarpį. Jeigu įrenginys nebus
užregistruotas arba nebus išduotas garantijos sertifi katas, tuomet
įrenginui suteikiama tik 1 metų garantija.
Datos kodas reikalaujamas, siekiant patvirtinti, jog buvo
užregistruotas atitinkamas originaliai įsigytas įrenginys. Be to, dėl
pirkimo dokumentų kilusių ginčų atveju, datos kodas nurodo, kada
įrenginys buvo pagamintas.
Visi produktai (įskaitant įrankius, įrankių priedus ir aksesuarus)
pažymėti datų kodais. Visų garantijos pagrindu pateikiamų
pretenzijų atveju, būtina nurodyti datos kodą. Datos kodą sudaro 8
ženklai
Pavyzdiniai datų kodai:
201534 U0
201602 16
200605 UA
Datų kodai gali būti nurodyti bet kurioje įrenginio išorinio paviršiaus
vietoje. Įrankio paviršiuje nurodytas datos kodas privalo atitikti
garantijos sertifi kate nurodytą kodą, kurį būtina pateikti bet kokio
pobūdžio per 3 metų garantinio aptarnavimo laikotarpį pateikiamų
pretenzijų atveju.

PAVYZDINIAI DATŲ KODAI:
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KĄ REIŠKIA DEWALT GARANTIJOS POLITIKA?
EUROPOJE GALIOJANTI
DEWALT ELEKTRINIAMS
ĮRANKIAMS SUTEIKIAMA 1
METŲ GARANTIJA
DEWALT gamintojas visiškai
pasitiki savo gaminių kokybe, todėl
profesionaliems savo produkcijos
vartotojams siūlo ypatingas
garantijos sąlygas. Šios garantijos
sąlygos neriboja nei profesionaliems
vartotojams sutarties pagrindu
suteiktų teisių, nei privatiems
vartotojams (taip pat pripažįstamais
vartotojais) teisės aktų pagrindu
suteiktų teisių. Šios garantijos sąlygos
yra tik minėtų teisių išplėtimas.
Garantija galioja Europos Sąjungos
šalių – narių bei Europos laisvosios
prekybos asociacijai priklausančių
šalių teritorijoje.
Vadovaujantis europinės DEWALT PPT
garantijos sąlygomis, regioniniame
DEWALT biure, pardavėjo įstaigoje
arba www.2helpU.com tinklalapyje
prieinamomis sąlygomis, tuo atveju,
jeigu per 12 mėnesių nuo pirkimo
dienos laikotarpį DEWALT gaminys
suges dėl panaudotų brokuotų
medžiagų arba gamybos defektų,
tuomet vadovaudamasis savo nuožiūra
DEWALT gamintojas gali nemokamai
pakeisti visus brokuotus elementus
arba visą įrenginį.
Jeigu vadovaujantis įgalioto Partnerio
nuomone, remontas ar taisymo darbai
nebuvo atlikti, tenkinant europinės
DEWALT garantijos sąlygose nurodytų
nuostatų, DEWALT pasilieka teisę
atmesti visas šios garantijos pagrindu
reiškiamas pretenzijas.
Jeigu norite pateikti reklamaciją,
tuomet privalote susisiekti su
pardavėju arba elektroninėje erdvėje
ar DEWALT kataloge patikrinti
artimiausio Autorizuoto DEWALT
Partnerio adresą arba privalote
susisiekti su DEWALT biuru, kurio
adresas nurodytas naudojimo
instrukcijoje
Autorizuotų DEWALT servisų sąrašą
ir tikslią informaciją apie mūsų
garantinį aptarnavimą (aptarnavimą po
pardavimo) rasite interneto tinklalapyje
www.2helpU.com
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1. Europoje galiojanti DEWALT
elektriniams įrankiams suteikiama
VIENERIŲ METŲ garantija

Jeigu Jūsų DEWALT elektrinis įrankis dėl panaudotų
brokuotų medžiagų arba gamybos defektų suges
per 12 mėnesių nuo pirkimo dienos laikotarpį,
tuomet vadovaudamasis aukščiau 2 ir 4 punktuose
apibrėžtomis garantijos sąlygomis DEWALT
gamintojas savo nuožiūra gali nemokamai pakeisti
visus brokuotus elementus arba visą įrenginį:
2. Bendros garantijos sąlygos
2.1 Europoje galiojanti DEWALT elektriniams
įrankiams suteikta garantija prieinama originalių
DEWALT produktų vartotojams, kurie Europoje
įsikūrusiame autorizuotame DEWALT pardavimo
tinkle įsigijo profesionaliam naudojimui skirtą
įrenginį. Europinė DEWALT elektriniams įrankiams
suteikta garantija nėra prieinama subjektams,
įsigijusiems DEWALT įrenginį tolesnio pardavimo
arba nuomos tikslai.
2.2. Ši garantija nėra perleidžiama kitiems
vartotojams. Garantija suteikiama tik pirminiam
DEWALT produkto vartotojui, kuris įsigijo produktą
pagal aukščiau esančiame 2.1 punkte nurodytas
sąlygas.
2.3. Garantija suteikiama tik profesionaliems
DEWALT elektriniams įrankiams, su sąlyga, jog
elektrinių įrankių atžvilgiu nėra taikomos išimtys.
2.3. Atlikti taisymo darbai arba įrenginio pakeitimas
garantinio laikotarpio metu nesąlygoja garantinio
aptarnavimo laikotarpio pratęsimo ar atnaujinimo.
Garantinio aptarnavimo laikotarpis pradedamas
skaičiuoti nuo įrenginio pirkimo dienos, o garantijos
galiojimas baigiasi praėjus 12 mėnesių laikotarpiui.
2.4. DEWALT pasilieka teisę atmesti visas šios
garantijos pagrindu reiškiamas pretenzijas ar
reikalavimus, kurie remiantis Autorizuoto Partnerio
nuomone nėra susiję su panaudotomis brokuotomis
medžiagomis, ar gamybos defektais, taip pat
turi teisę atmesti bet kokio pobūdžio pretenzijas,
neatitinkančias europinėje DEWALT elektriniams
įrankiams suteiktoje garantijoje nurodytų sąlygų.
2.5. Pagal garantiją nėra padengiamos DEWALT
produktų pristatymo ir transportavimo nuo vartotojo
į pirkimo vietą ar nuo DEWALT produktų vartotojo
į Autorizuotą DEWALT Serivso Paslaugų Centrą
išlaidos
3. Produktai, kurių atžvilgiu nėra taikoma
europinė DEWALT PT garantija Produktams,
kurių atžvilgiu nėra taikoma europinė DEWALT
elektriniams įrankiams suteikta garantija,
priskiriami:
3.1 Produktai, kurie vadovaujantis DEWALT specifi
kacija nebuvo pagaminti Europos rinkai, o vėliau
juos į Europos rinką atgabeno neautorizuoti
platintojai, kurių buveinės randasi ne Europos
Sąjungos šalių – narių ar Europos laisvosios
prekybos asociacijai nepriklausančių šalių
teritorijoje.
3.2. Priedai, kurie naudojami atliekant darbus, kurių
metu jie atlieka eksploatacinių medžiagų funkcijas,
kaip antai: grąžtai, pjūkleliai ir abrazyviniai šlifavimo
diskeliai.
3.3. Masinėje (serijinėje) gamyboje naudojami
produktai, kurie tiekiami paslaugų teikimo sutarčių
arba tarp ūkio subjektų sudarytų sutarčių pagrindu
įdarbintiems rangovams. Šių produktų atžvilgiu
nėra suteikiama garantija, dėl ko šiems produktams
taikomos specialiosios pardavimo sutartyje
nurodytos garantijos sąlygos.
3.4. Partnerių, kurių atžvilgiu taikomos specialiosios
garantijos sąlygos, tiekiami DEWALT prekės ženklu
pažymėti produktai. Reikia patikrinti kartu su
produktu pristatytuose dokumentuose.
3.5. Produktai, kurie tiekiami kaip garantijos
pagrindu atliekamų taisymo darbų atlikimui skirtų
rinkinių elementai, kurių atveju pagaminimo datos
kodas nesutampa su kitais rinkinyje esančiais

produktais ir/arba nurodyta kita jų pirkimo data.
3.6. Rankiniu būdu valdomi įrankiai, darbo drabužiai
ir asmeninės apsaugos priemonės.
3.7 Aukštesnio lygio gamyboje naudojami ar
aukštesnio lygio paskirties produktai, jeigu jų
atžvilgiu nėra taikomas DEWALT Serviso planas.
4. Atmestinos garantijos pagrindu reiškiamos
pretenzijos ar reikalavimai
Šios garantijos pagrindu reiškiamos pretenzijos ar
reikalavimai gali būti atmesti žemiau nurodytais
atvejais, kuomet
4.1 Autorizuotam DEWALT Serviso Partneriui
negalima racionaliu būdu įrodyti, jog produktas
sugedo dėl panaudotų brokuotų medžiagų ar
gamybos defektų.
4.2. Defektas ar gedimas atsirado dėl
eksploatacinio nusidėvėjimo, kuomet įrenginys
buvo naudojamas normaliomis ir tipinėmis
sąlygomis. Žiūrėti 4.14 punktą. Eksploatavimo
metu visi produktai nusidėvi (eksploatacinis
nusidėvėjimas). Esminis yra taisyklingas produktų
parinkimas.
4.3. Negalima patikrinti produkto datos kodo bei jo
serijos numerio.
4.4. Perduodant įrankį taisymui nebuvo pateiktas
originalus produkto pirkimo dokumentas.
4.5. Gedimai atsirado dėl netaisyklingo įrenginių
naudojimo, įskaitant įrenginio numetimą (išmetimą
ant pagrindo), avarijas ir veiksmus, pažeidžiančius
naudojimo instrukcijoje nurodytas sąlygas.
4.6. Gedimai atsirado dėl DEWALT gamintojo
epatvirtintų ar eksploatavimo instrukcijoje
nenumatytų aksesuarų, priedų arba eksploatacinių
medžiagų panaudojimo.
4.7. Originalus įrenginys buvo bet kokiu būdu
pakeistas (modifi kuotas).
4.8. Gedimai atsirado dėl DEWALT gamintojo
nepatvirtintų ar eksploatavimo instrukcijoje
nenumatytų aksesuarų, priedų arba eksploatacinių
medžiagų panaudojimo.
4.9. Produktas buvo pernelyg stipriai apkrautas
arba jo eksploatavimas nebuvo nutrauktas
atsiradus gedimui ar defektui.
4.10. Įrenginys buvo eksploatuojamas netinkamoje
aplinkoje, įskaitant sąlytį su skysčiais ar kitomis
medžiagomis.
4.11. Įrenginio atžvilgiu nebuvo taisyklingai atlikti
konservavimo darbai ir Serviso apžiūra, nebuvo
pakeistos susidėvėjusios eksploatacinės detalės.
4.12. Grąžinti ne visi produkto rinkinį sudarantys
elementai arba produktas grąžintas su įrengtais
neoriginaliais elementais.
4.13. Produktas sugedo, operatoriui (vartotojui)
atliekant su įrenginio lyginimu, reguliavimu arba
montavimu susijusius, naudojimo instrukcijoje
nurodytus veiksmus. Visi produktai buvo patikrinti
gamybos proceso metu. Pardavėją būtina
nedelsiant informuoti apie bet kokio pobūdžio
produkto pristatymo metu pastebėtus produkto
gedimus ar nustatymų pakeitimus.
4.14. Gedimas arba defektas atsirado dėl
normalaus eksploatavimo metu nusidėvėjusių
elementų. Liečia nusidėvėjusius elementus, tačiau
neapsiribojama sekančiais pavyzdžiais:
Bendrieji Elementai
Angliniai šepetėliai, laidų rinkiniai, korpusai,
laikikliai, fl anšai, ašmenų laikikliai, tarpinės, o-ring
tarpinės, tepalai, alyvos
Specifi niai Įrenginių Elementai
Serviso rinkiniai
Tvirtinimo Įrankiai
O-ring tarpinės, ašmenų kreipiančiosios,
spyruoklės, apsaugos
Kūjai
Krintantys ir slenkamieji svarsčiai, cilindrai, įrankių
laikikliai, terkšlės

Smūginiai Įrenginiai
Priekalai, atsuktuvų galvutės, perforatoriai
5. Garantijos pagrindu reiškiamų pretenzijų
pateikimas
5.1 Norėdami garantijos pagrindu pateikti pretenziją
ar reikalavimą, privalote susisiekti su pardavėju
arba artimiausiu www.2helpU.com tinklalapyje
įvardytu Autorizuotu DEWALT Serviso Partneriu.
5.2. DEWALT įrankį būtina pardavėjui arba
Autorizuotam DEWALT Serviso Partneriui grąžinti
kartu su pilnu detalių rinkiniu bei originaliu pirkimo
dokumentu.
5.3. Autorizuotas DEWALT Serviso Partneris
produktą patikrins ir patvirtins, ar priimama
garantijos pagrindu pateikta pretenzija ar
reikalavimas.
5.4. Jeigu garantijos pagrindu atliekamo remonto
metu bus identifi kuotos nusidėvėjusios detalės,
tuomet Serviso Partneris gali parengti ir perduoti šių
elementų taisymo ar pakeitimo išlaidų sąmatą.
5.5. Nesilaikant užtikrinimo taisyklingai ir tinkamai
atlikti produktų konservavimo darbus, gali būti
prarastos teisės ateityje pateikti bet kokio pobūdžio
pretenzijas ar reikalavimus.
5.6. Atlikus taisymo darbus, produktas bus
grąžintas į tą pačią vietą, iš kurios jis buvo
perduotas, siekiant garantijos pagrindu atlikti
taisymo darbus
6. Negaliojančios garantijos pagrindu
pareikštos pretenzijos ar reikalavimai
6.1 DEWALT pasilieka teisę atmesti bet kokio
pobūdžio šios garantijos pagrindu pareikštas
pretenzijas ar reikalavimus, kurie remiantis
Autorizuoto Partnerio nuomone neatitinka europinės
DEWALT suteiktos garantijos sąlygų.
6.2. Jeigu Autorizuotas DEWALT Serviso Partneris
atmes garantijos pagrindu pareikštas pretenzijas
ar reikalavimus, tuomet atmetimo priežastis
bus pateikta kartu su įrenginio pataisymo darbų
sąmata. Garantijos pagrindu pareikštos pretenzijos
ar reikalavimo atmetimo atveju, egzistuoja
galimybė priskaičiuoti pakartotino montavimo darbų
ir sugadinto produkto grąžinimo mokesčius.
7. Garantijos nuostatų ir sąlygų pakeitimai
7.1 DEWALT pasilieka teisę ateityje be jokio
įspėjimo, savo nuožiūra peržiūrėti ir pakeisti
savo garantinę politiką, garantinio aptarnavimo
laikotarpius ir produktų tinkamumą.
7.2. Galiojančias garantijos nuostatas ir sąlygas
galite surasti tinklalapyje www.2helpU.com arba
galite dėl jų teirautis vietinio DEWALT prekybos
agento, Autorizuoto Serviso Partnerio arba vietinėje
DEWALT Atstovybėje
Europiniai DEWALT elektriniai įrankiai (PT) 3
metų garantija
Europinės DEWALT elektriniams įrankiams suteiktos
garantijos trukmė gali būti Jūsų produkto atžvilgiu
pratęsta nuo 1 metų iki 3 metų laikotarpio (nuo
produkto pirkimo dienos). Pratęstos garantijos
sąlygos
1. Registravimas
Per 4 savaičių nuo pirkimo momento laikotarpį
faktinis DEWALT produkto vartotojas užregistruos
produktą tinklalapyje www.DEWALT.eu/3. (DEWALT
produktų vartotojo kontaktiniai duomenys, įrankio
katalogo numeris, reikalaujamas serijos numeris
ir datos kodas). Registracija neapima visų rinkinių,
kuriuos sudaro didesnis įrankių skaičius. Būtina
užregistruoti atskirus rinkinyje esančius įrenginius
2. Bendrosios sąlygos ir nuostatos
2.1 Europoje galiojanti DEWALT elektriniams
įrankiams suteikta 3 metų garantija prieinama
originalių DEWALT produktų vartotojams, kurie
Europoje įsikūrusiame autorizuotame DEWALT
pardavimo tinkle įsigijo profesionaliam naudojimui
skirtą įrenginį. Europinė DEWALT elektriniams

įrankiams suteikta garantija nėra taikoma
subjektams, įsigijusiems DEWALT įrenginį tolesnio
pardavimo arba nuomos tikslais.
2.2. Ši garantija nėra perleidžiama kitiems
vartotojams. Garantija suteikiama tik pirminiam
DEWALT produkto vartotojui, kuris įsigijo produktą
pagal aukščiau nurodytas sąlygas.
2.3. Patikslinant šiame dokumente apibrėžtas
garantijos sąlygas ir nuostatas, taip pat galioja
europinėje DEWALT elektriniams įrankiams
suteiktoje garantijoje nurodytos sąlygos ir
nuostatos.
2.4. Atlikti taisymo darbai arba įrenginio pakeitimas
garantinio laikotarpio metu nepratęsia bei
neatnaujina garantinio aptarnavimo laikotarpio.
3 metams suteiktos garantijos laikotarpis
pradedamas skaičiuoti nuo įrenginio pirkimo
dienos, o garantijos galiojimas baigiasi praėjus 36
mėnesių laikotarpiui.
2.5. Registruodamas produktą 3 metų laikotarpiui
DEWALT suteikiamai garantijai elektriniams
įrankiams, produkto vartotojas priima aukščiau
įvardytas sąlygas ir nuostatas bei sutinka su faktu,
jog produkto atžvilgiu nebus taikoma DEWALT
garantija 30-1-1, kurios galiojimas nutrauktas
2016-01-01 d.
3. Produktai, kurių atžvilgiu nėra taikoma
europinė DEWALT suteikiama 3 metų garantija
elektriniams įrankiams
Papildant produktų, kurių atžvilgiu nėra taikoma
garantija, sąrašą, apibrėžtą europinės DEWALT
suteiktos garantijos elektriniams įrankiams
3 punkte, garantija taip pat nėra suteikiama
sekantiems DEWALT prekės ženklu pažymėtiems
produktams:
Tvirtinimui Skirti Įrenginiai, Kaip Antai: Viniakalės,
Milteliniai Smūginiai Įrenginiai. Akumuliatoriai ir
Krovikliai.
Rekonstruoti arba restauruoti produktai, paženklinti
papildomu ženklu “gamintojo restauruotas
produktas”
(“factory rework”) arba “Q”.
Kompresoriai ir generatoriai.
4. Garantijos pagrindu reiškiamų pretenzijų
pateikimas
4.1. Norėdami garantijos pagr indu pateikti
pretenziją ar reikalavimą, privalote susisiekti su
pardavėju (pardavimo punktu) arba artimiausiu
www.2helpU. com tinklalapyje įvardytu Autorizuotu
DEWALT Serviso Partneriu.
4.2. DEWALT įrankį būtina pardavėjui arba
Autorizuotam DEWALT Serviso Partneriui grąžinti
kartu su pilnu detalių rinkiniu, originaliu pirkimo
dokumentu bei galiojančiu
europinės DEWALT elektriniams įrankiams 3 metų
laikotarpiui suteiktos garantijos sertifi katu.
4.3. DEWALT pasilieka teisę atmesti bet kokio
pobūdžio šios garantijos pagrindu pareikštas
pretenzijas ar reikalavimus, kurie remiantis
Autorizuoto Partnerio nuomone nėra susiję
su panaudotomis brokuotomis medžiagomis,
gamybos defektais ar neatitinka europinės DEWALT
elektriniams įrankiams suteiktos garantijos sąlygų.
5. Garantijos nuostatų ir sąlygų pakeitimai
5.1. DEWALT pasilieka teisę ateityje be jokio
įspėjimo, savo nuožiūra peržiūrėti ir pakeisti
savo garantinę politiką, garantinio aptarnavimo
laikotarpius ir produktų tinkamumą.
5.2. Galiojanti europinė DEWALT elektriniams
įrankiams suteikta garantija Garantijos sąlygas
ir nuostatas rasite tinklalapyje www.2helpU.com
arba jas pateiks Jums vietinis (regioninis) DEWALT
prekybos agentas taip pat dėl jų galite teirautis
DEWALT Atstovybėje.

GARANTIJOS PAGRINDU
PATEIKTŲ PRETENZIJŲ IR
REIKALAVIMŲ VERTINIMAS –
PIRMAS ETAPAS
Prieš pradedant vertinti garantijos
pagrindu pateiktas pretenzijas ar
reikalavimus, privalote pristatyti
produkto pirkimo dokumentą.
Ne Europos Sąjungos šalių – narių
ar Europos laisvosios prekybos
asociacijai nepriklausančių šalių
teritorijoje įsigytų produktų,
nepažymėtų CE ženklu, atžvilgiu
nėra suteikiama DEWALT garantija.
DEWALT produktai privalo būti
pažymėti CE ženklu, kaip parodyta
žemiau esančiame paveiksle:

Teisiškai reikalaujama, jog
CE sertifi kato ženklu būtų
pažymėti produktai, kurių
atžvilgiu taikomi vienos
arba kelių jų eksploatavimą
reglamentuojančių ES direktyvų
reikalavimai. DEWALT produktų
atveju, šis reikalavimas reiškia,
jog DEWALT gamintojas atliko
produktų atitikties atitinkamų
direktyvų reikalavimams
vertinimą*.

*Išskyrus lazerinius ir pneumatinius
įrenginius, kurių atžvilgiu nėra
taikomas reikalavimas žymėti juos CE
ženklu.
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GARANTIJOS POLITIKOS
INTERPRETAVIMAS

ESMINIAI GARANTIJOS
POLITIKOS ASPEKTAI:

Garantija nėra taikoma sekančiais atvejais:

Per 12 mėnesių nuo įrenginio pirkimo dienos laikotarpį
DEWALT nemokamai pataisys bet kokio pobūdžio įrenginio
gedimus, atsiradusius dėl panaudotų brokuotų medžiagų ar
gamybos defektų (netinkamo pagaminimo).
Garantija neapima elementų (detalių) gedimų, atsiradusių dėl
jų susidėvėjimo, eksploatacinių gedimų arba gedimų, kurių
priežastis – netinkamas įrenginio eksploatavimas.
Garantija nėra suteikiama įrenginiams, kuriuos anksčiau
bandė taisyti arba taisė atitinkamų įgaliojimų neturintys
asmenys.
Brokuotos medžiagos ir gamybos defektai

Įtrūkusi pagrindo plokštė

Savo tiekėjų ir gamybos proceso atžvilgiu DEWALT taiko
labai aukštus kokybės standartus. Prieš visiems produktams
iškeliaujant iš gamyklos, jų atžvilgiu privalo būti atlikta
kokybės kontrolė. Visgi, retkarčiais taikosi pavieniai brokuotos
produkcijos atvejai.
Kokiais atvejais galima įsitikinti, jog produkto defektas ar
gedimas atsirado dėl:
a) netaisyklingo įrenginio surinkimo ar montavimo gamykloje
arba.
b) gamintojo klaidos, gaminant vieną arba didesnį kiekį
elementų (komponentų), siekiant atitikti specifi kacijoje
nurodytus ribojimus, tuomet DEWALT garantijos pagrindu
užtikrinama, jog minėto tipo defektas ar gedimas bus
pašalintas nemokamai.
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Sugadintas akumuliatorius (įtrūkęs akumuliatorius)

NUSIDĖVĖJIMAS IR EKSPLOATACIJA
DEWALT garantija neapima elementų
(komponentų) gedimų dėl nusidėvėjimo
bei eksploatacinių gedimų.
“Nusidėvėjimo ir eksploatacijos”
sąvoka: įvertina atitinkamo elemento
(komponento) išdirbtų valandų skaičių
ir sąlygas, kuriomis šis elementas
(komponentas) buvo eksploatuojamas.
Kiekvieno produkto nusidėvėjimo
ir eksploatacijos laipsnį nustato
Autorizuotas Serviso Partneris.
Žemiau įvardytos detalės yra
nusidėvinčių ir eksploatacijos proceso
veikiamų elementų, pavyzdžiai. Šioms
detalėms nėra suteikiama garantija,
jeigu produktas buvo pernelyg inteny
viai eksploatuojamas, palyginti

su jo paskirtimi, arba produktas
buvo eksploatuojamas gamintojo
nenumatytomis sąlygomis.
•

Apvijų komutatoriai

•

Guoliai

•

Ungikliai, perjungikliai, įjungimo ir
išjungimo mygtukai

•

Krintantys ir slenkamieji svarsčiai,

• Sankabos
• Grįžtamosios spyruoklės
• Visos detalės, esančios pagalbinėmis
detalėmis Lygiai taip pat, kaip ir
nusidėvinčių ir eksploatacijos proceso
veikiamų elementų (komponentų)

atveju, sekančioms detalėms nėra
suteikiama garantija, su sąlyga,
jog Autorizuotas Serviso Partneris
nepatvirtins šių detalių gamybos
defektų:
• Šepetėliai
• Laikikliai ir rankenos
• Gnybtai
• Laidai (dėmesio: sugadinti laidai
turi įtakos darbo saugumui ir įrankio
efektyvumui; sugadintų laidų
atveju, atmetamos visos garantijos
pagrindu pateikiamos pretenzijos ar
reikalavimai)

Garantija neapima sekančių gedimų:

SPYRUOKLIŲ GEDIMAS

SMŪGINIŲ ELEMENTŲ GEDIMAS IR
NUSIDĖVĖJIMAS

VINIŲ PROFI LIO NUSIDĖVĖJIMAS

PERNELYG INTENSYVAUS EKSPLOATAVIMO PASEKMĖS,
NETINKAMAI ATLIKTI KONSERVAVIMO DARBAI
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GARANTIJOS POLITIKOS INTERPRETAVIMAS
Įrankio naudojimas ne pagal jo paskirtį ir netinkamas
įrankio naudojimas
Įrankių naudojimo ne pagal paskirtį ir netinkamo jų naudojimo pavyzdžiai:
• Ekstremalus įrankio eksploatavimas arba numetimas (išmetimas
ant pagrindo)
• Atitinkamų darbų atlikimas su netinkamai pasirinktu įrankiu
• Bet kokio pobūdžio įrankio modifi kavimas ar pakeitimas

ATITINKAMŲ DARBŲ ATLIKIMAS SU
NETINKAMAI PASIRINKTU ĮRANKIU

Ilgalaikis eksploatavimas nepalankiomis aplinkos sąlygomis
Netinkamos elektros įtampos naudojimas įtaiso atžvilgiu
Netinkamų priedų ir akumuliatorių panaudojimas
Netinkamų priedų ir akumuliatorių panaudojimas
Rekomenduojamų apžiūrų neatlikimas (ypač kūjų ar perforatorių
atveju)
• Netinkamo tepalo ar alyvos panaudojimas (įtaisai nereikalauja
jokio papildomo tepimo, įrankių nereikia tepti, kadangi dėl šios
priežasties gali sugesti jo viduje esantys komponentai)

ĮRENGINIO APIPYLIMAS SKYSČIU
(ĮRENGINIO SUŠLAPINIMAS)

Atitinkamų įgaliojimų ir kvalifi kacijų neturinčių
asmenų atliekami taisymo ar remonto darbai

• Garantijos pagrindu suteiktos paslaugos nepratęsia ir
neatnaujina įrankiui suteiktos garantijos trukmės.

Per visą garantinio aptarnavimo laikotarpį vartotojas
besąlygiškai negali įrenginio savarankiškai taisyti.

• Būtina naudoti tik originalias DEWALT atsargines detales.

Tokio tipo bandymų atveju, nagrinėjamo įrenginio atžvilgiu
panaikinama anksčiau suteikta garantija. Garantijos pagrindu
vykdomus taisymus gali atlikti tik Autorizuotas DEWALT
Serviso Partneris.

• Draudžiama priimti produktus, kurie buvo taisomi,
panaudojant neoriginalias (ne gamintojo tiekiamas)
atsargines detales, įskaitant neoriginalius akumuliatorius.

Bendrosios nuostatos

• Garantinio taisymo atlikimo tikslais, draudžiama priimti
netinkamai eksploatuojamus ar saugomus įrankius,
numestus (išmestus ant pagrindo) įrenginius.

• Būtina pareikalauti, kad būtų išduotas pirkimo
dokumentas, taip pat būtina patikrinti, ar pirkimo
momentu išduotas pirkimo dokumentas galioja, ar
įrenginiui suteikiama garantija.

• Kaip akcinio rinkinio elementas parduodamų produktų
atveju (kaip antai: darbo rūbai arba elektriniai įtaisai),
pasinaudokite vietinio Serviso Vadovo suteikta informacija
ir pagalba.

• Kai kuriose valstybėse kartu su garantijos pagrindu
grąžinamu įrankiu būtina išpildyti ir pateikti garantinį lapą.

Transportavimas

• Produktas privalo būti eksploatuojamas, atitinkant
naudojimo instrukcijoje nurodytus reikalavimus.
• Visų garantijos pagrindu pateikiamų pretenzijų ar
reikalavimų atveju, privalo būti nurodyta kliento pavardė ir
adresas.
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•
•
•
•
•

• Siekiant įrankį apsaugoti transporto metu, įrankis taisymui
privalo būti pristatytas originalioje pakuotėje, kartu su viso
rinkinio įpakavimu.

AKUMULIATORIAI – BENDROSIOS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS
Siekdami užtikrinti maksimalų akumuliatoriaus patvarumą,
privalote laikytis tam tikrų bendrųjų geriausiųjų praktikų.
Būtina patikrinti, ar vartotojas laikėsi sekančių
reikalavimų ir nurodymų:
1. Akumuliatorius pasieks optimalų darbo pajėgumą,
jeigu jis bus kraunamas kambario temperatūroje.
Akumuliatoriaus negalima krauti žemesnėje kaip 4°C arba
aukštesnėje kaip 40°C temperatūroje. Tokiomis sąlygomis
akumuliatorius nebus pilnai įkrautas, dėl ko jis gali
sugesti.
2. Jeigu akumuliatorius yra įkaitęs, tuomet vartotojas privalo
jį ištraukti iš kroviklio ir palikti bent 2 valandoms, kol
akumuliatoriaus temperatūra susilygins su kambario
temperatūra.
3. Vartotojui draudžiama bandyti iškrauti akumuliatorių
žemiau lygio, kuomet įrankis darbo metu neužtikrina
atitinkamo darbo atlikimui reikalaujamos galios ir sukimo
momento. Dėl šios priežasties gali būti sukeltas ilgalaikis
gedimas, o akumuliatoriaus nebus galima pilnai įkrauti.
Akumuliatoriaus iškrovimo tikslais, vartotojui draudžiama
lipniosios juostos pagalba įrankio jungiklį klijuoti įjungimo
padėtyje.
4. Vartotojui draudžiama bandyti iškrauti akumuliatorių
žemiau lygio, kuomet įrankis darbo metu neužtikrina
atitinkamo darbo atlikimui reikalaujamos galios ir sukimo
momento. Dėl šios priežasties gali būti sukeltas ilgalaikis
gedimas, o akumuliatoriaus nebus galima pilnai įkrauti.
Akumuliatoriaus iškrovimo tikslais, vartotojui draudžiama

Naudotojas numetė ir rimtai
apgadino akumuliatorių

lipniosios juostos pagalba įrankio jungiklį klijuoti įjungimo
padėtyje.
5. Siekdamas pilnai išnaudoti trijų etapų krovimo sistemą,
pasiekti optimalų akumuliatoriaus darbą ir užtikrinti jo
patvarumą, periodiškai vartotojas privalo akumuliatorių
krauti per visą naktį.
6. Kuomet akumuliatorius nėra naudojamas, būtina
apsaugoti akumuliatoriaus kontaktus, panaudojant
akumuliatoriaus laikymui skirtą apsaugą (dėmesio: laisvų
metalinių elementų negalima laikyti rinkinio dėžutėje – arti
esančių akumuliatoriaus kontaktų).
7. Akumuliatoriaus gnybtus būtina apsaugoti nuo pernelyg
didelio eksploatavimo arba nešvarumų kaupimosi.
Nešvarumai gali neigiamai įtakoti akumuliatoriaus
užblokavimą įrankyje.
8. Mašinos perkrovimas. Mašinos perkrovimas gali sukelti
akumuliatoriaus iškrovimą, dėl ko gali būti pažeisti
akumuliatoriaus galvaniniai elementai.
9. Akumuliatorių draudžiama palikti įdėtą kroviklyje.
10. Akumuliatorių reikia laikyti toliau nuo tiesioginio saulės
spindulių poveikio.
Jei aišku, kad šių rekomendacijų nebuvo laikomasi,
garantija nebus taikoma jokiems dėl to atsiradusiems
akumuliatoriaus pažeidimams bei veikimo kokybės
problemoms.

Su nauju gręžtuvu
atneštas senas įkroviklis

Apgadintas akumuliatorius

Garantijos pagrindu perduodamus akumuliatorius būtina į servisą pateikti kartu
su pilnu įrankio rinkiniu (įrankis, kroviklis ir originalūs akumuliatoriai). Tik pilnas
rinkinys gali būti priimtas taisymui pagal garantiją.
Akumuliatoriai – įranga
Akumuliatorius reikia patikrinti, panaudojant DEWALT pasiūloje prieinamą
Pegasus akumuliatorių tikrintuvą. Garantijos pagrindu akumuliatorius gali pakeisti
tik DEWALT gamintojo patvirtintą testavimo įrangą ir procedūras naudojantys
Partneriai. Norėdami gauti daugiau informacijos, privalote susisiekti su vietinio
(regioninio) Serviso Vadovu.

DEWALT rekomenduojamas akumuliatorių tikrintuvas (apkrovos matuoklis)
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AKUMULIATORIAUS BANDYMO PROCEDŪROS
DĖMESIO!
Jeigu klientas pats nepasiūlo
pristatyti kroviklį su įrankiu,
tuomet tokį reikalavimą pateikia
Partneris.

Niekados DEWALT testinio įrenginio
nenaudokite DEWALT ličio jonų akumuliatoriaus
įkrovimo tikslais.

Klientas akumuliatorių
pristato Partneriui.

Visados naudokite DEWALT rekomenduojamą
kroviklį.
Partneris vizualiai įvertina akumuliatoriaus būklę ir patikrina
pirkimo dokumentą.

Taip

Ar akumuliatorius tenkina garantijoje
nurodytas sąlygas?

Ne

Akumuliatorių maždaug 2
minutėms reikia įkišti į kliento
kroviklį. Ar LED lemputės signalizuoja, jog būtina “pakeisti
akumuliatorių”?

Ne
GARANTIJA NĖRA TAIKOMA, GRĄŽINTI KLIENTUI
Taip

AKUMULIATORIAUS SPECIFIKACIJA
AKUMULIATORIAUS
NAŠUMO VERTINIMAS

MIN AH
SPECIFIKACIJA

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

GALVANINIŲ
ELEMENTŲ
RŪŠYS
NICd/NIMH

LI-Ion Nano

LI-Ion XR
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AKUMULIATORIAUS
ĮTAMPA
7.2V

Reikia pakartotinai
patikrinti akumuliatorių
Yes
įkištą į kliento kroviklį. Ar fi ksuojama ta pati problema?

Ne

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

Reikia paleisti
galvaninių
elementų patikrinimo
programinę įrangą ir
DEWALT
rekomenduojamo
akumuliatorių
tikrintuvo pagalba atlikti
našumo bandymą.
Ar akumuliatorius
atitinkab specifikacijoje
nurodytusn
parametrus? (žiūrėkite
kairėje pusėje pateiktą
lentelę)No

BŪTINA PAKEISTI
AKUMULIATORIŲ

Akumuliatorių reikia patalpinti
įrenginyje ir pradėti veikimo
testą (krauti 5 minutes, jeigu
egzistuoja tokia galimybė).
Jeigu įrenginys veikia, tuomet
tai gali reikšti, jog problema
išspręsta.

Akumuliatorių ir įrankį
reikia prijungti prie
variklio tikrintuvo. Vėliau
patikrinkite įtampos
stabilumą ir veikimą be
apkrovos. Atlikite visų
pavarų ir krypčių bandymą.

Būtina pilnai
įkrauti
akumuliatorių.

GALVANINIAI
ELEMENTAI

Jeigu LED lemputė rodo,
jog akumuliatorių
būtina pritaikyti prie
kambario temperatūros
(“hot/ cold pack delay”)
– privalote palaukti, kol
akumuliatorius pasieks
kambario temperatūrą ir
pabandyti dar kartą.

Ar rezultatai atitinka
specifikaciją?
Taip
Ar klientas skundėsi
trumpu veikimo laiku?

Ne

Taip

NENUSTATYTA JOKIA
PROBLEMA, REIKIA
GRĄŽINTI AKUMULIATORIŲ
KLIENTUI

XR FLEXVOLT – netgi tuomet, kai įtampa siekia 54V, bandymas
atliekamas esant 18V įtampai

KLAUSIMAI AKUMULIATORIŲ TEMATIKA
Kokie akumuliatorių defektai ar gedimai
Akumuliatoriai dažniausiai sugenda, nes pasensta. Jų talpa
sumažėja iki taško, kuriame viena akumuliatoriaus įkrova
nebeužtikrina naudingos veikimo trukmės. Kiti gedimai:
akumuliatoriaus perkaitimas, trumpasis jungimas ir
pažeidimai dėl sutrenkimo
Ką daryti, kad akumuliatorius kaip įmanoma ilgiau
išliktų geriausios būklės?
Pradėjus eksploatuoti, palaipsniui mažėja akumuliatoriaus
talpa. Tai natūralu ir būdinga visiems visų gamintojų
akumuliatoriams. Vis dėlto yra būdų, kuriais galima sulėtinti
akumuliatoriaus talpos mažėjimą.
• Daugelis DEWALT NiCd/NiMH įkroviklių turi 10 valandų
„atnaujinimo“ programą, kurią derėtų naudoti kas savaitę.
Perskaitykite vadovą ir įsitikinkite, ar jūsų įkroviklis turi šią
funkciją.
• Neperkraukite įrankio.
• Jei ketinate akumuliatoriaus nenaudoti kelis mėnesius,
laikykite jį sausoje aplinkoje, 4–20 °C temperatūroje.
Nikelio akumuliatoriai turi būti sandėliuojami neįkrauti,
o ličio jonų – visiškai įkrauti. Kitaip kils pavojus, kad dėl
akumuliatoriaus savaiminio išsikrovimo vieno arba kelių
skyrių įtampa nukris žemiau kritinės ribos ir akumuliatorius
taps nebetinkamas naudoti. Trumpesniems įprasto laikymo
laikotarpiams rekomenduojama kambario temperatūra.
Kas tai yra “atminties efektas” ir ar jis įtakoja
elektrinių įrankių akumuliatorius?
Atmintis yra vienas veiksnių, trumpinančių gyvavimo
trukmę. Atmintį sudaro pasikartojantys plokštieji iškrovimai
(pradėjimas naudoti akumuliatorių, kol jis nėra pilnai įkrautas)
tiksliai tokio paties kasdienio naudojimo metu (kaip antai:
dantų šepetėlis ar elektrinės skutimosi mašinėlės). Dėl
įvairialypio panaudojimo, elektriniai įrankiai retai atlieka tokį
patį darbą, esant tokiai pačiai apkrovai. Daugelis vartotojų
vis dar netaisyklingai “atminties” sąvoką vartoja visų
sutrumpintos gyvavimo trukmės akumuliatorių atžvilgiu. Tai
liečia nikelio kadmio bei nikelio metalo hibrido akumuliatorius.
Ličio jonų akumuliatorių atveju šis reiškinys nepasireiškia.
							

Ar akumuliatorių būtina prieš įkraunant visiškai
iškrauti?
Jokio elektrinio įrankio akumuliatoriaus negalima prieš
įkraunant visiškai iškrauti, nes tokiu būdu greičiausiai ne
pailginsite akumuliatoriaus eksploataciją, o negrįžtamai jį
sugadinsite. Pastebėję NiCd ar NiMH akumuliatoriaus galios
sumažėjimą, prijunkite jį įkrauti. Ličio jonų akumuliatorius (o
kartais – pats įrankis) automatiškai nutraukia maitinimą, jei
galia nukrenta žemiau tam tikro fi ksuoto taško. Tai normalu ir
reiškia, kad laikas įkrauti akumuliatorių
Ar įrenginyje galima naudoti tokios pačios įtampos
DEWALT akumuliatorių, su skirtingais galvaniniais
elementais?
Faktas, jog įrenginys buvo įsigytas kartu su ličio jonų, nikelio
kadmio ar nikelio metalo hibrido akumuliatoriumi, dar
nereiškia, jog negalima jo eksploatuoti kartu su kitos rūšies
akumuliatoriumi. Informaciją apie akumuliatoriaus atitiktį
turėtų pateikti vietinis prekybos agentas arba Autorizuotas
DEWALT Serviso Partneris. Būtina taip pat įsitikinti, ar
akumuliatoriaus pakeitimo atveju, būtina naudoti kitą kroviklį.
Ar galima naudoti tokios pačios įtampos, bet
skirtingos talpos (Ah) DEWALT akumuliatorių?
Akumuliatoriaus talpa (arba Ah skaičius) nurodo norimą
pasiekti įrenginio darbo laiką. Tai dažnai prilyginama
transporto priemonės kuro bakui. 3.0 Ah talpos
akumuliatorius pasižymės ženkliai ilgesniu darbo laiku,
palyginti su 1.5 Ah talpos akumuliatoriumi. Visgi, darant
prielaidą, jog akumuliatorių įtampa ir rūšis, kaip ir
akumuliatorių galvaninių elementų rūšis išliks tokia pati – abu
akumuliatoriai bus tinkami.
Ar bet kokios rūšies DEWALT akumuliatoriaus įkrovimo
tikslais galima naudoti bet kokios rūšies DEWALT
kroviklį?
Ne. Įvairių rūšių krovikliai skirti krauti skirtingų rūšių
akumuliatorius. Nors skirtingų rūšių krovikliai pritaikyti
krauti skirtingos įtampos akumuliatorius ir akumuliatorius
su skirtingais galvaniniais elementais, kilus abejonėms,
informaciją apie jų atitikimą turėtų pateikti vietinis prekybos
agentas arba Autorizuotas DEWALT Serviso Partneris.
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SU LAIKIKLIAIS SUSIJUSIOS NUOSTATOS
Laikikliai ar rankenos sugenda dėl netinkamo
eksploatavimo, pavyzdžiui:

• Ilgalaikio įrenginio naudojimo drėgnoje aplinkoje sukelta
korozija.

Šslydimas dėl netinkamo laikiklio suveržimo.

• Bandymas išrinkti ar išsukti laikiklį ar priedus, panaudojant
šiam tikslui nepritaikytus įtaisus, pavyzdžiui: panaudojant
spaustuvą.

• Nusidėvėjimas dėl gręžtuvo naudojimo kietų paviršių atveju.
• Laikiklio paviršiuje besikaupiantys nešvarumai (siekiant
sumažinti gedimo riziką, prieš grąžtą įdedant į laikiklį, visados
būtina jį tiksliai nuvalyti).
Laikiklio defektas – nerūpestingas
įrankio eksploatavimas

Paprastai laikiklių atžvilgiu nėra suteikiama garantija, jeigu
laikikliai nebuvo pagaminti, atsižvelgiant į specifi kacijoje
nurodytus ribojimus.

Laikiklio korozija
– palikti elementai

Pernelyg intensyvus
eksploatavimas

VARIKLIAI
Siekiant užtikrinti ilgą variklių
eksploatavimo trukmę, varikliuose
įrengtas aušinimo ventiliatorius. Šios
aušinimo sistemos veikimas tiesiogiai
priklauso nuo apvijų apsukų greičio.
Esant didesnei variklio apkrovai, siekiant
išlaikyti vardinį apsukų per minutę
skaičių reikalaujamas didesnis kiekis
energijos. Ilgalaikės apkrovos atveju,
krenta variklio apsukų greitis , bei tuo
pačiu greitai mažėja aušinimo sistemos
efektyvumas. Vėliau pakyla variklio
temperatūra, dėl ko gali įvykti kritinis
variklio perkaitimas.
Siekiant išvengti variuklio perkaitimo,
variklis privalo visą laiką dirbti su
optimaliai parinktu apsukų greičiu.
Perkaitęs variklis, kurio niekados
negalima remontuoti garantijos pagrindu,
beveik visados yra netaisyklingo
įrenginio panaudojimo požymis.
JUNGIKLIAI IR SPAUSDINTINĖS
PLOKŠTELĖS
Jungikliai, perjungikliai ir spausdintinės
plokštelės gali būti elektrostatiniams
krūviams jautrūs elementai. Dėl šios
priežasties, visados reikia juos laikyti
ir montuoti, panaudojant atitinkamas
apsaugos nuo elektrostatinių krūvių
poveikio priemones. Dėmesio: Jungikliai,
perjungikliai ir spausdintinės plokštelės
yra jautrios įrankio perkrovos sukeltai
aukštai įtampai ir karščiui. Tokių
defektų atžvilgiu garantija niekados
nesuteikiama.

12

LAZERIAI
Garantijos pagrindu lazerius gali taisyti
ir/arba kalibruoti tik įgalioti, atitinkamus
mokymus baigę ir DEWALT sertifi
katus įgiję Serviso Partneriai. Jeigu
neišklausėte atitinkamų mokymų
ir neturite kalibravimui reikiamos
atitinkamos įrangos, nebandykite
produkto kalibruoti ir/arba taisyti
savarankiškai.
Jeigu įrenginys turi mechaninių gedimų
ar pažeidimų požymių, pvz.: pažeista
stiklo apsauga arba išlenkta besisukanti
galvutė. Jeigu įrenginys fi ksuoja optinę
klaidą arba gaunami skirtingi matavimų
rezultatai, tuomet reikia vadovautis
naudojimo instrukcijos kalibravimo/
tikslumo kontrolės skyriuje pateikta
informacija.

Perdegęs variklis

Akumuliatorių korozija

Jeigu tikslumo nustatymas problemos
nepašalins, tuomet lazerį reikia pristatyti
į Autorizuotą Servisą. Lazerį reikia
pristatyti į Autorizuotą Servisą, kuriame
Autorizuotas Serviso Partneris atliks
lazerio kalibravimo darbus.
Jeigu akumuliatoriai ilgesniam laikui
buvo palikti įrenginyje, kuomet lazeris
nebuvo naudojamas, gali atsirasti
korozija – tokiais atvejais reklamacijos
nėra priimamos.

Įtrūkęs objektyvas

INFORMACIJA ONLINE
Informacija prieinama tinklalapyje www.2helpU.com
Mūsų internetiniame tinklalapyje 2helpU patalpinta visa būtina informacija
apie DEWALT serviso paslaugas:
Produktų techniniai parametrai
• naudojimo instrukcijos				
• techniniai parametrai				
• atsarginių detalių sąrašas
• techniniai brėžiniai
Tiksli informacija apie Autorizuotus Serviso Partnerius bei CRUs:
• Autorizuotų Serviso Partnerių sąrašas
• Suraskite artimiausią Partnerį
• Tiksli informacija apie Partnerį
• Privažiavimo iki Partnerio buveinės žemėlapis

Jums, kaip Autorizuotam Serviso Partneriui, tool commerce
pagalba suteikiama neribojama prieiga prie www.2helpU.
com tinklalapio. Be to, Jums suteikiama prieiga prie techninių
specifi kacijų, brėžinių ir atsarginių detalių sąrašo. 2helpU
patalpintos sujungimų schemos, naudojimo instrukcijos,

taisymo ar remonto darbų instrukcijos serviso lankstinukai,
vaizdo įrašai apie atliekamus taisymus, animacijos taisymo
ar remonto darbų atlikimo tematika, mokomoji informacija
Informacijos lygis skiriasi priklausomai nuo produkto.
Informacija yra nuolatos atnaujinama.
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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
Q: Kuriems produktams suteikiama 3 metų trukmės
DEWALT gamintojo garantija?
A: Europinė 3 metų trukmės DEWALT garantija elektriniams
įrankiams suteikiama tam tikriems elektriniams įrankiams,
kuriuos vartotojai įsigijo po 2016 metų sausio 1 d. ir
užregistravo per 4 savaites nuo jų pirkimo dienos. Galioja
garantijos reglamentas ir garantijos sąlygos.
Q: Kuriems elektriniams įrankiams nėra suteikia
papildoma 2 metų trukmės garantija?
A: Garantija nėra suteikiama sekančioms elektrinių įrankių
grupėms: Tvirtinimui skirti įrankiai, kaip antai: viniakalės,
smūginiai įrenginiai, akumuliatoriai ir krovikliai. Modifi
kuoti (pakeisti) arba remontuoti produktai, kurie pažymėti
papildomu ženklu – “gamintojo atliktas pakeitimas” ir/
arba “Q”. 					
Kompresoriai ir generatoriai. 				
Šiems produktams suteikiama standartinė 1 metų
trukmės garantija.

Q: Kokios trukmės garantija bus suteikta elektriniam
įrankiui, kuris buvo įsigytas iki 2016 metų sausio 1
d.?
A: Iki 2016 metų sausio 1 d. Europos rinkoje įsigytų
DEWALT elektrinių įrankių atžvilgiu taikoma 30.1.1
garantijos politika, nebent pagal garantiją šie įrankiai
bus užregistruoti kaip XR produktai, dėl ko garantinis
laikotarpis bus pratęstas iki 3 metų nuo produkto įsigijimo
dienos.
Q: Jeigu elektrinis įrankis buvo įsigytas iki 2016
metų sausio 1 d., ar šiam elektriniam įrankiui bus
suteikta 3 metų trukmės garantija?
A: Ne. Europoje galiojanti DEWALT elektriniams įrankiams
suteikta 3 metų trukmės garantija taikoma tam tikriems
po 2016 metų sausio 1 d. įsigytiems DEWALT elektriniams
įrankiams, kurie buvo užregistruoti per 4 savaites nuo jų
įsigijimo dienos.

Kviečiame apsilankyti ‘mydewalt.dewalt.lt/3/’, kur galėsite
patikrinti, ar įrenginiui gali būti suteikta 3 metų trukmės garantija.
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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
		
Q: Elektrinis įrankis buvo įsigytas po 2016 metų sausio
1 d., bet produkto naudojimo instrukcijoje vis tiek
nurodyta informacija apie 30.1.1. garantijos sąlygas.
Kurios garantijos sąlygos taikomos įsigytam elektriniam
įrankiui?
A: Europoje galiojanti DEWALT elektriniams įrankiams suteikta
3 metų trukmės garantija taikoma po 2016 metų sausio 1
d. įsigytiems produktams, su sąlyga, jog per 28 dienų nuo jų
pirkimo dienos laikotarpį šie produktai buvo užregistruoti. Jeigu
įrankis nebuvo užregistruotas, tuomet šiam įrankiui suteikiama
1 metų trukmės garantija. Jeigu prie parduoto produkto
buvo prisegta informacija apie 30.1.1 garantijos sąlygas, bet
produktas nebuvo užregistruotas, tuomet su šiuo produktu
susijusias garantijos pagrindu kliento pateiktas pretenzijas
arba reikalavimus, kurie buvo pareikšti, atitinkant 30.1.1
garantijos sąlygas, gali išnagrinėti Serviso Partneris. Produkto
užregistravimas 3 metų trukmės garantijai tuo pačiu reiškia, kad
klientas sutinka su tuo, jog produkto atžvilgiu nebus taikomos
30.1.1 garantijos sąlygos, kurių galiojimas baigėsi 2016 metų
sausio 1 d.
Q: Ar įsigytą produktą klientas gali užregistruoti europinei
DEWALT elektriniams įrankiams suteikiamai 3 metų
trukmės garantijai, o garantijos pagrindu reiškiamas
pretenzijas ar reikalavimus pateikti pagal 30.1.1
garantijos sąlygas?
A: Ne. Registruodamas produktą DEWALT elektriniams įrankiams
suteikiamai 3 metų trukmės garantijai klientas sutinka su
garantijos nuostatomis bei sąlygomis, taip pat priima sąlygą,
jog produkto atžvilgiu nebus taikoma 30.1.1. garantijos politika,
kurios galiojimas baigėsi 2016 metų sausio 1 d.
Q: Kas gali užregistruoti produktą Europoje galiojančiai
DEWALT suteikiamai 3 metų trukmės garantijai?
A: DEWALT produktui suteikiamai pratęstai 3 metų trukmės
garantijai produktą užregistruoti gali galutinis vartotojas,
DEWALT elektrinį įrankį įsigijęs iš Europos teritorijoje veikiančio
Autorizuoto Partnerio, siekdamas atitinkamą elektrinį įrankį
naudoti vykdomos veiklos tikslais. Garantijos negalima perleisti
kitiems subjektams. Taigi, tik galutinis DEWALT įrenginio
vartotojas gali produktą užregistruoti ir suteiktos garantijos
pagrindu pateikti pretenzijas arba reikalavimus.
Q: Ar 3 metų trukmės garantija suteikiama taip pat
restauruotiems (regeneruotiems) produktams

Q: Iki kada įrankių sąrašuose bus prieinama nuoroda,
kurios pagalba galima atsisiųsti registracijos formą?
A: Nuoroda bus prieinama iki tol, kol pasibaigs garantinis
laikotarpis.
Q: Iki kada bus suteikiama 30.1.1 garantija?
A: 30.1.1 garantija panaikinta visiems naujiems DEWALT
produktams, įsigytiems po 2016 metų sausio 1 d. Iki 2016 metų
sausio 1 d. įsigytų produktų atžvilgiu DEWALT pratęs 30.1.1
garantijos sąlygų pagrindu numatytą garantinę apsaugą, t.y.
minėtiems produktams bus suteikta nuo produkto pirkimo
dienos galiojanti 12 mėnesių trukmės garantija. Europoje
galiojanti DEWALT elektriniams įrankiams suteikiama 3 metų
trukmės garantija taikoma tam tikriems po 2016 metų sausio
1 d. įsigytiems produktams, su sąlyga, jog per 28 dienų nuo
jų pirkimo dienos laikotarpį šie produktai buvo užregistruoti.
Jeigu įrankis nebuvo užregistruotas, tuomet šiam įrankiui
suteikiama standartinė 1 metų trukmės garantija. Jeigu prie
parduoto produkto buvo prisegta informacija apie 30.1.1
garantijos sąlygas, bet produktas nebuvo užregistruotas, tuomet
garantijos pagrindu su šiuo produktu susijusias kliento pateiktas
pretenzijas arba reikalavimus, kurie buvo pareikšti, atitinkant
30.1.1 garantijos sąlygas, gali išnagrinėti Serviso Partneris.
Produkto užregistravimas 3 metų trukmės garantijai tuo pačiu
reiškia, kad klientas sutinka su tuo, jog produkto atžvilgiu nebus
taikomos 30.1.1 garantijos sąlygos, kurių galiojimas baigėsi
2016 metų sausio 1 d.
Q: Ar darbui aukštyje skirtiems įrenginiams nėra taikomos
pratęstos iki 3 metų trukmės garantijos sąlygos?
A: Taip. Masinėje (serijinėje) gamyboje, pastolių gamyboje
naudojamiems produktams, paslaugų teikimo sutarčių arba
tarp ūkio subjektų sudarytų sutarčių pagrindu įdarbintiems
rangovams tiekiamiems produktams pratęstos trukmės
garantija nėra suteikiama. Visų minėtų produktų atžvilgiu
taikomos pardavimo sutartyje apibrėžtos specialiosios garantijos
sąlygos.
Q: Ar 3 metų trukmės garantija apima mano Bluetooth
akumuliatoriaus atblokavimą Autorizuoto Partnerio
servise?
A: Ne. Akumuliatoriams nėra suteikiama 3 metų trukmės garantija.
3 metų trukmės garantija nėra taip pat taikoma XR garantijos
atžvilgiu. Be to, dėl akumuliatoriaus aktyvavimo metu keičiamų
duomenų garantija nesuteikiama ir kartu su akumuliatoriumi
pristatytam įrenginiui.

A: Restauruotiems (regeneruotiems) produktams nėra suteikia
3 metų trukmės garantija. Modifi kuoti arba restauruoti
(regeneruoti) produktai pažymėti specialiais papildomais
Q: Ar siekdamas gauti papildomą 2 metų trukmės garantiją,
ženklais -”gamintojo atliktas pakeitimas”, (“factory rework”) ir/
klientas gali užregistruoti produktą, pasinaudodamas
arba “Q”.
pašto paslaugomis?
								
								
A: Deja, apgailestaujame, tačiau galima tik registracija online būdu.
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GARANTIJA

IR SERVISAS

Prašome atsižvelgti į aktualias rinkoje siūlomas sąlygas.

www.2helpu.com

Jūsų DEWALT tarnybos atstovas:

www.

.com
REGISTRUOTIS

Geltonos ir juodos spalvų schema yra apsaugotas DEWALT Profesionalūs
Elektriniai Įrankiai ir Priedai naudojamas prekės ženklas.

