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1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Omawiane urządzenie przeznaczone jest do wiercenia z udarem w cegle, betonie i kamieniu, jak 
również do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych. Urządzenia z regulacją 
kierunku obrotów w prawo/lewo mogą być również stosowane do wkręcania śrub.  
 
Używać urządzenie tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Użycie odbiegające od opisanego w niniejszej 
instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego 
użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/właściciel, a nie producent. 
 
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, 
rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było 
stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności. 
 
2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
 

Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Nieprzestrzeganie wskazówek  
i przepisów może doprowadzić do porażenia prądem i/lub ciężkim obrażeniom ciała. 

 
Należy stosować okulary ochronne. 

 
Należy stosować rękawice ochronne. 

 
Należy stosować ochronę słuchu. 
 

Należy stosować maskę przeciwpyłową. 

 
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 
Aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym, niebezpieczeństwem skaleczenia się i groźbą 
pożaru podczas użytkowania elektronarzędzia należy stosować następujące podstawowe środki 
bezpieczeństwa. 
Przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzia należy przeczytać wszystkie wskazówki; 
wskazówki bezpieczeństwa należy starannie przechowywać. 
Używane we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi, 
zasilanych z sieci (z przewodem sieciowym) oraz do elektronarzędzi, zasilanych akumulatorami (bez 
przewodu sieciowego). 
 
2.1 Bezpieczeństwo miejsca pracy 
a) Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy 
lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków. 
b) Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym 
znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się 
iskry, które mogą spowodować zapłon. 
c) Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały 
się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem. 
 
2.2 Bezpieczeństwo elektryczne 
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a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek 
sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem 
ochronnym. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem. 
b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko 
porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione. 
c) Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do 
elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem. 
d) Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, 
trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać 
wtyczki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, 
należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub 
splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem. 
e) W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy używać przewodu 
przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych. Użycie właściwego 
przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 
f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć 
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo 
prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 
 
2.3 Bezpieczeństwo osób 
a) Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać 
uważnie i z rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod 
wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może 
stać się przyczyną poważnych urazów ciała. 
b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego 
wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, 
kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania 
elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała. 
c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub 
podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, 
należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas 
przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się 
przyczyną wypadków. 
d) Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub 
klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała. 
e) Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i 
zachowanie równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w 
nieprzewidzianych sytuacjach. 
f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i 
rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy 
mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. 
g) Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytujących pył, należy 
upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył może 
zmniejszyć zagrożenie pyłami. 
 
2.4 Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi 
a) Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego 
przewidziane. Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności 
lepiej i bezpieczniej. 
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b) Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, 
którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 
c) Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy 
wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega 
niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia. 
d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy 
udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane 
przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne. 
e) Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części 
urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki 
sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy 
przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez 
niewłaściwą konserwację elektronarzędzi. 
f) Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących. O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia 
się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi. 
g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi 
zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z 
przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. 
 
2.5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z wiertarkami 
1. Zakładać ochronniki słuchu podczas pracy wiertarką udarową. Narażanie się na hałas może 
spowodować utratę słuchu. 
2. Narzędzia używać z dodatkowymi rękojeściami dostarczonymi z narzędziem. Utrata kontroli może 
spowodować osobiste obrażenia operatora. 
3. Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze mogłoby natrafić na ukryte przewody 
elektryczne lub na własny przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać za izolowane 
powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie 
napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem 
elektrycznym. 
4. Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych przewodów 
zasilających lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z przewodami znajdującymi się pod 
napięciem może doprowadzić do powstania pożaru lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenie 
przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu. Wniknięcie do przewodu wodociągowego 
powoduje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenie elektryczne. 
5. W razie zablokowania się narzędzia roboczego należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. 
Należy być przygotowanym na wysokie momenty reakcji, które powodują odrzut. Narzędzie robocze 
może się zablokować, gdy: 
– elektronarzędzie jest przeciążone, 
– gdy skrzywi się w obrabianym przedmiocie. 
6. Trzymać mocno elektronarzędzie. Podczas dokręcania i luzowania śrub mogą wystąpić krótkotrwałe 
wysokie momenty reakcji. 
7. Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy mocno w obydwu rękach i zadbać stabilną pozycję 
pracy. Elektronarzędzie prowadzone oburącz jest bezpieczniejsze. 
8. Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu 
mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku. 
9. Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać, aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie 
robocze może się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad elektronarzędziem. 
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2.6 Serwis 
a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu 
oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane. 
 
3. OPIS 

1. Włącznik/wyłącznik 
2. Pokrętło regulacji obrotów 
3. Przycisk blokujący 
4. Przełącznik lewo/prawo 
5. Przełącznik trybu pracy 
6. Rękojeść pomocnicza 
7. Uchwyt narzędziowy 
8. Blokada głębokości wiercenia 
9. Bit (wyposarzenie opcjonalne) 
10. Uchwyt wkładek (wyposarzenie 

opcjonalne) 
 
 

        

 
Rękojeść pomocnicza 
Urządzenie należy używać jedynie z rękojeścią pomocniczą 6. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy upewnić się, czy śruba motylkowa rękojeści jest 
dostatecznie mocno dokręcona. Utrata kontroli może spowodować obrażenia u osoby obsługującej. 
Aby móc zająć optymalną pozycję pracy, można odpowiednio wychylić rękojeść pomocniczą 6. 
Pokręcać śrubę motylkową do przestawienia rękojeści pomocniczej 6 w kierunku odwrotnym do 
kierunku ruchu wskazówek zegara i wychylić rękojeść pomocniczą 6 na żądaną pozycję. Następnie 
ponownie dokręcić śrubę motylkową w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
 
Ustawianie głębokości wiercenia  
Blokadą głębokości wiercenia 8 można ustalić pożądaną głębokość wiercenia. 
Nacisnąć przycisk nastawczy blokady głębokości wiercenia 8 i wsunąć ją do rękojeści pomocniczej 6. 
Rowki na blokadzie głębokości wiercenia muszą być zwrócone do dołu. 
 
Wyciągnąć blokadę głębokości wiercenia tyle, by odległość pomiędzy końcówką wiertła, a końcówką 
ogranicznika głębokości wynosiła pożądaną głębokość wiercenia. 
 
Wymiana narzędzi  
Uchwyt narzędziowy 
Obrócić (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) tuleję uchwytu narzędziowego 7 na tyle, aby 
możliwe było osadzenie narzędzia roboczego. 
Osadzić narzędzie robocze. 
Obrócić (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) tuleję uchwytu narzędziowego i za pomocą klucza 
mocno dokręcić 
 

5



Narzędzia do wkręcania śrub (wyposarzenie opcjonalne) 
Przy użyciu wkładki bit 9 należy zawsze używać uniwersalnego uchwytu wkładek bit 10. Należy używać 
tylko wkładek bit pasujących do łbów śrub. 

Do wkręcania należy zawsze ustawiać przełącznik trybu pracy 5 na pozycję    (wiercenie). 
  
4. PRACA 
Uruchamianie 
Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na 
tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczone do pracy pod napięciem 
230V można przyłączać również do sieci 220V. 
 
Ustawianie kierunku obrotów 
Zmiany kierunku obrotów można dokonać tylko po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia.  
Przełącznikiem obrotów lewo/prawo 4 można zmienić kierunek obrotów elektronarzędzia. Przy 
wciśniętym włączniku/wyłączniku 1 jest to jednak niemożliwe. 
Bieg w prawo: W celu wiercenia i wkręcania śrub nacisnąć przełącznik kierunku obrotów 4 w lewo do 
oporu. 
Bieg w lewo: W celu zwolnienia lub wykręcenia śrub i nakrętek nacisnąć przełącznik kierunku obrotów 
4 w prawo do oporu. 
 
Ustawianie trybu pracy 
Zmiany trybu pracy można dokonać tylko po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia. 
Przełącznikiem trybu pracy 5 zmieniamy tryb pracy wiercenie/wiercenie z udarem. 

Pozycja  służy do wkręcania  lub wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i tworzywie 
sztucznym.  

Pozycja  służy do wiercenia z udarem w betonie lub kamieniu. 
 
Przełącznik trybu pracy 5 zaskakuje wyczuwalnie i może być poruszany również przy będącym w pracy 
silniku, który nie został obciążony. 
 
Włączanie/wyłączanie 
W celu włączenia elektronarzędzia nacisnąć włącznik/wyłącznik 1 i przytrzymać w tej pozycji. 
W celu unieruchomienia wciśniętego włącznika/wyłącznika 1 należy nacisnąć przycisk blokady 3. 
W celu wyłączenia elektronarzędzia, należy zwolnić włącznik/wyłącznik 1, lub gdy jest on 
unieruchomiony przyciskiem blokady 3, nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik 1, a następnie zwolnić. 
 
Nastawianie prędkości obrotowej/ilości udarów 
Prędkość obrotową i liczbę udarów włączonego elektronarzędzia można bezstopniowo regulować 
przez odpowiednie ustawienie pokrętła regulacji obrotów 2 oraz odpowiednią głębokość wciśnięcia 
włącznika/wyłącznika 1. 
Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik 1 powoduje małą prędkość obrotową/ilość udarów. Zwiększony 
nacisk podwyższa prędkość obrotową/ilość udarów. 
 
Wskazówki dotyczące pracy 
Nie należy przykładać włączonego elektronarzędzia do nakrętki/śruby. Obracające się narzędzia 
robocze mogą ześlizgnąć się z nakrętki lub z łba śruby. 
Nie należy używać elektronarzędzia stacjonarnie. Nie jest ono przystosowane do użytkowania np. w 
stojaku wiertarskim. Po trwającej przez dłuższy okres czasu pracy z niską prędkością obrotową, należy 
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ochłodzić elektronarzędzie, uruchamiając je bez obciążenia z maksymalną prędkością obrotową na ok. 
3min. 
 
5. CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, SERWIS 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka. 
a) Czyszczenie  
Urządzenia zabezpieczające, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być zawsze wolne od pyłu 
i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchiwać sprężonym powietrzem o 
niskim ciśnieniu. 
Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.  
Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używać 
żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane 
z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda. 
 
b) Szczotki węglowe 
W razie nadmiernego iskrzenia proszę sprawdzić stan szczotek węglowych przez elektryka. 
Uwaga! Wymiany szczotek węglowych dokonywać może jedynie elektryk. 
 
c) Konserwacja 
We wnętrzu urządzenia nie ma części wymagających konserwacji. 
 
6. USUWANIE ODPADÓW 
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami 
ochrony środowiska. 
 
Tylko dla państw należących do UE 

 

Nie należy wyrzucać elektronarzędzi do odpadów domowych! 
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach 
elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania  w prawie krajowym, 
wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i 
doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony 
środowiska. 

 
7. DANE TECHNICZNE 
Napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz 
Moc: 710W 
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-3000min-1 
Rozmiar uchwytu narzędziowego: 13mm 
Zdolność wiercenia: beton: 10mm 

stal: 8mm 
drewno: 25mm 

Ciśnienie akustyczne Lpa: 92 dB( A), odchylenie 4dB(A) 
Moc akustyczna Lwa: 103 dB (A) , odchylenie 4dB(A) 
Wibracje: ah =11.084m/s2 k=1.5m/s2 
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8. SCHEMAT 
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9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
 
My, firma Vander Aleksander Lis, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt został 
wyprodukowany na nasze zlecenie pod marką należącą do firmy Vander. 
 
Maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 
09.06.2006, str. 24). 
 
Typ urządzenia: Wiertarka udarowa 
Nazwa urządzenia: VWU710 
 
Numer partii (seryjne): 13190080001-13190085000 
 
Odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych:  
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 
 
zgodnie z wymaganiami dyrektyw:  
2006/42/EC, 2004/108/EC  
 
Poziom ciśnienia akustycznego: LpA: 92 dB( A)  
Odchylenie LpA : 4 dB( A) 
Zmierzony poziom mocy akustycznej: LwA: 103 dB (A)  
Odchylenie LwA: 4 dB( A) 
Wartość wibracji działających na kończyny górne: ah =11.084m/s2 k=1.5m/s2  
 
UWAGA: Zadeklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie z użyciem standardowej 
metody badawczej i może być stosowana do porównania jednego urządzenia z drugim. 
UWAGA: Emisja drgań w czasie rzeczywistego wykorzystania elektronarzędzia może się różnić od 
zadeklarowanej wartości w zależności od sposobu, w jaki narzędzie jest używane. 
 
Badanie na rynek WE zostało przeprowadzone przez:                     
Intertek Testing Services Hangzhou 
16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, China 
 
Dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie firmy Vander: 
Vander, ul. Krakowska 156a, 35-506 Rzeszów 
 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji technicznej 
 oraz sporządzenia deklaracji w imieniu producenta  

 
Wiktor Zając 

specjalista d/s eksportu 
Michał Schabowski 

specjalista d/s importu 
 
MIEJSCE ORAZ DATA WYDANIA:  Rzeszów, 02.01.2013r.  
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KARTA GWARANCYJNA 
Warunki niniejszej gwarancji obejmują tylko narzędzia marki VANDER 

Nr seryjny urządzenia: 
 
 
 

Adres punktu sprzedaży:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data sprzedaży:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer dowodu zakupu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer katalogowy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa urządzenia:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ZAKRES GWARANCJI 
1. VANDER udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedawanego wyrobu. 
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedawanym wyrobie, będącej następstwem 
wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania wyrobu. 
3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji VANDER zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej 
naprawy. Naprawa zostanie dokonana w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. 
4. Duplikaty Karty Gwarancyjnej nie będą wydawane. 
5. Gwarancja na sprzedawany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z 
niezgodności wyrobu z umową. 
6. W przypadku reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie z wyposażeniem. Brak osprzętu może spowodować 
niepodjęcie naprawy gwarancyjnej. Procedury: 
Nabywca indywidualny – dostarcza narzędzie do punktu sprzedaży lub serwisu lokalnego z wymaganymi dokumentami. 
Przedsiębiorca – właściciel narzędzia będącego w obrocie gospodarczym winien korzystać z lokalnego serwisu 
naprawczego. 
Rezygnacja z lokalnego serwisu naprawczego i wysyłka narzędzia do serwisu centralnego przenosi koszty przesyłki na 
użytkownika. 
7. Jeżeli klient nie załączy do reklamowanego urządzenia ważnej i wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu 
wyrobu, wówczas naprawa urządzenia automatycznie będzie płatna. 
8. Konieczność oczyszczenia narzędzia – w celach naprawy w serwisie – jest usługą płatną.  
9. Brak opisu usterki może wydłużyć okres naprawy o 20 dni roboczych, bez przedłużenia okresu gwarancji.  
 
OKRES GWARANCJI 
Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika wpisanego w Karcie Gwarancyjnej. 
W przypadku zakupu w celach komercyjnych (wystawienie faktury VAT) gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy. 
 
1. VANDER zobowiązuje się do dokonania naprawy także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada wystąpiła i została 
zgłoszona w okresie gwarancji. 
2. Jeżeli VANDER wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania wyrobu 
wolnego od wad. Jeżeli podczas naprawy wyrobu VANDER wymieni część w wyrobie, termin gwarancji zostanie 
przedłużony o czas naprawy zarówno co do całego wyrobu, jak i wymienionej części.  
 
OGRANICZENIA 
Gwarancja nie obejmuje: 
- Wad wynikających z normalnego zużycia części wyrobu takich, jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, 
bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, brzeszczoty, akumulatory, szczotki węglowe silników 
elektrycznych, sworznie bijaka w młotowiertarkach.  
- Napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie filtrów i części wymienionych wyżej: uszkodzeń 
wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. z niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, powodującego 
przeciążenie, itp.), niewłaściwej konserwacji lub przechowania, uszkodzenia powstałe z powodu braku walizki 
transportowej: uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika (np. zerwanie blokady wrzeciona, uszkodzona obudowa itp.) 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki i 
kontynuowania pracy uszkodzonym wyrobem. 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów, zastosowania niewłaściwych smarów lub 
olejów, itp. 
 
 



- Wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, klęsk 
żywiołowych lub też innych czynników zewnętrznych. 
- Wyrobów w których dokonano napraw samowolnych lub poza wskazanymi poniżej punktami. 
- W przypadku kiedy numer jest nieczytelny lub zniszczony reklamacja może zostać odrzucona. 
Uwaga! Reklamowany wyrób powinien zostać uprzednio oczyszczony przez osobę zgłaszającą reklamacje. Serwis może 
odmówić przyjęcia do naprawy wyrobu nieoczyszczonego lub oczyścić go na koszt zgłaszającego reklamacje. Uwaga! 
Zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domowego. Gwarancja nie obejmuje 
wykorzystywania wyrobu do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz ciągłej pracy wyrobu mogącej doprowadzić do 
jego przeciążenia.  
 
NAPRAWA 
1. W przypadku wystąpienia niesprawności wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do: 
- Powstrzymania się od używania uszkodzonego wyrobu do chwili stwierdzenia usterki 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z osprzętem oraz opakowaniem (w przypadku, gdy urządzenie jest 
sprzedawane w pudełku kartonowym lub w zestawie z walizką transportową). 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z niezbędnymi dokumentami (karta gwarancyjna i dowód zakupu) 
do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego. 
- Wraz z Kartą Gwarancyjną dołącz szczegółowy opis usterki. 
2. W przypadku uznania gwarancji koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa sprzedawca. 
W przypadku nie uznania gwarancji, koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa kupujący. 
3. VANDER nie ma obowiązku dostarczać klientowi wyrobu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej. 
4. Klientowi przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, jeżeli: 
- Punkt serwisowy dokona napraw, a wyrób będzie w ocenie punktu serwisowego nadal posiadać wady uniemożliwiające 
jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
- Punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe lub połączone z nadmiernymi kosztami. 
5. W przypadku wymiany wyrobu na nowy potrąca się wartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta elementów 
wyrobu oraz brakujących akcesoriów stanowiących dodatkowe wyposażenie danego wyrobu. 
6. Jeżeli wymiana wyrobu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.  
 
1. Data przyjęcia do naprawy:…………………………………………….. 2. Data przyjęcia do naprawy:…………………………………………….. 
 Data naprawy:…………………………………………………………………  Data naprawy:………………………………………………………………… 
 Zakres naprawy:………………………………………………………………  Zakres naprawy:……………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Rodzaj i ilość zużytych części:…………………………………………..  Rodzaj i ilość zużytych części:………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Ilość roboczogodzin:………………………………………………………..  Ilość roboczogodzin:……………………………………………………….. 
 Data odbioru i podpis użytkownika:…………………………………  Data odbioru i podpis użytkownika:………………………………… 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Data i podpis serwisu:……………………………………………………..  Data i podpis serwisu:…………………………………………………….. 
 
3. Data przyjęcia do naprawy:…………………………………………….. 4. Data przyjęcia do naprawy:…………………………………………….. 
 Data naprawy:…………………………………………………………………  Data naprawy:………………………………………………………………… 
 Zakres naprawy:………………………………………………………………  Zakres naprawy:……………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Rodzaj i ilość zużytych części:…………………………………………..  Rodzaj i ilość zużytych części:………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Ilość roboczogodzin:………………………………………………………..  Ilość roboczogodzin:……………………………………………………….. 
 Data odbioru i podpis użytkownika:…………………………………  Data odbioru i podpis użytkownika:………………………………… 
 …………………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………………………..... 
 Data i podpis serwisu:……………………………………………………..  Data i podpis serwisu:…………………………………………………….. 
 

Adresy punktów serwisowych na stronie www.vander.pl 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian 


