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Köszönjük, hogy a Riwall PRO kerti szerszámot vásárolta meg. Nagyon elégedett lesz ezzel 
a szerszámmal. Ez a fűkasza nemcsak modern kinézetű - a legújabb technológiának köszönhetően 
környezetbarát és nagyon csendes motorral rendelkezik. Dolgozzon modern módon, idegesítő 
kábel nélkül, a működési tartomány korlátozása nélkül, és gond nélkül levághatja a füvet a szélek 
közelében.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK:

1. Az új vezeték nélküli fűkasza működtetése előtt olvassa el és kövesse ezeket a használati 
utasításokat.

2. 16 év alatti gyermekek, valamint kiképzés nélküli vagy jogosulatlan személyek nem 
dolgozhatnak ezzel a szerszámmal.

3. A kerti szerszám használata előtt ellenőrizze, hogy a munkaterületen nincsenek gyermekek 
sem háziállatok.

4. A kerti szerszámokkal való munka során mindig viseljen megfelelő és biztonságos ruhát. Ha 
ezzel a kerti szerszámmal dolgozik, mindig használjon megfelelő lábbelit.

5. Használat előtt ellenőrizze a kaszált területet kövek, ágak és egyéb akadályok szempontjából.

6. A kerti szerszám minden használata előtt ellenőrizze, hogy a damilos fej/cserélhető fej 
műanyag betétekkel nem sérült. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok szorosan 
és biztonságosan vannak rögzítve. Az összes karbantartási és ellenőrzési tevékenységet 
kikapcsolt motorral kell elvégezni. Ezenkívül vegye ki az akkumulátort!

SZEMÉLYI BIZTONSÁG:

1. Mindig rendkívül óvatosan előretekintően dolgozzon a kerti szerszámmal. Ne használja az 
szerszámot, ha fáradt, vagy ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van. Csak egy 
pillanatnyi fi gyelmetlenség is a szerszám használata közben súlyos sérüléseket okozhat.

2. Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Kösse össze 
a hosszú hajat, és tartsa távol a hajat, a ruházatot és a kesztyűt a mozgó alkatrészektől. 
A laza öltözék, ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó részekbe.

3. A kerti szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállításhoz használt csavarhúzókat és 
berendezéseket. A csavarkulcs vagy más eszköz a forgó részben sérülést okozhat.

4. Ne becsülje túl önmagát. Álljon stabilan és tartsa meg az egyensúlyt minden helyzetben.



- 3 -

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Csak nappali fény vagy elegendő mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon.

2. Ne használja a szerszámot esőben vagy nedves időben.

3. Biztonsági utasítások:
 Ha lejtős terepen dolgozik, különös fi gyelmet
 kell fordítani az elektromos kéziszerszám ellenőrzésére, hogy ne veszélyeztesse saját és 

mások biztonságát.

4. A teljes lemerülés előtt töltse fel az akkumulátort (nem tartozék).

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

1. Minden indítás előtt ellenőrizze a kaszált területet idegen tárgyak szempontjából. Távolítson 
el minden idegen tárgyat, mivel az elhajított idegen tárgyak, például fa, kövek vagy huzalok 
károsíthatják a szerszámot és sérüléseket okozhatnak.

2. Munka közben mindig tartsa mindkét kezével a fűkaszát és álljon egyenesen biztonságos 
helyzetben.

3. Mindig tartson biztonságos távolságot másoktól és szilárd tárgyaktól, például fáktól és 
járművektől.
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Általános kockázati utasítások

A következő szimbólumokat ismerni kell a kezelési útmutató elolvasása előtt.
Használat előtt fi gyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ismerkedjen meg a fűkasza 
gombjaival és karjaival.

Ne használja esőben vagy nedves talajon!

Használat előtt olvassa el a kezelési és karbantartási utasításokat. 
Ismerkedjen megg az összes gombbal és karral.

Vigyázat!

Mindig viseljen védőszemüveget.

Mindig használjon fülvédőt.

Gondoskodjon arról, hogy az elhajított idegen tárgyak ne veszélyeztessék 
az arra haladókat. Különösen vigyázzon arra, hogy a közelben ne legyenek 
személyek, gyermekek vagy háziállatok.

Hangnyomásszint

A termék megfelelő megsemmisítése:
A terméket nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Óvatosan nyissa ki a kartoncsomagolást és először ellenőrizze, hogy az összes alkatrész teljes.

A csomag tartalma a következő:

1 Fűkasza 18 V – alapegység
1 damilorsó (a szerszámra szerelt)
1 cserélhető fej műanyag betétekre
10 műanyag betét (2 a cserélhető fejhez csatolva)
1 különálló csererugó
1 használati utasítás
1 2Ah akkumulátor, töltő
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Ismerkedjen meg a termékkel:
1. Vezetőfogantyú
2. Bekapcsolási biztosíték
3. Fogantyú
4. Kikapcsoló
5. Akkumulátor rögzítése
6. Kihúzható rúd
7. Hosszirányú beállítás retesz
8. Szögbeállítás biztonsági rögzítőgomb
9. Vágó fej
10. Lehajtható védőív
11. Védőburkolat
12. Vezetőkerék
13. Rugó elhelyezése (a képen nem látható)
14. Szilárdan rögzített orsótartó
15. Orsóburkolat
16. Orsó nejlon vágódamillal
17. Orsógomb (Húrhossz módosítása)
18. Cserélhető fej műanyag betétekre
19. Műanyag betétek
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Az ergonómiai munka beállításai:

A fűkaszafej külső felső részén (9) van egy biztonsági reteszelő gomb a szögbeállításhoz (8). 
Ha a nyíl irányába mozgatja, a vágófej (9) szögét elforgatva a munkaterülethez igazíthatja (lásd 
a következő ábrát). Így fáradtság nélkül, kényelmesen és biztonságosan dolgozhat.

Vezetőkerék (12) és biztonsági fedél (11):

A főegység mindkét részének végső összeszerelése már megtörtént.
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A kihúzható rúd beállítása (6 és 7)

A teleszkópos rúd kívánt hosszának a testmagassághoz történő beállításához fordítsa jobbra 
a reteszt (7). Húzza ki a teleszkópos rudat (6) és rögzítse úgy, hogy a reteszt (7) balra fordítja és 
meghúzza.

A damilorsó cseréje(14) - mindenképpen vegyi ki az akkumulátort!:

A damilorsó cseréjéhez vagy a cserélhető fej műanyag betétekkel használatához az alábbiak 
szerint járjon el:
1. Az orsó burkolatán két, egymással ellentétesen megjelölt hely van (15). Mindkét helyen 

nyomja meg és húzza ki az orsóburkolatot (15) a rögzített orsótartóból (14) a nyíl irányában, 
az alább látható módon.

Megjelölt hely

2. Ezután távolítsa el az orsót (16) az orsó burkolatáról.
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3. Ha csak az orsót (16) szeretné kicserélni egy újra, akkor 
ügyeljen arra, hogy először a húr két végét húzza át az orsó 
fedelének fémkarjain (15).

FIGYELEM: A bemutatott tekercsrugó nincs 
stabilan rögzítve! De mindig a helyén kell 
lennie!

4. Mielőtt új orsót (16), beleértve az 
orsóburkolatot (15), a fűkaszára felszerelné, 
ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően van 
rögzítve a csapágyban (13). A rugó kissé 
szélesebb vége a csapágyba (13) tartozik, 
amely az orsótartón (14) van elhelyezve.

5. Helyezze be az új orsót (16), beleértve az orsóburkolatot 
(15) a „megjelölt helyekkel” az orsótartó mélyedésébe (lásd 
nyíl) (14). Miután összekapcsolta ezeket az alkatrészeket és 
rögzítette az orsóburkolatot, megkezdheti a munkát.

Nejlon vágódamilhossz szabályozás

Az első használat, csere vagy időszakos karbantartás előtt:
FIGYELEM: Ez az eljárás nagyon fontos, és rendszeres időközönként meg kell ismételni!

Nejlon 
vágódamil 
maximális 

hossza

Kés (a zsinórvégek 
automatikus vágásához)

Orsógomb

Nejlon vágódamil

A nejlon vágódamilok folyamatosan elhasználódnak a munkafolyamat során, ezért folyamatosan 
ellenőrizni kell a hosszukat.
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A damil hosszát manuálisan vagy automatikusan is megváltoztathatja.

Manuálisan:
FIGYELEM! Biztonsága érdekében vegye ki az akkumulátort!
Egy kézzel nyomja meg az orsó (17) gombját, és húzza egyenként a húr két végét a kívánt 
hosszúságig. Amikor befejezte a húrhossz beállítását, engedje fel az orsó gombját. Ha a damil 
hossza túl hosszú, a motor bekapcsolásakor a vezetőkeréken (12) található kés automatikus 
megfelelő hosszúságra vágja.

Automatikusan:
A szerszámmal való munka közben bármikor meghosszabbíthatja a damilt, ha a futó szerszámot 
az orsón lévő gombbal röviden a földhöz nyomja. Ha a földhöz megnyomja, amíg a motor jár, 
a húr automatikusan letekeredik az orsóról.

FIGYELEM! Ha a fűkaszát túl hosszan nyomja a talajhoz, akkor a damilorsó nagyon gyorsan 
kiürül!

Az orsó eltávolítása és a cserélhető fej telepítése (16 és 17) (vegye ki az 
akkumulátort!):

1. Távolítsa el az orsót (16), beleértve az orsóburkolatot (15), a 7. és 8. oldalon leírtak szerint.

2. Készítsen elő a cserélhető fejet (18) az előre felszerelt műanyag betétekkel 
(19).

3. Újra ellenőrizze, hogy mindkét műanyag betét (19) helyesen illeszkedik.

4. Ellenőrizze, hogy a rugó (13) megfelelően van beszerelve! Ha a rugó nincs behelyezve vagy 
kiesett, helyezze be!

5. Helyezze be a cserélhető fejet (18) a „megjelölt helyekkel” az orsótartó mélyedésébe (lásd 
nyíl) (14). Miután összekapcsolta ezeket az alkatrészeket és rögzítette az cserélhető fejet, 
megkezdheti a munkát.
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Műanyag betétek (19) cseréje a cserélhető fejen

A műanyag betétek (19) könnyen cserélhetők. Nem kell eltávolítani a cserélhető fejet (18)!
Fogja meg az egyik műanyag betétet (19), amely már csatlakozik a cserélhető fejhez, és 
csúsztassa a műanyag betétet (19) a cserélhető fej (18) irányába. Ezzel a műanyag betét (19) 
levállik a cserélhető fejről (18). Majd csak a műanyag betétet (19) felfelé kell levenni a cserélhető 
fejről (18).
Az új műanyag betét (19) a cserélhető fejhez (18) való rögzítéséhez csak az alább látható módon 
kell a szegecsekre felszerelni, és a műanyag betétet (19) „maga felé” húzva kell rögzíteni.

Húzz
a „

mag
a f

elé
”

Az akkumulátor egység be- és kiszerelése

Rögzítőgomb

• Helyezze az akkumulátort a fogantyú (3) akkumulátortójába (5). Az akkumulátort egyszerűen 
rögzítheti a fogantyúhoz. Ügyeljen a akkumulátor halható rögzítésére.

• Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg az akkumulátor biztosítúgombját és húzza hátra 
az akkumulátort.
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A kerti szerszám indítása és leállítása:

A kerti szerszám bekapcsolása vagy használata előtt ellenőrizze az alkatrészek csatlakozását 
(védőfedél, orsóburkolat, cserélhető fej stb.), szerszámok teljességét, a teleszkópos fogantyú 
rögzítését és az akkumulátor töltöttségét.

• A fűkasza bekapcsolásához csúsztassa előre a fogantyú (3) kapcsolóját (2) a nyíl irányába és 
nyomja meg a főkapcsolót (4). A fűkasza a főkapcsoló (4) megnyomása közben működik.

 A bekapcsolási biztosítékot (2) csak a bekapcsoláshoz kell lenyomni, majd ki lehet engedni. 
A fűkasza kikapcsolásához csak engedje el a kapcsolót (4).

Munkával kapcsolatos fi gyelmeztetés

A munka megkezdése előtt hajtsa fel a védőívét (10) a nyíl irányába!

A fű magassága:
Kerülje a túl magas fű kaszálását. Fokozatosan és több lépésben kaszálja.
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KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

1. A szerszámot csak szakképzett szakemberek javíthatják.
A képzetlen személy által végzett karbantartás és javítások balesetekhez vezethetnek.

2. Csak eredeti alkatrészeket használjon. Olvassa el és kövesse a használati útmutatót és
a biztonsági utasításokat. Az akkumulátorokat csak a gyártó által javasolt töltővel töltse. Más
akkumulátorhoz tervezett töltő használata tűzveszélyt jelenthet.

3. Használat után alaposan tisztítsa meg a szerszámot. A szellőzőnyílásoknak mindig szabadnak
kell lenniük.

4. A szerszámot hideg ellen védett száraz helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Szerszám (modell): FŰKASZA RALT 2320 SET

Üresjárati fordulatszám: 10 000 ford./perc

Kaszálási átmérő: 230 mm

Teleszkópos rúd hossza: 850-1140 mm

Függőleges szélvágó: Igen

Forgatható fej: Igen (67,5°-al)

Orsó: A nejlon vágódamil átmérője: 1,2 mm

Hangnyomásszint: 76,50 dB(A), K=3 dB(A)

Hangteljesítményszint: 96 dB(A)

Rezgés: 2,587 m/s2, K = 1,5 m/s2

Feszültség: 20 V

Tömeg: kb. 2,0 kg

Csomagolási adatok: 91 × 27 × 23 cm / 2,65 kg
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   Környezetvédelmi óvintézkedések:

Járuljon hozzá a környezete védelméhez!

A csomagolás részei újrahasznosítható anyagból készülnek. Környezetbarát módon semmisítse 
meg azokat, adja le gyűjtőhelyen vagy gyűjtőtelepen.

A szerszámot az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően semmisítse meg annak élettartama 
lejárta végén. Megsemmisítés előtt távolítsa el az akkumulátort!

Az akkumulátort a helyi jogszabályokkal összhangban semmisítse meg. Felhívjuk fi gyelmét, 
hogy minden polgár köteles az akkumulátorokat és az elemeket kizárólag az erre a célra kijelölt 
raktárba vagy gyűjtőhelyre átadni (törvényes visszavételi kötelezettség). A bolt és a gyártó 
köteles ezeket az elemeket visszavenni, újrahasznosítani, vagy speciális hulladékba dobni 
(törvényes visszavételi kötelezettség).

 Ez a jel az elemeken és akkumulátorokon környezetbarát megsemmisítésének módját jelzi. 
Ezeket az elemeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékként megsemmisíteni!
Kiegészítő jelölések, például Cd = kadmium, Hg = higany vagy Pb = ólom, az érintett elemekben 
és akkumulátorokban található nehézfémeket jelzik.
Ne dobja ki a szerszámot, beleértve a tartozékokat, a lemerült elemeket és a csomagolást 
a kukába, semmisítse meg környezetbarát módon.
Így kevés erőfeszítéssel segít védeni a környezetet.

 FIGYELEM:
Vegye fi gyelembe, hogy az elemeket/akkumulátorokat csak lemerült állapotban lehet 
a gyűjtőhelyekre vinni. Hiányos ürítés esetén rövidzárlat elleni óvintézkedéseket kell tenni.



JÓTÁLLÁSI JEGY

Termék megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………………

Típus/Modell: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gyári száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termék azonosításra alkalmas része(i)*: ..............………………………………………………………………..............……

*különösen de nem kizárólag, ha Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler motor van beépítve

Kereskedő (eladó) neve, címe, aláírása és bélyegzője: ……………………………………………………………………………

Vásárlás (átadás) / üzembe helyezés dátuma: ………………………………………………………………………………………

Vásárlás (átadás) / üzembe helyezés helye: ……………………………………………………………………………………………

Forgalmazó adatai:
GARLAND distributor, s.r.o.
Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Česká Republika
Adószám: CZ-60108461, Cégjegyzékszám: 60108461, 
Cégbejegyzés: Zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl.5276

I. A jótállással kapcsolatos általános feltételek
1. A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett új, tartós fogyasztási 
cikk termék(ek)re a GARLAND distributor s.r.o. az alábbi időre és feltételekkel vállal jótállást (garanciát):
•	 Scheppach,	Scheppach	Special	Edition,	Woodster,	DWT,	Kity	termék(ek)	Riwall,	Riwall	PRO	és	
GTM	Prfessional: 2 év gyártói garancia, amely további 2 évvel meghosszabbítható, amennyiben a fogyasztó 
a terméket garanciális szerviz felülvizsgálatra beszolgáltatja a vásárlás / üzembe helyezés időpontjától 
számított 24. (huszonnegyedik) hónap folyamán. A garanciális szerviz felülvizsgálattal kapcsolatos költségek 
a fogyasztót terhelik. A meghosszabbított garancia időtartama alatt a szervizelésre nem vonatkozik 
a jogszabályban előírt 15 napos határidő. Amennyiben az érintett termék beépített Briggs&Stratton, 
Honda, Kawasaki és/vagy Kohler motorral került értékesítésre, a termék motorjára értelemszerűen a 
Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler mindenkori jótállási feltételei vonatkoznak. 
•	 MWH	márkájú	kerti	bútorok: 3 év gyártói garancia 
•	 Palram	márkájú	üvegházak,	kerti	házak,	kocsibeállók	és	kerti	pavilonok:	10 év gyártói garancia
•	 Palram	márkájú	pergolák: 7 év gyártói garancia
• Minden további, fentebb fel nem sorolt GARLAND termékre 2 év gyártói garancia vonatkozik.
2. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre és az ezen kopó alkatrész által okozott járulékos 
meghibásodásokra és a külső behatás által előidézett meghibásodásokra, ill. a napi használat során keletkező 
sérülésekre (pl. karcolások, horpadások stb.) a jótállás nem vonatkozik. Ugyancsak nem tartozik a jótállási 
javítási kötelezettségek körébe a termék üzembe helyezése, illetve a termék beállítása. A hosszú ideig és nem 
megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő.
3. A nem fogyasztói szerződés keretében vásárolt, illetve professzionális vagy kölcsönzői célú 
felhasználásra szánt, jelen jótállási jegyen feltüntetett új, tartós fogyasztási cikk termék(ek) esetén a vásárlás 
/ üzembe helyezés napjától számított 6 hónap kijavítási garancia vonatkozik a gyártási eredetű hibák 
kijavítására.

II.	 A	jótállási	idő	és	a	jótállás	érvényességi	területe
1. A jótállási határidő a jelen jótállási jegyen feltüntetett vásárlás napján a fogyasztási cikk fogyasztó 
részére történő átadásával, illetve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy megbízottja végzi, az üzembe 
helyezés napjával kezdődik. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az években megállapított 
jótállási idő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak; ha 
ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a határidő utolsó napja 
munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.



2. A termék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve 
azzal az időtartammal, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt nem tudja rendeltetésszerűen 
használni. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése 
újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba 
keletkezik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
3. A jelen jótállási jegy szerinti jótállás a Magyar Köztársaság közigazgatási területén érvényes. 

III.		 A	jótállás	érvényesítése
1. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy 
fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az 
új tulajdonos érvényesítheti. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan 
kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét 
nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés 
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az 
esetben a jótállási igény a számlával, ill. nyugtával érvényesíthető, feltéve, hogy abból kitűnik a vásárlás 
időpontja és a termék típusa. Ezen információk hiányában az érintet termék, illetve a vonatkozó jótállás és 
annak feltételei nem állapítható meg, így a jótállás teljesítése gyakorlati nehézségekbe ütközhet.
2. A fogyasztó a jótállási igényét a Forgalmazóval vagy a Kereskedővel szemben érvényesítheti. 
Továbbá a fogyasztó a kijavítási igényét a GARLAND distributor s.r.o. által kijelölt, a jótállási jegyen 
feltüntetett szerviz szolgáltatóknál közvetlenül is érvényesítheti. A kijelölt szerviz szolgáltatók neve és címe a 
www.garland.hu honlapon is elérhető.
3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a fogyasztási 
cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a 
jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, 
ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Forglmazó (Kereskedő) e 
tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
4. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett 
működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

IV.	 A	jótállási	igény	bejelentése	
1. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. A hiba felfedezésétől 
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből 
eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben 
érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. 
2. A fogyasztó a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a jelen jótállási 
jegy III.2 pontjában hivatkozott Gyártóhoz vagy Kereskedőhöz vagy szervizhez intézheti.
3. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető 
része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

V.		 A	fogyasztót	a	jótállás	alapján	megillető	jogok 
1. A fogyasztó a Ptk. 6:159. §- fog rögzített szabályok szerint 
a) kijavítást VAGY kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés 
súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; − VAGY 
b) a vételár arányos leszállítását igényelheti, VAGY a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja 
vagy mással kijavíttathatja, VAGY a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, 
vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt 
elállásnak nincs helye. 
2. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható 



rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A 
fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a 
kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt 
volt.
3. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az 
értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. 
4. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti. 
5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi 
csomagként nem szállítható termék az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés 
helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jelen jótállási jegy III.2 
pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz gondoskodik. 
6. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon 
belül érvényesít csereigényt, a jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő 
és/vagy szerviz köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű 
használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikk már nincs készleten, úgy a teljes vételár 
visszatérítésre kerül. A jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy 
szerviz a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen 
tárolt adatokért vagy beállításokért. 
7. A jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz 
címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, az ezzel 
összefüggésben felmerült valamennyi költség azonban a fogyasztót terheli.

VI.	 Mentesülés	a	jótállási	kötelezettség	alól	
1. A teljesítés nem hibás, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát 
a vásárlás időpontjában ismernie kellett. A jótállási kötelezettség alóli mentesülést eredményez, ha 
bizonyításra kerül a jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó, a Kereskedő vagy szerviz által, 
hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy 
egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából 
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját 
érdekében tartsa be.
2. A jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, valamint a 
jótállási határidőn belüli illetéktelen beavatkozás. Illetéktelen beavatkozásnak minősül minden olyan szerelés, 
karbantartás és/vagy egyéb olyan beavatkozás, amelyet nem a jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott 
Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz végez el.

A KERESKEDŐ A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSEKOR KÖTELES A JÓTÁLLÁSI JEGYEN ÉS A TERMÉKEN LEVŐ TÍPUST 
ÉS GYÁRTI SZÁMOT EGYEZTETNI, A JÓTÁLLÁSI JEGYET A VÁSÁRLÁS / ÜZEMBE HELYEZÉS DÁTUMÁNAK 
FELTÜNTETÉSÉVEL HITELESÍTENI (ALÁÍRÁS, BÉLYEGZŐ) ÉS AZT A VÁSÁRLÓNAK ÁTADNI. AZ IDŐSZAKOS 
FELÜLVIZSGÁLATOT, ILLETVE A JAVÍTÁST VÉGZŐ FORGALMAZÓ / KERESKEDŐ / SZERVIZ KÖTELES AZ 
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ BEJEGYZÉSEK, ILLETVE A JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK VONATKOZÓ 
ROVATAIT HIÁNYTALANUL ÉS PONTOSAN KITÖLTENI.



Időszakos 
ellenőrzés 

dátuma

Következő 
Időszakos 
ellenőrzés 

dátuma

Szerviz bélyegzője Elvégzett munkák

Javításra átvétel
 időpontja

Javítás időpontja Szerviz bélyegzője Meghibásodás és elvégzett munkák jeírása

Garanciális	javítások

Garanciális	szerviz	felülvizsgálat	bejegyzések
A garanciális szerviz felülvizsgálatokat kizárólag III.2 pontban hivatkozott Forgalmazó, Kereskedő vagy szerviz vége-

zheti és az ezekből adódó költségeket a fogyasztó viseli.

Kicserélésre került sor az alábbi napon (év, hó, nap): ………………………………………………………………………………………………

Kicserélés során a fogyasztónak átadott új termék gyári száma: ………………………………………………………………………………

Kicsérélést végző vállalkozás neve, címe, bélyegzője, aláírás: …………………………………………………………………………………..


