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VIGYÁZAT: 

A gép használata előtt olvassa el figyelmesen, és tartsa be a biztonsági intézkedéseket és az 

utasításokat!



MŰSZAKI ADATOK 

Modell RPM 5339 B RPM 5355 

Teljesítmény 2,7 kW / 3,7 HP 4 kW / 5,5 HP 

Motortípus BS 675 EXi, 163 cm3 TX, OHV, 196 cm3 

A vágás szélessége 53 cm 53 cm 

A gyűjtőkosár űrtartalma 70 l 70 l 

A motor fordulatszáma 2800 ot/min 2800 U/min 

A vágási magasság beállítása központilag, 25-75 mm központilag, 25-75 mm 

Hangnyomásszint LpA 81,9 dB(A), K=3 dB(A) 81,9 dB(A), K=3 dB(A) 

Hangteljesítményszint LWA 96,18 dB(A), K=0,91 dB(A) 96,19 dB(A), K=0,91 dB(A) 

Garantált hangteljesítményszint 98 dB(A) 97 dB(A) 

Maximális rezgésérték a fogantyúnál 7,35 m/s2,K=1,5 m/s2 7,35 m/s2,K=1,5 m/s2 

  

1. Kézifék 8. Hangtompító 

2. Meghajtókar 9. Terelőlemez 

3. Gyorsrögzítő kar 10. Mulcsozó 

4. Měrka na olej 11. Magasságállító kar 

5. Tanksapka 12. Gyűjtőkosár 

6. Benzinmotor (4-üt) 13. Gyorsrögzítő kar 

7. Légszűrő  

 



 

Köszönjük, hogy megvásárolta benzinmotoros fűnyírónkat. 

Kérjük, a termék használatba vétele előtt alaposan olvasson át minden üzemeltetési és biztonsági 

utasítást, hogy a benzines fűnyíróval végzett munkája a lehető legeredményesebb lehessen. 

 

Tájékoztatás 

a) Gondosan olvassa el az útmutatót. Ismerkedjen meg a gép kezelőelemeivel és rendeltetésszerű 

használatával. 

b) Soha ne engedje, hogy gyerekek vagy a gép használatához nem értő más személyek használják 

a fűnyírót. Helyi rendelkezések a használatot korhatárhoz köthetik. 

c) Soha ne nyírjon füvet, ha a közelben emberek, különösen gyermekek, vagy állatok tartózkodnak. 

d) Ne feledje, hogy a kezelőt a más személyeket ért balesetekért és sérülésekért, valamint az 

anyagi kárért felelősség terheli. 

 

Előkészítés 

a) Mindig stabil lábbelit és hosszú nadrágot viseljen, ha füvet nyír. Soha ne használja a gépet 

mezítláb, vagy ha szandált visel. 

b) Alaposan vizsgálja át azt a területet, ahol a gépet használni kívánja, és távolítson el minden 

olyan tárgyat, ami a gép által kivágódhat. 

c) FIGYELEM  

-  Az üzemanyag nagyon gyúlékony. 

-  Az üzemanyagot megfelelő és erre szolgáló edényekben tárolja. 

-  Csak a szabadban töltse az üzemanyagot, semmilyen körülmények között ne dohányozzon, 

és ne használjon nyílt lángot az üzemanyag töltése közben. 

-  Az üzemanyagot a gép bekapcsolása előtt töltse be. Soha ne távolítsa el az 

üzemanyagtartály fedelét, és ne töltse fel, amíg a motor jár. 

-  Ha az üzemanyag kifolyik, semmi esetre se próbálja beindítani a motort, hanem vigye arrébb 

a gépet. Akadályozza meg tűz kialakulását, míg az üzemanyaggőz el nem oszlik. 

-  Alaposan zárja le a benzintank és az üzemanyagtartály kupakját. 

d) Azonnal cserélje ki a kipufogó hangtompítót, ha sérülést észlel rajta. 

e) Használat előtt mindig nézze át, hogy a kések, a rögzítőcsavarok vagy a vágófej részegységei 

nem sérültek vagy túlságosan elhasználódottak-e. Az elhasznált vagy sérült késeket és 

csapszegeket együtt, garnitúránként cserélje ki.   

 

Használat 

a) Ne használja a gépet zárt térben, ahol veszélyes szénmonoxid gyűlhet össze. 

b) Csak nappali fénynél, vagy jó mesterséges világítás mellett nyírjon. 

c) Ha lehetséges, kerülje a gép használatát nedves körülmények között. 

d) Ügyeljen rá, hogy a lejtőn stabilan álljon. 

e) Soha ne rohanjon a géppel, csak menjen. 

f) Ha kerekes fűnyíróval lejtőn dolgozik, mindig keresztben, és ne felfelé vagy lefelé haladjon. 

g) Legyen különösen óvatos, ha irányt változtat. 

h) Ne nyírjon füvet túl meredek lejtőn. 

i) Legyen különösen óvatos, ha hátrafelé, vagy maga felé vágja a füvet. 

j) Állítsa meg a késeket, ha a fűnyírót össze akarja csukni, hogy másik területre vigye. 

k) Ne használja a gépet, ha sérült a védőpajzs vagy valamelyik védőelem, pl. nincs szabályosan 



felszerelve a terelőlemez vagy a gyűjtőkosár. 

l) Ne módosítsa a motor beállításait, és ne növelje a fordulatszámot. 

m) Mielőtt beindítja a motort, kapcsoljon szét minden kést és meghajtást. A motor beindításakor 

soha ne tartsa lenyomva a meghajtó kart, csak a motorféket. 

n) A motort az útmutató szerint, óvatosan indítsa be vagy kapcsolja be. Tartsa távol a lábát 

a késektől. 

o) Ne döntse meg a fűnyírót, amikor beindítja a motort. 

p) Ne indítsa be a motort, ha a nem lezárt fűkidobó nyílás előtt áll. 

q) A kezét és lábát tartsa távol a forgó részektől. Mindig ügyeljen rá, hogy a fűkidobó nyílások ne 

legyenek elzárva. 

r) Soha ne emelje vagy tegye arrébb a fűnyírót, amíg üzemben van. 

s) Állítsa le a motort, és távolítsa el a gyújtógyertyát: 

- mielőtt blokkoló anyagokat távolít el, vagy szabaddá teszi a fűkidobó nyílást; 

-  a gép vizsgálata, tisztítása vagy más hasonló munka előtt; 

- idegen tárggyal való ütközés után. Ellenőrizze, nem sérült-e meg a gép, és javítsa meg, mielőtt 

a gépet újra üzembe helyezi; 

-  amennyiben a fűnyíró túlságosan rázkódik (ezt azonnal vizsgálja meg). 

t) Az alábbi esetekben állítsa le a motort: 

-  Ha a fűnyírót felügyelet nélkül hagyja. 

-  Mielőtt üzemanyagot töltene bele. 

u) A motor kikapcsolása előtt csökkentse a fordulatszámot. Ha a gép zárószeleppel van ellátva, 

a fűnyírás végén zárja le az üzemanyag-ellátást. 

 

Karbantartás és tárolás 

a) Bizonyosodjon meg róla, hogy minden anya, csavar és csapszeg stabilan tart, úgyhogy a gép 

biztonságosan tud működni; 

b) A gépet soha ne üzemanyaggal a tankban tárolja épületen belül, ahol a gőze nyílt lánggal vagy 

szikrával érintkezhet; 

c) Várja meg, míg a motor teljesen kihűl, mielőtt zárt térben tárolja. 

d) A tűzveszély csökkentése érdekében a motort, a hangtompítót és a benzintartályt tartsa tisztán 

a fűmaradványoktól, levelektől és kenőolajtól. 

e) A kopott vagy sérült alkatrészeket biztonsági okokból mindig cserélje ki.  

f) Ha ki kell üríteni a benzintartályt, ez mindig szabad levegőn történjen. 

 

 

JELZÉSEK 

A gépen a következő jelzések találhatók, amelyek emlékeztetik Önt a szükséges ápolási teendőkre 

és óvintézkedésekre. A jelzések magyarázata: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTOS: Ez a gép levághatja a kezét vagy lábát, és tárgyak kicsapódását okozhatja. Az alábbi 

biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, sőt akár halált okozhat. 

FIGYELEM: Mindig húzza ki a gyújtógyertya kábelét, nehogy a gép váratlanul beinduljon, miközben 

beállítja, szállítja vagy javítja. 

FIGYELEM: A kipufogógázok, néhány alkatrész és bizonyos járműkomponensek rákkeltő és 

egészségre ártalmas vegyi anyagokat tartalmaznak vagy bocsátanak ki. 

FIGYELEM: A kipufogódob és a motor más alkatrészei a gép használata során nagyon 

felforrósodnak, és a gép kikapcsolása után egy ideig forrók maradnak. Tartsa magát távol a forró 

alkatrészektől, nehogy hozzájuk érjen, és megégesse magát. 

 

1. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

•  Gondosan olvassa el a kezelési útmutatót. Ismerkedjen meg a gép vezérlőelemeivel és 

rendeltetésszerű használatával. 

•  A kezét és lábát soha ne tegye közel a forgó részekhez. Tartsa magát mindig távol a fűkidobó 

nyílástól. 

•  Csak olyan felelősségteljes személynek engedje meg a gép használatát, aki megismerkedett a gép 

kezelésével. 

•  Alaposan ellenőrizze a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, 

ami a géptől kivágódhat. 

•  Soha ne használja ezt a gépet, ha a közelben emberek, különösen gyermekek, vagy állatok 

tartózkodnak. 

•  Mindig stabil lábbelit és hosszú nadrágot viseljen, ha a gépet használja. Soha ne használja a gépet 

mezítláb vagy nyitott szandálban. 

•  Ne húzza a gépet hátrafelé, ha nem feltétlenül szükséges. Nézzen folyamatosan lefelé és maga 

mögé, mielőtt és miközben a gépet hátrafelé mozgatja. 

•  Soha ne használja a fűnyírót hibás vagy hiányzó védőelemekkel – például rosszul felhelyezett 

Olvassa  

el a kezelési 

útmutatót 

VESZÉLY – Forgó 
kések. 
A kezét és a lábát 
működés közben 
tartsa távol a gép 
nyílásaitól. 

Figyelem! A kezét és 
a lábát működés 
közben tartsa távol a 
vágórész fedelétől. 

Tartson 
távol 
mindenki 
mást a 
géptől. 

Távolítsa el a 

gyújtógyertya-

kulcsot, mielőtt a 

vágókésen 

dolgozna. 

Lejtőn ne felfelé 
vagy lefelé, hanem 
mindig csak 
keresztben 
haladjon. 

Távolítson el minden 

tárgyat, amit a kések 

kidobhatnak. 

Figyelem! Tartson 
mindenkit biztonságos 
távolságban, ha a 
géppel dolgozik. 



terelőlemezzel vagy gyűjtőkosárral. 

•  Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékot használjon. 

•  Állítsa le a motort, ha kavicsos úton, járdán vagy utcán halad át. 

•  Állítsa le a motort, és húzza ki a gyújtógyertya kábelét, 

-  mielőtt blokkoló anyagokat távolít el, hogy a vágócsatornát szabaddá tegye. 

- mielőtt átvizsgálja, tisztítja a gépet, vagy más hasonló munkát végez. 

-  idegen tárggyal való ütközés után. Ellenőrizze, nem sérült-e meg a gép (különösen a vágókés és 

annak rögzítése), és javítsa meg, mielőtt a fűnyírót újra üzembe helyezi. Ha sérülést észlel, ne 

használja tovább a fűnyírót, és javíttassa meg szakszervizben. 

-  Ha a fűnyíró szokatlanul erősen rázkódik, azonnal vizsgálja meg. 

-  Kapcsolja ki a motort, és várja meg, míg a vágókések teljesen megállnak, mielőtt a gyűjtőkosarat 

eltávolítja. 

• A gépet csak nappali fénynél vagy olyan területen használja, amelyik mesterséges fénnyel jól meg 

van világítva. 

•  Ne használja a gépet, ha alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt áll. 

•  Soha ne használja a gépet nedves füvön. Az instabil pozíció elcsúszáshoz vezethet. Nyírás közben 

tartsa erősen a fogantyút. Soha ne rohanjon a gép használata közben.  

•  Kapcsolja ki az önjáró mechanizmust, mielőtt beindítja a motort. A motor beindításakor soha ne tartsa 

lenyomva a meghajtó kart, csak a motorfék-kart.  

•  Azonnal cserélje ki a hangtompítót, ha sérülést észlel rajta. 

•  Mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó védőpajzzsal ellátott biztonsági szemüveget, ha 

a fűnyírót használja. 

•  Távolítsa el a köveket, ágakat és a hasonló akadályokat. 

•  Figyeljen a gödrökre, barázdákra vagy kiemelkedésekre. A magasra nőtt fűben idegen tárgyak 

rejtőzhetnek. 

•  Ne nyírjon füvet lejtőkön, árkokban, töltéseken. A kezelő elveszítheti a stabilitását vagy az 

egyensúlyát. 

•  Ne nyírjon füvet túl meredek lejtőn. 

•  Ne feledje, hogy a kezelőt felelősség terheli a más személyeket vagy tulajdonukat ért balesetekért és 

sérülésekért. 

•  Legyen óvatos, és kapcsolja ki a gépet, ha a munkaterületre gyermekek lépnek be. 

•  Ha kerekes fűnyíróval dolgozik, vízszintesen, és ne függőlegesen haladjon. 

•  Soha ne hagyja, hogy gyermekek vagy olyan felnőttek használják a fűnyírót, aki nem ismerkedtek 

meg a kezelésével. Helyi irányelvek a használatot korhatárhoz köthetik. 

•  VIGYÁZAT  

-    a benzin nagyon gyúlékony. 

-  A benzint csak erre a célra szolgáló tartályban tartsa. 

-  Mindig a szabadban töltse fel a tankot. Semmiképpen se dohányozzon, miközben a tankot tölti. 

-  A motor beindítása előtt töltse be a benzint. Soha ne távolítsa el a tanksapkát, és ne töltsön 

benzint, ha a motor megy, vagy még meleg. 

-  Semmi esetre se indítsa be a motort, ha a benzin kifolyt. Vigye a gépet egy másik helyre. Kerüljön 

minden tűzgyújtást vagy szikrát, míg az olajgőz teljesen szét nem oszlott. 

-  A benzintank és az üzemanyagtartály kupakját gondosan tegye vissza. 

•  Ellenőrizzen minden kést, csavart és vágóelemet, nincs-e rajtuk szemmel látható kopás vagy sérülés, 

mielőtt a gépet használja. A kopott vagy sérült késeket és csavarokat garnitúránként cserélje, nehogy 

deformálódjanak. 



•  Soha ne módosítsa a biztonsági eszközöket. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket. 

•  Tartsa tisztán a gépet fűtől, levelektől és egyéb maradványoktól. Távolítson el minden olaj- és 

üzemanyag-maradványt. Tárolás előtt hagyja a gépet kihűlni. 

•  Legyen különösen óvatos, ha lejtőn változtatja a fűnyírási irányt. 

•  Soha ne kísérelje meg a vágási magasság állítását járó motor mellett. 

•  A gyűjtőkosár és annak alkatrészei elhasználódhatnak, megsérülhetnek vagy elkophatnak, miáltal 

szabaddá válhatnak a forgó alkatrészek. Emiatt tárgyak kicsapódhatnak. Rendszeresen vizsgálja 

meg az alkatrészeket, és szükség esetén pótolja őket a gyártó által ajánlott eredeti pótalkatrészekkel. 

•  A kések élesek, és pontosan vágnak. Óvatosan bánjon velük. Tekerje be őket egy rongyba, vagy 

viseljen védőkesztyűt.  

•  Semmiképpen ne módosítsa a fordulatszám-szabályozót, és ne terhelje túl a motort. 

•  Legyen különösen óvatos, ha a fűnyíróval hátrafelé mozog, vagy maga felé húzza. 

•  Állítsa meg a késeket, ha a fűnyírót szállításkor összecsukja, különösen, ha más, nem füves területen 

halad át. 

• Mielőtt beindítja a motort, kapcsoljon szét minden kést és meghajtást. 

•  Óvatosan, az útmutatóban leírtak szerint indítsa be a motort, közben tartsa távol a lábát a késektől.  

•  Ne döntse meg a fűnyírót, amikor beindítja a motort. 

•  Ne indítsa be a motort, ha a fűkidobó csatorna előtt áll. 

•  Ne szállítsa, és ne emelje fel a fűnyírót, amíg a motor jár. 

•  Csökkentse a fordulatszámot, mialatt a motort leállítja, és ha a motor üzemanyag-zárószeleppel van 

ellátva. Önjáró fűnyíró esetén csökkentse a haladási sebességet. 

•  Ez a fűnyíró csak száraz, nem túl magasra nőtt fű nyírására alkalmas olyan területeken, amelyek 

méretei megfelelnek a fűnyíró paramétereinek. 

•  Ha a fűnyíró vágó részeinek környékét tisztítja, ellenőrzi vagy javítja, mindig a kezelőkar 

hátranyomásával döntse meg a gépet (azaz a gyújtógyertya felfelé nézzen). Ne billentse oldalra 

a fűnyírót. 

 

Széles vágás és a gyep mérete 

 

 

 



 

ÖSSZESZERELÉS/ELŐZETES BEÁLLÍTÁS 

Figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót, mielőtt a fűnyíró összeszerelését és használatát 

megkezdi. 

FONTOS: A fűnyírót OLAJ ÉS ÜZEMANYAG NÉLKÜL árusítják. Az Ön új fűnyíróját a gyárban 

összeállították és kipróbálták. 

 

TÁVOLÍTSON EL MINDEN KARTONDARABOT A FŰNYÍRÓRÓL 

Vegye ki a gépet a kartonból, és nézze végig az egész csomagolást alaposan, nem maradt-e 

benne valamilyen alkatrész. 

 

TARTOZÉKOK FELSZERELÉSE 

Az Ön fűnyírója hátsó gyűjtőkosárral való használatra 

készült. 

 

A FŰNYÍRÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA                

FONTOS: Hajtsa ki a fogantyút óvatosan, nehogy 

megsértse a kezelőelemeket. 

1. Emelje fel a felső fogantyúrudakat, amíg az alsó 

fogantyúrudakkal egy egyenest nem alkotnak. 

2. Húzza meg a két feszítőcsavart. 

3. Távolítsa el a védőanyagot, ami a kezelőkart a felső 

fogantyúnál tartja. 

 

Használat 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézifék - a tolókar irányába kell nyomni, 

hogy a motort beindíthassa. 

A kézifék elengedésével a motor leáll. 

Indítókar - a motor beindítására szolgál 

Meghajtókar - a gép előre haladó mozgásának bekapcsolására szolgál. 

 

A FŰNYÍRÓMOTOR FORDULATSZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

A motor fordulatszáma gyárilag úgy van beállítva, hogy a gép maximális teljesítményt nyújtson. 

A fordulatszám nem állítható. A fordulatszám beállítását csak hivatalos ügyfélszolgálat végezheti. 

A MEGHAJTÁS VEZÉRLÉSE  

Tolókar 

Meghajtókar 



• A meghajtás a meghajtókar lenyomásával vezérelhető. 

• Az előre haladó mozgás leáll, amint a meghajtókart elengedi. 

Ha az előre haladó mozgást a motor kikapcsolása nélkül szeretné megállítani, kissé engedje ki 

a kezelőkart, amíg a meghajtásvezérlő szét nem kapcsol. Tartsa a kezelőkart lent, a fogantyúnál, 

így előrehaladás nélkül folytathatja a fűnyírást. 

 

A VÁGÁS MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

Alacsonyabb vágási magassághoz emelje fel a kerekeket, nagyobb vágási magassághoz engedje 

lejjebb a kerekeket. Szükség szerint állítsa be a vágási magasságot. A középső pozíció a legtöbb 

gyephez a legalkalmasabb. 

Az 1. és 2. vágási magasság használata nem ajánlott (ezeket Ausztrália, Új-Zéland, stb. régiókhoz 

tervezték). 

A vágni kívánt füvet csak a hosszának 1/3-ával rövidítse meg (azaz a 7,5 cm-es maximális vágási 

magasság esetén a vágni kívánt fű ne legyen 11-12 cm-nél magasabb). 

 

TÖLTSÖN BE OLAJAT A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT 

 

Minden használat előtt ellenőrizni kell az olajszintet, és szükség esetén fel kell tölteni 500 ml 

SAE30 vagy 10W30 motorolajjal. 

 

 

Az Ön fűnyíróját olaj nélkül forgalmazzák. Az olaj típusáról és fajtájáról a Karbantartás fejezet 

„MOTOR” c. részében talál közelebbi információkat. Az RPM 5339 B változathoz lásd a külön BS 

motor kézikönyvét. 

FIGYELEM: NE töltse túl a motort olajjal. Ez indításkor füstöt okozhat a kipufogóban. 

1. Győződjön meg róla, hogy a fűnyíró sima felületen áll. 

2. Húzza ki az olajszintmérő pálcát az olajtartályból. 

3. Dugja be a mérőpálcát és húzza be. 

FONTOS: 

•  Minden használat előtt ellenőrizze az olajszintet. Szükség esetén töltse fel a gépet olajjal, és 

ellenőrizze a szintjét a mérőpálcával. Az olajszintnek mindig a két vonal közötti rész közepén 

kell lennie. Ellenkező esetben töltsön be annyi olajat, hogy a szintje a két vonal között legyen.    

•  Az olajcserét a motor használati útmutatójában, ill. a „Karbantartás” c. fejezetben leírtak szerint 

végezze el. Az RPM 5339 B változathoz lásd a külön BS motor kézikönyvét. 

BENZIN FELTÖLTÉSE 

•  A benzintankot a töltőnyílás alsó pontjáig töltse meg. Ne töltse túl a tankot. Normál, tiszta, 

ólommentes üzemanyagot használjon. Semmiképpen ne keverjen olajat benzinnel. Egyszerre kis, 

30 napon belül felhasználható mennyiségben vásárolja az üzemanyagot, hogy az mindig friss legyen.  

MAXIMÁLIS MENNYISÉG 

Az olajtartály kupakja / Olajszintmérő pálca 

MINIMÁLIS MENNYISÉG 



• A jobb működés és a motor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk 

üzemanyag-stabilizátor (pl. Fuel-Fit B&S-motorokhoz) használatát. 

 

FIGYELEM: Távolítson el minden olaj- és benzinmaradványt. A benzint ne tárolja, ne öntse, és ne 

használja nyílt láng közelében. 

 
FIGYELEM: Alkohollal kevert üzemanyag (gasohol), valamint etanol vagy metán nedvességet 

szívhat be, ami a tárolás során kicsapódhat, és savképződést okozhat. A savtartalmú gázok 

a tárolás közben károsíthatják a motor üzemanyagrendszerét. A motorkárok elkerülése érdekében 

ürítse ki az üzemanyagrendszert, ha a gépet 30 napnál hosszabb ideig nem használja. Ürítse ki 

a benzintankot, indítsa be a motort, és működtesse addig, amíg az üzemanyag-vezeték és 

a porlasztó ki nem ürül. A gép következő használata előtt használjon friss benzint. További 

információkat a tárolási tudnivalóknál talál. Soha ne használjon motor- vagy porlasztótisztító szert 

a benzintank belsejében. Ez tartós károkat okozhat. 

A MOTOR BEINDÍTÁSA 

A motor beindítása előtt győződjön meg róla, hogy a gyújtógyertyában és a gépben elegendő olaj 

és benzin van. 

MEGJEGYZÉS: 

A motoron levő védőréteg miatt a gép első használatakor enyhe füst keletkezhet. Ez normális 

jelenség. Tartsa a kezelőkart lent, hogy gyorsan meg tudja húzni az indítókart. Ne engedje az 

indítózsinórt visszatekeredni. 

MEGJEGYZÉS: 

Hideg állapotban fontos, hogy az indítózsinór meghúzása előtt nyomja meg a légszűrőn levő 

kézipumpa gombját (ld. az 1. táblázatot). Ezen kívül több benzint is töltsön be, hogy megkönnyítse 

az indítást. A kézipumpa gombjának megnyomásával a benzint a porlasztóból közvetlenül az 

égéstérbe permetezi. 

Előkészítés csak hideg motor esetén 

Hőmérséklet Gombnyomások  

< 0 °C 2 - 3 

0 - 10 °C 1 - 2 

10 - 20 °C 0 - 1 

> 20 °C 0 

1. táblázat 

MEGJEGYZÉS: Ha hidegben használja a fűnyírót, szükséges lehet a kézipumpa ismételt 

használata. 

 

TANKSAPKA 



A MOTOR LEÁLLÍTÁSA 

• A motor leállításához engedje ki a kezelőkart. 

FIGYELEM: A kés a motor kikapcsolása után még néhány másodpercig tovább forog. Húzza ki 

a gyújtógyertya kábelét, ha a fűnyírót felügyelet nélkül hagyja. 

UTASÍTÁSOK A FŰNYÍRÁSHOZ 

•  Bizonyos helyzetekben, pl. magas fű esetén szükséges lehet a vágási magasságot megemelni, 

ezáltal csökkenthető a nyomóerő és a motor terhelése, ami szintén fűcsomók felgyülemléséhez 

vezethet. Szükséges lehet a haladási sebesség csökkentése, és/vagy az adott területen való 

ismételt áthaladás is. 

•  Soha ne vágjon nedves (vagy harmatos) füvet. Az gyorsan és túlságosan beszennyezné 

a fűnyíró vágó részeit, ezzel eltömítené a kidobócsatornát, és megakadályozná a vágni kívánt fű 

megragadását.  

•  Problémás területen csökkentse a vágás szélességét azzal, hogy az előzőleg levágott részt még 

egyszer lefedi. Lassan haladjon. 

•  A textil gyűjtőkosár anyagának pórusaiban megtapadhat a por és a szennyeződés, ezáltal 

kevesebb füvet vehet fel. Ennek elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa a gyűjtőkosarat, 

hogy a légáteresztő képessége ne csökkenjen, mert az korlátozná a vágási teljesítményt. 

•  A motor felső részét az indító körül tartsa tisztán, hogy ne legyenek rajta fű- és 

pelyvamaradványok. Ez javítja a légáramlást, és növeli a motor élettartamát. 

 

KARBANTARTÁS 

FONTOS – A rendszeres, gondos karbantartás fontos a gép biztonságának és 

teljesítményének fenntartása érdekében. 

1) Ügyeljen rá, hogy minden anya, csavar és csapszeg megfelelően meg legyen húzva, hogy a gép 

kifogástalan állapotban legyen. A rendszeres karbantartás fontos a gép biztonsága és teljesítménye 

érdekében. 

2) Soha ne tárolja a gépet benzinnel töltve olyan épületben, ahol a kipárolgó gázok lánggal, 

szikrával vagy hőforrással érintkezhetnek. 

3) Várja meg, míg a motor teljesen kihűl, mielőtt zárt térben tárolja. 

4) A tűzveszély elkerülése érdekében a motort, a kipufogódobot, az akkumulátorrekeszt és 

a benzintankot tartsa tisztán a fűtől, falevelektől és felesleges kenőolajtól. Soha ne hagyja a 

levágott fűvel teli tartályt helyiségben állni. 

5) Biztonsági okokból ne használja a gépet, ha az alkatrészei kopottak vagy sérültek. Az 

alkatrészeket ki kell cserélni. A sérült alkatrészek javítása nem elegendő. Használjon eredeti 

pótalkatrészeket. A nem azonos minőségű alkatrészek kárt okozhatnak a gépben, és 

veszélyeztethetik az Ön biztonságát. 

6) Ha a benzintankot ki kell üríteni, azt a szabadban tegye, ha a motor kihűlt. 

7) A kések le- vagy felszerelésekor viseljen erős munkakesztyűt. 

8) Élezés után ellenőrizze a kések kiegyensúlyozását. 

9) Rendszeresen ellenőrizze, nem kopott-e az önzáródó védőpajzs és a gyűjtőkosár. 

10) A gép kezelése, szállítása vagy megbillentése esetén ügyeljen az alábbiakra: 

- Viseljen erős munkakesztyűt. 

- Olyan pontokon fogja meg a gépet, ahol stabilan tudja tartani. Ügyeljen közben a súly elosztására. 

TISZTÍTÁS 

A gépet minden fűnyírás után óvatosan tisztítsa meg vízzel. Távolítsa el az esetlegesen az alvázra 

lerakódott fű- és sármaradványokat. Ezzel elkerülheti, hogy rászáradjanak, és a motor következő 



beindításakor problémát okozzanak. 

Az alváz belső oldalán levő lakkozás az agresszív hatások miatt idővel lepattoghat. Ilyen esetben 

kenje át a lakkozást korrózióálló festékkel, hogy megóvja az alvázat a fém rozsdásodásától. 

 

Szezononként többször távolítsa el a hajtómű környékén levő szennyeződéseket és 

fűmaradványokat. 

Rendszeresen meg kell tisztítani a kerekek belsejét. 

Távolítsa el mindkét kereket. Egy kefével vagy sűrített levegővel szabadítsa meg a fogaskereket és 

a lánckereket a fűtől és a szennyeződésektől. A fogaskerekeket kenje meg vazelinnel. 

 

A KÉSEK CSERÉJE 

A kés kicseréléséhez távolítsa el a csavart. 

Mielőtt a kést eltávolítja, ürítse ki az olajtartályt. 

 

Mindent a képen látható módon helyezzen 

vissza. Szabályosan húzza meg a csavart. 

A meghúzási nyomaték 45 Nm. Amikor kicseréli 

a kést, a csavart is cserélje ki vele.  

 

OLAJCSERE 

1. Kapcsolja ki a motort, és hagyja  

teljesen megállni és lehűlni. 

2. Húzza ki a gyújtógyertya-kábelt, és  

tartsa távol a gyújtógyertyától. 

3. Addig távolítsa el az olajleeresztő csavart (A),  

míg a motor még meleg. Ürítse ki  

az olajat egy erre alkalmas tartályba. 

4. Tisztítsa meg az olajleeresztő csavart,  

mielőtt visszateszi. 

5. Állítsa a motort egyensúlyba.  

Távolítsa el az olajszintmérő pálcát. Töltsön lassan  a 

tartályba kb. 0,3 l új, ajánlott olajat az  

olajszintmérő pálca felső jelzéséig.  

Ne töltse túl a tartályt.  

6. Tegye vissza az olajszintmérő pálcát. 

Az RPM 5339 B változathoz lásd a külön BS motor 

kézikönyvét. 

 

 

 

Gyújtógyertya 

Távolítsa el a gyújtógyertyát, és tisztítsa meg egy drótkefével, miután a motor eléggé kihűlt. 

Hézagmérő használatával állítsa a rést 0,7 - 0,8 mm-re. Csavarja vissza a gyújtógyertyát, ne húzza 

meg túlságosan. Az RPM 5339 B változathoz lásd a külön BS motor kézikönyvét. 

 

 

FIGYELEM: Kerülje el, hogy a bőre 
érintkezzen az olajjal. Olajcsere 
után alaposan mosson kezet vízzel 
és szappannal. 

FIGYELEM: A használt olaj 
veszélyes hulladék. Javasoljuk, 
hogy a használt olajat a szabályos 
megsemmisítés érdekében vigye a 
helyi veszélyes hulladék gyűjtő 
központba. A gépet ne dobja a 
normál háztartási hulladék közé. 

Olajleeresztő csavar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légszűrő 

Vegye le a légszűrő fedelét, és távolítsa el a szűrőbetétet. 

Tegye fel újra a légszűrőt, hogy megakadályozza, hogy a légbeeresztő nyílásokba bármi bejusson. 

Az RPM 5339 B változathoz lásd a külön BS motor kézikönyvét. 

 

A BENZINTANK ÉS A PORLASZTÓ KIÜRÍTÉSE 

1. Helyezzen egy megfelelő tartályt a porlasztó alá, és használjon tölcsért, nehogy az üzemanyag 

melléfolyjon. 

2. Távolítsa el a leeresztőcsavart, és állítsa a szelepkart ON állásba. 

3. Tegye vissza a leeresztőcsavart és a tömítőgyűrűt, miután az összes benzin kifolyt a kannába. 

Megfelelő módon húzza meg a leeresztőcsavart. 

Az RPM 5339 B változathoz lásd a külön BS motor kézikönyvét. 

 

A LÉGSZŰRŐ 

BURKOLATA 

 

LÉGSZŰRŐ 

 



 

 

 

 

 

 

KARBANTARTÁSI TERV 

RENDSZERES KARBANTARTÁSI 

INTERVALLUM (4) 

Minden 

használ

at előtt 

Első 

hónap 

vagy 5 

üzemór

a 

3-

havonta, 

vagy 25 

üzemór

a után 

6-

havonta, 

vagy 50 

üzemór

a után 

Évente, 

vagy 

100 

üzemór

a után 

2-

évente

, vagy 

250 

üzemó

ra után 

Információ 

Alkatrész 

A karbantartást az alábbiak alapján 

végezze el, hónap vagy munkaóra 

szerint, attól függően, melyiket éri el 

előbb. 

Motorolaj Ellenőrizni O 
     

Használati 

útmutató 
Kicserélni 

 
O 

 
O (2) 

  

Légszűrő Ellenőrizni O 
     

Használati 

útmutató 
Kicserélni 

  
O 

   

Gyújtógyertya Ellenőrizni - 

Beállítani 

    
O 

 
Használati 

útmutató 

Kicserélni 
     

O 

Lendkerék fékbetét Kicserélni 
   

O 
  Hivatalos 

ügyfélszolgálat 

ÚSZÓHÁZ 

LEERESZTŐCSAVAR 

 



(A típus) 

Benzintank és szűrő Tisztítani 
    

O (3) 
 Hivatalos 

ügyfélszolgálat 

Üzemanyagcső Kicserélni 2-évenként (Szükség esetén kicserélni) (3) 
Hivatalos 

ügyfélszolgálat 

A szelep holtjátéka Ellenőrizni - 

Beállítani 

    
O (3) 

 Hivatalos 
ügyfélszolgálat 

Égéstér Tisztítani 200-óránként (3) Hivatalos 

ügyfélszolgálat 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

 

A motor nem indul be Lehetséges ok A hiba elhárítása 

1. Ellenőrizze a benzin mennyiségét. Nincs üzemanyag. Töltse fel. 

Szennyezett benzin; a motor 

gondatlan tárolása vagy a 

benzintank nem megfelelő kiürítése, 

vagy szennyezett a beletöltött benzin

  

Ürítse ki a benzintankot és a 

porlasztót (5. old.). Töltsön be új 

üzemanyagot. 

2. Vegye ki és ellenőrizze a 

gyújtógyertyát.  

  

A gyújtógyertya sérült, szennyezett 

vagy rosszul van beszerelve. 

Cserélje ki a gyújtógyertyát (8. old.). 

A gyújtógyertya teleszívta magát 

benzinnel (”elárasztott” motor). 

Szárítsa ki a gyújtógyertyát, és 

szabályosan szerelje vissza. 

3. Vigye el a motort egy 

szakszervizbe, vagy járjon el a 

karbantartási útmutató szerint. 

A benzinszűrő eldugult, a porlasztó 

tönkrement, a gyújtás tönkrement, a 

szelepek összeragadtak, stb. 

Cserélje ki vagy javítsa meg a sérült 

alkatrészt, ha szükséges. 

4. Nyomja meg a kézipumpa 

gombját. 

Hideg környezet.  Nyomja meg a kézipumpa gombját. 

 

Alacsony motorteljesítmény Lehetséges ok A hiba elhárítása 

1. Vizsgálja meg a légszűrőt. A légszűrő alkatrészei eldugultak. Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a 

légszűrőt (9. old.). 

2. Ellenőrizze a benzin 

mennyiségét.  

Szennyezett benzin; a motor 

gondatlan tárolása vagy a 

benzintank nem megfelelő kiürítése, 

vagy szennyezett a beletöltött benzin

  

Ürítse ki a benzintankot és a 

porlasztót (5. old.). Töltsön be új 

üzemanyagot. 

3. Vigye el a motort egy 

szakszervizbe, vagy járjon el a 

karbantartási útmutató szerint. 

A benzinszűrő eldugult, a porlasztó 

tönkrement, a gyújtás tönkrement, a 

szelepek összeragadtak, stb. 

 Cserélje ki vagy javítsa meg a sérült 

alkatrészt, ha szükséges. 

 

Beállítási paraméterek 

ALKATRÉSZ SPECIFIKÁCIÓ KARBANTARTÁS 

A gyújtógyertya elektródatávolsága 0,7 - 0,8 mm Ld. 8. ábra 



A szelep holtjátéka (hidegen) BELÜL: 0,06 ± 0,02 mm Keressen fel egy szakkereskedőt. 

KÍVÜL: 0,08 ± 0,02 mm 

Egyéb specifikációk  Semmilyen további beállítás nem szükséges. 

 

TÁROLÁS 

A benzin ne maradjon egy hónapnál tovább a tankban. 

Alaposan tisztítsa meg a fűnyírót, és a házban, egy száraz helyen tárolja. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A környezet védelme érdekében javasoljuk, hogy tartsa be az alábbi pontokat és utasításokat. 

•  Mindig ólommentes benzint használjon. 

•  Folyadékszint-jelzővel ellátott tölcsért és benzinkannát használjon, hogy elkerülje a benzin 

kifolyását feltöltéskor. 

•  Ne töltse teljesen tele a tankot. 

•  Ne töltse túl a gépet motorolajjal. 

•  Amikor olajat cserél, ügyeljen rá, hogy az elhasznált olajat teljesen összegyűjtse. Vigyázzon, 

nehogy melléöntse. Az elhasznált olajat vigye egy újrahasznosító helyre. 

•  Az elhasznált olajat ne dobja a normál háztartási hulladék közé. Vigye egy újrahasznosító 

helyre. 

•  Ha a hangtompító megsérül, cserélje ki. Szereléskor csak eredeti pótalkatrészeket használjon. 

•  Kérje szakember segítségét, ha a porlasztó javításra szorul. 

•  A légszűrőt előírás szerint tisztítsa. 

•  Javasoljuk, hogy adja vissza a kereskedőnek a gépet újrahasznosítás céljából, amikor több éves 

használat után cserére szorul, vagy már nem kívánja használni. 

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Eredeti pótalkatrészeket a szervizműhelyekben és a kereskedőknél szerezhet be. Javasoljuk, 

hogy a gépet évi karbantartás és a biztonsági berendezések ellenőrzése céljából vigye 

szakszervizbe. 

Javítással és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkért forduljon ahhoz a kereskedőhöz, 

akinél a gépet beszerezte. 

 

Gyártó: GARLAND Distributor, s.r.o. Hradecka 1136 Jicin, Cseh Köztársaság 



JÓTÁLLÁSI JEGY
hatályos 2021. január 1-jétől

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 beépí-
tve 
Kereskedő (eladó) neve, címe, a képviseletében eljáró személy aláírása és a vállalkozás bélyegzőle-
nyomata (elektronikus dokumentumon való átadás esetén
 elektronikus aláírás):

………………………..................................................................................…………

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 fo-
gyasztási 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: 
- 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év jótállás, amely további 2 évvel me-
ghosszabbítható, valamint
- 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év kötelező jótállás, amely további 1 évvel meghosszabbí-
tható.
A jótállás fentiek szerinti meghosszabbításához szükséges, hogy a fogyasztó a terméket garanciális 
szerviz felülvizsgálatra beszolgáltassa a vásárlás / üzembe helyezés időpontjától számított 
- 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén a 24. (huszonnegyedik) hónap folyamán, 
illetve 
- 250.000,- Ft feletti vételár esetén 36. (harminchatodik) hónap folyamán. 
A garanciális szerviz felülvizsgálattal kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik. A meghosszabbított 
garancia időtartama alatt a szervizelésre nem vonatkozik a jogszabályban előírt határidő. Amennyiben 
az érintett termék beépített Brigs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler motorral került érté-
kesítésre, 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 garan-
cia
• Palram márkájú pergolák: 7 év gyártói garancia

• Minden további, fentebb fel nem sorolt termékre az alábbiak szerinti jótállás vonatkozik, 
azaz
10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;
100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;
250.000,- Ft eladási ár felett 3 év.

2. Az elhasználódó, illetve kopó alkatrészekre és az ezen kopó alkatrész által okozott járulékos 



meghibásodásokra és a külső behatás által előidézett meghibásodásokra, illetve 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 ere-
detű 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 megbízo-
ttja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól 
számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk 
átadásának napja. Az I. pont szerinti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Az években megálla-
pított 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. A termék kijavítása esetén 
a jótállási idő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt 
a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási 
cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülés 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.

2. A 151/2003. (IX.22.) Korm.r előírásainak megfelelő jótállási jegy elektronikus úton is átad-
ható a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fo-
gadható el, ha tartalma megfelel a151/2003. (IX.22.) Korm.r jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. 
A jótállási jegy elektronikus úton való átadása legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését 
követő napon kötelező. Ha a jótállási jegy elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel 
kerül átadásra, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában kerül a fogyasztó részére rendelkezé-
sre bocsátásra, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetősége a jótállási idő végéig nem szün-
tethető meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A jótállási jegy elektronikus úton történő 
átadása legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon kötelező. Vita esetén a 
jelen pontban foglaltakat a vállalkozás köteles bizonyítani.

3. A jelen jótállási jegy szerinti jótállás a Magyar Köztársaság közigazgatási területén érvényes.

4. A jelen jótállási feltételek 2021. január 1-jétől alkalmazandók.

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, amelynek nem 
tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának el-
maradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának 
elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizeté-
sét igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy 
nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállási igény a számlával, illetve nyugtával 
érvényesíthető, feltéve, hogy abból kitűnik a vásárlás időpontja és a termék típusa. Ezen információk 
hiányában az érintett 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 érvénye-
sítheti. 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. A fogyasztó választása szerint a Forgalmazó 
vagy Kereskedő székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, illetve a kijelölt szerviz szolgáltatóknál 
érvényesítheti.

3. A Forgalmazónak / Kereskedőnek / szervíznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy 
kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot 
meghaladja, akkor a Forgalmazó / Kereskedő / szerviz a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás 



vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektro-
nikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

4. 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 Forgalmazó (Kereskedő) e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

5. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által 
működtetett 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 felfe-
dezésétől 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 Forgalmazóhoz vagy Kereskedőhöz vagy szervizhez intézheti.

3. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöní-
thető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesí-
tettnek.

V. A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

1. (A)  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 - arányta-
lan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt 
értékét, a szerződésszegé súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; 
− VAGY

b) a vételár arányos leszállítását igényelheti, VAGY a hibát a kötelezett költségére maga kijaví-
thatja vagy mással kijavíttathatja, VAGY a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kic-
serélést 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.

(B)  Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása 
során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó 
eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. 
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a 
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló 
törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó 
részére visszatéríteni.

 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást 
követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem 
igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás 
költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi 
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a 
fogyasztó részére visszatéríteni.

 Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől szá-
mított 30. (harmincadik) napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállal-
kozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon 
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi 
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 30 napos 
kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.



(C) Az V.1. (B) pontban foglaltak nem vonatkoznak az alábbi tartós fogyasztási cikkekre: elek-
tromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, 
lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, valamint motoros vízi jármű.

(D) A javítást végző Kereskedő / szerviz köteles igazolható módon a Forgalmazót / Kereskedőt 
értesíteni a termék kijavítását követő 5 munkanapon belül a javítás elvégzéséről. A javítást végző 
Kereskedő / szerviz köteles igazolható módon értesíteni a Forgalmazót / Kereskedőt a megállapítást 
követő 5 munkanapon belül:
a)  ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó 
dolog nem javítható;
b)  ha az ingó dolog javítása előreláthatóan 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás 
várható idejéről;
c)  ha az ingó dolog javítása nem lehetséges 30 nap alatt.

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 fo-
gyasztó 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 érték-
csökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

4. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesíthe-
ti.

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 üze-
meltetés 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 munkana-
pon 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, illetve 
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 kijaví-
tására, 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 bi-
zonyításra 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, vala-
mint 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 TERMÉ-
KEN 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.



Garanciális szerviz felülvizsgálat bejegyzések

A garanciális szerviz felülvizsgálatokat kizárólag III.2 pontban hivatkozott Forgalmazó, Kereskedő vagy 
szerviz végezheti és az ezekből adódó költségeket a fogyasztó viseli.

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 beépí-
tve 

Teljesítés időpontja (átadás vagy üzembe helyezés): ................. (év) .......................(hó) ............ (nap)
   ..
   

 

Időszakos 
ellenőrzés 

dátuma

Meghosszab-
bított jótállás 

lejárati dátuma
Szerviz bélyegzője Elvégzett munkák



Szakvélemény kötelező tartalmi elemei
a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléséhez

1. Szakvélemény:

2. Megrendelő neve és címe:

3. Üzlet neve és címe:

4. Vizsgálat tárgya:

5. Vizsgálati díj összege:

6. Vizsgálati díj fizetésére 
kötelezett:

7. Termék beérkezésének 
időpontja:

8. Vásárlás időpontja:

9. Minőségi kifogás bejelenté-
sének időpontja:

10. Fogyasztó kifogása:

11. Vizsgálati módszerek:

12. Vizsgálat megállapításai 
indokolással ellátva:

13. Tájékoztatás:

14. Egyebek:



A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak haladéktalanul és igazolható módon kell átadni!
A vállalkozás köteles a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évig megőrizni!

JEGYZŐKÖNYV
a fogyasztó kifogásáról a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskeretében eladott dolgokra vonat-
kozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján

Fogyasztó neve: .......................................................................................................................................

Fogyasztó címe: .......................................................................................................................................

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 beépí-
tve 
Termék vételára (HUF): ............................................................................................................................
..........................
Teljesítés időpontja (átadás vagy üzembe helyezés): ............................ (év) ........................................ 

(hó) .......... (nap)

Hiba bejelentésének időpontja: ............................ (év) ........................................ (hó) .......... (nap)
Hiba leírása:
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog (kérjük karikázással jelölje a megfelelőt!):

a.) kellékszavatosság termékszavatosság  jótállás
b.) kijavítás  kicserélés   árleszállítás elállás

Kifogás rendezésének módja (amennyiben eltér a fogyasztó által érvényesített igénytől, akkor ennek 
indoka):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...........................................................................
Kifogás rendezésének elutasítása esetén ennek indoka: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................



Amennyiben a terméket (kijavításra vagy a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény teljesíthetőségé-
nek vizsgálata érdekében) átvette a vállalkozás:
A termék beazonosításához szükséges adat(ok):

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

A termék vállalkozás általi átvételének időpontja:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Időpont, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működte-
tett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózko-
dási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye 
hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak 
képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatók a www.bekeltetes.hu oldalon. 

Alulírott fogyasztó a jelen jegyzőkönyv aláírásával hozzájárulok, hogy a vállalkozás a jegyzőkönyvben 
rögzített adataimat a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározottak szerint kezelje. 

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: ............................ (év) ........................................ (hó) .......... 
(nap)

                   _________________________                       ________________________
                    Vállalkozás cégszerű aláírása,                                Fogyasztó aláírása
                             bélyegzőlenyomata


