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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Robbanómotoros Fűnyírógép
Model: 

YGLM22SH-BS750EX

Kizárólagos importőr és forgalmazó:
Gran-Export Kft.

4002 Debrecen, Madár u. 2.
Származási hely: P.R.C.
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VIGYÁZAT! Használat előtt alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, 
amelyben a rendeltetésszerű használathoz szükséges minden tájékoztatást és 

alapvető biztonsági előírást megtalál!

Gyártó: YAMAKKO ELECTRICAL MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD.
Cím: NO. 13, CHUNQIU ROAD, PANYANBG INDUSTRY PARK, 
        HUANGDAI TOWN, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU, 

         JIANGSU PROVINCE 215143 P. R. KÍNA

FONTOS: A motor első használata előtt alaposan olvassa el a motor kézikönyvé-
ben foglalt biztonsági előírásokat!

JELÖLÉSEK:

Kérjük, olvassa el az utasításokat!

Figyeljen oda a berendezés által 
felkapott tárgyakra! Távolítson el 
minden más személyt a munkate-
rületről!

Veszély! Kezét és lábát tartsa távol 
a vágószerszámtól!

Mérgező gázok: ne használja zárt 
helyen!

Gyúlékony üzemanyag, tűztől tá-
vol tartandó! Ne töltse után az 
üzemanyagtartályt járó motor 
mellett!

Vigyázat! Forró felület!

Karbantartás és javítás előtt húz-
za ki gyújtógyertyát! Kérjük olvas-
sa el a használati utasítást!

A kapcsolókar felengedése 
leállítja a motort.

Tartsa távol kezét a mozgás-
ban lévő pengétől!

Szavatolt zajszint 
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TARTALOM:

1. Leírás
2. Fűgyűjtő/fűszóró összeszerelése

3. Tolórúd összeszerelése
4.   Vágási magasság beállítása
5.   Biztonsági óvintézkedések

6. Működtetés
7. Váltómű

8. Biztonsági óvintézkedések
9. Karbantartás

10. Műszaki adatok
11. Ec megfelelőségi nyilatkozat

12. Jótállás

1. LEÍRÁS

1. Motor vezérlőkar    
2. Önjáró mód       
3. Tolókar felső része     
4. Tolókar alsó része       
5. Motor            
6. Alváz           
7. Részben műanyag fűgyűjtő

oldalsó fűelvezető lap

oldalsó zárófedél

Mulcsoló
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2. FŰGYŰJTŐ ÖSSZESZERELÉSES

a) Helyezze a fém vázat a fűgyűjtőbe (A ábra)!
b) Helyezze a zsákot a fém vázra (B ábra)!

Oldalsó fűszóró összeszerelése

3. TOLÓRÚD ÖSSZESZERELÉSES

A B C D

1. 2.

3. 4.

Emelje fel ezt a fémlemezt.

Nyissa szét a tolórudat és a két csavar és műanyag 
anya segítségével csavarozza össze a tolórúd két ré-
szét! Helyezze a berántó szerkezetet a tolórúd jobb 
oldalára, majd rögzítse a vezetéket a műanyag pánt 
segítségével!
Vezesse végig a berántó huzalt a vezetékcsatornán!
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4. NYÍRÁSI MAGASSÁG

A nyírási magasságot a keréknél található kar 
beállításával lehet szabályozni. 

5. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

• A fűnyírógépet mindig csak a fűgyűjtő és/vagy a fűszóró felhelyezését kö-
vetően használja!

• A fűgyűjtő kiürítése vagy a nyírási magasság megváltoztatása előtt állítsa 
le a motort!

• Soha ne hagyja, hogy keze vagy lába a fűnyírógép alá vagy fűkiszóró elé 
kerüljön, amikor a motor be van kapcsolva (E ábra)!

• A fűnyírás megkezdése előtt távolítson el minden olyan tárgyat a gyepről, 
amelyet a fűnyírógép felkaphat (F ábra)!

• A fűnyírógép használata során gondoskodjon róla, hogy a kezelő kivételé-
vel minden személy, gyermek és háziállat biztonságos távolságban tartóz-
kodik!

• A motor bekapcsolásakor soha ne billentse meg a fűnyírógépet (G ábra)!
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6. MŰKÖDTETÉS

7. FOGASKERÉKHÁZ

A berendezés használata előtt olvassa el a motor használati utasítását!

A kiszállításkor a motor nem tartalmaz kenőolajat: a motor első beindí-
tása előtt töltse fel 0,6 liter motorolajjal!

A penge a motor beindítását követően azonnal 
forogni kezd. A berendezés használata során a 
biztonsági kapcsolószárat (3) folyamatosan tartsa 
munkahelyzetben! Ha a biztonsági kapcsolószárat 
elengedi, a motor azonnal leáll.

ÖNJÁRÓ MÓD BEKAPCSOLÁSA
Az önjáró rendszer bekapcsolása érdekében húz-
za meg és a fékfogantyúval együtt tartsa bekap-
csolt állapotban a tolórúd alsó fogantyúját!

Az önjáró rendszer gyakori karbantartást igényel. Törölje le és zsírozza meg a 
kerekekben található fogaskerekeket! A kerékben esetlegesen található golyós 
csapágyak esetében ugyanígy járjon el!

LÉGSZŰRŐ
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8. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

AZ UTASÍTÁSOK ELOLVASÁSA
1. Kérjük alaposan olvassa el a használati utasítást! Ismerkedjen meg a be-

rendezés vezérlésével és megfelelő üzemeltetésével!
2. Soha ne hagyja, hogy gyermekek vagy a használati utasításokkal tisztában 

nem lévő személyek a fűnyírógépet használják. A helyi jogszabályok szigo-
rúbb elvárásokat is támaszthatnak a berendezés kezelőjének korával kap-
csolatban.

3. Soha ne használja a fűnyírógépet, ha más személyek, különösen gyerme-
kek, vagy háziállatok vannak a közelben!

4. Ne felejtse el, hogy a berendezés kezelője vagy felhasználója felelős a kör-
nyezetében tartózkodó személyek és ingóságok biztonságáról gondoskod-
ni.

ELŐKÉSZÜLETEK
1. Fűnyírás közben mindig erős anyagból készült lábbelit és hosszú szárú 

nadrágot viseljen! Ne használja a berendezést mezítláb vagy nyitott szan-
dált viselve!

2. Alaposan nézze át a nyírandó területet és távolítson el minden olyan tár-
gyat, amelyet a berendezés felkaphat!

3. FIGYELEM! A benzin rendkívül gyúlékony.     
 Az üzemanyagot mindig kifejezetten erre a célra készült tárolóeszkö-
zökben tárolja, kizárólag a szabadban töltse újra az üzemanyagtartályt, ne 
dohányozzon az utántöltés során, és az üzemanyagot a motor beindítása 
előtt töltse az üzemanyagtartályba! Soha ne távolítsa el az üzemanyagtar-
tály kupakját vagy töltse után az üzemanyagtartályt amikor a motor be van 
kapcsolva vagy még meleg! Ha az üzemanyag kiömlik, ne próbálja meg be-
kapcsolni a motort, hanem távolítsa el a berendezést a kiömlés helyéről és 
kerülje a nyílt láng használatát a kiömlés helyén amíg a benzingőz el nem 
oszlik! Az üzemanyagtartály és -kanna kupakját mindig megfelelően csavar-
ja vissza!

4. Cserélje le a meghibásodott hangcsillapítókat!
5. Használat előtt mindig vizsgálja meg a pengéket, csavarokat és a vágóbe-

rendezést szemrevételezéssel és cserélje le a kopott vagy sérült pengéket 
és csavarokat, illetve gondoskodjon a pengék kiegyensúlyozottságáról!

MŰKÖDTETÉS
1. Ne használja a berendezést zárt térben, ahol a veszélyes szénmonoxid gáz 

felhalmozódhat!
2. Kizárólag nappal vagy jól megvilágított helyen dolgozzon!
3. Amennyiben lehetséges, kerülje a berendezés nedves füvön történő hasz-

nálatát!
4. Mindig ügyeljen rá, hogy biztosan áll a lábán!
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5. Fűnyírás közben mindig sétáljon, soha ne fusson!
6. A kerekes modellek esetében mindig a lejtő irányára merőlegesen és soha 

ne felfelé vagy lefelé haladjon fűnyírás közben! 
7. A lejtőkön való irányváltás során legyen különösen óvatos!
8. Ne használja a berendezést rendkívül meredek lejtőkön!
9. Legyen rendkívül óvatos, ha a fűnyírógépet saját maga felé húzza!
10. Ha a fűnyírógépet meg kell billentenie, amikor egy nem füves területen 

halad át vagy amikor a berendezést a nyírandó területre szállítja, a billentés 
előtt kapcsolja le a motort!

11. Soha ne használja a fűnyírógépet ha a védőeszközök, például a fűszórók és 
fűgyűjtők, nincsenek felszerelve vagy megsérültek!

12. Soha ne változtassa meg a motor biztonsági beállításait és ne kapcsolja túl 
magas sebességre azt!

13. A motor beindítása előtt a penge tengelykapcsolóját tegye üresjáratba!
14. A motort óvatosan, az utasításoknak megfelelően kapcsolja be és ügyeljen 

rá, hogy lábai a pengé(k)től messze legyenek!
15. A motor bekapcsolásakor ne billentse meg a fűnyírógépet, kivéve ameny-

nyiben az adott modellt a bekapcsoláshoz meg kell dönteni! Ilyen esetben 
soha ne billentse meg jobban a berendezést, mint amennyire szükséges és 
csak a kezelőtől távol eső részét emelje meg!

16. Ne kapcsolja be a motort, ha a fűnyírógép fűszóró nyílása előtt áll!
17. Ne tegye kezét vagy lábát a mozgó alkatrészek közelébe! Soha ne álljon a 

fűszóró nyílás közelébe!
18. Soha ne emelje meg a fűnyírógépet, amikor a motor be van kapcsolva!
19. Az alábbi esetekben állítsa le a motort és távolítsa el a gyújtógyertya kupa-

kot:
• A nyílásokban megakadt fű eltávolítása előtt.
• A fűnyírógép ellenőrzése, tisztítása vagy javításának megkezdése 

előtt.
• Ha egy ismeretlen tárgyon hajt át, állítsa le majd vizsgálja meg a 

fűnyírógépet és javítsa ki az esetleges hibákat mielőtt újból be-
kapcsolná!

• Ha a fűnyírógép szokatlanul rázkódni kezd (haladéktalanul vizs-
gálja ki az okát);

20. Az alábbi esetekben állítsa le a motort:
 - Ha magára hagyja a fűnyírógépet
 - Az üzemanyagtartály utántöltése előtt
21. A motor leállítása során fokozatosan csökkentse a sebességet és ha a 

motor rendelkezik egy elzáró szeleppel, a fűnyírás befejeztével zárja el az 
üzemanyag tápvezetéket!
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Karbantartás és tárolás

FIGYELEM! A karbantartási vagy szerelési munkálatok megkezdése 
előtt állítsa le a motort és távolítsa el a gyújtógyertyát!

1. Mindig gondoskodjon róla, hogy minden csavar és anyacsavar megfelelően meg 
van szorítva, hogy a berendezést biztonságosan használhassa!

2. Soha ne tárolja a berendezést olyan helyen, ahol a benzingőz nyílt lánggal vagy 
szikrával érintkezhet, ha az üzemanyagtartályban benzin található!

3. Mielőtt a fűnyírógépet használat után eltenné, várja meg, hogy a motor teljesen 
lehűljön!

4. A tűzveszély csökkentése érdekében gondoskodjon róla, hogy a motoron, hangc-
sillapítón, az akkumulátor rekeszen és az üzemanyagtartályon nem található fű 
vagy túl sok zsír!

5. Az elkopott vagy megsérült alkatrészeket biztonságosan cserélje le!
6. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő nem látható-e kopás vagy sérülés jele! 
7. Ha az üzemanyagtartályt ki kell ürítenie, ezt a műveletet a szabadban végezze!

FIGYELEM! A BENZIN RENDKÍVÜL GYÚLÉKONY!
• A benzint mindig egy erre a célra készült marmonkannában tartsa!
• Az üzemanyagtartályt tölcsér segítségével töltse fel és a műveletet a sza-

badban végezze! Az újratöltés közben ne dohányozzon! Az újratöltés köz-
ben ne használja mobiltelefonját!

• A motor beindítása előtt töltse fel a berendezést benzinnel és kenőolajjal! 
Soha ne nyissa fel az üzemanyagtartály sapkáját és ne próbálja utántölteni 
az üzemanyagtartályt amíg a motor be van kapcsolva vagy még meleg!

• Ne indítsa be a motort, ha az üzemanyag kiömlött! Távolítsa el a fűnyíró-
gépet a kiömlés helyéről és gondoskodjon róla, hogy semmilyen hőforrás 
nem kerül a kiömlött üzemanyag közelébe, amíg az teljesen el nem párol-
gott!

• A lezáráskor az üzemanyagtartály és a marmonkanna kupakját is megfele-
lően szorítsa meg!

FIGYELEM! A karbantartási vagy szerelési munkálatok meg-
kezdése előtt állítsa le a motort és távolítsa el a gyújtógyer-
tyát!

9. KARBANTARTÁS



www.granexport.hu

A karbantartási vagy szerelési munkálatok megkezdése előtt állítsa le a motort 
és távolítsa el a gyújtógyertyát!
• A négyütemű motorral rendelkező modell esetében gondosan olvassa el a 

motor karbantartási kézikönyvét! Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet 
és szükség esetén töltse után vagy cserélje le az olajat!

• Gyakran ellenőrizze a fűnyírógép állapotát és gondoskodjon róla, hogy az 
alváz aljára tapadt füvet eltávolítja!

• A kerék tengelyét és a golyóscsapágyakat rendszeresen zsírozza meg!
• Rendszeresen ellenőrizze a pengét! A megfelelő teljesítmény érdekében a 

pengének mindig élesnek és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok és anyacsavarok megfelelően 

meg vannak-e szorítva! A csavarok és anyacsavarok kopása, illetve nem 
megfelelő megszorítása a motor és az alváz jelentős károsodásához vezet-
het!

• Ha a penge egy idegen tárggyal ütközik, állítsa le a fűnyírógépet és vigye el 
egy engedélyezett szervízszolgáltatóhoz!

A PENGE: a penge préselt acélból készült. A legjobb teljesítmény érdekében 
körülbelül minden 25 óra használat után élezze meg a pengét. Gondoskodjon 
róla, hogy a penge két oldalának súlya mindig egyenlő! Helyezzen egy kismé-
retű vas tengelyt (φ2 vagy φ3 mm) a penge közepén található lyukba! Ha a 
tengelynél fogva megemeli, a pengének vízszintesnek kell maradnia.

Ha a penge ekkor nem marad vízszintes, a lefelé dőlő oldalról távolítson el va-
lamennyi fémet, hogy a pengét kiegyensúlyozza!

KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT ÉS HIVATKOZÁSI SZÁMMAL ELLÁ-
TOTT PENGÉKET HASZNÁLJON, AMELYEKEN MEGTALÁLHATÓ A GYÁRTÓ VÉDJEGYE 

„YAMASONIC”!

A penge eltávolításához csavarja ki a csavart (1), majd ellenőrizze a penge rög-
zítőegységét és cserélje le az esetlegesen elkopott alkatrészeket!

A penge visszaszerelése során gondoskodjon róla, hogy a vágóélek a motor 
forgási irányába néznek! A pengét rögzítő csavart egy dinamometrikus csavar-
kulcs segítségével, 3,7 K•gm (37Nm) forgatónyomatékkal csavarja vissza!

KIZÁRÓLAG EREDETI CSEREALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON! A ROSSZ MINŐSÉGŰ 
CSEREALKATRÉSZEK HASZNÁLATA A FŰNYÍRÓGÉP SÚLYOS KÁROSODÁSÁHOZ ÉS 

SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET!
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10. MŰSZAKI ADATOK

Motor:    Briggs&Stratton, 750EX sorozat, 1008
Max. teljesítmény:  2,8 kW
Gyári fordulatszám:  2800/perc
Lökettérfogat:   161 cc
Üzemanyag-tartály:  1,0 L
Nyírási szélesség:  55,88 mm
Fűgyűjtő térfogata:  60L
Környezeti zajszint:  98dB(A)
Üzemeltetői zajszint:  86dB(A)
Rezgés:   5,713m/s2
Nettó/bruttó súly:  36kg/38kg

11. EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó vállalat neve: 
          YAMAKKO ELECTRICAL MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD.

gyártó neve teljes címe:   
         NO. 13, CHUNQIU ROAD, PANYANBG INDUSTRY PARK, 
        HUANGDAI TOWN, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU, 

         JIANGSU PROVINCE 215143 P. R. KÍNA

a műszaki dokumentációt összeállító (közösségen belüli) személy neve és címe: 

Ezennel kijelentjük, hogy az alábbi berendezés(ek) megfelel(nek) 
termék neve: Benzinmeghajtású Fűnyírógép

kereskedelmi megnevezés: Benzinmeghajtású Fűnyírógép 
felhasználás célja: fűnyírás  

modell: 
típus: Benzinmeghajtású 

sorozatszám: Műszaki minta 

megfelel az alábbi Irányelvekben foglalt előírásoknak
 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC és 2005/88/EC 

és az alábbi szabványoknak megfelelően vizsgálatokon esett át
         EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-2:2013+A1+A2

       EN ISO 14982:2009 

Szavatolt zajszint:
LWA=98dB

tanúsítvány keltének helye és ideje: Suzhou, 2019. december 24.
a tanúsító személy aláírása: Hsieh Po Chan
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12. JÓTÁLLÁS

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ GÉPEINK SZAKSZERŰ HASZNÁLATÁRÓL

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a fogyasztó részére való átadását 
követően lépett fel, így például, ha a hibát
• szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalko-

zás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe 
helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak 
figyelmen kívül hagyása,

• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
• elemi kár, természeti csapás okozta.

Amikor a gép szervízbe érkezése után, szétbontását követően kiderül, hogy a 
gép meghibásodását nem a megfelelő karbantartás (tisztítás) okozta, úgy a gép 
tisztítása 2500Ft+Áfa összeggel a vásárlóra terhelendő, illetve ha a gép javítása 
nem garanciális (üzemszerűen kopó alkatrész, az ezen kopó alkatrész által oko-
zott járulékos meghibásodás és a külső behatás által előidézett meghibásodás) 
jellegű, azon esetben a szerviz köteles a kijavítás megkezdését megelőzően tá-
jékoztatni a vásárlót a hiba jellegéről és annak kijavítási költségéről.

További fontos tudnivalók:
• Gépeink esetében 30 perc használat után pihentetni kell a gépet 10 percig.
• Figyelmeztetés! Bármilyen karbantartási vagy javítási munka végzése előtt 

válassza le a berendezést a villamos hálózatról.
• A működő gépek 5-10 m-es környezetében ne tartózkodjon a használón 

kívül más személy (az esetlegesen kirepülő szilárd anyagok miatt).

Fűnyírók, fűkaszák, fűszegélyvágók, sövényvágók:
Használatukkor nem ütközhet a füvön kívül szilárd anyaggal (például: járdasze-
gély, kaputámasztó, kő, tégla, stb.), illetve használat során elhajlított főtengely, 
sérült késtartó, elhajlott, elkopott kés nem tartozik a garanciális javítások közé.
Robbanó motoros gépek:
A benzinmotoros gépek motorjait üzembe helyezés előtt olajjal fel kell tölteni. 
(fűnyírógépek  motorjainál 6dl). Az olaj hiánya miatt, vagy nem a használati uta-
sításban megjelölt keverékű üzemanyag keverék használata miatt megszorult 
motor nem javítható garanciára.
2 ütemű motorokhoz való ásványú alapú olajat használjon, keverési arány 1:25 
  1 (egy) hónapnál hosszabb használaton kívüli időre a benzint el kell távolítani a 
tankból, ill. a porlasztóból. Műanyag kannában nem tárolható benzin, továbbá 
a hosszabb ideig tárolt benzin – porlasztó károsítása miatt-nem használható.
Ajánlott a keveréket megszűrni a tankba töltés előtt.
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Szivattyúk:
Szennyezett, koptató hatású anyagot tartalmazó, robbanásveszélyes anyag szi-
vattyúzására használni tilos.
Maximálisan 50˚C folyadékhőmérséklet mellett üzemeltethető.
Jól szellőzött, az időjárás hatásainak nem kitett telepítési helyen, maximálisan 
40˚C környezeti hőmérsékleten használható.
A hálózati hőmérséklet eltérése a névlegestől maximum ±5% lehet.
A villamos hálózathoz való csatlakoztatást képzett szakembernek kell elvégez-
ni, aki pontos ismeretekkel rendelkezik a helyi hálózatról.
A berendezést földelni kell.
A szivattyút vízszintes forgórész-tengellyel lehet beépíteni, a folyadék forrásá-
hoz lehető legközelebb. Hagyjunk elegendő szabad helyet a motor hűtőlevegő-
jének, ill. a javítás, karbantartás elvégzéséhez.
A hálózati csatlakozóvezeték megrongálódása esetén a veszélyek megelőzése 
céljából a forgalmazóval vagy szervizével kell kicseréltetni.
A szívó- és nyomócsövet úgy kell telepíteni, hogy azok a szivattyúra ne vigyenek 
át mechanikus feszültséget vagy rezgést.
Felszívásra való alkalmazáskor a szívócső végére szereljünk lábszelepet és szű-
rőt úgy, hogy ezek mindig a folyadék szintje alatt maradjanak.
Ne járassa a szivattyút szárazon! A szárazon futásból, ill. a fagyásból származó 
meghibásodásra nem vonatkozik a garanciális javítás.
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Üzemszerűen kopó alkatrészek:

Robbanómotoros láncfűrész:
Láncvezető, lánc, berántó, fékrendszer, olajszivattyú meghajtó műanyag fo-
gaskerék, kuplungszerkezet, csillagkerék, hüvely, dugó, dugattyú gyűrű, gyúj-
tógyertya

Elektromos láncfűrész:
Láncvezető, lánc, szénkefe, fékszalag, műanyag fogaskerék kopása

Robbanómotoros fűkasza:
Berántó, fűkasza fej, műanyag védőpajzs, szöghajtás, kuplung, henger, dugaty-
tyú, dugattyúgyűrű

Elektromos komposztaprító:
Szénkefe, vágókés

Szivattyúk:
Tömbszelence, hátsó védőfal, szimering kerengtetőlapát

Elektromos és robbanómotoros fűnyírók:
Kés, kés felfogató, hüvely, dugattyú, dugattyú gyűrű

Robbanómotoros fűnyíró traktor:
Ékszíjak, kés, hüvely, dugattyú, dugattyú gyűrű, tűgörgők, lánc, lánckerék, ék-
szíjtárcsa, kormány, összekötő gömbfej, fogas ív, fogaskerék, vágóasztal, emelő 
bowden

Robbanómotoros sövényvágó:
Hüvely, dugattyú, dugattyú gyűrű, kés

Elektromos rönkhasító:
Hidraulikus tömítés, vezértömb tömítés, dugattyú, karmantyú, olajszivattyú

Elektromos nagynyomású mosó:
Szivattyú, pisztoly fúvóka, szénkefe, fogaskerék

Robbanómotoros permetező:
Berántó, henger, dugattyú, dugattyúgyűrű



JÓTÁLLÁSI JEGY
FŰNYIRÓK – KERTI GÉPEK – HÓMARÓK –KISTRAKTOROK 

A készülék importőre: Sorszám: …………………………………GRAN-EXPORT KFT. 
4002 Debrecen, Madár u. 2.
Tel./Fax: +36 52 715-120 E-mail: gmszerviz@gran-export.hu

A(z) ……………..……..…………………………………-ra (re) (gyártási szám: …………………………………)a Gran-
Export Kft. a vásárlás időpontjától számított 1 évig biztosítja a garanciát, az általa gyártott, forgalmazott készülékére, amelyet 
a használati utasításban leírtak szerint rendeltetésszerűen háztartási, hobby célra használnak. A jótállás a fogyasztó 
törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
A gépet hiánytalanul, magyar nyelvű használati utasítással, kitöltött jótállási jeggyel átadtam.
Eladás napja:……………………………………………
Számlaszáma:…………………………………………
Gyártó neve, címe: ……………………………………

……………………………… …………………………………………….
Vevő aláírás Eladó szerv bélyegzője

A gépek megfelelnek az európai és magyar forgalomba hozatali normáknak. A gépeken és dobozukon az ezt igazoló 
CE jelölés megtalálható. Az eredeti minőség tanúsítást és a megfelelőségi nyilatkozatot cégünk kérésre eljuttatja a 
kedves vásárlóhoz. 

Fontos tudnivalók:

CSERÉRE JOGOSITÓ IGAZOLÁS
Kijelentjük, hogy a(z)………………………………………….számú 
jótállási jegyhez tartozó………………………………………..tipusú  
……………………………………………gyártási számú termék:
nem javítható*, vagy 3 munkanapon  belül* meghibásodott, ezért a termék 
cserejogosulttá vált, a hibás terméket a szerviz átvette.(*bekarikázandó)
ÜGYFÉL ADATAI:

Név:………………………………………………………………….

Cím:…………………………………………………………………
SZERVIZ ADATAI:

Név, Cím:……………………………………………………………

Kelt.:…………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
Tipus:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Gyártási szám:…………………………………………………..

Eladás kelte:……………………………………………………..

Eladó szerv:……………………………………………………..
     P.h. aláirás

-------------------------------------------------------------------------
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Tipus:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Gyártási szám:…………………………………………………..

Eladás kelte:……………………………………………………..

Eladó szerv:……………………………………………………..
P.h. aláirás

Igénybejelentés időpontja:……………………………

Javításra átvétel időpontja:……...................................

Hiba oka:…………………………..............................

Javítás módja:...............................................................

Visszaadás időpontja:………………………...............

A jótállás új határideje:……………………………

Szerviz neve:………………………………………

Kelt…………………………………………………..
P.h.

-----------------------------------------------------------------

Igénybejelentés időpontja:……………………………

Javításra átvétel időpontja:……....................................

Hiba oka:…………………………..............................

Javítás módja:................................................................

Visszaadás időpontja:………………………................

A jótállás új határideje:……………………………..

Szerviz neve:………………………………………

Kelt…………………………………………………..
P.h.

Gyártó: Xin Feng Electrical Co.LTD; No.16 South Gongye avenue, Taifeng Industrial Zone, Xiaolan Town, Zhongshan 
City Guangdong Province, China 

2020/01

Fűnyíró GM-BS750EX

Gyártó: YAMAKKO ELECTRICAL MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD. NO. 13, CHUNQIU ROAD, PANYANG 
INDUSTRY PARK, HUANGDAI TOWN, XIANGCHENG DISTRICT,SUZHOU, JIANGSU, P.R.C.



A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, 
feltéve, hogy  fogyasztónak minősül (Ptk. 8:1§.(1) 3. fogyasztó: a 
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül 
eljáró természetes személy) 
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A fogyasztó a 
jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt 
őrizze meg. 
 
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 jótállásból eredő jogok az 
ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 
 
A jótállási jegyen fel kell tüntetni a vásárlás napját. 
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a 
kijelölt szervizek. A jótállási jegyen történt bármilyen javítást, törlés 
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy 
érvénytelenségét vonja maga után. 
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére 
történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási 
kötelezettségvállalás érvényességét. 
 
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a 
vállalkozót terhelik. 
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozó által a jótállási 
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 
Jelen jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen 
kellék- termékszavatossági illetve kártérítési- szavatossági jogát nem 
korlátozza. 
 
A jótállás időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 
kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet 
alapján egy (1) év, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A 
jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása 
napjával, illetve ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak 
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
 
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó az illetékes megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület 
eljárását is kezdeményezheti. 
 
Hibás termék esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg a 
jótállás keretébe tartozó hiba esetén: 
 
a) a gép vásárlását követő 3 munkanapon belül a meghibásodott 

árut a vállalkozó köteles előző vizsgálat nélkül, azonnal 
kicserélni. 

 
b) a gép vásárlását követő 3 munkanapon  túl elsősorban - választása 
szerint- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott 
szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a 
másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott 
dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, 
és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott 
érdeksérelmet; 
 
c) ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit 
kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz 
vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó- 
választása szerint- a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a 
vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja 
vagy elállhat a szerződéstől. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
 
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel 
okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az 
áttérésre a vállalkozás adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt 
volt. 
 
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényt, a 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem 
köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 
rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
 
A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a jogosult 
által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, 
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.  A vállalkozásnak 

törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 
tizenöt napon belül elvégezze. 
A kijavítás során csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, 
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen 
használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének 
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre 
(termékrészre), valamint a kijavítása következményeként jelentkező 
hiba tekintetében újból kezdődik. 
A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a 
kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát 
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A felek ettől eltérő 
megállapodása semmis. 
A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. 
 
A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható 
terméket- a járművek kivételével- az üzemeltetés helyén kell 
megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el 
a le és felszerelésről valamint az el és visszaszállításról a 
forgalmazó gondoskodik. 
A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a 
kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 6:159.§. bekezdése értelmében - a 
termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott 
jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 
Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Az 
elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a 
termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének 
idejét, a vásárlás időpontját és a kifogás rendezésének a módját. 
 
Jelen jótállási nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései, a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet és a  
19/2014 (IV.29.) NGM rendelet szabályaira tekintettel került 
kiállításra. 
A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésékor a fogyasztó és 
vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 
szóló 19/2014 (IV.29) NGM rendelet 4§-a szerint köteles az ott 
meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet felvenni és annak 
másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat 
(szerviz) a termék javítására való átvételkor a 19/2014 (IV.29) NGM 
rendelet 6.§-a szerinti elismervény átadására köteles. 
 
HA A GÉPE JAVÍTÁSRA SZORUL, KÉRJÜK AZ ALÁBBIAK 
SZERINT JÁRJON EL: 
  

1. Ha a vásárolt gép garanciaidőn belül meghibásodik, 
kérjük fáradjon vissza a vásárlás helyére, ahol 
segítségére lesznek a további ügyintézésben. Feltétlenül 
vigye magával a hibás gépet (ha lehetséges annak 
tartozékait, illetve dobozát, ha megtartotta) és a jótállási 
jegyet (ennek hiányában a vásárlást igazoló blokkot vagy 
számlát). 
Minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel és 
gondoskodnak a gép szervizbe és visszajuttatásáról. 
 

2. Ha gépének meghibásodása garanciaidőn túli, cégünk 
térítés ellenében szívesen áll rendelkezésére a hiba 
megszüntetésében, eredeti alkatrészekkel történő 
kijavításában. 

 
 
 
 
ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 
Telefon/Fax szám: +36 52 715 120/ +36 52 715 144 
 
E-mail cím: gmszerviz@gran-export.hu 
 
Postacím: 4002 Debrecen, Madár utca 2. 
 
GRANEXPORT.HU 
 
 
 


