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Informace:
Součást startovacího systému (západka startéru) se může při startování a provozu vyžínače uvolnit nebo rozbít.
To může způsobit problémy se startováním a s během motoru.
Pokyny servisního bulletinu:
• Nutný postup: Příslušné jednotky v neprodaných zásobách musí projít servisem.
• Pouze v případě problému: Příslušné jednotky prodané zákazníkovi vyžadují servis pouze pokud je ho
potřeba.
• Servis zahrnuje instalaci nové sestavy západky/můstku startéru.
• Zkontrolujte, zda nejsou v místě závady jiné poškozené součásti a všechny takové vyměňte.
Reklamační protokol:
Servis je nutné provádět dle záručního postupu společnosti Husqvarna a použít při tom výhradně následující
informace:
• Kód součásti:
226 – západky startéru
• Kód závady:
92 – Součást vyměněna na žádost společnosti Husqvarna
• Typ reklamace (prodáno, v záruce): 1 – Záruka
• Typ reklamace (prodáno, po záruce): 6 – Dobrá vůle
• Typ reklamace (neprodané zásoby): 04 – Vyžádáno výrobcem
• Umožněno jednotek práce:
3 (18 minut)
Součásti k objednání:
• Pro každý produkt je vyžadována 1 sestava západky a můstku startéru objednací číslo dílu 503873305.
Nástroje a podrobnosti servisu:
• Objednat zarážku pístu objednací číslo 504910605 (nebo podobný díl vhodný do 14mm otvoru pro
zapalovací svíčku) a vložit do otvoru pro zapalovací svíčku k zastavení pístu.
• Sestavu západky a můstku startéru namontujte pomocí 10mm nástrčné hlavice utahovacím momentem
7–8 Nm (70–80 kg).
• Utáhněte 2 původní šrouby svrchu krytu startéru pomocí vrtací korunky T25 utahovacím momentem 4–
6 Nm (40–60 kg).
• Utáhněte 1 původní šroub zespodu krytu startéru utahovacím momentem 1,1–2,2 Nm (10–20 kg)
pomocí nízkootáčkového nástroje (max. 300 ot/min.) nebo rukou.
Rozsah příslušných výrobních čísel:
• 17060NXXXXX až 17201NXXXXX (formát výrobního čísla: 17 = rok výroby, 060 = den v roce
(060/365) – 1. března 2017, 201 = den v roce (201/365) – 20. července 2017)
Poznámka: Pokud je výrobní číslo produktu v rozsahu příslušných čísel a na krabici je zelená tečka nebo značka,
znamená to, že je produkt již po servisu.
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Příslušné modely:
Značka

Název
modelu

Číslo
modelu

McCulloch

B28PS

966778401
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