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Bensindriven trimmer
1-MAR-2017 till 20-JUL-2017
Hela världen utom Nordamerika

Bakgrund:
En komponent i startsystemet (starthake) kan flyttas ur sitt läge och/eller gå sönder vid start eller när trimmern är
igång. Det kan orsaka problem vid start och körning av motorn.
Servicebulletin – Beskrivning:
• Nödvändig åtgärd: Lagerförda berörda enheter som inte har sålts till kund kräver service.
• Endast om det påträffas: För berörda enheter som har sålts till kund behöver service endast utföras om
problemet uppstår.
• Tjänsten omfattar installation av en ny starthaksbrygga.
• Undersök om det uppkommit skador på andra komponenter i felområdet och byt ut alla skadade delar.
Garantirapportering:
Service måste utföras i enlighet med Husqvarnas garantiprocess och endast denna information ska användas:
• Komponentkod:
226 - Starthakarna
• Felkod:
92 – Delen utbytt enligt begäran från Husqvarna
• Garantityp (sålda enheter):
1 – Garanti
• Garantityp (säljs, utanför garantin):
6 - Goodwill
• Garantityp (ej sålda, lagerförda enheter):
04 – Begärd av fabriken
• Enheter arbete tillåts:
3 (18 minuter)
Att Beställa:
• För varje produkt krävs 1 starthaksbrygga, artikelnummer 503873305.
Verktyg och Servicedetaljer:
För GT2128, BC2128, och GT2125 modeller:
• Beställ kolvstoppsverktyg, artikelnummer 504910605 (eller använd något liknande som borde passa ett
14mm tändstiftshål) att sättas in genom tändstiftshålet som hjälp vid stopp av kolvrörelse.
• Montera starthaksbryggan genom att använda en 10 mm hylsa, dra åt med 7-8 Nm (60-70-lbs).
• Dra åt de befintliga övre 2 startapparathusskruvarna med T25 bits och dra med 4-6 Nm (35-55-lbs).
• Dra åt den befintliga nedre 1 startapparathusskruven med 1.1-2.2 Nm (10-20-lbs) med ett lågvarvigt
verktyg (300 rpm max), eller dra åt för hand.
Berörda serienummer:
• 17060NXXXXX till 17201NXXXXX (serienummer format: 17 = Året, 060 = dag på året (060/365 ) = 1MAR-2017, 201 = dag på året (201/365 ) = 20-JUL-2017)
Obs! Om produkten är innanför serienummerintervallet och ytterförpackningen har grön prick är produkten redan
åtgärdad.
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