VIKTIGT MEDDELANDE OM ÅTERKALLELSE
Bästa Honda-ägare !

Ämne : Risk för bränsleläckage från bränslekranen.
Som en del av Hondas kontinuerliga kvalitetsrutiner, genomför Honda nu av säkerhetsskäl en återkallelse av
Honda elverk i serien EU22i.
Vad är orsaken till detta meddelande?
Vi har blivit uppmärksammade på att det kan finnas en risk för bränsleläckage
från bränslekranen. Enligt vårt system är ni ägare till ett av dessa elverk.
Vad är problemet?
På vissa av enheterna så kan skruvarna som används för att hålla ihop bränslekranen vibrera loss med risk för
läckage som följd, bränsle kan då antändas om det uppstår en gnista eller låga.
Om ett läckage har uppstått så kan man vanligtvis identifiera detta genom att enheten avger en stark doft av
bränsle och/eller att man kan se en bränsleläcka under elverket.
För närvarande finns det inga rapporter om skador på person eller egendom.
Vad bör ni göra?
Vi rekommenderar starkt att ni inte använder ert elverk innan felet är åtgärdat.
Kontakta er närmaste auktoriserade Honda verkstad och avtala en tid för byte av bränslekranen.
De byter den felaktiga delen kostnadsfritt.
En auktoriserad Honda serviceverkstad hittar ni lättast på vår hemsida :
https://www.honda.se/industrial/dealer-search.html
Om ni inte är ägare till ett EU22i?
Om elverket har blivit sålt/stulet/skrotats, eller om er adress behöver uppdateras, vänligen kontakta er
återförsäljare så hjälper de er.
Om ni har några frågor.
Om ni har några frågor eller funderingar angående detta ärende som din auktoriserade Honda serviceverkstad
inte kan svara på, kontakta Honda Kundservice: hpesinfo@honda-eu.com
Vårt mål är att förse dig med produkter av högsta kvalitet och den bästa kundservicen.
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär denna återkallning orsakat er och vi tackar på förhand för ert
samarbete.
Med vänliga hälsningar
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