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1. Datum vydání : 30. září 2016
2. Bulletin číslo

: 02/09/2016

3. Název

: Výměna řezací jednotky - cutteru m2 AAD

4. Opatření

: Závazné

5. Identifikace

: Identifikace dotčených řezacích jednotek

Všechny řezací jednotky vyrobené v roce 2014 a dříve s následujícím označením, spadají do
působnosti tohoto bulletinu:
A11, B11, C11,
A12, B12, C12, D12,
A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13,
A14, B14, C14, D14, E14, F14, G14, H14, J14, K14, L14, M14, N14,
O14,
Řezací jednotky jsou označeny způsobem znázorněným na obrázcích 2, 3, a 4. Dvě číslice
označují rok výroby. Písmeno označuje výrobní sérii. Příklady uvedeny v příloze č.1.
Na řezací jednotky vyrobené v letech 2015 a 2016, které jsou označeny čísly x15 a x16, se bulletin
NEVZTAHUJE.
6. Důvod:
Na některých řezacích jednotkách MarS m2 AAD se objevilo naprasknutí izolace, jak je
znázorněno na obr.1. Kontrola u výrobce ukázala, že příčinou je technologie uzavírání a utěsnění
výstupní části řezací jednotky na straně kabelu. Naprasknutí má vliv pouze na izolaci a funkce
přístroje není nijak ovlivněna. Přesto bylo z preventivních důvodů rozhodnuto o výměně dotčených
řezacích jednotek dle tohoto bulletinu.

Obr.1
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7. Opatření:
a. Je-li identifikován problém řezací jednotky zobrazením chyby č.2 na displeji ovládací
jednotky, musí být řezací jednotka vyměněna ihned.
b. Není-li na ovládací jednotce detekována chyba, řezací jednotka může zůstat na svém místě.
V průběhu nejbližšího pravidelného přebalovacího cyklu musí být řezací jednotka zkontrolována a
vyměněna, pokud je dotčena tímto bulletinem.
c. Balič provede zápis do záznamu o přebalení o tom, že instalovaná řezací jednotka není
dotčena tímto bulletinem.
d. Náhradní řezací jednotky mohou být získány přímo z MarS a.s. nebo od distributora m2.
Dotčená řezací jednotka by měla být zaslána výrobci nebo distributorovi m2.
e. Náklady spojené s výměnou a zpětnou dopravou uživateli hradí výrobce.
8. Datum pro provedení opatření:
Povinně před dalším seskokem.
9. Oprávněná osoba:
Ing. Jaroslav Sedlák
vedoucí technického úseku
MarS a.s.
Razítko a podpis:

Distribuce tohoto závazného servisního bulletinu zahrnuje, ale neomezuje pouze na:
-

Všechny identifikovatelné vlastníky zabezpečovacího přístroje m2 uvedených výrobních
čísel;
Všechny dealery zabezpečovacího přístroje m2;
Parachute Industry Association;
United States Parachute Association;
Všechny známé parašutistické publikace;
Všechny známé parašutistické federace a asociace;
Všechny národní Aerokluby, jejich parašutistické sekce;
Technickou komisi IPC
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Příloha č.1.
Příklady označení dotčených výrobních sérií řezacích jednotek:

Obr.2 Série C, rok 2011 (značeno na kabelu řezací jednotky)

Obr.3 Série D, rok 2012 (značeno na kabelu řezací jednotky)

Obr.4 Série F, rok 2014 (značeno na těle řezací jednotky)

