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P arke ri ngsvärmare 

Sida 1 av 2 

Modifieringar av parkeringsvärmare 091-8. och D 

För att ge dessa parkeringsvärmare förbättrade egenskaper eller komma tillrätta med eventuella 
problem som kan uppstå kan de modifieras på fö ljande sätt: 

* Ny säkringshållare nr 3728185-4 

* Värmarens vattenpump kan störa radiostyrt bi llarm. Byt till en avstörd vattenpump nr 371 4779-0 

* Förbättrad tätningsring vid bränslenippeln, nr 976970-4. 

* Överhettningstermostat kan lösa ut för tidigt. Byt till 130°C termostat, nr 3712729-7. 

150945 

150866 

Säkringshållare 

Värmarens säkringshållare är monterad på 
framflygelns innerpanel i närheten av 
batteriet. Det kan inträffa att kontaktst iften 
på äldre typ av säkringshållare korroderar 
(se bild). Byt i så fall till en ny typ av 
säkringshållare nr 3728185-4. Följ den 
bifogade monteringsanvisningen. OBS! 
Använd borrstopp så att du inte skadar 
framskärmen. 

Vattenpump 

Om vattenpumpen stör radiostyrt larm, byt 
till en avstörd pump nr 3714779-0. Knip åt 
vattenslangarna med klämtänger och lossa 
slangklämmorna. Koppla bort elanslutning
en, byt ut pumpen och montera den nya 
med hjälp av den gamla gummikonsolen. 
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Tätningsring 

En mer rivhållfast tätningsring för bränsle
röret har tagits fram och ska alltid bytas vid 
demontering av bränslenippel , se punkt E -
G nedan. 

Överhettningstermostat 

Det kan förekomma fall där 091-värmarens 
överhettningstermostat löser ut för tidigt. I 
sådana fall är det lämpligt att byta till en 
termostat med 130°C utlösningstemperatur, 

150867 nr 3712729-7. 
~--------------------------------~ 

Plocka isär brännarenheten genom att ta 
bort: 

* fläktinlopp A 
* elanslutning B på glödstift 
* glödstift C 
* flamvakt D 
* bränslerörets fästbygel E 
* bränsleröret F 

Byt även tätningsring G mot en med 
beställningsnummer nr 976970-4. 
Lossa skruvarna H. 

150868 Pressa ut brännarenheten genom att 
'--________________________________ --.J försiktigt bända i glödstiftets hål. 

150869 

Byt till den nya termostaten I och sätt ihop 
delarna i omvänd ordning. 
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