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fyra synliga skruva r och brickor . De n nya är blank och saknar skruvar .
Kontroll och justering av spjöll och spjöllkontakt
FÖr <;ltt få bä ttre gång oc h e tt säkrare re sultat har ovi utarbetat nya anvisningar för kontroll
och juste ring av spjäll och spjällkontakt.

De mo nte ra slange n ti II lu ftre na re n från insugningsröret (luftrena re n på B 30) .
Kontrollera vid ne dtryckt gaspeda l att full spjällöppning e rhålls.
Juste ra om nödvändigt.
Montera luftslangen (luftrenaren).

Ta bort luftslangen (luftrenaren på B 30).
Lossa I åsmu tter n för s topps kru ve n oti II luftspjä Ilet.
Skruva ut skruven så att den ej ligger an mot anslaget på spjällaxeln .
Kontrollera att spjället är helt stängt . Om inte, lossa spjället och centrera det. Oroa fast
skruvarna.
Skruva in stoppskruven tills den vidrör anslaget.
Skruva in ytterligare 1/2 varv för B20, 1 varv för B30.
Dra fast låsmuttern •
Montera luftslangen (luftrenaren).
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(För den nya kontakten, se VM P - 24 - 11).
Anslut en voltmeter mellan anslutning 17 på spjöllkontakten och jord. Slå på tändningen.
Voltmetern skall visa O volt.
Placera ett bladmått 0,45 mm mellan anslaget och st-oppskruven. Voltmetern skall ge ut'."
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s'lag.,,16 bort bladmåttefoch prova omed ett bladmått O,:35 ° nim~ Voltmetern ' skall ej ge ut-
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Gäller spjöllkontakt 243 366, vil ken skiljes från den nya genom en mattsvart kåpa och med
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Demontera .voltmetern. Vrid gasreglaget sakta till full spjällöppning. Räkna att ca 20
knäppningar hörs under tiden. S lå av tändningen.

(För den nya kontakten, se VM P - 24 - 11).
Anslut en voltmeter mellan anslutning 17 på spjällkontakten och jord.
S lå på tändni ngen.
Lossa skruvarna som håller spjällkontakten.
Vrid spjällkontakten moturs mot stopp. Voltmetern skall visa O volt.
pl"'cera ett bladmåttO,40 mm mellan anslag och stoppskruv. Vrid spjällkontakten sakta medurs .ti Ils vol tmetern ger uts lag. Dra fast spjä II konto kten.
Ta bort bladmåttet •
V 'tmetern skall gå ned till O volt.
Slå ifrån tändningen.
Ta bort vo Itmetern e
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