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Nedanstående anvisningar gäller för 240 och 264 samt 140 och 164 med se nt ~ 

utförande av kombi nationsanläggning • (Se n utf == ansl utn ingar ti II ce II paket 

på ovansidan. Se även VM P-85-28, Juni 1974). 

läckage av kondensvatten i n i kupen 

läckaget beror vanligtvis på något av föl jande: 

a. Igensatt e ll er felaktig dränerbälg 

b. Då I i gt is:> I erade förångarrör (meta II ytor ) 

c. Hus otätt vid nederkant av förångare 

Vid konstaterat lä ckage ska dessa saker kontroll e ras 

enligt nedanstående punkter och vid behov åtgär 

das. 

l. Demontera sidopane len samt isolerpane le" under 

i nstrume ntbrädan på passagerarsidan • 

2. Demontera dränerbä Igen. Bä Ige" är placerad mitt 

under kombinationsanläggningen • . . 
Kontrollera att bä Igen är fri frå" smuts och att 

f p • 

öppningen ser ut enligt bilden. Denna ~'ontroll' 

av bälgen bör även göras vid den årl iga över

synen av an läggn ingen. 

Det kan förekomma bä Igar av tidigt utförande 

med för liten öppn ing. 

Felaktiga bälgar ska bytas till nedanstående typ 

av bä Ig: 

Deta I jnummer Anmärkning ............ . ......... . 
1234 856 - l {lo Denna bä Ig har snäppfast

sättning i karossen • . 
. _'t f' _ ___ . __ - - • 



1. Bi I värmare 
2. Dränerbä Ig 

1 

3. lsolermatta 
4 . Karossgolv 

8 ~I ~I 
3. Montera bälgen. Bälgen ska skjutas på bilvärma- Z 

rens rörstos så långt som möjligt och vara ordent-

I igt nerdragen mot golvet. 

Monteringen kan vid behov underlättas om isoIer

mattan skärs upp något. , Mattan ' ska preS$a, mot 

bä Igens p latta. 

OBSI Vagnar med B20A-motorer är inte förse~ 

da med denna isolermatta. 

l. Kontro ll era iso leringen på förångarens rör, åtgär- \----/ 

da vid behov. Rören ska vara torra och rena in-

na n iso le rma te ria let anbri ngas. 

t f Isolermaterial et levereras som bred tape och har 

YfM9 
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112983 

~ detal jnummer 591235 - 7. 

140, 164 och 240: .. .. ..... .... ... Expansionsve nti le n får absolut 

inte isoleras. 

264: Både in- och utloppsröret ska isoleras (alla 

meta Ilytor). 

, 
l. Kör vagnen 15- 20 min med kylanläggninge n i 

dri f t • 

OBSI REC-knappen ska inte vara intryckt. 

2 . Kör sedan vagnen i vänstervarv med fullt rattut

slag på trafikfri plats (högervarv med högerstyrd 

vagn) • 

Löt en passagerare kon trollera om det ' ri nner ut 

kondensvatten vid nederkant av förångaren • 

Täta vid behov med isolermaterial. 

3. Montera sidopanelen och isolerpanelen. 
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