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Bahco bi Ivärmare 4000 

Vid byte av bränsleregulator fabrikat Encarwi 282573-5 till nuvarande regulator, fab

rikat Pierburg 688778-0, ska följande arbetsgång tillämpas : 

l. Ta ur värmarens huvudsäkr ing • 

2 . Lossa bränsleslangen från banjonippe ln på regulatorn samt ta bort kablarna pa 

magnetventi len. 

3. Ta loss kabe Istammen mellan värmaren och styrsystemet vid värmaren samt ta loss 

kopplingsslycket från värmaren (snäppfäste) • 

4. T a bort tändspo len från fläkthuslocket • 

5. Lossa fläkthuslocket från värmarkroppen (3 st skruvar) . 

6. Ta bort flamvakten från fläkthuslocket . 

7. Ta bort fläkthus locket med regulatorn , tändstiften och turbulatorhuset . 

8. Ta bort tändstiften och bräns leregu latarn. 

OBS! Spara skruvarna . 

9 . Bryt bort fäst järnet som kopplingsplinten satt i (Se bild l). 
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112 393 
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10. Täta de 2 fästhölen i fläkthuslocket där den gamla regulatorn satt. Använd fäst

skruvarno fär regulotorn samt 2 st muttrar 955779-4 "M·4. (Se bild !l. 
o , 

11 • Montera den nya r egu latorn. . . 
12. Återmontera fläkthuslocket pö värmaren. 

13. Återmontera flamvakten och tändspolen pö fläkthuslocket • 

OBS! Se till att fästskruvarno till tändspolen dras ordentligt. 

14. Innan tändsti f te t ötermonteras, kontrollera att nedanstöende mött i nnehö Ils. 
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Bild 2 

VOLVO 
112394 

Om avstöndet är mindre, byt tändstift (282544-6) 
OBS! Kopparpackningen ska <:,i ötermonteras. 

15. Återmontera kopplingsplinten samt kablarna pö magnetventilen. 

16. Återmontera kabelstammen mellan värmaren och styrsystemet. 

17. Montera en bränslenippel 688793-9 i befintlig bensinslang samt mantera densamma 

pö regulatorns bränsleanslutning • 

OBS! Kontraliera att regulatorns munstycksförlöngning är fastdragen. 

18. Återmontera huvudsäkringen samt provkör . 

Material 

Tändstift 

Regulator 

Bränslenippel 

2 st muttrar M 4 

282544 - 6 

688778 - O 

688793 - 9 

955779 - 4 


