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KOSKEE P1K 20 E sarjanumerot 20203—20259.

SELOSTUS

SUORITUS

OHJEET

On ollut tapauksia, joissa on huomattu, ett~

po1ttoaineensy~tt~5 on ollut riittin~t~5n. T~im~

on ilmennyt ep~tasaisena k~yntin~, kun s~hk5inen

polttoainepumppu on kytketty pois p~1t~. Sen

on aiheuttanut ijian tiukat pidikkeet letkussa

sek~. lika po1ttoainej~rjeste1m~ss~.

Seuraavan viiden (5) Inoottorik~ytt~5tunnin kuluessa

tai seuraavassa huollossa, kumpi tulee ensin.

1.Tarkista, ett~ polttoaineputkiston kaikki pidik-

keet ovat Qikeanmuotoisia. Pidikkeet eiv~it saa

puristaa letkua, nun ett~ sisThalkaisija rnuuttuu.

2.Tarkasta polttoainesuodattinen tyyppi. Mikb~1i

kyseess~i on Mopar Part No. 2084467 nun suorita

kohdassa 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 mainitut toimenpiteet.

Mik~i1i kyseess~ ei ole Mopar suodatin nun suorita

kohdat 4, 5, 6, 7 ja 8.

3.Tarkasta poittoalnesuodattimen 1iit~nn~t, jos on

ollut mahdollista, ett~ suodattimen putki on lel-

kannut palasia kuiniletkusta suodattimen asennukses-

sa.

Jos on havaittavissa, ett~ letkusta on leikkaantu-

nut kumipalasia, on kaasutttimet avattava ja sybt—

t~5puo1en neulaventtiili puhdistettava.
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Voitele letkun p~t ~51jy1Th, ~1~ik~ py5-

rita. suodatinta asennettaessa, nun ett~. suo—

dattimen putki ei leikkaa palasia letkusta. Asen-

na suodatin ja huuhtele j~rjestelm~ oumppaamalla

poittoalnetta s~hk~puD1pu11a j~rjeste1m~n Thpi en-

nenkuin kaasuttimen letkut kiinnitet~n.

4.Varmistetaan polttoaineen sy~tbn riitt~vyys nit-

taamalla polttoaineen virtausnoneus.

Irroita polttoaineen sybtt5letku, joka tulee s~ih-

kbpumpusta, moottorin impuissipumpusta moottori-

pylonin kohdalla.

5.Katso, ett~ po1ttoaines~ili~ss~ on noin 10 litraa

poittoalnetta.

6.Mittaa virtausm~r~i ottainalla aikaa, joka menee

mittakannun t~yttyrniseen, kun s~hk~5inen poittoal-

nepumppu on p~ll~. Jos tuotto on ~ienempi kuin

35 1/h on pa-j~rjeste1rn~ tarkistettava uudelleen.

7 .Vaihda polttoainesuodatin, viimeist~in seuraavassa

25 tunnin huollossa, uuteen P/N 20E-31-OOla-11,

(Purolator GF6/8S) joka ei leikkaa palasia letkusta.

8.Suorita koek~ytt~3. Moottorin t~ytyy k~yd~ tasai-

sesti vThint~n 5600 k/mm inybs silloin kun s~ih-

k~5inen pum~pu on pois p~1t~.

VAIKUTUS Ei vaikutusta.

NASSAKESKI~5bN

ILMAILUHALL ITUKSEN

HYV~KSYNT~


