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SB, indítózsinórra vonatkozó
fejlesztés, McCulloch láncfűrész,
CS42S, 2018-02
Érintett típusok
Modell
CS42S

Termékszámkód
967320604

Érintett sorozatszám(ok)
16348NXXXXX-18036NXXXXX

Érintett piac(ok)
Európa

Leírás
Előfordulhat, hogy az indítózsinór leválik a zsinórtárcsáról, ezzel megakadályozva a motor elindulását.
A zsinórtárcsa módosításra került.

Teendő
Végfelhasználók számára
értékesített termék:
Visszamaradt, még nem
értékesített raktárkészlet:
Szerviz leírása

A szervizelést csak abban az esetben kell elvégezni, ha a
végfelhasználók a fenti problémát tapasztalják.
Nincs; semmilyen teendő nem szükséges.
Cserélje ki a zsinórtárcsát.

Alkatrész-információk
Új cikkszám
594090401, mennyiség: 1

Alkatrész leírása
Zsinórtárcsa-készlet

Régi cikkszám
584400101 / 584400102

Információk a garanciajelentéshez
A normál garanciára vonatkozó szabályok érvényesek; a szervizelés a garanciális eljárásunk
keretében, kizárólag a lent látható kódok és szöveg használatával végezhető el:
Komponens kódja:
Hibakód:
Garanciakód (raktárkészlet):
Garanciakód (végfelhasználók):
Garanciajelentés szövege:
Időegységek (6 perc):

223 Indítózsinór
92 Az alkatrész cseréje a Husqvarna kérésére történik
Nincs; semmilyen teendő nem szükséges
1 garancia
B170048B-11 számú szervizjelentés
3 egység (18 perc)

Felülvizsgálati előzmények
Felülvizsgálat
A
B

Dátum
2017-09
2018-02

Leírás
Létrehozás
1. Érintett sorozatszám(ok)
2. Alkatrész-információk - Régi cikkszám
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ÚTMUTATÓ
CSEREZSINÓRTÁRCSA

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
A. Ventilátorház
I. Fogantyú
F. Vállascsavar
J. Kötél
B. Tárcsa
J. Kötél
K. Házbevágás
1. Furat
C. Kötélcsavar
a. 0,63 - 1,27 cm (a csomó
L. Tárcsabevágás
2. Horony
D. Rugó
szorosra húzása után)
a. Kampó
b. Hurok
E. Kerékagy
F. Vállascsavar
G. Visszahúzó rugó
H. Rúd
1. Távolítson el négy (4) csavart a ventilátorházból (A). Vegye ki a ventilátorházat a vázból.
2. Távolítsa el a kötélcsavart (C) a tárcsából (B).
FIGYELEM! A visszahúzó rugó (G) meg van feszítve, a tárcsa pedig hajlamos a lecsévélődésre.
3. A kötél (J) és a fogantyú (I) ventilátorházból való eltávolításakor lassan engedje, hogy a visszahúzó rugó teljesen lazává váljon.
4. Távolítsa el a vállascsavart (F) a kerékagy közepéből (E).
5. A kerékagy eltávolításakor nyomja lefelé a tárcsát a ventilátorházban.
6. Óvatosan vegye ki a rugós tárcsát (D) ügyelve arra, hogy a visszahúzó rugó (G) az alatta lévő zsebben maradjon.
7. Vigyen fel kis mennyiségű lítium zsírt a rúdra (H), és cserélje ki a ventilátorház tárcsáját. Óvatosan forgassa el a tárcsát az óramutató járásával
megegyezően, amíg az a helyére nem kerül.
8. Cserélje ki a rugót, és győződjön meg arról, hogy a rugó beakasztott vége stabilan kapcsolódik a tárcsához. Cserélje ki a kerékagyat, és
győződjön meg arról, hogy a kerékagy szege kapcsolódik a rugóhurokhoz.
9. Cserélje ki a kerékagyat, és győződjön meg arról, hogy a kerékagy szege kapcsolódik a rugóhurokhoz.
10. Illessze be a vállas csavart a kerékagy és a rúd közepébe, és alkalmazzon 45-50 in. lbs forgatónyomatékot.
11. Dugja be a kötelet a fogantyún keresztül, és rögzítse dupla csomóval. A kötél végén a csomó mögött hagyjon 0,63 –1,27 cm hosszú részt. Lásd
a 2. ábrát.
12. Óvatosan tekerje a tárcsát az óramutató járásával megegyezően, míg meg nem áll.
13. Engedje, hogy a tárcsa az óramutató járásával ellentétesen forogjon, amíg a tárcsabevágás (L) és a házbevágás (K) egy vonalba nem kerül.
Lásd a 3. ábrát.
14. Ezután engedje, hogy a tárcsa egy teljes fordulatot tegyen az óramutató járásával ellentétesen, míg a bevágások újra egy vonalba nem
kerülnek.
15. Dugjon be egy imbuszkulcsot vagy csavarhúzót a két bevágás által létrehozott nyílásba a tárcsa zárásához.
16. Vezesse át a kötél szabad végét a ventilátorház lyukán a tárcsába, majd onnan felfelé a tárcsa lyukán (1) át. Lásd a 4. ábrát.
17. Nyomja a kötelet a visszatartó horonyba. Lásd a 4. ábrát.
18. Illessze be a kötéltartó csavart a tárcsa csavartartójába, és húzza szorosra a csavart (8-10 in. lbs. nyomatékkal). Ne húzza túl a csavart.
19. Feszítse meg a kötelet, vegye ki az imbuszkulcsot vagy a csavarhúzót, és engedje, hogy a tárcsa és a kötél lassan visszacsévélődjön.
20. Szerelje vissza a ventilátorházat a vázra, és alkalmazzon 35-40 in. lbs. forgatónyomatékot.
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