Service Bulletin
B170048B-11
Swedish 1 (2)

SB, Förbättrat startsnöre,
McCulloch-motorsåg, CS42S,
2018-02
Berörda modeller
Modell
CS42S

PNC
967320604

Berörda serienummer
16348NXXXXX till 18036NXXXXX

Marknader som påverkas:
Europa

Beskrivning
Startsnöret kan lossna från linhjulet och förhindra att motorn startas. Linhjulet har förbättrats.

Åtgärd
Produkt som har sålts till
slutanvändare:
Ännu ej sålda produkter i
restlager:
Servicebeskrivning

Utför service endast om slutanvändaren påträffar problemet.
Inget; ingen åtgärd krävs.
Byt ut linhjulet.

Reservdelsinformation
Nytt art.nr
594090401, antal 1

Benämning
Servicesats för linhjul

Utgående art.nr
584400101 / 584400102

Information vid Garantirapportering
Vanlig garanti gäller; service måste utföras enligt vår garantiprocess och endast med nedan angiva
koder och benämningar:
Komponentkod:
Felkod:
Garantikod (lager):
Garantikod (slutanvändare):
Garantirapporttext:
Tidsenheter (6 minuter):

223 Startlina
92 – Delen utbytt enligt begäran från Husqvarna
Inget; ingen åtgärd krävs
1 garanti
Servicebulletin # B170048B-11
3 enheter (18 minuter)
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INSTRUKTIONSBLAD
BYTE AV LINHJUL

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
A. Fläkthus
I. Handtag
F. Ansatsskruv
J. Lina
B. Linhjul
J. Lina
K. Urtag på höljet
1. Hål
C. Linskruv
a. 1/4–1/2 tum (efter att
L. Urtag på linhjulet
2. Spår
D. Fjäder
knuten dragits åt hårt)
a. Krok
b. Slinga
E. Nav
F. Ansatsskruv
G. Returfjäder
H. Torn
1. Ta bort fyra (4) skruvar från fläkthuset (A). Ta bort fläkthuset från chassit.
2. Ta bort linskruven (C) från linhjulet (B).
FÖRSIKTIGHET: Returfjädern (G) är spänd och linhjulet tenderar att rulla ut.
3. Låt returfjädern långsamt rulla ut helt när du tar bort linan (J) och handtaget (I) från fläkthuset.
4. Ta loss ansatsskruven (F) från mitten av navet (E).
5. Håll linhjulet på plats i fläkthuset när navet tas bort.
6. Ta försiktigt loss linhjulet med fjädern (D), se till att returfjädern (G) stannar i fickan undertill.
7. Tillsätt en liten mängd litiumfett till tornet (H) och byt ut linhjulet på fläkthuset. Vrid linhjulet försiktigt medurs ti lls det kommer
på plats.
8. Byt fjädern och säkerställ att den fasthakade fjäderns ände helt hakar i linhjulet. Byt navet och säkerställ att stiftet hakar i på
slingan.
9. Byt navet och säkerställ att stiftet hakar i på slingan.
10. Gänga in skruven i mitten av navet och tornet och vrid till 45–50 in./lbs.
11. För in linan genom handtaget och säkra med en dubbelknut. Lämna ¼–½ tum bakom knuten. Se Bild 2.
12. Snurra linhjulet försiktigt medurs tills det tar stopp.
13. Låt linhjulet rotera moturs tills urtaget i linhjulet (L) ligger parallellt med urtaget i höljet (K). Se Bild 3.
14. Låt sedan linhjulet rotera ett helt varv moturs tills urtagen ligger parallellt igen.
15. Sätt in en insexnyckel eller en skruvmejsel i skåran som bildas av de två urtagen för att låsa linhjulet.
16. För den fria änden av linan genom hålet i fläkthuset, in i och upp genom linhjulet (1). Se Bild 4.
17. Tryck in linan i fasthållningsspåret. Se Bild 4.
18. För in låsskruven i skruvtornet på linhjulet och dra åt tills den sitter ordentligt (8–10 in./lbs.). Dra inte åt skruven för hårt.
19. Spänn linan, ta bort insexnyckeln eller skruvmejseln och låt linhjulet och linan sakta rulla tillbaka.
20. Sätt på höljet på chassit igen och dra åt med 35–40 in./lbs.
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