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Ford Motor Company wäljaande ainuõigus 1928 a.



EESSÕNA

Käesolew raamat sisaldab tarwilikke andmeid Teie Fordi sõiduki
korraliku käsitamiseks ja hoolitsemiseks. Lugege ta tähelepanelikult
läbi — iseäranis ettekirjutusi määrimise, jahutuse ja akkumu-
laatori korrashoiu kohta, sest see on tingimata tarwilik sõiduki
kokkuhoidliku ja korraliku töötamise mõttes.

Teie sõiduk on masinaehituse kunsti kõrgem saawutus ja kui
Teie korralikult hoolitsete tema eest, töötab ta Teil aastaid wähese
kuluga.

Kui tarwis parandusi ettewõtta, soowitame seda teha lasta meie
poolt wolitatud Fordi müütajalt, sest temal on selleks erilised tööriistad
ning, pealegi, on tema huwitatud, — rohkem kui keegi teine, — et
Teie isiklikult sõidukiga rahul oleksite.

Laske oma sõidukit ainult kogenenud mehaaniku poolt parandada
wõi järelwaadata, sest Teie sõiduk on liig kallis riist, et teda wõhiku
kätte usaldada.

Sama tuntud töö erioskust, mida Teie sõiduki walmistamisel
kasutati, peab ka tarwitama tema korrashoius.

TÄHTIS

Kui on tarwis parandusi ettewõtta, wõi osasid wahetada, on tähtis,
et Teie saaksite originaal Fordi osasid. Et selles kindel olla, tuleb
pöörata wolitatud Fordi müütaja poole.

On olemas müügil »Fordi osade» nime all alawäärtuslisi, järel-
tehtud osasi, ning et mitte nende peale sattuda, soowitame tungiwalt
pöörata ainult Fordi poolt wolitatud müütajate poole.



TEHNILISED ÜKSIKASJAD

Mootor Mootori tüüp 4 .silindriline
Tsilindri läbimõõt 98.4 m.m.
Kolbide käik 108.0 m.m.
Hobuse Jõudu 12.5/40

Käitis Liuglewate hammasratastega selektiiwset tüüpi, kolme
edasi ja ühe tagurpidi liikumise kiirusega.

Sidur Kuiw-mitmekettaline. Neli ajajat ja wiis aetawat
ketast.

Pidurid Neljaratta, mehaanilise, automaatselt laiutaw tüüp;
mõjub pedaali kaudu kõige nelja ratta peale ja
ärarippumatult pedaalist, käsikangi läbi, — tagara-
tastele. Pidurdamise kogupind on 1437 rtsm.

Isehoidew, tigu ja sektori tüüpi. Ülekande wahe
kord 11 : 1.

Rooli käitis

Määrimine Mootori määrimine hammasratastega aetawa pumba
läbi; peale selle sünnib määrimine pritsimise ja
nõrgumise läbi. õliwanni mahutus 5 liitert.

J'ahutamine Weepump ja thermo—süphoon süsteem. Jahutaja
mahutus: 11,4 liitert.
Mahutus 38 liitert.Bensiini anum

Kolmweerand—wabalt—õõtsuw, aetaw kardaani toru
läbi, spiraal koonus— hammasratta-käitis.

Tagumine telg

2629 m.m

30x4.50 balloon.Kummid

Teljede wahe

Pöörderaadius 5.2 m., pöördering 10.4 m.
1422 m.m.

241.3 m.m.

Ratta ivahe

Kõrgus maast

MOOTORI NUMBER

Mootori number on sisselöödud tsilindri bloki wasaku poolele,
pealpool wee sissejooksu kohta. Mootori number on ühtlasi ka sõiduki
number.



SÕIDUK JA TEMAGA TALITAMINE.

Jahutaja täitmine weega

Enne sõiduki käimapanemise tuleb hoolt kanda, et jahutajaon
täidetud puhta, wärske weega. Jahutaja süsteemi mahutus on umbes
11,4 liitert. Talwel tuleb tarwitada külmetamise.st ärahoidwat ainet,
(mida iga Fordi müütaja juurest saab osta.)

Silmaspidades, et mootori korralik jahutus on ärarippuw jahutus-
wee tagawarast, tuleb — iseäranis uue sõiduki juures — hoolitseda,
et jahutaja alati täidetud on.

Bensiini anuma täitmine

Anuma mahutus on 38 liitert. Riistatahwlil asuw bensiini mõõtja
näitab anumas olewat bensiini tagawara. Bensiini anumat wöib
tühjaks lasta, awades wäljalaske kruwi mustuskoguja kurnal, mis
asub mootori pool, edelaual. Bensiini anuma sissekallamise prundi
kaelas asuw sõel tuleb aegajalt wäljawõtta ja puhastada. TÄHTIS:
Peale sõela puhastamise mitte äraunustada teda tagasipanemast.
Ühtlasi tuleb hoolt kanda, et bensiini anuma kruwis asuw wäike
õhuauk puhas on.

Õliseis
Enne sõiduki käimapanemise tuleb weenduda, et õliwannis on ole-

mas tarwilisel määral poolkerget, kõrgewäärtuslist mootor-õli. Kui
õli wähe, tuleb sisselasketorust, mis mootori wasakpoolel asetatud
ning metall müt.siga kaetud, õli juurde kallata. Wiis liitert on õli-
wanni nõuetaw kogu.

Õli kogu kindlakstegemiseks tuleb tarwitada õlinäitajat, mis
mootori wasakpoolel, õli sisselaske taga asub (w. joonestus 1), nimelt
järgmiselt: tõmba õlimõõtja wälja ning pühi ta puhtaks, pane uuesti
sisse ja wõta jälle wälja. Mõõtja peal nähtawale tulew õlijälg ongi
õli kogu näitaja. Kui õlijälg ulatab märgini »F«, on õli küllaldaselt
olemas. Milgil tingimusel ei tohi õlitagawara alla »L>> märki lasta
minna, sest wähese õli tõttu wõiwad osad wigastatud saada, kui
mootor wähese õliga töötab.

Kui õlimõõtja jälle tagasi pannakse tuleb hoolt kanda, et mõõtja
lühikene ja pikk ots wäntwõlli kesta awauses oleksid, (joon. 1) muidu
läigib õli wälja.



FORD A-MÜDEI,

Enne mootori käimapanemise

Katsuge järele, kas käitise kang
on neutraal (wabajooksu) asendis,
s. o. niisuguses seisukohas, et teda
wabalt wõib pöörata mõlemile
poole.

Siis pöörake gaasireguleerija
warb, mis asub rooli ratta all
(paremal pool), umbes segmendi
kolmanda lõike peale, wõi nõnda
palju, et aktseleraatori pedaal
weidi allapoole liigub.

Gaasireguleerija allapoole pöö-
ramisega, wõi wajutamisega aktse-
leraatori pedaalile, reguleeritakse
gaasi juurdepääs tsilindritesse ja
sellega mootori kiirus.

Joonestus

Wasakpoolel asuw süütereguleerija warb peab seisma hämmas-
tatud segmendi ülemises otsas. See on järelsüütuse asend. Süüte-
reguleerija korraldab süüteküünla sädemeid, mis gaasi tsilindrites
plahwatama lööb.

Süütereguleerija tuleb sõiduki käimapanemišel alati järelsüüte
peale asetada. Pannes mootori käima eelsüüte peal, wõib mootor
tagasilüüa ja käimapanija osad lõhkuda. Nõndapea kui mootor
käib, lükatakse süütereguleerija segmendi mööda alla.

Fordi süsteemi elektrilukk on
Kaitselukk

kombinatsioon lülijast ja warga-
kindla lukust, mis sõidukit kaitseb wõõra poolt kasutamisest, ning
wastab seaduslikule ettekirjutusele sarnase sisseseade kohta.

Sisselülimiseks tuleb süütewõti süütelülijasse lükata ning parem-
poole pöörata. Seeläbi wabaneb luku tsilinder, kargab wälja ja ühendab
wooluahela. Kui tsilinder on waba, wõib mootori harilikul kombel
käimapanna, ning lülija wõti lukust wäljawõtta.

Mootori peatumiseks tuleb luku tsilinder sisselükata kuni ta kinni
haarab. Seeläbi katkestatakse wooluahel ning lukustatakse sõiduk.

Mootori käimalaske
1. Süütewõti tuleb, nagu eelpool kirjeldatud süütelülijasse lükata

ning parempoole pöörata.



Joonestus 2

Riistade ja käsitus-sisseseade
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2. Süütereguleerija peab jä-
relsüüte peal seisma; gaasi-
reguleerija seisku segmenti kol-
manda wõi neljanda lõikel ning
käitise kang olgu neutraal
asendis.

3. Kui mootor on külm,
pööra karburaatori reguleerimise
kangi terwe pöörde wasakule,
et käiinapanemiseks saada suu-
remat gaasisegu. Nimetatud
kang on abiks õhuklapi tegutse-
misele ning suurendab gaasi
kogu. Nüüd tõmba kang tagasi,
wajutades ühtlasi jalaga käima-
laske (starteri) nupule. Sel sil-
mapilgul, kui mootor käima
hakkab, wõta jalg käimalaske

Joonestus 3
Käitise kangi asendid

nupult ara ja lase karburaatori reguleerimise kang wabaks ning anna
gaasi rooli ratta all asuwa reguleerijaga juurde. Kui mootor juba soe
on, tuleb karburaatori reguleerimise kang tagasi pöörata, jättes teda
ühe weerand pööre wõrra lahti. (Waata kirjeldus karburaatori regu-
leerimise kohta lkg. 22.)

Sooja mootori käimapanemisel pole waja reguleerimise kangi
tagasi tõmmata, wäljaarwatud juhtumisel, kui mootor hariliku gaasi-
seguga käima ei hakka, sest muidu woib mootorile liiga palju gaasi-
segu antud saada. Wiimasel juhtumisel, kui mootor on liig suurt
gaasisegu saanud, tuleb awada gaasiklapp ning pidades reguleerimise
kang harilikus asendis, lasta mootor käia, et gaasisegu wäljalasta.

Sõiduki liikuma panemine
Piduri käsikang wabaks lasta. Lastes mootor töötada, tuleb sidur

lahutada, wajutades wasak pedaalile. Käitise kang pöörata wasakule
ja tagasi, saades seega wäikese kiiruse asendi. (Waata joon. 3.)
Järk-järgult tuleb siduri pedaal jalasurwest wabastada ja lasta teda
normaal asendisse, sealjuures ühtlasi kiirendada mootori käiku, su-
rudes kergelt aktseleraatorile.

Teine käik. Kui sõiduk on jõudnudkiiruseni 8 kuni 15 km. tundis,
tuleb teine wõi keskmine käik järgmiselt sisselülitada. Aktseleraator
tuleb surwest wabastada ning sidur lahutada. Pöörates käitiskangi
neutraal asendist paremale ning ettepoole, saame teise käigu. Jälle
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lase siduri pedaal pikkamööda wabaks ning tõsta sõidu kiirus kuni
20 kuni 25 km tundis.

Suur kiirus. Sidur tuleb lahutada nagu eelpool kirjeldatud, aktse-
leraator wabastada ning käitise kang teise kiiruse pealt otse tagasi
tõmmata. Nüüd ühenda sidur ja tõsta sõidukiirus soowitawa suuruseni.

Tagasi lülitamine wäikese kiiruse peale
Tagasi minnes kõrge kiiruse pealt teise kiiruse peale, sõidukiiruse

juures mitte üle 25 km. tundis, pole waja üle neutraali minna. Käitise
kang tuleb wõimalikult kähku kõrge kiiruse pealt teise kiiruse peale
wiia. Sõites üle 25 mk. t. kiirusega, tuleb tagasiminemisel teise käigu
peale järgimiselt toimida:

Sidur tuleb lahutada ning käitise kang neutraal asendi peale
wiia. Siis ühenda jälle sidur ja tõsta mootori kiirust. Lahuta sidur
uuesti ja wii käitiskang teise kiiruse peale ning ühenda sidur uuesti.
Wäikese harjutamise järele toimetate seda üleminekut mürata.

Sõit allamäge
Pikaldase kallakuga mäest alla sõites peab käiku tarwitama,

samuti sidurit ja süütet, sest niisugusel korral töötab mootor wastu-
surwega, ennast pidurdades.

Sõites järsku kallakut mööda peab sõiduk enne allasõitu teise
kiiruse peale olema ülewiidud. Kui kallak on wäga järsk, tuleb esimest
kiirust tarwitada, mis mootori pidurduse tegewust tõstab.

Allamäge sõites peab alati süüte sisselülitud olema. Süütet kat-
kestades, woolab bensiin tsilindritesse ja peseb selle seintelt määrde-
õli. Pealegi kogub plahwatamata gaas sumbutajasse, ning süüte
sisselülides wõib sumbutaja lõhkeda.

Sõiduki peatamine
Lahuta sidur, wajutades wasak pedaalile ning tarwita jalapidurit,

surudes parema pedaalile. Soowitaw on pikkamööda pidurdada,
wäljaarwatud juhtumisel, kus järsk pidurdamine hädatarwilik. Sõites
märjal wõi libedal teel, tuleb jalapiduriga sõiduki kiirust wähendada,
enne kui sidurit lahutada. Sel kombel pidurdades hoiate piduri katteid
ning ühtlasi on see ka teatud ettewaatuse abinõu.

Et sõidukit täitsa kinnipidada, tuleb sidur lahatada, kuni käitise
kang on neutraali asendisse wiidud. Mootori seismapanemiseks tuleb
elektriluku tsilinder süütelülijasse lükata, kuni ta kinni hakkab.
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Peab püüdma sõiduki käsitamises ennast nõnda koduseks teha,
et sidurdamine ja pidurdamine automaatselt süünib. See on tingimata
tarwilik ootamata hädaohu puhul.

Tagurpidi sõitmine
Enne kui sõita tagurpidi, tuleb sõiduk seisma panna. Käitise

kangi tuleb pöörata samuti nagu esimese käigu peale, selle wabega,
et kangi pöörata wasakule ja siis edasi.

Süütamine
Harilikult tuleb sõita eelsüütamisega. Juhtumistel, kui mootor

on kõwasti koormatud, näiteks, järsu mäe wõtmisel, wõi sügawas
liiwas sõites, tuleb süütamist nõnda palju järele lasta, et süütekloppi-
mist ärahoida.

Sõitmine
Sõidutee iseloomust ärarippuwaid sõidukiiruse waheldusi saawu-

tatakse jalasurwega aktseleraatorile. Harilikult saadakse kolmanda
käiguga kõik tarwisminewad sõidukiirused; esimest ja teist käiku
tarwitatakse peaasjalikult sõiduki liikumise algul, wõi kui mootor
on kõwasti koormatud.

Omaniku kohus sõiduki korrashoiu suhtes
Uus sõiduk nõuab esimestel sõidupäewadel iseäranis tähelepaneliku

hoolitsemist, rohkem, kui pärastisel tarwitamisel, kus osad on juba
sissetöötanud. Teie toimite mõistlikult, kui Teie esimeste 800 km.
sõitmisel mitte üle 48 kuni 56 km tunnikiirust ei tarwita. õli tuleb
mootoris wahetada, nagu Ihk. 13 .õliwanni puhastamise» kirjelduses
näidatud. Kunagi ärge sõitke wälja, kui Teie mitte weendunud pole,
et Teil tarwilisel määral õli, wett ja bensiini kaasas on.

Tuleb hoolt kanda, et kõik rattakummid oleksid 35 naelalise surwe
all. Nõrgalt puhutud kummid sünnitawad rohkem kulu kui kõik
muu.

Akkumulaator tuleb iga kahe nädala tagant järelwaadata ning
teda ettekirjutatud määral destilleeritud weega järeltäita. Kui weeseis
langeb alla platede ülemise aare, wõib akkumulaator kergesti rikutud
saada.

tiks kord kuus laske oma sõiduk Fordi müütaja poolt järel-
waadata ning tarwilikke parandusi teha, et Teie sõiduk oleks alati
sõidukorras.
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Siduri pedaal ei ole jala puhkekoht
Ärge wõtke omale harjumuseks hoida sõites jalg siduri pedaalil

sest seeläbi hakkab sidur hõõruma, ning kettad kuluwad asjatult

Siduri pedaali liikumise piir
Siduri pedaali korralik liiku-

mise piir (mänguruum) on umbes
%". Tähendab, et sidur hakkab
lahutama, kui pedaal umbes %"

(19 m.m.) wõrra on alla surutud.
Silmaspidades, et kettade

pind tarwitamisega kulub, wä-
heneb ka siduri liikumise piir,
ning sellepärast on waja aegajalt
sidur järelwaadata. Milgil tingi-
musel pole lubatud sõidukit tar-
witada, kui siduri pedaalil mängu-
ruumi pole.

Siduri pedaali korraldamine
Joonestus 4

Siduri pedaali korraldamine
Siduri pedaali on kerge korraldada. Wõtke teras liikme polt

wälja (waata joonest. 4) ning keerake siduri tõmbekangi. Tõmbe-
kangi sissekruwides suurendate pedaali mängu ning ümberpöördult,
kangi wäljakruwides wähendate siduri pedaali mängu. Peale korralda-
mist tuleb polt tagasi panna ning spliudiga kinnitada.



Pea õlitoru pumbast wentiili
kambri

Õli tagasi jooksu toru
Õlijpumba hammasrattad

Õli toru wäntwõlli kesklaag-
risse

Õli toru] wäntwõlli tagalaag-
risse

Waheseinad õli loksumise
ai ahoi dmi seks

Õli pearesewuaar
Wäntwõlli tagalaagri õli tõke

Õli sissepääs wentiili kambrisse
Õli kanaal jägaja wõlli edelaag-

risse
Õli kanaal jagaja wõlli surw-

laagrisse
Õli toru wäntwõlli edelaagrisse
Spiraal soon jaotab õli laagri

terwes pikkuses
Õlitihendus wäntwõlli edeotsal
Wäntwõlli õli wiskaja
Ülejooksew õli walgub wen-

tiili kambri reserwuaarist
õliwanni plekile

Õliwanni plekk
Õliwann kepsu kastja tarvis

Õli tagasi jooksu totu Wänt-
wõlli tagumise laagrist

Ülejooksew õli walgub plekilt
tagasi peareserwuaari
Õli läbikäik wentiili kambri

reserwuaari
Õli imetakse pumbaga läbi

sõela

Kepsu kastja

Õlipumba hammasrattad

Õliwanni puhastamise augu kaan

Õli wäljalaske prunt

Mootori läbilõige määrdesüsteemi selgitamiseks
Joonestus 5

.Õli pump
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FORDI MÄÄRDES Ü STEEM
Määrimise otstarbe on ärahoida hõõrumist liikuwate osade wahel.

Leheküljel 26 —2 7 äratoodud määrimise kawa annab täieliku ülewaate
Fordi sõiduki määrimise kohta. Korralik määrimine on põhipanewa
tähtsusega Teie sõiduki eluigale, ning sellepärast peawad alljärgnewad
juhatused piinlikult täidetud saama.

Mootori määrimine

Kõik mootori osad määritakse õliwanms asuwa õlireserwuaanst
Fordi pumba, pritsimise ja nõrgumise läbi.

Mootori jaoks tuleb tarwitada ainult poolkerget, kõrgewäärtuslist
mootori õli. Niisugune õli tungib kergemini laagritesse ning jahutab
hõõruwaid pinde. Muidugi mõista peab õli nõnda paks olema, et ta
laagri pindade surwel mitte wäljapressitud ei saa, misläbi metalli
osad wõiwad kokkupuutuda.

Rasked ja alawäärtuslised õlid muutuwad ruttu söeks ning katawad
pealegi jäänuste korraga kolberõngad, wentiilid ning laagrid. Külmadel
ilmadel on madala tardepunktiga kerge õli kõige kohasem sõiduki
korraliku määrimiseks.

Õlid, mis wastawad allpool toodud andmetele, on soowitatud tar-
witada »A>> mudeli mootoritel.

leekpunkt Pölemispunkt ,

Weniwus
Aastaaeg pnglen järele ] Tarretuspunkt

c c 38 "O 100l C

Talwel 188 216
"" ,01 L

,

53
- 18maks. minim.

17. 86 1. 94 .
_

Suvel 205 232 + 7
maks. minim.

i ____•
==

Õliwanni puhastamine

Õliwann tuleb aegajalt puhastada, läbitöötatud õli wäljalastes.
Uue sõiduki juures tuleb seda teha esimest korda peale 800 klm.
läbisõitu ja pärastpoole teha seda iga 800 klm. läbisõidu järele, õli
peab enne wäljalaskmist soe olema. Peale seda on soowitataw üks
kord kuus, — iseäranis külmal ajal, — õliwanni wäljalaske kate ära-

wõtta ja puhastada



11 FORD A-MUDEE

Tagatelje määrimine
Iga 8000 klm. järele tuleb differentsiaalist õli wälja lasta, ning

kest pesta petroleumiga. Uue õliga tuleb nõndapalju täita, et ta
ulatab kuni sisselaske auguni.

Käitise määrimine
Iga 8000 klm. sõidu järele tuleb õli käitisest wäljalasta, käitise

põhjas asuwa prundi kaudu. Käitise kest tuleb siis petroleumiga
hoolikalt puhtaks pesta ja wärske õliga täita.

Wärske õli walatakse käigukasti peal, parempoolel asuwa augu
kaudu, õli walatagu nõnda palju, et ta auguni ulatab.

Sidurite laagrite määrimine
Siduri eesotsas asuw peawõlli laager saab sõiduki kokkupanemisel

häästi raswaga täidetud, ning seepärast pole waja teda määrida,
enne kui aeg tuleb sidurit lahtiwõtta. Siduri lahtiwõtmise korral
tuleb laager täita haa määrderaswaga.

Umbes iga 3200 klm. järele tuleb siduri surwlaager määrida, mida
toimetakse raswapressi abil, ärawõttes järelwaate kaan (joon. 13),
ning pöörates laagrit, nõudakaua kui määrdenippel ülespoole tuleb.

TÄHTIS: Sidur on kuiwketta sidur ja teda ei tohi kunagi
õliga määrida.



Siduri ketta trumm
Siduii edelaagri tä-

hendus
Siduri edelaager

Käitis (transmissioon) ja sidur
Joonestus 6

Hooratta hambad



16 FORD A-MUDEE

Sõiduki määrimine

Nende osade korraliku määrimiseks, millede külge kooniline
määrdenippel tehtud, on ettenähtud kõrgesurwe määrimise wiis, mida
toimetatakse raswapressiga. Niisuguse süsteemiga wõib määret
sissesuruda surwega kuni 140 kg. kt. sm., mis wõimaldab niisugust
põhjalikku määrimist, mida ühegi teise süsteemiga pole wõimalik
kättesaada.

Niisugune määrdepress kuulub iga sõiduki warustusse, ning
temaga wõib määret anda igasse
kohta, mis on warustatud koonilise
määrdenippeliga.

Pressi täitmine

Wõta kaan pealt ning kolbe
wälja (w. joon. 7). Täida toru kõ-
wasti määrega ja et mitte õhupulle
sisse jätta, koputa pressi suuga täit-
mise ajal tasa wasta käepärast olewat
puust asja. Et press tagant mitte
wälja ei annaks ja käsa ei määriks,
TULEB TORU TÄITA MÄÄREGA,
KUNI WÄLJASPOOL TORUL
ÄRATÄHENDATUD MÄRGINI.

Pressi käsitamine

Surudes pressi wasta koonilist
määrenippelt, lükatagu kolbet,
misläbi määre suure surwe tõttu
nippeli kaudu laagrisse tungib.

Kui käepide .surumisele enam
järele ei anna, tuleb toru ühe käega
kinni hoida ja teisega käepide
tagasi tõmmata, misläbi määre jälle
sattub kõrgesurwe -silindrisse jasealt
uue wajutamisega wõib määritawa
laagrisse aetud saada.

Joon. 7
Määrdepress
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Dünamo ja käimalaske mootori määrimine

17

Dünamo ja käimalaske mootori laagrid saawad sõidukile montee-
rimisel määritud ja ei nõua peale seda enam määrimist.

Voolujagaja määrimine
Voolujagajat peab puhtalt hoidma ja häästi määrima. Iga 800

klm. järele tuleb õli walada õlitaja ääreni. Iga 3200 klm. järele tuleb
voolujagaja kate ärawõtta, kühmud puhastada ja kergelt waseliiniga
sissemäärida.



Joonestu_jjB
Jahutus-süsteem
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FORD-JAHUTUS-SÜSTEEM

Mootori jahutamine

Fordi mootor jahutatakse weega, mis woolab põlemisruumi ja
wentiilide asemeid ümbritsewate tsilindrite waheseinte wahel. Wee
woolamine põhjeneb thermosüphoon-süsteemile, kusjuures wee-
woolu kiirustab tsilindri eesotsa asetatud tsentrifugaal pump. Nime-
tatud pump saadab sooja wee mootorist jahutaja ülemise weekambrisse,
mis sealt jahutaja torude kaudu alumise weekambrisse jookstes,
ara jahtub. Jahutaja saab omalt poolt jahutust wentilaatori läbi, mis
asetatud jahutaja taha ja jahutaja torude ümber alaliselt õhku sisse
imeb.

Et ülekuumendamist ärahoida, tuleb jahutaga weega täis boida.
Jahutaja mahutus on umbes 11 liitert.

Wentilaatori rihma korraldamine

Wentilaator ja weepump töötawad mõlemad sama wõllilt, mida
kolmenurgelise kummirihmaga ümberaetakse. Sõidukit wabrikust
wäljalastes, <_ntakse rihmale tarwiline pinge ning teda ei tohi mitte
enne lühendada, kui ta libisema hakkab. Rihma järelaitamist toime-
tatakse wäga lihtsalt, lahti kruwides dünamo hoidja mutri ning
nihutades dünamo wäljapoole. Rihma ei tohi mitte wäga pingutada

ainult nõnda palju, et ta mitte ei libise

Tihendus tarwitatakse wee
pumba wõlli wahelt wee wälja-
jooksu takistamiseks. Kui ti-
hendus lõdweneb, tuleb ühenduse
mutter wõtmega järelaidata, nagu
joon. 9 näidatud. Mutrit ei tohi
mitte liiga kinni tõmmata, waid
ainult nõnda palju, et ta wett
läbi ei lase.

Weepumba tihendus

Jahutaja puhastamine
Aegajalt tuleb terwe jahutus-

süsteem korralikult puhastada.
Joonestus 9

Weepumba wõlli tihendamine.



Vooluj ägaja
Süüte küünla ühendaja

Tsiliudti pea
Tsilindri pea tihendas
Wäljalaske torustik

Imew torustik \

Süüteküünal
Wentilaator
Dünamo hoidja

Seadekruwi
Dünamo hoidja
Õlitäitja kaan
Dünamo ühendaja
•Dünamo rihma ratas

Dünamo lülija

Tsilindri

Süüte korraldamise

Dünamo
Dünamo toetaja
Wentilaat. rihm

Õliwanni tihendus
Wäntwõlli haaraja

Wäntwõlli ratas
Hooratta kest
Õliwann

Mootori eeswaade
Joonestus 10
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Selleks tuleb jahutaja all olew wäljalaske kraan awada ning pealt
woolikuga wärsket wett sisse jooksta lasta — umbes 15 minutit —

wõi wähemalt nõnda kaua, kuni wesi alt hakkab puhtana wälja-
woolama.

_L

Jahutaja eest hoolitsemine talwel
Külmal ajal tuleb tarwitada kaitse abinõu jahutuswee ärakülma-

mise wastu, et ärahoida jahutaja torude lõhkenemist.
Tuleb silmas pidada seda asjaolu, et alalise äraauramise tõttu

kaotab külmamise-kaitse abinõu oma mõju ning seepärast peab teda
sagedasti järelproowima, iseäranis suurtel külmadel.

Korraliku külmamise-kaitse abinõu saate osta iga wolitatud Pordi
müütajalt. Täieline juhatus on selle abinõu kasutamise kohta juur-
delisatud, milles äratähendatud, missuguses wahekorras teda teatud
külmaga tuleb kasutada.

Silmaspidades, et külmamise-kaitse abinõud sisaldawad harili-
kult alkohooli, tuleb sissewalamise juures ettewaatlik olla, et teda
mitte mööda walada, sest alkohool rikub püroksiliin-lakki, millega
Fordi autod on ületõmmatud. Peale abinõu sissewalamist waadake,
et jahutaja prunt on kõwasti kinnikeeratud.
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KÜTTEAINE JUURDEWOOL.
Bensiini anum

Bensiini anum on 38 liitrilise mahutusega ning on asetatud wankri
kere ette. Sellest anumast jookseb bensiin omal jõul karburaatorisse,
kus tema õhuga segades kolbe imemise läbi tsilindritesse sattub.
Mootori pool edelaual asuwasse mustuse kurna korjawad ennast
wesi ja muud kõrwalained, mis muidu oleks ennast bensiini anumasse
kogunud. Aegajalt tuleb kurn puhastada, et kõrwalained ei sattuks
karburaatorisse.

Karburaator (gaasistuja)
Karburaatorisse sattuwat bensiini kogu reguleerib nõelwentiil,

kuna gaasi kogu, mis imemistorustikku walgub, reguleeritakse juhi
poolt gaasiklapi asendamisega, ärarippuwalt mootori käigu kiirusest.
Kõik karburaatori regulaatorid, peale nõelwentiili ja gaasiklapi on
paigale kinnitatud, ning ainsamaks põhjuseks karburaatori rikkeks
wõib olla mustuse wõi wee sissesattumine. Seepärast tuleb teda
aegajalt puhastada, sõela wäljawõttes ning teda bensiiniga pestes.
Sõela saab kergelt wäljawõtta, wäljakruwides sõela prunt (waata
jon. 12). Peale puhastamise mitte unustada sõel tagasi panna. Üht-
lasi on soowitaw karburaatori all asuwat wask kruwi lahtikeerata ja
weidi bensiini läbilasta.

Gaasisegu reguleerimine
Kütteaine kokkuhoidmiseks tuleb bensiini juurdewool piirata

reguleerimise kangi parempoole keeramisega, nõnda palju, kui see
wõimalikuks osutub, ilma mootori käigukiiruse wähendamiseta. See
on iseäranis soowitaw nendel olukordadel, kus wõimalik on pikemat
maad ühesuguse kiirusega sõita, misläbi hea juht wõib kütteainet
tuntuwalt kokku hoida.

Keerates karburaatori reguleerijat liiga palju paremale poole,
saawutarne lah ja segu, keerates liiga pai j uwasakule saame rikkaliku segu.
Esimesel juhtumisel on liiga palju õhku ja liiga wähe bensiini, kuna
teisel — on liiga palju bensiini ja wähe õhku. Wiimasel on weel see
halb omandus, et ta suure bensiini kulu juures annab palju suitsu ja
pealegi saab mootor ülekuumendatud.

Segu tuleb wõimalikult lahja pidada, nõnda, kuidas mootori tege-
wus seda lubab.



Joonestus 11
Kütteaine juurdewoolu süsteem.
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Karburaatori korraldamine
Harilikkudel sõidutingimustel sünnib karburaatori reguleerimine

seeläbi, et karburaatori reguleerija-kang keeratakse parempoole, kuni
nõel asemes peatuma jääb, mispeale kang ühe weerand pöörde wõrra
tagasi keeratakse.

Tuleb hoiduda nõela liiga kõwasti sissekeeramisest, misläbi nõela
asemes sooned tekiwad, ning ase laieneb. Kui nimetatud osad saawad
rikutud, on karburaatori täpne reguleerimine raskendatud.

Wabajooksu reguleerimine
Süüte-reguleerija tuleb täieliku järelsüüte peale seada. Karbu-

raatori klapi peatiskruwi tuleb parajasti seada, et mootor mitte seisma
ei jää (waata joon. 12). Wabajooksu reguleerimiskruwi kinni wõi

lahti keerata, kuni mootor ühe-
tasaselt käib (reguleerija kruwi
õige asend umbes 2 keerdu).
Nüüd keera seni klapi peatis-
kruwi, kuni mootor soowitud arw
tiirusi teeb. Kirjeldatud regu-
leerimist wõib ainult siis ette-
wõtta, kui mootor juba soojaks
on jooksnud. Uuelt mootorilt
pole loota, et ta wabajooksul
ühetasaselt käib, wõi et ta
oma surwega kolbed tagasi-
wedrutab.

Joonestus 12
Wabajooksu reguleerimine
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EEEKTRI SISSESEADE
PUektri sisseseade koosneb järgmistest osadest
Akkumulaatori batarei.
Dünamo.
Käimalaskja (starteri) mootor.
Jagaja.
Süütemähis.
Süüteküünlad.
Amperemeeter.
Sarw.
Eambid.
Tuuleklaasi puhki ja (kinnisel sõidukil)

Süütamine
Tarwiline wool gaasi segu süütamiseks tsilindrites on kogutud

akkumulaatori batareis. Süütemähis transformeerib madalpinge
woolu kõrgepingeliseks, millel küllalt pinget on, et sädet lüüa süüte
küünlate elektroodite wahel. Jagaja katkestaja katkestab madal-
pinge woolu ühesugustes waheaegades, kuna jagaja rootor kõrgepinge
woolu üksikutele süüteküünlatele õige süütekorras üleannab.

Katkestajate kontaktide korraldamine
Katkestajate kontaktide wahe on 0,015 kuni 0,018 tolli ( = 0,38

—0,46 m.m) Seda wahet tuleb aegajalt järelproowida ja weenduda,
et kontaktid on korralikult asetatud.

Kui kontaktid põlenud wõi konaruseks muutunud, peab neid
õlikiwiga äralihwima. Wiili ei tohi selleks tarwitada.

Kontaktid seatekse järgimiselt:
Tulewad ärawõtta jagaja kaan, rootor ja jagaja kere.
Mootor tuleb wändaga tasakesti keerata, seni kui katkestaja warb

seisab ühel kühma (neljast kühmast) kõrgemal punktil, ning kontaktid
on täiesti awatud.

Kontakti kruwi kaitsekruwi tuleb lahti keerata ning kontakti
kruwi keerata kuni kontaktide wahe on 0,015 —0,018 tolli. Mõõtmi-
seks tuleb tarwitada normaal paksus-mõõtjat.

Silmaspidades, et süütesäde peab tõususurwe lõpul läbilööma,
tuleb süüte õiget töötamist sel momendil proowida. Selleks, et tõusu-
surwet leida ning süütemomenti korraldada, tuleb järgmiselt toimida:

Süüte korraldamine



A\ Rooli (tõmbekang

Q\ Roolitigu

A) Siduri pedaali laager

A) Piduri pedaali laager

t>) Si- 1 duri surwlaager
(Kaan §■ ärawõtta)

A) Tagumine piduri kühm
A) Tagumise ratta laager

A) Vedrukandja '

A) Amortisaatori
ühendusliige

F) Differentsiaal

A) Amortisaatori
ühendusliige

A) Vedrukandja s

""A) Ede piduri kühmwõll

"~"A) Rooli tõmbekang

~A) Edevedrukandja

~~A) Amortisaatori ühen-
dusliige

—E) Mootori põhi (iga

800 km. järele õli
wahetada

A) Ventilaator

1A) Weepump

A) Amortisaatori üheu-
dusliige

A) Edewedrukandja

A) Edepiduri kühmwõll

A) Tagumise ratta laager /

A) Tagumine piduri kühm

A) Iga 800 km. raswapressiga määrida
B) Iga 3200 km. raswapressiga määrida
C) Iga 3200 km. Ford eri-rooli-raswaga

määrida (mitte harilik rasw)

E) Jagaja võll

D) Jagaja kühm
'kaan ärawötta

__) Sääre üliendus-
' kang

D
Bj
F.
G)

Iga 3200 km. puhastada ja kergelt vaseliiniga määrida
Õlita iga 800 km.
Käigukasti õliga 8000 km.
Iga 800 km. raswaga uuesti täita

Joonestus 13
Määrimise kavva



Joonestus 14
Süütesüsteem
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1) Süütereguleerija warb seatagu täiesti järelsüütamise peale.
2) Kui waja, tuleb katkestajate kontaktide wahe järelproowida,

nagu eelpool kirjeldatud.
3) Hammasratta kattes asuw süüte korraldaja tihwt (w. joon. 10)

tuleb wäljakruwida ning teise otsaga auku tagasi panna.
4) Mootor tuleb wändaga tasakesti keerata ning samal ajal tihwt

tugewasti sisselükata. Kui esimese tsilindri kolbe jõuab tõusu-

surwe lõpuni, satub tihwt jagaja wõlli hammasrattas olewasse
lohku.

5) Jättes tihwt nimetatud asendisse, wõetakse ara jagaja kaan,
rootor ja jagaja kere.

6) Jagaja kühma kaitsekruwi tuleb lahtikeerata nõnda, et kühm
ennast keerata laseb.

7) Rootor tuleb tagasi panna ning keerata, kuni rootori warb
jagajas olewa kontakti N:o 1 wastas-poole seisandisse tuleb.

8) Nüüd wõetakse rootor uuesti ara ja keeratakse kühm natuke
wasakule (s. on wastupidi kella näitaja liikumise suunale)
nõnda, et katkestaja kontaktid hakkawad parajasti awanema
ning siis keeratakse kühma kaitsekruwi kinni.

9) Rootor ja jagaja kaan tulewad jälle kohale panna
10) Tihwt wõetakse jagajawõlli hammasratta lohust wälja ning

kruwitakse hammasratta kattesse tagasi.

Joonestus 15
Jagaja pealtpoolt waadatult.



Joonestus 16
Elektri juhede kawa
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Joonestus 17
Jagaja külje pealt waadatidt

Fordi akkumulaator
Fordi käimalaske süsteemis kasutatakse 6-woldilist, 80-ampeer-

tuunilist, 13 plaadiga akkumulaatori, missugune on Fordi tehastes
konstrueeritud ja walmistatud eriliselt Fordi sõiduki tarwis.
Akkumulaatori weege järeltäitmine

Iga kahe nädala tagant tuleb akkumulaator järelwadata, et
weenduda, kas wedeliku seis on ettekirjutud kõrgusel. Akkumulaatori
lahutis (elektrolüüt) peab ulatama täitetoru põhjani ning alati selles
kõrguses hoitama. Kui wedeliku pind langeb, tuleb destilleeritud
wett, kuni nõutud seisuni juurdekallata. Järelwalamiseks määratud
wesi tuleb alalhoida puhtas, kaetud, klaasist, portselaanist, kummist
wõi tinast nõus. Külma ilmaga wett juurdelisades, peab seda kohe
enne wäljasõitmist tegema, sest siis saab wesi elektrolüüdiga segatud
ja ei külma ara. Akkumulaatorile juurdepääs on lihtne; waja ainult
juhi istme ees põrandal olew wäike luuk awada. Akkumulaatori wälja-
wõtmiseks tulewad põranda lauad üleswõtta.

Kui olete akkumulaatori uuesti sõidukile tagasi asetanud, siis
kandke hoolt, et positiiw-pool on raami läbi maandatud, (w. joon. 14).
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Akkumulaatori täitekorkidega ja poolide ühendustega ümber
käimine
Akkumulaatori täitekorgid ning poolide ühendused tulewad tuge-

wasti kinni tõmmata ja akkumulaatori kate puhas hoida. Akkumu-
laatori peab ammoniaakis niisutatud lapiga ara pühkima, et juhtumisi
peale sattunud hapnikku eemaldada, mis akkumulaatori wõib rikkuda.
Kaabli ühendusi kergelt waseliiniga määrides, hoitakse eemale nende
läbisõõmist hapniku läbi. Wäga tähtis on, et akkumulaator oleks
oma tugede peal alati kõwasti kinni. Kui klemmid on lõdwenenud,
hakkab akkumulaator loksuma, misläbi wõiwad katkeneda ühen-
dused, kärjed purustatud saada ja ettetulla muud wigastused. Kui
parandused hädatarwüikud, wõi kui Teie oma sõiduki talweks seisma
panete, andke akkumulaator wolitatud Fordi müütaja kätte, kes teda
asjatundlikult parandab ja alalhoiab ja ärge usaldage kunagi oma
akkumulaator wõhiku kätte.

Dünamo
Dünamo on jõujaama tüüpi, sest tema ehituswiis on sama, nagu

jõujaama dünamodel, ning ta on kinnitatud mootori wasak poolel.
Talwekuudel tuleb laadimise wooluwõime 14 amp. ning suwekuudel
10 amp. peale seada. Wooluwõimetwõib muidugi olukordadega arwe-
stades wähendada wõi suurendada. Näituseks, tuleb sõitjal, kes
päewal pikke sõite teeb, wooluwõime 8 amp. peale alandada, et mitte
akkumulaatorit ülelaadida; teisest küljest tuleb sõitjal, kes sagedasti
peatub, hariliku wooluwõimet tõsta, et akkumulaator mitte liiga
ruttu ei tühjeneks.

Dünamo laadimis-wooluwõime suurendamine ja wähendamine
Dünamo laadimis-wooluwõime suurendamiseks wõi wähendamiseks

tuleb dünamo kate lahtiwõtta ning pinna harjahoidja kaitsekruwi
lahtikeerata. Nimetatud harjahoidja on seeläbi kergelt äratuntaw,
et tema wiiest harjahoidjast ainuke on, mis harjahoidja rõnga praos
ennast liigutada laseb ning kaitsekruwiga warustatud on. Teised
harjahoidjad on rõnga külge liikumatult needitud. Laadimise woolu-
wõime suurendamiseks tuleb pinna harjahoidjat pöörata ankru tiir-
lemise suunas; wooluwõime wähendamiseks tuleb nimetatud harja-
hoidjat wastupidi suunas pöörata. Dünamo töötamise wõimet näitab
riista tahwlil ülesseatud amperemeeter.
Käimalaske (starteri) mootor

Käimalaske mootor on sõiduki mootori wasakpoolel ülesseatud.
Tema ei nõua muud järelwalwet, kui et kaabliühendused oleks puhtad
ja kõwasti kinnitõmmatud.
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Süütemähis
Akkumulaatorist tuleb madalpinge süütemähisesse, kus ta kõrge-

pinge wooluks transformeeritakse nõnda, et ta süüteküünaltes säde-
meid sünnitab. Aegajalt tuleb mähise, jagaja ning süüteküünalte
ühendusi järelwaadata, et nad puhtad ja kinnitatud oleks.
Süüteküünlad

Süüteküünalte ülesanne on gaasisegu tsilindris sädeme läbi süütada
ning plahwatama lüüa. Halwa wõi wõõriti süütamise põhjuseks wõib
olla asjalugu, et süüteküünlad mustad on, wõi pole nende elektroodide
wahe õige. Tuleb süüteküünlad puhtad hoida ning elektroodide wahe
seada 0,025 tolli (0,6,3 m.m.) peale.

Asjata on ettewõtta katseid mitmesuguste päritolewusega küünal-
tega, sest Fordi sõidukid on warustatud wabriku poolt niisuguste
küünaltega, mis selle sõidukile kõige kohasemad.
Amperemeeter

Amperemeeter on asetatud riistade tahwlil. Ta näitab »eharge»,
kui dünamo laadib akkumulaatorit, ning »discharge», kui tuled põlewad
ja kui sõiduki kiirus on alla 16 klm. tundis.

Kui juhtub, et sõiduk liigub kiirusega üle 25 klm. tundis ning
sealjuures amperemeeter ei näita »charge», tuleb wea selgitamiseks
wolitatud Fordi esindaja poole pöörata.
Walgustuse lülitus

Sõiduki walgustus-süsteemi kuuluwad järgmised lambid: üks
riistade tahwlil, 2 helgiwiskajat ning kombineeritud taga-ja stoplamp.

Walgustuse lülija asub keskel, rooli ratta peal. Helgiwiskajate
pirnid on 6—B woldilised, kahekordse höõgniidiga, ning täidetud
gaasiga. Suureni hõõgniit on 21 ning wäiksem 2 küünlalised. Wäiksed
3 küünlalised pirnid taga ning riistade tahwlil on 6—B woldilised,
ühekontaktilised, kuna stoplambi pirn on ühekontaktiline ning
21 küünlaline. Kõik lambid on paralleelselt lülitud, nõnda, et ühe
lambi rikkeminemine wõi ärawõtmine teiste tegewuse peale ei mõju.
Woolu saawad lambid akkumulaatorist.

Kui läbipõlenudpirni asemele tahate uut panna, siis muretsege omale
originaal Fordi pirnid, sest müügil on palju alawäärtuslikke pirne, mis
nende ülesandele eiwasta. Originaal Fordi pirnid kannawad soklil FORDI
pealkirja, ning tarwitades ainult neid pirne, wõite julge olla, et Teie
sõiduki walgustus wastab seaduslikkudele nõuetelt.

Pirnide wahetus

Helgiwiskajad
Sõidukit wabrikust wäljalastes, saawad helgiwiskajad korraldatud
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ning järelproowitud nõnda, et nad kõigi osariikides ettenähtud seadus-
likkudele nõuetele wastawad. Kui peaks juhtuma, et helgiwiskajad
on oma fookus (walguse punkti kasulikuma asendi) wõi helgi õige
suuna kaotanud, peab neid tingimata kohe kordaseadma. Fordi
müütajad on selleks tarwilikkude abinõudega warustatud, kuid seda
wõib ka ise teha, kui selleks wastawa sisseseade muretseda.

Helgiwiskajate korraldamine
Helgiwiskajate korraldamist tuleb toimida tühja, loodis põrandal

seiswa, sõidukiga, mis on asetatud walgest seinast wõi muust pinnast
25 jala (7,62 m.) kaugusel, arwates seinast kuni helgiwiskajate otsa-
esiseni. Sein peab olema poolpimedas, wõi nõnda walgusest kaitstud,
et helgiwiskajate walgusejugad tema peal selgelt näha oleksid. Seinale
tulewad mustad kriipsud tõmmata, nagu joon. 18 ja 19 näha. Üksik-
asjad on näha joon. 20.
Fookussi seadmine

Suur walgus lülitakse sisse. Tambi taga olewast kruwist seatakse
lamp fookussi, kuna teine lamp on sel ajal kinnikaetud Kruwiga
seatakse pirni hõõgniit reflektori fookussi, saades seina peal elliptilise
walgusekuju, horisontaalselt pikema teljega (w. joon. 18). Pirni tuleb
nõnda seadida, et walgusekuju ülemine aar häästi selgelt nähtaw oleks.

Joonestus 19Joonestus 18
Pahem helgiwiskaja täpselt foo-
kusis ja korralikult reguleeritud

Mõlemad helgiwiskajad on täpselt
fookusis ja korralikult

reguleeritud.

Kui helgiwiskajate suurema walgusega hõõglalambid on nõnda
korraldatud, siis on ka wäikeste lampide asend õige.
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Reguleerimine
Kandja mutter keeratakse lahti ja helgiwiskaja seatakse soowi-

tawasse asendisse.
Seinal olewa walgusekuju ülemine aar peab ulatama kriipsuni,

mis 33 tolli (838 m.m.) pealpool sõiduki seisupinda. Kui walgusekuju
ülemine aar tühja sõiduki juures on nõnda asetatud, siis on helgi -

wiskajatel ka õige asend koormatud sõidukil, mis ühtlasi wastab
enamisti kõigis riikides makswatele ettekirjutustele.

Walgusejugad peawad otse ettepoole jooKsma, nõnda et seinal
paistwate elliptiliste walgusekujude keskpunktid on üksteisest 30 tolli
(762 mm.) kaugusel.

Helgiwiskajaid saab sel moel hõlpsasti reguleerida, kui seina peale
kriipsud tõmmata, nagu joon. 20 näha; nimelt, ühe horitsontaaljoone
33 tolli (838 mm.) loodis põrandapinnast, millel sõiduk asetatud ning
loodis liini, üksteisest 30 tolli (762 mm.) kaugusel, wõi 15 tolli (381
mm.) sõiduki keskliinist arwates. Sõiduki õiget asendit seina suhtes
on hõlbus seeläbi kindlaks teha, kui ühe poole sõiduki rataste tarwis
liistud põrandale lüüa, nagu joon. 20 näidatud. Kui .seda pole wõimalik
teha, siis wõib põrandale wastawad jooned tõmmata, sõiduki täpse
seisukoha äranäitamiseks. Eksituste ärahoidmiseks wõib uue sõiduki
tarwis joonedpunasega tõmmata, kui endisel jooned on mustaga tehtud

Joonestus 20
Sisseseade helgiwiskajate fookussi seadmiseks ja reguleerimiseks.



Kardaani liige

Kardaani liikme sise-
mine kate

Kardani liikme katte
wilt-tihendus

Kardani wõlli rulllaager
Rulllaagri kest

Määrde tihendus

Kardaani tugi
Kardaani toru
Kardaani wõll

Differentsiaali
hammasratas

Piduri kühm
Ratas
Piduri trumm

Ratta rull
laager

Differentsiaali
ajaja hammasratas

Rummu
kapsel

Joonestus 21
Tagatelg

Ratta
rumm
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Gaasi reguleerija warb

Süüte reguleerija warb

Walgustuse lülija

Walgustuse lülija toiu

Määrde nippel
Rull-surw-laager

Rooli kangi
alum. laager
Määrde tops

Walguselülija

Joonestus 22
Rooli süsteem

Walgustuse ja sarwe juhed

RATTAD, TELJED JA WEDRUD

Hoolitsemine
Mõne nädala tagant tuleb ede- ja tagatelg aegajalt järelwaadata, kas

kõik kruwid ja mutrid on kõwasti kinni ning splindlid kohal. Ühtlasi
ka wedrusidemed järelkatsuda, kas nad on kinni.

Ederattad
Aegajalt peab ederattad ülessetõstma ja järelwaatama, kas nad

kergelt jooksewad ja mitte ei wiska. Et kindlaks teha, kas ratas
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mitte liiga ei wiska tuleb teda raputada. Mitte ennast eksitada lasta
ja logisewat telje pöörsääre puksi arwata rulllaagri pähe, ning selle-
pärast tuleb rulllaagrite järelproowimisel telje ja pöörsääre wahele
meisel ajada et puks ei logiseks.

Ederatta rulllaagri reguleerimine
Kui ederatta rulllaagril on liiga suur mänguruum, wõib teda järg-

miselt reguleerida: ratas tuleb ärawõtta, splint wäljawõtta ning mutter
nõnda palju ligitõmmata, et laager parajasti kinni jääb; siis tuleb
mutter weidi järelanda, nõnda et ratas wabalt keerleb. Knne ratta
tagasiasetamise weenduda, et mutri splint kohal on.

Wedrud
Wedrusi tuleb aegajalt õliga wõi graphiidiga määrida, sest siis

on wedrud alati painduwad ja sõitmine mõnus.

RATTAD JA KUMMID

Welje äärik

Punane reguleerimis-
joon

Welje äärik
Welje pesa
Welje lint

Kitsas pesa tarwitab
kitsast mantli serwa

Joonest 23
Kummi ja welje (pöia) läbilõige

Fordi traatkodaratega rattad
Fordi traatkodaratega ratta ärawõtmiseks tuleb sõiduki sama pool

ülestõsta ning lahtikruwida 5 rummu poldi muttert. Siis tuleb ratas
ara. Ratast tagasi pannes peab esiteks kõik mutrid ühetasaselt weidi
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ligitõmbama ja siis järjestiku iga
mutter kõwasti kinnikeerama.
Xvii kõik mutrid pole ühetasaselt
kiuni tõmmatud hakkab ratas
wiskama.

Kummi mahawötmine Fordi
traatkodaratega rattalt
(sügawaseme weljega)
Wentiili kapsel ja mutter

tulewad ärawõtta ja ratas nõnda
pöörata, et wentiil ülewal oleks,
ning õhk wäljalasta. Siis tuleb,
hakates wentiili juurest mõlemilt
poolt, mantli ääred sissepoole
üksteise wastu ring ühtlasi welje
asemesse suruda, umbes jalg maad

Joonestus 24
Kummi pealetõmbamine weljele

mõlemalt poolt wentiili. On see tehtud, siis suruda rehwiraud
wentiili wastaspoolel mantli serwa ja welje wahele ning kangutada
mantli üle welje ääriku. Siis wõib kummi rattalt kätega ärawõtta.

Kummi pealepanemine traatkodaratega Fordi rattale (sügaw-
aseme-weljega)
Pumpa õhukummi nõnda palju, et ta parajasti ümargune on

ja topi ta mantlisse. Hoiatus: Kunagi ei tohi tarwitada traat koda-
ratega Fordi ratta juures welje
linti. Ratas tuleb jälle nõnda
keerata, et wentiili auk on ülewal
ning õhukuuim ühes mantliga
tuleb ratta peale panna, wentiili
august läbi pistes (w. joonest. 24).
Pressi jälle mantli ääred mõle-
maltpooltwastamisi kokku n õnda,
et nad welje asemesse lähewad ja
et mantli alumine pool laseb
ennast üle welje ääriku tõmmata,
tarbekorral mantli paigalepane-
mise raud (labidas) abiks wõttes
(w. joon. 25). Nüüd kohenda
kummi nõnda, et ta on welje
peal korralikult tseuderdatud ja
mantli ääred welje pesasse surutud

J oonestus 2 5
Kummi asetamine weljele
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ja pumbatagu õhku, mitte üle
2 naelalise surwe ning liigutatagu
mantlit edasi-tagasi, et ta ennast
korralikult asetaks, kuni mantli
peal olew punane joon on terwes
ulatuses welje äärikust ühe-
sugusel kaugusel (w. joon. 27).

HOIATUS: Fordi traatko-
daratega ratastel sügaw-aseme
weljega peab ainult tarwitama
mantleid punase tsenderdamise
joonega ning õhukumme peal-
kirjaga »for drop center rims»
s. o. sügaw-asemega welje tarwis.

Tuleb seda tähelepanna, et
punane joon peab ümberringi
weljest ühekaugusel olema, enne

Joonestus 26
Kummi tsenderdamine weljel

kui kummit lõpulikult ülespumbata. Wentiili mutter kruwitagu peale,
siis pumpatagu kummi ,'JS naela peale ning kruwitagu wentiili kapsel
kõwasti kinni (w. joon. 27). Traatkodaratega Fordi rattale on
hõlpsam kummi peale tõmmata kui ta telje kulges on, kui et seda
maas toimetada.

Kummid peawas 35 naela peale ülespumbatud olema
Kunagi ei tobi sõita nõrgalt

ülespumbatud kummidega, sest
mantli küljed saawad seeläbi ära-
muljutud ning riidest kude
lõhutud, ühe sõnaga, tulewad esile
need wigastused, mida nime-
tatakse mantli murdmiseks. Ede
ja tagaratta kummid peayjad 35
naelase surweni pumbatud olema,
ning suriveseisu peab iga nädal
kord järelproowima.

Mitte milgil tingimusel ei ole
lubatud ülespuhumata kummiga
sõita, isegi kõige lühemat maad.
Ka lohistaminelühendabkummide
iga, ning seepärast ei ole soowitaw
nõnda pidurdada, et rattad seisma

Punane joon peab terwes ulatuses
weljelt ühe kaugusel olema

Joonestus 27
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jääwad, sest niisuguseid kummisid ei ole olemas, mis säärase lohista-
mise all ei kannataks.

Tuleb hoiduda sõitmast trammi roobastel ning kummi küljega
riiwata radakiwe.

Kummide teenimiseiga pikendamiseks tuleb neid sagedasti järel-
waadata, ning kõik wäiksed sisselõiked ja augud täita wõi lappida,
et ärahoida muda ja wee sissetungimist mantli .sisemusse, mis esile
kutsuwad muhud ja liiwa augud.

Kummide eest hoolitsemine sõiduki mittetöötamisel

Jääb sõiduk pikemaks ajaks tegewuseta, tuleb teda pukkidele
asetada, et kummidel poleks waja kere raskust kanda. Kui sõiduk
mitmeks kuuks seisma jääb, on parem kummid ärawõtta. Mantel ja
õhukumm tuleb bensiiniga õlist ja mustusest puhastada, mõlemad
eraldi sissepakkida ja pimedas, wilus ruumis alalhoida.

Pid. liistu regul. tap
Piduri kiilu kruwi

Ed.pid.kühm wöll
Piduri liistu pikk

Pid.liistu rulli tihwt-
Pidul i rull- Tagapiduri kühm

Joonestus 28
Edepidur Tagapidur
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PIDURID
Uuel Fordil on kaks, üksteisest ärarippumatu pidurdamissüsteemi

iseäranis suure pidurdamiswõimega.
Piduri jalgpedaal mõjub kõige 4 ratta peale, nimelt 4 paari

suure isetsentreeriwate piduri liistude kaudu, millede pidurduskogu-
pind on 1080 rtsm.

Täiesti ärarippumatult jalg-pidurist tegutseb käsipidur tagaratas-
tele, nimelt kahe eraldatud piduri liistu kaudu, kokku 359 rtsm.
pidurduspinnaga.

Kõik 6 pidurid om mehaanilised siseliistu-pidurid ja nende pidur-
damise kogupind-, on kokku 1439 rtsm.

Joonestus 29
Tagapiduri reguleerimine Edepiduri

Pidurdamise juures laiutawad ennast piduri liistud wastu trummi,
sünnitades suurt pidurdamise wõimet, mis sõiduki seisma paneb.

Tagumiste rataste piduritel laiutatakse liistud kühma, ning ede-
rataste omadel — kiilu läbi. (W. joon. 28).

Pidurite reguleerimine
Pidurite liistude katte loomuliku kulumise tagajärjel nõutaw

reguleerimine sünnib järgmiselt:
Ratas tuleb ülestõsta, kuna piduri käsikang on täielikult lahti,

s. o. ettepoole lükatud, ning siis keerata reguleerija kruwi igal rattal
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nõuda, et wastaw ratas parajasti hakkab pidurdama (w. joon. 29).
Siis anna reguleerija kruwi natukene järele, nõnda, et ratas wabalt
jookseb. Sedawiisi tuleb toimida iga rattaga.

Kui juba nõndapalju on sedawiisi reguleerija kruwi abil järel-
aidatud, et enam kruwi abil midagi teha ei saa, siis tulewad liistud
uue kattega ületõmmata. On parem, kui Teie selles asjas pöörate
wolitud Fordi müütaja poole, sest nendel on erilised sisseseaded liistude
katte uuendamiseks.

Mitte milgil tingimusel ei tohi pidureid katsuda seeläbi järelaidata,
et tõmbekangide liikmeharkisi ümberseadida, sest seeläbi muudetakse
terwet pidurduse süsteemi, mille tagajärjel piduri katted ärarikutakse.

TÕUKEKÕRWALDAJAD (AMORTISAATORID)

Joonestus 30
Ede tõukekõrwaldaja Tagumine tõukekõrwaldaja

Fordi hüdraulilised kahekordselt töötawad tõukekõrwaldajad tegut-
sewad hüdraulilise wastusurwe põhimõtte järele. Glitseriin surutakse
tõukekõrwaldaja sääre liikumisega ühest kambrist teise. Glitseriini
reserwuaar hoiab automaatselt töötawad kambrid glitseriiniga täidetud.

Silmaspidades, et tõukekõrwaldajad on tehases täpselt regulee-
ritud, pole waja nende juures muudatusi ettewõtta, wäljaarwatud
juhtumisel, kui soowitak.se nende mõju suurendada wõi wähendada.

Lähemalt waadates leiate, et wõlli keskelt nocle sarnase otsaga
nõel-wentiil wäljapaistab. Selle näitaja ümber on numbrid löödud

Reguleerimine
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l kuni 8-ni. Harilikult on näitaja seisatul järgmine: edetõukekõr-
waldajatel number 2 ja tagumistel — number 8 peal.

Keerates nõel-wentiili wõib asendit muuta. Wastusurwet saab
suurendada, pöörates nõel-wentiili number 1 poolt 8 poole, ning
wähendada — pöörates 8 poolt tagasi 1 poole, kusjuures juba wäike
nõel-wentiili pööre kutsub wälja suure wahe selle riista mõjuawalduses.

Hoolitsemine
Tõukekõrwaldaja eest hoolitsemine seisab ainult selles, et järel-

walada glitseriini reserwuaari ning kuulühendusi määrida. Reser-
wuaari täitepruut tuleb aegajalt lahtikruwida — umbes iga 8,000—

16,000 klm. sõidu järele — ning reserwuaar hariliku tehnilise glit.se-
riiniga järeltäita. KUNAGI EI TOHI SENNA ÕLI WALADA,
sest õli tarretub talwel, wähendab wastusurwet ja ei ühine seesolewa
glitseriiniga.

Palawa kliimaga maades tuleb keemiliselt puhta wõi tehnilise
glitseriiniga järeltäita. Tõukekõrwaldajates kasutamisele wõetud
glitseriin sisaldab eneses 10 % alkohooli. Maades, kus temperatuur
enamalt jaolt alla nulli on, tuleb glitseriinile alkohooli juurde lisada,
kuid mitte üle 20 % tema kogust.

Tõukekõrwaldajate ühendusliikmete määrimine
Kuul-ühendus on ühes tükkis tõukekõrwaldaja säärega, ning tema

on karastatud ja lihwitud. Kuul-ühenduse ased on ühendusliikmete
sees, missuguseid peab määrima raswapressiga iga 800 km. järele.

Tähtis on mõnusa sõiduks, et wedrude hoidjad (hinged) puksides
wabalt liiguks ja häästi määritud oleks.

KIIRUSEMÕÕTj A

Fordi kiirusemõõtja näitab sõiduki sõidukiirust ning mahasõidetud
tee pikkust. Ühtlasi on tema abil sõiduki omanikul wõimalus täita
korralikult sõiduki määrimise kohta ettekirjutatud nõudmisi.

Teemõõtja arwunäitaja tagasiasetamine
Teemõõtja arwunäitaja tagasiasetamiseks tuleb kiirusmõõtja

nupp wäljatõmmata ning, wiimast keerates, wõib soowitawa numbri
peale kuni nullini tagasiminna. Nimetatud nupp tuleb peale seda
jälle oma algasendisse tagasi lükata.

Määrimine
Painduwat wõlli tuleb iga 800 klm. järele määrida. Tuleb hoiduda

painduwa wõlli liiga murdmisest, näituseks, raadiusega alla 7 tolli.
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Soowitaw on kiirusnäitajat iga 16,000 klm. sõidu järele puhastada,
määrida ja järelproowida. Kui Teie seda ettewõtate, wõi kui tema
juures parandusi waja, soowitame pöörata wolitatud Fordii müütaja
poole.

Iga kiirusnäitaja saab wabrikust wäi j alastes pitseeritud. Sõiduki
omanik ei peaks milgil tingimusel seda pitsatit purustama ning ise
parandusi ettewötma.

SÕIDUKI KORRASHOID
Sõiduki pesemine

Pesemiseks tuleb tarwitada kas külma wõi leiget, kunagi aga mitte
palawat wett. Kui woolikuga pesta, .siis ei tohi mitte täie surwega
wett anda, sest sellega peksate muda laki sisse. Kui suur muda on
mahaloputatud, wõetagu kä.sn ja puhastatagu kere ja rattad weega
ning linaseemne õli seebiga. Siis loputada külma weega ja hõõruda
ning poleerida kere pehme naha tükiga. Et sõidukile ilust läiget
anda, wõib teda hea kere polituuriga ületõmmata. Raswa plekke
saab ärapuhastada kerelt ja liikuwatelt osadelt bensiiniga niisutatud
käsna wõi lapi abil. Nikeldatud osad tuleb nikle määrdega' ületõm-
mata. Wäga head kere polituuri ning nikli määret saab osta iga
Fordi müütajalt.

Kui juhtub, et sõiduki kerele sattuwad tõrwa wõi muud ained,
mida teede walmistamise juures tarwitatakse, siis wõib neid plekke
puhastada V 2 bensiini ning y 2 õli seguga. Puhta bensiiniga puhas-
tades wõib kere lakk wiga saada.

Kasta pehme lapp eelnimetatud wedeliku segusse ning hõõru
ettewaatlikult määrdinud kohta, kuni plekk wälja läheb ning loputa
siis tähendatud koht puhta külma weega üle.

Wihmakatte eest hoolitsemine
Wihmakatte kokkupanemisel tuleb ettewaadata, et riie mitte

tugede ühendusliigete wahele ei sattuks, sest muidu wõiwad riide
sisse augud hõõrutud saada. Wana wihmakatet wõib jälle nägusaks
teha Fordi kattelaki abil.

Sõiduki alalhoidmine seisu ajal

J allutajast tuleb wesi wäljalasta ning siis umbes üks liiter k. lma-
miskaitse wedelikku sissewalada, et juhtumisel, kui weel wett sisse-
jäänud, wiimane mitte ara ei külmaks. Bensiin tuleb anumast ning



Joonestus 31
Lisakäitise pedaal
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wana õli õliwannist wäljalasta. Õliwanni tuleb walada umbes .5 liitert
wärsket õli ning mootor lasta natuke töötada, et õli saaks igale poole
osade peale pritsitud. Kummid tulewad mahawõtta ning alalhoidmi-
seks sissepakkida (w. kirjeldus lehek. 41 »KUMMIDI, KEST HOO-
LITSEMINE SÕIDUKI MITTETÖÖTAMISEL»). Sõiduk tuleb
pesta ja wälislaki kaitseks wõimalikult riidega kinni katta.

FORDI 1 y2 TONNILINEWEAUTO
"AA" MUDEL

Üldised käsitamise juhatused
Sõiduauto kohta käiwad ettekirjutused tema eest hoolitsemise ja

käsitamise kohta on samuti makswad weauto kohta, selle wahega,
et uue woeautoga ei tohi esimesed 800 klm. mitte üle 32—40 klm.
tunnikiirusega sõita ja tema kummid peawad 80 naela peale täis-
pumbatud olema, ning kummide surwet tuleb iga nädal järelproowida.

Lisakäitis
Lisakäitisega, mida eritellimise peale kaasaantakse, omab weo-

auto umbes 1/ 3 weojõust juurde. Tema käsitamine sünnib kahe peaga
pedaali abil, mis istekoha põrandast wäljaulatab. Lisakäitise tegut-
semiseks tuleb pedaali tagumise, ning wäljalülimiseks pedaali esimese
pea peale wajutada (w. joon. 31).

See ühenduspedaal tegutseb täiesti ärarippumatult peakäitisest,
ning teda wõib normaal-käitise igasuguse käigu juures sisselülitada,
vaatamata, kas weortiist kolmanda, teise, esimese wõi tagurpidi
käigu peal liigub.

Lisakäitise sisselülimine
Lisakäitise sisselülimist teostatakse järgimiselt: jalg tuleb akts-

eleraatorilt ärawõtta, sidur wabastada ning kahekordse pedaali tagu-
mist pead wajutada. Nõndapea kui lisakäitis on sisselülitatud,tuleb
sidurdada ning wajutada aktseleraatori pedaalile kuni kätte on saadud
soowitud sõidukiirus.

Lisakäitise wäljalülimine
Lisakäitise wäljalülimiseks tuleb aktseleraatori pedaalilt jalg

ärawõtta, sidur wabastada ning kahekordse pedaali edepoolset pead
wajutada. Nõndapea kui lisakäitis on wäljalülitatud, tuleb sidurdada
ja aktseleraatorile suruda kuni tarwiline sõidukiirus käes.
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KOKKUWÕTE MOOTORI TÕRKUMISE JUH-
TUMISTEST JA NENDE PÕHJUSTEvST

Kui käimalaskja mootorit asjatult ringi ajab, wõiwad selleks järg-
mised põhjused olla:

Süütelülija on wäljalülitud.
Bensiini anum on tühi, wõi bensiini juurdewool takistatud.
Külma mootori juures on ehk gaasisegu liiga lahja, — on unustatud

õhuklappi tõmmata (w. Mootori käimalaskmine, lkg. 6).
Sooja mootori juures wõib ümberpöördult gaas liiga rikkalik olla,

-— õhuklappi on liiga tõmmatud, (w. lkg. 8).
Katkestaja kontaktid on liiga koos, õige wahe on 0,015 kuni 0,018

tolli (0,38—0,46 mm.)
Süüteküünlate wahe on liiga suur. Õige wahe peab olema 0,025

tolli (0,63 mm.)
Wesi on mustusekogujas wõi karburaatoris, (w. lkg. 22).

Käimalaskja ei aja mootorit ringi

Akkumulaator on nõrgaks jäänud. Et selgusele jõuda — süüta
tuled põlema ning wajuta käimalaskja lülijale. Kui akkumulaator
on tühi, kustuwad tuled, wõi põlewadwäga nõrgalt. Kui akkumulaator
on tühi — tuleb teda laadida.

Lahtiläinud wõi mustad akkumulaatori ühendused
Tuleb järelwaadata et akkumulaatori ühendusklemmid on puhtad

ja kinni tõmmatud. Neid ühendusi peab aegajalt järelwaatama.

Mootor ei tööta tasase käigu peal

Gaasi segu on liiga lahja, wõi liiga rikas. Waata karburaatori
reguleerimine lkg. 24.

Süüteküünlate elektroodide wahe on liig wäike. Peab olema 0,025
tolli (0,63 mm.)

Katkestaja kontaktid on walesti reguleeritud, wõi sissepõlenud.
Waata katkestaja kontaktide reguleerimine lkg. 25. Määrdinud
süüteküünlad. Küünlaid tuleb aegajalt puhastada ning elektroodide
wahe järelkontrolleerida.

Wesi bensiinis. Waata juhatus mustusekoguja puhastamise ja
karburaatori kohta, lkg. 22.
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Mootor ei tööta kiire käigu peal
Bensiini juurdewool karburaatori on puudulik, ummistatud to-

rustiku wõi sõela tõttu.
Gaasi segu on liiga lahja wõi rikkalik. Waata karburaatori regu-

leerimine lkg. 24.
Wesi bensiinis. Waata juhatus mustusekorjaja puhastamise ja

karburaatori kohta, lkg. 22.

Mootor jääb järsku seisma
Bensiin on otsas.
Mustus on satunud bensiini torusse wõi karburaatorisse. Waata

juhatus lkg. 22.
Gaasi segu liig lahja. Waata karburaatori reguleerimine lkg. 24

Mootor on ülekuumendatud
Wähe wett. Jahataja peab weega täidetud olema.
Wähe õli. õliseis järelwaadata, nagu kirjeldatud lkg. 5.
Wentilaatori rihm liiga lõdwal. Waata wentilaatori rihma kor-

raldamine lkg. 19.
Tahma kogumine kolbe peadel ning põlemisruumis. Selle eemal-

damiseks tuleb tsilindri pea lahti wõtta ning tahm ärapuhastada
(Fordi müütajad on selle töö tarwis eriline sisseseade).

Süütamine pole korras. Waata süütamise juhatus lkg. 25.
Gaasi segu liiga rikkalik. Waata karburaatori reguleerimine

lkg. 24.
Wee ringwool takistatud, jallutajasse kogunud mustuse läbi.

Mootor klopib
Kloppimine tahma kogumise mõjul põlemisruumis ja kolbede

peadel. Tsilindri pea tuleb lahti wõtta ja tahm kõrwaldada. Süüte
kloppimine. Kui see hariliku sõidu juures kuuldawale tuleb, peab
süütamist järelwaatama, nagu lkg. 25 tähendatud.

Kloppimine mootori ülekuumendamise tõttu. Waata kirjeldus
»Mootor oü ülekuumendatud».

Laagri kloppimine. Kui laager logiseb, tuleb selle wea kõrwalda-
miseks wolitatud Fordi müütaja poole pöörata.

Tuleb wahet teha süüte kloppimise ja logisewa laagri wahel. Süüte
kloppimised tulewad hariliikult ilmsiks, kui sõiduki kiirust järsku
suurendatakse, mäest ülesse, wõi liiwa sees sõidetakse täieliku eel-
süütamisega. Süütereguleerijat weidi tagasiasetades saab kloppi-
misest lahti. Süüte tuleb jälle eelsüütamise peale seada, nõndapea
kui sõidutee tingimused seda wõimaldawad
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