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Vahvistan täten, että olen tänään
vastaanottanut takuu- ja tarkas-
tuskirjan

No. F
joka kuuluu ostamaani autoon,
sekä että tämä auto on toimi-
tettu minulle tyydyttävässä kun-
nossa.
Olen myös tietoinen siitä,että on
tarpeellista antaa vielä kaksi ker-
taa — nimittäin 800 ja 2.500 km :n
ajon jälkeen—tarkastaa vaunua ja
että tarkastukset suorittaa mak-
suttomasti se liike, josta vaunu
ostettiin. Tämä vain auton vas-
taista hyvää kuntoasilmälläpitäen.

Ostajan nimi

• Osoite

Päivämäärä





TÄRKEITÄ TIETOJA
Merkki .
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Alkulause

Valitessanne General Motorsin vaunun
varmistitte itsellenne taloudellisen ja
kestävän kuljetusvälineen.
Olemme varmoja, että vaunuun sijoit-
tamanne rahat tulevat hyödyttämään
Teitä joko välillisesti tai välittömästi
riippuen siitä, mihin tarkoitukseen käy-
tätte vaunua.
Haluamme suojella vaunuanne, jotta se
voisi tarjota Teille parhaan vastineen.
Jokaista konetta on säännöllisesti hoi-
dettava ja tarkastettava, jotta sitä voi-
taisiin täysin käyttää hyväksi. Jokainen
tieten tai tietämättä sattunut laimin-
lyönti maksaa rahaa. Ja tämä koskee
myös vaunuanne. Se maksaa takaisin
korkoineen siitä hoidosta, minkä se
alustapitäen saa, paremman taloudelli-
suuden, suuremman suorituskyvyn ja
pitemmän eliniän muodossa.
Tämän kirjan olemme antaneet Teille
siinä mielessä, että siitä olisiTeille mah-
dollisimman paljon apua hoitaessanne
vaunuanne. On muistettava, että vau-
nun Teille tarjoama palvelu on riippu-
vainen siitä huolenpidosta, minkä Te



uhraatte vaunulle antamalla sille alusta
pitäen säännöllistä hoitoa.
Tästä syystä rohkenemmekin ehdottaa,
että tarkoin lukisittetämänkirjan, jotta
olisitte täysin selvillä General Motorsin
ja sen jälleenmyyjienTeille tarjoamasta
avusta. Huomaatte myös tällöin, että
me tunnemme velvoituksiavaunuakoh-
taan vielä sen jälkeen, kun se on toimi-
tettu Teille.

Huolto vaunua toimitettaessa

General Motorsin vaunuja rakennet-
taessa tehdään tarkkoja tarkistusko-
keitä, jotta valmiin tuotteen suori-
tuskyky olisi paras mahdollinen. Yhä
varmistaaksemme asiakkaillemme ensi-
luokkaisesti säädettyjä vaunuja suorite-
taan näihin nähden, ennenkuin ne toi-
mitetaan tehtaasta, kokonaista 160 sää-
töä ja tarkastetaan tällöin jarrut, syty-
tys, koripultit y.m. y.m., toisin sanoen,
jokainen alustan ja korin yksityiskohta
tulee asianmukaisesti tarkastetuksi ja
säädetyksi.
Paitsi tätä perusteellisesti suoritettua
tarkistusta tehtaassa tarkistaa tämän



lisäksi vielä jälleenmyyjävaunut, ennen-
kuin ne toimitetaan asiakkaille.
Tämän kirjan lopussa mainitaan, mitä
kaikkea viimeisessä, ennen vaunun toi-
mitusta tapahtuvassa tarkistuksessa
tehdään.

Tarkistus 800 km:n jälkeen
Ensimmäiset 800 km, jotkavaunullanne
joudutte ajamaan, edustavat vaununne
kriitillistä "kunnostuskautta". Useim-
mat autoilijat tietävät, että tehtaat ke-
hoittavat ajamaan vaunua kunnostus-
ajon aikana hiljaa. Tässä kohden lienee
yleinen käsitys, että tämä kehoitus
on annettu silmälläpitäen ensi kädessä
moottoria. Totta on, että moottori on
se vaunun koneisto, joka saattaa vahin-
goittua pahiten huolimattomasta kun-
nostusajosta, mutta ei saa unohtaa, että
on yhtä suurimerkityksellistä käsitellä
varovasti vaunun kaikkia muitakin osia
kunnostusajon kuluessa. Esimerkiksi
jarrut. Kunnostusajon aikana ei pidä
jarruttaa liian äkkinäisesti tai täydellä
voimalla, paitsi silloin kun sellainen jar-
ruttaminen on tarpeen. Jarruja on käsi-
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teltävä varovasti, jotta ne eivät kuluisi
epänormaalisesti. Sitäpaitsi saattavat
jarrurummut vahingoittua.
Kun vaunulla on ajettu 800 km, on aika
tarkastaa sitä perusteellisesti, jolloin
tarpeelliset säädöt on suoritettava ja
moottorin öljy uusittava. Jälempänä
tässä kirjassa oleva 800 km :n tarkistus-
kuponki oikeuttaa Teidät saamaan ku-
pongin selkäpuolella mainitut työt mak-
suttomasti siitä liikkeestä, joka on toi-
mittanut Teille vaunun.
Tähän maksuttomaan tarkistukseen si-
sältyy myös alustan täydellinen voitelu,
mutta on Teidän maksettava moottorin
öljy.
Jos tarkastuksessa havaittaisiin joitain
vikoja, jotka ovat johtuneet huolimat-
tomuudesta tai ulkopuolisesta vahin-
gonteosta tai muista seikoista, jotka
ovat meidän tarkkailun ulkopuolella,
on ilman muuta selvää, että Teidän on
suoritettava tällaisten vikojen korjaus-
kustannukset.

Tarkistus 2.500 km:n jälkeen
Sitä mukaa kuin ajettujen peninkul-
mien määrä kohoaa lähestyy se aika,



jolloin nopeutta saa lisätä. Ei voiteta
mitään sillä, että alituiseen ajetaan alle
50 km tunnissa kunnostusajon aikana.
Monet asiakkaat menettelevät näin siinä
uskossa, että vaunu tällöin tulisi pa-
remmin kunnostusajetuksi. Ehdotam-
me, että nopeus koroitetaan asteittain,
millä menettelyllä käytännössä saavu-
tetaan paras tulos. Käsikirjassanne on
lähempiä ohjeita kunnostusajoa sil-
mälläpitäen.
Sen jälkeen kun vaunulla on ajettu
2.500 km, on Teillä vielä tilaisuus saada
se kunnollisesti tarkastetuksi ja sääde-
tyksi. Luettelo niistä maksuttomista
töistä, jotka tällöin suorittaa se liike,
joka toimitti vaunun, on 2.500 km:n
kupongissa. Tämä tarkastus on hyvin
laaja ja suoritetaan omaa turvallisuut-
tanne ja vaunun parasta silmälläpitäen.
On luonnollista, että Teidän on tämän,
kuten 800 km:n tarkastuksen yhtey-
dessä, maksettava moottorin öljy sekä
mahdolliset korjaukset, jotka johtuvat
huolimattomuudesta tai jostain ulko-
puolisesta vahingonteosta.
Tarkastuskupongissanne oleva nimikir-
joituksenne vahvistaa meille, että ky-
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seelliset tarkistukset on suoritettu täy-
deksi tyydytykseksenne.

Takuu

Vain täysin hyvin konstruoitu ja raken-
nettu auto voi saada niin anteliaan
takuun kuin General Motors antaa vau-
nuilleen.
Kun olette lukenut takuun, tiedätte,
että yhtiö määrätyn ajan kuluessa takaa
minkä tahansa autossa olevan osan,
aines- tai valmistusvikojen varalta.
On ilman muuta selvää, ettei yhtiö
ole vastuussa vioista, jotka aiheutuvat
huolimattomuudestatai puutteellisesta
vaunun hoidosta tai epänormaalisesta
kulutuksesta. Asianomaiset kumiteh-
taat takaavat kumirenkaat ja -letkut.

Voitelu

Säännöllisesti ja oikein suoritettu voi-
telu on eräs tärkeimpiä edellytyksiä,
jotta vaunun elinikä tulisi pitkäksi ja
vaunun suorituskyky pysyisi erinomai-
sena. Vaunuun kohdistuvat rasitukset
ovat kasvaneet johtuen niistä suurem-



mistä nopeuksista, millä nykyajan autot
voidaan ajaa, ja tästä syystä ovat myös
vaatimukset voiteluun nähden lisäänty-
neet. Jokaisen vastuuntuntoisen autoi-
lijan täytyy itse suojella itseään niitä
vahingonvaaroja vastaan, jotka saatta-
vat aiheutua puutteellisesta voitelusta.
Mutta ei riitä vain se, että vaunu voi-
dellaan javoidellaan säännöllisesti, vaan
sitäpaitsi on käytettävä oikeata voi-
teluainetta oikeaan paikkaan. Liike,
joka välittömästi on yhteydessä teh-
taan kanssa, s.o. liike, josta olette osta-
nut vaununne, voi parhaiten antaa
Teille tietoja näistä tärkeistä seikoista.
Tässä yhteydessä haluamme huomaut-
taa, että oikeissa kohdissa suoritetut
säännölliset voitelut aina maksavat
itsensä.
General Motorsin valtuutettujen jäl-
leenmyyjien suorittamat säännölliset
tarkastukset ja voitelut takaavat Teille
turvallisuuden kaikissa ajosuhteissa
sekä parhaan vastineen vaunuunne
sijoittamastanne pääomasta.



HUOLTO-MAARAYKSIA
1. VAUNUN TOIMITUS —Vaununne on toimitettu
jälleenmyyjälle vasta sitten, kun se on perusteellisesti
säädetty General Motorsin tehtaassa. Jälleenmyyjä
puolestaan on suorittanut lisätarkistuksia tehtaan
eritelmien mukaan, ennenkuin vaunu on toimitettu
Teille.

2. TARKASTUKSET —Tämän kirjan sisältämät ku-
pongit n:o 1 ja 2 oikeuttavat Teidät saamaan vaununne
tarkastetuksi ja säädetyksi 800 ja 2,500 km:n ajon jäl-
keen.

3. MATKAT TAI OLINPAIKAN VAIHTUMINEN -

Jos Te heti vaunun toimituksen jälkeen lähdette mat-
kalle tai jostain muusta syystä vaihdatte olinpaikkaa,
on Teidän aina käännyttävä General Motorsin jälleen-
myyjän puoleen — minne vain tulette — jos jokin kor-
jaus olisi tarpeen.
Ellei 800 tai 2.500 km:n tarkastuksia voitaisi suorittaa
siinä liikkeessä, joka toimitti Teille vaunun, voitte tur-
vautua keneen tahansa muuhun General Motorsin
jälleenmyyjään Suomessa. Te maksatte tällöin sille jäl-
leenmyyjälle, joka suorittaa tarkastukset, ja saatte
häneltä suoritettua tarkastusta koskevan raportin
alkuperäiskappaleen. Tämä raportti ja tarkastusku-
ponki, asianomaisesti allekirjoitettuina, lähetetään sit-
ten mahdollisimman pian siihen liikkeeseen, joka
alkujaan möi vaunun, ja saatte tästä liikkeestä hyvitystä
tarkastuskupongin eritelmän mukaan.
Jotta nämä tarkastukset vastaisivat tarkoitustaan, on
ne suoritettava mahdollisimman lähellä sitä ajankoh-



taa, jolloin vaunulla on ajettu 800 tai 2.500 km. Mitä

ensimmäiseen tarkastukseen tulee, on 1.000 km se
maksimiraja, jonka puitteissa tarkastukset on suori-
tettava, sekä toiseen, 3.000 km. Ellei näitä tarkastuk-
sia suoriteta edellämainittujen kilometrimäärien puit-
teissa, ei Teillä ole oikeutta vaatia niitä suoritettaviksi
maksuttomasti.

4. ALKUPERÄISET VARAOSAT — Niitten äärimmäi-
sen tarkkojen mittarajojen ja ensiluokkaisten ainesten
vuoksi, jotka on täytynyt ottaa käyttöön autojen val-
mistuksessa nykyajan autoille asetettujen suurempien
vaatimusten tähden, ovat vaatimukset varaosien laa-
tuunkin nähden huomattavasti kasvaneet.

■ ALKUPERÄISIÄ I
VARAOSIA

Alkuperäiset General Motorsin varaosat on valmis
tettu asiakkaitten turvallisuutta silmälläpitäen.



ÄLKÄÄ VAARANTAKO OMAA

JA TOISTEN TURVALLISUUTTA

ASENTAMALLA JÄLJITELTYJÄ
VARAOSIA VAUNUUNNE.

sillä tällaiset osat on valmistettu vain kauppatarkoituk-
sessa. Jotta voisitte olla varma, että vaunuunne on
asennettu alkuperäisiä varaosia, tarkastakaa aina, että
edellisellä sivulla kuvattu merkki on kiinnitetty las-
kuihin. Jos vaunuun asennetaan jäljitettyjä osia, ei

takuu enää ole voimassa.

LUKEKAA TARKOIN

TAKUU-

JA
TARKASTUSKIRJA

SEKÄ

KÄSIKIRJA



TEHTAAN
TAKUU

General Motors Nordiska Aktiebolag takaa täten, että

tässä kirjassa mainittu auto on ainekseltaan ja valmis-
tukseltaan virheetön.
Tämän johdosta yhtiö sitoutuu, jos vastoin olettamusta
aines- tai valmistusvikoja ilmaantuisi kolmen kuukau-
den aikana vaunun toimituspäivästä lukien tai ennen-

kuin vaunulla on kaiken kaikkiaan ajettu 10.000 km,
ennen mainitun kolmen kuukauden umpeenkulumista,
maksuttomasti poistamaan viat joko korjaamalla vialli-
nen osa tai asentamalla uusi vastaava osa, kuitenkin sillä
edellytyksellä, että auto pidetään yhtiön käytettävissä

jonkun sen valtuutetun jälleenmyyjän luona. Takuu ei
kuitenkaan ole voimassa kumirenkaisiin tai letkuihin.

Takuu ei koske sellaisia vikoja, jotka johtuvat auton

huolimattomasta käytöstä tai siitä, että autoon on asen-
nettu osia, jotka ovat toista valmistetta kuin yhtiö
suosittelee.

GEN ERAL MOTORS
NORDISKA

A.-B.



TODISTUS
Täten todistetaan, että se auto,
johon tämä kirja kuuluu, on ennen
toimitusta jälleenmyyjälle säädetty
General Motorsin tehtaassa sekä
että jälleenmyyjä sitäpaitsi on suo-
rittanut seuraavat tarkastukset, en-
nenkuin vaunu toimitettiin Teille.

1.

Vakio- ja lisävarusteet tarkastettu.
Tilaamanne tarvikkeet asennettu.

3.
Tarkistukset tehtaan kaavan mukaan —

työt 1—36 suoritettu.

4.
Ajokoe suoritettu jaseuraavien laitteiden
toiminta tarkastettu:

Moottori
Ohjaus
Jarrut
Kytkin

Vaihtaminen
Taka-akseli
Kojeet
Tarvikkeet

Tarpeelliset säädöt ajokokeen jälkeen
suoritettu.

6.
Vaunu pesty ja kiilloitettu.

7.

Vaunu sisältä puhdistettu ja huolehdittu,
että lattiamatot ja istuimet on asetettu
oikein sekä että ne ovat virheettömät.



KUPONKI
No.
1

KIRJAN
No.
F

800
KM'N

TARKASTUS
GENERAL

MOTORS
NORDISKA

A.-B.MIe

Ne
työt,

jotka
mainitaan
tämän

kupongin
selkäpuolella,
on

suoritettu

täydeksi
tyydytyksekseni.

Päivä
XI

Omistajan
nimi

H
U
O
M.
Moottorin
öljy

on
uusittava
tämän

tarkastuksen
yhteydessä.

Uusiminen
ei

sisälly
tarkastukseen
ja

veloitetaan
omistajaa
öljystä.



Tämä
kuponki

oikeuttaa
Teidät

saamaanseuraavat
työt
suoritetuiksi

sen
liikkeen

toimesta,
josta

ostitte
vaununne: Etupyörien

irroitus
ja

etupyörien
laakerien
voi-

telu. Vesiletkujen,
bensiinijohtojen
ja

öljyjohtojen

tarkastus,
mahdolliset
vuodot

poistetaan.

Sylinterikannen
ja

haaraputkien
pulttien

kiris-

tys. Akun,
akun

nesteen
koetus.

Napakenkien
ja

kiinnitys
tarkastetaan.

Valojen,
äänitorven,

tuulilasinpuhdistajan
tar-

kastus. Etupyörien
asennontarkastus.

Vaunu
koeajetaan

asiakkaan
ollessa
mukana.

Ovien
lukkojen,

puskimien
ja

saranoitten
voi-

telu.
Ajokoe. Jäähdyttäjän

täyttö.
Jäähdytysnesteen

tarkastus.

Renkaitten
paineen
sekä

renkaitten
tarkastus

mahd.
vikoja
silmälläpitäen.

Moottorin
öljymäärän

tarkastus.
Öljynvaihto,

jos
asiakas

haluaa.
Yleisvoitelu
voitelukaavan
mukaan.

Vaihdelaatikon,
taka-akselin
ja

polviniveljousien

öljymäärän
tarkastus.
Öljyä

lisätään
tarpeen

mukaan.
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No.
2

KIRJAN
No.
F

2.500
KM'N

TARKASTUS
GENERAL

MOTORS
NORDISKA

A.-B.MIe

Ne
työt,

jotka
mainitaan
tämän

kupongin
selkäpuolella,
on

suoritettu

täydeksi
tyydytyksekseni.

Päivä

Omistajan
nimi

H
U
O
M.
Moottorin
öljy

on
uusittava
tämän

tarkastuksen
yhteydessä.

Uusiminen
ei

sisälly
tarkastukseen
ja

veloitetaan
omistajaa
öljystä.



Tämä
kuponki

oikeuttaa
Teidät

saamaanseuraavat
työt

suoritetuiksi
sen

liikkeen

toimesta,
josta

ostitte
vaununne:

Akun
kaapelien
ja

puristimien
kiinnitys.

Kojelaudan
takapuolella
olevien
sähköjohtojen
liitosten
ki-

ristys. Generaattorin
latauksen

koetus
sekä
säätö
tarpeen

mukaan

Valojen
tarkastus. Valonheittäjien

suuntaus.
Äänitorven
ja

tuulilasinpuhdistajan
tarkastus.

Kytkimen
ja

jalkajarrun
poikimien

liikkumavaran
säätö.

Jarrupääsylinterin
tarkastus;
öljynmäärän

tulee
olla
oikea

(Nestejarrut.) Jarrujen
säätö. Sylinterien

öljyputkien
liitosten

kiristys.
(Nestejarrut.)

Ohjauksen
ja

ohjausliitosten
säätö.

Ohjaussimpukan
varrenmutterin

kiristys.

Etupyörien
harituksen
(Toe-in)
tarkastus.

Alustan
pulttien,

ruuvien
ja

mutterien
kiristys.

Taka-akselin
ja

pyörän
mutterien

kiristys.

Koripulttien
kiristys.

Ovien
ja

konepeltien
tarkastus
sekä

suuntaus
tarpeen

mu-

kaan. Ikkunoitten
ja

tuulettimien
tarkastus.

Lattialautojen
tarkastus.

Vaunun
koeajo

omistajan
ollessa
mukana.

Jäähdyttäjän
täyttö.

Jäähdytysnesteen
tarkastus.

Renkaitten
paineen
sekä

renkaitten
tarkastus

kulumista
sil-

mälläpitäen. Moottorin
öljymäärän

tarkastus,

öljyn
uusinta,
jos

asiakas
haluaa.

Yleisvoitelu
voitelukaavan
mukaan.

Vaihdelaatikon,
taka-akselin
ja

polviniveljousien
(Chev.
&

Pont.)
öljymäärän
tarkastus
ja

öljyn
täyttöä

tarpeen
mukaan.

Ovien
lukkojen,

puskureitten
ja

saranoitten
voitelu.

Moottorin
kunnostus. Vesiletkujen,

bensiini-
jaöljyjohtojen

tarkastus
sekä

vuoto-

jen
poisto. Sylinterikannen

ja

haaraputkien
pulttien

kiristys.

Generaattorin
pidikkeitten
pulttien

kiristys.

Tuulettajan
hihnan
säätö.

Venttiilien
liikkumavarain
säätö.

Sytytystulppien
ja

katkaisijakärkien
puhdistus
ja

säätö.

Sytytyksen
asettelu
Neon-lampulla.

Kuristuksen
ja

kaasuläpän
toiminnan

tarkastus.

Kaasuttajan
uimuripinnan
ja

bensiinipumpun
säätö.

Moottorin
kiinnikkeitten

kiristys.

Akun
hapon
ominaispainon

koetus
ja

puhdistetun
veden

täyttö
tarpeen

mukaan.



Voitelu suo-
jeleevaunua,
lisää s v o-
r i tuskykyä

Oikeata voiteluainetta — Oikeaan paikkaan
Oikeaan aikaan — Oikeassa määrin

Voiteluaine suojelee vaunuanne kulumiselta ja
suurilta korjauslaskuilta samalla kun se lisää vau-
nun suorituskykyä, taloudellisuutta ja elinikää.
Nykyaikaiset moottorit, joitten kierrosluku on
suuri ja puristus korkea,tarvitsevat ensiluokkaista
öljyä kestääkseen suuria rasituksia.
Pitäkää kampikammion öljy aina oikeassa määrässä
ja uusikaa se, ennenkuin sen voitelukyky vähenee.
Peninkulmien määrä öljynvaihtojen välillä vaihte-
lee riippuen ajo- ja ilmastosuhteista, mutta on
öljy säännöllisesti uusittava joka 2.000 km :n jälkeen.
Mitä alustaan tulee, on se varmuuden vuoksi voi-
deltava säännöllisesti joka 1.000 km:n jälkeen.
Tehtaan eritelmien mukaan on käytettävä useita
erilaisia voiteluaineita, jotta vaunun eri osien voi-

telutarve tulisi tyydytetyksi. Antakaa ammatti-
miehen huolehtia voitelusta.
Kääntykää General Motorsin jälleenmyyjän puo-
leen.



SEIS • AJAKAA
Jarrut ja kytkin ovat ne laitteet, jotka
kuluvat jarrutettaessa ja käynnistet-
täessä. Ne onkin valmistettu niin, että
kuluminen voisi tulla kyseeseen, ja
varustettu vaihdettavilla kitkapäällyk-
sillä. Luonnollista kulumista tasoite-
taan säädöillä, jotka on suoritettava
säännöllisin väliajoin vaunun käytön
mukaan.
Älkää siirtäkö säätämisiä siksi, kunnes
kytkin alkaa luistaa tai jokin tapaturma
sattuu huonojen jarrujen vuoksi.
Tarkastuttakaa vaunu säännöllisin väli-
ajoin, jotta voitaisiin todeta, onko
jokin säätö tarpeen. Sellainen tulee
ajanmittaan halvemmaksi ja on vahin-
gonvaara pienempi.



Moottorin kunnostaminen
Kun ihminen tulee jostain kohtaa kipeäksi, tuntuu
tämä ruumiissa, ja käännytään silloin tavallisesti lää-
kärin puoleen.
Autolla ei ole samaa mahdollisuutta ilmaista kipujaan,
vaan on sen vaieten kärsittävä. Auton kenties herkin
yksityiskohta on moottori ja jotta se toimisi tyydyt-
tävästi, on sitä alituisesti tarkoin valvottava. Moot-
torin kunnostamisen tarkoituksena ei ole korjata
vikoja, vaan estää sellaisia syntymästä. Seuraavat yksi-
tyiskohdat ovat tärkeimmät moottorin kunnostami-
sen yhteydessä.

SYTYTYSTULPAT
Moottorissa pitää ollasiihentarkoitetutoikeanmalliset
sytytystulpat. Nämä on pidettävä puhtaina ja kipinä-
kärkien välin pitää olla oikea.



VIRRANJAKAJA
Katkaisijakärkien pitää olla puhtaat ja niitten välin
oikea.

SYTYTYS
Sen pitää olla oikein aseteltu, primääri-ja sekundaari-
johtojen kaapelien ehjät ja kaikkien kosketusliitosten
puhtaat ja kunnolla kiristettyinä.

AKKU
Sähköjärjestelmän sydämen pitää joka suhteessa olla
täysin hyvässä kunnossa. Elektrolyytti, nestepinnan
korkeus, yhdyskohdat, varautumiskyky, kiinnitys.

VENTTIILIT
Venttiilien liikkumavaran pitää olla oikea tehtaan eri-
telmien mukaan sekä venttiili-istukkojen tiiviit. Sy-
linterikannen pulttien sekä haaraputkien pulttien on
oltava hyvin kiristettyinä.

POLTTO AINEJARJEST ELMA
Sen on toimittava tyydyttävästi. Kaasuttajan tulee olla
puhdas ja varustettuna oikeilla suutimilla. Bensiini-
pumpun pitää olla tiivis ja sakan kerääjän puhdas.
Ilmanpuhdistajan puhdas ja öljytty. Kuristuslaitteen
kunnossa.
Paitsi näitä yksityiskohtia, tarkastakaa myös eräitä
muita, kuten vesiletkuja, tuulettajan hihnaa y.m.
Moottorin kunnostaminen kannattaa aina. Antakaa
moottorille sitä hoitoa, minkä se tarvitsee, jotta sen
suorituskyky olisi paras mahdollinen.



Ohjauslaitteen merkitys
Virheellisesti asetellusta ohjauslaitteesta, jonkin oh-
jaustangon huonosti kiristetystä pultista voi olla seu-

rauksena kohtalokas ojaan ajo. Täytätte vain velvolli-
suutenne itseänne ja muita kohtaan tarkistuttamalla
säännöllisesti pyörien asentoa, renkaitten painetta,
renkaita, ohjaustankoja, ohjaussimpukkaa, pyörien
laakereita ja kuningastappeja.
Ajatelkaa liikenneturvallisuutta. Se liike, joka toimitti
Teille vaunun, on mielellään palveluksessanne jaon
sillä suurimmat edellytykset antaa Teille oikeata apua.

Jäähdytys
Täysin hyvä jäähdytys on taloudellisen käytön edelly-
tyksenä. Ajoittainen jäähdyttäjän, veden, liitosten ja
vesivaippojen puhdistaminen on tällöin tarpeen ruos-
teen ja epäpuhtauksien poistamiseksi, joita aina ajan-
mittaan muodostuu jäähdytystöön ja jotka saattavat
vahingoittaa moottoria ja jäähdyttäjää.
Jäähdytystö on puhdistettava kaksi kertaa vuodessa,
nimittäin syksyllä ja keväällä.
Olkaa varovaisia valitessanne pakkasen kestäviä nes-
teitä. — Pyytäkää neuvoja ammattimieheltä.



Venttiilikoneisto
Kuulee monasti kerrottavan vaununomistajista, jotka
kehuvat ajaneensa vaunullaan 50.000 km venttiilejä
hiomatta. Tämä voi kyllä käydä päinsä, mutta ei var-
mastikaan ole taloudellista. He saavat maksaa sievoisia
summia voiman menetyksen,hukkaan kuluneen poltto-
aineen ja huonon tehon muodossa. Venttiilikoneisto
on moottorin toiminnalle ratkaiseva tekijä. Vuotavat
venttiili-istukat ja virheellinen venttiilien liikkuma-
vara vaikuttavat hyvin haitallisesti nykyaikaisiin moot-
toreihin, joitten kierrosluku ja puristus on korkea.
Antakaa ammattimiehen ratkaista, milloin venttiilit
on säädettävä tai hiottava.
Kääntykää General Motorsin jälleenmyyjän puoleen.
Teille annetaan auliisti kaikkia tietoja.

Kori
Ajatte alustalla, mutta istutte korissa. Oman muka-
vuutenne kannalta tulee Teidän uhrata osa kunnossa-
pitokustannuksista korin hoitoon.
Säännöllisesti pesemällä ja kiilloittamalla vaunuasäilyy
sen ulkoasu, säännöllisesti voitelemalla, puhdistamalla
ja kiristämällä pultteja lisääntyy nautittavuus ajaa
vaunussa.
Antakaa ammattimiehen auttaa Teitä, niin että viih-
dytte vaunussanne.



GENERAL MOTORS IN

HUOLTO
Olemme tässä kirjassa koettaneet selvittää Teille,
miten tärkeätä on säännöllisesti hoitaa vaunua, sekä
myös selittää, että on oikeampaa käsittää huoltoa sinä,

joka estää vikoja syntymästä
kuin pitää sitä yksinomaan
vikojen korjaamisena.

General Motorsin jälleenmyyjät ovat todella kiinnos-
tuneita tarjoamaan vaunullenne huoltoa ja ovat he
parhaiten varustautuneet huoltotoimintaan. He ovat
alituisesti kosketuksissa General Motorsin kanssa ja
saavat tärkeitä ensi käden tietoja, joita tarvitaan nyky-
ajan vaunun huoltamisessa. Heillä on kaupan ainoas-

taan alkuperäisiä varaosia, joten he voivat tarjota
Teille sen turvallisuuden, minkä alkuperäiset varaosat
takaavat.

Oman etunne vuoksi Teidän on syytä jatkaa liikeyhteyt-
tännesen liikkeen kanssa, josta ostitte vaununne, sillä
tämä liike haluaa kaikessa, että olisitte tyytyväinen
vaunuunne.Turvautukaa General Motorsin jälleenmyy-
jään kaikissa asioissa, jotka koskevat vaunuanne. Teitä
palvellaan auliisti.
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TEHKÄÄ MEILLE
PIENI PALVELU!

Uusi vaununne kiinnittää ystävienne mieltä. Jotkut
heistä kenties ajattelevat omaa vaunua. Se liike, josta
ostitte vaununne, on mielihyvin palveluksessa anta-
mallakaikkia tietoja ja esittelemällävaunua heille. Roh-
kenemmekin ehdottaa, että merkitsisitte heidän ni-
mensä ja osoitteensa tähän alle ja jätätte tämän sivun
sopivassa tilaisuudessa jälleenmyyjälle.

Nimi

Osoite

Nimi

Osoite

Nimi

Osoite
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