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1 Vauhtipyörän kädensija
Magncettisiivu (=vauhti;

Kuv. 2. Moottori edestäpäinkatsottuna.

pyörä.
Kampiakselin suojus=

13. Ohjaustangon vieteri.
14. Ohjaustangon kiinnitys=

ruuvi.
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mutteri.
15. Ohjaustanko.
16. Kaasuttajan ilmaputki.
17. Kaasuttajan venttiilin

nostopuikko.
18. Kaasuttaja.
19. Bentsiiniruuvi.

Täyttöruuvike säiliöön.
Bentsiini säiliö.
Magneetin suojusmantteli
Magneetin asetinpuikko

(ratti).
Siipimutteri kiinnitystelis
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20. Ilmansäätöruuvi.
21. Bentsiiniputki.
22. Kaapeli.
23. Sytytysnasta.
24. Poistuvan veden johto=

Putki.

neeseen.
Silinteri.

10. Kiinnitysteline.
11. Puristusruuvi samaan
12. Vedentuloputki.



Purkaus laatikosta.
Heti aukaistuanne laatikon tarkastakaa, että sen sisältö

on mukana seuranneen pakkausluettelon mukainen. Irroi=
tettuanne moottoria kannattavat puukiilat samoinkuin
poikkipuun, johon jalusta on kiinnitetty, nostakaa moottori
varovaisesti laatikosta.

Makaavassa asennossa ollessaan on moottori pidettävä
puristusruuvin tukemana. (Ei bentsiinisäiliön, sytytysnastan
tai jonkun muun heikomman osan).

Veneeseen kiinnittäminen.
Ylöspano on sangerr yksinkertainen, joten kuka tahansa

voi helposti kiinnittää koneen veneeseen. Jos veneen perä
on suippo voidaan moottori aset=
taa joko sen laitaan niin lähelle
perää kun mahdollista, tai sitten
veneen perään kiinnitettyyn lau=
taan, kuten kuv. 3 osoittaa. Ja=
lustimen puristusruuvit ovat kierret=
tavat mahdollisimman tiukkaan,
koska ne tulevat olemaan melkoi=
sesti kuormitetut. Kun kone on
paikoilleen asetettu, tulee akselin
olla pystysuorassa asennossa, ja sit=
ten vasta kiristetään siipimutte= Kuv. 3.
rit lujasti.

Potkurin tulee olla niin syvällä vedessä, ettei se koneen
käydessä pieksä veden pintaa, mikä vähentää sen tehoa. Tätä
tarkoitusta varten voidaan akselin vedessä olevaa osaa pi=
dentää 10 sm:llä ja tapahtuu se seuraavalla tavalla: irroite=
taan ulkoputkessa aivan vaihdekammion yläpuolella oleva
puristusrengas ja sen ruuvin vastamutteri ensiksi ja sitten
vasta itse ruuvikin aukaistaan, jonka jälkeen koko vaihde
potkureineen voidaan laskea sopivaan asentoon. Tämän teh=
tyä ei pidä unohtaa kiertää puristusrenkaan ruuvia ja mut=
teriä tiukkaan, ensin ruuvi ja sitten mutteri.

Käyttö valmistuksia.
Moottorit toimitetaan muuten aivan käyttövalmiina,

paitsi että sytytysnastat ovat irrallaan erityisessä paketissa
laatikossa. Jottei mitään korkin palasia joutuisi koneeseen
ovat sylinterien sytytysnastareijissä olevat korkit kiertämällä
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poistettavat. Sytytysnastat kierretään kohtalaisen tiuk=
kaan ja kaapelit yhdistetään vastaaviin sytytysnastoihin.
Moottori on nyt valmis käytettäväksi.

Poltto=aineena käytetään etupäässä bentsiiniä, mutta
muutakin polttoainetta, kuten moottorispriitä, sekoitus
bentsiinistä ja paloöljystä (yhtäpaljon kumpiakin) sekä mui=
ta keveitä öljyjä voidaan myös menestyksellä käyttää.

Sylinterien voitelu tapahtuu itsetoimivasti polttoaineeseen
sekoitettavalla voiteluöljyllä 4 % (1 litra öljyä 25 litraan
polttoainetta), tämä suhde on voimassa sekä bentsiinin, moot=
torispriihin ja muihin poltto=aineisiin nähden. Oikean määrän
mittaamista varten seuraa moottoria Vs litran mitta, mikä
öljymäärä sekoitetaan 5 litraan polttoainetta. Sekoitusta on
huolellisesti ravistettava. Sopivin voiteluaine on »Gargoyle
mobilolja A», jota kehoitamme ainoastaan käyttämään, eikä
missään tapauksessa n. s. puuöljyä y. m. s., jotka eivät
kestä kovaa kuumuutta.

1. Voiteluöljyllä sekoitettu bentsiini kaadetaan
bentsiinisäiliöön, käyttämällä mukana seuraavaa suodat=
timella varustettua suppiloa.

2. Magneetinasetinratti pannaan »myöhäiselle syty=
tykselle», s. o. jotenkin siihen asentoon kuin kuva 4 osoit=

Käyntiinpano ja hoito-ohjelma.

Kuv- 4: Moottori nähtynä yläpuolelta.

taa (start framåt = Käyttö eteenp.) ja asetinratti
tään kiinni.
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3. Bentsiiniruuvi avataan noin iy2 kierrosta,
siihen kohtaan kunnes merkki on kohdannut puikon B ja
kaasuttajan venttiiliä pidetään nostopuikon avulla ko=
holla niin kauan, että bentsiiniä alkaa virrata ulos ilmaa
putkesta.

Moottori on nyt valmiina käyntiin.
Jos moottori on äskettäin ollut käynnissä saadaan se

uudelleen käymään suoraan edellämainitusta bentsiiniruuvin
asennosta (kuv. 5), jota vastoin moottorin kylmänä ollessa

tarvitsee bentsiiniruuvia vääntää hiukan enemmän auki.
Tämä johtuu siitä, että moottorin seistessä eroittuu bentsii»
niin sekoitettu öljy putkiin ja kaasuttajaan.

Tämä eroitus esiintyy vielä suurempana käytettäessä
moottorispriitä, josta öljy erkanee helpommin. Senvuoksi
on tällöin avattava bentsiiniruuvia vielä enemmän, jotta
kaasuttajaan ja putkiin kokoontunut öljy saadaan pois*
huuhdotuksi.

4. Käyntiinpano tapahtuu siten, että vauhtipyörää
pyöräytetään nopeasti puristusasennon ohi (asento, jossa
vastus on suurin) samalla kun kädensija silmänräpäyksessä
hellitetään, jolloin moottori alkaa käydä. (Vertaa nuolen
suuntaa kuv. 4).

Sopivinta on ottaa kädensijasta kiinni siten, että se on
peukalon ja etusormen välissä kämmenen ollessa sen päällä.

5. Täysinopeus aikaansaadaan siten, että magnee=
tm asetinpuikko sovitetaan »aikaiselle sytytykselle», s. o. sei»
laiseen asentoon kuin kuva 4 osoittaa. (Täysi nopeus), (full
fart).

6. Tämän jälkeen vähennetään bentsiinin syöttöä
s. o. bentsiiniruuvia kierretään hiukan kiinnipäin, kunnes
moottori käy tasaisin varmoin sytytyksin. Bentsiiniruu=
vissa olevista pikkumerkeistä pitäisi tarkkaavaisen moot=
torin hoitajan jo ensikertaa ajaessaan oppia tietämään bent»
siiniruuvin oikea asento.

7. Jos tahdotaan vähentää moottorin nopeutta vään=
netään magneetin asetinpuikkoa venheen oikeaan puoleen
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päin tahi kun kuljettajan selkä on venheen nokkapuo=
leen käännettynä »vasemmalle» (vauhtipyörän pyörimis=
suuntaan). Yhä enemmän samaan suuntaan väännettäessä
pysähtyy moottori. Ajettaessa huomattavan hiljaisella
nopeudella on bentsiinin syöttöä hiukan lisättävä, jotta moot=
tori edelleenkin käy tasaisilla ja varmoilla sytytyksillä.

8. Käyntiinpano takaisinpäin tapahtuu vastaaval=
la tavalla, magneettiaparaatin asetinpuikko sovitetaan vain
vastaavalle paikalle vauhtipyörän keskuslinjan vasemmalle
puolelle (kuv. 4 käyntiinpano takais.) ja vauhtipyörää
nykäistään vastakkaiseen suuntaan. (Vertaa nuol. suunt.).

Ellei moottoria saada käyntiin muutamalla yrityk=
sellä, on syytä otaksua, että jotain on unohdettu, tai että
koneessa on satunnainen vika.

On siis tarkastettava:
1. Onko säiliössä bentsiiniä.
2. Onko bentsiiniruuvi auki.
3. Onko jotain estämässä bentsiinin juoksua koneeseen

(katso alla huom. a.).
4. Önkc moottori saanut liiaksi bentsiiniä (katso alla

huom. b.).
5. Onko sytytys oikea (katso alla huom. c).
6. Ovatko platinakontaktit tarpeeksi etäällä toisistaan

(katso alla magneettiaparaatin hoito).

a. Bentsiinin juoksua koneeseen tutkitaan kuten edellä
(sivu 4 kohta 3) on mainittu avaamalla bentsiiniruuvia yhä
enemmän. Ellei bentsiiniä, kaasuttajan venttiiliä kohotet=
taessa, vuoda jotenkin runsaasti, on bentsiiniputken kaasutta=
jaan kiinnitetty pää irroitettava ja siihen pistettävä tulppa,
jottei bentsiini juokse maahan ja sitten puhdistettava kaa=
suttajan sisään asetettu pieni suodatin (sihti).

b. Otaksuttaessa, että moottori on saanut liiaksi bent=
siiniä suljetaan bentsiiniruuvi ja pyöritetään moottoria muu=
taman kerran puristuskohdan ohi, jolloin liika bentsiini pois=
tuu ja moottori alkaa käydä koneeseen jääneellä bentsiinillä.
Senjälkeen avataan bentsiiniruuvi, kuten tavallista.

Vika kaasun tulossa moottoriin voi syntyä jos kaa=
suttajan suun ja koneiston välinen tiivisteaine on vahingoit=
tunut tai epätiivis. Ellei vikaa saada korjatuksi kiertä=
malla kaasuttajaa ja koneistoa yhdistäviä ruuveja, on tii=
visteaine uusittava.

c. Sytytys tarkastetaan siten että irroitetaan sytytys=
nasta moottorista ja annetaan sen kaapelissa kiinni ollen, ai=
noastaan kuusikulmaisella osallaan olla kosketuksessa moot=
torin kanssa. Kierrettäessä nyt nopeasti vauhtipyörää tulee
joka kierroksella kipinän hypätä sytytysnastan keskimäisten
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kärkien yli. Ellei niin tapahdu on sytytysnasta nähtävästi
viallinen ja on se hyvin puhdistettava ja tarkistettava. Vä=
hemmän luultavaa on, että vika on kaapelissa tai magnee=
tissa, mikä todetaan parhaiten vaihtamalla sytytysnastaa.

Magneetti ja sen hoito.
Magneetin hoito rajoittuu siihen, että platinakontaktit

pidetään puhtaina ja tarpeellisen välimatkan päässä toi=
sistaan. Tämä on silloin tällöin tarkastettava ja tapah=
tuu seuraavalla tavalla:

Huimapyörän yläpuolella oleva pieni luukku poistetaan,
ja huimapyörä asetetaan niin että aukko on platinakärkien
yläpuolella. Kontaktit, jotka ovat asetinsuppilon alla mutta
suojusmanttelin sisäpuolella, ovat nyt helposti tarkastelta=
vissa. Niiden etäisyys toisistaan määrätään mukana seu=
raavan terällä varustetun pienen avaimen avulla, jonka tulee
sopia kontaktien välistä vastuksetta liikkumaan.

Vauhtipyörä irtautuu helposti, kun suojusmutteri ensin
on irroitettu. Vauhtipyörää ei pidä milloinkaan turhan vuok=
si irroittaa, mutta jos se kuitenkin on tarpeellista, on myöskin
katsottava että jälleen paikoilleen pantaessa mutteria ki=
ristetään tarpeeksi.

Moottoria ei pidä panna käyntiin elleivät molemmat kaa=
pelit ole yhteydessä joko sytytysnastan tai maajohdon kans=
sa. Tästä johtuu, että moottorin käydessä ainoastaan toi»
sella sylinterillä on vastaisen sylinterin kaapelin oltava eris=
tettynä sytytysnastasta ja sensijaan oltava yhdistettynä
moottorissa olevaan maajohtoruuviin.

Muut osat.
Muihin osiin nähden huomattakoon seuraavaa: Kaa=

suttajan yläosassa oleva ilmanjärjestäjäruuvi (20 kuva 2)
muttereineen on tehtaassa asetettu kerta kaikkiaan oikeaan
asentoon.

Vauhtipyörän kiinnittäminen.
Sellaisissa moottoreissa, joissa kuljetusmatkan pituuden

vuoksi vauhtipyörät ovat irroitetut ja pakatut erikoiseen
laatikkoon, on huomattava seuraavaa:

Vauhtipyörää kiinnitettäessä on erittäin tärkeätä että
kampiakselin mutteria kiristetään tiukasti, joten es=
tetään pyörä irtautumasta. Ellei mutteria tarpeeksi kiris=
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tetä voi pyörä irtautua — sillä seurauksella että niinhyvin
akselin kuin pyörän navan kartio rikkoutuu. On sopivinta
käyttää pulttiavainta mutterin kiristämiseen, mutta voidaan
tietenkin myöskin toista, sopivaa avainta käyttää tähän.
Tangolla, joka asetetaan avaimen ja vauhtipyörän käden=
sijan väliin estetään vauhtipyörä pyörimästä.

Jäähdytysvesi pidetään kiertokulussa propellinapaan
yhdistetyn epäkeskon avulla. Pumpusta menee vesi kumi=
letkua ja haaraantuvaa putkea myöten sylintereihin ja sieltä
ulosmenoputkien kautta ulos.

Ellei niin tapahdu johtuu se nähtävästi siitä, että
pumpun suodatin on tukkeutunut heinillä tai mudalla, jotka
ovat poistettavat. Tällaisessa tapauksessa puhdistetaan
pumpun suodatin ja venttiilit.

Kun pumppu jälleen asetetaan paikoilleen, on katsottava
että se tulee oikeaan asentoon, niin että ruuvi, joka kiinnit=
tää sen, helposti sopii pumpun putken reikään, muussa ta=
pauksessa pumppu on lukittu.

Vaihdekammio on pidettävä täytettynä rasvalla. On
mieluimmin hankittava rasva suoraan meiltä, koska useat
tähän tarkoitukseen löytyvistä rasvalajeista ovat joko liian
paksuja, ja vähän rasvapitoisia, voivatpa ne muun muassa
jonkun ajan käytön jälkeen muodostua paksuksi massaksi,
tahi sitten ovat ne liian ohuita, joten poistuvat liian nopeasti.

Potkurihuonetta täytettäessä tahi tarkastettaessa on pot=
kurihuoneen pää A (kuv. 6) ensin kierrettävä auki. Ensin on
kuitenkin potkurin suojus B irroitettava ja pientä ruuvia
(b) potkurihuoneen ylimmällä puolella irroitettava jonkun=
verran.

Malli BS 3, 5 hv., jossa potkurin suojus on toisella tavoin
kiinnitetty, ei ole tarpeen ollenkaan irroittaa sitä potkuria
huoneen päätä A pois otettaessa. Kun mainittu puolikas jäl=
leen on kunnollisesti kiinnitetty kierretään pieni ruuvi (b)
jälleen kiinni, jonka jälkeen potkurin suojus asetetaan pai=
koilleen. Ennenkuin potkurihsuojuksen ulkopuolella olevaa
mutteria (c) jälleen kierretään kiinni, on tarkoin katsottava
ettei potkuri akselin pituussuunnassa esiinny mitään
huomattavaa kolkutusta josta voi aiheutua hammasrat=
taiden pikainen kuluminen.

Jos kolkutus on huomattava, voi tämä kuluttaa rattaat
verrattain lyhyessä ajassa. Laakeri (d) kiristäminen, niin
että kolkutus hajoaa, on sangen helppo, ja on tarpeen vaa*
tiessä, tehtävä. Tällöin on pieni ruuvi (e) irroitettava ja pe=
räsinkiinnikkeen ulkopuolella oleva mutteri (c) kierrettävä
auki puolitoista tahi kahden kierroksen verran, jonka jäl=
keen ruuvimeisseli asetetaan tapin reikään joka ruuvataan
kiinni tarpeen mukaan, mutta ei kuitenkaan niin lujaan
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että hammasvaihde käy jäykästi. Tämän jälkeen kiristetään
mutteria kunnollisesti, ja samalla ruuvimeisselin avulla este=
tään ensinmainittua osaa kiertymästä. (Katso muuten kuv. 6).

Jos moottori on ollut käytännössä niin kauan että ham=
masrattaat ovat uusittavat, on myöskin tavallista että pot-
kuriakseli, pystyakselin alaosa sekä vastaavat pusningit
ovat kuluneet. Tällöin on tarpeen samalla uusien hammas=
rattaiden ohella laittaa uudet pusningit ja akselit.

Kuv: 6.

Bentsiinisuodatin ia bentsiiniputki ovat noin ker=
ran viikossa puhdistettavat. Bentsiinisuodatin on tällöin
irroitettava, kun ensin putki on irroitettu selostuksen mu=
kaan siv. 5 kohta a. Bentsiiniputki ja kaasuttaja puhdis-
tetaan helpoimmin siten että kiteytynyt voiteluöljy huuh=
dotaan pois laskemalla bentsiiniä, jolloin venttiili pidetään
auki.

Sytytysnastoja on aina pitemmillä matkoilla pidettävä
varastossa.
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Säilytys.
Jokaisen käyttämisen jälkeen on moottori peitettävä hy=

vin presenningillä tai vartavasten tehdyllä laatikolla.
Moottorin seistessä ulkona lämpömittarin ollessa alle

nollan on vesi poistettava sylinterien mantteleista, sillä ne
jäätyessään helposti särkyvät.

Otettaessa moottori pitemmäksi ajaksi pois veneestä on
parasta säilyttää se sitä varten olevassa laatikossa kuivassa
paikassa.

MONTTEERÄUS JÄ KÄYTTÖOHJEITA
Ärchimedes malli BSOT. takaisinottolaitetta

koneeseen kiinnitettäessä.

Moottori toimitetaan takaisinottolaitteineen erillisenä, jo=
ten sitä montteerattaessa on tarkoin katsottava että potkuri
tulee oikeaan suhteeseen moottoriin.

Kun takaisinottolaitos kiinnitetään koneeseen, on käden=
sijan oltava täysin alas laskettuna, ja potkuri suunnattuna
suoraan taaksepäin. Ainoastaan tässä asennossa saa takai-
sinottolaitteen kiinnittää koneeseen, muussa tapauksessa tu=
lee potkuri vinoon ohjaustankoon ja moottoriin nähden.
Kiinnitys tapahtuu takaisinottolaitoksen kiinmtyslaattaan
löyhästi kiinniruuvatuilla kahdella ruuvilla. Sillävälin kun
ruuvit kierretään paikoilleen pidetään takaisinottolaitosta
paikoillaan kahden ohjausnastan avulla. Ruuvit ovat kun=
nollisesti kiinni kierrettävät, ettei takaisinottolaitos pääse
irtautumaan.

Kiinnittäminen on erittäin helppo suorittaa, ja erehdystä
siinä tuskin voi tapahtua, jos vaan yllämainittuja ohjeita
seurataan.

Käyttöohjeita.
Pyörimissuunnan eteen= ja takaisinpäin muuttaminen

on yksinkertainen; nostamalla tahi laskemalla (alas paina=
maila) nivelellä varustettua ohjaustankoa kääntää siirtyvä
hammastanko varmasti koko potkurikoneiston silmänrä-
päyksessä puoli kierrosta, joten veneen liikkumissuunta
tulee päinvastaiseksi.
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Olkoon veneen liikkumissuunta eteen= tahi taaksepäin
pidetään yhä ohjaustankoa kädessä, ja ohjaus tapahtuu yhtä
helposti molempiin suuntiin.

Takaisin ohjattaessa voidaan menestyksellisesti käyttää
ohjaustankona sitä putkea, johon alas pudotettava kädensija
on kiinnitetty.

Takaisinottolaitoksen kädensijaa nostettaessa, tahi las=
kettaessa, sulkeutuu lukkolaite itsetoimivasti, ja vapautuu
jälleen suuntaa muutettaessa.
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