
HUOMIOONOTETTAVAA SILLE,

1) Pakkaus puretaan varovasti ja tarkastetaan heti, että
mahdolliset kuljetettaessa tulleet viat voidaan ilmoittaa.

2) Erikseen pakattu ohjaustanko kiinnitetään sittenkun ki*
ristysmutterit on avattu, etuhaarukan hylsyyn, jonka jälkeen
kiinnityspultit ja puristusmutterit taas varovasti ruuvataan kiinni.

3) Teräsvaijeriin valmiiksi kiinnitetyt kaasu*, sytytys* ja
käsijarrun säännöstelytangot kiinnitetään ohjaustangon oikealle
puolelle noin 3 cm. kumisista kädensijoista, niin että oikean
käden sormet voivat ne helposti saavuttaa tarvitsematta hellittää
otetta ohjaustangossa. (Kiinnitysruuvit ovat ruuvattavat niin
vahvasti, että säännöstelytangot eivät voi siirtyä). Alimmalla,
pisimmällä, tangolla hoidetaan sytytystä ja samalla kun tanko
on kauimpana vasemmalla avataan tiivistysventtiili, jolloinka
moottori heti pysähtyy. Evans moottoria käyntiinpannessa on
tiivistysventtiilin oltava auki s. t. s. pisimmän tangon on oltava
kauimpana vasemmalla, koska moottori muussa tapauksessa ei
ilman vaikeutta voi kulkea yli tiivistyspisteen. Lyhyemmällä
tangolla hoidetaan kaasua.

Evans moottoripyörän käyntiinpano.

Polttoaineen sekoitus.
~Evans" mottoripyörä vaatii polttoaineekseen sekoituksen

bentsiiniä ja gargoyle*mobil öljyä "B" suhteessa 1 osa
öljyä 10 osaan bentsiiniä uusissa koneissa.

JOKA ON SAANUT MOOTTORIPYÖRÄNSÄ TEHTAAN PAKKAUKSESSA.

4) Lähetyksen mukana olevista poikimista on toinen vasen;
toinen oikea kierteinen joka täytyy ottaa huomioon niitä kiinni*
tettäessä. Polkimet ovat kiinnitettävät vahvasti.

5) Ennenkuin moottori pannaan käyntiin on hyvä tarkas*
taa kaikki mutterit ja ruuvit, että ne ovat kaikki vahvasti kiinni
ruuvatut ja jos tarvitaan, kiinnittää niitä.

6) Työkalulaatikko avataan siten, että jollain neulalla pai;
netaan kannen yläkulmassa olevaan reikään, jolloinka haka
avautuu ja työkalut voidaan ottaa ulos. Tämä lukkolaite estää
myöskin varkaita pääsemästä laatikkoon, kun moottori on ilman
silmälläpitoa.

7) Valonheittäjä on liikkuva, niin että sen voi asettaa pyö*
räilijän mielen mukaan. Niinpä voidaan lamppu asettaa aivan
peilin polttopisteeseen siten, että ruuvitaltalla ruuvataan joko
sisään* tai ulospäin lampun alla olevia ruuveja. Että peilin
pinta aina pysyisi kirkkaana ei turhaan pidä irroittaa sitä pai*
koiltaan vaan ainoastaan siinä tapauksessa, jos särkyneet osat
ovat uusittavat.

Noin 150 km. ajon jälkeen käytetään mieluummin sekoi*
tusta suhteessa 1:12. Täyden voiman saa moottori vasta sitten,
kun kaikki liikkuvat osat ovat hyvin hioutuneet s. t. s. noin 100
km. jälkeen. Erikoista huolta on kiinnitettävä polttoaineen



sekoittamiseen ja bentsiinisäiliön täyttämiseen ja on polttoaine
aina siivilöitävä ennenkuin se kaadetaan säiliöön. Siivilöiminen
tapahtuu paraiten säämiskän läpi. Kokemuksemme on osoittanut,
että siivilöimisen on tapahduttava huolellisesti ja että siivilöi*
matta ei voi saavuttaa samoja tuloksia vaan kerääntyy likaa
kaasuttajaan joka sulkee sen niin että se on puhdistettava.

Moottorin käyntiinpano.

Senjälkeen kun bentsiinisäiliön venttiili on avattu muuta*
man kierroksen täyttyy uimurikammio bentsiinisekoituksella kun*
nes se virtaa yli ja ulos ilma*aukosta. Tämä tapahtuu, kun
painaa kaasuttajan kannessa olevaa uimurineulaa. Senjälkeen
kohotetaan moottoripyörän takaosaa niin korkealle kuin mah*
dollista, jolloinka bentsiinisekoitus virtaa silintereihin. Kun
molemmat säännöstelytangot on asetettu paikoilleen s. t. s. pitempi
kauimmaksi vasemmalle ja lyhyempi '/ 4 —' ~ auki koko avaamis*
kyvystä, voi moottorin vaikeuksitta panna käyntiin polkemalla
muutaman kerran poikimia ja äkkiä työntämällä pitemmän sään*
nöstelytangon oikealle.

Millään muotoa ei moottori saa käydä täydellä kierroslu*
vulla seisoessa s. t. s. kun moottoripyörä seisoo tuellaan ja
myöskin virta valonheittäjiin on katkaistava hyvin varovasti,
ettei lamppu pala rikki.

Vaikkakin kaasuttaja jo tehtaassa on tarkalleen asetettu on
kuitenkin pieni asettelu tarpeen, mikä johtuu erikoisista asian*
haaroista, kuten erilaisesta ilmanpaineesta ja ilmanalasta kuin
myöskin erilaisesta bentsiinistä.

Tärkeää!

Käyntiinpano.

Kaasuttajan asettaminen.

Kaasuttajan ulommalla sivulla on nahkatiivisteellä varustettu
siipimutteri joka, kun se on ruuvattu auki, sallii bentsiinin vir*
rata ulos. Kaasuttajan tulee asettaa niin, että noin 60 tippaa
voi virrata ulos mutterin sulkenan läven kautta, mikä on
helposti tarkastettavissa kellon avulla. Tippojen lukumäärän

järjestää kaasuttajan kannen laidassa oleva ruuvi kun tämän
vastakkainen mutteri on irroitettu. Järjestyksen tapahduttua
kiinnitetään mutteri.

Jos tippojen lukumäärä minuutissa on liian suuri saa moot*
tori liian vahvan bentsiinisekoituksen, jota se ei voi sulattaa.
Silloin toimii se säännöttömästi sekä likaa sytytyskynttilän.
Sulkemalla hiukan ruuvia tulee kaasusekoitus oikeaksi ja toimii
moottori säännöllisesti, minkä parhaiten kuule sen äänestä. Jos
tähän ääneen kiinnittää jonkun verran huomiota, oppii sen pian
tuntemaan ja on kaasuttajan tarkistaminen silloin sangen helppoa.

Ainoastaan hyvin kylmällä ja sumuisella ilmalla tulee kaa*
suttajan lisäilmaventtiilin alussa olla suljettuna. Kun moottori
on lämminnyt, avataan peltiventtiili siten, että vedetään ulos
siinä oleva tulppa, jolloinka mottori saa tarvittavan ilmamäärän.
Tavallisissa oloissa pidetään venttiili auki myöskin moottoria
käyntiinpannessa.

Istuudutaan moottoripyörälle aivan kuin tavalliselle polku*
pyörälle, asetetaan molemmat säännöstelytangot kauimmas va*
semmalle sekä poljetaan, kuten tavallista polkupyörää Kun on
saavutettu tarpeellinen nopeus, muutetaan tangot äkkiä oikealle
puolimatkaa, jolloinka moottori alkaa käydä. Moottoria autetaan
vielä alussa muutaman kerran polkemalla, jolloinka suuressa
määrässä säästetään kiilaremmiä, ketjua ja laakereita. Senjälkeen
säädetään nopeus mielen mukaan sytytys* ja kaasusäätäjätangon
avulla. Kun halutaan pysähtyä, siirretään pitempi tanko mah*
dollisimman kauvas vasemmalle sekä jarrutetaan jommallakum*
maila jarrulla. Vasta kun on ajettu noin 100 km. voi moottori
käydä täydellä voimalla ja vasta silloin voidaan saavuttaa suurin
nopeus, sekä mäennousukyky. Ei pidä luulla, että moottorissa
on jokin vika, jos se ei alussa käykään täydellä voimalla.
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Jokaisen täytyy pitää velvollisuutenaan, että ei aja suuremmalla
nopeudella kuin 25 km. tunnissa, ennenkuin on ajanut ensim*
maiset 100 km.

Kiilaremmi.

Kiilaremmillä on aluksi taipumus venyä ja että se voitaisiin
helposti lyhentää, ovat molemmat päät varustetut reijillä. Rem*
min tulee aina olla tarpeeksi kireällä. Kun remmiä lyhennetään,
leikataan se poikki seuraavan reijan kohdalta ja kiinnitetään
taas remmilukolla. Kun puristus on lakannut, voidaan kiila*
remmi helposti taas asettaa remmilevyyn siten, että vasemmalla
kädellä kuljettaa remmiä pitkin remmilevyä ja oikealla kädellä
pyörittää takapyörää ja kun remmilevy on kiertynyt noin ' ~

kierrosta on kiilaremmi paikoillaan. Ajoittain, etenkin kostealla
ilmalla tulee remmiä voidella öljyyn kastetulla kankaalla sekä
puhdistaa liasta.

Sytytyskyntti la.

Äänettömän ketjun tarkistus.
Kampiakselin, magneeton ja remmilevyn kuulalaakerien

ympäri kulkee äänetön ketju, jonka täytyy aina olla yhtä ki*
reällä voidakseen pysyä paikoillaan. Etenkin alussa tahtoo se
venyä ja täytyy sitä sentähden kiristää. Tämä tapahtuu seuraa*
valla tavalla: Kampikammion alaosassa on kuusikulmainen 26
mm. mutteri, joka hampailla varustetun rengasmuotoisen var*
misteen kautta kannattaa remmilevyä. Jos ketjun höltyminen
on korjattava, kierretään tämä mutteri auki ja otetaan kokonaan
irti kierteistään. Edelleen huomataan mutterin läpi tunkeutu*
vassa putken päässä, joka on varustettu hampailla varustetulla
levyllä, kaksi uurretta. Tämä on estetty siirtymästä hakasella,
ja voi sen siirtää pitkin putken päässä olevaa kuurnaa. Var*
mistuslevy vedetään jonkun verran ulos ja putkea kierretään
poikittain asetetun ruuvitaltan tai jonkun muun sopivan esineen
avulla vasemmalle, kunnes on saavutettu tarpeellinen kiristys
ketjussa. Oikein asetetun ketjun tulee kohtuullisen paineen
vallitessa antaa perää noin 3 mm.

Vapaapyörän voitelu.

Häiriöitä ajossa.

Vaikkakin ketju estyy keskellä olevan pultin kautta luisu*
masta pois, täytyy sen kuitenkin olla hyvin kiristetyn, silloin
välttyy se liian aikaisin kulumasta.

Senjälkeen kuin ketju on oikein kiristetty, asetetaan levy
uudelleen paikoilleen ja täytyy se asettaa niin, että joku vako
sen hammasten välillä sopii kampikammioon kiinnitettyyn tappiin.
Jos ei tämä olisi mahdollista, kun ketju on oikein kiristetty,
täytyy ottaa käytäntöön levyn vastakkainen puoli, jolloin saavu*
tetaan varma tulos.

Sytytyskynttilä on usein tarkastettava ja on tällöin otettava
huomioon, että se on puhdas ja että kipinöiden välimatka on
0,4 mm.

Pintapuolisesti tarkastettaessa ei useinkaan huomata mitään
vikaa, vasta lähemmin tarkastettaessa sytytyskynttilää vasten
valoa, huomataan, että pieni metallisiru yhdistää molemmat
nastat, tai jos asianlaita ei ole näin, että metallisiru on kiinnit*
tynyt toiseen nastaan. Räjähdykset silinterin sisällä saattavat
metallilangan hehkumaan ja siten tulee sytytys liian aikaiseksi.
Sentähden on aina varovaisinta pitää mukanaan varasytytys*
kynttilää ja sytytyskynttilän puhdistajaa.

Takapyörän vapaarumpu on aika ajoin hyvin voideltava
Gargoyle*Mobil "B" öljyllä. Etenkin täytyy voitelu tapahtua,
jos huomataan, että jarrutus tulee kankeaksi ja nykiväksi.

Vaikkakin ~EVANS" moottoripyörän rakenne on niin yk*
sinkertainen, että sen voi luovuttaa kenen maallikon käteen
tahansa, voi kuitenkin sattua häiriöitä ajossa näiden yksinker*
täisten ohjesääntöjen laiminlyönnin takia.
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Jos on sattunut häiriöitä, eikä moottoria enää saada käyn?
tiin, on ensiksi tultava vakuutetuksi siitä:

1) että kaasuttaja saa bentsiiniä. Jos ei bentsiiniä vuoda
yli, kun painatte uimurineulaa, katsokaa, että bentsiiniä
säiliössä on bentsiiniä ja jos on, niin puhdistakaa bent=
siiniputki, joka johtaa bentsiinisäiliöstä kaasuttajaan.

Bentsiinisäiliön alemmassa osassa, josta bentsiini
virtaa ulos, on mutteri, jonka avatessa tulee esille kartio*
mainen siivilä, ioka on varustettu messinkiverkolla,
joka, jos niin tarvitaan, on puhdistettava.

2) että sytytyskynttilät ovat kuivat ja käyttökelpoiset.

3) että paineventtiili on suljettu, mikä ei tapahdu, jos vai*
jeri on liian paljon taipunut. On helposti korjattavissa.

4) että johtolanka on joko irtautunut sytytyskynttilästä
tai lepää vasten kuumaa silinteriä, niin että kumieristys
on palanut pois ja niin ollen on tapahtunut lyhytsulku.

Jos mainituista ohjeista huolimatta ei päästä perille ja jos
ei ole pitkä matka päämäärään, voi remmin ottaa pois ja ajaa
kuin tavallisella polkupyörällä.

Jos vakavampia häiriöitä sattuu, on silloin aina käännyttävä
meidän puoleemme. Kuluneet osat, jotka ovat korvattavat
uusilla, on lähetettävä rahtivapaasti meille sekä ilmoitettava sa=
maila lähettäjän täydellinen osoite sekä moottorin numero. Jos
osat ovat kadonneet ja halutaan uusia, tulee niiden rakenne ja
tarkoitus niin tarkasti kuin mahdollista selittää, jos niillä ei ole
mitään yleistä nimitystä, jolloinka ei voi erehdystä saattua.
Vastaamme aina nopeasta toimituksesta kohtuullisiin hintoihin.



Mäntä asetetaan korkeimpaan asentoonsa (ylem.
pi kuollutpiste), mikä voidaan tarkistaa joka syty.
tyskynttilän aukon —

tai vauhtipyörään ja silinterin jäähdytyssiipiin kai
verretun merkin avulla (merkit asetetaan vasta
tusten)

Vinankatkaisijakehyksen merkki ~a" asetetaan
magneton ~a" merkkiä vastaan.

Ketjua mahdollisimman paljon löyhennetty ase.
tetaan ankkuria vääntämällä katkaisijan fiiberiva.
sara kuten kuvasta käy selville s. o. niin että pla*
tinakärjet juuri alkavat irtautua toisistaan.

Näin saavutettua asentoa muuttamatta kiriste»
tään ketju epäkeskoa vääntämällä nuolen suuntaan
sekä kiinnitetään ja varmistetaan. .




