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Varasoat.
Valtuutetuilla Chevrolet-myyjillä on täydelliset varaosaluet-

telot sekä mahdollisimman täydellinen varaosavarasto.
Tilattaessa varaosia on mainittava joko vaunun vuosimalli,

konealustan numero, moottorin numero sekä selitettävä halutut
osat taikka lähetettävä varaosan toimittajalle vanhat osat.

Käyttäkää, mikäli mahdollista, sellaista korjauspajaa, jonka
varmasti tiedätte hyvin tuntevan Chevrolet-vaunut. Tiedätte sil-
loin, että vaununne hoidetaan parhaalla tavalla.

Käyttäkää ainostaan oikeita Chevrolet-varaosia. Ainoastaan
ne ovat luotettavia sekä ajanpitkään ehdottomasti halvimpia.

OIKEILLA VARAOSILLA ON MERKKI »CHEVROLET».

Kaupassa esiintyy paljon varaosia, jotka eivät ole oikeita
alkuperäisiä varaosia, ja jotka eivät siis ole samaa korkeata
laatua kuin alkuperäiset Chevrolet-varaosat. Jotta Chevrolet-
omistaja itse voisi tarkkailla, että hän saa oikeita alkuperäisiä
varaosia, eikä ala-arvoisia, tullaan kaikki Chevrolet-osat merkitse-
mään »Chevrolet»-merkillä.

Jakopyörä Ohjausakselin holkki
Jäähdyttäjän letku Ohjausvarret
Kampiakseli Taka-akselit
Kampiakselin laakerit Takalamput
Kardaaniakseli Tasauspyörät
Kytkimen hammaspyörä Vaihdelaatikon hammaspyörät
Kytkimen hammaspyöriin holkki Valonheittäjät
Kääntöpultit Venttiilit
Kääntöpultin holkil Venttiilinnostajat
Männänrenkaat Vesipumpun holkki
Männäntapit Vipuvarren holkki
Männät

Allaolevassa luettelossa olevat osat on merkitty ylläolevalla
merkillä ja tulee merkittävien osien luku ajanmittaan kasvamaan.

Tarkastakaa omin silmin, että saatte oikeita alkuperäisiä varaosia.
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AIKKIIN MAAILMAN OSIIN ULOTTUVAN, YHÄ

ir noPe asti kehittyvän järjestönsä kautta on General Motors
) tulemassa yhä tunnetummaksi ja samalla yhä suositum-

maksi.
General Motors valmistaa sopivan vaunun kuhunkin hintaan

ja kuhunkin tarkoitukseen.
Chevrolet, Pontiae, Oldsmohile, Oakland, Buick, Cadillac, La

Salle ja C. M. C.-kuormavaunut ovat kaikki General Motorsin
tuotteita, kukin näistä tehtaista on jo yksinään suuri teolli-
suuslaitos, joka on saavuttanut erinomaisen kauniita tuloksia.

General Motorsin vaunuilla on se ainutlaatuinen etu, että kukin
niistä voi käyttää hyväkseen General Motorsin tehtaitten yhteistä,
laajaa kokemusta. General Motorsin tutkimuslaboratoriot ja Ge-
neral Motorsin koeradat takaavat jokaisen vaunun oivallisuuden.

General Motorsin tutkimuslaboratoriot tutkivat yhtä mittaa
kaikkia autonrakennuksen alaan kuuluvia kysmyksiä ja" sourit-
tavat niihin kuuluvia kokeiluja. Nämä laboratoriot ovat yhteis-
toiminnassa koeratojen kera siten, että kaikkia laboratorioissa
suunniteltuja jarakennettuja osia japarannuksia koetellaan sitten
valtavilla koeradoilla kaikenlaatuisilla teillä. Täten koetellaan
kaikki General Motorsin vaunuihin soviteltavat parannukset täy-
dellisesti, ennenkuin ne lasketaan markkinoille.

Koeratojen alue — noin 450 ha. — on lähellä Detroitin kau-
punkia. Täällä on kaikenlaatuisia teitä: suoria, tasaisia betoni-
teitä, hoitamattomia, rikkiajettuja maanteitä, hiekkaa, liejua,
soraa, mäkiä, kahluupaikkoja j. n. e. Näillä teillä ajetaan vaunua
kuukaudessa noin 3,000,000 km., joten vaunut joutuvat parissa
viikossa kestämään enemmän kuin monena vuotena omistajallaan.
Edelleen niitataan jatutkitaan täällä vaunujen kestävyys, nopeus,
kiihtyväisyys, mäennousukyky, ajo-ominaisuudet, jarrutuskyky
j. n. e. Kaikki vaunun puolet tutkitaan mitä tarkimmin, samoin
myös niiden käyttö- ja kunnossapitokustannukset. General Mo-
torsin vaunuja verrataan täällä muiden tehtaitten vaunuihin ja
kunkin vaunun suhteellinen arvo määrätään tarkkaan.

Juuri näiden General Motorsin koelaboratorioiden ja koerato-
jen perusteella voimme siis väittää, että millään muulla vaunulla
ei ole samoja mahdollisuuksia ja apuneuvoja autoteollisuuden
probleemien tulkimiseen kuin General Motorsin vaunuilla.
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ERINÄISIÄ TIETOJA CHEVROLETISTA.
Alempana olevat tiedot voivat olla hyödyksi vaunua rekisteröi-

täessä ja vakuutusta hankittaessa.
Sarjanumero on AB-malleissa lyöty pieneen metallilevyyn

rungon oikealle puolelle ohjaajan istuimen kohdalle. Se näkyy
Touring-, Roadster-, Landau-, neliovisissa Sedän- ja Kupee-
malleissa kun ovi avataan. Coachmallissa on numero oikeanpuolei-
sella kynnyksellä. Konealustoissa on numero moottorin ja ohjaajan
osaston väliseinässä.

Moottorin numero. Moottorin numero on leimattu sylinteri-
ryhmän oikealle puolelle, aivan virranjakajan taakse.

Akseliväli. Akseliväli on 2,718 m.
Raideväli. Varsinainen standardi raideväli: 1,422 m.
Pyörät ja renkaat. Kaikissa henkilövaunuissa on suorasyr-

takapyörissä suorasyrjäiset cord-renkaat 30X5" ja etupyörissä
suorasyrjäiset pallorenkaat 30X4,50". Haluttaessa voidaan saada
myöskin 30X5" ja 32X6

jäiset pallorenkaat 30X4,50". 1 1/2-tonnin kuormavaunuissa on

MOOTTORI.

Hevosvoimia Amerikan Automobiilikauppakamarin kaavan
niukaan: 21,7.

Likimääräinen AB-mallien laivauspaino ilman bensiiniä,
vettä ja lisävarusteita:

Halkasija: 93,7 mm.
Iskun pituus: 101,6 mm.

Sylinterejä: 4.

Malli: Paino:
Touring 956 kg.
Sedän 1100 »

Roadster 921 »

Imperial Landau 1083 »

Kupee , 1015 »

Coach 1074 »

Cabriolet 1026 »

1/2 tonnin konealusla 702 »

1 1/2-tonnin kuorma-auton alusia, etu- ja
takapyörissä renkaat 30X5", 4 rengasla,
lokasuojat, varavannc, mutia ilman ohjaa-
jan hyttiä 920 »

1 1/2-tonnin kuonnavaunu, renkaat 30X5",
ohjaajan hylti ja varavanne 1096 »
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Huoml Nämä painot ovat eri tehtaitten valmisteita punnitse-
malla saadut keskiarvot, paino saattaa vaihdella korkein-
tain 25 kiloa.

Huom! Valtuutettujen Chevrolet-myyjäin korjausmekaanikot
tuntevat parhaiten Chevrolet-autot. Jos korjaus on tar-
peen, saatte parhaimman työn antamalla sen valtuute-
tulle Chevrolet-myyjälle tahi huoltoasemalle. Vaatikaa
aina oikeita alkuperäisiä Chevrolet-osia.

AUTONOMISTAJALLE.
Olemme vakuutettuja siitä, että olette valinnut oikein valites-

sanne Chevroletin ja tulemme aina tekemään parhaamme, jotta
voitte olla tyytyväinen vaunuunne. Tätä varten olemme järjes-
täneet kaikkialle maahan valtuutettuja Chevrolet-myyjiä sekä
huoltoasemia, jotka voivat toimittaa Teille tarvitsemianne osia ja
panna ne paikoilleen halvimmalla.

Auton kestävyys ja sen antama tyydytys riippuu aina — olipa
auto minkähintainen ja laatuinen tahansa — siitä huolenpidosta
ja hoidosta, jota auto saa. Oma etunne vaatii Teitä siis noudatta-
maan edempänä annettuja ohjeita taikka valvomaan, että niitä
kunnollisesti noudatetaan.

ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ JÄLJITELTYJÄ TAIKKA ALA-
ARVOISIA OSIA.

Kaikilta valtuutetuilta myyjiltä ja huoltoasemilla on saatavana
oikeita alkuperäisiä varaosia. Jos turvaudutte johonkin muuhun
kuin valtuutettuun huoltoasemaan, voitte saada vaunuunne huo-
nompia, jäljiteltyjä varaosia. Olemme huomanneet, että jäljitel-
tyjen varaosien laatu melkein poikkeuksetta on huonompi, niin
että ne eivät kestä vaunussa yhtä hyvin eivätkä sovi siihen
niinkuin oikeat Chevrolet-osat.

Automobiili tarvitsee määrättyä säännöllistä hoitoa, kuten
kaikki muutkin koneet. Jos autoa hoidetaan säännöllisesti, voitte
saada siihen sijoittamastanne rahasta suurimman hyödyn siten,
että kustannukset kultakin ajetulta kilometriltä supistuvat pienim-
pään määräänsä.

Kun tehdas on valmistanut ensiluokkaisen vaunun, myyjä
toimittanut sen hyvässä kunnossa Teille ja lisäksi järjestänyt
kunnollisen hoidon ja huollon autolle, ovat sekä tehdas että myyjä
puolestaan tehneet parhaansa turvatakseen Teille jokaisesta mak-
samastanne markasta suurimman hyödyn. Oma asianne on
sitten käyttää hyväksenne tätä huoltoa turvautumalla yksinomaan
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valtuutettuihin myyjiin ja huoltoasemiin sekä vaalimalla yksino-
maan alkuperäisiä varaosia ja välttämällä kaikkia jäljittelyjä.

Ottakaa tavaksi tarkastaa vaununne aina säännöllisin väliajoin
ja hoitaa sitä! Pitäkää kaikki vaunun osat puhtaina sekä hy-
vässä öljyssä. Säästäkää ajaessanne yhlä paljon autoa kuin siinä
olijoita.

Jos Teidän on joskus tarvis kirjeellä pyytää tietoja myyjältä,
ilmoittakaa joka tapauksessa ehdottomasti vaunun sarjanumero
ja moottorin numero.

MITÄ ON TEHTÄVÄ VAUNUA VASTAANOTETTAESSA?
Kaikki Chevrolet-autot tarkastetaan vielä lopullisesti, ennen-

kuin ne lähetetään tehtaasta ja tässä tarkastuksessa valvotaan
niin huolellisesti kuin suinkin mahdollista, että vaunun kaikki
osat ja laitteet ovat täydellisessä ja asianmukaisessa kunnossa.
Siitä huolimatta voi joskus
sattua, etla vaunusta sen pe-
rille tullessa puuttuu jotain.
Siksi on ostajan vaunua vas-
taanottaessaan oman etunsa
vuoksi tarkoin oteltava tästä
selvää.

Ennenkuin ostaja otlaa au-
ton bailuunsa on hänen
yhdessä myyjän kanssa pe-
rusteellisesti tarkasteltava se.
Vaikka olettekin ajanut muita
auloja, lulee Teidän vaatia
myyjää perinpohjin tutustut-
tamaan Teidät Chevroletin
käyttöön ja hoitoon.

Auton käsittelyllä ensimäis-
ten 1500 kilometrin aikana
on usein ratkaiseva merkitys
siihen nähden, kuinka hyvin
ja kuinka kauan auto pystyy
palvelemaan omistajaansa.

Tarkastakaa ennen kaikkea,
ella vaunussa on kaikki työ-
kalut, sivuverhot ja muut
siilien kuuluvat varusteet ja
laitteet. Vakuuttautukaa siitä,
että auton sarjanumero ja

Kuva 1. öljynkorkeudenmil-
lapuikko ja öljyputki.

1. öljynkorkeuden mitlapuikko. 2. Öljy-
säiliö. 3. öljyputken kansi. 4. Öljy-
täyttöputki. 5. Tuuletusputki. 6. Mitta-

puikon pää. 7. Voitelukuppi.
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moottorin numero on sama kuin laskussa ja takuusiloumuksessa.
Se on erinomaisen tärkeätä!

Katsokaa, ella jäähdyttäjä on täynnä puhdasta vettä, samoin
ella bensiinisäiliö on täynnä puhdasta bensiiniä ja ella kampi-
kammion öljykaukalossa on riittävästi hyvää, puhdasta öljyä.
(Katso kuvaa 1.)

Öljyn korkeuden mittaamista varten pysäytetään moottori,
minkä jälkeen miltapuikko pyyhitään kuivaksi ja työnnetään
kampikammioon, jonka jälkeen se taas vedetään kokonaan ulos,
jolloin puikosta voidaan nähdä öljyn korkeus. Miltapuikko on
kampikammion vasemmalla puolella, aivan öljyntäyttöaukon
lakana.

Ellei öljy ulotu merkkiin »Full» saakka, on kampikammioon
lisättävä öljyä.

Erityinen ilmanvaihtoputki yhdistää uuden Chevroletin moot-
torin kaasuttajaan ja öljynläyttöputkessa on ilmatiivis kansi.
AB-sarjan Chevrolet-malleihin ei saa asettaa reikäistä kantta.

Älkää kaatako kampikammioon liiaksi öljyä, koska se ainoas-
taan lisää noen muodostumista. Valmennusajon aikana, kunnes
kaikki osat ovat ehtineet täysin hioutua, on pidettävä kampi-
kammion öljyn pinta 2 mm. merkin »Full» yläpoulella (kaata-
malla sinne 4 3/4 litraa öljyä) tämän jälkeen vain merkkiin »Full»
saakka (kaatamalla sinne 3 3/4 litr. öljyä).

Kampikammion öljy on uusittava heti, kun huomataan, ella
vanha öljy on menettänyt voiteluominaisuutensa. Vanha öljy
lasketaan pois kiertämällä auki kampikammion pohjassa oleva
tulppa. Kun öljykaukalo on aivan tyhjä, kierretään tulppa kiinni
ja kampikammioon kaadetaan uulla öljyä oikeaan tasoon saakka.
(Katso kuvaa 1.) Käyttäkää aina parhainta saatavissa olevaa
öljyä, koska se tulee ajan mittaan halvimmaksi.

RENKAITTEN ILMANPAINE.

Tarkastakaa säännöllisesti, että renkaissa ei ole mitään vikoja
ja että niissä on tarpeeksi ilmaa. Kuormavaunuissa lulee 30X5"
SS cordrenkaitlen paineen olla etupyörissä noin 4,9 kg. (70
naulaa) sekä takapyörissä noin 5,6 kg. (80 naulaa). Palloren-
kaissa 30X4,50" kehoitamme pitämään vähintäin 2,45 kg:n (35
naulan) paineen.

Renkaiden paineella on hyvin suuri merkitys. Ellei renkaissa
ole tarpeeksi ilmaa, litistyvät ne vaunun painosta ja tuottava!
Teille varmasti ennen pitkää huolta sekä kustannuksia. Jo niinkin
pieni ero kuin 0,2 kg. neliösenttimetriä kohti (3 naulaa neliötuumaa
kohti) vaikuttaa renkaisiin hyvin vahingollisesti, koska renkaan
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reunat siten joutuvat sivuttain hankaamaan maata vastaan.
Pallorenkaiden paine on siis aina pidettävä yllämainitussa
määrässä ja painetta on mitattava niin usein, ainakin kerran
viikossa, jotta se ei koskaan pääse laskemaan enempää kuin 0,2 kg.

Jokaiseen henkilöauton renkaaseen on vulkanisoilu punainen
viiva ja rengas on asetettava vanteelle siten, että tämä merkki
tulee täsmälleen venttiilin kohdalle, sillä silloin on pyörä täysin
tasapainossa. Ellei rengasta aseteta näin, aiheutuu siitä etupyö-
räin täriseminen.

TARKASTAKAA KAIKKI SÄHKÖJOHDOT JA KAAPELIT.
Nostakaa konepelti ja tarkastakaa kaikki sähköjohdot ja

niiden kiinnityskohdat, jotta mikään niistä ei ole irtaantunut,
(Katso sivu 70.) Erikoista huomiota on kiinnitettävä kaikkiin
naparuuveihin ja kaapelikenkiin ja varsinkin seuraavien johtojen
tulee ehdottomasti olla puhtaita ruosteesta sekä liasta:

1. Kaikkien sytytystulppain kaapelien.
2. Kaikkien induktiopuolan kaapelien.
3. Kaikkien virrankatkaisijan ja latausdynamon kaapelien.
4. Kaikkien käyntiinpanomoollorin ja sen katkaisijan välis-

ten johtojen.
Tarkastakaa tämän jälkeen kaikkien miltarilautaan tulevain

johtojen kiinnityskohdat. Irroitlakaa lattialauta ja katsokaa,
onko äkkumulaattorin kaapeli lujasti kiinni sekä äkkumulaattorin
positiivisessa navassa ella käynliinpanonastassa. Katsokaa myös.
onko äkkumulaattorin toinen kaapeli tiukasti kiinni sen negatii-
visessa navassa sekä hyvin yhdistelty runkoon. Katsokaa, ellei
välissä ole maalia, likaa tai ruosletla.

Tarkastakaa akkumulaalloria! Katsokaa ulottuuko neste tar-
peeksi korkealle levyjen yli. (Katsokaa sivua 66 Akkummulaal-
lorin hoidosta.)

Sähkövalo-, käyntiinpano- ja sylytyslailteet toimivat moit-
teettomasti kuinka kauan tahansa, jos ne saaval edes kohtuullista
hoitoa.

Tarkastakaa voitelua! Tutkikaa voitelukaavaa (kuvaa 14) ja
huolehtikaa siitä, että kaikki voitelua tarvitsevat paikat tulevat
voidelluiksi. Muistakaa, että vaunua on ensimäisten 1500 km:n
aikana voideltava vielä paljoa huolellisemmin kuin myöhemmin.

MITÄ ON TEHTÄVÄ, ENNENKUIN MOOTTORI
PANNAAN KÄYNTIIN.

Älkää koskaan panko moottoria käyntiin, ennenkuin olette
varmistautunut' seuraavista kolmesta seikasta:
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1) Vaihdetangon täytyy olla
vapaa-asennossa (katso
kuvaa 4), niin että se
liikkuu sivuttain. Kyt-
kinpoljinta ei saa pai-
naa alas.

2) Sytytys on siirreltävä
myöhäisemmäksi (kuten
kuva 2 näyttää). Ellei sy-
tytystä aseteta myöhäi-
semmäksi, voi käyntiin-
panolaile violtua taik-
ka vauhtipyörän ham-
maskehän hampaat mur-
ina, mislä Teille aiheu-
tuu suotta haittaa ja
kustannuksia. General
Motors ei ole tällä ta- Kuva 2- Sijlijhjs- ja kaasuvivun

asennot.valla aiheutuvista vahin-
goista vastuunalainen,
joten Teidän on oltava

1. Kaasuvipu. 2. Tyhjänäkäynliä varten.
3. Käyntiinpanoa värien. 4. Kaasu ko-
konaan auki. 5 Sylylyksen säälövipu. (>.

Aikainen sylytys. 7. Puoliväli. 8. Myö-
häinen sytytys (käyntiinpanoa varten).

tässä suhteessa erittäin
varovaisia.

yhdistetty. (Kuva 3.) Kun sytytysvirta on yhdistettävä, työn-
netään avain yhteiseen sytytyksen ja ohjauslaitteen lukkoon
ja väännetään oikealle, kunnes se voidaan vetää ulos lukosta.
Täten vapautuu ohjauslaite. Sytytys voidaan sitten yhdistä;!

3) Sytytys virran tulee olla

pannaan moottori käyntiin seuraavalla tavalla.

pienellä mittarilaudan alla olevalla katkaisijalla (kuva 5).
Vasta kun olette ehdottomasti varma näistä kolmesta seikasta,

MOOTTORIN KÄYNTIINPANO.

Lähtönasta on sijoitetlu oikean jalan ulottuville (kalso kuvaa
3). Kun sylytys on yhdistelty, painetaan lähtönasta niin syvälle
kuin se menee, kunnes moottori lähtee käyntiin. Ottakaa jalka
nastalla heti, kun moottori lähtee käyntiin! Älkää painako uudes-
taan nastaa, ennenkuin moottori on kokonaan pysähtynyt.

Ellette noudata tätä sääntöä, voi käyntiinpanolailteelle lähi
vauhtipyörälle koilua suurta vauriota.

Ellei moottori lähde käyntiin, ei käyntiinpanonastaa saa pitää
pitempää aikaa alhaalla. Laskekaa nasta ylös ja tarkastakaa
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1. Kaasuvipu. 2. Merkinantotorven nasta. 3. Sytytyksen säätövipu. 4. Syly-
tyksen ja ohjauksen lukko. 5. Tuulilasinpuhdistajan säätövarsi. (>. Sytytyksen
ja sähkövalon katkaisija. 7. Nopeusmittari. 8. Amperimittarl. 9. Ruristusläpän
varsi. 10. öljynpainemittari. 11. Jalkakaasu. 12. Käyntiinpanonasta. 13. Käsi-

Kuva 3. Millarilaulu.

sytytys- ja kaasuvipujen asentoa. Katsokaa, onko virta yhdistetty.
Kun moottori ei lähde käyntiin, on tämä yleensä merkkinä siitä,
että jotakin on epäkunnossa, minkä vuoksi asia on heti tutkittava.
Älkää koollako panna moottoria käyntiin kaasuvivun ollessa sul-
jettuna.

jarru. 14. Kytkinpoljin. 15. Jalkajarrun poljin. 1(5. Vaihdelanko.

Moottori lärvilsee loisinaan käyntiinpanlaessa lavallisia liha-
vamman kaasusekoiluksen, erittäinkin kylmällä ilmalla, kun

»CHOKE»-VIVUN KÄYTTÄMINEN.
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moottori on hyvin kylmä. Kaasusekoitus voidaan saada lihavam-
maksi käyttämällä »choke»-vailla, joka on sovitettu millari-
laulaan (kuva 3).

Kylmällä ilmalla vedetään tämä vipu konetta käynliinpan-
laessa hetkeksi ulos. Heli kun moottori alkaa sytyttää työnnetään
»cboke»-varsi puoleksi sisään, Kun moottori on lämmennyt ja käy
tasaisesti sekä pehmeästi, työnnetään *choke»-varsi kokanaan
sisään.

Vaunun lähtiessä tehtaasta tarkistetaan kaasuttaja niin, että
moottori saavuttaa suurimman tehon pienimmällä bensiininkulu-
tuksella, minkävuoksi »choke»-varsi on mahdollisimman pian
työnnettävä kiinni.

Liian lihava kaasusekoitus saa moottorin liiaksi kuumene-
maan ja lisäksi käymään epäsäännöllisesti. Samalla huonontaa
se voitelua niin ella männät voivat juuttua kiinni sylintereihin.
Kaikki liikkuvat osat kuluval enemmän ja bensiininkululus li-
sääntyy.

Käyttäkää »choke»-vartta niin vähän kuin mahdollista
(Huomatkaa selitys sivulla 37 kampikammion öljyn ohenemi-
sesta.)

MOOTTORIN KIERTONOPEUDEN SÄÄTÄMINEN.

Ei ole hyvä syöksyttää moottoria tyhjänä. Siksi on kaasuvipua
siirrettävä eteenpäin (katso kuvaa 2) ja samalla on sytytysvipu
siirrettävä aikaisemmaksi, niin että molemmat tulevat kuvassa 2
näkyvään asentoon.

Vasta-alkajan on hyvä tutustua moottorin säätölaitteisiin
auton ollessa paikallaan asettamalla sytytyksen myöhäisemmäksi
ja aikaisemmaksi sekä avaamalla ja sulkemalla kaasuvipua. Tällä
lavalla voi saada hyvän käsityksen näiden säätölaitteiden vaiku-
tuksesta moottorin käyntiin.

Parasta on siirtää kaasuvipua, kunnes moottori käy hyvin
hitaasti, niin ella se juuri pysyy käynnissä.

Kun auton nopeus on suurempi kuin 25 kilometriä lunnissa,
on sylytys työnnettävä aikaisimpaan asentoonsa. Jos sytytys
siirretään myöhäisemmäksi, kun mootori kiertää suurella nopeu-
della, kuumenee moottori liikaa, koska myöhäisempi räjähdys
kehittää huomattavasti enemmän lämpöä.

SYTYTYKSEN NAKUTUS.
Kun moottori ponnistelee pienellä nopeudella, esim. hiekka!"

sella pehmeällä tiellä tahi pitkässä ylämäessä, on sylytys asetet-
tava sen verran myöhäisemmäksi, ella muuten helposti kuuluva
nakutus lakkaa
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JALKAKAASU.

Jalkakaasu on jalkajarrun oikealla puolella. Kun jalkakaasua
painetaan, lisääntyy moottorin nopeus, mutia kun poljin lasketaan
irti, nousee se jousen vaikutuksesta ylös tavilliseen asentoonsa.

Jalkakaasu ja käsikaasu ovat riippuvaisia toisistaan siten, että
jos käsikaasua siirretään eteen- lähi taaksepäin, jalkakaasu liik-

kuu samalla ylös tahi alas. Sitävastoin jalkakaasun painaminen
ei vaikuta käsikaasun asentoon. Käsikaasu voidaan siis asettaa
mihin asentoon tahansa, niin eitä se antaa mootlorille halutun
miniminopeuden, kun jalka otetaan jalkaasulta, joien mool-
lori ei siis silloin pääse pysähtymään, vaan hiljentää vauhtinsa
haluttuun määrään.

VAUNUN KÄYNTIINPANO.

Ohjaajan osaston keskellä on vaihdelanko, joka liikkuu
kuulanivelen varassa (kuva 3). Tällä vaihdelangolla säädetään
vaunun nopeutta. Kun vaunu on pantava liikkeelle, asetetaan
ensiksi sytytys- ja kaasuvivut kuvasta 2 näkyvään asentoon,
minkä jälkeen moottorin nopeutta kiihdytetään. Tämän jälkeen
poljetaan vasemmalla jalalla kytkin alas (katso kuvaa 3) ja
vaihdetanko siirretään sitten vapaa-asennosta ensin vasemmalle
niin kauas kuin se menee ja tämän jälkeen taaksepäin, kuten
näkyy kuvasta 4. On varottava, että vaihdetanko ei joudu laakse-
käyntiasentoon (vasemmalle ja eteenpäin).

Kytkinpoljin on aina poljettava alas vasemmalla jalalla, en-
nenkuin vaihdetanko siirretään asennosta toiseen.

Kytkintä ei saa päästää liian äkkiä kiinni, sillä tästä aiheu-
tuva nykäisy on hyvin epämiellyttävä vaunussa olijoille ja lisäksi
se rasittaa suuresti auton koneistoa aiheutlaen ennemmin tai
myöhemmin sen turmeltumisen.

Kun vaihdetanko on siirrelty ensimaiseen asentoon eli
»ykköseen» lasketaan kytkin varovasti ja pehmeästi alas niin, että
vaunu lähtee hitaasti liikkeelle.

Kun ajatte ensimäisellä vaihteella eli »ykkösellä», kiertää
moottori jokseenkin nopeasti, kun taas vaunu kulkee hyvin
hitaasti.

Älkää kiirehtikö vaihtamaan toiseen vaihteeseen eli »kakko-
seen», vaan antakaa vaunun ensin kerätä hiukan vauhtia.

Jos oleile vasta-alkaja, on Teidän paras ajaa jonkun malkaa
ykkösellä totluaksenne vaunun ohjaukseen. Kun vaunu on saanut
paremman vauhdin, ryhdytään vaihtamaan kakkoseen seuraa-
valla tavalla:

Vaunun nopeutta lisätään avaamalla käsikaasua.
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Irroittakaa kytkin painamalla va-
semmalla jalatta kytkinpoljin pohjaan.
Siirtäkää sitten vaihdetanko vapaa-asen-
toon, edelleen oikealle sekä sitten eteen-
päin toiseen vaihteeseen eli »kakkoseen».

kuvaa 4.)
Kytkinpoljin, joka vaihdettaessa on

ollut pohjassa, päästetään nyt ylös peh-
meästi, kuten äskenkin, ja sytytysvipua
siirretään hiukan eteenpäin samalla kun
käsikaasua avataan.

Antakaa vaunun sen jälkeen saavut-
taa jonkun verran nopeutta ja valmistau-
tukaa sitten vaihtamaan suurimpaan
vaihleeseen eli »kolmoseen».

Painakaa kytkin alas, kuten aikai-
imminksen, ja polkimen ollessa alhaalla
siirtäkää vaihdetanko suoraan taaksepäin
oikeaan laka-asentoon, joka näkyy ku-
vassa 4. Samalla siirretään sylylyslä yhä
eteenpäin ja käsikaasua avataan vielä
enemmän.

Kuva 4. Kaavakuva
vaihdetängon asen-

noista*

pain.

1. Nolla- eli vapaa-asento.
2. Ensimmäinen vaihde
'.\. Toinen vaihde. 4. Kol-
mas vaihde. 5. Taakse

opetella käyttämään jalkakaasua käsikaasun asemesta moottorin
nopeuden kiihdyttämiseki, kun vaihdatte isompaan vaihteeseen.

Kun oleile tottunut vaihtamaan, voitte

Huomaatte pian sen paljoa mukavammaksi, koska täten saa-
vutatte käsillenne enemmän vapautta.

Kytkin on vaihdelankoa siirrettäessä aina pideltävä pohjaan
poljettuna. Vaihdelankoa ei millään muotoa saa siirtää taakse-
käynliasenloon, niin kauan kuin vaunu vielä kulkee eteenpäin.
Älkää koettako vaihtaa taaksepäin, ennenkuin vaunu on täydelleen
pysähtynyt.

Aina kun vaihdetanko siirretään asennosta loiseen, on olettava
huomioon seuraavat seikat:

Koettakaa vaihtaa niin, ella vaihdelailleen hammaspyörä l
eivät pääse karahtamaan loisiinsa. Siirtäkää vaihdelanko vasla
pari sekuntia sen jälkeen kuin oleile painanut kylkimen alas.

Jos vaihdelaatikon hammaspyörät karahtavat, poljetaan kyt-
kinpoljin yhä alemmas, ennenkuin vaihdetanko siirretään uuteen
asentoonsa.

Muistakaa, että hammaspyöräin hampaat helposti vikaantuvat,
jos ne pääseväl iskemään toisiaan vastaan. Tämä tekee vaihla-
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misen yhä vaikeammaksi ja lopulta täytyy asetlaa kokonaan
uudet hammaspyörät.

Vaihtakaa hyvin levollisesti! Pysähtykää hetkiseksi vapaa-
asentoon; tarkoitus on, ella niiden pyörien, jotka saatetaan lomi-
tuksin, lulee pyöriä niin läheisesti samalla nopeudella kuin
mahdollisia. Kun suoritatte vaihtamisen rauhallisesti ja odotatte
hetkisen, ennenkuin siirätle vaihdetangon uuteen asentoon, an-
natte pyörille aikaa tasoittua.

Vaihtaessanne suurempaan vaihteeseen hidastuttakaa mootto-
ria hiukan, sillä aikaa kuin hammaspyörät ovat irroiteltuina.
Vaihtaessanne pienempään vaihteeseen kiihdyttäkää moottoria
hammaspyöräin ollessa irroitetluina.

AUTON PYSÄYTTÄMINEN.

Kun olette päättänyt pysähtyä, suljetaan kaasuläppä siirtä-
mällä käsikaasua eteenpäin taikka nostamalla jalka kaasuvivulta.
Antakaa auton vieriä hiukan omalla vauhdillaan. Painakaa sitten
oikealla jalalla jalkajarrua, kunnes vaunu melkein pysähtyy.
Vasta sitten painetaan kytkinpoljin alas ja vaunu voidaan nyt
helposti saada pysähtymään jarruttamalla yhä.

Käyttämällä jalkajarrua vähitellen ja antamalla vaunun vieriä
omalla vauhdillaan voidaan vaunu saada kohtuullisella jarrutuk-
sella pysähtymään tarkalleen haluttuun paikkaan.

Kytkinpolkimen tulee olla alhaalla vaunun pysähtyessä, eikä
sitä millään ehdolla saa päästää ylös, ennenkuin vaihdelanko on
siirretty vapaa-asentoon.

Kun vaihdelanko on vapaa-asennossa, eivät vaihdelaatikon
hammaspyörät kosketa toisiinsa, ja vaikka kytkin nyi päästetään
kiinni, ei auto lähde liikkeelle, vaikka mootlori käy.

Jos pysähdys tulee olemaan pitempiaikainen, pysäyttäkää
aina moottori, ennenkuin jätätte auton ja lukitkaa auto avaimella,
kiertämällä sitä mittarilaudan lukossa (kuva 3). Ottakaa sitten
avain pois, vetäkää myöskin kiinni käsijarru (kuva 3), vetämällä
sitä niin paljon suoraan taaksepäin kuin se tulee, niin että vipuun
kiinnitetty vaka tarttuu hammaskaareen, muuten jarru ei pidä.
Irroittaessanne käsijarrua vetäkää vipua hiukan itseänne kohti.
Tämä irroittaa väkäsen helpommin hammaskaaresta, niin että
vipu voidaan työntää sitten eteenpäin alkuperäiseen asentoonsa.
Koettakaa tarkkaan, että vipu on työnnetty eteenpäin niin kauas
kuin se menee, muussa tapauksessa jarru ehkä on puoleksi kiinni
kuluttaen.moottorin voimaa ja turmellen jarruhihnaa.

KUN AUTO JÄTETÄÄN SEISOMAAN.
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SYTYTYKSEN JA OHJAUKSEN LUKKO.
Ohjauslaitelukko on turvallisin, mukavin ja luotettavin uuden

autonne suoja varkailta. Kääntämällä avainta lukossa vasempaan
vasloin kellon viisarien kulkusuuntaa lukitsette ohjausputken.
Tämä saa lukon kielen tarttumaan ohjausputken teräsrenkaaseen,
kun etupyörät ovat yhdensuuntaiset vaunun kanssa. Lukko voi-
daan kuitenkin sulkea etupyörien asennosta huolimatta.

Miten vaunu lukitaan? Katkaiskaa ensin sytytys vääntämällä
laaksepäin pientä mitlarilaudan alla olevaa sytytyksen kalkai-
sijaa. Kääntäkää sitten avainta lukossa, joka on varustelaudassa
aivan ohjausputken oikealla puolella, vasemmalle vastoin kellon
viisarien kulkusuuntaa, kunnes voitte ottaa avaimen pois.

Kuva 5. Ohjauslaitteen ja sytytyksen lukko.
1. Lukon salpa. 2. Avain. 3. Sylylyksen katkaisijavipu.

Älkää koskaan kääntäkö avainta auton ollessa liikkeellä,
koska täten lukitsette ohjauslailleen, niin että etupyörät jäävät
suoraan eteenpäin, joten autoa on mahdoton ohjata.

Milen vaunu avataan? Työntäkää avain lukkoon ja kier-
täkää sitä oikealle (myötäpäivään) kunnes se voidaan taas vetää
ulos. Sitten yhdistetään sytytysvirla kääntämällä millarilaudan
alla olevaa vipua eteenpäin. Moottori voidaan nyt panna käyntiin
ja vaunu on valmis ajoon.

Lukon avaaminen ei vielä yhdistä sytytysvirlaa.
Ohjausta ei voi lukita, ellei sytytysvirtaa ensin katkaista.
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TÄRKEÄ MUISTUTUS.

Heti saadessanne uuden auton kirjoittakaa muistiin ohjaus-
lailleen lukon avaimeen leimattu numero.

Tämä on erinomaisen tärkeätä, koska muuten on vaikeata
saada uutta avainta, jos tämä sattuu katomaan eikä sen numero
ole tiedossa.

AJAMINEN TAAKSEPÄIN.

Antakaa aina auton täydelleen pysähtyä, ennenkuin koetatte
saada sitä liikkumaan taaksepäin. Ellei tätä sääntöä noudateta
tarkkaan, voi siitä aiheutua vakavia vaurioita vaihdelaitteelle
taikka taka-akselille ja siten tarpeettomia kustannuksia. Kun auto
on pysähtynyt ja vaihdetanko on vapaa-asennossa, painakaa
kytkinpoljin pohjaan ja siirtäkää vaihdetanko eteenpäin vasem-
malle etuasentoon (kuva 4). Vetäkää nyt kytkinpoljin hitaasTi
ylös ja kiihdyttäkää samalla moottorin nopeutta, avaamalla hiu-
kan käsikaasua.

Muislakaa, että taaksepäin kulkiessanne sama ohjauspyörän
liike saa Teidät kääntymään oikealle tai vasemmalle kuin eteen-
päin ajaessannekin.

Ajakaa hyvin varovaisesli, sillä paljon enemmän tapaturmia
syntyy taakse- kuin eteenpäin ajettaessa. Koska ette voi nähdä
aivan hyvin, ajakaa hitaasti, katsoen välillä taaksenne ja pitäkää
koko ajan huoli siitä, että voitte milloin tahansa pysäyltää aulon.

PYSÄYTTÄMINEN VAARAN UHATESSA.
Joskus on tavattoman tärkeää saada auto äkkiä pysäytetyksi.

Kun tällainen lilanne sattuu, painakaa vasemman jalkanne alla
oleva kytkinpoljin pohjaan ja samalla painakaa voimakkaasti
alas oikean jalkanne alla oleva jalkajarrun poljin. Ellei tämä
jarrutus riitä pysäyttämään autoa tarpeeksi nopeasti, käyttäkää
myöskin käsijarrua, vetämällä käsijarrun vipua niin paljon itse-
änne kohti kun se tulee. Käyttämällä sekä käsi- että jalkajarrua
jarrutatte jarrurumpujen uiko- ja sisäpintaa vastaan, mikä tehoaa
heti paikalla. Sulkekaa käsikaasu niin pian kuin mahdollisia
estääksenne moottoria »syöksymästä».

JARRUJEN VAIKUTUS.
Jos jarruja käytetään äkkiä ja täydellä voimalla melkoisella

nopeudella kulkevan auton pyöriin, on jarrujen teho niin voi-
makas, ella se kykenee heti lopellamaan pyörien pyörimisen.
Auto ei kuitenkaan pysähdy heti paikalla, vaan kulkee omalla
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vauhdillaan jonkun verran eteenpäin, jolloin pyörät hankaavat
maata, tuottaen suurta vahinkoa renkaille.

Oikea tapa käyttää jarruja on sentähden lisätä jarrutusta
vähitellen, niin että auton liike ja pyörien pyöriminen hiljenee
ja loppuu samanaikaisesti.

Älkää urheilko pysäyttämisellä; se ei ainostaan ole tarpee-
tonta, vaan voipa sattua vielä niinkin, että jarrunne joskus pettä-
vät. Välttämättömänä seurauksena on paha törmäys ja siitä
aiheutunut vahinko.

Huolellinen ajaja irroittaa moottorin jo ennen pysähty-
mispaikkaa ja antaa auton vieriä omalla vauhdillaan, saaden sen
siten, vähitellen jarrulusta lisäämällä, pysählymään täsmälleen
haluttuun paikkaan.

Älkää koskaan käyttäkö jalkajarrua, ennenkuin olette sul-
kenut käsikaasun, jos auto kulkee suurella nopeudella, koska
jarrutuksen teho täten häviää ja se on muutenkin koneistolle
turmiollista. Moottori voidaan käyttää jarrutuksessa apuna milloin
ajetaan alas jyrkkää mäkeä siten, että annetaan kylkimen olla
kiinni ja asetetaan vaihdetanko ensimaiseen tai toiseen asentoon,
koska moottorin puristuksen tekemä vastus auttaa jarruja ja tekee
tarpeettomaksi niiden liian voimakkaan käytön.

Käylläessänne autoa tällä lavalla, pitäkää käsikaasu suljet-
tuna, multa älkää sammuttako sytytystä, koska palamatonta
kaasua saattaisi kokoontua pakoputkeen ja äänenvaimentajaan ja
tämä voisi räjähläessään rikkoa äänenvaimentajan, kun sytytys
uudelleen yhdistetään.

OHJAUS.

Ohjaus ei ole vaikeaa. Itseluottamus ja kokemus kasvattavat
lälä taitoa. Vasta-alkaja oppii lyhyessä ajassa tietämään, kuinka
paljon ohjauspyörää on käännettävä kulman ottamiseksi tahi
niuulen ajoneuvojen tai esteiden sivuuttamiseksi.

Kun ohjausratasta käännetään vasemmalle, kääntyvät etu-
pyörät samaan suuntaan ja auto kääntyy vasemmalle. Jos ohjaus-
ratasta käännetään oikealle, kääntyy auto oikealle. Tämä pitää
paikkansa sekä eleen- että taaksepäin ajettaessa.

MUUTAMIA OHJEITA AJAJALLE.

Älkää koskaan ajako autollanne täyltä vauhtia hyvälläkään
tiellä vielä vähemmän, jos tie on kuoppainen tahi liukas. Täten
voiteltu aika ei korvaa siilä aiheutuvaa vahingonvaaraa eikä sitä
viskelyä ja rasitusta, jonka auto saa kärsiä. Tavallisesti täten
säästetty aika on rahassa laskettuna hyvin vähän arvoinen. Toi-
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sella puolen korjauslaskut, jotka siitä aikanaan varmasti aiheu-
tuvat, eivät koskaan ole vähäpätöisiä.

Taloudellisessa kuljetuksessa ei ole kysymys siitä, kuinka
monta kilometriä kuljetaan määrätyssä ajassa, vaan kuinka monta
kilometriä hyödyllisiä malkoja voidaan saada alhaisimmalla
polttoaineen, öljyn ja renkaiden kulutuksella sekä korjauksilla
kutakin kilometriä kohti.

YLEISIÄ AJOSÄÄNTÖJÄ

Liikennettä säännöstelevät lait ovat eri paikoissa erilaiset
(Katsokaa valonheittäjien säätämistä sivulla 82). Sentähden on
mahdotonta laalia täydellisiä ohjesääntöä, jota voitaisiin kaik-
kialla maailmassa noudaltaa. Alempana esitämme muutamia
sääntöjä, jotka ovat melkein yleisiä.

Ostaessanne aulon käykää heti hankkimassa paikalliselta
poliisilta tai muilta viranomaisilta liikenneohjesäännöt lai ase-
tukset ja tutkikaa niitä huolellisesti.

Liikenneonnettomuudet eivät »satu», vaan ne aiheutetaan ta-
vallisesti tietämättömyydellä, uhkarohkeudella lai huolimatto-
muudella.

Väistäkää vastaantulijaa aina oikealle ja sivuuttakaa samaan
suuntaan kulkeva ajaja vasemmalla puolelta.

Älkää koskaan kääntäkö ympäri tahi loiselle tielle, ennenkuin
olette ilmoittaneet aikomuksenne perässä seuraaville, ellette ole
ehdottoman varma siitä, ettei mitään muita ajoneuvoja ole
lähellä lakananne.

Pysäyttäkää auto aina kadun oikealle puolelle. Jos vaunu
on käännettävä, ennenkuin siten pääsette haluamallenne puolelle,
on käännös samalla tehtävä.

Älkää koskaan ajako raitiotien rinteille ottamalla tarkkaa
selvää siitä, etla raitiovaunua ei ole lähellä lakananne. Olittepa
kuinka varma tahansa, katsokaa kuitenkin varovaisuuden vuoksi
tauksenne.

Älkää ajako raitiotien tai rautatien raiteiden yli ottamatta
ensin selvää siitä, ella se on ehdottomasti turvallisia.

Älkää käyttäkö jarrujanne liikennetungoksessa liian nopeasti.
Perässänne tuleva ajoneuvo ei mahdollisesti voi pysähtyä yhtä
äkkiä ja silloin on yhteentörmäys välttämätön.

Älkää jarrullako liian voimakkaasti märällä asfalttikadulla
tai liukkaalla tiellä. Voimakas jarruttaminen saa tämmöisellä
tiellä auton pahasti laahaamaan.

Kun aiolte pysähtyä lai kun liikennelungoksessa aiotte hil-
jentää vauhlia, anlakaa aina perässä tuleville lieto siitä asiano-
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maisella merkillä. Yhteentörmäyksiä, joissa toinen auto törmää
loiseen sattuu paljon enemmän sen takia, että edelläkulkija ei
anna perässä tuleville merkkiä aikomuksestaan pysähtyä tai
kääntää, kuin niitä salluu takana tulijan huolimattomuuden
vuoksi. Muistakaa, että perässä ajaja ei voi lukea ajatuksianne.
Hän näkee ainoastaan autonne takaosan ja välillä olevan osan
tiestä. Hän ei voi nähdä tietä Teidän edessänne ja on siis koko-
naan riippuvainen Teistä, joten Teidän asianne on estää yhteen-
törmäys ja autojen vahingoittuminen.

PITÄKÄÄ MOOTTORI PUHTAANA.
Koskaan ci voida tarpeeksi painostaa sitä seikkaa, että moot-

tori on välltämältömästi pideltävä puhtaana. Pöly, jonka tuulet-
taja imee sisään jäähdyttäjän aukoista auton kulkiessa eteenpäin,
sisältää hiekkaa, ja kun tämä kostuu öljystä, muodostuu siitä
kuluttava aines, joka hankaa ja repii, tehden pinnan epätasaiseksi.

Tämä aiheuttaa aikanaan varmasti ikävyyksiä, niin että ke-
holtamme säännöllisesti puhdistamaan kaikki liikkuvat osat.
Täten aiheutuva pieni vaiva tulee kyllä Teille palkituksi monin
verroin silen, että säästytte myöhemmin melkoisista korjauslas-
kuista.

Saadaksenne autostanne mahdollisimman paljon huvia ja
hyötyä täytyy Teidän kohdella sitä huolellisesti ja huomaavasti.

Siis:
Älkää suotta antako moottorin »syöksyä».

YHTEENVETO.

Kiinnittäkää huomiota kaikkiin epätavallisiin ääniin. Jos
kuuluu kilinää, ollakaa selvää, mistä se aiheutuu ja voidelkaa tätä
osaa. Jos kuuluu jotakin muuta ääntä, ottakaa selvää, inistä se
johtuu, ja korjatkaa vika.

Älkää hutiloiko. Korjaus lai parannus on puoleksi tehty, kun
oleile löytäneet oikean vian.

Sanotaan, eitä muutamilla autoilijoilla on »hyvä onni». Heille
ei koskaan satu mitään häiriöitä, kaikki sujuu aina, moottori
lählee aina käyntiin silloin, kun halulaan ja käy niin kauan kuin
tarvitaan ilman mitään tuskastuttavia pysähdyksiä keskellä mal-
kaa, kun taas »kovaonninen» omislaja ajattelee, että valmistajan
huolimattomuus aiheuttaa hänen kiusakseen tällaisia ikävyyksiä.

Kun kaikki korjaukset tehdään huolellisesti, silloin kun ne
ovat tarpeen, kun kaikki laakerit ja liikkuvat osat voidellaan
hyvin, toimii koko auto täysin tyydyttävästi.

Laiminlyömällä pikkuseikkoja voilte säästää jonkun verran
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aikaa ja vaivaa sillä kertaa, multa tilinteon päivä tulee varmasti.
Voitte menettää enemmän kuin olette koskaan saanut säästetyksi,
jos autonne vaatii kalliita korjauksia matkan varrella.

VIKOJEN ETSIMINEN.
Moottori ei lähde käyntiin.
Ellei moottori jostain syystä heti lähde käyntiin omalla voi-

mallaan, ottakaa heti jalkanne käyntiinpanonaslalla.
Katsokaa, eitä sytytysvirta on yhdistelty.
Katsokaa, onko imuastia tyhjä siksi, ella joko imupulki lai

bensiinisäiliöstä tuleva putki on irtaantunut.
Katsokaa, onko bensiini loppunut.
Katsokaa, onko imusäiliön alla oleva sulkuhana auki.
Kaasuttajan bensiinisiivilä voi olla lian tukkeama, niin ella

bensiini ei pääse uimurikammioon.
Imuastian ja vaunun takana olevan bensiinisäiliön välinen

putki on voinut irtaantua jostain liitekohdastaan tahi tukkeentua,
taikka, jos ilma on kylmä, on putkeen ehkä kerääntynyt vesi
voinut jäätyä.

Kovalla pakkasella voi olla tarpeellista velää »choke»-varsi
pitemmälle ulos, jotta kaasusekoitus tulee niin lihavaksi, että se
syttyy sylintereissä (katso sivu 12 »Choke»).

Äkkumulaattorin lataus voi olla hyvin heikko ja käynliin-
panomoottorin toimiessa ei induktiopuola saa tarpeeksi virtaa,
niin että se pystyisi synnyttämään kipinän, joka sytyttäisi kaa-
sun. Koettakaa vääntää koneita edeslä käsikammilla.

Virranjakajan kosketuskohdat eivät mahdollisesti avaudu tai
kärjet ovat niin pahasti palaneet, ella ne pysyvät avoimina.

Sähköjohto indukliopuolasla virranjakajaan, katkaisijaan
tahi akkumulaattoriin voi olla irrallaan tai poikki, joten yhteys on
huono.

Induktiopuolan lanka voi olla palanut.

Sytylyskynttilän kärjet voivat olla nokiset tai öljyn tuhraamat

VETTÄ BENSIINISSÄ.

Sekundäärijohto indukliopuolasla virranjakajaan voi olla
irtaantunut induktiopuolasta.

Jos bensiinissä on veliä, ei se sekaannu bensiiniin, vaan, koska
se on painavampaa, jouluu se malalimpaan kohtaan, nimittäin
kaasuttajaan. Kylmällä ilmalla saaltaa vesi jäälyä, multa se voi-
daan sulattaa kaatamalla kuumaa veliä bensiiniputkille ja kaa-
suttajan yli lähi hautomalla niitä kuumaan veteen kastetulla
vaatteella. Jos kaasuttajaa valellaan kuumalla vedellä, on tark-
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kaan katsot lava, eitä sitä ei pääse kaasuttajan sisään, koska vesi
saa aikaan, ellei moottori syty.

MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI AINOASTAAN
NOPEASSA VAUHDISSA.

Bensiinin tulo kaasuttajaan on riittämätön joko bensiiniputken
tahi suodattimen tukkeentumisen vuoksi.

Venttiili voi olla hiukan pikiintynyt eikä mene tiiviisti kiinni.
Venttiili on irroitetlava, varsi hiottava ja kiilloitettava. Vika voi-
daan usein auttaa tipauttamalla venttiilin varrelle hiukan palo-
öljyä.

Joku sähköjohdoista saattaa olla irti.
Sytytyskynttilän kärkien väli ei ehkä ole oikea. Välin tulisi

olla noin 0,75 mm.
Virranjakajan kosketusvarren jousi on ekhä liian heikko.

MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI KAIKILLA NOPEUKSILLA.
Yksi lähi useampi kynttilöistä voi olla likainen. Puhdistakaa

kynttiläin sytytyskärjet ja posliini huolellisesti bensiiniin kaste-
tulla tilkulla.

Puristus voi olla huono sen takia, että venttiilit ovat pikiin-
tyneet tahi vääntyneet.

Joku sylytysjohdoista voi olla irrallaan ja koneen täristessä
yhteys vuorotellen katkeaa ja sulkeutuu.

Venttiilijousi on mahdollisesti katkennut.
Työntötangot ovat ehkä asetetut liin tiukkaan.
Työntötangon tarkistus on ehkä liian väljä, niin että venttiili

ei aukene.
Kaasuttajan siivilä mahdollisesti lian tukkeema, niin ettei

larpeeksi bensiiniä pääse kaasuttajaan.

Kosketuskohtia täytyy ehkä puhdistaa tahi viilata.

Virranjakajan kosketuskohdat eivät aukene ja sulkeudu täs-
mällisesti (katso sivu 65).

Kaasuttajassa voi olla liiaksi bensiini;"!, niin eitä sekoitus on
liian voimakasia. Näin tapahtuu silloin kun neulavenltiili ei mene
oikein paikalleen. Turvautukaa Chevrolet-myyjään tahi lähim-
piin n huoltoasemaan.

NOPEUDELLA.
MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI AINOASTAAN PIENELLÄ

Puristus on heikko joko sentähden, että mäntien renkaat vuo-
tavat tahi että venttiilit eivät sulkeudu tiiviisti.
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Tiiviste kaasuttajan ja imuputken tai imuputken ja sylinterin
välillä voi ehkä vuotaa, niin että putkeen pääsee ilmaa, joka tekee
sekoituksen heikommaksi. Tällaisen vuodon löytämiseksi on otet-
tava bensiinillä täytetty öljykannu ja valeltava kosketuskohtia
bensiinillä. Jos johdossa on vuoto, niin että bensiiniä pääsee
sisään, näkyy tämä heti siitä, että moottorin nopeus lisääntyy.

Katsokaa onko kaasuttajan tyhjänäkäyntisuulakkeen tar-
kistusruuvi oikein asetettu. Asettakaa käsikaasu niin, että moottori
käy hyvin hitaasti ja kiertäkää ruuvia joko auki tahi kiinni, niin
että moottori käy mahdollisimman hyvin pienellä kierrosluvulla.

Sytytys voi olla liian aikainen. Kun moottori kiertää hitaasti,
on sytytys asetettava myöhäisemmäksi.

Kun moottori käy hitaasti, ei generaattori pysty kehittä-
mään kylliksi virtaa äkkumulaattorin lataamiseen, jonka vuoksi
generaattoriin yhdistetty automaattinen katkaisija katkaisee vir-
ran. Sytytysvirta tulee silloin akkumulaattorista, ja jos äkkumu-
laattorin lataus on jo melkein loppunut, voi sen virta olla niin
heikko, ettei se kykene sytyttämään kaasusekoitusta.

MOOTTORI PYSÄHTYY ÄKKIÄ.

Jos kaikki sähköjohdot ovat tiukasti kiinni ja jos johdoissa
kulkee virta, tarkastakaa virranjakaja, koska jakajaa käyttävä
epäkesko mahdollisesti on päässyt irti, niin että kosketuskohdat
eivät avaudu. (Katso sivu 65.)

Tarkastakaa virranjakajaan menevät johdot nähdäksenne,
kulkeeko virta todellakin sytytyksen katkaisijan läpi.

Tarkastakaa kaikki sähköjohdot katkaisijan, akkumulaallorin,
virranjakajan ja sytytyksen välillä nähdäksenne, onko jonkun
johdon pää ehkä irtaantunut.

Tarkastakaa kaasuttaja nähdäksenne, pääseekö bensiiniä
uimurikammioon.

Tarkastakaa onko säiliössä bensiiniä.

Turvautukaa Chevrolet-myyjän tai valtuutetun huoltoaseman
apuun.

MOOTTORI SYLKEE JA RÄJÄHTELEE PAKOPUTKEEN TAI
KAASUTTAJAAN SAAKKA.

Jos sytylyslaite jostakin syystä ei toimi muutaman moottori-
kierroksen aikana, työntyy sylinteristä pakoputkeen sekä äänen-

Tämä on tavallisesti merkki siitä, että kaasutuksessa on joku
vika, vaikka räjähdykset pakoputkessa tahi äänenvaimentajassa
voivat aiheutua puutteellisesta sytytyksestä.
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valmentajaan melkoinen määrä palamatonta kaasua, jakun kaasu
syttyy sylinterissä, tunkeutuu liekki pakoventtiilin kautta sytyt-
täen kaasun äänenvaimentajassa ja aiheuttaa räjähdyksen.

Räjähtelemincn ja sylkeminen kaasuttajan kautta aiheutuu
usein laihasta kaasusekoituksesta, joka palaa hitaasti, joten sylin-
terissä on vielä liekkiä, kun imuventtiili avautuu täyttääkseen
sylinterin uudelleen kaasulla, jolloin tuloksena on, että kaasu
imuputkessa syttyy.

Syynä on tavallisesti bensiinin loppuminen tahi lian tukkima
kaasutuslaite. Myöskin voi imuputkissa tai liitoskohdissa olla
pieniä vuotoja, joista ilma pääsee tunkeutumaan sekoitukseen,
lehden sen liian laihaksi.

Mäntien yläpäihin ja räjähdyskammioon tarttuva noki kuu-
menee toisinaan aina hehkumatilaan saakka, jolloin se sytyttää
tulevan kaasun liian aikaisin.

Joku imuvenlliileistä voi olla liian kankea, niin ettei se sul-
keudu ajoissa. Venttiili on irroitetlava ja varsi puhdistettava sekä
kiilloitettava, ellei vikaa voi auttaa paloöljyllä.

MOOTTORI ON VOIMATON JA HUONO VETÄMÄÄN.

Tämän huomaa hyvin selvästi noustaessa pientä ylämäkeä
tahi kiihdytettäessä äkkiä moottoria ja syynä voi olla seuraavat
seikat:

Koska moottorissa liikunlavoima saadaan polttamalla tai
räjäyttämällä puristettua kaasusekoilusla, seuraa tästä, etla vent-
tiili-istukkaan, männän päähän ja räjähdyskammioon tarttuu jon-
kun verran nokea.

1) Venliiliit kaipaavat hiomisia.

Pieniä hiilihiukkasia voi kerääntyä venttiilin ja eri tiilinkin
pakoventtiilin alle pitäen sitä auki. Koska räjähdyksen synnyt-
tämä kuumuus pääsee täten vaikuttamaan myöskin venttiili-
istukkaan, syntyy siihen kuoppia ja kuhmuja, niin elleivät venttiilit
sulkeudu tiiviisti. Tästä aiheuluu kaasun vuolo, voiman hukka
ja moottorin epätasainen käynti. Tällaisessa tapauksessa auttaa
ainoastaan venttiilin hiominen. Saadaksenne selville, mitkä vent-
tiileistä kaipaavat puhdistusta, kääntäkää moottoria hitaasti käsi-
kammilla ja pankaa merkille, kuinka suurta vastusta moottori
kunkin sylinterin kohdalla tekee. Siinä sylinterissä, jonka vas-
luslus on vähäisin, ovat vuotavat venttiilit ja ovat ne hiottavat.

2) Männän renkaat ovat kuluneet tahi katkenneet.
Tala on loisinaan hyvin vaikea arvata etukäteen, etenkin jos

venttiilit kaipaavat hiomista. Koska sylinterin pää on irroitetlava
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uudelleen männän renkaiden tahi mäntien asettamista varten, on
viisainta ensin huolellisesti tarkastaa venttiilit.

Jos männän renkaat tahi männät ovat kuluneet, on niiden
tilalle hankittava uudet.

3) Venttiilien lyönlölangot ovat asetetut liian kireälle, niin
eitä venttiilit jäävät auki. Koetelkaa moottorin kuumana ollessa
venttiilien väliä ja tarkistakaa se soveliaaksi. (Katso sivu 29.)

4) Myöhäinen tahi hidas sytytys.
Tämä sattuu hyvin harvoin ja huomaa sen paraiten siitä, että

moottori on miltei täydelleen voimaton. Myöskin kuumenee moot-
tori nopeasti, niin että jäähdytysvesi rupeaa kiehumaan. Korjat-
kaa sytytystä.

5) Sylylyskynltilän kipinäkärjel ovat palaneet, joten kynt-
tilät tekevät suurempaa vastusta ja antavat ainoastaan heikon
kipinän. Uuden kynttilän hankkiminen on ainoa apukeino.

MOOTTORI KUUMENEE LIIKAA.
Moottorin kuumeneminen aiheutuu tavallisesti seuraavista

syistä:
1) öljyn laatu on sopimaton tahi öljy ei kierrä.
2) Jäähdyt läjässä on liian vähän veliä. On aivan yhtä tär-

keää, että jäähdyltäjä on täynnä vettä kuin että bensiiniä ja
öljyä on riittävästi. Ottakaa tavaksenne säännöllisesti tarkastaa
jäähdyttäjä ja täyttää se.

3) Jäähdytysveden kanavat voivat olla kerrostuman tukkee-
mat. Jäähdyttäjä on perin pohjin huuhdottava ja puhdisteltava.

6) Kaasuttajan neulavenlliilin säätövipu (choke) on ehkä
vedetty puoleksi ulos, niin että kaasuttajasta lähtevä sekoitus on
liian voimakas. Tätä seikkaa olisi pidettävä hyvin tarkoin sil-
mällä ja heti kun moottori lämpenee, on kaasuttajan neulavenl-
liilin säälövipu työnnettävä takaisin niin pitkälle kuin se menee.

4) Tuulettajan hihna on liian höllä tahi katkennut, niin että
tuulettaja ei pyöri.

5) Liian myöhäinen kipinä. Tämän huomaa tavallisesti siitä,
ella voima käy hyvin heikoksi.

7) Tarkatkaa jarruja, elteiviit ne laahaa. Välistä käsijarru
on ainoastaan puolittain irroilellu.

8) Virranjakaja voi olla irtaantunut, niin eitä se antaa kipi-
nän liian myöhään.

MOOTTORI JYSKYTTÄÄ TAI NAKUTTAA.
Milloin erikoinen ääni tahi nakutus kuuluu, on huolellisesti

tutkittava sen lähtöpaikka ja laatu.

9) Termostaattivenltiili on voinut joulua epäkuntoon.
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Tässä tutkimuksessa on meneteltävä hyvin huolellisesti, eikii
tehtävä mitään hätäisiä johtopäätöksiä, ja ennen kaikkea ei saa
käyttää autoa, ennenkuin olette varma, ettei siitä koidu mitään
vahinkoa, joka aiheuttaa myöhemmin korjauksia.

Pitäkää huolta, että moottori saa kylliksi hyvää öljyä ja että
öljy kiertää asianmukaisesti.

Melkein kaikkien moottorien äänien syy voidaan tarkalleen
määritellä. Muutamia voidaan kuitenkin ainoastaan koettaa suun-
nilleen arvata. Nämä äänet johtuvat tavallisesti:

1) Hiilen kerääntymisestä männän yläpinnalle, venltiileihin
ja räjähdyskammioon.

Jos moottori on pahasti nokeentunut, alkaa se nakuttaa,
milloin sitä äkkiä kiihdytetään tahi noustaessa pientä ylämäkeä.
Sytytyksen asettaminen myöhäisemmäksi vähentää nakutusta,
mutta moottori on hidas, kuumenee helposti ja rasittuu pienestä-
kin ponnistuksesta.

Hiiltä kerääntyy kaikkien polttomoottorien räjähdyskam-
mioon, joten tässä ei ole mitään erikoista vikaa. On kuitenkin
muistettava ensi kerralla, milloin sylinterin kansi irroitetaan,
poistaa hiili ja hioa venttiilit.

2) Laakerit ovat höltyneet tahi kuluneet.
Laakerien aiheuttama nakutus tahi jyskytys voidaan saada

selville kiihdyttämällä moottoria äkkiä, jolloin syntyy rämisevä
ja kaliseva ääni, tahi panemalla auto käyntiin jarrujen ollessa
kiinni, jolloin moottorilla on suurempi vastus voitettavana.

Jos laakerit ovat höltyneet, on annettava luotettavan mekaa-
nikon tarkistaa ne.

Toisinaan voi erehtyä sytytyksen ja höllän laakerin aiheutta-
man nakutuksen suhteen. Sylytys alkaa tavallisisesti nakuttaa
vain, kun autoa ajetaan ylämäkeä tahi hiekkaisella tiellä ja sa-
malla pidetään sytytys hyvin aikaisena, taikka kun moottoria kiih-
dytetään sen jälkeen kun auto on kulkenut pienellä nopeudella.

Tällainen nakutus saadaan lakkaamaan, kun sytytys asete-
taan hiukan myöhäisemmäksi. Heti kun auto taas saavuttaa nor-
maalinopeulensa ja. käynti tulee helpommaksi, on sytytys uudel-
leen asetettava aikaisemmaksi.

HEIKOT VENTTIILIJOUSET

Ei pidä sekoittaa korin tahi korialustan aiheuttamia ääniä
moottorin synnyttämiin ääniin.

Koska venttiili jouset joutuvat kestämään melkoista kuu-
muutta, johtuu siitä, ella niiden karkaisu ajan pitkään heikkenee.
Venttiilijousen jännitystä voi lisätä työntämällä ruuvitaltan tahi



28 General Motors Nordiska A.-B.

Kuva 6. Venttiili jousien jännityksen koettelu.

jonkun muun sopivan esineen (kuva 6) pakoventtiilin jousen ker-
rosten väliin ja kääntämällä sitä (moottorin käydessä). Jos tämä
vaikuttaa moottorin käyntiin ja tekee sen tehokkaammaksi, on
venttiileihin pantava uusi jousi. Ellei uutta jousta ole saalavissa,
irroillakaa vanha ja venyttäkää sitä noin tuuman verran. Uusi

Kuva 7. Liikut la javarren ja venttiilin varren välin
säätäminen.

1. Vcnltiilijousi. 2. Venttiilivarsi. 3. Liikultajavarsi. 4. Paksuusmiltari
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jousi on kuitenkin hankittava niin pian kuin mahdollista, jotta
vika tulee pysyvästi korjatuksi.

VENTTIILIEN TARKISTAMINEN.

Venttiilien tarkistamista varten on väännettävä moottoria käsi-
kammilla, kunnes venttiilin nostaja tulee alimpaan asentoonsa.
Venttiilivarren ja venttiilien liikutlajavarren välin (kuva 7) tulee
olla imuventtiileissä noin 0,15 ja pakoventtiileissä noin 0,20 mm.
venttiilien ollessa kiinni.

Tarkistus on tehtävä moottorin ollessa kuumana, niin että
venttiilien varret ja työntötangot ovat laajentuneet suurimpaan
mittaansa. Jos väli silloin on suurempi kuin edellämainittu, ir-
roittakaa liikuttajavarren tarkistusruuvin lukkomulleria ja kier-
täkää ruuvia hiukan ruuviavaimella, jolla väli tulee oikeaksi.
Kiristäkää sitten lukkomutteri, jotta tarkistus pysyy oikeana.
Kiinnitettyänne lukkomutterin tarkistakaa vielä kerran, että väli
on oikea.

Venttiilien tarkistaminen on tarpeen silloin, kun venttiilien
nostajista alkaa kuulua liikaa naksahtelua ja moottori alkaa käydä
huonosti. Missään muissa tapauksissa ei ole tarpeellista tarkistaa
niitä.

SYTYTYS EI TOIMI.

Vian löytämiseksi on meneteltävä järjestelmällisesti, ei hapa-
roitava yhdestä kohdasta loiseen, vaan tutkittava perusteellisesti,
että kukin tarkastettu osa toimii niinkuin sen pitää.

Tarkastakaa ennen kaikkea, onko vika virranjakajassa, joh-
doissa tahi sytytyskynttilöissä.

Kun koneessa joku sylinteri ei syty, voi tämän sylinterin etsiä
seuraavalla tavalla:

Koskettakaa ruuvitaltalla, jossa on puinen pää, kynttilän
yläpäätä ja samalla sylinterin yläosaa (kuva 8). Jos moottorin
käynnissä tuntuu joku muutos, toimii tämä sylinteri moitteetto-
masti. Koettakaa kutakin sylinteriä, kunnes huomaatte sen, jossa
tällainen kynttilän yhdistäminen lyhytsululla ei aiheuta mitään
muutosta moottorin käynnissä, siten olette löytäneet juuri sen
sylinterin, joka ei syty.

SYTYTYSKYNTTILÄT.

1) Kynttilät ovat likaiset ja nokiset. Ne voi helposti puhdistaa
käyttämällä bensiiniin kastettua harjaa tahi riepua.

Tavallisimmat sytytyskynttilöissä esiintyvät viat ovat seu-
raavat:
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Kuva 8. Kynttiläin koettelu lyhylsulun avulla.

2) Eristys tai posliini on särkynyt. Tarkastamalla kynttilää
hyvin tarkkaan voi huomata, johtuuko vika tästä, jolloin on
hankittava uusi kynttilä.

3) Kipinäkärkien väli on liian suuri. Paras kipinäväli on
noin 0,75 mm. Pitempi tai suurempi väli on haitallinen sytytyk-
selle.

4) Kipinäkärjet eli elektroodit ovat voineet palaa siinä määrin,
että niiden vastustus on lisääntynyt. Paras on hankkia uusi
kynttilä.

Jos tarkastellessa ette voi huomata, että mikään yllämaini-
tuista seikoista olisi syynä, asettakaa kelvottomaksi arvelemanne
kynttilä sellaiseen sylinteriin, joka varmasti toimii ja vaihtakaa
hyvä kynttilä siihen sylinteriin, joka ei syttynyt. Jos häiriö seuraa
kynttilää, voitte olla varma, että se johtuu kynttilästä. Muuten
on etsittävä vika muualta.

SYTYTYSKYNTTILÖIDEN JOHDOT.
Saadaksenne selville, onko vika sylytysjohdossa, irroitlakaa

se kynttilästä japitäkää sitä noin neljännesluuman päässä kyntti-
lästä. Ellei moottorin käydessä hyppää mitään kipinää, tarkasta-
kaa kiinnityskohtia ja eristystä. Kuparilangat voivat väliin olla
palaneet taikka katkenneet ilman että eristys samalla mitenkään
on vahingoittunut. Ellei mitään ulkonaisia vikaa ole näkyvissä,
kiinnittäkää johto uudelleen kynllilään. Toinen pää irroilelaan
sen sijaan virranjakajan suojuksesta ja sitä pidetään noin 6 nun:n
päässä messinkirenkaasla. Ellei kipinä nytkään hyppää, irroitlakaa
virranjakajan kansi ja tarkastakaa kontaklikohlaa, joka pistää
esiin kannen alta. Jos sen kärki on palanut tai mustunut, on se
puhdistettava ja kiilloitettava perinpohjaisesti.
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VIRRANJAKAJAN KOETTELEMINEN.
Jos epäilette vian olevan virranjakajassa, katsokaa ensiksi,

saako se akkumulaattorista katkaisijan kautta virtaa primääri-
johloa myöten. Jos virranjakaja toimii moitteettomasti, kulkee
primäärivirla virrankatkaisijan ja kosketuskohtien kautta suoraan
indukliopuolasla, kun kosketuskohdat yhdistetään. Saadaksenne
selville, onko tässä kohdassa mitään vikaa, irroittakaa induktio-
puolasta primäärijohlo, joka johtaa virranjakajasta induktio-
puolaan ja kosketuksen ollessa yhdistettynä sekä katkaisijan
yhdistäessä virran, pitäkää langan päätä induktiopuolan kiinni-
tyskohtaa vastaan.

Jos nyt syntyy kipinä, niin virta kulkee moitteettomasti. Ellei
kipinää synny tutkitaan asiaa seuraavalla tavalla:

Tarkastakaa primääri johtoa. Katsokaa, onko sen eristys eheä
ja onko kaapeli kunnollisesti kiinnitetty jakajaan.

Tarkastakaa jakajavarren jousta. Se on mahdollisesti kat-
kennut taikka sitten se ei kosketa kunnollisesti virranjakajan
kannen keskellä olevaa korkeajännitysnapaa.

Joskus pääsee virranjakajaan öljyä tai rasvaa aiheuttaen
yhdistyksen laatikon sekä eristetyn kosketuskohdan välillä.
Pyyhkikää öljy huolellisesti pois.

Virranjakajassa voi myöskin olla maavuoto, joka aiheutuu
siitä, että eristys kosketuskohtien kiinnikkeitten ja virranjakajan
ulkoseinän välillä ci ole täydellinen.

Tarkastakaa, että kosketuskohdat ovat puhtaat, eivätkä pala-
neet tai syöpyneet, ja ettii ne avautuvat ja sulkeutuvat kuten pitää.

Saadaksenne selville, toimiiko indukliopuola moitleettomasli,
ottakaa langanpalanen, kiinnittäkää toinen pää auton alustaan
tahi moottoriin tahi johonkin muuhun metalliin, joka vastaa
maajohtoa ja pankaa toinen pää 2 mm:n päähän siitä kohdasta,
missä induktiopuolasla jakajan keskinapaan kulkeva korkeajän-
nitysjohto tulee induktiopuolasla, ja vääntäkää moottoria käsi-
kammilla yhdistettyänne ensin katkaisijalla sylylysvirran.

INDUKTIOPUOLAN KOETTELEMINEN.

Jos kipinä hyppää tässä kohdassa, toimii puola virheettömästi.
Ellei mitään kipinää synny ja primääri johto akkumulaat-

Toisinaan saattaa kuitenkin tällä kokeella saada kipinän,
vaikka indukliopuola ei toimi tyydyttävästi suuremmilla nopeuk-
silla. Jos sytytyksessä esiintyy häiriöitä eikä vikaa voida löytää
missään muissa kohdissa, on parasta viedä indukliopuola Chev-

torista induktiopuolaan on eheä, täytyy hankkia uusi induktio-
puola tahi lähettää vanha korjallavaksi.
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rolet-korjauspajaan, missä induktiopuolaa voidaan koetella sa-
moissa olosuhteissa, kuin missä se joutuu toimimaan autossa vian
esiintyessä. <

PRIMÄÄRIVIRRAN KOETTELEMINEN.
Primäärivirlaa koeteltaessa on olettava huomioon oikeastaan

vain kaksi seikka, nimittäin: virranjakajan kosketuskohdat ja
johdot.

KÄYNTIINPANOMOOTTORI EI TOIMI.
Tämä vika ei esiinny niinkään harvoin. Se johtuu jostakin

seuraavista syistä:
1. Akkumulaattori loppuunkulunut käyntiinpanomoottorin tai

valojen ylenmääräisestä käyllämisestä.
2. Äkkumulaattorin, käyntiinpanonastan ja käyntiinpano-

mooltorin kiinnityskohdista on johto päässyt irti tai katkennut.
Katsokaa tarkoin, että johdot ovat huolellisesti kiinnitetyt akku-
mulaattoriin, käyntiinpanonastaan ja käyntiinpanomooltoriin.

Tarkastakaa kaikki kiinnityskohdat ja johdot huolellisesti.
Katsokaa, että kaikki kosketuskohdat, myöskin äkkumulaat-

torin navat ovat puhtaat ja tiukasti kiinni.
Tarkastakaa äkkumulaattorin negatiivisesta navasta auton

runkoon vievää johtoa ja erittäinkin, eitä sen ja rungon koske-
tuskohta on puhdas ja kosketus on hyvä. Jos välissä on likaa
tai maalia, raapikaa se puhtaaksi ja kiinnittäkää lanka lujasti
runkoon.

3. Syöpyneet äkkumulaattorin navat aiheuttavat huonon
yhdistyksen. Irroitlakaa johdot, puhdistakaa navat perusteelli-
sesti ja voidelkaa ne sitten vaseliinilla.

4. Käyntiinpanonasta yhdistää mahdollisesti huonosti, jos
sen kosketuskohdat ovat turmeltuneet.

5. Käyntiinpanomoottorissa voi olla lyhylsulku tai voi se olla
siirtynyt pois oikealta viivalta.

6. Käynliinpanomoollorin harjat voivat olla kuluneet tahi
eivät kosketa moottoria tahi voi kommulaallori olla likainen tahi
kulunut.

JÄÄHDYTYS.
Jäähdyttäjä on pidettävä aina täynnä puhdasta vettä, muuten

aiheutuu siitä ikävyyksiä. On hyvä tottua tarkastamaan jäähdyt-
täjä ja täyttämään se ennenkuin auto otetaan tallista. Pilkillä
matkoilla, erittäinkin milloin kuljette mäkisellä tahi pehmeällä
tiellä, tarkastakaa vettä jäähdyttäjässä hyvin usein.

Muistakaa aina, ella on yhtä tärkeätä pilaa riittävästi veliä
jäähdyttäjässä kuin aulaa autolle tarpeeksi bensiiniä ja öljyä.
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On hyvä tarkastaa jäähdytysvettä joka kerta pysähtyessänne olla
maan öljyä tahi bensiiniä.

Käyttäkää aina puhdasta veliä, mieluummin sadevettä, jos
sitä on saatavissa, koska siitä jää vähemmän sakkaa.

Kuva 9. Kaaviollinen esilijs jäälidijlijsveden kierrosta

On hyvä kerran kuukaudessa avata jäähdyttäjän tyhjennys-
hana, joka on mukavasti sijoitettu jäähdyttäjän oikealle puolelle,
ja päästää kaikki vesi sekä lika ulos jäähdytläjästä. Jos vesi on
likaista, voi jäähdyltäjää vielä huuhdella puhtaalla vedellä.

MUISTAKAA EHDOTTOMASTI, ETTEI JÄÄHDYTTÄJÄÄN
KOSKAAN SAA PANNA KYLMÄÄ VETTÄ, MILLOIN

MOOTTORI ON KUUMA.

Vuotamista ehkäisevien sekoituksien, jauhojen, leseiden tahi
muiden sellaisten aineiden käyttäminen vuodon tukkeamiseen ei
ole ollenkaan suositeltavaa. Nämä aineet tukkeavat jäähdyttäjän
vesiputket ja vähentävät jäähdyttäjän tehokkuutta. Paljoa pa-
rempi on korjata vuoto kerta kaikkiaan pysyvästi, heti kun se on
ilmaantunut.

Jos moottori on ollut kuuma varmistautukaa, että se on tar-
peeksi jäähtynyt, ennenkuin kaadatte kylmää vettä jäähdyttäjään.

3
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Uusien Chevroletin AB-mallien moottoriin on asetettu ter-
mostaatti putkeen, joka johtaa veden moottorista jäälidvtläjään.
(Kuva 10.)

Kun vesi ja moottori on vielä kylmänä, estää termostaatti
veden kierron, kunnes moottori on saavuttanut käyntilämmön.
Täten tulee käyntiinpano helpommaksi, kampikammion öljyn
turmeltuminen saadaan ehkäistyksi ja moottori saavuttaa pikem-
min täyden tehonsa.

JÄÄTYMÄTTÖMIÄ JÄÄHDYTYSNESTEITÄ.

Kun ilman lämpötila alkaa lähetä jäätymäkohtaa, on jäähdyt-
täjään pantava jäätymälön nestesekoitus. Sopivan jäähdytys-
sekoituksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

2. Sen tulee liueta tahi sekoittua veteen.
3. Sen tulee olla jokseenkin halpaa.
4. Sillä tulee olla korkea kiehumapiste, mieluummin korke-

ampi kuin veden, jotta se ei haihdu liian pian.
5. Siitä ei saa jäädä mitään sakkaa.

1. Siinä ei saa olla mitään kemiallisia aineksia, jotka syövät
jäähdytyskanavain seiniä, valurautaa, messinkiä, tinaa lai kumia.

Alempana esitämme muulamain tällaisten jäätymättömäni
sekoitusten kokoomuksen ja jäätymäpisteen.

Spriitä ja vettä:
Tilavuusprosenttia

spriitä
Sekoituksen omi-

naispaino
Jäätymäpiste

30 0,964
20 0,975
10 0,988

— 10° C.
— 20° C.
— 29° C.
— 35° C.
- 42° C.

— 55° C.

40 0,954

5° C.

0,933
0)0 0,913
50

lilavuusprosent tiu

Spriitä ja glyseriiniä, puo- Vettä
leksi kumpaakin, yhteensä tilavuusprosenttia

70 0,897

Jäätymäpiste

15 85

Spriitä, (jlyscriiniä ja vettä

75
7° C.

35
30

— 13° C.
— 21° C.
— 28° C.
— 31° C.
— 35° C.
— 36° C.

25
70

45
50

40
65
60

50
55
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Koska sprii haihtuu helpommin
kuin vesi ja glyseriini ja sekoituksen
jäätymäpiste siten vähitellen nousee,
on jäähdyttäjään silloin tällöin lisät-
tävä spriitä. Jos sekoituksessa on
ainoastaan spriitä ja vettä, voidaan sen
ominaispaino määrätä areometrillä.
Mittaus on oikean arvon saamiseksi
tehtävä, kun veden lämpö on noin -f-
-15° C. Ylläolevasta taulusta voi sitten
suunnilleen saada selville, mikä jääty-
mispiste vastaa kulloinkin saatua
ominaspainoa. Koska glyseriinin jääty-
mispiste on paljoa korkeampi kuin
veden, ei glyseriinipitoisiin nesteisiin
koskaan tarvitse lisätä glyseriiniä,
vaan ainoastaan spriitä ja hiukan
vettä.-

Kalsiumkloridia ja muita sen-
kaltaisia aineksia sisältävät sekoituk-
set ovat sopimattomia, koska ne syövät
jäälidytysastioitten metalliseiniä.

Ellei käytetä mitään jäätymätöntä
sekoitusta, on moottorin vesivaippa ja
jäähdyttäjä tarkoin tyhjennettävä en-
nenkuin moottori jätetään kylmällä
ilmalla seisomaan.

K UV a 10. Termostaatti

L Termostaatin venttiili.
2. Termostaatti.

Kaadettaessa jäähdyttäjään spriinsekaista nestettä on tarkoin
varottava, ettei sitä pääse auton Duco-lakatuille tahi maalatuille
pinnoille, koska alkoholi turmelee heti lakkauksen.

JÄÄTÄ TUULILASISSA.

Jos lumi ja jää tekee kiusaa tarttumalla tuulilasiin, voitie
ehkäistä tämän pyyhkäisemällä tuulilasille ohuen glyseriinkalvon.

VOITELUSTA YLEENSÄ.

Älkää lykätkö öljyämistä siksi kunnes alkaa kuulua kitinää.

Voitelutaulukosla (kuva 14) näkyy milloin ja miten vaunun
eri osia on voideltava. Tulee aina muistaa ennen kaikkea, el lii
öljy ja rasva on paljoa halvempaa kuin korjauslaskut ja ella
öljyä on annettava autolle säännöllisesti, jos tahdotte saada siitä
mahdollisimman suuren hyödyn.
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Tämä osoittaa jo, että jokin hankauspinta on kuiva tai ruostunut
ja päästyään niin pitkälle tuottaa se paljon ikävyyksiä. Voitele-
minen on autonomistajan tärkein ja vakavin pulma. Oikeaa voi-
telua ei vielä saavuteta sillä, että asetetaan autoon tarpeellinen
määrä öljyä tai rasvaa. Myyjä, jolta ostatte auton, ilmoittaa
Teille oikean öljyn autoanne varten, ja Teidän on paras käyttää
aina sitä.

Kaikki suuret tunnetut öljyliikkeet ovat laatineet erikoisia
ohjetaulukkoja, jotka ovat osoittautuneet hyvin luotettaviksi, joten
kehoitamme käyttämään niitä valitessanne öljyä.

Talvella voidaan yleensä käytlää samaa öljyä kuin kesällä,
ellei lämpö laske alle jäätymäpisteen, muuten on käytettävä eri-
koista talviöljyä.

KAMPIKAMMION ÖLJYN VAIHTAMINEN.

Kaksi metallipintaa, jotka liikkuvat vastakkain, kuluvat aina
jonkun verran, olkoon voitelu kuinka hyvä tahansa. Pienen
pieniä metallihiukkasia murtuu tai repeytyy irti ja kerääntyy
öljyyn, johon siten yhtä mittaa lisääntyy tällaista kuluttavaa ai-
nesta. Autossa tulee tämän lisäksi vielä tien pöly, hiilihiukkaset
ja muut ilmassa olevat vieraat ainekset, jotka ehkä pääsevät
tunkeutumaan sylintereihin ja kampikammioon. Tästä syystä
tulee kampikammion öljy vähitellen käyttökelvottomaksi ja on se
laskettava pois sekä sijaan pantava uutta puhdasta öljyä.

Tämä on tehtävä kesällä aina joka 5,000 km:n ja talvella
joka 800 km:n jälkeen, mutta nämäkin määrät riippuvat hyvin
suuresti siitä, millaisessa kunnossa autonne on ja kuinka huo-
lellisesti sitä ajatte sekä hoidalte. Jos olosuhteet ovat hyvin rasit-
tavat, olisi kampikammion öljyä vaihdettava useammin.

ÖLJYNSUODATIN.

öljynsuodattimen tehtävänä on poistaa kampikammion
öljystä kaikki lika, hiilen sekä kulullavien aineiden hiukkascl ja
vähentää siten koneen kulumista, sekä pidentää öljyn käyttökel-
poisuutta.

öljynsuodatin on asetettu niin, eitä osa öljyä joutuu kulke-
maan sen läpi ja vielä takaisin öljysäiliöön. Suodattimen uutena
ollessa pystyy se läpäisemään noin litran öljyä minuutissa auton
kulkiessa noin 40 km. nopeudella tunnissa. Tämä suodattimen
läpäisy kyllä vähenee sitä mukaa kuin siihen kerääntyy öljystä
eroitettua likaa ja kuonaa ja saattaa öljynsuodatin lopulta koko-
naan lakata toimimasta. Tämä sattuu noin 15,000—25,000 km.:n
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Kuva 11. öljynsuodatin.
1. Sisään. 2. Ulos. 3. Tarkaslushana.

jälkeen. Tämän sattuessa on tärkeätä ja välttämätöntä asettaa
suodattimeen uusi suodatinkangas, ettei likainen öljy, suodattimen
taattua toimimasta, pääse kuluttamaan konetta.

Uutta suodatinkangasta asetettaessa on irroiteltava öljyn tulo-
ja menokohdat, avattava kiinnikkeet ja asetettava uusi suodatin-
kangas vanhan tilalle. Tällaisia suodatinkankaita on saatavana
Chevrolet-myyjältä.

ÖLJYNSUODATTIMEN KOETTELU.

Nähdäksenne kulkeeko öljy suodattimen lävitse avatkaa koe-
hana suodattimen pohjassa. Jos siitä valuu öljyä, toimii suodatin.

Huom! Koelellessanne suodattimen toimintaa täytyy koneen
olla lämmin ja käynnissä. Muistakaa kiertää koehana huolelli-
sesti kiinni koettelun jälkeen samoin kiinnittäkää huolellisesti
kaikki liitekohdat.

KAMPIKAMMION ÖLJYN LAIMENEMINEN.

Toinen syy autoöljyn pilaantumiseen on kampikammion
vettyminen. Tällä tarkoitetaan öljyn laimentumista, joka johtuu
siitä, että osa polttoaineesta pääsee vuotamaan männän ja ren-
kaiden läpi sekä sekaanluu öljyyn. Tällaisia huomataan kaiken-
laatuisissa autoissa ja moottoreissa malliin tahi merkkiin katso-
matta. Se esiintyy aina suuremmassa tai pienemmässä määrässä
ja sentähden on yhtä mittaa oltava varuillaan sitä vastaan.

Tarkasti noudattamalla muutamia, verrattain yksinkertaisia
varokeinoja voi sen supistaa pienimpään määräänsä ja välttää
todellista vahinkoa.

Useimmissa tapauksissa voidaan kampikammion vettyminen
huomata johtuvaksi suoraan käytetyn polttoaineen laadusta. Mel-
kein kaikissa nykyään moottoreissa käytetyissä polttoaineissa on
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aineksia, jotka syttyvät ja palavat hyvin hitaasti. Moottorin öljyn
ohentuminen johtuu palamattomista kaasuista, jotka pääsevät
männän ja renkaiden ohi sekä koskettaessaan kampikammion
kylmiä seinämiä tiivistyvät sekä sekaantuvat öljyyn,, ohentaen
sitä, ja siten huononlaen sen voiteluominaisuuksia.

Tämä vettyminen tapahtuu kaikille autoöljyille.
Jos verrataan määrätyn prosentin polttoainetta sisältäviä

öljyjä, huomataan, että raskaammat öljyt ohentuvat pikemmin
kuin kevyet. Kevyttä lai keskilaaluisla öljyä varten suunnitel-
lussa moottorissa ei paksun öljyn käyttäminen ehkäise öljyn
ohentumista, vaan voi johtaa muihin vielä vakavampiin häiri-
öihin.

NEULAVENTTIILIN AVAAJAN (CHOKE) KÄYTTÄMINEN.

Kampikammion öljyn ohentumiseen on muitakin syitä, m. m.
neulaventliilin avaajan liiallinen käyttö. Hyvin tunnettua on, että
kylmän moottorin käyntiinpanoa varten tarvitaan voimakasta
kaasusekoilusta siksi kunnes moottori lämpenee. Moottorin läm-
piämisen jouduttamiseksi pyritään usein käyttämään liian voima-
kasta sekoitusta.

Pitämällä neulaventtiiliä auki liian kauan voidaan päästää
huomattavia määriä bensiiniä voitelujärjestelmään jo käynnin
ensi minuutteina. Tämä tapa, jos sitä jatkuu, tuottaa varmasti
pian, ellei onnettomuutta, ainakin vakavaa häiriötä. Käyttäkää
neulaventtiilin avaajaa säästäväisesti.

öljyn ohentumisen voivat myöskin vaikuttaa sellaiset koneis-
toviat kuin kuluneet sylinterit, huonosti sopivat renkaat, huonot
männät ja virheelliset venttiilit. Selvää on, miten tällaiset viat
ovat korjattavat.

ÖLJYN OHENTUMISEN MEKAANISET SYYT.

Epätäydellinen palaminen, joka johtuu rikkonaisista tai
likaantuneista kynttilöistä, väärästä sytytyksen säädöstä, rikkonai-
sesta induktiopuolasla tai virranjakajasta, liian heikosta kipi-
nästä tai vuotavista tiivisteistä, voi myöskin aiheuttaa kampikam-
mion öljyn ohentumisen.

Tavallinen syy polttoaineen vaillinaiseen palamiseen on kaa-
suttajan virheellisen asetuksen, ilma-aukon tukkeutumisen, vir-
heellisen suulakkeen, rikkinäisen kaasuttajan tahi ilmavuodon
aiheuttama liian väkevä bensiinisekoitus.
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VAROKEINOJA ÖLJYN OHENTUMISEN ESTÄMISEKSI.

1. Älkää käyttäkö liiaksi neulavenltiilin avaajaa.
2. Älkää antako moottorin käydä tyhjää kylmällä ilmalla,

älkää myös ajako kovin hiljaa.
3. Pitäkää moottorin koneisto hyvässä kunnossa, venttiilit

hyvin hiottuina ja täydelleen tarkistettuina.
4. Tyhjentäkää öljy kampikammiosta ainakin joka 800 km:n

jälkeen talvisaikana ja useamminkin, jos huomaatte öljyn käy-
vän hyvin ohueksi.

5. Tarkastakaa usein öljyn laatua avaamalla suodattimen
koehana.

6. Käyttäkää kylmällä säällä jäähdyttäjän peitettä.

VESI KAMPIKAMMIOSSA.
Veden kokoontuminen kampikammion öljysäiliöön voi kyl-

mällä ilmalla aiheuttaa vakavia voiteluhäiriöitä. Yleensä osaavat
autonomistajat kiinnittää tähän seikkaan varsin vähän huomiota.
Ymmärtääksenne suurimman syyn veden kerääntymiseen öljy-
säiliöön, pitäkää kylmää metallipalasta moottorin pakoputken
pään kohdalla ja pankaa merkille, kuinka nopeasti kylmälle
metallille tiivistyy ja kerääntyy vesipisaroita. Pakokaasuihin
sisältyy vesihiukkasia jakohdatessaan kylmän pinnan ne tiivisty-
vät heti vesipisaroiksi.

Koska joku määrä näitä kaasuja pääsee aina kaikkein suotui-
simmissakin olosuhteissa tunkeutumaan männän ja männän
renkaiden ohi, tapahtuu öljysäiliössä suuremmassa tai pienem-
mässä määrässä veden muodostumista, kunnes moottori lämpiää.
Moottorin täydelleen lämmittyä ei kampikammio enää toimi tiivis-
täjänä ja melkein kaikki nämä kaasut poistuvat kampikammion
henkireiän kautta.

Termostaatti, joka saa moottorin ja samalla kampikammion
nopeammin lämpenemään, vähentää huomattavasti vesihöyryjen
tiivistymistä kampikammiossa.

Milloin ajetaan lyhyitä matkoja kylmällä säällä, kuten on
tavallista esim. kaupungeissa, tulee tämä vettyminen tavallista
pahemmaksi, mutta kaikkein suotuisimmissakin olosuhteissa
pääsee aina jonkun verran vettä öljysäiliöön.

Tämä ilmiö huomataan kaikissa moottoreissa, ainakin eräissä
pahemmissa olosuhteissa. Tätä hikoilemista eli veden tiivisty-
mistä öljysäiliössä ei voida kokonaan poistaa. Voidaan kuitenkin
ryhtyä joihinkin varokeinoihin, joilla sen pahimmat seuraukset
voidaan supistaa pienimpään määräänsä. Seuraavilla varokei-
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noilla voidaan huomattavasti vähentää moottori- ja voitelu-
häiriöitä:

1. Kun moottori on ollut käymättä jonkun aikaa, mutta on
yhä vielä lämmin, laskekaa hiukan öljyä öljysäiliön pohjasta ja
tarkastakaa, onko siinä vesitippoja. Jos siinä on, toistakaa tämä
temppu muutaman päivän väliajoin, jolloin voitte pitää öljysäiliön
melkein vapaana vedestä ja poistaa monen häiriön ja niistä joh-
tuvien korjauslaskujen aineen.

2. Käyttäkää hyvää bensiiniä. Paras bensiinilaatu antaa ta-
vallisesti parhaan tuloksen ja tyydyttävä toiminta, helppo käyn-
tiinpano ja kaikenlaisten harmien välttyminen korvaa yllin kyllin
pienen lisähinnan.

POLTTOAINEEN KOETTELU.
Polttoaineen sopivaisuutta autoon voidaan koatella hyvin

yksinkertaisella, mutta käytännöllisellä tavalla, asettamalla sitä
ruokalusikallinen puhtaalle posliinilautaselle tahi kuppiin, sytyt-
tämällä se ja antamalla sen palaa loppuun samalla huolellisesti
suojaamalla sitä vedolta.

Se palamistulos, mikä tavallisesti jää jälelle posliiniastian
pohjaan ja seinämiin, osoittaa bensiinin laadun. Jos kupin pohja
on melkein puhdas eikä sivuilla ole nokea, on bensiini hyvää.
Jos seinämille jää paksu nokikerros tahi jos astian pohjaan jää
paksu öljymäinen tai tervamainen aines, on bensiini huonoa laa-
dultaan. Näiden kahden tuloksen, puhtaan sekä paksun terva-
maisen palamistuloksen välillä vaihtelevat eri bensiinilaadut.

ETYYLIBENSIINI.

Mikäli kokeissa olemme huomanneet tämä aina sopii Chev-
rolet-moottorin polttoaineeksi.

SYÖPYMINEN.

Monet nykyaikaiset moottorin polttoaineet sisältävät pieniä
rikkimääriä, jotka siinä tilassa ovat vahingottomia, mutta palaes-
saan tämä rikki muodostaa eräitä kaasuja, joista osa voi päästä
tunkeutumaan männän ja renkaiden ohi sekä joutumalla kampi-
kammiossa ehkä olevaan veteen, muodostaa vakavia syövyttäviä
happoja. Mitä enemmän polttoaineessa on rikkiä, sitä suurempi
on tällainen syövyttämisen vaara. Tätäkään emme voi kokonaan
välttää, mutta voimme supistaa sen mahdollisimman vähäiseksi
pitämällä hyvää huolta moottorista.
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Kun kaasut ja kampikammion sisäseinämät ovat vielä niin
kuumat, että vesihöyryt eivät tiivisty ei ole mitään vaaraa. Mutta
kun kone saa käydä kylmällä ilmalla, kerääntyy kosteutta, joka
sitten yhdistyy palamiskaasuihin, muodostaen happoa ja aiheut-
taen koneen osien vakavaa syöpymistä. Tämä syöpyminen, millon
käytetään runsaasti rikkiä sisältäviä polttoaineita, ilmaiseikse
männän tappien, epäkeskoakselin laakerien ja muitten moottorin
liikkuvien osien nopeassa kulumisessa, mikä saa autonomistajan
usein syyttämään tehdasta tahi voiteluöljyä, vaikka syy itse asi-
assa on nykyaikaisen polttoaineen laadussa tahi moottorin
huonossa kunnossa, joka on aiheutunut liiallisesta kurislusvent-
tiilin käytöstä tahi virheellisestä kaasuttajan tarkistuksesta.

Tällaista saattaa tapahtua kaasumoottorissa, missä polttoai-
neen ja öljyn pintapuolinen tarkastus ei osoita kummassakaan
olevan mitään rikkiä ja tämä on odotettavissakin, koska rikki siinä
muodossaan, jossa se esiintyy useimmissa nykyaikaisissa aulojen
polttoaineissa, ci ole syövyttävää eikä muutukaan sellaiseksi, en-
nenkuin se on palanut ja palami s jätteet ovat yhtyneet veteen.

Autonomistaja voi seuraavalla tavalla vähentää syöpymis-
vaaraa:

1. Käyttäkää hyvää polttoainetta ja peittäkää jäähdyttäjä
talvella.

2. Käyttäkää ainoastaan paraita öljylaatuja.
3. Tyhjentäkää kampikammio useasti ja huuhdelkaa se

keveällä pesuöljyllä. (Älkää koskaan huuhdelko kampi-
kammiota bensiinillä tahi paloöljyllä.) Täyttäkää se
huuhtelun jälkeen uudestaan.

4. Laskekaa talvisin kerran viikossa puoli kupullista öljyä
kampikammiosta sen jälkeen kun moottori on ollut käyn-
nissä ja kampikammiossa mahdollisesti oleva vesi on
ehtinyt laskeutua sen alimpaan kohlaan. Todennäköisesti
huomaalte joka kerran lasketussa öljyssä hiukan veliä.

6. Älkää syyttä antako moottorin käydä tyhjää.

5. Käyttäkää kurislusventtiiliä säästeliäästi. (Käyttäkää tal-
vella jäähdyttäjän peitellä).

7. Pitäkää mäntä ja männän renkaat hyvässä kunnossa,
etteivät ne pääse vuotamaan.

8. Pitäkää venttiilit hiottuina ja huolellisesti tarkistettuina.

10. Viekää autonne säännöllisin väliajoin Chevrolet-myyjälle
tarkastettavaksi.

9. Katsokaa tarkkaan, että sylinterin kannen tiivisteet sekä
imuputken tiivisteet eivät vuoda.

11. Tarkastakaa, onko öljynsuodatin kunnossa ruuvaamalla
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irti koetteluhana ja pankaa uusi suodatinkangas, milloin
on tarpeen.

Oppikaa tuntemaan autonne ja sen erikoisuudet. Hoitakaa sitä
hyvin. Käyttäkää hyvää öljyä ja bensiiniä, niin auto palkitsee
Teidät palvelemalla Teitä kauan ja jatkuvasti hyvin peinillä
korjauskuluilla.

MOOTTORIN VOITELU.

Moottorissa on öljyä kampikammion pohjassa olevassa säili-
össä jatämä säiliö voidaan täyttää moottorin vasemmalla puolella
tuulettajan takana olevan öljyputken kautta. (Katso sivu 36,
voitelusta yleensä.)

Täyttäkää öljysäiliö oikeaan tasoon saakka parhaalla mah-
dollisella öljyllä. Hyvä öljy on halvempaa kuin korjauslaskut.
Noudattakaa sentähden säännöllisesti tätä ohjetta. Käyttäkää sy-
linteriöljyä liikuttajavarsien ja työntötangon huopien voiteluun ja
pitäkää huopa aina öljyllä kyllästettynä. Chevroletin moottorin
voitelu tapahtuu yhdistetyn pumppu- jaräisky voi lelun avulla, eikä
koskaan tule käyttää muuta kuin parhaita keskinotkeila tahi ke-
veitä öljylaaluja, koska voitelun täydellisyys riippuu juuri siitä,
että öljy hajoutuu täydellisesti pienen pieniksi hiukkasiksi, jotka
sumuna tunkeutuvat kaikkiin moottorin liikkuviin osiin.

VOITELUJÄRJESTELMÄ.

Chevroletin voitelujärjestelmään kuuluu kampikammioon si-
joitettu pumppu (kuva 12), joka nostaa öljyn öljysäiliöstä öljyn-
jakajaan, missä öljy jakaantuu ja kulkee putkea myöten kunkin
kiertokangen alla olevaan öljykaukaloon.

Kiertokankien alapäässä olevat kupit sukeltavat öljyyn, räis-
kyttäen sitä hienoksi suihkuksi tai sumuksi, joka tunkeutuu kaik-
kiin moottorin liikkuviin osiin, voidellen ne, ja palaa taas takaisin
öljysäiliöön, mistä öljypumppu imee sen ja painaa uudestaan
ylös.

Öljypumppu (kuva 12) ja öljynjakaja (kuva 13) kaipaavat
tuskin mitään muuta hoilca, kuin että aina pidetään huolta siitä,
ettei öljyssä ele mitään vieraita aineksia. Käyttäkää aina ehdot-
lamasti hyvää öljyä, joka on puhdasta kaikista vieraista aineksista.
Älkää käyttäkö liian paksua öljyä, koska paksu öljy ei jakaannu
yhtä täydellisesti ja voi siten jältää jotkut moottorin osat liian
vähälle voitelulle.

öljypumppu (kuva 12) pyörii päinvastaiseen suuntaan kuin
kellonviisari ja imee öljyä, kunnes se joutuu poisto-aukkoon, joten
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siis öljyyn vaikuttaa yhtämittainen
paine, silloin kun moottori on käyn-
nssä.

Öljyn jakeluventtiilissä on erikoi-
nen venlliiliaiikko, jota jousi pitää
paikoillaan. Pumpusta tullessa öljy
pääsee vapaasti nousemaan venttii-
lin yläpuolelle mitlariputkeen, mut-
ia ennenkuin se pääsee jakajan put-
keen, täytyy sen kulkea ventliiliau-
kon reiän läpi ja pakoittaa venttiili
avautumaan voittamalla jousen jän-
nitys. Pitäkää kaikki öljyputket ja
liitekohdat sekä tiivisteet ilman- ja
öljyn pitävästi tiivistettyinä.

Ellei öljynpaineen mittari joskus
osoita mitään painella, on syy tähän
tutkittava heti, tarkastamalla erikoi-
sesti kaikkia liitekohtia ja tiivisteitä.
Tarkastakaa öljypumppu ja ottakaa
selvä, että siivet eivät ole kuluneet
tahi jousi liian heikko.

Tarkastakaa epäkeskoakselin ruu-
via ja öljypumpun käyttöakselin
hammaspyörää tahi tappia, koska
ne mahdollisesti voivat olla murtu-
neet tahi vahingoittuneet.

Kuva 12. Öljypumppu.

1. Siipijousi. 2. Siivet. .'5. Öljyn
tuloputki. 4. Pumpn akseli ja
roottori. 5. Jakajaan johtava

öljyputki.

Kampiakselin laakerit ja epäkeskoakselin laakerit keräävät
öljyä kunkin laakerin yläpuolelle olevaan pieneen säiliöön eli
syvennykseen räiskyvästä öljystä ja tämä öljy tunkeutuu pienten
öljyreikien kautta laakerin sisään.

Elleivät kiertokangen laakerit näytä saavan tarpeeksi öljyä,
tarkastakaa öljynjakajasta kiertokangen laakerien öljykaukaloihin
johtavia putkia ja ottakaa selvä, että ne ovat oikeassa asennossa,
eivätkä ole loukkaantuneet tahi täyttyneet lialla, niin ellei öljy
niissä pääse kulkemaan.

Männät ja sylinterin seinämät saavat yhtämittaa öljyä, jota
kampiakseli läiskyttää ylös, niin että niiden voitelu tapahtuu täysin
tyydyttävästi moottorin käydessä. Samalla tavalla tulee öljyä
myöskin männän tappeihin. On pidelty täydelleen huolta siitä,
el lii kaikki moottorin osat tulevat täydellisesti voidelluksi, kun-
han vaan moottorissa on riittävästi öljyä.

Säiliössä oleva öljy on tyhjennettävä useasti ja sen sijaan
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pantava uutta öljyä. Tällä tavalla voidaan pidentää auton
kestävyysaikaa ja välttää kalliita korjauksia.

Tarkastakaa kuvaa - sivulla 8 ja pankaa erikoisesti mieleen,
että öljyn pinnan tulee aina ulottua kuvassa näkyvään millapui-
kon merkkiin.

Jos voitelujärjestelmä tuottaa joitakin vaikeuksia, on parasta
heti kääntyä lähimmän Chevrolet-myyjän tahi valtuutetun kor-
jauspajan puoleen.

1. (iljynsuodaltimesta. 2. öljynpaineen mittariin. .'?. Öljynsuodatliimvn
4. Jakeluvenltiili. 5. Öljykaukaloihin. G. Pumpusta.

Kuva 13. Öljynjakaja.
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Kuva 15. Moottorin poikkileikkaus, jossa näkyy voitelu
järjestelmä.

1. Nokka-akselin öljysäiliö. 2. Öljynpainemillari. 3. Ilmakupla. 4. Öljyn-
jakaja. 5. Keskimmäisen päälaakerin öljysäiliö. 6. Kierlokankien öljysäiliö.

7. Tyhjennyshana. 8. Kampikammion alempi osa. 9. Lukkoruuvi.
10. öljynsuodatin.

ÖLJYNPAINEMITTARI.

On huomattava, etla öljynpainemittari osoittaa ainoastaan,
työskenteleekö öljypumppu vai ei. Öljynpainemittarin osoittama
painomäärä (12 lbs) ei suinkaan vielä ilmoita mitään siitä, min-
kälaista kampikammiossa oleva öljy on. Huono tai likainen öljy
voi näyttää tarpeeksi korkeaa painetta. Sentähden on ehdotto-
masti välttämätöntä noudattaa tarkoin ohjeita öljyn vaihtamisesta,
jolla kampikammiossa on aina runsaasti hyvää puhdasta öljyä.
Jos öljynpainemittari lakkaa toimimasta, on parasta heti kääntyä
Chevrolet-myyjän tahi valtuutetun korjauspajan puoleen.
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Kuva 16. Kytkin.
1. Vauhtipyörä. 2. Vauhtipyörän koppa. 3. Kilkarenkaat. 4. Kytkimenjousi.

f). Kytkimen päällyslevy. G. Kytkimen holkki. 7. Kytkimen irroiluslaakeri.
8. Pääakseli hammaspyörineen. 9. Kytkimen irroilusholkki. 10. Kylkimen
irroitushaarukan kiinnike. 11. Kylkimen irroilushaarukka. 12. Kytkinpol-
kimen larkistusruuvi. l'.\. Kytkinpolkimen tarkislusmulleri. 14. Kytkimen
puristava levy. 15. Kytkimen purislusvipu. IG. Kytkimen napa levyineen.
17. Kytkimen irroitushaarukan pultti. 18. Irroitushaarukan pultti. 19. Kyt-

kimen irroilushaarukka.

KYTKIN.

Chevrolet Superior autossa käytetty kytkin on lavallisia levy-
kytkinmallia. Käyttävä levy on terässegmenleistä, jotka on kiin-
nitetty kytkinnapaan, ja jota vastaan hankaa kaksi kilkarengasla,
yksi kummallakin puolella käytliivää levyä.

Kytkimessä on kahdeksan painejousta, joiden paine on jaettu
tasaisesti kytkinlevylle. Ainoa tarkistus, jota kytkin kaipaa, on
että kytkin poljin pidetään oikeassa asennossa, niin ellei se kos-
kaan pääse koskettamaan vaunun etuosan lattiaa.

Tarkastakaa kuvaa 16 ja huomatkaa kytkinpolkimen tar-
kisluspultti ja mutteri.

Jos kytkinpoljin joskus on vähemmän kuin 2 cm vaunun
lattiassa olevan raon päästä, silloin kun kytkin on täysin kiinni,
on kytkinpolkimen tarkistuspultin mutteria käännettävä oikealle,
kunnes kytkinpoljin on ainakin 2 cm lattiassa olevan reiän päästä.
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Parasta on kääntyä lähimmän Chevrolet-korjauspajan tahi myyjän
puoleen heti, kun kytkin alkaa toimia epätasaisesti.

Älkää irroittako kytkintä pannessanne moottoria käyntiin.

KYTKIMEN HOITO.

Älkää voidelko kytkintä.
Kytkimen rakenne on sellainen, että kytkimen irroitusholkki

ja ohjauslaakeri ovat molemmat itsevoitelevia, eikä niihin tarvitse
panna mitään öljyä tahi rasvaa. On erikoisen tarkasti varottava
päästämästä öljyä tahi rasvaa kytkinlevyihin tahi kytkimen kit-
karenkaisiin.

VAIHDEPYÖRÄSTÖ.

Vaihdepyörästö on liukutyyppiä, kolme nopeutta eteenpäin ja
yksi taaksepäin.

Vaihtamisen ensimäinen ehto on saada hammaspyörät lomi-
tuksin, niin että vastakkaisten hampaiden koko pinta koskettaa
loisiinsa ja toinen ehto on, että kaikki liikkuvat osat voidellaan
asianmukaisesti. Voidaksenne olla varma siitä, että hammas-
pyörät tarpeeksi koskettavat toisiinsa, tulee aina huolellisesti
työntää vaihdetanko niin kauas eteenpäin ja taaksepäin kuin se
menee, ennenkuin kytkin taas lasketaan kiinni.

Vaihdelaatikko on täytettävä joka 1500 km. jälkeen paksulla
öljyllä (esim. 600 W.C-öljyllä), ei rasvalla, niin eitä öljyn taso
kohoaa vaihdelaatikon oikealla puolella olevan täyllöaukon reunan
tasalle. Kylmällä ilmalla suosittelemme lisättäväksi 1/2 litraa
ohutta koneöljyä, koska tämä lisäii öljyn voitelukykyä ja tekee
vaihtamisen sekä moottorin käyntiinpanon helpommaksi.

VAIHDEPYÖRÄSTÖN VOITELU.

Joka 3,000 km:n perästä on hyvä perin pohjin huuhdella
vaihdelaatikko keveällä öljyllä, jotta saadaan poistetuksi ham-
paista mahdollisesti lohjenneet siruset sekä lika ja hiekka y.m.
vahingolliset vieraat ainekset. Tätä varten on irroitettava tyhjen-
nystulppa vaihdelaatikon pohjassa ja annettava öljyn juosta ulos,
minkä jälkeen laatikko huuhdellaan perinpohjaisesti ja täytetään
paksulla öljyllä, kuten on selitetty voitelukaavassa.

TAKA-AKSELI.
Chevrolet-auton taka-akseli on n. s. puoleksi uivaa tyyppiä.
Kumpaakin akselin puolikasta kannattaa ulkopäässä suuri-



Tarkastakaa joka päivä öljyn kor-
keutta kampikammiossa ja lisätkää
hyvälaatuista öljyä, milloin on
tarvis.

Voitele jousipultit joka 400 km:n\jälkeen paksulla öljyllä. /
Täytä ja vedä alas rasvakuppi)
joka 800 km:n jälkeen. f
Voitele jarruvarsi joka 800 km:n\jälkeen. f
Voitele kääntöpultit ja jarruosat \paksulla öljyllä joka 400 km:n jäi->
keen. f

Puhdista kuulalaakerit ja täytä nel
kuulalaakerirasvalla kaksikertaa!
vuodessa. f

Voitele yhdyistangon päät paksulla \öljyllä joka 400 km:n jälkeen. J
Täytä kuulalaakerirasvalla joka)
1,500 km:n jälkeen. f
Kaksi tai kolme pisaraa ohutta\öljyä joka 800 km:<n jälkeen. J
Voitele jousipultit joka 400 km:nl
jälkeen paksulla öljyllä. f
Voitele ohjaussimpukkaa paksulla 1
öljyllä joka 1,500 km:n jälkeen. /

Itsevoiteleva jarruvipu.
Voitele haarukat öljyllä.

Pidä hapon korkeus levyjen ylä-
puolella lisäämällä vettä kesällä
joka viikko, talvella joka toinen
viikko.

Itsevoiteleva jarruakseli. Voitele\
haarukat öljyllä. J

Jarruakseli, voitele joka 800 km:nl
jälkeen. j
Itsevoiteleva vipu. Voitele haaru-\
kat. f
Voitele jousipultit paksulla öljyllä)
joka 400 km:n jälkeen. J

Jarruvetotangot voideltava
800 km:n jälkeen.

joka)

Täytä kuulalaakerirasvalla ja vedä |kuppi alas joka 1,500 km:n jäi- I"
keen. >

Voitele jousilaakeri paksulla öljyllä \

joka 400 km:n jälkeen. j

Voitele jousipultit paksulla öljyllä!
joka 400 km:n jälkeen. J

Täytettävä vaihdelaatikkoöljyllä
joka 3,000 km:n jälkeen.

Kuva 14. Voitelukaava.

r>

{Voitele jousipultit joka 400 km»
jälkeen paksulla öljyllä.

{Voitele jarruvarsi joka 800 km:n
jälkeen.

{Voitele kääntöpultit ja jarruosat
paksulla öljyllä joka 400 km:n jäl-
keen.

{Puhdista kuulalaakerit ja täytä ne
kuulalaakerirasvalla kaksikertaa
vuodessa.

{Voitele yhdystangxm päät paksulla
öljyllä joka 400 km:n jälkeen.

{Voitele jousipultit paksulla öljyllä
joka 400 km:n jälkeen.

{Virranjakajan akseli — kierrä
rasvakuppia neljänneskierros joka
800 km:n jälkeen.

{Itsevoiteleva jarruvipu. Voitele
haarukat öljyllä.

{Vaihda öljysuodatin joka 15,000
km:n jälkeen.

I Vaihdelaatikko on voideltava vaih-
{ delaatikkoöljyllä joka 15,000 km:n
I jälkeen.

{Itsevoiteleva jarruakseli. Voitele
haarukat öljyllä.

{Jarruakseli, voitele joka 800 km:n
jälkeen.

(Itsevoiteleva vipu. Voitela haaru-
Ikat.
{Voitele jousipultit paksulla öljyllä

joka 400 km:n jälkeen.

{Jarruvetotangot voideltava joka
800 km:n jälkeen.

{Täytä kuulalaakerirasvalla ja vedä
kuppi alas joka 1,500 km:n jäl-
keen.

{Voitele jousilaakeri paksulla öl-
jyllä joka 400 km:n jälkeen.

{Voitele jousipultit paksulla öljyllä
joka 400 km:n jälkeen.
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Kuva 17. Vaihdelaatikon läpileikkaus.
I. Käsijarru. 2. Vaihdelanko. 3. Vaihlohaarukan salpa ja jousi. 4. Vaihde-
laatikon pääakseli. 5. Kardaaninivelen alemile-voilelukuppi. (>. Pääakselin
lakalaakeri. 7. Taaksekäynliakselin hammaspyörä. H. Siirreltävä hammas-
pyörä ensimäistä vaihdella ja laapäinkäynliä värien. 9. Kolmannen akselin
hammaspyörä. 10. Ensimmäisen vaihteen hammaspyörä. 11. Toisen vaihteen
hammaspyörä. 12. Tyhjennysruuvi. 13. Sivuakselin hammaspyörä. 14. Sivu-
akseli. 15. Toisen ja kolmannen vaihteen liikkuva hammaspyörä. 1(>. Kyl-
kinakselin laakeri. 17. Kylkinakselin hammaspyörä. 18. Pääakselin elulaakeri.

kokoiset kuulalaakerit, jotka on kiinnitetty akseliin. Kuvasta 18
näkyy eri osien asento ja rakenne.

19. Vaihtohaarukat. 20. Vaihdelaatikon kausi.



Kuva
18.

Taka-akselin
halkileikkaus.

i.
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Lukkomutteri.
4.
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TAKA-AKSELIN SYNNYTTÄMÄT ÄÄNET.

Muutamista akseleista kuuluu pieni tasainen humina, saman-
lainen kuin tavallisesti muuallakin, missä hammaspyöriä käyte-
tään. Tätä ääntä ei pidä sekoittaa niihin, jotka johtuvat jostakin
viasta, eikä autoilijan myöskään tule siitä säikähtyä, jos se kuuluu
aina yhtä tasaisena ja säännöllisenä.

Jos alkaa kuulua äänekästä melua, ci siihen ole mitään muuta
varmaa parannuskeinoa, kuin irroillaa akseli ja antaa luotettavan
mekaanikon tutkia se.

TAKA-AKSELIN VOITELU.

Samaa öljyä, jota käytetään vaihdelaatikossa, voi käyttää
myös taka-akselissa (G-öljyä, 600 W) ja olisi uutta öljyä pantava
joka 3000 km:n jälkeen, öljy kaadetaan tasauspyörästön kannessa
olevasta reijäslä, joka sijaitsee taka-akselin takapuolella. Öljyä
on kaadettava, kunnes sen pinta on aukon alareunan tasalla.
(Katso kuvaa 14.)

TAKAPYÖRÄN LAAKERIT.

Takapyöränakselille sovitetut suurikokoiset kuulalaakerit
kannattavat autoa ja ovat puolestaan takeena pienestä voimanhu-
kasla ja vähäisistä käyttökustannuksista. Lukuunottamatta
asianmukaista voitelua, ei näiden laakerien pitäisi kaivata omista-
jalta mitään muuta huolenpitoa.

Tarkastakaa kuvaa 18 sivulla 51, missä nämä osat selvästi
näkyvät.

OHJAUSLAITE.

Chevroletin ohjauslaite on suunniteltu niin, että sen käsittely
on mahdollisimman helppoa, samalla kun kuluminen ja tarkis-
tuksen tarve on supisteltu mahdollisimman välilliseksi. Paine-
kuulalaakerit ohjaussimpukan ala- ja yläpuolella aikaansaavat
sen, että ohjaaminen on keveätä ja varmaa.

Tarkastakaa kaikki liitekohdat säännöllisesti ja kiristäkää
kaikki irtaantuneet pultit ja mutterit, antaen rasvaa ja öljyä,
missä on tarpeen, sillä tämä on ainoa varma turvakeino paljon
maksavia vahinkoja vastaan.

Milloin alkaa näkyä merkkejä liiallisesta kulumisesta tahi
höltymisestä turvatkaa Chevrolet-myyjään.
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1. Ohjauslailleen kopan kansi. 2. Ruuvi. 3. Ohjausakseli. 4. Painekuula-
laakeri. 5. Tarkislusruuvi. 6. Tiiviste. 7. Painelevy. 8. Kierrehammaspyörä.
9. Painelevy. 10. Ohjausvarren akseli. 11. Ohjausvarsi. 12. Ohjauslaitteen

Kuva 19. Ohjauslaite

koppa. 13. Voitelukuppi. 14. Tarkislusavain.

Ohjaussimpukkaa on aina voideltava huolellisesti. Käyttäkää
parasta öljyä ja pusertakaa sitä runsaasti paineruiskulla sim-
pukkaan kunkin 1500 km:n ajon jälkeen.

OHJAUSLAITTEEN VOITELU.

ETUPYÖRIEN VOITELU.

Etypyörät liikkuvat »New Departure»-kuulalaakerien varassa
ja nämä laakerit täytetään kuulalaakerirasvalla. Etupyöriä pai-
koilleen pantaessa on huolellisesti täytettävä nämä laakerit ras-
valla. Paras voiteluaine etupyörien laakereita varten on puhdas
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Kuva 20. Etupyörien suuntaaminen.
1. Etupyörien suuntaamislaite. 2, Yhdystanko. 3. Tarkistuspultit. 4. Yhdys

langon säädeltävä pää.

mincraalirasva, joka on täydelleen vapaa ashestista ja muista
vieraista aineksista.

Kääntöpulllien voitelua ei myöskään pidä unohtaa. (Kat-
sokaa voitelukarttaa kuva 14.) Kääntöpultit on voideltava 400
km:n jälkeen. Käyttäkää paksua öljyä (C-öljyä 600 W). Älkää
käyttäkö öljyä, jossa on grafiittia tai muita senlaatuisia aineita.

Kääntäkää etupyörä, kuten kuva 21 osoittaa, jonka jälkeen
helposti voille paineruiskulla vaunun etupuolella voidella sitä.
Niin pian kun olette voidellut yhtä ohjausakselia, kääntäkää
pyörä toiseen suuntaan ja voidelkaa loista.

Ohjauksen helpottamiseksi tulee etupyörien olla hiukan sisään
päin t. s. välimatkan etupyörien vanteiden sisäreunojen vidin
pyörien navan korkeudelta mitattuna tulee olla lakana I—31 —3 mm.
enemmän kuin edessä. Tämä saa pyörät tarttumaan paremmin
tiehen ja auto pysyy paremmin kulkusuunnassa rasittamatta
liiaksi ohjauslaitetta.

ETUPYÖRIEN SUUNTAAMINEN.

Kuvassa 20 tulee viivan 13 osoittaman matkan vanteiden sisä-
reunojen välillä olla etupyörien takaosassa I—31 —3 mm. pitempi kuin
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matkan, jota osoittaa viiva A. Paras tapa tämän tarkistamiseen on
käyttää etupyörien suuntauslaitetta, joka näkyy kuvassa 20.
Tällaisia pitäisi olla kaikissa korjauspajoissa.

Jos huomaatte, että etupyörien kaltevuus ei ole oikea, siis I—31 —3
mm., irroittakaa yhdistystangon tarkistusruuvi kuminassakin
piiassa, kuten kuva 20 näyttää, ja kääntäkää yhdistystanko pie-
nellä ruuviavaimella tai
pihdillä oikealle, lyhen-
tääksenne yhdisty stan-
koa sekä siis samalla
kuvassa 20 näkyvää vä-
liä 13, tahi pidentäkk-
senne väliä 13 kääntä-
kää yhdistystanko va-
semmalle.

"Kun tarkistus on huo-
lellisesti fehty, muistakaa
ehdottomasti kiinnittää
molemmat larkistushaa-
rukan ruuvit tiukasti
kiinni, koska tämän lai-
minlyöminen voi aiheut-
taa vakavia vaurioita se-
kit autolle että siinä oli-
joille.

tärkeää. Muistakaa sentähden huolellisesti noudattaa voitelukar
tassa anneltuja ohjeita.

A. Voilelukuppeja.

Kuva 21. Etupyörän voiteleminen.
Yhdistystangon pult-

tien voitelu on hyvin

Jalkajarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyöritän; ulkopuoli-
sesti takapyörän jarruruinpua vastaan ja sisäpuolisesti etupyöriin
jarrurumpua vastaan.

JARRUT.

Käsijarru vaikuttaa ainoastaan takapyöriin ja on se sisäpuoli-
sesti laajeneva.

A. Vipu- ja velovarsien tarkistus.
H. Etujarrujen tarkistus.

Chevroletin nelipyöräjarrujen tarkistus voidaan pääpiirteis-
sään suorittaa seuraavan kaavan mukaan:

C. Takajarrujen tarkistus.
1). Jarrujen koettelu.
E. Käsijarrun tarkistus.



Kuva
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Jarrujen
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ja

vetotankojen
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pää.
3.
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takimmainen

vetotanko.
4.
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tarkistettava
vetotanko.
5.
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lukkomutteri.
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Jarruhihnan

alapuolen
tarkistusmutteri
ja
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10.

Etujarrujen
vipuvarren
vastalevy.
11.

Tarkistusruuvi
ja

lukkoruuvi.
12.

Lukkolevy.
14.

Takimmaisten
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väliakseli.
16.

Etummaisten
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17.

Haarukkaruuvi
käsijarrun
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18.
Lukkomutteri.

19.

Jarrujen
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ja

viputankojen
tarlcistuslaite.
20.

Poikimien
tarkistusvarsi.
21.

Etujarrun
jousi.
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Alempana selitiimme tarkemmin, kuinka kaikki nämä eri tar-
kistukset on tehtävä.

A. VIPU- JA VETOTANKOJEN TARKISTUS.

1. Irroittakaa vetotangot (N:ot 4 & 9) niiden tarkistettavaksi
laitetusta takapäästä.

2. Irroitlakaa jalkajarrun polkimen vetotanko takapäästään
tasoittajan kohdalta.

3. Tarkastakaa, ovatko kaikki tangot ja nivelet hyvin voi-
dellut ja liikkuvatko ne keveästi. Tämä on hyvin tärkeätä.

4. Asettakaa tarkistuslaite (19) jarrun poikkiakseleille kuten
näkyy kuvasta 22, niin että laitteen lappi painuu tasoittajan kes-
kireikään. Tämä tarkistuslaite on välttämätön jarrujen asettelua
varten, sillä muuten sitä tuskin voidaan suorittaa kunnollisesti.

5. Katsokaa, että jarrujen vipuvarret nojaavat tukiaan vas-
taan. Etujarrujen vipuvarsien (10) tulee nojata etujousien päälle
kiinnitettyjä peltisiä tukia vastaan. Takajarrujen vipuvarsien
tulee nojata käsijarrun takimmaisia jarruakseleita vastaan.
Pidentäkää tai lyhentäkää liiman jälkeen vetotankoja (4 & 9), niin
että irroiletut sokkapultit voidaan helposti panna paikoilleen.
Pankaa sokkapultit paikoilleen, varmistakaa ne heti sokkanauloilla
ja kiristäkää vctotankojen lukkomulterit.

6. Irroittakaa tarkistuslaite (19), ja kun kunkin neljän jarrun
vetotangot nyt ovat tarkistetut, pysyy tasoitlaja ilman tarkistus-
laitettakin oikeassa asennossa.

7. Nyt ryhdytään tarkistamaan jarrupolkimen vetotankoa.
Irroittakaa vauhtipyörän kopassa oleva pultti, joka pitää kiinni
polkimen tarkislusvartta (20) ja asettakaa tarkislusvarsi niin, että
polkimen vetotanko, kun poljin lasketaan irti, jää noin 5 mm
päähän lattian alareunasta. Tarkastakaa, että kytkinpoljin pääsee
kulkemaan noin 20—25 mm, ennenkuin se vaikuttaa.

8. Tarkistakaa polkimen vetotangon pituus, niin että sok-
kapUltin pää voidaan panna lasoittajaan. Työntäkää se sinne,
varmistakaa sokkanaulalla ja kiristäkää vetotangon lukkomutteri.

Veto- ja vipulangot ovat nyt valmiiksi tarkistelut, niin että
kaikkien vetotankojen pituus on sopiva ja kaikki vipuvarret ovat
oikeassa asennossa. Niitä ei tarvitse uudelleen tarkistaa, ellei
joku seikka muuta niiden asentoa.

B. ETUJARRUJEN TARKISTUS
1. Kohottakaa vaunun etuosa (molemmat pyörät).
2. Päästäkää vasemman etujarrun sakara normaaliasen-
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Kuva 23. Etujarrujen tarkistus.
1. .larrusakara. 2. Sisäpuolinen kuulalaakeri. 3. Sisäpuolinen rengas. 4. Ulko-
puolinen kuulalaakeri. 5. Ulkopuolinen rengas. 0. Aluslevy. 7. Laakeri-
mulleri. 8. Ulkopuolisen kuulaakerin vaippa. 9. Etupyörän akseli. 10. Sisä-
puolisen kuulalaakerin vaippa. 11. Pyörän napa. 12. Painekuulalaakeri
13. Aluslevy. 14. Yhdyslangon varsi. 15. Yhdyslanko. 1(5. Eluakseli. 17. Oh-
jausvarsi. 18. Kääntöakseli. 19. Kääntöpullli. 20. Aluslevy. 21. Tasoiltaja

22. Tarkismutteri. 23. Lukkomutteri. 24. Tarkislusruuvi. 25. Vipuvarsi.

toonsa painamalla vipuvartta (10) muutamia kertoja ja päästä-
mällä se taas irti. Tämä on hyvin tärkeätä.

3. Tarkastakaa, ovatko vasemman etupyörän laakerit tar-
peeksi tiukat pudistelemalla ja kääntämällä pyörää. Pyörät eivät
saa loksua sivuttain, mutta niiden tulee voida vapaasti pyöriä
laakereillaan.

4. Irroittakaa lukkomutteri (11) ja kiristäkää jarrukenkiä
tarkistusmutterilla. (Huom! Jarrukenkiä kiristetään kiertämällä
mutteria vasempaan ja höllennetään kiertämällä sitä oikeaan.)
Kääntäkää tarkistusmulteri vasemmalle, kunnes pyörää pyöritet-
täessä tuntuu, että jarru alkaa hangata siihen. Tämän jälkeen
höllennetään jarrua hiukan kääntämällä mutteria puoli kierrosta
oikealle.

5. Tarkistakaa oikea etujarru samalla tavalla (kohtien 2, 3
ja 4 mukaan).

6. Tämän jälkeen koetellaan poljinta painamalla tarttuvatko
molemmat jarrut yhtä voimakkaasti. Ellei niin ole, on tiukempaa
jarrua hiukan höllennettävä kiertämällä tarkistusmutteria vähän
oikealle.
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7. Nyt kiristetään lukkomutterit (11) varomalla samalla, että
jarrujen asettelu ei pääse muuttumaan.

C. TAKAJARRUJEN TARKISTUS.

1. Vaunun etupuoli lasketaan alas ja takapuoli (molemmat
pyörät) kohotetaan sen sijaan ylös.

2. Käsijarru irroiletaan, ellei se ole ennestään irti.

Kuva 24. Jarruhihnan larkisluslaitteet.
1. Jarrurumpu. 2. Jarruhihna. 3. Käsi jarruhihna. 4. JarruhihnaiiaiiUkuri
5. Jousi. 0. Ankkuritappi. 7. Lukkolevy. 8. Ankkurin salilla. 9. Jarruvipu
10. Lukko- ja tarkistusmutleri. 11. Jarruhihnan pidin. 12. Tarkislusjousi

13. Tarkislusmulteri. 14. Lukkomutteri. 15. Tarkislusruuvi.

3. Irroittakaa oikeanpuoleisen takajarrun lukkolevy (12)
painamalla sitä tasauspyörästöön päin, kääntämällä sen reuna
jarrurumpua vastaan ja siirtämällä sitten koko lukkolevy pyörää
päin. Kuvasta 25 näkyy, miten lukkolevy (12) asennossa A lukit-
see ruuvin (8), multa asennossa B jättää ruuvin vapaaksi. Kier-
täkää pyörää ja kääntäkää samalla ankkuriruuvi (8) vasemmalle,
kunnes jarruhihna alkaa hangata rumpuun. Irroitlaka sitten
ruuvia noin puoli kierrosta ja lukitkaa se lukkolevyllä. Täten jää
rummun ja jarruhihnan väliin noin 0,8 mm.
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Kuva 25. Jarruankkuri.
A. Lukkolevy lukittuna. B. Lukkolevy päslää ohjauslapin vapaasti pyörimään.

C. Lukkolevy.
1. Lukkolevy. 2. Ankkurilappi. 3. Ankkurisatula. 4. Jarruankkuri. 5. Jousi.

4. Tarkistakaa hihnan alaosan ja rummun väli tarkistus-
mutterilla (7), niin etla väli on joka kohdassa 0,8 mm.

5. Tarkistakaa sitten hihnan yläosan ja rummun väli sa-
moin tarkislusmullerilla (6), niin että väli on joka kohdassa 0,8
mm.

6. Käyttäkää jarrunpyörislysrautaa ja pistäkää se jarru-
hihnan päitten väliin, niin että väli on noin 1,5 mm.

7. Tarkastakaa, että hihnan ja rummun väli joka kohdassa
on oikea.

8. Tarkistakaa vasemmanpuoleinen takajarru samalla ta-
valla (ylläolevien kohtien 3, 4, 5, 6 ja 7 mukaisesti).

9. Tämän jälkeen koetellaan jarrupoljinta painamalla, että
molemmat jarrut tarttuvat yhtä aikaa. Jos toinen jarru on kire-
ämpi, on sen hihnaa hiukan höllennettävä, niin että jarrut toimi-
vat aivan tasaisesti. Älkää koskeko velolankojen asetukseen.

10. Tutkikaa polkimen liikettä. Poljin ei saa painua alem-
mas kuin 35 mm. päähän lattiasta. Jos se painuu alemmas, ki-
ristetään takajarrujen jarruhihnoja, kunnes polkimen liike tulee
oikeaksi. Jos poljin taas ei mene tarpeeksi alas, on takajarrujen
hihnoja höllennettävä, kumpaistakin yhtä paljon, kunnes poljin
painuu oikeaan asentoon.

11. Kiristäkää lukkomutterit ja tarkastakaa samalla tar-
kistusmuttereja (6 & 7), jolta tarkistus ei muutu.

Etujarruja voi parhaiten koelalla, kun vaunua ajetaan taak-
sepäin. Takajarruja sekä jarruluslehon jakaantumista etu- ja ta-
kajarrujen kesken on paras koetella ajamalla eteenpäin.

D. JARRUJEN KOETTELU.
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Ku v a 2G. Vakuumisäiliö.
1. Imuventtiili. 2. [lmaventtiili. .'5. Bensiinisiivilä. 4. Oikea väli noin

0.5—0.7 mm

E KÄSIJARRUN TARKISTUS

Käsijarru tarkistetaan siten, että vetotankoa lyhennetään tai
pidennetään ruuvilla (17).

1. Ellei käsijarru lukitse takapyöriä, kun se vedetään mah-
dollisimman paljon taaksepäin, on vetotankoa lyhennettävä.

2. Elleivät molemmat jarrut tartu yhlälujasti pyöriin, ly-
hennetään taempaa vetotankoa (3) sillä puolella, missä jarru on
höllempi. Muistakaa kiristää lukkomutteri.

Chevrolet-autoissa käytetyt kaasuttajat koetellaan ja tar-
kistetaan huolellisesti paikoilleen pantuna moottorissa, ennenkuin

KAASUTTAJA.
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Kuva 27. Vakuumisäiliön imun lasoilusventtiili
1. Tasoitusventtiili. 2. Imuputkisto

ne lähetetään tehtaasta. Sentähden ei omistajan tule ryhtyä
tarkistamaan niitä, koska kokemus on osoittanut, että tehtaan tar-
kistus rittää kaikissa ilmasto- ja lämpösuhleissa, kun moottorin
lämpö on noussut tarpeeksi korkeaksi.

Jos kaasuttaja autossanne näyttää toimivan epätyydyttävästä
kääntykää Chevrolet-myyjän puoleen. Liian usein ryhdytään
tarkistamaan kaasuttajaa, vaikka syy moottorin epätasaiseen
käyntiin on jossakin muualla tahi moottori ei vielä ole päässyt
tarpeeksi lämpenemään. On hyvä muistaa, että muutokset kaasut-
tajan toiminnassa esiintyvät vähitellen eikä äkkiä. Jos siis kaasut-
tajanne toimi viime kerralla tyydyttävästi, voille olla varma siitä,
että vika on jossakin muussa moottorin osassa, ja olisi se etsittävä
ja korjattava, ennenkuin ryhdytään käsittelemään kaasuttajaa.



General Motors Nordiska A. -B. 63

BENSIINISÄILIÖ.

Kaikki bensiini olisi huolellisesti siivilöitävä, ennenkuin se
pannaan säiliöön, jotta siitä voidaan eroittaa kaikki sakka, mikä
mahdollisesti tukkii kaasuttajassa olevan siivilän.

Tärinä irroittaa ajan mittaan bensiiniputken liitokset ja aiheut-
taa vuotoja. Korjatkaa ne heti, kun ne esiintyvät, koska ne ovat
vaarallisia ja aiheuttavat myöskin
polttoaineen tuhlausta. Jotta ben-
siini pääsee säännöllisesti valumaan
kaasuttajaan, on bensiinisäiliön
täyttöputken kannessa pieni reikä,
josta pääsee ilmaa sitä mukaa kun
bensiini vuotaa pois. Tämän reiän
pitää aina olla avoinna.

VAKUUMISÄILIÖ.

Kaikissa Chevrolet-vaunuissa on
Stewart-Warnerin vakuumisäiliö.
(Katso kuvaa 26.)

Alimmassa asennossaan sulkee
uimuri ilmavenltiilin ja vetää siten
bensiiniä sisäsäiliönn. Ulkoilman
paineen vaikutuksesta pysyy sisä-
säiliön pohjassa oleva venttiili sa-
manaikaisesti suljettuna. Venttiilin
väli tulee olla 0,5 mm.—0,7 mm.

Kun uimuri on noussut niin kor- Kuva 28. Ilmanpuhdislaja
kealle, että se sulkee imuvent-
tiilin ja estää siten bensiinin pääsyn sisempään astiaan sekä
samalla avaa ilmavenltiilin, juoksee bensiini sisäastian pohjassa
olevan läppäventtiilin kautta ulompaan astiaan.

Tasoitusventtiili (kuva 27) on sovitettu imuputkistoon suoraan
kaasuttajan yläpuolelle.

Huomatkaa! Jos vakuumisäiliö toimii epätyydyttävästi ja
muutamia viallisia osia olisi uusittava, niin on kaksi osaa, joita
ei voi vian ilmaantuessa korjata, vaan on kokonaan uusittava.
Nämä ovat vakuumikansi laitteineen ja sisäastia läppävenltii-
leineen.

Kun joskus on tarpeen ottaa auki vakuumisäiliö ja irroittaa
kansi laitteinen, on vuodon välttämiseksi aina pantava uusi
korkkitiiviste.
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ILMANPUHDISTAJA.

Chevroletin ilmanpuhdistaja on rakenneltu saman periaatteen
mukaan kuin tavallinen separaattori, siinä käytetään nimittäin
keskipakoisvoimaa eroittamassa toisistaan kahta ainesta, joiden
ominaispaino on eri suuri. Tässä tapauksessa on kysymys ilmasta
japölystä. Tarkkojen mittauksien mukaan käyttää moottori kuta-
kin bensiinilitraa kohti 10,000 litraa ilmaa. Tähän ilmaan se-
kaantuu pölyä, joka suuresti kuluttaa moottorin liikkuvia osia,
koska pöly on pääasiassa pienen pieniä teräväreunaisia hiekka-
tahi kvartsisirusia. Imeydyttyään ilman kera koneeseen sekaan-
tuu pöly öljykalvoon sylinterien seinissä, jossa se jokaisella män-
nän liikkeellä kuluttaa sylinteriä.

PÖLY EROITETAAN SEURAAVALLA TAVALLA

1. Imutahdin aikana imee kone pölyistä ilmaa, joka joutuu
ohjauskanavaan, mikä panee sen nopeaan kierreliikkeeseen.

2. Keskipakoisvoima eroittaa ilmasta kaikki pölyhiukkaset
viskaten ne puhdistajan sisäseinää vastaan.

3. Kiertäessään spiraalin muotoisesti puhdistajasylinterin
sisäpintaa kohtaa pöly lopulta pyöreän peräseinän.

4. Pölyhiukkasten oma vauhti sekä ilmavirran aiheuttama
imu saa hiukkaset poistumaan ilmanpuhdistajasta erikoisesti
muovaillun poistoaukon kautta.

5. Valkoisten nuolten osoittama puhdas ilma, joka kiertää
puhdistajan keskiosassa, kohtaa ohjauslevyn ja pujottautuu ulos
puhdistajasta.

6. Puhdistajasta tulee täten aina tasainen puhdas ilmavirta
kaasuttajaan.

SYTYTYS.

Moottori saa voimansa sylintereissä puristetun kaasuseoksen
palamisesta ja laajenemisesta; kaasu painaa männät alas, jolloin
syntyy voimaa.

Sähkökipinä sytyttää sylintereissä olevan kaasuseoksen. Vir-
ranjakajan kipinäkärjet säätävät primä iiri virran, jonka jännitys
on 6—B volttia, kulun primääri johdossa induktiopuolaan, jossa se
tulee muunnetuksi korkeajännilys-sekundäärivirraksi; sekundääri -

virla palaa takaisin korkeajännityskaapelin kautta virranjakajaan
ja tästä edelleen sytytyskynltilöihin.

Chevrolet-autojen sylytyslaite on suunniteltu niin, että se
antaa moottorin nopeudesta huolimatta aina yhtä voimakkaan
sytyttävän kipinän. Siten voitie ajaa hiljaakin koneen antaessa
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tasaisesti voimaa ja voitte kiihdyttää nopeutta, ilman että kone
alkaa »änkyttää».

VIRRANJAKAJA.
Virranjakaja (Katsokaa kuvaa 29) on puoleksi automaattinen,

millä tarkoitetaan, että sen säätö on joko automaattinen tai että se
säädetään käsin.

Kuvassa 29 on virranjakaja, josla katkaisijalevy on irroileltu.
Painot »AA» voivat liikkua »BB»-kohtien ympäri, ja jouset »CC»
pitävät ne asennossaan.

Kuva 29. Virranjakajan automaattinen sylylyksensäätö.
A. Lukko-ruuvi. B. Epäkeskinen ruuvi

Kun vaunulla ajetaan alle 35 km:n tuntinopeudella, niin auto-
maattinen sytylyslaite ei toimi, vaan on sytytys säädeltävä syty-
tysvivulla, joka on ohjauspyöriin keskellä. Ajettaessa yli 35 km:n
tuntinopeudella, alkavat painot »AA» keskipakoisvoiman vaiku-
tuksesta pyrkiä keskustasta poispäin, niin että, kun moottori on
saanut suurimman nopeutensa, ne ovat siinä asennossa kuin
oikeanpuoleinen kuva osoittaa. Painojen pyrkiessä ulospäin
aikaansaavat ne aikaisen sytytyksen.

Virranjakaja ei tarvitse erikoisia huolenpitoa lukuunotta-
matta, että rasvakuppia tulee kiristää 1/4 kierroksen jokaisen 800
km: n ajon jälkeen ja että jousikoskellimia virranjakajakanncssa
silloin tällöin tarkastetaan.

PUOLEKSI AUTOMAATTISEN VIRRANJAKAJAN
KIPINÄKÄRKIEN TARKISTAMINEN.

Puoleksi automaattisen virranjakajan kipinäkärjet on kun-
nollisesti kiinnitetty asianomaisiin kiinnikkeisiin ja niiden väli
säädetään epäkeskisellä ruuvilla 1> (kuva 30). Niiden väli tarkis-
tetaan seuraavasti:
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Kuva 30. Virranjakajan kipinäkärjet.

1. Vääntäkää kampiakseli siten, että nokka tulee samaan
asentoon kuin kuvassa 30. Kosketusväli on silloin suurimmillaan.

2. Irroittakaa lukkoruuvi 13.
3. Vääntäkää epäkeskinen ruuvi B oikealle tai vasemmalle,

jolla kosketusväli tulisi toivotun pituiseksi. Oikea väli kärkien
välillä on 0,45—0,60 mm.

4. Saatuanne oikean välin koskelusruuvien välille lukitkaa
asetus ruuvilla A. Kipinäkärjet tarvitsevat hyvin vähän huolen-
pitoa, vaikkakin ne olisivat syöpyneitä ja epätasaisia.

Niin pian kun ne ovat palaneet siinä näärin, etla moottorin
sytytys alkaa olla virheellinen, on ne puhdisteltava siten, eitä
kosketuspinnat tulevat yhdensuuntaisiksi. Mukavimmin suori-
tetaan puhdistaminen käyttämällä kellosepän- tai kultasepän-
viilaa, joka pistetään kipinäkärkien väliin; kun kärjet on lujasti
puristettu toisiaan vastaan, otetaan viila pois.

SÄHKÖVALO- JA KÄYNTIINPANOLAITTEET.

Chevrolet-autoissa käytetty järjestelmä on lavallista yksijoh-
lojärjestelmää, jossa negatiivinen johto on yhdistetty maahan.
Sivulla 70 olevasta kaavasta näkyy, miten johdot on yhdistettävä.

ÄKKUMULAATTORIN HOITO.
Melkein kaikki viat akkumulaattorissa voidaan välttää nou-

dattamalla seuraavia neljää ohjetta: pitämällä akkumuiaattori
puhtaana, pitämällä kaikki kiinnityskohdat tiukassa ja puhtaina,
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Kuva 31. Äkkumulaattorin hapon koettelu happomitlarilla

lisäämällä tarpeellisen väliajan perästä puhdasta tislattua vettä ja
pitämällä akkumulaattori aina hyvin ladattuna.

Tarkastakaa kerran viikossa äkkumulaattorin hapon ominais-
paino. Ominaispainon tulee olla 1,275 ja 1,300. Jos useat mit-
taukset osoittavat, ettii hapon ominaispaino alenee esim. 1,275,
1,265 ja 1,250, niin on tämä merkkinä siitä, että akkumulaattori
vähitellen purkautuu latauksestaan. Toisin sanoin sanottuna:
akkumulaattori luovuttaa itsestään enemmän virtaa, kuin mitä se
saa generaattorista. Tällaisessa tapauksessa tulee tarkistaa gene-
raattoria. Ellei akkumulaattoria pidetä ladattuna, voi se aiheut-
taa vakavia vahinkoja. Niin pian kun hapon ominaispaino on
mitattu, on happo pantava takaisin samaan selliin, mistä se
oteltiin.

Hapon pinta tulee olla noin 10 mm palterilevyjen yläreunan
yläpuolella. Lamposella säällä on yhdentekevä, milloin akkumu-
laattori täytetään, kun sitä vastoin kylmällä säällä tulee akkumu-
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laallori täyttää vähiin ennen kuin vaunu oietaan käyttöön. Koska
vesi pienemmän ominaispainonsa tähden jää akkumulaatloriha-
pon pinnalle, ja sekoittuu vasla niiden virtausten avulla, jotka
syntyvät, kun akkumulaattori latautuu, saattaisi vesi helposti
jäätyä. Vettä tulee kaataa akkumulaattori in kesä-aikaan useam-
min kuin talvis-aikaan, ja on järkeviltä kesä-aikaan ainakin
kerran viikossa täyttää akkumulaattori vedellä, sekä talvis-aikaan
vähintäin joka toinen viikko. Jos vaunulla ajetaan pitkiä mal-
koja, täytyy akkumulaattori ehkä täyttää vielä useammin.

Pitäkää akkumulaattori ja sen lähellä olevat osat puhtaana ja
kuivana. Siinä tapauksessa, että happoa on joutunut äkkumulaat-
torin ulkopuolelle, peskää akkumulaattori ja sen lähellä olevat
osat ammoniakilla ja vedellä tai heikolla soodalipeällä.

Pitäkää akkumulaaltorinnavat puhtaina, kaapelikengät kun-
nollisesti kiinnitettyinä, navat ja kengät voideltuna ohkasella va-
seliinikerroksella.

On erittäin tärkeätä, että akkumulaattori on talvis-aikaan
täysin ladattu. Hapon ominaispaino ei missään tapauksessa saa
alittaa 1,250. Jos hapon ominaispaino nousee yli 1,250, jäätyy
akkumulaattori — 15 Celsius-asteesta alkaen.

Siinä tapauksessa, että akkumulaattoria täytettäessä joku
selli tarvitsee paljon enemmän vettä kuin toiset, osoittaa tämä,
että selli on rikkinäinen ja on akkumulaattori tällöin lähetettävä
korjattavaksi, koska se muutoin voi mennä piloille.

ÄKKUMULAATTORIN HOITO AUTON OLLESSA
KÄYTTÄMÄTTÄ.

Jos auto pannaan seisomaan kesällä tahi talvella, on parasta
irroittaa akkumulaattori ja viedä se huoltoasemalle, joka pieniä
maksua vastaan hoitaa sitä niin, ettei sille purkautumisen kautta
aiheudu mitään vahinkoa. Täten saa omistaja sen taas täysin
tyydyttävänä ottaessaan auton käytäntöön.

Käyntiinpanomooltori on kiinnitetty kytkimen suojukseen ja
sen hammaspyörä siirtyy automaattisesti vauhtipyörän hampait-
ten lomiin, kun käyntiinpanonasta poljetaan alas. Jalka on
oteltava nastalta heti, kun kone alkaa käydä, jolloin käynliinpano-
laitteen hammaspyörä itsestään lennähtää irti vauhtipyörästä.

KÄYNTIINPANOMOOTTORI.

Jos käyntiinpanomootlorin hammaspyörä kolahtaa taittues-
saan vauhtipyörään tahi, jos sen pyörittäessä vauhtipyörää kuuluu
tavallista suurempaa melua, on auto vietävä lähimmälle Chev-
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rolel-myyjälle tahi korjauspajalle perusteellisesti tarkasteltavaksi.
Omistajan ei koskaan pidä yrittää korjata käyntiinpanomoottoria.

GENERAATTORI.
Generaattorin rakenne on mahdollisimman yksinkertainen,

eikä se kaipaa mitään erityisiä hoitoa, lukuunottamatta muutamia
öljylippoja joka 800 km:n jälkeen.

Kuva 32. Tuulettajaa ja generaatloria käyttävän hihnan kiris-
täminen.

1. Kiristyspultti.

Generaattoria ja sen napoja on silloin tällöin tarkisteltava ja
tiivistettävä. Jos epäillään generaattorissa olevan jotain vikaa
tahi, jos ampeerimiltari ei osoita tarpeellista latausjännityslä noin
15—20 km:n nopeudella ajettaessa, on auto vietävä Chevrolet-
myyjän tahi valtuutetun korjauspajan tarkasteltavaksi ja korjat-
tavaksi, mikäli se sitä kaipaa. Omistajan ci tule yrittää korjata
generaattoria.

Kun sää tulee kylmemmäksi kehoittaisimme antamaan lähim-
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Kuva 33. Kylkinkaava.

A. Generaattori. B. Akkumulaattori. C. Varakappale. D. Käyntiinpanomooltori
E. Käynliinpanonasta. E. Merkinantotorvi. G. Valojen ja sytytyksen katkai-
sija. H. Valonheilläjä. I. Maajohlo. K. Kattolamppu. L. Virrankatkaisija.
M. Yhteinen taka- ja pysähdyslamppu. N. Sytytyksen ja ohjauksen lukko.
O. Sivulamput. P. Torven nasta. Q. Mitlarilaudan lamppu. R. Amperimillari.
S. Virranjakaja. T. Indukliopuola. U. Virrankalkaisija ja pysähdyslamppu.
V. Äkkumulaattorin purkautuessa tulee amperimitlarin osoitin olla oikealla

ja latautuessa vasemmalla.
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män korjauspajan siirtää kolmatta generaattorin harjaa hiukan
eteenpäin, jotta latausteho lisääntyy.

Suosittelemme tätä siksi, että ajaminen kylmällä ilmalla ku-
luttaa enemmän virtaa kuin kesällä. Korjaus on tarpeellinen vain
silloin, kun äkkumulaattorin lataus kylmällä ilmalla osoitlaa tai-
pumusta vähenemään.

TUULETTAJAN JA GENERAATTORIN HIHNAN
KIRISTÄMINEN.

Tuulettajan ja generaattorin hihna on sovitettu niin, että se
kaipaa hyvin vähän huolenpitoa.

Hihna ei saa olla kireällä, vaan tulee sen olla hiukan höllä,
ei kuitenkaan niin paljon, eitä se irtaantuu hihnapyöriltä, kun
moottori käy nopeasti.

Kuvasta 32 näkyy selvästi, millä tavalla hihnaa on kiristettävä.
Tarvitsee vain irroittaa kuvassa näkyvä pihtiruuvi ja vetää gene-
raattoria hiukan koneesta poispäin. Älkää pitäkö hihnaa liian
kireällä.

UUDEN TUULETTAJAHIHNAN ASETTAMINEN.
Irroittakaa generaattorin pihtipultti, kuva 32 ja siirtäkää gene-

raattori niin lähelle moottoria kuin se menee. Pankaa sitten hihna
hihnapyörille, vetäkää generaattori ulospäin moottorista sekä
kiristäkää kuvassa 32 näkyvä pihtipultti. Älkää vetäkö hihnaa
liian liukkaan, vaan antakaa sen olla hiukan höllä.

VIAN ETSIMINEN SÄHKÖLAITTEISTA.

Jos sähkölailleissa on vika, ei pidä tehdä liian hätäisiä johto-
päätöksiä. Vasla kun olette täysin varma, että johdot ovat vir-
heettömät, kaikki navat ja kiinnityskohdat liukasti kiinni sekä
johdot muuten aseteltu oikein kylkinkaavan mukaisesti, on ru-
vettava hakemaan vikaa laitteista itsestään.

LYHYTSULUISTA.
Lyhylsulku syntyy, kun kaksi vaslakkaisisla navoista tulevaa

sähköjohtoa pääsee koskettamaan loisiinsa joko kuluneissa koh-
dissa, missä kirkas metalli on tullut näyviin, tahi jonkun metal-
lisen johtajan välityksellä. Tämä saa äkkumulaattorin nopeasti
tyhjenemään, joten on aina pidettävä mitä tarkimmin huolta, että
kaikki johtojen päät ovat liukasti kiinni ja että johtojen eristys on
joka kohdassa eheä.

Lyhytsulun estämiseksi on lamppujen katkaisijan taakse ase-
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lettu varakappale. Kun tämä palaa, voi helposti asettaa uuden
tilalle. Sitä ennen on kuitenkin katsottava, että johdot muuten
joka kohdassa ovat täysin kunnossa.

Jos ampeerimillari osoittaa purkautumista, vaikka valot ovat
sammuksissa eikä kone käy, irroittakaa positiivinen johto (-f-
-johto) akkumulaattorista. Jos ampeerimitlarin viisari siirtyy
nollan kohdalle, on johdoissa vuoto tahi lyhylsulku, joka on heti
korjattava. Ellei viisari palaa nollan kohdalle, on se vääntynyt.

Tarkastakaa ampeerimitlaria. Kun valot palavat, eikä kone
käy, tulisi sen näyttää purkautumista. Jos se pysyy nollan koh-
dalla, kääntykää heti Chevrolet-myyjän puoleen.

Ampeerimittarin ollessa korjattavana voitte käyttää autoanne
yhdistämällä ampeerimittarista irroitetut johdonpäät. Liitoksen
ympäri on käärittävä eristysnauhaa.

AUTON SÄILYTYS TALVELLA.

Kun on tarpeen panna auto säilöön talvikuukausiksi, on se
ensiksikin huolellisesti voideltava, kaikki vesi on tyhjennettävä
jäähdyttämästä ja moottorista, jonka jälkeen koneen on anneltava
käydä tyhjänä, kunnes se lämpenee perinpohjin. Moottori ei saa
käydä liian nopeasti, mutta tulee sen käydä niin kauan, että kaikki
vesi, joka mahdollisesti on jäänyt koneen sisäsopukkoihin, haih-
tuu höyrynä, koska se muuten voisi jäätyessään ehkä rikkoa
vesivaipan.

Irroittakaa akkumulaattori ja antakaa se säilytettäväksi.
Parempi on irroittaa myöskin renkaat ja asettaa ne paikkaan,

missä ne eivät ole alttiina suurille lämpövaihteluille. Päällysren-
kaat on puhdistettava huolellisesti etenkin öljystä, jota mahdolli-
sesti on tullut niihin. Kun renkaat on irroiteltu, on vanteiden
sisäpuoli puhdistettava perinpohjaisesti ja niille siveltävä ruostu-
misen estämiseksi shellakkaa tahi juoksevaa emaljia, koska
ruostunut vanne on hyvin turmiollinen renkaalle.

Ellei renkaita irroiteta, on auto väkivivulla nosteltava ainakin
niin, että pyörät nousevat pari tuumaa lattiasta, jonka jälkeen ilma
päästetään renkaista.

Kaikki kiiltävät metalliosat on voideltava paksulla öljyllä,
vaseliinilla tahi voitelurasvalla, etteivät ne pääse ruostumaan.
Irroittakaa kynttilät ja pankaa kuhunkin sylinteriin hiukan hyvää
sylinteriöljyä ja kääntäkää moottoria käsin pari keilaa niin, että
sylinterin seinämät saavat puhtaan öjykalvon, joka suojelee niitä
ruostumisella auton ollessa säilössä.
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KUOMUN HOITO.
Kuomua tulee kunnollisesti puhdistaa kaikesta pölystä ja liasta.

Älkää koettako puhdistaa kuomua bensiinillä lai paloöljyllä —

käyttäkää ainoastaan hyvää harjaa tai luutaa. Siinä tapauksessa,
että kuomu ulkoilman vaikutuksesta on tullut huokoiseksi läpäisten
vettä, tulee se impregnoida jollain sopivalla impregnoimisaineella;
impregnoiminen ei ainoastaan estä vuodon syntymistä kuomussa,
vaan pitää myös kuomu-ainekset hyvässä kunnossa.

SIVUSUOJUKSET.

Avovaunujen sivusuojuksia pitää hoilaa samalla huolella
kuin kuomua. Älkää harjatko sivusuojuksien ikkunoita, vaan
pyyhkikää niitä pehmeällä kankaalla tai peskää niitä vedellä ja
suovalla.

CABRIOLETTN KHAKIKUOMUT.
Cabriolefin khakikuomu puhdistetaan paraiten suudalla ja

vedellä; bensiini ja muut puhdistusaineet, jotka sisältävät ben-
siiniä, eivät ole hyviä tässä puhdistuksessa käytettäväksi.

AUTOMAATTINEN TUULILASINPUHDISTAJA.

Katetuissa malleissa olevaa tuulilasinpuhdislajaa käyttää
moottorin imupulkistossa syntyvä imu samalla tavalla kuin va-
kuuinisäiliötäkin.

Puhdistajan säätölaite on varustelaudan vasemmassa päässä.
Kun tahdotaan saada puhdistaja toimimaan, on käännettävä vipu
vasemmalle, jolloin imukanava aukenee. Mitä pitemmälle vipua
käännetään, sitä enemmän aukenee kanava ja puhdistaja alkaa
toimia nopeammin. Puhdistaja pysäytetään kääntämällä vipu
oikealle niin pitkälle kuin se menee.

Tuulilasin puhdistaja ei juuri kaipaa mitään hoitoa, vaikka
on hyvä joskus silloin tällöin voidella sitä irroittamalla kansi-
levyn kaksi ruuvia sekä tipauttamalla pieniin venlliileihin muu-
tama tippa hyvää öljyä, niiden ollessa liikkeessä.

Ei ole haitaksi, vaikka salluisi voideltaessa tipahtamaan pari
tippaa liikaakin. Voitelu on tarpeen vain hyvin harvoin.

Lukuunottamatta kumilevyä pitelevän varren tarkistusta on
ainoastaan pideltävä huolta siitä, että imukanava moottorin imu-
putkistoon ei väänny, eikä murru ja että liitoskohdat ovat tiukasti
kiinni niin, ettei synny ilmavuoloa.

Tarkistettaessa kumilevyä pitelevää vartta on katsottava tark-
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kaan, että kumilevy koskettaa ainoastaan keveästi lasia, eikä paina
liian kovasti lasia vastaan.

Pyyhkijälankoa lukuunottamatta takaa laitteen valmistaja, että
se kestää yhtä kauan kuin autokin.

HUOM!: — Tuulilasin jäätymisen voi estää pyyhkäisemällä
lasia puhtaaseen glyseriiniin kastetulla kankaanpalalla. Levittäkää
glyseriini niin, että siitä tulee ohut kalvo lasille.

hoito.
LAKKAUKSEN HOITO.

Fisher-korit eivät nykyään enää ole »maalatut», vaan pikem-
min peitettyjä värillisellä selluloidi-kalvolla. Yleisö kutsuu tätä
Dueo-maalaamiseksi.

Duco-lakatulla pinnalla on se etu, että se ajan mittaan yhä
vain tulee kauniimmaksi edellyttäen, että vaunua hoidetaan huo-
lellisesti, eikä turhaan anneta ulkoilman vahingoittaa sitä.

Vaunut, jotka on maalattu, vernissattu tai lakeerattu ennen
käytännössä olleella tavalla, menettävät hyvin pian kauniin kiil-
tonsa, kun sitävastoin Duco-lakattu vaunu ajan mittaan tulee yhä
kauniimmaksi.

Duco-lakattua pintaa ei saa pestä aineilla, jotka sisältävät
alkaaleja tai voisivat syövyttää pintaa. Duco Polish nr. 7 ja
siihen verrattavat puhdistusaineet eivät ole vahingollisia. Huone-
kalupulituuria ei saa missään tapauksessa käyttää. Duco-lakatun
pinnan puhdistamiseen soveltumattomat puhdistusaineet pois-
tavat vähitellen kiillon. Fisher suosittelee seuraavaa yksinker-
taista puhdistustapaa: pyyhkikää vaunu joka tai joka toinen päivä
pehmeällä kankaalla — puhdistus on suoritettu muutamassa mi-
nuutissa.

Kurainen vaunu on pestävä vedellä. Jos vaunun pinta usein
puhdistetaan pehmeällä rievulla, ei sitä usein tarvitse pestä. Käyt-
täkää ainostaan puhdasta kylmää vettä ilman saippuaa ja suopaa

Sprii vahingoittaa lakattua pintaa. Jos jäähdyttäjässä käyte-
tään spriipitoista tai jäätymätöntä liuosta, tulee olla hyvin varo-
vainen, kun sitä kaadetaan jäähdyttäjään, jotta sitä ei pääsisi la-
katulle konepellille tai muille lakatuille osille; käyttäkää var-
muuden vuoksi suppilo kaalaessanne jäätymätöntä liuosta jääh-
dyttäjään.
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Kuva 3 4. Sedan-kori. Ulkopuolella olevien osien hoito.
1. Voidelkaa kerran kuussa öviohjaus kiinteällä rasvalla.
2. Voidelkaa joka puolen vuoden kuluttua ovivaslukset kiinteällä rasvalla.
M. Peskää kallo puhtaalla vedellä; vedessä ei saa olla mitään kemikaalioila.

Tarpeen vaaliessa vetäkää siveltimellä du Pont nr. 7 Top Dressing'iä kal-
loon. Noin 12 tuntia menee tämän kuivumiseen.

4. Kiilloillakaa Dueo-lakalut pinnat silloin tällöin Duco Polish nr. 7:llä.
Älkää käylläkö koskaan alkaalia lai muita syövyttäviä aineita sisältäviä
puhdistusaineita. Älkää tiputelko alkoholipitoista tai jäätymätöntä jäähdyt
täjäainetta Duco-lakatuille pinnoille!

i). Oikeanpuoleinen etuovi lukitaan ulkopuolella, kaikki muut ovet sisäpuo-
lelta.

('). Jos saranat voidellaan hyvin kaksikertaa vuodessa, niin tulevat ovet liik-
kumaan helposti ja äänettömästi.

KATON HOITO.

Katon ulkopuoli on hyvin suuressa määrin auringon, sateen,
lumen, rakeitlen ja pölyn vaikutuksen alainen. Tarpeen vaa-
liessa pitää kallo korjata sopivalla impregnoimisaineella. Fisher-
yhtiö suosillelee käytettäväksi »Du Pont nr. 7 Top Dressingiä.»
Tämän aineen kuivumiseen menee noin 10—12 tuntia ja sisältää
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Kuva 35. Sedan-kori. Sisäpuolella olevien osien hoito.
1. Kun olette kohottanut tai laskenut ikkunaa, niin paljon kuin se menee,

älkää panko sen koneisloa alttiiksi suuremmalle painolle, koska koneiston
vivut ovat pitkät ja sen vaihde suuri.

2. Voidelkaa oven lukko öljyllä joka neljännes-vuosi.
3. Voidelkaa tuulilasinnostaja kiinteällä rasvalla kaksi kertaa vuodessa. Ir-

roitlakaa levy, johon peili ja koneisto on kiinnilctly voidaksenne voidella
lälä koneisloa.

4. Puhdistakaa toppaus pölynimijällä kerran kuukaudessa. Lika ja tahrat
poistetaan jollakin tarkoitukseen sopivalla aineella; höyryttäkää kangas
kostean rievun ja silitysraudan avulla ja harjatkaa tämän jälkeen se vasla
nukkaan.

5. Tarkastakaa kerran kuukaudessa, että korin pultit ovat tarpeeksi kireällä:
kitinät ja kolinat tavallisesti johtuvat irrallisista koripulleisla. Lattialaudat
eivät saa liikkua.

0. Jokaisia Fisher-koria tarkastaa erikoisesli tähän työhön erikoistunut hen-
kilö. »Body hy Fisher»-merkki kiinnitetään korin oikeaan kulmaan vasla
sen jälkeen, kun huolellinen tarkastus on suoritettu.

se paljon suuremmassa määrässä kiinteätä ainella kuin niissä im-
pregnoiinisaineissa, jotka kuivuvat pian.

Kattoa tulee pestä puhtaalla vedellä; vedessä ei saa olla suo-
paa, suudaa tai muita kemikaalioita. Niin pian kun kallo on
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kunnollisesti kuivunut, vedetään impregnoimisaine siveltimellä
siihen. Tähän työhön menee ainoastaan muutama minuutti. Jos
vaunu joutuu hyvin vaikeitten sääsuhleillen vaikutuksen alaiseksi,
tulee kattoon vetää kaksi kerlaa impregnoimisainetta.

KANGASSISUSTUKSEN HOITO.
Kankaat ja toppaukset Fisher-koreissa kilpailevat niiden

aineitten kanssa, joita käytetään hienojen kotien kuonekaluissa,
Kuitenkin ovat huonekalut yleensä suojatut pölyllä ja lialla, kun
sitä vastoin auton sisustus aina on altis näille. Sentähden tulee
toppaus puhdistaa ainakin kerran kuukaudessa pölynimijällä tai,
jos tällainen ei ole saatavissa, voimakkaasti harjaamalla. Toppauk-

sen, kuomun, katon ja seinien puhdistamiseen ei mene paljonkaan
aikaa, ja vaunun sisustus ja ulkopuoli pysyy aina hyvin siistinä.

Jos kankaaseen lulee rasva- tai sen kaltaisia tahroja, niin on
parasta näiden poistamiseksi käyttää villa- ja silkkikankaaseen
soveltuvaa puhdistusainetta. Sen jälkeen kun puhdistukseen käy-
letly aine on haihtunut, levitelään kankaalle kostea vaate ja höy-
rytetään kangas silitysraudalla. Hyöryltämällä kangasta ja harjaa-
malla sitä vastanukkaan tulee se uuden näköiseksi.

Tarkastakaamme nyt koko vaunu, erikoisesti ovet, ikkunat,
lukot y. m. Jos seuraatte yksinkertaisia neuvojamme, tulee Fisher-
kori toimimaan moitteettomasti ja säilyttää kauniin ulkonäkönsä,
jonka lisäksi kitinät ja kolinat vähenevät.

MITEN ESTETÄÄN VAUNU KITISEMÄSTÄ JA KOLI-
SEMASTA.

Koripultit kiinnittävät autokorin konealuslaan. Tarkaslakaa
nämä kerran kuussa ja kiristäkää ne tarpeen vaatiessa.

Jokaisen koripultin kohdalla konealustan yläpuolella ja kori-
palkkien alapuolella on välitiivisle, joka estää kitinäin syntymisiä.

Tämä on hyvin tärkeä osa vaunun hoidosta, jota hyvin usein
laiminlyödään. Jos kiinnitätte huomionne koripultleihin ja. pi-
dätte huolen, että ne ovat tarpeeksi kireällä, sekä yleensä hoidatte
koria neuvojemme mukaan, niin voille olla vakuutettu, että ci
esiinny kilinöitä eikä kolinoita, ja ella kori säilyttää kauniin
ulkonäön.

Jos koripultit irtaantuvat, alkaa kori heti liukua edes takaisin
rungolla, jonka ohessa liitokset joutuvat liian kovan rasituksen
alaisiksi, samalla kun alkaa kuulua kitinää ja kolinaa. Kaikki
kitinä ja kolina korissa aiheuluu löyhistä koripulteista. On siis
tarpeen ainakin kerran kuukaudessa kiristää nämä pultit.
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TUULILASI.

Fisher »VV»-tuulilasi lisiiä suuressa määrässä ajovarmuutta
ja nautintoa auton-ajosta. VV-tuulilasi suo suurimman mahdol-
lisen näköpiirin; tuulilasi on yhdestä lasilevystä ilman metalli-
lai kumiväliä, joka estää vapaasti näkemästä.

Tuulilasi on kiinnitetty huopapeilteisillä proliiliraudoilla ja
voidaan se kohottaa käsin kammella vaunun ollessa liikkeellä-
kin. Tämä tuulilasi aikaansaa siis paremman tuuletuksen. Rai-
lista ilmaa tulee vaunuun kahla tietä myöden.

1. Jos tuulilasin kampea kierretään kaksi kokonaista kertaa
ympäri, kohoo tuulilasi noin 2 1/ 2 cm ja ilmaa virtaa sisään. Ilma-
virta kulkee mitlarilaudan etuosan kohdalta lattialautoja kohti,
Tämä raitis ilma lakaisee kirjaimellisesti kaiken kuuman ilman
vaunun lattialta. Kaikki »ilmapussit» jai »lämpökäyrät» välte-
tään.

2. Jos tuulilasia kohotetaan vielä enemmän, tulee edellisen
ilmavirran lisäksi toinen, joka kulkee vaakasuorasli ohjaajais-
tuinta kohti.

Vaunun tuuletusla voidaan siis tällä tuulilasilla mukavasti
säätää. Automaattisen tuulilasinpuhdistajan moottori on asetettu
tuulilasin ulkopuolelle. Säätölaite on sijoiteltu ohjaajan ulottu-
ville mukavasti.

»VV»-luulilasi on hyvin yksinkertainen ja myös miellyttävä
ulkonäöltään. Ei ole yhtään siipimutleria lai segmenttiä, joka
saattaisi irtaantua ja aiheuttaa kitinää. Tuulilasi ei kaipaa mitään
erikoista huolenpitoa lukuunottamatta, eitä tulee panna nostaja-
koneistoon hiukan kovaa kiinteillä rasvaa. Irroittamalla lauta,
johon on kiinnitetty kierlokoneislo ja peili, pääsee koneistoon
käsiksi. Muut osat eivät kaipaa mitään hoitoa, mutia, jos koneis-
toon tulee vika, tulee anlaa Chevrolet-myyjiin huolehLia sen
korjaamisesta. Kohottajaa tulee voidella noin kaksi kertaa vuo-
dessa.

IKKUNANAVAJA.

Fisher-koreissa on erikoisesti Fisher-tehtaan valmistamia
ikkunanavajia, joita tarkastetaan useampaan kertaan, ennenkuin
ne kiinnitetään koriin. Ne on niin rakennettu, että lasi voidaan
kohottaa ja laskea vaivatta. Kuitenkin tulee muistaa, että ne
saattavat joutua epäkuntoon, jos niitä käytetään väärin.

Jos ikkunanavajat pannaan liian suuren rasituksen alaisiksi,
sen jälkeen kun ikkuna on kohoilellu tai laskettu, niin paljon kuin
korin rakenne sallii, saattaa nostajakoneislo joulua epäkuntoon,
koska vaihto koneistossa on hyvin suuri ja vivut pitkät. Kun
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noslajakoneislo jouluu epäkuntoon, tulee oven sisäpuolella oleva
kangas irroittaa, jotta koneistoon pääsisi käsiksi. Särkyneen
lasin tilalle voi helposti panna uusi irroittamalla ensin ikkuna-
pienat, jonka jälkeen lasin uurteet kiinnitetään ja lasi pannaan
paikoilleen. Tämän jälkeen kiinnitetään ikkunapienat. Vaikka
nostajakoneisto on tehty niin vahvaksi kuin rajoitettu tila sallii,
ei se kuitenkaan ole rikkoutumaton. Jos sitä hoidetaan oikein,
lulee se toimimaan moitteettomasti.

OVILUKOT.
Ovilukot on Fisher-tehtailla valmistettu parhaista aineksista.

Ovilukot eivät kaipaa muuta hoitoa kuin, että ne joka neljännes-
vuoden kuluttua voidellaan öljyllä. Kun olette tiputtanut öljyä
lukkokahvalle, vääntäkää kahvaa muutaman kerran, jotta öljyä
pääsisi levittäytymään lukossa. Tämän jälkeen pyyhkikää lukon
ulkopuoli, jotta se ei tahraisi vaatteita.

Kun tilaatte avaimia lukkoon, ilmoittakaa lukon numero.
Numero on merkitty kahvan nelikulmaiselle piipulle, ja tulee se
näkyviin irroittamalla kahva. Teidän on viisainta vastaanotettu-
anne vaunu merkitä oven- ja sytytyslukon numero.

OVIVASTUKSET.
Fisher-korien ovilla on ovivastuksia, jotka ovat kiinnitetyt

oven yläkulmaan. Voidelkaa ovessa oleva uurre kiinteällä rasvalla
pari-kertaa vuodessa. Näin vältätte kitinän syntymistä.

SARANAT.
Ovisaranat eivät kaipaa mitään erikoista hoitoa paitsi, että

lulee kiristää ruuveja, jos ne alkavat löyhtyä. Kuitenkin on hyvä
noin parikertaa vuodessa voidella saranat öljyllä. Miten usein
saranat on voideltava, riippuu kokonaan siitä, kuinka paljon
vaunulla ajetaan ja kuinka usein se pestään.

OVENOHJAUS.
Jokaisessa ovessa on ohjauslaite; kiilan muotoinen levy

ovessa, työnnettynä ovikamanassa olevaan vastaavaan uurteeseen.
Voidelkaa tämä laite kerran kuussa rasvalla tai, kun kiila jouluu
suuren paineen alaiseksi.

Fisher-korin ovessa on varmuuslukko, jota avataan ja sulje-
taan sisäpuolelta. Tällainen varmuuslukko on kaikissa ovilu-

VARMUUSLUKKO.
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koissa, joita ei voi avaimella lukita. Ovi avataan tai suljetaan
viemällä oven sisäpuolella oleva säälönappi alas tai ylös. Näin
voidaan sulkea kaikki ovet paitsi se, jota voidaan ulkopuolella
sulkea avaimella.

Kun kaikki ovet on lukittu ja ikkunat luonnollisesti suljettu,
on pakko käyttää avainta vaunuun pääsemiseksi. Vaunun sisä-
varusteet säilyvät näin varkailta. Jokaista mallia varten on koko-
naista 250 erilaista avainta, joten menee aikaa, ennenkuin tapaa
toisen vaunun, jolla on samanlainen lukkoavain. Kiinnittäkää
ovenavain aina avainkimppuun. Jos avain joutuu hukkaan, täy-
tyy joko murtautua vaunuun tai hankkia kaksoisavain; tämä
vaatii kuilenkin aikaa, koska automyyjät eivät voi pitää erikoisen
suurta avain-varastoa. Kun tilaatte avaimen, ilmoittakaa lukon
numero.

»FISHER»-KORI.
Fisher-kori valmistetaan suurimmalla tarkkuudella. Fisher-

tehtaalla on ne keinot ja kokemukset, jotka ovat maailman
suurinten koritehlaitten käytettävissä. Jos kukaan, niin Fisher -

yhtiö on edistänyt koriteollisuuden kehitystä.
Luonteenomaisinta Fisher-yhtiön valmistustavalle on ankara

valvonta ja tarkastas, minkä alaisiksi kaikki osat joutuvat, ennen-
kuin ne hyväksytään. Jokaisen osan tarkastaa ammattimies, jolla
on kokemusta tarkastettavan osan tarkastamisessa. Niin pian kun
koko kori on kokoonpantu, tarkastetaan se täydellisestä, eikä
lii lietetä edelleen, ennenkuin se kaikin puolin on kunnossa. Vasta
silloin kiinnitetään »Body by Fisher»-merkki korin oikeaan ala-
kulmaan. Tämä merkki takaa, että kaikki työ on tehty sillä la-
voin kuin voi tehdä ajatuksella, kokemuksella ja hyvällä val-
mistustavalla. Näin saatte parhaimman korin, minkä voi val-
mistaa alhaisella hinnalla, joten saatte suurimman arvon suh-
teessa hintaan.

VALONHEITTÄJÄT.

Chevrolet-vaunuissa on valonheittäjät, jotka oikein paikal-
leen pantuna ja tarkistettuna vastaavat kaikkien viranomaisten
asettamia vaatimuksia.

Valonheittäjän laseissa olevien uurteiden tulee olla pysty-
suorassa, ja sanan »bottom» tulee olla alhaalla.

Paras tulos näillä erikoisheijaslajilla saavutetaan käyttämällä
21 kynttilän lamppuja, jollainen esim. näkyy kuvassa 37. Emme
suosittele mitään muita lajeja.

Suuri osa valonheittäjien toimintaan kohdistuvasta moitteesta
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Kuvat 3 G ja 37. Valonheittäjän lasi ja hehkulamppu

johtuu.suorastaan siitä, ella valonheittäjäin tarkistus on puut
teellinen.

Kaikki nykyään auloissa käytetyt valaistuslaitteet kaipaavat
jonkinlaista tarkistusta, ennenkuin niillä voidaan saavuttaa tyy-
dyttäviä tuloksia.

Kuvassa 38 näkyy, miten on laadittava seinälle kaava valojen
tarkistamista varten sekä miten auto on aseteltava. Auto on
sijoitettava tasaiselle lattialle noin 8 m. päähän seinästä lai varjos-
timesta, kuten kuva 39 osoittaa.

Kaavio valonheittäjien tarkistamista varten valmistelaan
siunaavalla lavalla:

Sopivalle valkoiselle seinälle tahi varjostimelle merkitään en-
sin piste, joka vastaa valonheittäjän keskuksen korkeutta maasta.
Valonheittäjän valokimpun ylin raja kahden hengen auloille saa-
daan vetämällä vaakasuora viiva 12 J /~> cm. tämän merkin alapuo-
lelle. Viiden hengen autoa varten on tämä viiva vedettävä 20 cm.
merkin alapuolelle. Vetäkää sitten keskellä verhoa pystysuora
viiva, joka vastaa auton keskiviivaa, ja tiimiin jälkeen kummal-
lekin sivulle pystysuora viiva, jonka etäisyys keskiviivasta on
sama kuin valonheittäjäin keskipisteitten 92 cm. Tarkistuksessa
on katsottava, että valokimpun yläreuna ulottuu sille viivalle, joka
on merkitty kysymyksessä olevaa autoa varten. Tarkistakaa yksi
lamppu kerrallaan ja pitäkää loinen sillit aikaa peiteltynä. Huo-
matkaa myöskin, ella kunkin valokimpun keskuksen lulee langeta
keskipisteen kaulta kulkevalle pystysuoralle viivalle.

Valonheittäjiä voidaan siirtää kahdella tavalla. Ensiksi
voidaan koko valonheittäjä kallistaa eleen lai taakse, oikealle tai



82 General Motors Nordiska A.-B.

Kuva 38. Kaava valonheittäjien tarkistusta varten

vasemmalle irroittamalla valonheittäjän kiinnityspultli, kuten
näkyy kuvassa 40.

Ilse lamppu voidaan siirtää kauemmas heijastajasta tahi
lähemmäs sitä kiertämällä kohdislusruuvia, joka näkyy myös ku-
vassa 40, joko oikealle tai vasemmalle. Käyttämällä tätä tarkis-
luslailella, kun linssi ja heijastaja on asetettu paikoilleen, saadaan
valo lankeamaan varjostimelle kapeana viiruna, jonka jälkeen
valonheittäjä on kallistettava kunnes valoviiru on oikean viivan
alapuolella varjostimella tai seinällä.

Kuva 41 osoittaa tyydyttävän valojen tarkistuksen. Valo-
kimppu ei ulotu liian korkealle eikä siis häikäise vastaantulevan
auton ohjaajaa.

Kuvassa 42 näkyy väärä tarkistus. Toinen lamppu on oikein,
loisen valo sivulla ja liian korkealla.

Kuva 39. Oikein tarkistelun valonheittäjän valokimppu.
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Kuva 40. Valonheittäjien tarkistus
Ruuvitaltan osoittamalla paikalla on ruuvi, jolla säädetään valokimpun

voimakkuus
Jakoavaimen osoittamalla paikalla on mutteri, jolla säädetään valo-

kimpun suunta.

Kuva 41. Oikein tarkistettujen valonheittäjien valo seinällä
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K v vii 12. Oikeanpuoleinen valonheittäjä oikein tarkisteltu;
vasemmanpuoleisen valonheittäjän valokimppu on liian leveä

ja liian korkeafle suunnattu

Kuvassa 43 on valonheittäjät oikealla kohdalla, mutia liiaksi
ylöspäin, niin ella valokarlio lankeaa liian korkealle. Verratkaa
liitä kuviin 40 ja 41, joissa näkyy valonheittäjäin oikea asellelu
ja oikein aseteltujen valokartioilten muodostama kuva. Koetelkaa
hyvin tarkkaan, ella kummankin valonheittäjän valo satluu oike-
alle korkeudelle sekä oikeaan kohtaan.

13. Molemmat valoidieilläjäl liian korkealle suunnatut jaK v

sen vuoksi valo levittäytynyt
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Kuva 44. Yhdistelty pysähdys- ja takalamppu

PYSÄHDYS- JA TAKALAMPPU.

Kaikissa Chevrolet-auloissa on yhteinen pysähdys- ja taka-
lamppu, joka näkyy kuvassa 44. Tämä lamppulaite sisältää kaksi
hehkulamppua, joista pysähdyslamppu on kolme-napainen, kuu-
den voltin, viidentoista kynttilän ja takalamppu taas yksi-napai-
ncn, kuuden voltin kolmen kynttilän.

Kuva A osoillaa suunnilleen, millä lamppuryhmä näyttää kun
molemmat lamput ovat sammuksissa, kun laas kuva B näyttää
sen molempien lamppujen palaessa.

Kuva 45. Pysähdyslampun virrankatkaisija.
1. Koskella javarsi. 2. Virrankatkaisija. 3. Jarruvetolanko.
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Kun takalamppu palaa, mulla pysähdyslamppu ei, toisin
sanoen, kun auto on liikkeessii, ei lasissa näy sanaa »stop», multa
kun jarrupoljinta hiukankin painetaan, välähtää sana »stop» nä-
kyviin japalaa kunnes jarru lasketaan irti.

Kuvassa 45 näkyy, miten pysähdyslampun virrankatkaisija
kytketään.

Valovirrankatkaisija (kuva 45) myydään ainoastaan täydelli-
senä, kun sitä vastoin koskellajavarsi, joka kiinnitetään jarruvelo-
tankoon, myydään erillisenä.

sarja LO
Allaolevat ohjeet ovat erikoisesti 1 1/2 tonnin kuorma-autoa

varten.

KUORMA-AUTON JARRUJEN TARKISTUS.
Kuorma-auton jarrut tarkistetaan pääasiallisesti samalla

lavalla kuin henkilövaunun takajarrut. Kuvassa 40 näkyy jar-
rujen rakenne.

Ku v a 46. Kuormavaunun laka-akseli.
1. Jarrulevy. 2. Takajousen kiinnityslevy. 3. Taka-akselin koppa. 4. Tarkas-
lusaukon kansi. 5. Taka-akselin koppa. G. Toinen akselinpuolikas. 7. Tasaus-
pyörästän laakeri. 8. Pikkukruunupyörä. 9. Kardaaniakseli. 10. Tasaus-

pyörästön silta. 11. Tasauspyörästön koppa. 12. Isokruunupyörä.
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Ku v a 47. Kuormavaunun pikkukruunupyörä

I Pikkukruunupyörä. 2. Takimmainen kardaanilaakeri. 3. Etummainen
kardaanilaakeri. 4. Kardaaniakseli.

Kuva 48. Kuormavaunun jarrut

I. Jalkajarrun vetotanko. 2. Painejousi. 3. Tarkislusmulleri. 4. Jalkajarrun
hilma. 5. Käsijarrun hihna. (>. Pyöränlaakerin päällyslevyn kiinnilyspultli.
7. Taka-akseli. H. Jalkajarrun kiinnilyskappale. 9. Käsijarrun kiinnilyskappale.

11. JaiTiiaiikkuriii salilla. 12. Ankkuririiuvi. I.'t. Painejousi.
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Kuva 49. Kuormavaunun jarrujen vetotangot.

I. Käsijarrun vetotangot. 2. Jalkajarrun vetotanko. 3. Jalkajarrun yhdys-
käppale. 4. Jalkajarrun käänlöakseli. 5. Käsijarrun käänlöakseli. 6. Taka-
akselin koppa. 7. Kardaaniputki. 8. Käsijarrun vaslajousi. 9. Jalkajarrun

vipu. 10. Jalkajarrun vaslajousi. 11. Käsijarrun vipu.

Kun jarruhihnan ankkuriruuvi on tarkistelin siten, ella jar-
ruhihnan ja jarrurummun viili ankkurin kohdalla on oikea, pan-
naan tarkistumutteri 3, paikalleen, jolla jarruhihnan etupäiden
kohdalla oleva väli tulisi myös oikein. Alapuolella ei ole lar-
kistusmulteria, niin kuin kuvasta näkyy.
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Ku v a 50. Renkaan irroillaminen ja päällepano
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Jos väliä mutterilla 3 tarkistettaessa väli jarruhihnan alapään
ja rummun välillä olisi suurempi kuin yläpään jarummun välillä
tahi päinvastoin, painakaa jalalla lujasti jarrupoljinta. Tämä
saa välin hihnan ylä- ja alapään sekä rummun välillä tasaantu-
maan niin, ettei se enää kaipaa muuta tarkistusta.

RENKAITTEN VAIHTAMINEN.
Koska kuorma-auton renkaat ovat jonkun verran raskaammat

ja sen vuoksi vaikeamnat käsitellä kuin pienet ja keveät henkilö-
auton renkaat, lienee kuorma-auton omistajalle tahi ajajalle
hyötyä seuraavista ohjeista.

Kuorma-auton rengas irroitetaan vanteelta seuraavalla ta-
valla:

1. Irroita saranatappi ja aseta vannepihtien päät reikiin
jatkokohdan kummallakin puolella. Lyhyemmät päät asetettava
lähempänä liitosta oleviin reikiin. Katso kuva 50, 1.

2. Purista vanne kokoon painamalla yhteen pihtien varret
ja pidä niitä tässä asennossa vetämällä samalla pihtejä eteenpäin,
kunnes vanteen päät ovat kahdenkerroin. Katso 2.

3. Irroita lyhyempi varsi. Vedä edelleen pidemmästä, kunnes
voit asettaa sen koukun vanteen reunaan, kuten näkyy kuvasta 3.

4. Työnnä venttiili renkaaseen, niin ettei se ole haittana ren-
gasta irroitettaessa. Tämä näkyy kuvassa 3.

5. Irroita liitoskohdasta alkaen rengasraudalla rengas van-
teesta ja työnnä se vanteelta. Pidä tätä tehdessä rengas niin, että
pihtien siipimutteri on ylöspäin. Katso kuva 4.

6. Kuvassa 5 näkyy rengas ja vanne renkaan irroittamisen
jälkeen.

Rengas asetetaan vanteelle seuraavalla tavalla:
1. Aseta vanne maahan tai lattialle niin, että vannepihtien

siipimutteri on ylöspäin. Työnnä venttiili venlliilireikään. Työnnä
rengas vanteelle niin pitkälle kuin se menee. Asela rengasrauta
vanteen ja renkaan väliin, vastapäätä vanteen liitoskohtaa ja
työnnä sillä rengasta vanteelle. Tällöin on ehkä pakko käyttää
vasaraa, kuten kuva 6 osoittaa.

2. Pakoita rengas paikoilleen vanteelle käyttämällä rengas-
rautaa ja vasaraa, kuten kuva 7 osoittaa.

4. Tarkasta, että renkaansuojus on suorassa ja irroita sitten
pitempi varsi sekä päästä pihdit hitaasti irti. Purista pihtien
varresta, niin että vanne hiukan laajenee ja päät tulevat paikal-
leen, kuten näkyy kuvassa 9.

3. Kuva 8 näyttää, miten rengas rengasraudan avulla lopul-
lisesti väännetään paikoilleen.
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5. Jos renkaansuojus on hiukan liian pieni, on ehkä tar-
peellisia pakoittaa vanteen päät paikoilleen käyttämällä rengas-
rautaa kuten kuva 10 osoittaa.

6. Aseta saranatappi paikalleen. Pidä vanteen päätä paikoil-
laan vasemmalla jalalla, kuten kuva 11 osoittaa, ja lyö vasaralla
saranatappi reikään.

Rengas on nyt valmis pumputlavaksi.
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Liikkeelle lähiö 14F.
Fisher-kori 80
Fisher-korin hoilo 74

Lyhylsuluisla 71

M.
G. Moottori nakuttaa 20

Moottori kuumenee 26Generaattori 69
Generaattorin hihnan kiristäminen 71 Moottori käy epäsäännöllisesti suu-

killa nopeuksilla 23General Molorsin koeradat 4
Moottori käy epäsäännöllisesti suu-

rella nopeudella 23I.
Moottori käy epäsäännöllisesti hi-

taasti ajettaessa 23[kkunanavaja 78
Ilmanpaine renkaissa 9 Moottori on voimaton ja huono ve-

tämään 25
Moottori sylkee 24

tlmanpuhdistaja 04
[nduktiopuolan koetteleminen 31

J.
Jalkakassu 14
Jarrut 55 Moottorivikojen etsiminen 22

Moottorin voitelu 42
Moottorin käyntliinpano 10
Moottori pysählyy äkkiä 24

N.
Numerotietoja Chevroletista (5

Jarrujen koettelu 60
Jarrujen tarkistus (kuormavaunu) . 80
Jäähdytys 32, 34
Jäätymättömiä sekoituksia 34
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O. Takuu 2
Termostaatti 35

Ohjaus 19 Tuulettajahihnan kiristäminen 71Ohjauslaite 52, 53 Tuulettajanhihnan vaihtaminen .... 71Ohjauslaitteen voitelu 53 Tuulilasi 78
Ohjauksen ja sytytyksen lukko 1, 17 Tuulilasinpuhdistaja 73
Öviohjaus 79
Ovilukot 79
Ovivastukset 79 V.

Vaihdelaatikko 47
P. Vaihdelaatikon voilelu 47

Pysähdys- ja takalamppu 85 Vaihdetanko 15
Vakuumisäiliö 61, 63
Valonheittäjät 80

R. Varaosien tilaaminen y. m 3, 7

Renkaan vaihtaminen 90 Varmuuslukko 79
Venttiilien tarkistus 29
Vettä bensiinissä 22

S. Vettyminen kampikammiossa 37
Saranat 79 Virranjakaja 65
Sivusuojukset 73 Virranjakajan tarkistus 65
Sytytys 64 Voitelusta yleensä 35
Sytytysviat 29 Voitelujärjestelmä 42
Sytytys nakuttaa 13
Sytytyskynttilät 29, 30 Y.Syöpyminen 40
Sähköjohdot 10 Yhdyslangon tarkistus
Sähkölaitteet 66

Ö.

55

T. öljynjakaja 44
Taka-akseli 47 öljynsuodatin 3(5

Taka-akselin äänet 52 öljyn paheneminen 37
Taka-akselin voitelu 52 öljynpaineenmillari 45

Huom. Voilelukaava on kirjan keskiaukeamalla

Wille llcdbcrgs Tryckcii Akticbolag, Stockholm, 19-8.
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Vaunun voitelu- ja hoitotaulukko.

O Voideltu ja
tarkastettu

taulukon nr.
mukaan

O

<

5*
c_
n
e

Voideltu ja
tarkastettu

taulukon nr.Päivä Vaunulla
ajettu matka 1Sro.n

e

Päivä Vaunulla
ajettu matka



Lyhyesti laadittu CHEVROLET-tarkastus-ja voiteluohje.

Taulukko No. 1. T Taulukko No. 2.
Jokaisen 400 km:a jälkeen. Jokaisen 800 km:n jälkeen.

Vaihdelaatikko-öljyä: Ohutta öljyä:

Jousipullteihin Käyntiinpanomoottorim
Akseleihin Generaattoriin
Jarruvipuun „ , -.

.
. -

Yhdystangon päihin Paksua oljya:
Takajousien kiinnikkeisiin Jarruakseleihin

Jarruvipuihin
Tarkastettava:

~.,.
... . .... ... K v ulalaak e rirasvaa:Jaahdyttaja, täytettävä tarpeen mu-

kaan Pumpunakseliin
Akkumulaattori, täytettävä tarpeen Jakajaan

mukaan
Renkaat, paine tarkastettava Tarkastettava:

vT J'i ?-*'--t**™**
. Generaattorin latausvirtaVaunu pestävä tarpeen mukaan Tarkasta, että korinpultit ovat kire-

-1 ällä -

Taulukko No. 3.
Jokaisen 1500 km:n jälkeen. Taulukko No. 4.

Paksua öljyä: A. Etupyöränlaakerit joka puolen
Ohjaussimpukkaan vuoden kulutlua
Vaihdelaatikkoon „ _, .........0A,.„ ,

_ ■ . B. Tasauspyorasto joka 3000 km:n
Kuulalaakerirasvaa: jälkeen

Ohjaus-vetotangon kuulaniveleihin
Takapyöränlaakereihin c- Oljysuodatin joka 15000 knr.n

Tarkastettava: jälkeen

Tarkasta, että vaunu kulkee tasai- Tarkastettava:
S6Sti

Tarkasta etupyörien sovitusta '?** 4?f°..km:n jälkeen:
Irroita ja puhdista bensiinijohdol Jaahdyttaja tyhjennettävä ja puhd lS -

Tyhjennä kaasuttaja, puhdista siivilä ~

e
..

aX a
...
~. ~ ...

Puhdista vakuumisäiliö Bensiinisäiliö tyhjennettävä japuhd,s-
Tarkasta ja puhdista generaattori ja ..

aV<
\» • i r *..!• * «

käyntiinpanomoottorin kommutaal- Nopeusmit annkaapeh puhdistettava
topi ■ ja voideltava

Tarkasta valonheittäjien sovitusta c ,
.... .

m
..

~ ..
. ..■ Tarkista tarpeen vaatiessa etupyörän- Seuraavat pultit ja mutterit kinstet-

laakerit lava.

Tarkista tarpeen vaatiessa jousini- Sylinterikannen pultit
, . r J Kampikammion pultit

Tarkasta ja tarkista jarrut Kardaaniniyelkopan jousipullit
Tarkasta ja puhdista sähköjohdot Bensiinisäiliön pultit
Tarkasta, että akkumulaattori on Kurasiipien, astmnlautojen ja kone-

tukevasti paikallaan f»? v
f
ksen

t luuvitIuuvit J a mutter*> kaikkl

Puhdista virranjakaja, voitele sen letkut sf ka avova™un tuulilasin
nokka rautaosat

Tarkasta kipinäkärjet
Tarkasta jousipitimet
Tarkasta, että kytkinpoljin toimii

vapaasti
Tarkasta ja kiristä tuulettajanhihna
Tarkasta venttiilien liikkumavara

Öljynkorkeus moottorissa tarkastettava joka päivä ja tarpeen mukaan lisättävä öljyä.
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