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INDIAN motorvelocipeder 1924. Behandling,
skötsel och justering.

Uppackning av motorvelocipeden.

Med få undantag mottager köparen motorvelocipederna från
någon av våra återförsäljare, och sköter återförsäljaren i dylika fall
om uppackning och montering av maskinerna innan de övergå i
den nya ägarens händer.

Då maskinerna levereras direkt till köparen, skall denne själv
handhava uppackning och montering av maskinen. För detta ända-
mål bör först vänstra väggen å lådan borttagas, varefter alla delar,
som äro fastbundna vid motorvelocipeden, böra lossas och utta-
gas. Sedan detta blivit gjort, böra de stöttor som uppehålla maski-
nen, borttagas och maskinen lyftes ut.

Därefter skola samtliga i utrustningen ingående delar uttagas ur
lådan och kollationeras efter i katalogen befintliga specifikationer.
Verktygen böra uppräknas med ledning av den tryckta listan inuti
verktygslådan. Nyckeln till verktygslådan finnes inuti densamma.

Reklamationer för felande delar böra omedelbart insändas till oss
eller återförsäljaren. Detta bör göras innan hopsättning av maski-
nen påbörjas. I motsatt fall kunna en del av verktygen förläggas
och säljaren utsättas för oriktiga reklamationer.

Uppmontering av maskinen.
Påmontera sadel och styrstång. Inför den böjliga kabeln för

magnetkontrollen, (som kommer från högra handtaget på styrstån-
gen) genom vänstra sidan å fästet B (figur 1) samt förbind den-
samma med armen å magnetapparaten (A). Försäkra Eder om, att
förgasarkabeln passerar genom fästet (D), som framgår av illustratio-
nen. Förbind kabeln från vänstra sidan av styrstången med
spjället å förgasaren (C).

Kablarna böra inmonteras så att styrstången kan vridas fritt åt
båda sidor utan att dessa skadas eller utsättas för något tryck.

Prova respektive kontroller för att försäkra Eder om att såväl
spjäll som magnet bliva i tillfälle att utveckla sin maximikapacitet.
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Fig. 1. Fastsättning av kontrollerna.

Påfyllning av tankarna.

Standard 3,3 ltr.
Scout 3,3 ltr.

Justeringar å kontrollerna göras genom att röra de böjliga kab-
larna fram och tillbaka i fästena.

Handbromsen manövreras genom ett handtag på vänstra sidan
av styrstången. Fastsätt detta handtagsklammer på styrstången
tätt intill gummihandtaget. Prova alla muttrar och bultar innan
motorn sättes igång.

Observera att tändregleringskontrollen fasthålles vid B och är fastsatt vid
A. Förgasarkontrollen hålles vid D och är fastsatt vid C. Justeringar göras

genom att skjuta kontrollerna vid B och D.

Sedan motorvelocipeden är uppmonterad skola bensin- och olje-
tankar fyllas. Bensintanken påfylles genom den bakre öppningen
genom att bortskruva bensinsprutan. Bakom bensinsprutan finnes
en nålventil. När denna nålventil är åtdragen förhindras bensinen
att rinna ner i karburatorn.

Bensintankens rymd är hos INDIAN Chief 13 ltr., INDIAN
Standard 13 ltr. och Scout 11 ltr.

Oljetanken fylles genom det främre påfyllningshålet genom att
man borttager skruvlocket. De olika oljetankarna rymma:

Chief 3,5 ltr.
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Handpumpenpå Chief och Scout är fästad på insidan av tankens
avdelning för olja. Pumpkolven fastlåses genom att vrida hand-
taget till höger. För att frigöra kolven vrides handtaget till vänster.

Bensin och olja.
Använd endast den bästa bensin som kan erhållas och filtrera

densamma innan tanken påfylles för att borttaga föroreningar och
vatten. Ett gott filtrum erhålles genom att använda rent linne
eller sämskskinn, som uppsuger såväl vatten som föroreningar.

Påfyll aldrig bensintanken i närheten av eld. Detta kan åsamka
såväl Eder själv som motorvelocipeden allvarliga skador. Åtskruva
bensintankslocket och bensinventilen då maskinen icke användes.

Häll icke olja i bensintanken eller tvärtom.
Oljan tappas ur motorn innan motorvelocipeden levereras från

fabriken, varför det är nödvändigt att inspruta 2 eller 3 pumpar
med olja i motorhuset medels handpumpen. Försäkra Eder om att
pumpen suger till sig olja och icke luft. Utdrag sakta pumpkolven
och känn efter att motstånd förefinnes, då Ni drager ut handtaget.
Vid insprutning av olja skall handtaget sakta och jämt inskjutas.

Den automatiska smörjanordningen skall tillföra motorn till-
räcklig kvantitet olja så snart som motorn sättes igång, under för-
utsättning att luftblåsor icke förefinnas i oljerören. För ätt för-
säkra Eder om detta bör oljepumpen provas så snart tanken fyllts
enligt anvisning å sidan 9.

Vad som bör göras före startningen.
Upplyft maskinen på sitt ställ.
Påskruva bensinen genom att uppskruva nålventilen 3 eller 4 varv.

Utdrag kolven på bensinsprutan och uppskruva locket. Utdrag där-
efter knappen för luftventilen å förgasaren (12 å fig. 6) för att
åstadkomma riklig blandning. Öppna kompressionskranarna och
inspruta en full spruta i var och' en av cylindrarna. Tillskruva där-
efter hårt kompressionskranarna.

Pressa ned halplattan å pedalen och lägg växeln på neutralläget.
Glöm icke att införa 2 å 3 pumpar olja i motorhuset medelst hand-

pumpen innan motorn startas. Försäkra Eder om att inga luftlås
förekomma i oljesystemet.

Startning av motorn.
Tryck ned ventillyftaren och nedtrampa hastigt startpedalen.

När denna är halvvägs nere, släpp ventillyftaren, men fortsätt att
trampa på startpedalen, till dess den nått ända ned.

Då motorn startar, håll gashandtaget öppet något för att upp-
värma motorn men icke så mycket att motorn rusar. Släpp kick-



6

Igångsättning av maskinen.

Växling.

starterpedalen så att den uppnår sitt normala läge. Frikoppla
motorn genom att pressa ned tåplattan å pedalen.

Om motorn icke vill starta eller rycker, då den är i gång, följ
instruktionerna å sidan 15. Då motorn har blivit uppvärmd, vrid
på knappen för luftventilen så att dess sprint passar in i ledarens
spår, vilket läge är det normala.

Väderleksförhållandena inverka på lättheten att starta motorn,
och ibland är det nödvändigt att använda startpedalen mer än en
gång. Minskning av kompressionen genom att lyfta avgasventi-
lerna möjliggör hastigare start av motorn under det att bensin-
sprutningar upplösa oljan och lossa karmringarna.

Öppna icke gashandtaget för mycket vid startningen, då detta
förorsakar rusning av motorn. Då man låter motorn rusa, utsattes
samma för den starkaste påfrestning som kan inträffa, och skall
man aldrig låta en dylik rusning av motorn komma sig till last.

Kopplingen måste vara urtrampad innan växling äger rum.
Sedan maskinen nedtagits från stället, kan man sätta sig i sadeln
och lägga in växelspaken på I: an. Det är icke nödvändigt att tvinga
växelspaken i läge. Vrid tandningsregleringen till förtandning och
gashandtaget obetydligt inåt samtidigt som Ni så småningom
trampar ned pedalen, varefter maskinen sätter sig igång.

Gashandtag och koppling böra anlitas samtidigt, då maskinen
sättes igång, varefter gashandtaget vrides för att erhålla den has-
tighet som önskas.

Inkoppla icke kopplingen plötsligt, enär detta stannar motorn.
Starta alltid på den lägsta växeln, då detta åsamkar den minsta

påfrestningen på drivanordningen.
Om maskinen går ryckvis, nedpressa kopplingspedalen till dess

stötarna upphöra. Kopplingen skall tjänstgöra som en stötdämpare
för den kraft som alstras genom motorexplosionerna och överföra
denna kraft till en jämn dragning å bakhjulet. Erfarenheten skall
snart visa vilket läge på pedalen som ger bästa resultatet.

Kopplingen måste alltid urtrampas, innan något försök göres att
växla. Uraktlåtenhet i detta avseende förorsakar skada å växellådan
samt maskinen i sin helhet. Urtrampningen måste vara fullständig

för att erhålla riktig växling.

Växling uppåt. Trampa ur kopplingen. Drag tillbaka växel-
spaken för inkoppling av lägsta växeln. För växling till 2:dra eller
mellanväxeln, stäng gashandtaget och urtrampa samtidigt kopp-
lingen. För växelspaken förbi neutrala läget till 2:an och trampa i
kopplingen. Vrid på gashandtaget för att få större hastighet. Vid
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växling till 3:dje eller högsta växeln förfares på samma sätt som
ovan beskrivits med undantag av att växelspaken lagges till främ-
sta läget.

Växling nedåt. Motorvelocipedens hastighet måste reduceras
genom att så småningom stänga gasspjället. Innan växling göres,
urtrampa kopplingen och växla hastigt till nästa lägre växel, var-
efter kopplingen omedelbart åter trampas in. Nedväxling till en
lägre hastighet skall göras i samma ögonblick som motorn visar
tecken att arbeta hårt, såsom t. ex. när man åker uppför en brant
backe, genom djup sand etc.

Om motorvelocipedens hastighet icke nedbringas, när man
skiftar till en lägre hastighet, blir motorvelocipeden, när kopplin-
gen ikopplas, utsatt för stor ansträngning.

Sedan högsta växeln inlagts skall motorvelocipedens hastighet
regleras med gashandtaget. Kör alltid med tandningen så högt som
möjligt utan att motorn knackar. Om knackning inträffar, minska
tandningen genom att vrida det högra handtaget utåt, då knack-
ningen upphör.

Bromsjustering.

Justering av den invändiga eller fotbromsen. Borttag sprinten 1
(figur 2) och lossa muttern 2 genom att vrida den åt vänster. Lossa
därefter låsmuttern 3 och vrid skruven 4 åt höger tre eller fyra

Fig. 2. Justering av bromsarna å Chief.
Observera att alla justeringar göras utifrån. Stången nederst å illustrationen
kan möjligtvis erfordra justering efter det att en justering av kedjan har gjorts.



8

Instruktioner vid bromsning.

varv. Prova bromsen medan motorn går och maskinen är placerad
å stället. Efter det bromsen blivit ordentligt justerad, tillskruva
muttrarna 2 och 3 och återinsätt sprinten 1. Se till att bromspeda-
len är åtminstone 1" ovanför fotbrädet, när bromsen hårt ansat-
tes. Om pedalen är för nära fotbrädan, kan icke den rätta broms-
kraften erhållas. Bromsstängerna äro försedda med höger- och
vänstergängor för justering av läget. Lossa låsmuttrarna innan för-
sök att justera stängerna göres. Uraktlåt icke att draga åt lås-
muttrarna efter justeringen.

Justering av den utvändiga eller handbromsen. Borttag sprinten
A och lossa muttern B genom att vrida den till vänster. Lossa
sedan låsmuttern C och vrid skruven D till höger tre eller fyra varv.
Prova bromsen medan motorn går och maskinen är placerad å stäl-
let. Efter det justeringen utförts, tillskruva åter låsmuttrarna B
och C och återinsätt sprinten A. Handtaget på vänstra styrstån-
gen får icke vara närmare styrstången än 1", då bromsen är ansatt.
Det är absolut nödvändigt att justera handbromsen efter det kedjan
justerats. Hylsan vid F, som uppbär den yttre bromskabeln, är för-
sedd med en enkel justeringsskruv, varmed kabeln kan sträckas.

Ansätt alttid bromsarna sä småningom. Detta förhindrar onödig
nötning av ringar och hjul och förhöjer effekten av bromsningen.
Bromsning genom att låsa hjulet är icke att rekommendera. En
motorvelociped bromsas hastigare genom en gradvis tillsättning
av bromsen än att ansätta samma hårt.

Ansätt aldrig bromsen utan att först urtrampa kopplingen, stänga
gashandtaget och minska tandningen.

Prova bromsen då och då under körning och alltid före använd-
ning av motorvelocipeden. Om hastig bromsning visar sig nöd-
vändig, behöver Ni bromsen och har icke tid att justera samma.
Man kan icke ägna för stor omsorg på bromsarna. Detta utgör den
billigaste och bästa försäkringen av motorvelocipeden.

När man åker nedför en brant backe, kan ytterligare bromsning
erhållas genom att ikoppla lägsta växeln och låta motorn gå runt
mot kompression. Låt motorvelocipeden nästan stanna innan detta
göres.

Tillse noga att alla bromsmuttrar äro åtdragna och att sprin-
tarna äro på sin plats.

Häll en gång i veckan några droppar olja på alla arbetande
bromsdelar. Håll dem väl inoljade och låt dem arbeta fritt var-
igenom bromsarna prompt släppa och icke heller någon kraft går
förlorad genom att bromsarna ligga på trumman.

Håll oljan borta från bromsbeläggen. Undersök bromsbeläggen
regelbundet. Så snart de äro nötta, skola de utbytas.

När en broms är frånkopplad, skall den icke släpa mot broms-



trumman. För att försäkra sig om att så icke är fallet dragés hjulet
runt medelst handkraft med växelspaken i neutralläget. Om hjulet
icke rör sig fritt, bör bromsen justeras.
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Justering av den mekaniska oljepumpen.

INDIAN's mekaniska oljepump, belägen å höger sida av vev-
huset, drives medelst snäckhjulsutväxling från motoraxeln. Den
lämnar under alla förhållanden en bestämd mängd olja till motorn,
vilken kvantitet står i förhållande till motorns hastighet.

Fig. 3. Justering av den mekaniska oljepumpen

Om den terräng, i vilken motorvelocipeden köres, gör det önskvärt att olje
tillförseln ändras, iakttages följande: Borttag kapslarna 1 och 2, lossa, men bort-
tag icke, skruv 3 och vrid skruv 4 till höger för att öka oljetillförseln eller till vän-
ster för att minska samma.

Skruven 4 skall icke vridas mer än y 2 varv åt gången. Åtskruva skruven 3
och återinsätt kapslarna 1 och 2.

Om justeringen fortfarande är otillfredsställande, upprepas ovannämnda
procedur sedan maskinen har körts och oljetillgången prövats.

Pumpen arbetar fullkomligt automatiskt, och är vid fabriken in-
justerad att lämna tillräcklig olja för körning under normala för-
hållanden. I vanliga fall erfordrar den ingen särskild tillsyn utav
föraren utan säkerställer tillräcklig smörj ning av motorn, så länge
det finnes olja i behållaren. Oljebehållaren bör dagligen påfyllas
för att säkerställa tillräcklig smörj ning under alla förhållanden.

Den mekaniska oljepumpen kan strejka endast när tanken blir
2
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Användning av handpumpen

Justering av ventilerna.

tom. När så händer drar pumpen luft och ett luftlås uppstår, som
hindrar oljan att flyta till dess att luftlåset är borta. För att av-
hjälpa detta skall tanken fyllas och skruven 5 borttagas, varefter
motorn får arbeta tills oljan flyter fritt och regelbundet ur detta
hål. Skruven återinsättes därefter i sitt läge samtidigt som man
övertygar sig om att den sluter till fullständigt. Om oljeröret, som
leder från tanken till oljepumpen, blivit lossat borttages skruven 5
för att övertyga sig om att oljan verkligen flyter.

Ihållande rök från ljuddämparen beror på för riklig smörj ning.
När så inträffar, måste pumpen justeras. Tröghet hos motorn och
nedgång i hastighet och kraft bevisar otillräcklig smörj ning.

Vevhuset är försett med två skruvpluggar på nedre, främre
sidan. Den översta pluggen visar den riktiga oljehöjden. Om, när
denna plugg tages bort, oljan flyter fritt ur öppningen är smörj-
ningen för riklig. Låt denna överflödiga olja rinna bort till dess den
riktiga oljehöjden uppnåtts. Återinsätt pluggen omsorgsfullt. Den
nedre pluggen är för fullständig avtappning av gammal olja. Denna
plugg skall tagas bort varje 800:de km. för att tappa ur gammal
bränd olja. Inspruta efter rengöringen två eller tre pumpar olja
med handpumpen.

Handpumpen finnes i oljetanken. Den är avsedd att leverera
extra olja för att understödja den mekaniska oljepumpen, när
man kör på lägsta växel i djup sand, lera eller backar och för att
åter förse vevhuset med olja sedan man tappat ur den gamla oljan.

Drag upp kolven i handpumpen med normal hastighet för att
tillförsäkra Kder erforderligt vacuum för att lyfta ventilen och leve-
rera olja till pumpen. Nedtryckningen av pumpkolven bör vara
jämn och kraftig för att få oljan att nedtränga ordentligt i motor-
huset.

Motorns gång beror till stor del på ventilernas inställning. Alla
ventiler hava justerbara tappar för reglering när de äro slitna. Av-
loppsventilerna äro belägna längst bort från karburatorn.

Det är synnerligen viktigt att avståndet mellan ventilen och ven-
tillyftaren är korrekt, om motorn skall gå tyst och bibehålla kraft
och hastighet. Det riktiga mellanrummet för inloppsventilerna är
0,07 mm. och för avgasventilerna 0,15 mm. Justering av venti-
lerna bör företagas endast när motorn är kall. Inget tryck uppåt får
förekomma på ventilen, och ventilen måste vara i sitt lägsta läge,
om tillfredsställande justering skall kunna göras.

Avgasventilerna utvidga sig med cylindern, och avståndet blir
detsamma antingen motorn är varm eller kall. Inloppsventilerna
utvidga sig icke med cylindern, men när denna blir varm, lyfter
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den inloppsventilen, varigenom ett mellanrum på 0,15 mm. upp-
står mellan lyftaren och ventilen

För att kontrollera avståndet vid ventillyftaren, skruva lös nedre
halvan av ventilhöljet A genom att vrida till vänster. Upplyft sedan
höljet. Instruktioner för justering av avståndet finnas under fig. 4.

övertyga Kder om att låsmuttern B på ventillyftaren efter
justeringen är åtskruvad. Sank ventilhöljet A och skruva ned det.
Inspektera alla ventiler en gång i veckan.

Avståndet skall mätas omsorgsfullt och icke beräknas.

Fig. 4. Justering av ventilavståndet.

Sedan skyddskapseln A skjutits uppåt lossas låsmuttern B med specialnyckeln
i verktygslådan. Håll muttern D med nyckeln och vrid C till höger eller vänster

tills lämpligt avstånd erhållits.

Inslipning av ventilerna.
Om maskinen visar nedgång i kraft eller hastighet och avstån-

det mellan ventilerna och lyftarna icke är för stort, prova kompres-
sionen i motorn genom att stå på startpedalen eller genom att lång-
samt vrida bakhjulet runt med växeln inlagd och kopplingen tillsatt.

Om motorn lätt går runt emot kompressionen, finnas läckor
antingen genom ventilerna eller karmringarna. Vanligen äro ven-
tilerna otäta, vilket avhj älpes genom att omslipa dem med en bland-
ning av fint smärgelpulver och olja.

För att avmontera en ventil bortskruvar man det hexagonala
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Avmontering av cylindrarna.

locket på cylindern direkt ovanför ventilen. En särskild skruvnyckel
medföljer, vilken passar detta lock. De skola skruvas till vänster.

Bortskruva ventilhylsan och drag den uppåt. Ventilf jäderlås-
ringen ligger nu blottad. Lyft upp ventilbrickan, som håller fjädern
med en skruvmejsel för att göra den fri från låsringen. Denna ring
är tudelad och passar i en ursvarvning i ventilbrickan.

Stoppa en trasa eller litet trassel i gaskanalerna, som leda till cylin-
dern för att förhindra att smärgel kommer in i cylindern och skadar
kanna och cylinderväggar. Slipningsmaterialet är tillverkat av fint
smärgel blandat med olja till en deg eller utgöres av färdigblandad
slippasta, som kan inköpas hos vilken reparatör som helst. Bred
litet slippasta jämnt runtomkring ventilen och återinsätt ventilen på
sin plats. Vrid sedan ventilen med en skruvmejsel fram och tillbaka
% varv utan att trycka för mycket. Lyft ofta upp ventilen och
torka av slipmaterialet med bensin och observera slipningens fort-
gång. Ventilsätet måste vara blankt runt omkring och ventilen
måste likaledes vara jämn och blank för att tillförsäkra sig god
kompression.

Efter slipning av ventilerna skola ventiler och ventilsäten omsorgs-
fullt rengöras med bensin för att borttaga alla spår av slipningsmate-
rialet. Uraktlåt icke att taga bort trasan eller trasslet från gaskana-
lerna innan ventilen åter sättes på sin pats.

Cylindrarna böra avmonteras från motorn åtminstone en gång
för varje 350 mil för att undersökas beträffande eventuella sotav-
sättningar.

För mycket olja ävensom smuts, intagen genom förgasaren, för-
orsakar, att sot bildas på kannor och i cylindrar. Denna avsättning
å sin sida förorsakar överhettning ävensom knackningar och ned-
bringar motorns kapacitet. Det är rådligt att återförsäljaren bortta-
ger sot, för den händelse motorcyklisten icke har erfarenhet i detta
arbete.

Frånkoppla tandningskablarna samt tag bort tandstiften. Bort-
tag avgasrören. Synnerlig omsorg måste iakttagas vid borttagande
av muttrarna för avgasrören, enär avgasens värme har benägenhet
att låsa muttrarna å cylindernipplarna. Anbringa litet fotogen runt
varje mutter och låt den ligga kvar till dess muttern lossnat. Om
muttern trots fotogen icke lossnar fort, torde det bliva nödvändigt
att låta motorn gå en stund för att värma upp muttrar och nipplar.
Slå sedan lätt på muttern och använd stor försiktighet vid anbrin-
gandet av skruvnyckel på muttern.

Borttag därefter ventillyftaren från inloppsrör och hävarm, för-
gasare och inloppsrör. Avskruva den lägre dammskyddshylsan och
borttag cylindermuttrarna. Nedbringa kolven till botten. Lyft
cylindern framåt (främre cylindern) eller bakåt (bakre cylindern).
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Fig. 5. Genomskärning av en Scout motor.

Motorn på Chief är av liknande konstruktion. Kamhjulen på båda motorerna
äro märkta för att angiva det läge i vilket varje hjul passar in i närmaste hjul för
att få den rätta tandningen. Om något av dessa hjul borttagas, kan det åter in-
sättas efter det angivna märket. Magnetkablarna för den nya Splitdorf-magneten
äro fastsatta på samma sätt som ovan visas, från magnetens framsida till bakre

cylindern och omvänt.
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Sotning.

Rengöring av motorn.

Sotavsättningar borttagas bäst medelst en skruvmejsel eller
dylikt.

Sedan cylindrarna avtagits skall kannan föras till sitt översta
läge. Placera en ren tygbit under kannan för att hålla smutsen
borta från vevhuset. Bortskrapa sotet från toppen av kannan och
från karmringarna. lakttag undersidan av kannan och skrapa bort
det sot, som samlat sig där. Tvätta varje kanna med bensin eller
fotogen efter det sotet blivit borttaget. Tag bort tyglappen och
blås ur vevhuset genom att borttaga skruven å vänstra motorhal-
van. Då den gamla oljan och bensinen avtappats från vevhuset,
återinsätt avtappningsskruven och försäkra Bder samtidigt om, att
läderpackningen är tät.

För att borttaga sot ur cylindrarna uttag ventillocket ovanför
ventilerna och skrapa cylindrarna genom den därvid uppstående
öppningen ävensom underifrån. Sot torde även hava samlat sig
i gaskanalerna och omkring ventilsätena. I/ämpligt är att samtidigt
övervaka och rengöra tandkablarna.

Sotning bör företagas åtminstone en gång varje säsong. För den
händelse motorcyklisten själv icke känner till tillvägagångssättet
härvid, är det lämpligt överlämna denna operation till återförsäl-
jaren, vilken har nödvändiga verktyg för att utföra sotningen på
ett effektivt sätt.

Då en cylinder skall återinsättas, tillse att cylinderpackningen
är i god ordning. Utbyt densamma, om så icke är fallet, eljest upp-
står en läcka på detta ställe. Försäkra Eder om att alla ytor även-
som packningar äro fullkomligt rena.

Drag åt cylindermuttrarna samtidigt litet åt gången. Tillskruva
icke den ena först och sedan nästa o. s. v. Cylindern kommer icke
i sitt rätta läge, och muttrarna ansättas icke jämt. Efter en eller
ett par dagar torde muttrarna provas för att konstatera om cylind-
rarna sitta tätt mot vevhuset.

Gå till vägapå motsatt sätt vid borttagande av cylindrarna, som
när desamma återinsättas. Kannan måste vara i sitt nedre läge,
då en c}4inder insattes. Tillse att kannan insattes omsorgsfullt i
cylindern för att icke fördärva karmringarna.

Motorn skall efter varje omkring 150: de mil spolas med fotogen
för borttagning av gammal olja.

Motorn måste vara varm, när d}~lik spolning försiggår. Borttag
tändstiftskablarna för att förhindra eldsvåda genom att fotogenen
antändes, öppna kompressionskranarna och inspruta 3 sprutor
fotogen i varje cylinder. Detta lossar sotet.

Frånkoppla oljeröret på vänstra sidan av vevhuset och inspruta
åtminstone 10 fulla sprutor fotogen. Koppla åter på oljeröret och
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veva motorn fort omkring ett dussin gånger för att fotogenen skall
cirkulera iveviruset. Tag bort utloppspluggen i motorhuset. Veva
motorn återigen ett par gånger under det att den gamla oljan och
fotogenen rinner bort. Luta motorvelocipeden några gånger från
ena sidan till den andra för att underlätta urtappningen. När Ni är
övertygad om att all fotogen har runnit ut, återinsätt urtappnings-
pluggen.

Spruta in 2 fulla sprutor olja i motorhuset med handpumpen och
veva motorn några gånger för att distribuera den nya oljan innan
motorn startas. Detta är synnerligen viktigt.

Justering av förgasare.

INDIAN-Schebler förgasaren är försedd med nållyftventil, var-
vid tillförseln av bränsle kontrolleras medelst nål och excenterjus-
tering, som säkerställer riktig mängd bränsle vid alla hastigheter.
Luften för sönderdelning av bensinentages in i förgasaren nedifrån.

Förgasaren monteras på rätt sätt å motorvelocipeden och juste-
ras före avsändning från fabriken. Det är fördenskull av vikt att
motorcyklisten noga studerar följande instruktioner för att kunna
uppnå bästa resultat ifråga om motorns funktion. Det kan hända,
att justeringen vid fabriken icke är den lämpliga för onormala kli-
matiska förhållanden.

Om motorn, vid försök att starta densamma, första gången icke
går perfekt, undersök först att tandningen är riktig enligt instruk-
tionerna härför. Om svårigheter synas föreligga beträffande för-
gasaren, iakttag följande:

Justering för medelhastighet. Tillse att justerbara luftventilen A
går lätt. Öppna därefter gashandtaget till dess lyftarehandtagets
rullar vila vid »II». Öppna därefter kordongmuttern »I» genom att
vrida densamma åt höger till dess blandningen blir så svag att
motorn spottar eller missar. Vrid sedan »I» till vänster tills motorn
går jämnt.

Justering för låg hastighet. Stäng gashandtaget och öppna luft-
justeringsskruven »L» för låg hastighet genom att vrida den 3 varv.
Vrid därefter kamjusterskruven »S.-6» för låg hastighet till vänster
till dess blandningen blir så svag att motorn spottar eller missar.
Vrid »S.-6» långsamt till höger till dess motorn går jämnt. Om
motorn vid denna justering går för fort, vrid då justerskruven
»L» för låg hastighet till höger eller inåt.

Justering för hög hastighet. Förgasaren är nu färdig att justeras
för hög hastighet och gasreglering och tandning skall öppnas för
fullt. Justeringen för hög hastighet sker medelst visaren »Z», vil-
ken, då den vrides från »1» till »3» ökar bränsletillförseln. Om man
flyttar visaren från »3» till »I», minskas bränsletillförseln. När visa-
ren »Z» kommit i rätt läge, går motorn utan att missa eller spotta.
Om »Z» vridits till »3» och gasblandningen ändock är för svag, så
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Fig. 6. Schebler förgasare, utvisande konstruktionen

Se detaljerade instruktioner.

att förgasaren spottar, öka spänningen å luftventilen genom att
vrida justeringsskruven »12» till vänster. Öppna den extra luft-
ventilen för hög hastighet medelst handtaget vid sidan av förga-
sarekroppen, när högsta möjliga hastighet önskas. Denna ventil
skall hållas stängd vid justeringar av förgasaren.

Igångsättning. Luftventilen skall vara låst, vilket till stor ut-
sträckning underlättar startningen. Denna manövreras på föl-
jande sätt: Drag ut kordongmuttern »12» och vrid den % varv. När
motorn kommit i gång, vrid tillbaka muttern »12». Detta frigör
luftventilen »A» och tillåter densamma att arbeta på vanligt sätt.
Låsanordningen till luftventilen har icke att göra med instruktio-
nerna för justering av densamma.

När motorn igångsattes, visar den benägenhet att »spotta»
beroende på, att motorn är kall. Justera likväl icke förgasaren,
utan vänta, tills motorn blivit uppvärmd.

Huru /lödning avhjälpes. Stor omsorg måste iakttagas för att
efterse att inga smutspartiklar eller främmande ämnen inkomma
i tanken eller bensinrören, enär varje främmande föremål inver-
kar synnerligen menligt på en normal bensintillförsel och föror-
sakar att förgasaren missar eller spottar. Iband kan det inträffa
att smutspartiklar eller andra ämnen från bensinen samlas under
ventilen »H» och förhindrar samma att intaga rätt plats och på
så sätt förorsaka för stort tillflöde av bensin.



17

För att rengöra denna ventil skall kapseln avtagas och nivåven-
tilen upph'ftas från sätet, så att förgasaren kan genomspolas full-
ständigt. För att rengöra flottörhuset borttages denna genom att
frånkoppla densamma från bensinröret och avskruvas låsmuttern
under flottörhuset.

Överkanten å korkflottören skall vara på ett avstånd av 15 mm.
från flottörhusets överkant med nålventilen i sitt säte.

Skötsel av hjulen.

Håll hjulen fullkomligt uppriktade i gaffeln. Ett hjul som icke
spårar förorsakar hastig slitning å ringarna och fordrar större kraft
vid drivning än eljest. Utbyt avbrutna ekrar så snart som möjligt.
Genom att köra med för lösa ringar lossna ekrarna och hjulen bliva
svagare. Överse ekrarna åtminstone en gång i veckan och till-
skruva desamma, då så är nödvändigt. Då en eker utbytes, för-
säkra Eder om att den nya ekern icke går så långt genom stålfälgen
att luftslangen kan taga skada.

Avmontering av framhjulet. Borttag saxsprinten från axelmut-
tern på vänstra sidan och skruva bort muttern. framgaffeln
från marken och borttag mittaxeln, varvid hjulet går fritt från
länkarna. Vid påmontering av hjulet lyft upp gaffeln från marken,
passa in navcentrat med länkarna och sätt in axeln från höger
till vänster. Fastsätt densamma med mutter och saxsprinten.
Efterse att hjulet löper rätt i gaffeln.

Avmontering av bakhjulet. Frånkoppla kedjan och avmontera
samma från kedjehjulet. Borttag skruvarna som fasthålla broms-
armen vid ramen. Frånkoppla bromsstången från bakre broms-
armen, genom att borttaga fjädersprinten. Borttag högra muttern
och avståndsplattan från mittaxeln och drag ut axeln.

Vid påmontering av hjulet skall noga efterses att det spolfor-
made st}Tcket är på navets vänstra sida och att det passar ordent-
ligt i ursvärvningen.

Skötsel och justering av kedjorna.

Håll alltid kedjorna lagom spända. Den lämpligaste spännin-
gen å den långa kedjan erhålles, då undersidan på mitten kan höjas
ungefär 1" och för den korta kedjan något över %" på undersidan.
En lös kedja kan hoppa av kedjekransen och skada ekrar och kedje-
skydd. För hårt spända kedjor förorsaka onödig nötning på kul-
lager och kunna resultera i att kedjan går av.

Efter varje 80: de mil skall kedjan avtagas och omsorgsfullt ren-
göras med fotogen, sedan skall den torkas ren varefter den doppas
i en blandning av lätt cylinderolja och grafit. Efter att kedjan har
legat en stund i denna blandning skall den hängas upp för att
blandningen skall kunna rinna av. När allt droppande har slutat,
3
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Skötsel av ringar

Skötsel av den fjädrande gaffeln.

torka av den överflödiga oljan och sätt tillbaka kedjan i kedjehjulet.
Försäkra Eder om att kedjelåset är ordentligt påsatt.

justering av kedjan. L,ossa högra muttern på bakaxeln och drag
hjulet bakåt till dess kedjan har erhållit den rätta sträckningen.
Snurra hjulet runt och se efter att kedjan löper ordentligt på kedje-
kransens kuggar. Justera hjulets ställning längs axeln (om så är
nödvändigt) medelst axelmuttern och efterse att hjulet löper ordent-
ligt inriktat i gaffeln. Vrid bakhjulet framåt. Justera skruvarna
mot kedjesträckarebrickorna. Tillskruva axelmuttrarna innan
bakhjulet nedsättes på marken.

Ringarna skola vara rätt så hårt pumpade. För 26 x3" rin-
garna å Scout är ett tryck av c:a 2,1—2,5 kg. tillräckligt och för
28 X 3" ringarna å Standard och Chief c:a 3,0 kg. Om ringarna
äro pumpade i enlighet härmed, förlänges motorvelocipedens livs-
längd samtidigt som större bekvämlighet erbjudes föraren.

Om man kör med en ring utan luft, förstöres såväl slitskena
som luftslang.

Se väl efter varje skada å ringen. Om en skada å ringen före-
finnes, inkommer vatten och sand och fördärvar slitskenan. Låt
därför vulkanisera den omedelbart. Inspektera ringarna med några
dagars mellanrum!

Medför ständigt ett rikligt förråd av reparationslappar och solu-
tion och förpacka dem omsorgsfullt i verktygslådan så att de ej
taga skada av verktygen.

Håll muttern å ventilen väl tillskruvad mot stålringen för att
förhindra att luftröret förskjutes. Kapseln å luftventilen skall lika-
ledes vara hårt tillskruvad. Om luftpumpen blir torr eller läcker,
skola några droppar tunn olja insprutas i pumpröret.

Observera! Det är icke nödvändigt att avmontera bakhjulet
på Scoutmodellerna vid reparation eller utbyte av luftslang. Drag
ut mittaxeln åt höger tills det spolformade stycket på navets vän-
stra sida är fritt: härigenom uppstår ett mellanrum genom vilket
luftslangen kan uttagas och utbytas. Försäkra Eder om att det spol-
formade stycket är i sitt rätta läge, när utbytet av luftslang ägt rum.

Fjädrarna i den fjädrande gaffeln bliva vid hopsättningen pac-
kade med fett i och för erhållande av ett jämnt och ljudlöst arbete
och för att förhindra att fjädrarna rosta. Om fjädrarna gnissla,
behöver smörj ämnet förnyas. Härvid förfares på följande sätt: Håll
ramen upplyftad medelst en låda för att taga bort tyngden av
motorvelocipeden från framhjulet. Tvinga fjädrarna isär med en
skarp skruvmejsel och applicera fett mellan fjäderbladen med till-
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hjälp av en kniv. Förnyande av smörj ämne bör icke vara nödvän-
digt mera än 2 gånger i säsongen.

Vrid ned T-handtagen på fettkopparna på framgaffelns län-
kar med regelbundna mellanrum. När dessa fettkoppar äro tomma,
skola de skruvas av och fyllas med fett.

Tillsyn av de elektriska ledningarna.
Alla tandkablar äro starkt isolerade och fullkomligt vattentäta.

Främre kabeln från magneten leder till det bakre tandstiftet, under
det att den bakre kabeln från magneten leder till främre tandstif-
tet. Tillse att alla kablar äro tätt förbundna, och undersök då och
då att ingen nötning förekommer. Om isoleringen skadats genom
nötning, linda dessa ställen med isoleringsband och fäst kabeln
för att förhindra, att ytterligare olägenhet i detta avseende uppstår.

Kablarna för belysningen äro likaledes starkt isolerade. Bfterse
noga att kabelskorna icke lossna. Håll ögonen på ampéremätaren
och strålkastaren, vilka utgöra kontroll för att ledningarna äro i sin
ordning.

Instruktion för strålkastare och signalhorn.
Strålkastaren och baklyktan manövreras med strömbrytaren, in-

nesluten ien kapsel, som jämväl innehåller ampéremätaren. (Se fig.
13). Denna strömbrytare är försedd med en svart knapp. Om denna
knapp vrides till höger, tändes den lilla (2 normal-ljus) lampan i
strålkastaren (stadsbelysning) samt baklyktan. Om knappen vrides
till vänster, tändes strålkastarens 25 normalljus starka huvudlampa
och baklyktan. Alla lampor äro släckta, då knappen är i mittläge.

Den lilla lampan i strålkastaren användes på platser där ett
starkt ljus är förbjudet. Huvudlampan användes vid vanlig kör-
ning å landsväg.

Det elektriska signalhornet är av den typ som användes å auto-
mobiler och manövreras genom att trycka på knappen på styr-
stången.

Vad ampéremätaren skall vara till.
Ampéremätaren, monterad å de elektriskt utrustade INDIAN

modellerna, registrerar vad som försiggår i hela det elektriska sys-
temet.

Ampéremätaren är försedd med en skala för 10 amperes ladd-
ning och urladdning. Nollpunkten på skalan är i mitten: alla streck
till höger avse batteriets laddning. Alla streck till vänster om nollan
avse urladdning.

Då motorn stoppas och lamporna icke användas, bör visaren å
ampéremätaren peka på noll. Då motorn går med lamporna släckta,
angiver visaren den ström som går till batteriet. I regel är denna
2 eller 3 ampere beroende på motorns hastighet eller det skick,
vari batteriet befinner sig.
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Skötsel av batteriet.

1. Påfyll destillerat vatten regelbundet varje vecka.
2. Håll batteriet och lådan rena.

Då baklyktan och lilla lampan användas med motorn stilla-
stående, bör visaren stå på % ampere å urladdningssidan. Då
huvudlampan och baklyktan äro tända, när motorn står stilla, skall
visaren angiva 2 ampere på urladdningssidan. Då motorn går och
lamporna äro tända, visar ampéremätaren skillnaden mellan den
ström som generatorn lämnar och den, som lamporna fordra. Detta
visas på urladdningssidan.

Vid användning av signalhornet, visas detta å urladdningssidan.
Signalhornet drar i regel 2—2 % ampere.

Såsom felsökare. Om, med motorn stillastående och lamporna
släckta, visaren pekar på urladdning, föreligger kortslutning.
Undersök förhållandet. Om, med motorn gående, ampéremätarens
nål darrar hastigt fram och tillbaka, har en kontakt lossnat. Om
visaren dragés åt laddnings- (högra) sidan, är felet att söka mel-
lan generatorn och batteriet. Om den däremot dragés åt urladd-
nings- (vänstra) sidan, är felet att söka mellan batteriet och lam-
porna resp. signalhorn.

Om enkortslutning skulle förekomma mellan batteriet och gene-
ratorn, vilket är mycket sällsynt, visar ampéremätaren urladdning
för de lampor som äro tända, oavsett om motorn går eller icke.
Sök reda på den sönderbrutna kabeln och reparera den omedel-
bart. Om en kortslutning förefinnes mellan batteri och lampor eller
horn, visar mätaren en kraftig urladdning, när lamporna äro tända.
Om detta fel icke tillses, förstöras lamporna. Om motorn står stilla
och lamporna äro tillslagna, men icke brinna, samt mätaren visar
noll, finnes ett kabelbrott mellan batteri och lampor.

Ett kabelbrott eller en kortslutning emellan huvudkabeln och
någon lampa bevisas därav, att denna lampa ickebrinner och mäta-
ren visar urladdning för de andra lamporna.

Om motorn är i gång och inga lampor brinna och visaren står
på noll, är drivremmen för lös eller avbruten. Generatorn på Chief
drives genom kugghjul, varför något dylikt icke kan inträffa å
denna modell.

Om följande iakttages beträffande batteriet, förekommer snart
sagt aldrig några besvärligheter.

Så snart som batteriet emottagits skola påfyllningspluggarna (3
st. för varje batteri) bortskruvas. Tillse noga att syran täcker plat-
torna i batteriet, när batteriet står upprätt. Plattorna måste hållas
täckta. Batteriet får icke överfyllas.

För att erhålla den rätta syrenivån skall destillerat vatten på-
fyllas. Det är sällsynt att behöva fylla på syra. Om så emellertid
skulle visa sig vara nödvändigt, bör detta göras av en på området
erfaren person. Tillsätt destillerat vatten regelbundet en gång i
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veckan. Använd icke vanligt vattenledningsvatten, enär det inne-
håller mineralier, som äro skadliga för batteriet.

Vattnet i batterisyran avdunstar, när batteriet är i bruk, och
måste förnyas, t}* i annat fall förstöras plattorna. Genom att på-
fylla vatten regelbundet varje vecka hålles syran i gott stånd.

Se till att alla kabelförbindningar äro täta och rena, ty i annat
fall förstöras dessa och en reparation blir nödvändig.

Batteriet, som användes, är av WICO typ och konstruerat att
användas med elektrisk generator, vilken laddar detsamma. Det
kan hända, att mera ström åtgår för belysning och signalhorn än
batteriet erhåller från generatorn. Detta urladdar batteriet så små-
ningom, till dess ljusstyrkan minskar, vilket visar att batteriets
spänning är mindre än den normala. Om batteriet blir så urladdat,
att det ej går att ladda medelst motorn, lämna det å en laddnings-
station. Den hos vilken Ni köpt motorvelocipeden har möjligheter
att ladda batteriet. Om han icke har det, bör han kunna visa Eder
till någon, som kan taga hand om Edert batteri.

Om batteriet har blivit vänt upp och ned under transporten och
syran runnit bort, är det bäst att lämna det till en laddningsstation
för påfyllning. Batterierna äro så konstruerade att de icke läcka,
om de falla på sidan. De kunna emellertid icke lämnas i upp- och
nedvänd ställning under en lång tid, vilket ibland inträffar under
transporten, utan att S3'ran bortrinner.

Alla kabelförbindningar på toppen av batteriet äro av blybland-
ning och följaktligen icke utsatta för att angripas av syran. Om en
kabel blir avbruten och det är omöjligt att få batteriet till en repa-
rationsverkstad, som har tillgång till lödningsverktyg, kan en liten
mässingsskruv (storlek xf±) användas på följande sätt: Borra ett
hål i centrum på batterianslutningen med en borr. Det är icke nöd-
vändigt att gänga batterianslutningen för skruven, enär skruven
själv gängar sina gängor. Tråden kan lindas runt under skruvens
huvud, varefter skruven skruvas in i batterianslutningen.

Det är att rekommendera att förse batteriets övre del med
gummi, som fullständigt täcker detsamma, men icke pressar ned
pluggarna, för att förhindra gasavlopp. Detta förhindrar varje möj-
lighet till kortslutning mellan metallpolerna upptill å batteriet och
metallådan i vilken batteriet är placerad på motorvelocipeden.

Låt icke batteriet stå oladdat. Om maskinen ej användes, t. ex.
under vintern, skall batteriet laddas en gång i månaden och cel-
lerna påfyllas medelst destillerat vatten till den rätta höjden, såsom
förut beskrivits. Någon påfyllning av syra får icke äga rum. Någon
fara för att batteriet skall frysa föreligger icke, för den händelse
batteriet icke står oladdat, även om det är 20 grader kallt.

Om batteriet av en eller annan orsak borttages från motorvelocipe-
den eller frånkoppias under det att maskinen användes, måste gene-
ratorn jordförbindas för att förhindra eventuell skada. Detta kan göras
genom att placera en bit tråd mellan generatorns pol och ett rent, omå-
lat ställe på motorn eller ramen.
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DU-1 generatorns fördelar.

Ingen slitning å kollektorn.
Full belastning vid normal hastighet.

Konstruktion.

Beskrivning över skötseln av Splitdorf belysningsgene-
rator modell DU-1 för motorvelocipeder.

Splitdorf generatorn är enkel och kraftig till sin konstruktion,
tillförlitlig under alla förhållanden och låter sig lätt inmonteras å nu
befintliga typer av motorvelocipeder.

Generatorn drives mekaniskt av motorn och genererar strömmen
för laddning av accumulatorbatteriet, belysning och signalhorn.
Alla detaljer i konstruktion och utförande hava blivit omsorgsfullt
utarbetade med det resultat, att Splitdorf-generatorn är av minsta
möjliga dimensioner och knappast väger 3 kg.

De arbetande delarna äro fullt inbyggda samtidigt som de delar,
vilka fordra tillsyn, såsom kollektorn och borstarna, äro lätt till-
gängliga.

Splitdorf belysningsgeneratorn motstår de mest kraftiga på-
frestningar för vilka motorvelocipeden utsattes. Generatorn är
fullkomligt vatten- och dammtät.

En detalj å generatorn är den automatiska kontrollen, genom
vilkens funktion generatorn automatiskt förbindes med batteriet,
då hastigheten eller spänningen hos generatorn överstiger batte-
riets samtidigt som den har förmåga att urkoppla batteriet från
generatorn, då ovannämnda hastighet eller spänning understiger
den förut bestämda, eller då motorn stoppas. Detta allt utan något
som helst ingripande från motorcyklistens sida. Den automatiska
urkopplingen är av centrifugaltyp; den är placerad inom generatorn
med en positiv verkan och känslolös för vibrationer och stötar.

Positiv kontroll å strömförbrukningen för att hindra att batte-
riet bliver överladdat.

Kullager alltigenom för att tillförsäkra fullkomlig precision i
gången. Fullt inkapslad, vatten- och dammtät.

Splitdorf DU-1 generatorn är synnerligen enkel i sin konstruk-
tion; de huvudsakliga delarna utgöras av en ram och en shuntlind-
ning, armatur, drivaxel, kollektor, borsthållareplattor och kåpa.
Ramen är tillverkad av stålrör med smidda polstycken, placerade
å insidan av ramen, vilka även tjäna till att hålla det shuntlindade
ankaret i sitt rätta läge.

Armaturen är trumlindad med 22-sektions kollektor. Borstarna
täcka delvis ett av kollektorsegmenten, därigenom hindrande slit-
ning å borstarna samt förlängande hållbarheten hos både kollek-
tor och borstar. Denna anordning är speciell för Splitdorf genera-
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torn. Generatoraxeln är uteslutande försedd med kullager. Driv-
axeln och kollektorhuvudet passa exakt in i utskurna fördjupnin-
gar i ramen, varigenom fullkomlig precision uppnås: tvenne bultar
hålla lagren i deras rätta läge. Borsthållarna äro placerade på en
speciellt bearbetad fiberplatta på sådant sätt att det rätta borst-
läget alltid bibehålies. Den automatiska urholkningen är placerad
vid den yttre ändan av kollektorn och skyddas av en kåpa.

Funktion.
Splitdorf DU-1 generatorn är avsedd att användas i kombina-

tion med ett 6-volts, 15 ampéretimmars batteri eller ock ett batteri
med större kapacitet och passande för olika belastningar, då extra
lampor användas. Generatorn har en maximikapacitet av 4y4ampere vid ungefär 7 y 2 volts spänning och 1,800 minutvarv.

Kollektor.
Kollektorn kan tillses genom att avtaga kåpan. På grund av

omsorgsfull konstruktion och tillverkning, förekommer ingen slit-
ning vid riktig inställning av borstarna.

Borstarna.
Kollektorborstarna fungera i regel en hel säsong utan tillsyn.

Efter denna tid böra dock desamma efterses, och för den händelse
de äro slitna för mycket, måste de utbytas för att kunna åstad-
komma ordentlig kontakt mot kollektorn.

För den händelse borstar av en eller annan anledning uttagas,
tillse att desamma återinsättas i samma läge och i samma borst-
hållare som förut.

Smörjning.
Smörjningen är synnerligen viktig. Smörj kopparna äro anbragta

vid varje ända av generatorn, och böra dessa förses med fyra eller
fem droppar tunn maskinolja varje 65:te mil.

Reglering.
Generatorn är reglerad vid fabriken, så att den levererar till-

räckligt med ström till batteriet för att hålla detsamma ordentligt
uppladdat vid alla tillfällen, och denna inställning bör icke föränd-
ras med mindre det bliver absolut nödvändigt.

Automatisk urkoppling.
Urkopplingen är placerad vid ena ändan av generatoraxeln, och

kan lätt tillses genom att avtaga kåpan, som skyddar densamma.
Den fordrar praktiskt taget ingen tillsyn; endast en droppe

prima tunn olja å de rörliga delarna 2 gånger om året.



Splitdorf Magnet.

Splitdorf modell S. Magnet.

Mekanisk operation.

Splitdorf Electrical Company's senaste modell S magnet är av
induktionstyp och är konstruktionen baserad på de erfarenheter,
som erhållits efter flera års undersökningar och konstruktioner av
såväl armatur- som induktionsmagneter. Den senaste modellen
omfattar de mekaniska och elektriska förbättringar, som äro erfor-
derliga för att göra denna magnet till den mest moderna.

Ankaret. Ankaraxeln är tillverkad i ett stycke, som går genom
hela ankaret. Denna uppbär den mjuka järnkärnan och är lagrad i
kullager. Denna konstruktion förhindrar möjligheten av att axeln
blir magnetiserad.

Ram. Ramen är gjuten av aluminium, i vilken är monterad 2
magnetpoler och 2 magnetlindningar. Fastsättningsmetoden för
järnkärna, poler och lindningar tillförsäkrar största möjliga meka-
niska styrka.

Strömbrytare. Strömbrytaremekanismen och strömfördelaren
äro komplett inbyggda i en kåpa. Strömbrytaremekanismen är fäst
vid en platta av stål i.ramen och har tillräckligt stor rörlighet för
för- och sentandning. Strömbrytarekammen och strömfördelare-
kugghjulet äro fastsatta å ankaraxeln.

Strömbrytarearmen är av en lätt pressad stålkonstruktion och
isolerad från lagertappen men förbunden med magnetramen genom
en kopparhylsa. En bladfjäder, fästad vid aluminiumkåpan, håller
strömbrytarearmen på lagertappen men gör brytarearmen samti-
digt lätt åtkomlig. Den fasta strömbrytarekontakten uppbäres av
ett justerbart stöd, varigenom den nödvändiga justeringen av kon-
takterna kan erhållas. De hava också ytterligare den fördelen att
vid justering av kontakterna den fasta kontakten icke vrides, på
så sätt försäkrar man sig om att de två kontaktytorna alltid äro
parallella och behålla sin ursprungliga plats.

Kondensator. Kondensatorn uppbäres av två stöd, fastsatta vid
strömbrytarens bas, enär den arbetar mer effektivt när den är när-
mare kontakterna, och är dessutom lättare att undersöka.
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Kolhållare. Det främre locket för aluminiumkåpan omkring
strömbrytaren och strömfördelaren uppbär kolhållaren och regle-
ringsarmen. Regleringsarmen är justerbar för att möjliggöra place-
ring till höger, vänster eller vertikalt. Det gjutna kolhållare bloc-
ket, som är av säregen konstruktion, innehåller strömfördelarekolen
och möjliggör tändstiftskablarnas fastsättande kvickt och vatten-
tätt.

Kablarna fastsättas till magneten, sedan de skurits till rätt
längd, genom att applicera dem i spåren i kolhållareblocket och
pressa dem på spetsarna. Locket för kolhållareblocket anbringas på
sin plats och fastsättes genom en fjäder. I locket för aluminiumkå-
pan samt å baksidan av kolhållareblocket äro spår upptagna, vilka
äro packade med oljad filt så att vattentäta föreningspunkter före-
komma mellan blocket och locket och mellan locket och aluminium-
kåpan. Gjutna lister förekomma runt kabelhålen så att kablarna
omfattats av dessa lister, vilket förhindrar vatten från att inkomma.

Skötsel och vård.
Smörjning. Smörjning av magneten är synnerligen viktig och

skall regelbundet utföras.
Observera! Då motorn emottages från fabriken eller då den har

varit oanvänd mer än 3 månader, skall magneten smörjas genom att
3 droppar maskinolja inhällas i oljekopparna. Detta skall upprepas
efter varje 20 timmars körning.

Justering av brytarekontakterna. Den rätta öppningen mellan
brytarekontakterna är 0,5 till 0,62 mm., när brytarearmen är på
kammens övre ända.

Den fasta kontakten C, figur 7, uppbäres av en justerbar arm,
som hålles på rätt plats genom skruvarna A och B, figur 7. För

Fig. 7.
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Tandstift.

att justera kontakterna i förhållande till varandra, lossa skruvarna
A och B och rör armen D till vänster för att öka öppningen eller till
höger för att minska densamma. Härefter skola skruvarna A och B
säkert fastskruvas. Denna justeringsmetod har den önskade förde-
len att vid justering av kontakterna den fasta kontakten icke vrides,
varigenom man försäkrar sig om att kontakternas äro paral-
lella och bibehålla sin ursprungliga ställning.

Denna justeringsmetodbeskrives genom en ritning och närmare
förklaring å kondensatorns framsida.

Rengöring av platinakontakterna. Platinakontakterna skola regel-
bundet undersökas för att avgöra om de äro rena och fria från olja.

Ett av de bästa sätten för borttagning av smuts eller olja från
dessa kontakter är att vrida runt motorn tills kontakterna äro
slutna. Sedan öppnar man dem med fingret och inskjuter ett litet
tjockt papper eller papp mellan dem och klämmer ihop kontakterna
på papperet eller pappen. Detta borttager oljan. Använd icke mjukt
eller svampaktigt papper, enär detta kunde lämna rester kvar mellan
kontakterna.

Använd aldrig fil, smärgelduk eller sandpapper. Kontakterna
passa in sig själva mycket bättre i förhållande till varandra än
genom användandet av fil.

Strömfördelaren. Kolhållareblocket skall då och då avmonteras,
och framsidan på strömfördelaren skall rengöras med en trasa, som
fuktas med sprit eller bensin och torkas torr med en ren trasa. Tag
icke ut kolen i kolhållareblocket, enär tillräcklig elasticitet förefin-
nes i fjädrarna för att erhålla tillräcklig spänning. Kolen äro spe-
ciellt hårda och erfordra mycken liten tillsyn.

Inställningen av tändstiftskontaktspetsarna är synnerligen vik-
tig och ignoreras ofta med det resultatet, att magneten försämras
om icke helt fördärvas. Avståndet mellan tändstiftskontaktspet-
sarna bör icke överstiga 0,75 mm., om man vill uppnå bästa resultat.
Intet kan vinnas genom ett större mellanrum, då däremot ett dylikt
förorsakar större påfrestning på magneten. Detta har praktiskt
erfarits både vid turistfärder och hastighetstävlingar.

Om motorn icke tänder likformigt i båda cylindrarna och ett
tandstift misstankes missa eller i verkligheten gör det i ena cylin-
dern, är det rådligt att växla tandstift, d. v. s. placera det miss-
tänkta tandstiftet i andra cylindern och för den händelse det därvid
fortsätter att missa, bör tandstiftet rengöras eller ersättas med ett
nytt.

Splitdorf-tändstift rengöras lätt genom att borsta stiftet med en
gammal tandborste, doppad i bensin; även kan tandstiftet rengöras
medelst smärgelduk. Då sotet å stiftet är mycket tjockt, kan det
lämpligen bortskrapas medelst en kniv. Ibland kan tandstiftet pro-
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vas genom att hålla detsamma mot cylindern för att se huruvida
gnistor uppstå. Detta är emellertid intet bevis för att tandstiftet är
i god ordning, enär ett dylikt ofta frambringar gnistor i öppna luf-
ten men icke, då detsamma utsattes för kompression av motorn.
Kontaktspetsarna böra då och då rengöras medelst ett stycke smär-
gelduk, enär det visat sig, att den bensin och olja, som säljes å en del
platser, lämnar en avsättning å kontaktspetsarna. Detta ökar mot-
ståndet hos de senare och hindrar gnistan att passera fritt från den
ena kontaktspetsen till den andra.

Då maskinen stått på ett fuktigt ställe under en tid, har det
visat sig, att motorn är svår att starta. Detta har sin grund däri,
att tandstiften draga till sig fukt. Att upphetta tandstiften i dylikt
fall, underlättar i väsentlig grad startningen av motorn. Om motorn
tänder ordentligt några varv, efter det cylindrarna försetts med ben-
sin, men icke fortsätter att gå på ett tillfredsställande sätt, bör ben-
sinledningen och förgasaren undersökas, enär tandningen av den
första gasen är ett säkert tecken på att' tandningen är juste och
bör i så fall icke krånglas med.

Cylindrarna böra endast förses med så mycket bensin, att kan-
norna frigöras och motorn lätt kan startas. För mycket bensin av-
sätter sig på tandstiften. Detta minskar livslängden hos tandstif-
ten och försvårar startningen. Under dylikt förhållande försämras
ofta tandningen, såvida den icke helt förstöres.

Allmänna instruktioner för skötseln av motor-
velocipeden.

Håll maskinen ren. Sköt den regelbundet för att hålla samtliga
delar i bästa kondition. Motorvelocipedens utseende återverkar
på ägaren.

Använd fotogen å alla lackerade delar och ej bensin. Bensin
användes, då man tager bort smuts eller fett från motorn etc. Lac-
kerade delar som rengöras med bensin förlora sin glans och bliva
matta. Använd icke bensin eller fotogen i närheten av öppen eld, enär
eldsvåda då kan inträffa.

Om man använder ett bra polermedel, rosta icke de förnicklade
delarna. För den händelse polermedel icke finnes tillgängligt, kan
fotogen användas å dylika delar. En ren motorvelociped ökar
nöjet att köra samma och gör den också mera värd, när man utbju-
der den till försäljning.

Prova samtliga muttrar och bultar minst en gång i veckan.
Varje lös del upptäckes vid regelbundna inspektioner, och före-
kommer man på så sätt alla besvärligheter.

Reservdelar som skola finnas.
Utomreparationsask för luftring och verktygslåda skola vid kor-

tare turer reservlänkar, ett tandstift, en reservventil, en rulle iso-
leringsband, koppartråd och sandpapper medföras.
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Råd för undvikande av skador.

Uraktlåt ej att olja alla delar som skola oljas.

Uraktlåt ej att alltid hålla ringarna väl pumpade.

Var och när skall man olja motorvelocipeden?

Fjädrarna. Smörj fjäderbladen, när de gnissla.
Fjädrande Sadelstolpen. 2 å 3 droppar olja i veckan.
Växellådan. Påfyll olja, när så erfordras.
Kontrollerna. Smörj med vaselin 2 gånger per säsong
Magneten. Några droppar tunn olja varannan vecka

Körinstruktioner.

Vid långturer skall dessutom ett reservluftring, väl emballerat
och icke förvarat i verktygslådan, några sprintar, diverse muttrar och
mellanläggsbrickor, ventiler och innerkappor för slitskenan ingå i
utrustningen. Det är ingalunda nödvändigt att belasta motorvelo-
cipeden med en fullständig uppsättning delar för ombyggning av
samma. INDIAN-delar kunna erhållas hos varje återförsäljare i
alla större städer och på viktigare platser.

Rusa ej motorn när maskinen står å stället. Ett djTlikt förfa-
rande har fördärvat flera motorer än tusentals mils körning å väg.

Använd icke underhaltig olja utan endast den som rekommen-
derats såsom mest lämplig. Detta håller motorn i god kondition.

Glöm icke att motorvelocipeden arbetar i förhållande till det
sätt på vilket den skötes.

Glöm ej att en ren motorvelociped går bättre och icke behöver
ses efter under körning.

Låt icke bakhjulet snurra runt vid startningen. Inkoppla sakta.
För varje gång bakhjulet går runt, slites gummit å ringen, vilket
ökar möjligheten av punkteringar och förkortar ringens livslängd.

Öppna och stäng icke gasspjället hastigt. Detta skadar motorn
och gör motorc3'klisten impopulär.

Fettkopparna pä framgaffellänkarna. Vrid en eller två gånger på
T-handtagen med regelbundna mellanrum. Påfyll fett när smörj-
kopparna äro tomma.

Kedjan. Påsmeta en blandning av grafit och olja en gång i
veckan.

När en vänsterkurva skall tagas med sidvagn tillkopplad, skall
man nalkas kurvan med sakta fart och kopplingen urtrampad.

Inga akrobatiska övningar med sidvagn få förekomma, såsom
t. ex. att köra med sidvagnen i luften. Sid vagnen är avsedd att
köras med/hjulet på vägen. Om man icke gör detta, utsättas rin-
garna och ramen för en enorm påfrestning, för vilken de aldrig
varit avsedda.



INDIAN Chief och Scout motorvelocipeder.

Kontrollerna.

Tandningen och gasblandningen manövreras genom handtag.
Om det vänstra handtaget vrides inåt mot ramen, öppnas gasspjäl-
let, genom att vrida handtaget utåt från ramen stanges samma.

Genom att vrida det högra handtaget inåt mot ramen, ökas
tandningen, genom att vrida handtaget utåt från ramen, minskas
samma. Hn enkel regel att komma ihåg är: vrid båda handtagen inåt
och hastigheten ökas. Vrid dem utåt och hastigheten minskas.

Då gasspjället är tillslutet, drager motorn mycket litet gas, en-
dast tillräckligt för en hastighet av 25 km. pr timme genom att
använda endast tändregleringshandtaget. Större hastighet och
styrka uppnås genom att vrida på gashandtaget.

Avgasventilerna lyftas genom tryck å ventillyftaren vid högra
sidan av bensintanken.

Kopplingen regleras genom dubbelpedalen på vänstra fotbrä-
dan. Genom att trampa ned främre plattan, frigöres kopplingen.
Genom att trampa ned bakre plattan, återgår kopplingen till nor-
malt läge.

Fotbromsen manövreras genom en pedal på högra fotbrädan,
handbromsen genom ett handtag på vänstra styrstången. Bägge
bromsarna frigöras automatiskt, när pedal eller handtag frigöras,

Växelspaken är monterad på ramens högra sida. Den har 4 olika
lägen, l:sta, neutralläget, 2:dra och 3:dje växeln. Den bakersta är
l:sta växeln, nästa neutralläget, då inga hjul äro inkopplade. Det
tredje läget är 2:dra växeln, och det längst fram belägna läget är
3:dje och högsta växeln. Läget å växelhjulen kan lätt kännas,
när man växlar.

Den fjädrande sadelstolpen.
Den fjädrande sadelstolpen på INDIAN Chief och Scout kan jus-

teras efter motorcyklistens vikt. Om sadelstolpen under körning på
ojämna vägar slår i botten, skall fjäderns spänning inne i hylsan
ökas. Om fjädringen förefaller för hård, skall fjäderns spänning
minskas.
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Fig. 8. Justering av den fjådrande sadelstolpen.
För detaljerade instruktioner, se sidan 9.

Justering av spänningen. Borttag bult A, fig. 8, vrid sadelra-
men S och sadeln framåt. Bortskruva pluggen B och drag ut sadel-
stolpen. I den nedre, gängade änden finnes en spänningsmutter D
och låsmutter C. Läget av dessa muttrar å den gängade änden giver
den rätta justeringen för motorcyklisten.

Om sadelstolpen slår emot botten, skola muttrarna C och D
sänkas vid den gängade änden. Om således, då muttrarna befinna
sig i läget 1 (fig. 8), stolpen bottnar, skola de skruvas nedåt tills de
äro nära läget 2. Om vid 2 förändringen icke utfaller till belåten-
het, skola de skruvas ned mot 3. I detta senare läge är sadelstol-
pen anpassad för tunga motorcyklister.

Om sadelstolpen är alltför styv, skola muttrarna C och D skru-
vas uppåt mot 1, tills den bästa ställningen erhållits. Det är möjligt
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att det visar sig nödvändigt att utföra denna justering 2 eller 3
gånger, innan fjädringen blir tillfredsställande för resp. ryttare. I
vilket fall som helst skall den sexkantiga pluggen B tillskruvas in-
nan sadeln provas.

Smörjning. 2 eller 3 droppar olja skola omkring en gång i vec-
kan anbringas runt sadelstolpen vid den hexagonala pluggen B. Åt-
minstone en gång varje säsong skall sadelstolpen och fjädern G av-
tagas och smörjas med fett.

Smörjning av primärdreven.

På översidan av aluminiumkåpan för kugghjulsvaxeln är en stor
skruvplugg i och för påfyllning av olja till primära kugghjulsväxeln,
kopplingen och växellådan. Just nedanför kopplingsarmen är en
nivåskruv. För att bestämma oljenivån, borttag denna skruv och se
efter, om oljan rinner ut. Om så icke är fallet, tag bort den översta
pluggen och häll på olja till dess oljan rinner ut vid nivåskruven
och slutar rinna. Den riktiga oljehöjden har då erhållits. Återin-
sätt pluggen och skruven och efterse att de äro väl åtdragna.

Oljenivån skall regelbundet kontrolleras åtminstone en gång i vec-
kan eller varje 800:de km. Detta är synnerligen viktigt.

Fig. 9. Genomskärning av koppling och växellåda utvisande däri ingående delar
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Eftersyn av kopplingen.

Fig. 10. Kopplingsarmens ställning.

Kopplingen på såväl INDIAN Chief som Scout består av en serie
av skivor alternerande av härdat stål och friktionsband, samt arbe-
tar mest tillfredsställande under förutsättning att rätt smörjeme-
del användes och efterföljande instruktioner iakttagas:

För primära drivväxeln och växellådan skall alltid en tunnare
olja användas, än den som samtidigt användes i motorn. Under inga
omständigheter får fett eller grafit eller ej flytande olja användas.

Om klykan slår emot B utan att kopplingen arbetar, kan icke kopplingsmekanis
men göra sig fri. Se detaljerade instruktioner för att avhjälpa detta.

När det är mycket kallt, är det möjligt att kopplingens olja visar
benägenhet att stelna, om motorn en längre tid varit kall, vilket ger
kopplingen benägenhet att draga vid växling. Så snart motorn
emellertid blir varm, blir oljan lika lättflytande som förut, och väx-
lingen kan äga rum tillfredsställande.

Kopplingen i och för sig själv erfordrar ingen som helst juste-
ring. Det är möjligt att kopplingslänkarna behöva justeras då och
då, för att giva det bästa resultatet. Den yttre kopplingen A (fig.
10) är fastsatt på den åttkantiga änden av snackaxeln. Denna
snackaxel är så gängad att den kan förses med en sexkantig lås-
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mutter och är försedd med ett spår. Kopplingsarmen är medelst
en stång förbunden med kopplingspedalen.

När kopplingen är i funktion, skall kopplingsarmen A vara i det
läge som översta bilden fig. 10 utvisar. När kopplingen är urkopp-
lad, skall kopplingsarmen vara i det läge, som undre bilden fig. 10
utvisar. Om man t. ex. föreställer sig kopplingen som en klocka,
skall kopplingen ikopplad vara »klockan 2» och urkopplad vid »kloc-
kan 10».

Observera noga att vid ikopplingsläget (övre bilden fig. 10) kly-
kan B slår emot armen A så att denna icke kan föras längre till-
baka. I detta läge skall snackaxeln icke utöva något tryck på kopp-
lingens främre platta. Om så ej är fallet, trycker snackaxeln, och
resulterar detta i skada å kopplingen.

Snackaxeln skall anpassas så att den icke börjar frigöra kopp-
lingen förrän armen befinner sig vid »klockan 1.30». Detta innebär
att det skall vara ett litet spelrum innan drevet verkar å urkopp-
lingsplattan. Om justeringen är sådan att bakdelen kan höjas från
3 /g" till 1/2

// ovanför fotbrädan utan att den kopplar ur, då är spel-
rummet tillräckligt stort. Detta förhållande är synnerligen viktigt,
då denna fria rörelse automatiskt förhindrar varje obehövlig nöt-
ning av kopplingsplattorna.

Insidan av kopplingens urkopplingsarm har gjorts åttkantig för
att passa till drevaxelns åtta sidor. Detta möjliggör 16 olika lägen
av kopplingsdrevet i förhållande till kopplingsarmen, men i fall
armen föres tillbaka och vändes runt så att baksidan kommer ikon-
takt med den sexkantiga muttern, kan man erhålla en justering av
halva avståndet mellan plattorna. För att justera kopplingen kan
armen A borttagas, och drevet vridas genom användning av en
skruvmejsel vid den ände, som är försedd med spår. Det är att
föredraga att justera kopplingsdrevets läge så att drevet ej »rider»
och att kopplingsplattorna härigenom arbeta fullt tillfredsstäl-
lande. Bakre pedalen skall härvid vara fullständigt nedtrampad.
Ändra icke läget på armen (»klockan 2»).

När pedalen är fullt nedtrampad skall armen befinna sig i»kloc-
kan 2» läget. Pedalens läge kan förändras oberoende av förläng-
ning eller förkortning av stången medelst klykor vid vilken ände
som helst.

Spänningen å kopplingspedalen kan regleras medelstkronmutter
å axelns ände. Genom att man borttager saxsprinten och vrider
kronmuttern åt höger minskas kopplingspedalens spänning, och
vrider man till vänster ökas spänningen. Saxsprinten skall återin-
sättas på sin plats i hålet i änden på kopplingspedalens axel, när
den önskade spänningen erhållits Det är bäst att genomföra
denna justering med ett spår i muttern åt gången.

Motorvelocipeden skall provköras efter denna justering för att
avgöra om koppling och urkoppling äro tillfredsställande.
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Utväxlingsförhållanden.
Scout

Kedjehjul Utväxling A nvändning
Fram Bak l:sta 2:dra 3:dje

17 40 6.04 9.48 14.92 Sidvagn, tungt väglag
19 40 5.40 8.48 13.34 Sidvagn Standard

Solo, tungt väglag
20 40 5.13 8.05 12.67 Sidvagn, lättare körning
21 40 4.88 7t66 12.05 Solo Standard
22 40 4.6 G 7.32 11.51 Solo. lättare körning

Chief
17 40 5.99 9.40 14.79 Sidvagn, tungt väglag
17 36 5.39 8.46 13.31
19 40 5.36 8.42 13.24 Sidvagn Standard
20 40 5.09 7.99 12.57 ®°!°' tnnf.J .Sidvagn, lättare kornmg
21 40 4.85 7.61 11.98
19 36 4.82 5.57 11.91 Solo Standard
22 40 4.63 7.2? 11.44 Solo, lättare körning
20 36 4.58 7.19 11.31 Solo, vid hastighetskörning
21 36 4.36 6.85 10.77
22 36 4.16 6.53 10.28 Solo vid hastighetskörning

endast å jämn väg.

Siffrorna under »utväxling» angiva antal varv, som motorn gör
jämfört med ett varv hos bakhjulet. Under det att utväxlingen hos
Scout och Chief är nästan densamma, måste man komma ihåg att
Scouts 26" hjul tillryggalägger en kortare våglängd per varv än
Chiefs 28". Scout har därför mindre utväxling i förhållande till
den tillryggalagda våglängden per motorvarv än Chief.

De utväxlingar som förekomma som standard äro avsedda för
körning under vanliga förhållanden och förekomma å samtliga
maskiner, som levereras från fabriken. Det är ett vanligt förekom-
mande fel att tro att en stor utväxling alstrar större hastighet.
Detta är endast riktigt till en viss utsträckning. En för stor utväx-
ling minskar snarare än ökar hastigheten och förorsakar också att
motorn överanstränges och går varm. En jämförelsevis liten ut-
växling är städse mera ekonomisk och effektiv.



INDIAN Standard motorvelocipeder.

Kontrollerna.
På Standard modellerna äro kontrollerna lika. Om det vänstra

handtaget vrides inåt (mot ramen) öppnas gasspjället och hastig-
heten ökas. Genom att vrida handtaget utåt (från ramen) stanges
gasspjället och hastigheten minskas.

Genom att vrida det högra handtaget inåt (mot ramen) ökas
tandningen, genom att vrida handtaget utåt (från ramen) minskas
densamma.

Då spjället är tillslutet, drager motorn mycket litet gas, endast
tillräckligt för att låta motorn gå upp till 30 km. pr timme med
användande av det högra handtaget (tänd-reglerings-handtaget)
enbart. Större hastighet och styrka uppnås genom att öppna
spjället.

Avgasventilerna lyftas genom tryck å ventillyftaren vid högra
sidan av bensintanken.

Kopplingen å modell N och NE regleras på två sätt. Pedalen på
vänstra fotbrädan ■— kopplingpedalen — frigör kopplingen, då den-
samma föres framåt. En fjäder på denna pedal åstadkommer, att
klutchen återgår, så snart pedalen slappes. På högra sidan av
motorvelocipeden finnes en lång spak, hand-koppling-spaken, vilken
arbetar över en kvadrant. Då denna spak är framåtförd, är kopp-
lingen frigjord; då den är nära bakdelen av kvadranten, verkar
kopplingen. Hand- och fot-koppling-kontrollerna äro sinsemellan
förbundna, så att vilken som helst kan användas.

Användningen av handspaken har en motsvarande inverkan på
kopplingpedalen, men den senare har icke någcn inverkan på hand-
spaken. Handspakenkan därför inställas för att påverka kopplingen
i önskad grad beroende på körförhållandena, och detta inställande
stores icke av någon rörelse hos kopplingpedalen. Om gången av
maskinen kontrolleras med kopplingpedalen och kopplingen skall
frigöras av en eller annan anledning, så frigöres kopplingen endast
i den grad, som handspaken tillåter.

Vid solokörning är det rådligt att använda handspaken, när far-
ten skall saktas, eller man önskar stanna på grund av trafikhinder,
för att strax återigen sätta sig i rörelse. Vid olyckstillbud torde
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Eftersyn av kopplingen.

man behöva bägge fötterna, och om kopplingpedalen är i använd-
ning, kan densamma frigöras och kopplingen bringas i arbete med
handspaken. För växling bör kopplingpedalen alltid användas.

Växling sker medelst en spak å högra sidan av bensintanken.
Denna spak är försedd med en kvadrant för 3 hastigheter och ett
neutralt läge. Dessa olika ställningar äro som följer: Övre änden
avkvadranten, låg växel, första steget nedåt, medelhastigheten eller
andra växeln, nedre änden av kvadranten, högsta växeln. Det
neutrala läget är mellan låg hastighet och medelhastighet.

Bromsarna kontrolleras medelst en pedal alldeles intill det högra
fotbrädet eller också medelst handbromsen under vänstra handta-
get.

Det är synnerligen nödvändigt, att ägaren av en motorvelociped
gör sig fullkomligt hemmastadd med alla olikakontroller, innan han
försökerköra motorvelocipeden ute. En skicklig motorcyklist behö-
ver aldrig titta på spakar eller handtag utan finner dem genom att
känna sig fram. Denna instinktiva skötsel av motorvelocipeden kan
med lätthet läras av vilken som helst nybörjare efter en kort prak-
tik.

Standard-kopplingen är en torr lamellkoppling. Den består av 5
skivor med 8 friktionsytor varav 4 äro av mjukt stål och 4 klädda
med friktionsmassa. När samtliga lameller äro i kontakt med var-
andra, är kopplingen ikopplad. En sats fjädrar, bestående av 8 st.,
hålla lamellerna mot varandra. När klutchlamellerna äro skilda
från varandra löper kedjekransen D, fig. 11, på 22 st., härdade stål-
rullar E. E. När lamellerna äro skilda från varandra säges klutchen
vara urkopplad. Detta bringande av lamellerna från varandra
göres genom rörelser av en axel F. i den ihåliga huvudaxeln för
växellådan. Denna axel tvingar frontplattan H. utåt och tager
trycket av kopplingsfjädrarna från lamellerna.

Om kopplingen icke skulle draga, när spaken föres till bakänden
avkvadranten och motorn rusar, lossa stoppmuttern C, fig. 11, och
vrid A. y2 varv. Skruva till C, och prova kopplingen. Om den fort-
farande slirar, utskruva A ytterligare ett varv. Två eller tre juste-
ringar kunna vara nödvändiga för att få kopplingen att draga
ordentligt. Lossa icke på skruven A mer än % varv åt gången.
Denna skruv påverkas av axeln F. och eftersom lamellerna bliva
tunnare genom slitning komma ändarna F och A möjligen i ständig
beröring, varigenom förhindras att lamellerna kunna pressas tätt
tillsammans. Utskruvning av skruven A motväger slitningen av
lamellerna och låter dem sluta tätt tillsammans, som då de voro nya.

Skruven A måste absolut hållas fast så att den icke går runt, när
muttern C fastskruvas, enär i motsatt fall hela justeringen omintetgöres.

Om justering av skruven A icke avhjälper slirning av kopplin-
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gen, lossa skruvarna 1 fig. 12 och inför en skruvmejsel i spåret å
skruven A för att hindra den från att vrida på sig. Vrid stopprin-
gen 2 åt vänster så långt den går. Därigenom lösgöras skruvarna
B för justering av kopplingen. Drag till varje skruv B ett varv och
prova huru kopplingen drager under belastning. Två eller tre juste-
ringar kunna vara nödvändiga för att fåkopplingen att hålla ordent-
ligt. Skruva på stoppringen och tillskruva skruvarna 1. Påskruva
justeringsskruvarna samtidigt.

I händelse friktionsbeläggen Gbliva glasartade så att fjäderspän-
ningen i lamellerna icke kommer slirningen att upphöra, borttag
kopplingens ytterplatta H. Drag ut lamellerna och tvätta friktions-
belägget med bensin. Tag ut de 4 skruvarna B för att avlägsna
plattan H.

Fig. 11. Genomskärning av kopplingen
Justerskruv vid A och låsmutter vid C.
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Justering av växellådan.

Justering av växelspaken.

Fig. 12. Koppling och kickstart utvisande låsring och justerskruv ar.

Om ytterligare tillsättning av spannskruvarna B icke förmår
upphäva slirningen, måste nya friktionsskivor påläggas. Låt Eder
leverantör ombesörja detta. Det är i regel 8 fjädrar i kopplingen,
men detta antal kan ökas ända till 12 eller 16, om så anses erforder-
ligt i händelse av extra tungt arbete.

Fjädrarna bliva åtkomliga genom att avlägsna skruvarna 1,
stoppringen 2, muttern C, fjäderlwlsan, fjädrarna och de 4 juste-
ringsskruvarna B.

Lämna alltid kopplingen inkopplad, då denna åtgärd upphäver
spänningen i fjädrarna och ökar deras livslängd. Det bör icke vara
nödvändigt, för den händelse kopplingen är ordentligt justerad,
att handspaken befinner sig i yttersta ändan av kvadranten för att
erhålla rätt kontakt mellan lamellerna. Det är bättre att justera
kopplingen så, att när man kör på jämna vägar, spaken är åtmin-
stone 2" från kvadrantens baksida. Detta gör det möjligt för motor-
cyklisten att öka spänningen i och för körning uppför backar eller
vid tungt väglag genom att draga spaken till kvadrantens baksida.

Häll icke olja pä lamellerna.

INDIAN växellådan är av progressiv t}7 p. På högsta växeln
överföres kraften direkt till huvudaxeln genom kraftiga tänder.

När växelspaken står i neutralt läge, mellan I—2 växeln, gå
kugghjulen fria från varandra och intet biljud skall höras från växel-
lådan. Om ett rasslande ljud höres från växellådan, när växelspa-
ken står i neutralt läge, är det icke tillräckligt mellanrum mellan
hjulen, och växelspaken skall justeras.

För växelspaken till andra växeln och koppla ifrån växelspaken
från växellådan vid kvadranten. Rör yttre armen upp och ned för
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att övertyga Eder om att plungen i växellådan passar i de frästa
spåren i växelgaffeln. Detta kan lätt kännas med handen, varefter
växelstångens längd justeras.

Denna justering är nödvändig varje gång växellådan behöver
flyttas för att justera den främre kedjan. Växlingen skall under-
sökas med motorn i gång å stället efter varje kedjejustering.

En skruvplugg på växellådans bakre sida omkring halvvägs från
toppen är avsedd för påfyllning av olja. Använd en tjock cylinder-
olja och icke konsistensfett. Inspruta olja med en oljespruta till
dess olja rinner ut ur påfyllningshålet. Se till oljeståndet minst 2
gånger i månaden genom att borttaga skruvpluggen.

Se noga till att olja finnes i växellådan, i annatfall förstöras kugg-
hjul och lager. Den lägre oljeskruven användes för urtappning av
olja från växellådan. Glöm icke att återinsätta denna plugg.

Fig. 13. Belysningssystem.
Ett belysningssystem enl. ovanstående ingår i standardutrustningen å samtliga
Indianmodeller. Batteriet å Scout har jordledning genom generatorklammern
bakom sadelstolpen. Batteriet på Chief har jordledning genom en av de skruvar
som fasthåller locket å transmissionslådan. Denna skruv är något längre än de

andra och placerad närmast batteriet.

Utväxlingsförhållanden för modellerna N. och N. E.
Kedjehjul Kedjehjul å Kedjehjulå Kedjehjul å Utväx 1 i n g:
å motor växellådan kopplingen bakhjulet 3:dje 2:dra l:sta

15 21 38 36 4.34 6.80 10.60
15 21 38 40 4.73 7.43 11.69
16 21 38 36 4.08 6.50 10.07
16 21 38 40 4.55 7.15 11.23
17 21 38 36 3.82 5.99 9.45
17 21 38 40 4.24 6.65 10.47
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