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Uuden auton kuntoon
asettaminen.

Vaikkakin tehdas Detroifissa kokoo Dodge Brothers autot mitä
huolellisimmin on, ennenkuin moottori ensi kerran pannaan käyn-
tiin, otettava huomioon seuraavaa:

Öljy.
öljyä kampikammioon kunnes öljymittari on noin 1,5

sm. jäähdytys vaipan yläreunan alapuolella. Irroittakaa sytytysnastat,
asettakaa männät] silinterin puoleen väliin ja kaatakaa joka silinte-
riin I—21 —2 ruokalusikallista öljyä, jonka jälkeen moottoria hiljaa
kierretään. Kunnes moottori on hioontunut on bensiiniin sekoitet-
tava ohkasta moottoriöljyä, 1 ltr. 30 litraan bensiiniä. Kun moot-
tori on pantu käyntiin tulee öljymittarin näyttää painetta, jos ei, on
öljyä kaadettava venttiiliin joka löytyy öljyjohdossa moottorin oi-
kealla puolella. Kaikki rasvapaikat ovat tarkoin rasvattavat. Tar-
kastakaa että vaihdelaatikossa ja tasauspyörästössä on tarpeeksi öljyä.
Tarkastakaa myöskin että käyntiinpano kämpin tulppa on hyvin
kiinnitetty.





Vesi.
Tarkastakaa että jäähdyttäjä on täynnä puhdasta vettä. Kyl

malla säällä voi veteen sekoittaa spriitä.

Bensiini.
Kaatakaa säiliöön bensiiniä ja jos vacuum-säiliö on aivan tyhjä

täyttäkää kaasuttaja bensiinillä.

Sähkölaitteet.
Tarkastakaa että akkumulaattori on varattu ja että elektrolyytti

on 10 mm. levyjen yläpuolella. Tutkikaa sitäpaitsi että kaikki joh-
dot ovat hyvin kiinnitetyt ja puhtaat.

Ne ovat kaikki hyvin eristetyt joten ne hyvin harvoin tarvitsevat
mitään korjausta. Tarkastakaa aina 1500 km. ajon jälkeen, että
johtoruuvit ovat hyvin kiinnitetyt ja että johtojen eristys ei ole va-
hingoittunut. Älkää koskaan panko happoa akkumulaattoriin. Kerta
kuukaudessa on elektrolyytin ominaispaino mitattava (sen tulee olla
1,275 akkumulaattorin ollessa täysin varattuna).

Renkaat.
Tarkastakaa, että renkaissa on oikea ilmapaine. Edessä 28 nau

laa ja takana 30.

Varoitus.
Älkää koskaan ajako uudella moottorilla kovasti, ja älkää nos-

tako sen kierroslukua syyttä. Ensimmäistä 500 km. ajettaessa ei no-
peus koskaan saa ylittää 30 km. tunnissa suurimmalla vaihteella
ajettaessa. Seuraava 500 km. ajettaessa voi nopeutta vähitellen
lisätä n. 40'—45 km. Moottoria käyntiin pantaessa on sytytyksen





aina oltava myöhäinen. Jäähdyttäjässä tulee aina olla riittävästi
vettä niin että moottori ei kuumene liikaa. Kun liiaksi kuumentu-
nut moottori seisautetaan voi sattua että se lyö takaisin ja dynamo-
ketju katkeaa. Älkää koskaan peskö kuomia bensiinillä, koska kan-
kaassa oleva kumi liukenee bensiiniin.

Keino saada moottori käyntiin akkumulaattorin
ollessa tyhjä.

Jos moottori ei akkumulaattorilla lähde käymään saadaan se
käymään joko vedättämällä toisella autolla taikka laskemalla alas
mäkeä suurin vaihde päällä, jolloin takapyörät pyörittävät moottoria.
Generaattori kehittää määrätyllä kierrosluvulla sähkövirran, joka riit-
tää sytytykseen. Jos myöskin generaattori olisi epäkunnossa tullaan
toimeen neljällä kuivaelementillä sarjaan kytkettyinä. Tämän patte-
rin toinen johto kytketään maahan ja toinen joko siihen nastaan
sytytyksen katkaisiassa joka on merkitty „BAT" eli jos on helpompi
siihen nastaan sytytyskojeessa johon virrankatkaisijan johto menee.
Tämä eli maajohto on irroitettava silloin kan patteria ei käytetä.
Kuivaelementti riittää korkeintaan 80 kilometrin ajoon.

Hoitakaa autoanne.
Se joka huonosti hoitaa autoansa saa aikaa myöten kalliisti

maksaa laiminlyöntinsä. Antakaa autolle se hoito ja huolenpito
minkä se vaatii. Qn tarpeellista että voitelette vaununne sään-
nöllisesti muuten auto ei pysy hyvässä kunnossa ja kuluu tarpeet-
toman pian.

Tarpeettomat sivuäänet moottorissa eli toisissa kojeissa ovat heti
haettavat ja poistettavat.

Voitelu.
Katso voitelukaavaa.





Venttiilit.
Välttääksenne turhia kuluja pitäkää tarkkaa huolta venttiileistä,

sillä jos venttiilit eivät sulje täysin tiiviisti niin puristus häviää.

Kiertämällä kammista voidaan tarkistaa onko joka silinterissä yhtä
suuri puristus. Venttiilinnostajan ja venttiilin varren väli tulee
olla 0,12 mm. Pako-venttiilit voivat viottua jos ne eivät sule tiiviisti.

Kaasuttaja.
Älkää suotta säätäkö kaasuttajaa. Ennenkuin siihen koskette va-

kuuttautukaa siitä mikä todellinen vika on. Kaasuttajan ja silinteri-
kannun tiiviste ei saa vuotaa. Kaatamalla öljyä tämän tiivisteen
päälle voidaan moottorin käydessä tarkastaa, jos tiiviste vuotaa
taikka ei. Kaasuttaja säädetään kojelaudalla olevasta nappulasta
vetämällä sitä ulospäin jolloin kaasuttaja saa enemmän bensiiniä.

Tämän venttiilin normaaliasentoa voidaan säätää kaasuttajassa ole-





valla stopmutterilla kiertämällä sitä oikealle, jolloin se saa enem-
män ja vasemmalle, jolloin se saa vähemmän bensiiniä. Jos kaa-
suttaja „sylkee" eli lyö takaisin on bensiinin tuloa lisättävä ja jos
moottori käy epätasaisesti tai pakoputkesta tulee mustaa savua ma-
talalla kierrosluvulla on bensiinin tuloa vähennettävä.

Vaihtaminen.
Vaihtaminen ensimmäisestä toiseen ja toisesta kolmanteen vaih-

teeseen on tehtävä hyvin hitaasti. Vaihtaminen kolmannesta toi-
seen ja ensimmäiseen vaihteeseen on tehtävä seuraavasti: polkekaa
kytkin alas, viekää vaihdetanko vapaalle, . laskekaa kytkin ylös
painakaa vähän kaasua, painakaa kytkin taas alas ja asettakaa
vaihdetanko pienempään vaihteeseen. Menettelemällä tällä tavalla
tapahtuu vaihtaminen aivan äänettömästi.

Sytytys.
Kipinä väli ei saa olla suurempi kuin 0,7 mm. sillä muuten kat-

kaisijan kosketus kohdat palavat. Katkaisijan kosketuskohtien väli
tulee olla 0,5 mm. Sytytyksen säätö tapahtuu siten että sytytysvipu
asetetaan alimpaan kohtaansa. Lähinnä jäähdyttäjää olevan silinte-
rin sytytysnasta irroitetaan ja mäntä nostetaan korkeampaan puris-
tusasentoon ja kiertäkää kammista vielä sen verran että neljän-
nen silinterin pakoventtiili juuri sulkeutuu. Tässä asennossa on en-
simmäisen silinterin sytytyskohta. Poistakaa virran jakajan kansi ja
säätäkää katkaisijan koskettimet niin että ne avaantuvat juuri tällä

hetkellä.
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