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ESIPUHE

Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on auttaa

ja opastaa Teitä uuden Mercury 8:konne asialli-

sessa käsittelyssä ja hoidossa.

Kirjasen aineisto on esitetty helppotajuisesti,

joten näinollen voitte lyhyessä ajassa saada

hyvän yleiskuvan vaunustanne.

Kehoitamme Teitä pitämään tämän kirjasen

vaunun kojelaudan lokerossa, jolloin se on aina

saatavilla.



TARKASTUKSET

Auton teho ja kunto riippuvat varsin suuressa määrässä siitä
hoidosta, minkä vaunu saa toimitusta seuraavien ensimmäisten
kuukausien aikana. Jatkuvan ja järjestelmällisen huomion kiin-
nittäminen voiteluun ja mekaanisiin tarkistuksiin takaavat sen
erinomaisen suorituskyvyn, joka on ominaista Mercury 8:kolle.

Uudelle vaunulle tulevasta maksuttomasta tarkastus-
huollosta puhutaan lähemmin huoltotodistuksessa, jonka omis-
taja saa vaununsa toimituksen yhteydessä.

Uudelle vaunulle annettava tarkastushuolto käsittää joukon
määrättyjä tarkastuksia, jotka kokeneet, erikoiskouluutuksen
saaneet Mercury-mekaanikot suorittavat.

Huoltotodistus, missä on huoltositoumus ja takuu

4



Koko vaunun käyttöiän aikana on omistajalla oikeus suori-
tuttaa ajokokeita ja siihen verrattavia tarkastuksia maksutta
valtuutetun Mercury-myyjän luona edellyttäen, ettei mitään
osia tarvitse irroittaa.

MERCURY-HUOLTO
Mercury- ja Ford-myyjien muodostama huoltoverkko suo-

rittaa Mercury-huollon.
Tämän järjestön ansiosta on huoltoa saatavissa kautta koko

maan.
Mercury-myyjillä on käytettävissään välineet täydellisen

huollon antamiseksi. Vaunuanne huoltavat teknillisesti kyvyk-
käät miehet, jotka ovat tottuneet pitämään arvossa laatu- ja
tarkkuustyötä, ollen siis päteviä suorittamaan tyydyttävän
huollon.

Ford-myyjät kautta koko maan avustavat Mercuryn omis-
tajia, milloin kiireellinen huolto käy tarpeelliseksi.

VARAOSAT
Mercury-myyjät pitävät varastossaan oikeita Mercuryn vara-

osia. Näiden varaosien laatu ja tarkkuus ovat yhtäpitävät kaik-
kien alkuperäisten, autoa valmistettaessa käytettyjen osien
mittojen ja laadun kanssa, ja suositellaan niitä siksi huolto-
korjauksiin käytettäväksi.

PÄÄOMINAISUUDET JA MITAT
Moottori

V-tyyppinen. Sylinteriryhmien vä
Linen kulma 90 astetta

Sylinterien lukumäärä 8
Sylinterin halkaisija 3,185 tuum. (80,09 mm)
Iskun pituus 3,75 » (95,25 mm)
Iskutilavuus 239 kuut.tuum. (3,916 1.)
Tehohevosvoimia 95
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Moottorin numero
Moottorin numero on myös vaunun sarjanumero, ja on se

sijoitettu moottorin takaosaan kytkinkopan kanteen.

Avaimen numero
Avaimien numerot on merkittävä muistiin, jotta niiden kado-

tessa voidaan saada tilalle uudet avaimet.

Akseliväli
116 tuumaa.

Renkaiden koko
6,00 X 16. Suositeltava rengaspaine 30 naulaa (2 ilmakehää).

Eräitä säiliötilavuuksia
Moottorin öljykaukalo 4,730 1.
Taka-akseli 1,180 »

Vaihdelaatikko 1,180 »

Jäähdytysjärjestelmä 20,8 »

Polttoainesäiliö 64,350 »

Painot
Tiedot eri korimallien painoista on saatavissa valtuutetuilta

Mercury-myyjiltä.

UUDELLA VAUNULLA AJAMINEN

Mercurylla ei tarvitse suorittaa kunnostusajoa laakeripintojen
viimeistelyn vuoksi sekä siksi, että liikkuvat osat on valmistettu
tavattomalla tarkkuudella ja välykset ovat oikeat. Vaunun

Saadessanne autonne on sen moottorissa riittävästi öljyä,
konealusta on voideltu ja jäähdyttäjässä on jäähdyttäjävesi.

6



Kuva
1—Kojeet
ja

säätölaitteet
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käyttö ei edellytä siis pitkää kunnostusajoa kireyden poistami-
seksi ja joustavan käynnin aikaansaamiseksi.

Voitte ajaa vaunullanne 90 km tuntinopeudella heti alusta
alkaen ja ensimmäisten 200 km jälkeenvoitte ajaa niin nopeasti
kuin haluatte. Tämä merkitsee sitä, että voitte saada täyden nau-
tinnon ja hyödyn Mercurystänne heti alusta alkaen, mikä on
tärkeätä, varsinkin jos olette lähdössä pitkälle matkalle tai käy-
tätte vaunuanne liikematkoihin.

Tyhjentäkää öljy moottorista ajettuanne ensimmäiset 500 km
ja pankaa tilalle uutta öljyä, jonka jäykkyys on oikea (öljyn
vaihto ja voitelu kts. siv. 31 ja 32).

Vaunun lukitseminen

Vaunu on varustettu kaksoislukolla, joka on sovitettu ohjaus-
putkea kannattavaan tukeen kojelaudassa. Yksi kierto lukitsee
sekä ohjauslaitteen sekä sytytyksen katkaisijan.

Vaunua ei voi lukita sytytyksen katkaisijan ollessa »ON»-
asennossa (käyntiasento).

Sytytys ja ovet lukitaan samalla avaimella. Kojelaudan loke-
roa, tavarasäiliön kantta ja varapyörän lukkoa varten on eri
avain.

MOOTTORIN KÄYNNISTYS

Varmistukaa siitä, että vaihdevarsi on vapaa-asennossa.
Painakaa kaasupoljinta kevyesti.
Kääntäkää sytytyksen katkaisija »ON»-asentoon. Painakaa

kojelaudan vasemmalla puolella olevaa käynnistyspaininta. Jos
moottori ei käynnisty heti, vetäkää ulos ilmankuristimen nastaa

missä on sana »choke», ja joka sijaitsee kojelaudassa mittari-
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ryhmän alapuolella. Käynnistysmoottorin pyörittäessä konetta
työntäkää kuristimen nastaa sisäänpäin, kunnes se on noin 3/4
auki.

Moottori käynnistyy tavallisesti muutamassa sekunnissa.
Moottorin pyörittämistä pitempiä aikoja ilmankuristusnastan
ulosvedettynä ollessa on vältettävä, koska moottori tällöin voi
saada liian runsaan kaasuseoksen, jolloin on pakko vetää kaa-
sunkuristimen nasta kokonaan ulos ja käyttää konetta virran
ollessa katkaistuna. Kun moottori käynnistyy on heti lakattava
painamasta käynnistyspaininta ja samalla siirrettävä ilman-
kuristin sellaiseen asentoon, että moottori käy tasaisesti. Kuris-
timen nasta on työnnettävä kokonaan sisälle, kun moottori alkaa
käydä tasaisesti.

KÄYNNISTYS KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ
Hyvin kylmällä säällä on parasta pitää kytkin irroitettuna,

kunnes moottori lähtee käyntiin. Pitämällä kytkimen irroitet-
tuna moottoria pyöritettäessä vapautuu käynnistysmoottori
liiasta rasituksesta, joka johtuu hammaspyörien pyörimisestä
jäykistyneessä öljyssä. Käynnistäminen kylmällä säällä vaatii
ilmankuristimen nastan järkevää käyttöä. Käynnistettäessä ko-
valla pakkasella voidaan kuristimen nasta pitää kokonaan ulos-
vedettynä kunnes moottori alkaa käydä, koska kuristusläpän
venttiili aukenee ja päästää sisään riittävästi ilmaa, joten moot-
tori käy jatkuvasti. Kuitenkin heti kun moottori on käynnis-
tynyt, on kuristimen nasta työnnettävä parhaimpaan käynti-
asentoon. Kun moottori käy tasaisesti, on kuristimen nasta
työnnettävä kokonaan sisään.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Yleinen selostus ja toiminta

Kaksi pumppua saattaa veden kiertämään jäähdytysjärjes-
telmässä. Kummankin sylinteriryhmän etupäässä on pumppu.
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Pumppuja ja generaattoria käyttää kampiakselin hihnapyörä
V-muotoisen hihnan välityksellä.

Nämä vesipumput eroavat tavanomaisista rakenteista siinä
suhteessa, että niissä ei käytetä mitään tiivistysrengasta. Vesi-
pumpun akselin ympärillä olevaa tiivistettä täydentää vesi-
pumpun sisällä oleva automaattinen laite, joka tekee tarkistuk-
sen tarpeettomaksi.

Pumppujen voitelu
Pumppujen voiteluun ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota,

koska ne voitelee moottorin öljy.

Generaattorin hihnan tarkistaminen
Tarkistus suoritetaan höllentämällä generaattorin kannatti-

men pulttia ja liikuttamalla generaattoria ylöspäin. Tarkistus
on oikea silloin, kun hihnaa voidaan liikuttaa tuuman verran
sisäänpäin tai ulospäin vesipumpun ja generaattorin hihna-
pyörien puolivälin kohdalla. (Kts. kuvaa 2.)

Jäähdyttäjä
Jäähdyttäjä on litteäputkista tyyppiä. Kuuma vesi virtaa ylä-

säiliöstä alaspäin putkien kautta, joihin on kiinnitetty ohuita
kuparilaippoja. Tuulettaja vetää ilmaa näitten laippojen välitse
putkien ympäri, kuljettaen siten lämmön pois ja jäähdyttäen
putkissa virtaavan veden.

Jäähdyttäjän täyttötulppa sijaitsee jäähdyttäjän yläpäässä
konepeiton alla.

Jäähdyttäjän ja moottorin tyhjentäminen
Jäähdyttäjän pohjassa on tyhjennyshana veden poistamista

varten jäähdytysjärjestelmästä. (Kts. kuvaa 2.) Ruostumisen
ehkäisemiseksi on jäähdyttäjään jo tehtaalla pantu erikoista
ainetta. Jos jäähdytysjärjestelmä tyhjennetään on veteen pan-
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tava jälleen täytettäessä ruosteenehkäisyainetta, paitsi silloin,
kun käytetään pakkasnestettä, joka jo sisältää tällaista ainetta.
Ruosteenehkäisyainetta saadaan Mercury- ja Ford-myyjiltä.

Jäähdytysveden lämmönsäätöiaitteet
Moottorin kummassakin sylinterinkannessa on yläletkujen

liitoskohdassa lämmönsäätölaite.

Nämä lämmönsäätäjät hidastuttavat veden kiertokulkua jääh-
dytysjärjestelmässä siksi kunnes lämpötila on kohonnut sellai-
seksi, että moottorista saadaan paras ja taloudellisin teho. Läm-
mönsäätölaitteita ei voi säätää eivätkä ne vaadi muutenkaan
mitään hoitoa.

Lämpömittari, joka sijaitsee kojeryhmässä, toimii sähköisesti
ja näyttää jäähdytysveden lämpötilan. (H v o m.! Mittari toimii
vain silloin, kun sytytysvirta on kytketty ja ilmoittaa tarkan
lämpötilan vain siinä tapauksessa, että jäähdyttäjässä on riittä-
västi vettä. Mittarin osoitin näyttää »kuumaa» kun sytytysvirta
on katkaistuna.)

Lämpömittari

Pakkasneste
Mercury- ja Ford-myyjiltä on saatavissa alkuperäistä pakkas-

nestettä. Etyyliglykooli, jäähdytysglyseriini ja alkoholi ovat
myös tyydyttäviä pakkasnesteitä. Kaikki nämä ovat orgaanisia
aineita ja aikaansaavat kuten vesikin ruostumista sellaisessa
järjestelmässä, joka sisältää rautaa. Tämä ruostuminen voidaan
estää käyttämällä sopivaa ehkäisyainetta, jota on saatavissa
Mercury- ja Ford-myyjiltä. Etyyliglykooli, muutamat jäähdy-
tysglyseriinit ja muutamat alkoholilaadut sisältävät tehokasta
syövytystä ehkäisevää ainetta.
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Kuva 2 — Jäähdytysjärjestelmä
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Epäorgaanisista jäätymistä ehkäisevistä aineista, joita tavalli-
sesti tarjotaan yleisölle, ovat kalsiumkloridiliuokset todennäköi-
sesti kaikkein vahingollisimpia. Muutkin sentapaiset aineet kuin
hunaja, glykoosi ja sokeri sekä öljyt ovat haitallisia ja sen
vuoksi on niitä vältettävä.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

Polttoainesäiliö
Polttoainesäiliö voidaan tyhjentää avaamalla sen pohjassa

oleva hana. Säiliössä on veden ja sakan erottaja. Tämä puhdis-
tetaan avaamalla hana ja laskemalla pieni määrä bensiiniä ulos.

Polttoainemittari
Polttoainemittari, joka sijaitsee kojetaulussa, toimii sähköi-

sesti polttoainesäiliössä olevan kohon säätämänä. Tämä mittari
toimii automaattisesti, eikä tarvitse mitään hoitoa.

H v o m.! Sytytyksen tulee olla kytkettynä, ennenkuin mittari
toimii.

Polttoainepumppu sijaitsee moottorin päällä kaasuttajan ta-
kana ja käyttää sitä nokka-akselilla oleva epäkesko työntö-
tangon välityksellä. Ollen toiminnaltaan automaattinen ei se
tarvitse suurtakaan huomiota paitsi silloin tällöin tapahtuvaa
tyhjentämistä mahdollisten likaisuuksien poistamiseksi. (Kts.
kuvaa 3.)

Polttoainepumppu

Jos bensiini on loppunut, on moottoria pyöritettävä käynnis-
tysmoottorin avulla noin 20 sek., ennenkuin pumppu jälleen
täyttyy ja siirtää bensiiniä kaasuttajaan.

Pumppuasennelmassa on sakan ja veden erottaja, joka voi-
daan tyhjentää pumpun sivussa olevan venttiilin avulla.
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Kaasuttaja
Kaasuttaja on yksiputkinen kaksois-yläimukaasuttaja, jossa

on kiihdytyspumppu ja jonka kuristusläpässä on varaventtiili.
Kaasuttaja toimii täysin automaattisesti. Kaikissa suuttimissa
ovat aukot kiintonaisia, paitsi tyhjäkäyntisuuttimissa, joita
voidaan säätää tyhjäkäynnin tarkistusruuvien avulla. (Kts.
kuvaa 4.)

Kuva 3
Polttoainepumppu
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Tarkistus
Moottorin tyhjäkäyntinopeus säädetään kaasuläpän pidätin-

ruuvin avulla (kts. kuvaa 4) sellaiseksi, että se vastaa noin 8 km
ajonopeutta tunnissa.

Tyhjäkäyntiseoksen tarkistus
Ennenkuin ryhdytte suorittamaan tarkistusta, on moottori

lämmitettävä normaaliseen käyntilämpöön.

Tyhjäkäynnin tarkistusruuveilla (kuva 4) säädetään bensiini-
ilmaseos hidasta käyntiä varten.

Kiertämällä tarkistusruuvia ulospäin saadaan runsaampi seos,
kiertämällä taas sisäänpäin saadaan seos heikommaksi. Tarkis-
takaa yksi kaasuttajan puoli kerrallaan. Kiertäkää tarkistus-
ruuvia sisään hitaasti kunnes moottorin käynti alkaa hiljetä tai
se käy epätasaisesti. Kiertäkää sitten tarkistusruuvia hitaasti
ulospäin, kunnes moottori alkaa käydä säännöllisesti. Kiertäkää
lopuksi tarkistusruuvia jälleen sisäänpäin juuri sen verran, että
moottori käy pehmeästi. Näin tarkistetaan seos moottorin toista
puolta varten; menetelkää samoin vastakkaisella puolella.
(Mercury- ja Ford-myyjillä on käytettävänään erikoisvarusteet
kaasuttajan tarkastusta ja tarkistamista varten.)

Kiihdytyspumppu
Kesäksi kiihdytyspumpun iskunpituus lyhennetään asetta-

malla sen yhdystanko kohtaan No 1. (Kts. kuvaa 4.)

Talvikäyttöä varten yhdystanko on asetettava kohtaan No 2.
Tangon yhdistäminen kohtaan No 3 on tarpeen vain erittäin
kovalla pakkasella (kts. kuvaa 4).

VAROITUS — ÄLKÄÄ koskaan yrittäkö käyttää moot-
toria ja tehdä kaasuttajien tarkistuksia pienessä tuulettamatto-
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massa autovajassa. Hiilimonoksiidikaasu eli häkä, joka syntyy
kaikissa bensiinimoottoreissa, on sisäänhengitettynä salakava-
lasti tappavaa myrkkyä.

Ilmanpuhdistaja ja kaasuttajan äänenvaimentaja
Ilmanpuhdistaja ja kaasuttajan äänenvaimentaja (kts. kuvaa

4) on kiinnitetty kaasuttajan imuputkeen. Laite puhdistaa kaa-
suttajaan tulevan ilman ja vaimentaa kaasuttajan toiminnasta
syntyvät äänet.

Ilmanpuhdistaja on aika ajoin puhdistettava, riippuen tämä
teiden laadusta, joilla vaunua käytetään. Poistakaa puhdis-
tettaessa yläkansi ja suodatinosa. Peskää suodatin bensiinissä
ja kuivatkaa se hyvin. Kastakaa se sitten hyvälaatuiseen moot-
toriöljyyn ja antakaa liian öljyn valua pois, ennenkuin asetatte
sen paikoilleen. (Älkää öljytkö yläkannen huopatiivistettä.)

Vaunut, joita käytetään tomuisilla alueilla tai kestopeitteettö-
millä teillä, olisi varustettava öljykylpytyyppisellä ilmanpuh-
distajalla. Tällaisia ilmanpuhdistajia on saatavissa Mercury-
myyjiltä.
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Kuva 4 — Kaasuttaja
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MOOTTORI JA SYTYTYS

Mercury-moottori on tarkkuustyötä; se on huolellisestikoottu
ja perinpohjin koeteltu. Kaikkia mahdollisia keinoja on käy-
tetty häiriövapaan toiminnan aikaansaamiseksi ja mikäli sen
hoitoon uhrataan normaalista huolenpitoa, käyvät tiellä suori-
tettavat korjaukset ja tarkistukset tarpeettomiksi.

Tässä luvussa esiintyvät selostukset ja esitykset ovat yleis-
laatuisia. Ohjeet eivät ole tarkoitetut yksityiskohtaisiksi eikä
täydellisiksi suurehkoja korjauksia silmälläpitäen. Sekä suuret
että pienet korjaukset ja tarkistukset on parasta antaa aina
Mercury-myyjän suoritettaviksi.

Moottorin toiminta
Ellei moottori käynnisty, johtuu tämä todennäköisesti jostain

seuraavista syyistä:

1. Moottori on saanut liian runsaan kaasuseoksen johtuen
ilmankuristimen (choke) liiallisesta käytöstä.

KORJAUS: Vetäkää kaasukuristimen nasta kokonaan ulos.
Pyörittäkää moottoria sytytys katkaistuna käynnistysmoottorin
avulla noin 30 sek. ajan jotta liika kaasu poistuisi, jatkakaa
sitten moottorin käynnistämistä, kuten siv. 8 on esitetty.

2. Jos kaasuttajaan ei tule riittävästi bensiiniä, voi tähän olla
syynä se, että bensiinisäiliö on tyhjä, bensiinijohto tukossa tai
polttoainepumpussa jokin vika.

KORJAUS: Jos bensiini on loppunut, on moottoria pyöritet-
tävä käynnistysmoottorin avulla noin 20 sek., ennenkuin pumppu
jälleen siirtää bensiinin kaasuttajaan. Tukkeutunut bensiini-
johto voidaan puhdistaa irroittamalla johto kummastakin pääs-
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tään ja puhaltamalla este pois. Jos polttoainepumpussa on
vikaa, irroittakaa siivilä ja tyhjentäkää sakkakammio (kts.
kuvaa 3). Katsokaa, että pumpun sisäpuolella ei ole likaa ja
tarkastakaa myös, että bensiinijohtojen liitoskohdat ovat tiiviit.
Jos pumpunosien korvaaminen käy tarpeelliseksi, kehoitamme
Teitä kääntymään Mercury- tai Ford-myyjän puoleen.

Jos kaasuttajaan tulee riittävästi bensiiniä, lähtee pääsuut-
timen suihkuputkesta bensiinisuihku joka kerta, kun kaasu-
poljinta painetaan. (Tämän seikan havaitsemiseksi on ilman-
puhdistaja poistettava.)

3. Viallinen sytytys voidaan saada selville pitämällä syty-
tystulpan johtoa noin y 4 tuuman päässä sylinterinkannesta,
samalla kun moottoria pyöritetään käynnistysmoottorin avulla.
Jos näin koeteltuna kipinää ei synny jokaisesta johdosta, on syy
avoimessa sytytysvirtapiirissä, katkojakärjissä tai induktio-
kelassa. Tämä kaikki tietysti edellytettynä, että kennoston
varaus ei ole loppunut.

KORJAUS: Tarkastakaa, että liitoskohdat eivät ole hölty-
neet eivätkä johdot rikkinäisiä. Jos vika on virranjakajassa tai
induktiokelassa, kehoitamme Teitä kääntymään Mercury-myy-
jän puoleen.

Kampiakselin päälaakerii
Kampiakselissa on kolme päälaakeria, jotka voidaan uusia.

Ne eivät tarvitse mitään tarkistusta.

Kiertokangen laakerit
Kiertokankien laakerit ovat myös uusittavaa tyyppiä eivätkä

kaipaa mitään tarkistusta.
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Venttiilit ja venttiilin
nostajat

Välykset on tarkoin ase-
tettu jotenka mitään tarkis-
tusruuveja ei käytetä.

Sekä imu- että poisto-
venttiilien oikea välys on
.0125—.0135 tuumaa.

Venttiilien välyksiä tar-
kistettaessa menetellään
seuraavasti: Pyöritetään
kampiakselia, kunnes män-
tä No 1 on ylhäällä puris-
tusiskun aikana. Tämän sy-
linterin sekä imu- että pa-
koventtiilin välys voidaan
tarkistaa tässä kohdassa.
Jäljelläolevien sylinterien
suhteen jatketaan samalla
tavalla vuoron perään syty-
tysjärjestyksessä. (Sytytys-
järjestys on: 1-5-4-8-6-3-7-2) Venttiili ja venttiilin nostaja

Kuva 5

Nokka-akselin asettaminen
Nokka-akselia käyttää viistohampainen hammaspyörä, jota

kampiakselin teräksinen hammaspyörä pyörittää. Nokka-akseli
hammaspyörineen on asennettu siten, että hammaspyörän ala-
puolella oleva merkki vastaa kampiakselin hammaspyörän
merkkiä (kts. kuvaa 6).

Sytytys
Kaasuseoksen sytyttävä kipinä saa alkunsa kennoston

synnyttämästä sähkövirrasta. Induktiokela muuttaa tämän
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pien jännitevirran suurjän-
nitevirraksi, jonka jännite
on niin korkea, että se ai-
kaansaa kipinän sytytys-
tulpan kärkien välillä. Vir-
ranjakajan katkojakärjet
katkovat pienjännitevirran
säännöllisin väliajoin, sa-
malla kun virranjakajan
pyörijä yhdistää suurjänni-
tevirran vuoron perään ku-
hunkin sytystulppaan oi-
keassa sytytysjärjestykses-
sä.

Virranjakaja
Kuva 6

Virranjakaja sijaitsee
moottorin etupäässä ja
käyttää sitä nokka-akseli välittömästi, joten moninaiset käyttö-
koneiston osat jäävät pois. Virranjakajan keskipakoissäätäjä
säätää sytytyskipinän automaattisesti aikaiseksi tai myöhäiseksi.
Alipainejarru hidastuttaa sytytyksen siirtymistä kuormituksen
mukaan. (Kts. kuvaa 7.)

Virranjakajan alipainejarrussa on mäntä, jota säädettävä jousi
painaa säätölevyn jarrutuspintaa vasten. Koska palamisnopeus
on riippuvainen puristuspaineen suuruudesta, ei nopean kiih-
tyväisyyden tai tehon lisäyksen edellyttämä myöhäisempi syty-
tys ole yksinomaan riippuvainen moottorin kierrosluvusta.

Alipainejarru on tehty säädettäväksi, jotta sytytys saataisiin
vastaamaan eri polttoainelaatujen vaatimuksia ja niitä olosuh-
teita, joissa vaunua käytetään. (Kts. kuvaa 7).
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Tarkistus suoritetaan jotain määrättyä polttoainetta varten

seuraavasti: Kierretään alipainejarrun tarkistusruuvia auki-
päin, kunnes moottori kilisee kuormituksen alaisena. Kierre-
tään sitten tarkistusruuvia sisäänpäin juuri sen verran, että
kilinä häviää. Tämän jälkeen kiristetään tarkistusruuvin lukko-
mutteri tarkistuksen varmistamiseksi.

Kuva 7
Virranjakajan poikittaisleikkaus
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Katkojakoneisto

Katkojakoneistoon kuuluu kahdeksankulmainen nokkapyörä,
kaksi paria katkojakärkiä ja kondensaattori (kts. kuvaa 7).
Vasemmanpuoliset katkojakärjet avaavat sytytysvirtapiirin,
oikeanpuoliset sulkevat sen.

Kuva 8
Virranjakajan pitkittäisleikkaus
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Ylläolevassa viittauksessa oikean- ja vasemmanpuoliseen on

moottoria ja virranjakajaa katsottava ajajan istuimelta käsin
eikä, kuten näkyy kuvassa 7.

Katkojakärkien väli on .014"—.016" katkojavarren ollessa
nokkapyörän kohokohdalla.

Pyörijä
Pyörijä yhdistää suur jännitevirran sytytystulppiin (kts. ku-

vaa 9). Virranjakajan kytkentälevyissä on kahdeksan suur-
jännitenapaa, jotka ovat numeroidut. Kustakin navasta lähtevä
johto on yhdistetty sytytystulppaan sylinterissä, jolla on vas-
taava numero.

Sytytyksen jako
Keholtamme Teitä jättämään virranjakajan tarkistukset val-

tuutetun Mercury- tai Ford-myyjän tehtäväksi, koska he ovat
erikoisesti varustautuneet tällaista huoltoa varten. Katkoja-
kärkien ja säätölaitteiden tarkistaminen ilman erikoisvälineitä
on arviokauppaa. Ei mikään haittaa niin olennaisesti moottorin
toimintaa kuin väärin tarkistettu sytytys. Siitä seuraa heikko
suorituskyky, suuri polttoainekulutus ja moottorin liikakuume-
neminen jos sytytys on myöhäinen.

Sytytystulpat
Sytytystulpat on silloin tällöin tutkittava ja puhdistettava.

Sytytystulppien kärkiväli on huolellisesti tarkistettava .025 tuu-
maksi.

Tehtaan valitsemat sytytystulpat ovat parhaiten soveltuvia
Mercury-moottoriin ja olisi niitä aina käytettävä korvattaessa
vanhat sytytystulpat uusilla.
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Virranjakajan voitelu
Virranjakajan kotelossa on öljykuppi virranjakajan akselin

etummaisen laakerin voitelemista varten. Tähän voitelukohtaan
päästään käsiksi moottorin vasemmalta puolelta. Voidelkaa
jakaja joka 1500 km ajon jälkeen käyttäen ohutta moottoriöljyä.
Virranjakajan takimmainen laakeri saa öljyä moottorista käsin,
joten se ei kaipaa mitään hoitoa.

KYTKIN

Kytkin on yksilevytyyppiä ja on se kokoonpantu kahdesta
suuremmasta ryhmästä: painelevyn kansiasennelma ja kytkin-
levy (kts. kuvaa 14).

Painelevyn kansiasennelmassa ovat painejouset, painelevy ja
irroitinvivut.

Irroitinvivut on laakeroitu neulalaakereihin ja on ne suunni-
teltu siten, että kytkimen pyöriessä syntyvä keskipakoisvoima
lisää kytkemispainetta aina sen mukaan kuin moottorin nopeus
kasvaa. Tämä on omiaan tekemään polkimen painamisen ke-
vyeksi vaihdettaessa normaalisilla nopeuksilla, ja estää kyt-
kintä luistamasta suurilla nopeuksilla. Teräksisen kytkinlevyn
kummallekin puolelle on niitattu hankauspinnat. Kytkinlevyssä
on kuusi joustavaa lohkoa, jotka aikaansaavat pehmeän kytken-
nän ja pidentävät hankauspintojen ikää.

Kytkinlevyn navassa on mekaaninen vaimentaja, joka hel-
pottaa vaihtamista ja vaimentaa äkkinäisen kytkennän synnyt-
tämät nykäykset. Tämä vaimentaja on oikein tarkistettu teh-
taalla eikä tarvitse jatkuvaa huoltoa.
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Kuva
9

— Sytytysjärjestelmän
kytkinkaava
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Kytkintä ei tarvitse tarkistaa muulla tavoin kuin pitämällä
polkimen vapaa liikuntavara aina riittävän suurena. (Kts. »Pol-
kimen säätö».)

Polkimen säätö
Kytkinpolkimessa pitää olla n. 1 Vii —2 tuuman vapaa liike

ennenkuin se irroittaa kytkimen moottorin käydessä tyhjä-
käyntiä. TÄMÄ ON TÄRKEÄ SÄÄTÖ.

Liikkeen suuruus voidaan helposti määrätä painamalla kyt-
kinpoljinta kädellä kevyesti alaspäin. Se pienenee sen mukaan
kuin vaunulla ajettu kilometrimäärä kasvaa. Jos vapaa liike
on pienempi kuin 1 \/U tuumaa, on kytkinpolkimen tarkistus-
tankoa lyhennettävä (kts. kuvaa 10). Tangon pituuden lyhen-
täminen lisää vapaan liikkeen määrää.

VAROITUS. Älkää pitäkö ajaessanne jalkaa kytkinpolki-
mella. Jos jalkanne on kytkinpolkimella. on tuloksena liiallinen
kytkinpintojen ja kytkimen laakerien kuluminen. Tästä on seu-
rauksena kytkinpolkimen usein toistuvat tarkistukset ja lopuksi
seuraa ennenaikainen uusimisen tarve.

Ohjauslaakeri, joka sijaitsee vauhtipyörän keskellä tukee
kytkinakselin etupäätä. Kytkinvarsien neulalaakerit ja kytki-
men irroitinlaakeri saavat voitelunsa asennelmasta eivätkä tar-

vitse mitään lisävoitelua.
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Kuva 10
Kytkinpolkimen tarkistus
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YLEINEN VOITELU
(Kts. kuvaa 12.)

Vaihdelaatikko
Vaihdelaatikon voiteluöljyn jäykkyys: S. A. E:n No 140.
Talvella S. A. E:n No 90.
1,180 1. on riittävä määrä.

Taka-akseli
Taka-akselin öljy: S. A. E. 140 (ohutta korkeapaineöljyä).
Talvella: S. A. E. 90 (ohutta korkeapaineöljyä).
1,180 1. on riittävä määrä.

Vesipumput
Vesipumput saavat voitelunsa moottorista, joten niiden voite-

luun ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota.

Konealusta
Kaikki konealustan liikkuvat osat kuten kuningaspultit, rai-

detangon kuulanivelet, ohjaustangon kuulani velet j. n. e. on
voideltava voitelupuristinta käyttäen rasvalla. Näissä kohdissa
on voitelunipat puristimen käyttöä varten.

Pyörien laakerit
Käyttäkää Fordin saippuaperusteista rasvaa etu- ja takapyö-

rien laakereihin. Tällaista rasvaa on saatavissa Mercury- ja
Ford-myyjiltä.
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Kuva
11
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Murtonivel
Käyttäkää erikoista saippuaperusteista rasvaa.

Jouset
Öljyurien tukkeutumisen välttämiseksi jousilehdissä jaoikean

voitelun varmistamiseksi on tärkeätä, että jousiin käytetään
tehtaan suosittelemaa erikoisvoiteluainetta. Kääntykää tässä
asiassa Mercury-myy jän puoleen.

Moottorin voitelu
Moottori saa voitelunsa hammaspyörätyyppisen öljypumpun

avulla, jota käyttää nokka-akseli kierukan ja kierukkapyörän
välityksellä (kts. kuvaa 11).

Paineenalainen öljy siirtyy öljyputkistoon ja jakautuu sitten
nokka-akselin ja kampiakselin laakereihin.

Painetta voidaan säätää öljynpainesäätäjällä, joka sijaitsee
öljyputkistossa. (Kts. kuvaa 11.)

öljyn uusiminen

Ajettuanne uudella vaunulla 600 km on öljy poistettava moot-

torista irroittamalla öljykaukalon pohjassa oleva tyhjennys-
tulppa. Kun öljy on tyhjennetty, asettakaa tulppa paikoilleen ja
kaatakaa kampikammioon uutta öljyä, jonka jäykkyys on
oikea (kts. siv. 35). Tämän jälkeen on öljykaukalo tyhjennet-
tävä ja öljy uusittava joka 3000 km ajon jälkeen. (Kts. öljy-
luetteloa siv. 35.)

Öljyä on lisättävä öljynvaihtojen välillä sen mukaan kuin
moottori kulloinkin tarvitsee (ajonopeus, lämpötila j. n. e. vai-
kuttavat öljyn kulutukseen).
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32 Kuva 12 — Voitelu ja hoitokaavio

HUOLTO M&klimV KAAVIO
VUODEN 1939 VAUNUJEN VOITELU JA HOITO

JOKA 1500 KM. AJON JÄLKEEN ©täyttäkää pääsä.uö fordin iar.O PAINEVOITELUA.NETTA L|SÄTKÄÄ OHUTTA KQRKEAN pA|NE£N KEVrÄVÄA
W RUNESTEELLÄ M-3833

@ FORDIN PYÖRÄNLAAKERIRASVAA M-544 ®»^^°R^Li^ A
HJAUSLAIT - © POISTAKAA SAKKA -. KYLLÄSTETTYÄ VOITELUVAHAA KO-

© MOOTTORIÖLJYÄ (VIRRANJAKAJAN TEESEEN KAIKKINA VUODENAIKOINA S.A.E. <0) V-' NEPEITON LIITOKSIIN. OVIEN
AKSELIIN. GENERAATTORIIN. JARRUN. /£v , |SATKAA TISLATTUA VETTÄ

UUKULEVYIHIN JA OHJAIMIIN
VIPUJEN JA KAASUPOLKIMEN VIPUJEN _

iiälamua vsma

TAPPEIHIN (P\ JOKA 3000 :S KM TYHJENTÄKÄÄ JA TAYTTAKUA MOOT- KUIVALAATUISTA VOI-
X-v MURTONIVELRASVAA TELUAINETTA OVIEN SARANOIHINLIbAIKAA HAMMAbPYORAULJTA SUOSITELTAVA ÖLJY: \ZS (SAIPPUAPERUSTEISTA RASVAA)

TAYTTOTULPAN TASALLE: YLI 30" C SÄE 40 YLI 0° C SA E 30 SS\ PESKÄÄ SIIVILÄ BENSIINISSÄ; KUIVUT-
««IMxM'A

c
Eil0 UI -15-C■ I:a.E! 201 TAf 20 W YL. -25« C, 10 W. ALEMMISSA 09 FORD lOUS.VO.TELUAINETTA M-4628 (£) TU A KOSTUTTAKAA SE MOOTTORI-

KESÄLLÄ b.A.E. 140 LÄMPÖTILOISSA 10 W PALOÖLJYLLÄ OHENNETTUNA. ÖLJYLLÄ

TÄYTTÄKÄÄ TARViTTAESSA FORDIN TA. JOKA 8000 KM. AJON JÄLKEEN (KUMPI ENSIN SATTUU). /^FORDIN
\£J PYÖRÄLAAKERIRASVALLA M-544 (7\ LISÄTKÄÄ FORDIN ISKUNVAIMENTAJA- TYHJENTÄKÄÄ. HUUHDELKAA JA \£J viRRANIAKAIARASVAA M-4601
Ä tvljick.tXi/Xä LjiinLjnc. i/aa .a NESTETTÄ TAYTTOTULPAN TASALLE (TJ) TÄYTTÄKÄÄ UUDELLEEN OHUELLA MOKKAPYÖRÄÄNmli KORKEAPAINETTA KESTÄVÄLLÄ HAM- NOKKAPYORAAN

T*i V «n
' ' (W) IRROITTAKAA JA PUHDISTAKAA SIIVILÄ MASPYÖRÄÖLJYLLÄ ■KESÄLLÄ S.A.E 140

__

TALVELLA S.A.E. 90 KESÄLLÄ S.A.E. 140
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öljymitta

Kun öljykaukalo on täysi, näyttää
mittapuikko »full» (kts. kuvaa 13).
Liika öljy, joka kohottaa öljyn pin-
nan tämän kohdan yläpuolelle, vä-
henee nopeasti ja aiheuttaa liiallista
öljyn kulutusta. Pitäkää öljyn pinta
»full»- ja »danger»-merkkien vä-
lillä.

Liiallisen öljymäärän välttämi-
seksi on tärkeätä, ettei öljyä lisätä
moottorin käydessä tai heti sen jäl-
keen kuin moottori on pysähtynyt.
Näin siitä syystä, että käynnin ai-
kana on huomattava määrä öljyä
kiertämässä voitelujärjestelmässä ja
vasta sitten, kun öljyllä on ollut
riittävästi aikaa valua öljykauka-
loon ilmoittaa mittapuikko tarkkaan
moottorissa olevan öljyn määrän.

Moottorin öljy tason
mittapuikkoöljynpainemittari

Kuva 13

Sähköllä toimiva öljynpainemittari mittariryhmässä ilmoittaa
öljyn paineen moottorin laakereissa. Paineen tulee olla n. 30
naulaa (2,1 kg/cm2) moottorin ollessa tavallisessa käyntilämpö-
tilassa. Öljynpaine on korkeampi moottorin ollessa kylmänä.

Jos öljymittari ei näytä painetta, johtuu se yleensä siitä, ettei
kampikammiossa ole riittävästi öljyä joten sen määrä on viipy-
mättä tarkastettava.
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Moottorin öljy
Seuraavia moottoriöljyjä suositellaan käytettäväksi allamaini-

tuissa lämpötiloissa:

Lämpötila Jäykkyysnumero
yli 30° C S.A.E. 40
yli 0° C S.A.E. 30
yli —15° C S.A.E. 20 tai 20W
yli —25° C 10W

alle —25° C 10W paloöljyllä ohennettuna

Ajo-olosuhteet muuttavat näitä lukuja sikäli, että keskeyty-
vässä ajossa on edullisempaa käyttää yhtä tai paria astetta
ohuempaa öljyä kuin yhtämittaisessa ajossa. Ylläesitetyt luvut
on tarkoitettu keskimääräisiä ajo-olosuhteita varten.

Öljykaukalon täyttämiseen tarvitaan 4,730 1. öljyä (kts. ku-
vaa 12).

VAIHDELAATIKKO

Vaihdelaatikko on synkronisoitua hammaspyörätyyppiä, jossa
on kolme nopeutta eteenpäin ja yksi taaksepäin. Kaikkialla on
käytetty äänettömiä vinohampaisia hammaspyöriä. Kuva 14
näyttää hammaspyörät vapaa-asennossa.

Vaihdelaatikossa toimii voimansiirtäjänä kaksi hammaspyörä-
ryhmää, nim. vaihdelaatikon pääakselin ja sivuakselin hammas-
pyörät. Kytkimen akseli ulottuu vaihdelaatikon sisään. Pää-
akseli on uurteinen ja on siinä ensimmäisen vaihteen ja peräy-
tyksen hammaspyörä, toisen vaihteen hammaspyörä ja synkro-
nisoimislaite. Tämä akseli ja kytkimen akseli muodostavat suo-
ran vaihteen eli »suuren nopeuden» voimasiirron moottorista
kytkimen kautta vetoakselille, joka käyttää taka-akselia. (Kts.
kuvaa 14.)
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Kuva
14—Vaihdelaatikko
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Kytkimen akselin etupään ohjauslaakeri sijaitsee vauhtipyö-
rän keskellä. Tämä laakeri toimii vain silloin, kun kytkin on
irroitettuna. Se on vaunuun asennettaessa valmiiksi voideltu
eikä siis tarvitse sen enempää voitelua.

Kytkimen akselin hammaspyörä pyörittää sivuakselia jatku-
vasti.

Kun auto moottorin käydessä on paikallaan, kytkin kytket-
tynä ja vaihdevarsi vapaa-asennossa, ovat kaikki muut ham-
maspyörät liikkeessä paitsi pienen nopeuden ja peräytyksen
hammaspyörä sekä hammaspyörien synkronisoimislaite. Mitään
voimaa ei voida siirtää vetoakseliin ja taka-akseliin ennen-
kuin hammaspyörien synkronisoimislaite on kytketty kytkimen
akselin hammaspyörään tai pääakselin toisen vaihteen hammas-
pyörään taikka ensimmäisen vaihteen ja peräytyksen liukuham-
maspyörä on saatettu kosketuksiin sivuakselin ensimmäisen
vaihteen hammaspyörän tai peräytyksen hammaspyörän kanssa
(kts. kuvaa 14).

Synkronisoimislaite
Hammaspyöräin synkronisoimislaite, joka näkyy kuvassa 14,

toimii vaihdelaatikon pääakselilla. Sen kummassakin päässä on
hankauskartio. Ulkorengas on kiinni vaihtohaarukassa, jota
voidaan siirtää vaihdevarren avulla. Jousien avulla toimivat
pidättäjät pitävät renkaan laitteen keskellä ja pääsee se liikku-
maan sekä eteen- että taaksepäin synkronisoimislaitteella ja
kytkemään tarpeen mukaan joko kytkimen akselin hammaspyö-
rän tai toisen vaihteen hammaspyörän vaihdelaatikon pää-akse-
liin (kts. kuvaa 14). Kun vaihdetaan joko ensimmäisestä toiseen,
toisesta kolmanteen tai kolmannesta toiseen vaihteeseen, joutuu
synkronisoimislaitteen hankauskartio kosketuksiin kytkimen
akselin hammaspyörän tai toisen vaihteen pääakselilla olevan
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hammaspyörän kartion kanssa (kts. kuvaa 14). Tämä saattaa
hammaspyörät pyörimään samalla nopeudella. Vaihdevarren
edelleensiirtäminen saattaa synkronisoimislaitteen ulkorenkaan
työntymään enemmän eteen- tai taaksepäin, miten milloinkin
halutaan ja kytkemään kytkimen akselin hammaspyörän tai
toisen vaihteen pääakselilla olevan hammaspyörän pääakselin
yhteyteen. Tämä toiminta tapahtuu käytännöllisesti katsoen
yhden jatkuvan vaihdevarren liikkeen avulla.

Voitelu
Vaihdelaatikon voiteluöljyn jäykkyyden on oltava kesällä

S. A. E. 140.
Talviöljyn jäykkyyden tulee olla S. A. E. 90.
Vaihtakaa öljy keväisin ja syksyisin tai joka 8000 km. ajon

jälkeen sen mukaan mikä näistä ensin sattuu.

Voiteluöljyä tarvitaan vaihdelaatikon täyttämiseksi täyttö-
tulpan tasalle 1,180 1. (kts. kuvaa 14).

ETUAKSELI
Etuakseli on I-tyyppinen ja pitää sen kohdallaan kolmiotuki,

jonka takapään laakeri muodostaa pallonivelen. Tämä asennus-
tapa pitää akselin oikeassa asennossa tieoloista ja ajonopeudesta
riippumatta.

Raidetanko on akselin takana ja voidaan sillä säätää pyörien
etuviistoutta.

Etupyörien suuntaus
Etupyörien suuntaus on tärkeä seikka renkaiden taloudelli-

suutta ja ohjauksen helppoutta silmällä pitäen. Jos pyörät ovat

väärin suunnatut, joutuvat renkaat pyöriessään luistamaan
maata pitkin, mikä nopeasti kuluttaa niitä.
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Pyörien etuviistouden tulee olla 1/ 16". Mittaus on suoritettu
pyörän keskipisteen korkeudelta maasta lukien vanteiden etu-
ja takareunojen väliltä. Vanteiden takareunojen välimatka ei
saisi koskaan olla 1/ 18

// suurempi kuin etureunojen välimatka.
Jos näitten mittojen ero on tästä poikkeava on se merkkinä siitä,
että pyörien suuntaus on väärä ja vaunu on siis vietävä Mer-
cury-myyjän tarkastettavaksi. Hätätilassa on noudatettava seu-
raavia ohjeita:

Höllentäkää raidetangon kummassakin päässä puristimien
pultteja. Raidetangon toinen pää on vasenkierteinen ja toinen
pää oikeakierteinen, joten kiertämällä raidetankoa puoleen tai
toiseen tangon päiden väli pitenee tai lyhenee tarpeellisen mää-
rän pyörien oikean etuviistouden aikaansaamiseksi.

Etupyörien laakerien tarkistus
Jos laakereissa on liiallista liikuntaa voidaan ne tarkistaa seu-

raavasti :

Nostakaa vaunun etupää ylös ja irroittakaa navan uiko- ja
sisäsuojus. Poistakaa sokkanaula pyörän laakerin mutterista
ja kiristäkää mutteria kevyesti sopivalla avaimella, kunnes
laakerissa ei havaita mitään väljyyttä. Kiertäkää sitten tarkis-
tusmutteria takaisin noin ] /H kierrosta ja pankaa sokkanaula
paikoilleen. Sokkanaulaa paikoilleen sovittaessanne kiertäkää
mieluummin mutteria auki kuin kiristäen sitä.

Etupyörien voitelu
Laakerit on puhdistettava ja voideltava normaalisissa ajo-olo-

suhteissa joka 8000 km:n ajon jälkeen.

Käyttäkää Fordin pyöränlaakerirasvaa M-544, jota on saata-
vissa Mercury- ja Ford-myyjiltä (kts. kuvaa 12).
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TAKA-AKSELI

Yleinen selostus ja toiminta
Taka-akseli on :| / 4-kevennettyä tyyppiä, joten vaunun paino

rasittaa pääasiassa suoraan akselikoppaa eikä pyörien akseleita.
(Kts. kuvaa 15.) Akselien tehtäväksi jää näin ollen varsinai-
sesti vain pyörien pyörittäminen. Taka-akselin hammaspyö-
rästöt ja laakerit ovat tehtaalla hyvin huolellisesti tarkistetut
eivätkä ne tarvitse muuta huoltoa kuin asiallisen voitelun.

Voitelu
Käyttäkää kesällä taka-akselin voiteluaineena ohutta korkea-

painehammaspyöräöljyä S. A. E. 140. Talvella käyttäkää ohutta
korkeapainehammaspyöräöljyä S. A. E. 90.

Uusikaa öljy joka syksy ja kevät tai joka 8000: s km, sen mu-

kaan mikä näistä ensin sattuu. Ennen täyttämistä on taka-akseli
sisäpuolelta huuhdeltava.

1,180 1. öljyä riittää täyttämään taka-akselin täyttötulpan
tasalle.

Vetoakselin putki ja vetoakseli
Vetoakselin putken päätehtävänä on estää taka-akselikopan

kiertyminen sekä ottaa vastaan työntövoima, mutta se myös
suojaa vetoakselia ja pitää taka-akselikopan paikoillaan. Vii-
meksimainitusta seikasta johtuen takajousta eivät rasita työntö-
jä jarrutusvoimat, vaan se toimii ainoastaan joustavana ja
iskuja vaimentavana elimenä.

Nopeusmittarin käyttöakseli
Nopeusmittarin käyttöakselia käyttää kierukka ja kierukka-

pyörä, joka sijaitsee vetoakselin putken etupäässä. Nämä osat
saavat voitelunsa murtonivelestä.
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Kuva
15—Taka-akseli
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Vetoakselin laakerit
Vetoakselin putken etupäässä on rullalaakeri, joka tukee

vetoakselin päätä. Myöskin vetoakselin keskikohdalla on sa-
manlainen laakeri. Nämä laakerit voidellaan vetoakselin put-
kessa olevien voitelunippojen kautta (kts. kuvaa 12).

Takapyörien voitelu
Takapyörien laakerit on voideltava lievästi Fordin pyörän-

laakerirasvalla joka 1500 km. ajon jälkeen (kts. kuvaa 12).

Murtonivel
Voidelkaa joka 1500 km. ajon jälkeen. Käyttäkää erikoisesti

tätä varten valmistettua saippuaperusteista rasvaa. Katsokaa
voitelunipan paikkaa kuvasta 12.

JARRUT
Yleinen selostus ja toiminta

Jalkajarruna on sisäpuolisesti toimiva nestejarrujärjestelmä,
joka vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Käsijarrun vivun
avulla voidaan takapyörien jarruja käyttää myös seisonta- ja
käsijarruna. Etummaisissa jarrukengissä on käytetty kudottua
jarrunauhaa, takimmaisissa massanauhaa.

Tarkistus
Jarrujen oikean tarkistuksen pysyttämiseksi kehoitamme

Teitä jättämään tämän tärkeän tehtävän valtuutetun Mercury-
tai Ford-myyjän suoritettavaksi.

Jos olette pakoitettu itse suorittamaan tarkistuksen, mene-
telkää seuraavasti:
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Tarkastakaa, että käsijarru on täysin vapaa ja menetelkää
sitten jokaisenpyörän suhteen seuraavasti: 1. Kohottakaa pyö-
rää kunnes rengas on irti maasta, kiertäkää etummaisen jarru-
kengän tarkistuspulttia nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes
kenkä nojaa kiinteästi rumpua vasten eikä pyörää voi liikuttaa
käsin. 2. Kiertäkää pulttia takaisinpäin juuri sen verran että
pyörää voi kiertää ilman että jarru laahaa. 3. Tarkistakaa vas-
takkaisen kengän tarkistuspultti samalla tavalla, paitsi että
kierrätte pulttia päinvastaiseen suuntaan, kuten kuvassa 16 on
osoitettu. 4. Laskekaa pyörä maahan.

Tärkeätä
Pääsylinterin nestesäiliö on pidettävä täytettynä siten, että se
on *4 tuumaa vaille täysi kannesta mitaten (kts. kuvaa 17).
Jarrunesteenä on käytettävä Fordin alkuperäistä jarrunestettä.
Riittämättömästä nestemäärästä säiliössä on seurauksena, että
ilmaa pääsee järjestelmään. Tämä taas tekee jarrut peräänanta-
viksi ja tehottomiksi, joten ilman poistaminen on välttämätöntä
Mercury- tai Ford-huoltoasemalla.
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OHJAUSLAITE

Ohjauslaite on »tuntilasimallista» kierukka- ja kaksoisrulla-
tyyppiä. Välityssuhde on 18,2 :1.

Kuva 16
Jarrukenkäasennelmat

Kulumisen aiheuttama tarkistus
Rullan ja kierukan välisen kosketuksen tiukentamiseksi

irroittakaa tarkistuslaitteen kansi (kts. kuvaa 18). Siirtäkää
lukkolevyä niin, että tarkistusruuvia voi kiertää. Asettakaa
ohjauspyörä suoraan-ajo asentoon. Kiristäkää kosketuksen tar-
kistusruuvia koteloon päin; kiertäkää sitä sitten sen verran
aukipäin, ettei synny liikakireyttä. Asettakaa lukkolevy ja
kansi takaisin paikoilleen.

Ohjauskierukan päittäisliikunta säädetään välilevyjen avulla.
Tarkistusta ei tarvitse suorittaa kuin vasta monien tuhansien
kilometrien ajon jälkeen. Kun tällainen työ tulee kysymykseen
on parasta kääntyä Mercury-myyjän puoleen.
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Kuva
17— Jarrujärjestelmä
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Kuva 18
Ohjauslaite

Voitelu
Lisätkää hammaspyöräöljyä ohjauslaitteen täyttötulpan ta-

salle joka 1500 km ajon jälkeen. Käyttäkää hammaspyöräöljyä
S. A. E. 90 talvella ja S. A. E. 140 kesällä.

SÄHKÖLAITTEET

Kennosto sijaitsee väliseinän etupuolella konepeiton alla.
Se on 6 voltin kennosto, jossa on 17 levyä. Sen varauskyky on
100 amperituntia.
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Tarkastakaa joka toinen viikko, että nesteen (elektrolyytin)
yläpinta on tarpeeksi korkealla. Lisätkää ainoastaan tislattua
vettä nesteen yläpinnan pysyttämiseksi levyjen yläpuolella.

Lisättäessä pakkasella kennostoon vettä on moottoria käytet-
tävä jonkin aikaa, jotta vesi sekottuisi happoliuokseen ja
estyisi jäätymästä.

Kylmällä säällä kennosto menettää jonkin verran tehos-
taan samalla kuin vaatimukset sen tehoon nähden suurenevat,
koska moottorin pyörittämiseen tarvitaan tällöin enemmän
voimaa. Kennoston lataus voidaan pysyttää riittävänä käyttä-
mällä järkiperäisesti sähköisiä varusteita ja sähköllä toimivia
erikoislaitteita, jotka kaikki lisäävät virran kulutusta.

Kuva 19 — Generaattori ja jännitesäätäjä

Generaattori
Generaattori kehittää kennoston lataukseen tarvittavaa sähkö-

energiaa. Generaattori on kaksiharjaista tyyppiä ja jännite-
säätäjä säätää automaattisesti sen tehon.

Relee ja jännitesäätäjä
Tämä laite (kts. kuvaa 19) on kiinnitetty moottorin puolei-

seen väliseinään. Relee-osa on automaattinen katkaisija, joka
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sulkee latausvirtapiirin generaattorin ja kennoston välillä niin-
pian kuin generaattori synnyttää tarpeeksi virtaa kennoston
lataamiseksi ja katkaisee tämän virtapiirin silloin, kun gene-
raattori ei lataa, jotta kennosto ei pääsisi purkautumaan gene-
raattorin kautta.

Jännitesäätäjä on myös automaattinen eikä tarvitse mitään
hoitoa. Säätäjä säätää generaattorin tehoa kuormituksen ja
kennoston lataustilan mukaan.

Kennostonmittari
Kennostonmittaria, joka sijaitsee kojetaulussa (kts. kuvaa 1),

käytetään tavanmukaisen amperimittarin asemesta. Tämä koje
näyttää kennoston lataustilan. Taulussa oleva »L» merkitsee
alhaista, »N» normaalia ja »H» täyttä lataustilaa.

Mittarin osoitin on normaalikäytössä mustassa sektorissa. Jos
osoitin laskee tämän alapuolelle, osoittaa se, että kennosto ei ole
täysin ladattu. Jos osoitin nousee mustan sektorin yläpuolelle,
johtuu se todennäköisesti jännitesäätäjän virheellisestä toimin-
nasta. Jos tällaista ilmenee, on viisainta heti kääntyä Mercury-
huoltoaseman puoleen.

Kun sytytyksen katkaisija on kytketty ja moottori on pysäh-
dyksissä, on mittarin osoitin lähellä mustan sektorin alaviivaa,
jos kennosto on hyvässä kunnossa. Osoitin kohoaa hitaasti mus-
taan sektoriin niin pian kuin moottori käynnistyy, osoittaen,
että generaattori lataa.

Käynnistysmoottori

Käynnistysmoottori on kiinnitetty vauhtipyörän koteloon ja
Bendix-laite siirtää vääntövoiman vauhtipyörään.
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Kuva 20
Käynnistysmoottori

Magneettityyppinen katkaisija on sijoitettu moottorinpuolei-
seen väliseinään. Tämä katkaisija saattaa käynnistysmoottorin
toimimaan, kun kojelaudan käynnistinkosketinta painetaan.

Käynnistysmoottorin akselin pyöriminen pakoittaa Bendix-
laitteen hammaspyörän siirtymään pitkin akseliaan, jolloin sen
hampaat joutuvat vauhtipyörän hammaskehän hampaiden lo-
miin. Moottorin käynnistyttyä ylittää vauhtipyörän nopeus
käynnistimen hammaspyörän nopeuden, jolloin tämä irtautuu
vauhtipyörästä automaattisesti.

Käynnistimen laakereita ei tarvitse voidella.

Valokatkaisija

Valokatkaisija sijaitsee ohjauspyörän keskellä (kts. kuvaa
21).

49



Kun valokatkaisijan nupit
ovat neutraali- eli »ylös alas»-
asennossa, ovat valot sammuk-
sissa. Kääntämällä katkaisijaa
oikealle, kunnes se pysähtyy,
sytytetään etulyhdyt. Vastaan-
tulovalojen käyttöön siirtymi-
nen tapahtuu painamalla jal-
kalaudassa jarrupolkimen ja
kytkinpolkimen välissä olevaa
katkaisijaa. Tämä katkaisijan
vuorottainen painaminen alen-
taa ja kohottaa etulyhtyjen
valokeilan. Pieni punainen
valo syttyy kojelaudassa käyn-
nistinkoskettimen yläpuolelle
silloin kun kaukovalo eli ajo-
valo toimii. Katkaisijalla, joka

Kuva 21
Valokatkaisija ja etuvalon

permantokatkaisij a

sijaitsee kojelaudan alla, säädetään kojelaudan valot muista
valoista riippumatta (kts. kuvaa 1). Kiertämällä säätönuppia
saadaan kojelaudan valot tarpeen mukaan kirkaammaksi tai
himmeämmiksi.

Valovirtapiirin sulake
Valaistusjärjestelmä on suojattu 20 amperin sulakkeella.

Sulake sijaitsee väliseinän sisäpuolella suojuksen alla. Nor-
maalinen virrankulutus ei vaikuta sulakkeeseen, mutta siinä
tapauksessa, että syntyy hyvin voimakas virrantarve, kuten
satunnaisen oikosulun aiheuttama tai vika jossakin valaistus-
virtapiirissä, palaa sulake poikki ja katkaisee siten virran.
Sulake siis suojelee johtoja rikkoutumiselta ja estää myös ken-
noston nopean purkauksen. Ennenkuin panette uuden sulak-
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keen entisen tilalle, on virtapiirin liikakuormituksen syy todet-
tava ja korjattava.

Valonheittäjät

Valonheittäjäin lampuissa on kaksi hehkulankaa. Molemmat
hehkulangat ovat erillään toisistaan ja on toinen niistä erikoi-
sella metallivarjostimella varjostettu niin, että se voi säteillä
valoa vain heijastimen ylempään puoliskoon, josta valo heijas-
tuu tiehen auton eteen (vastaantulovalot). Toinen hehkulanka
sen sijaan säteilee valoa koko heijastimeen, josta se heijastuu
myös kauemmaksi eteen (ajovalot). (Kuvan 23 lyhdyissä on
n. s. amerikalaiset lamput, joitten käyttöä ei meillä sallita.)

Lähivalon keskus on suunnattu n. 2 '' VU astetta yläasemasta
alaspäin, eli n. 8 tuumaa seinällä, joka on 25 jalan päässä lyh-
tyjen laseista. Sekä kauko- että lähivalon valovoima on 32 nor-
maalikynttilää. Seisontavalon hehkulampun valovoima on 1y2
kynttilää.

Kuva 22
Valonheittäjien asetusohjeita
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Kuva
23
—Etulyhdyt
ja

niiden
tarkistuslaitteet
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Kuva
24
— Sähköjohtojen

kytkinkaava
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Etulyhtyjen tarkastus ja suuntaus
Lyhdynlasin irroittamiseksi höllennetään kiinnitysruuveja,

jotka pitävät lasin pidätintä paikoillaan. Irroittaessanne lasia
kiertäkää sitä kevyesti. Kuva 23 näyttää heijastimen kolme
tarkistusruuvia. Yläruuvin avulla käännetään valokeilaa ylös-
tai alaspäin kun taas sivulla olevien ruuvien avulla suunnataan
valokeila oikealle tai vasemmalle. Valonheittäjiä tarkistaes-
sanne peittäkää vasen lyhty ja painakaa permantokatkaisija
kaukovaloasentoon. Suunnatkaa sitten oikea heijastin niin, että
valokeilan keskikohta on 24 tuumaa (60 sm) oikealle vaunun
keskiviivasta ja sen ylin kohta 30 tuumaa (75 sm) lattiasta
(kuva 22). Peittäkää sitten oikea lyhty ja suunnatkaa vasen
lyhty samalla tavalla, paitsi että valokeilan keskikohdan tulee
olla 24 tuumaa (60 sm) vasemmalle vaunun keskiviivasta.
Heijastimen ollessa tässä asennossa on valokeila oikein myöskin
silloin kun se permantokatkaisijalla vaihdetaan lähivaloon. Suo-
rittakaa lopullinen tarkistus lasien ollessa paikoillaan.

KORI
Koriosien voitelu

Öljytkää ovien saranat lyhyin väliajoin käyttäen imeytyvää
kuivaa voiteluainetta.

Ovien salvat, ohjaimet, vastimet ja pidätysselot on voideltava
kyllästetyllä voiteluvahalla, koska öljy tai rasva tahrivat ver-
houksen.

Peseminen ja kiilloittaminen
Pitääksenne vaunun emaljikiilloituksen hyvässä kunnossa

peskää kori sientä käyttäen paljaalla vedellä. Kuivatkaa sitten
kostealla säämiskällä.
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Jos kiilloitukseen on tarttunut likaa, joka ei lähde helposti
paljaalla vedellä, käyttäkää silloinLincoln-Zephyr tai Lincolnin
puhdistus- ja kiilloitusainetta, jota on saatavana Mercury- ja
Ford-myyjiltä.

VARUSTEET
Nopeusmittari

Nopeusmittari näyttää ajonopeuden kilometreinä tunnissa,
kunkin osamatkan kilometrimäärän ja vaunun kokonaisa jomat-
kan. Mittarin takana kojelaudan alla on nuppi, jonka avulla
osamatkan osoitin voidaan asettaa takaisin nolla-asentoon.

Kello
Kellotaulun takana oleva nuppi on osoitinten kääntämistä var-

ten. Jos yhteys kennostoon jostain syystä katkeaa, ei kello käy
tämän katkeamisen aikana, jotenka se on asetettava aikaan sen
jälkeen, kun kennosto jälleen on yhdistetty.

Kellon takana on kolmen amperin sulake suojaamassa sitä
sähkövaurioilta.

Savukkeensytytin
Savukkeensytytin on kojelaudan alaosassa radion ääniaukon

oikealla puolella (kts. kuvaa 1).

Iskunvaimentajat
Iskunvaimentaj at ovat kaksipuolisesti vaikuttavaa nestetyyp-

piä ja voidaan niiden vaimennusteho tarkistaa tarpeen mukai-
seksi. Joka 8000: s km. on tarkastettava, että iskunvaimenta-
jissa on riittävästi nestettä. Erikoisnesteen lisäämisen ja kausi-
tarkistuksen suorittaa parhaiten Mercury-myyjä.
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RENKAAT

Renkaan ilmanpaine
Vajaapaineiset renkaat vaikuttavat vaunun ajo-ominaisuuk-

siin, lisäävät polttoainekulutusta ja aiheuttavat renkaitten liial-
lisen kulumisen.

Renkaiden valmistajan suosittelema ilmanpaine on 30 naulaa
(2,1 kg/sm 2) sekä etu- että takapyörissä.

RENKAAN VAIHTO
1. Irroittaminen

Laskekaa sisärenkaasta kaikki ilma pois. Irroittakaa mo
lemmat reunat vanneuomista käyttäen
rengasrautaa tarpeen vaatiessa.

Seisokaa renkaalla venttiiliä vasta-
päätä jalat n. 35 sm. päässä toisistaan
ja pakottakaa reuna vanteen uomasta
vanteen pohjasyvennykseen (kts. ku-
vaa 25).

VAROITUS. On varottava, että ren-
kaan reunan sisäsyrjän pehmeätä ku-
mikielekettä ei vahingoiteta rengasrau-Kuva 25

dalla, koska se vahingoittuneena han-
kaa sisärengasta. Jos reunan sisä- ja ulkopuoli voidellaan saip-
pualla, helpottaa tämä irroittamista vanteen reunan yli ja suojaa
samalla reunan sisäsyrjää.

Asettakaa kaksi rengasrautaa n. 20 sm päähän toisistaan ren-
kaan ja vanteen reunan väliin lähelle venttiiliä ja vääntäkää
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pieni osa rengasta yli vanteen reunan
(kts. kuvaa 25).

Pitäen toista rautaa paikoillaan kiertä-
kää vannetta toisella raudalla siten
irroittaen jäljellä olevan osan rengasta
vanteelta.

2. Alareunan irroittaminen

Pitäkää pyörä pystysuorassa asen-
nossa renkaan toisen reunan ollessa van-
teen uomassa. Asettakaa rengasrauta
toisen reunan ja vanteen laidan väliin
pyörän yläosassa ja vääntäkää pyörä irti
renkaasta, kuten kuva 26 osoittaa.

Kuva 26

3. Renkaan asettaminen paikoilleen
Täyttäkää sisärengas pyörähköksi ja asettakaa se ulkorenkaa-

seen. Katsokaa, että ulkorenkaan tasapainomerkki on vasta-
päätä venttiilin vartta. Ennenkuin asetatte ulkorenkaan pai-

koilleen, voidelkaa reunat peh-
meällä saippualla. Asettakaa ren-
gas vanteelle ohjaten venttiiliä
venttiiliaukon läpi.

4. Alareunan sovittaminen
Työntäkää alareuna vanteen kes-

kisyvennykseen venttiilin kohdalla
Kuva 27

rauta voi olla tarpeen vaannet-

ja pakoittakaa jäljelläolevaosa reu-
nasta vanteen laipan yli. Rengas-

taessa reunan viimeistä osaa laipan yli (kts. kuvaa 27)
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5. Yläreunan sovittaminen

Asettakaa rengasrauta yläreu-
nan ja vanteen laipan väliin vent-
tiilin vastakkaisella puolella ja
vääntäkää reunaa vanteen laipan
yli. Pitämällä tätä rautaa paikoil-
laan jatkakaa vääntämistä toisella
raudalla vanteen ympäri, kunnes
reuna on paikoillaan (kts. kuvaa
28).

Kuva 28

Täyttäkää rengas hitaasti ja huolehtikaa, että se asettuu tasai-
sesti vanteen kummallekin puolen. Tätä »keskittymistä» voi-
daan auttaa koputtelemalla rengasta sen jälkeen kuin siinä on
n. 15 naulan (1 ilmak.) paine. Täyttäkää sitten täyteen painee-
seen saakka.

VAROITUS. Asennettaessa jompaa kumpaa etupyörää pai-
koilleen on hyvä, että joku painaa jalkajarrua, jolloin jarru-
rumpu pysyy paikoillaan. Tämä helpottaa pyörän sovittamista
rummun pultteihin.

Tavallisen tasapainomerkin lisäksi on muutamissa renkaissa
lähellä reunaa kirjaimet »L» ja »R». »L»:llä merkityt renkaat
ovat etupyöriä varten, mutta niitä voidaan käyttää myös taka-
pyörissä. »R:llä» merkittyjä renkaita on käytettävä vain taka-
pyörissä.

Parhaimman tasapainon aikaansaamiseksi pyörät on asetet-

tava rummuille niin että kirjain »L» ja »R» on lähellä jarru-
rummun harjanteessa olevaa pykälää.
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Väkivipu
Kuvassa 29 nähdään väkivivun paikka edessä ja takana vau-

nua nostettaessa samoin kuin varrenkin paikka väkivivussa
nostettaessa ja laskettaessa vaunua. Vaunua laskiessanne pai-
nakaa väkivivun vartta kevyesti alaspäin. Paineen suuruus
säätää laskunopeuden.

Kuva 29
Nosturi
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