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Takuu.
Jokainen uusi Willys-Knight tehtaan valmistama moottoriajoneuvo

taataan virheettömäksi mitä aineeseen ja valmistukseen tulee, edellyt-
täen normaalia käyttöä ja hoitoa; tämä takuu supistuu kuitenkin asiamies-
liikkeen paikkakunnalla tapahtuvaan virheellisen osan vaihtamiseen uuteen,
ja on tällainen osa yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa, lukien siitä
milloin vaunu on tehtaalta toimitettu alkuperäiselle ostajalle, tehtaan
valtuutetun tarkastajan tekemän tai itse tehtaalla tehdyn havainnon
perusteella todettava virheelliseksi aineen tai työn puolesta; tehdas pidät-
tää kuitenkin oikeutenaan virheellisten osien uusiin vaihtamisen sijasta
suorittaa vastaava korvaus hyvityslaskun muodossa tai käteisellä; tämä
takuu on yksinomaan voimassa jokaisen muun niin lausutun kuin viitatun
takuukaavan tai sopimuksen asemesta; tehdas ei omaksu mitään muuta
vastuuta moottoriajoneuvojensa myynnin yhteydessä eikä liioin salli
kenenkään muun puolestaan sitä tekevän.

Tämä takuu ei käsitä sellaisia ajoneuvoja, mitkä ovat ulkopuolella
tehtaan korjatut tai muutetut siten, että ne tehtaan mielipiteen mukaan
havaitaan huonontuneiksi mitä kestävyyteen ja luotettavuuteen tulee,
eikä liioin sellasia, jotka ovat joutuneet huonolle hoidolle, välipitämättö-
myydelle ja onnettomuustapaukselle alttiiksi.

Tehdas ei anna takuuta letkuille, renkaille, sytytyskoneille, torville
tai muille merkinantolaitteille, käyntiinpanolaitteille, generaattoreille,
pattereille, nopeusmittareille tai muille kauppatavaroille, koska näitten
asianomaiset valmistajat pitävät niitä poikkeuksetta varastossa.

Eivät erikoisvalmistajat yhtä vähän kuin tehtailijatkaan anna takuuta
sellaisista virheellisyyksistä, joita ei voida todeta tehtaan tarkastuksessa.

Huom.! Tehtailijat pidättävät oikeutenaan ilman edelläkäypää ilmoi-
tusta milloin hyvänsä korjata, muuttaa tai kokonaan lopettaa jonkun
vaunumallin, osan tai osien valmistamisen.



Alkulause.
Omistaessaan WILJyYS-KNIGHT automobiilin tietää jokainen, että

hänellä on vaunu joka, ennenkuin se jättää tehtaan, on perinpohjin kokeiltu
ja tarkastettu.

Jotta se pysyisi parhaassa kunnossa on sitä, samoinkuin jokaista muu-
takin koneistoa, voideltava määrätyllä tavalla, kaikki sen työtätekevät
osat ja öljyttäjät on tarkoin pidettävä puhtaina, ja kaikkia sen muttereita
ja liitoskohtia on järjestelmällisesti pidettävä tarkistuksen alaisina.

Seuraavilla sivuilla mainitaan mitä WIL,L,YS-KNIGHT omistajan
tulee vaunustaan tietää voidakseen antaa sille parhaimman hoidon, jotta
se tuottaisi hänelle myös mahdollisimman suuren hyödyn ja huvin. I,ue
ja seuraa sen vuoksi tarkoin näitä ohjeita. Olemme vakuutetut siitä, että
WIIyLYS-KNIGHT silloin tulee täysin vastaamaan siihen varsin oikeute-
tusti kohdistuvia suuria toiveita.

Jos jokin tarkistus tai korjaus, joita edempänä ei ole mainittu, osoit-
tautuisi välttämättömäksi, älä ryhdy omin neuvoin kokeilemaan, vaan
käänny kokeneen korjaajan puoleen. Ajan mittaan tulee epäilemättä
osoittautumaan taloudellisimmaksi antaa sen liikkeen, josta vaunu on
ostettu, suorittaa tarvittavat korjaukset, sillä liikkeen harrastuksiin kuu-
luu luonnollisesti tehdä parhaansa asiakkaittensa hyväksi ja on se sitä-
paitsi paremmin kuin kukaan muu selvillä WIIyIvYS-KNIGHT'in : raken-
teesta ja hoidosta.

Huom.! Älä ryhdy korjauksiin niin kauvan kuin vaunu toimii tyydyt-
tävästi.



Vaunun tehdasnumero, moottoriteho, paino y. m.

Silinterilukumäärä 6
Silinterin läpimitta 82,5 mm.
Iskunpituus 120,65 mm.
Silinterin tilavuus 3,874,4 cm3 .
Moottorin teho 65 Hv.
S:ma A. 1,. A. M. Ratingin mukaan .... 25,35 Hv.
Akselienväli 3,48 m.
Raideleveys 1,42 m.

Paino, pakkaus siihen luettuna:
Touring 1,610 kg.
Roadster 1,575 »

Kupé 1,665 »

Kupé-Sedan 1,700 »

Sedan 1,745 »

Brougham 1,745 »

Käytä ainoastaan alkup. Willys-Överland osia.
Jäljitellyt osat ovat tavallisesti laadultaan aliarvoisia ja voivat ne

monasti aikaansaada vakavia vahinkoja vaunun koneiston muissa osissa.
Alkup. osia myyvät ainoastaan jälleenmyyjämme. Älä käytä muita

kuin alkup. osia. Vaunussa löytyvät ei-alkup. osat kumoavat tähän vau-
nuun nähden tehtaan takuu-sitoumuksen.

Vaunun sarjanumero löytyy levyllä, joka onkiinnitetty vaunun rungon
oikean puolen takaosaan sekä kuljettajanistuimen tyynyn alle.

Moottorinumero on merkitty metallilevylle kampikammion vasempaan
puoleen.



1 Luku

Käyntiinpano- ja ajo-ohjeita.
Uutta vaunua ei saa ajaa nopeammin kuin 30 km. tunnissa ensim-

mäisillä 800 km:llä. Jos vaunua ajetaan suurella nopeudella sen uutena
ollessa, niin lähekkäin olevat hankauspinnat kuumenevat sillä seurauk-
sella, että männät tai luistit leikkautuvat kiinni tai laakerit sulavat.
Moottori ei saa koskaan hyökätä sitä tarkistettaessa tai vaunun seis-
tessä paikallaan.

Vaunun ajokuntoon asettaminen.
Täytä jäähdyttäjä puhtaalla, pehmeällä vedellä.
Täytä voiteluöljysäiliö moottorin vasemmalla puolella olevan öljyn-

täyttöaukon kautta, siksi kunnes öljypinnan osoittaja näyttää, että säiliö
on täynnä.

Täytä polttoainesäiliö.
Voitele kaikki öljyä tai vaseliinia kaipaavat kohdat.

Kuva 1.
Moottorin käyntiinpaneminen käyntiinpanomoottorin avulla.

Siirrä vaihdetanko vapaa-asentoon ja pane käsijarru päälle.
Siirrä ohjauspyörällä olevaa kaasuvipua ylöspäin kolmasosa sen koko

liikuntavarasta.
Siirrä sytytysvipu puoliväliin ylöspäin.
Käännä sytytyksen katkaisija-avain »on» sanalla merkittyyn asemaan.
Paina käyntiinpanonappulaa jalallakunnes moottori rupeaa käymään.

Jos ei moottori sytytä heti, sulje vitkalleen kaasuttajan ilmaventtiiliä
sillä aikaa kun moottori kiertää käyntiinpanomoottorin avulla. Heti kun
moottori sytyttää, on ilmaventtiiliä taas avattava tarpeen mukaan.

Moottorin lämmitessä aseta kuristusläppä, ilmaventtiili ja sytytys
edullisimpaan käyntiasemaan. Kun moottori on läpeensä lämmennyt
paina ilmaventtiilin säätäjä kokonaan sisälle. Älä aja ilmaventtiilin sää-
täjän ollessa ulosvedettynä, sillä moottori kuluttaa silloin turhan paljon
bensiiniä sekä nokeutuu. Älä koskaan pane moottoria käyntiin kuristus-
läpän ollessa täysin avattuna ja sytytyksen ollessa aikaisimmillaan.
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Kuva 1

vSiirrä vaihdetanko vapaa-asentoon ja pane käsijarru päälle.

Siirrä sytytysvipu kolmanneksen matkastaan ylöspäin.

Siirrä sytytys- ja kaasuvipu edullisimpaan käyntiasemaan.

Vaunun liikkeelle paneminen.
Irroita käsijarru, jos se on päällä.
Paina alas kytkinpoljin.
Siirrä vaihdetanko matalimpaan vaihteeseen.

Siirrä vaihdetanko nopeasti toiseen vaihteeseen.

Alempaan vaihteeseen vaihtaminen. Kuva 1.
Paina alas kytkinpoljin.
Enennä hieman vauhtia, jos ajat tasaisella tiellä.

Moottorin käyntiinpaneminen käyntiinpanokammen avulla

Vaunua ensi kerran käyntiinpantaessa tai sen seisottua useampia
viikkoja käyttämättä, on syytä panna moottori käyntiin vaunun varus-
teisiin kuuluvan käyntiinpanokammen avulla.

Irroita S3Ttytystulpat ja kaada jokaiseen silinteriin neljäsosa teekupil-
lista voiteluöljyä. Kierrä kammella moottoria ympäri noin 10—12 kertaa
ja aseta senj aikeen sytytystulpat paikoilleen.

Siirrä ohjauspyörällä olevaa kaasuvipua ylöspäin neljänneksen sen
koko liikuntavafasta.

Vedä ulos ilmaventtiilin säätäjä, niin että ilman tulo silintereihin estyy.
Käännä sytytyksen katkaisija-avain »On» sanalla merkittyyn asemaan.
Kierrä moottoria nopeasti käyntimpanokammella siksi kunnes kone

sytyttää. Heti moottorin ruvettua käymään, paina ilmaventtiilin säätä-
jää asteettain sisällepäin kunnes moottori lämpenee. Paina sitten säätäjä
kokonaan sisälle.

Paina verkalleen kaasupoljinta ja laske kytkinpoljin samanaikaisesti
hiljalleen ylös.

Anna vaunun lähteä hitaasti liikkeelle, ota sitten jalka pois kaasu-
polkimelta ja.paina samanaikaisesti kytkinpoljin alas.

Paina verkalleen kaasupoljinta ja laske kytkinpoljin samanaikaisesti
hiljalleen ylös.

Siirrä sitten vaihdetanko kolmanteen vaihteeseen. Kuten edellisissä
vaihdoissa, niin on nytkin ennen vaihtamista kaasupoljin laskettava ylös
ja kytkinpoljin painettava alas.

Vaunun vauhti on järjestettävä kaasupolkimella, ei ainoastaan vaih-
teita vaihdettaessa, vaan ajettaessakin.

Siirrä vaihdetanko nopeasti seuraavaan alempaan vaihteeseen ja laske
kytkinpoljin ylös.

Alempaan vaihteeseen siirtyminen on tehtävä aina silloin, kun moot-
tori on raskaasti kuormitettu tai nopeuden ollessa vähäisen, kuten esim.
vastamaata ajettaessa, hietaisella tiellä tai vilkkaassa katuliikenteessä.

Älä koskaan vaihda matalimpaan' vaihteeseen vaunun kulkiessa suu-
rella nopeudella.



7

Vaunun pysähdyttäminen. Kuva 1.
Vähennä kaasua.
Paina alas kytkinpoljin.
Jarruta jalkajarrulla.
Kun vaunu on pysähtynyt, siirrä vaihdetanko vapaa-asentoon.
Pane käsijarru päälle.
Ivaske kytkinpoljin ylös.

Vaunun takaperin ajaminen. Kuva 1.
Vaunun seisoessa paikallaan, paina alas kytkinpoljin.
Siirrä vaihdetanko peräytysvaihteeseen.
L,aske kytkinpoljin hiljalleen ylös.

Moottorin pysäyttäminen. Kuva 1
Katkaise sytytysvirta

Sytytysvivun käyttö. Kuva 1
Sytytysvivun asento vaihtelee ajo-olosuhteiden mukaan. Vasta-

alkavalle on ajaminen yksinkertaisempaa, jos hän aina pitää sytytysvipua
ainoastaan yhdessä asennossa (ajettaessa), nimittäin alimmassa asennos-
saan tai niin alhaalla kuin voi, mutta ei kuitenkaan niin alhaalla, että
moottori alkaa nakuttaa korkeamman kierrosluvun vallitessa (terävä
metallinen ääni).

Tavallisella nopeudella ajettaessa sytytys järjestäytyy itsetoimivasti
(automaattisesti) virranjakajassa, mutta erikoisissa tilanteissa on ohjaus-
pyörässä olevaa sytytysvipua käytettävä sytytyksen aikaisemmaksi tai
myöhäisemmäksi järjestämisessä.

Jos vaunun kulkiessa kolmannella vaihteella moottorin nopeus on
alennettu mahdollisimman pieneksi kuristusläppää sulkemalla tai, jos
moottori on kovasti kuormitettu, voi usein sattua, että sytytys on
asetettava myöhäisemmäksi, varsinkin jos moottorista rupeaa kuulu-
maan terävä metallinen nakutus, sillä muussa tapauksessa voivat laakerit
vioittua, sen takia että sytytys tapahtuu liian aikaisin. Moottorin hiljal-
leen käydessä tyhjänä on sytytysvipua pidettävä osapuilleen puoli-
välissä alaspäin.

2 Luku.

Voitelujärjestelmä.
Moottorin voitelu.

Kaikki Willys-Knight moottorin osat saavat voitelunsa kampikam-
miossa olevasta öljysäiliöstä. Kampikammion alaosasta imee öljyn öljy-
pumppu, joka on pulteilla kiinnitetty kampikammion alapuolelle keski-
seinämään. Pumppua käyttää luistien ohj ausakselilla oleva kierukka-
pyörä.
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öljypaineen mittari. Kuva 1.

öljyn uusiminen kampikammiossa.

Pumpusta öljy puserretaan öljynjakaja-kappaleeseen, joka on kiin-
nitetty kehyslaakerien kuoriin. Tästä öljynjakaja-kappaleesta johdetaan
öljy kehyslaakereihin niiden kuoressa olevien reikien kautta sekä eri put-
ken kautta öljypaineen tarkistusventtiiliin. Kampiakseliin porattujen
kanavien kautta kulkeutuu öljy edelleen kehyslaakereista kiertokangen
alapään laakereihin. Kampikammiossa olevien öljykanavien kautta joh-
detaan öljy kehyslaakereista luistien ohjausakselin laakereihin, holkkeihin,
generaattorin käyttöakselin laakeriin sekä automaattiseen ketjunsäätä-
jään. Viimemainitussa olevien reikien kautta kulkeutuu öljy luistien käyt-
töakselin ketjuun.

Luistien kiertokanget, silinterien ja luistien seinämät, sekä mäntä-
tappien holkit saavat voitelunsa kiertokankien alapään laakereista roisku-
vasta öljystä.

Tarpeeton öljy juoksee takaisin kampikammion öljysäiliöön hienon
siivilän kautta, joka on kampikammion alaosassa.

Öljyjärjestelmä on suunniteltu siten, että se voitelee runsaimmin moot-
torin ollessa raskaasti kuormitettuna, siis esim. silloin kun moottoria kiih-
dytetään, jyrkkää vastamaata ajettaessa, rapaisella, hietaisella tai lumen
peittämällä tiellä kuljettaessa, j. n. e. Tämä on mahdollista sen kautta,
että öljyn paine on säännöstelty, ei vaunun nopeuden mukaan, vaan kuris-
tusläpän aukon suuruuden mukaan. Öljypaineen säätäjäventtiili on siis
toisin sanoen yhteydessä kuristuläpän kanssa, joten öljyn tulo järjestäytyy
täsmällisesti moottorin öljytarpeen mukaan. Kun siis kuristusläppc a
avataan, nousee öljyn paine.

Öljyjärjestelmään mahtuu 9 litraa öljyä. Öljyä on lisättävä säiliöön
jo ennen kuin moottorin vasemmalla puolen oleva öljypinnan korkeuden
osoittaja näyttää öljyn laskeneen alle »Full» merkin.

Uutta öljyä on kaadettava öljysäiliöön öljyntäyttöaukon kautta, jolloin
kansi luonnollisesti ensin on avattava. Kuvassa 8 on öljyntäyttöaukko
merkitty numerolla »2».

Öljypaineen mittari on sijoitettu kojelaudalle ja osoittaa se öljyn pai-
neen. Jos mittari ei näytä mitään tai näyttää väärin, on siihen syynä
öljyn puute, tukkeutunut öljyputki tai vuoto öljyputkessa, ja on vika
heti otettava selville ja korjattava.

Ensimmäisen 800 kilometrin ja jokaisen sitä seuraavan 1,600 kilo-
metrin ajon jälkeen on kampikammiossa oleva öljy tyystin laskettava
pois kampikammion oikeassa ala-seinämässä olevan tyhjenny saukon kautta.
Sijalle on kaadettava uutta ensiluokkaista koneöljyä. Suomen oloissa on
käytettävä A-öljyä toukokuusta—lokakuuhun sekä artic-öljyä vuoden
jäljellä olevana aikana eli siis, kun maahan tulee routa on muutettava
öljylajia. Kaikkein paras öljy tulee ajan mittaan taloudellisesti edulli-
simmaksi, sillä silloin kestävät laakerit ja liikkuvat osat pisimmän ajan.
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Öljyn puhdistaja. Kuva 4.
Öljyn puhdistaja toimii automaattisesti eikä tarvitse erikoista hoitoa.

On ainoastaan huolehdittava siitä, että venttiili, joka järjestää poisto-
kaasujen kierron öljypuhdistajan ympäri, kesällä on suljettuna. Se on
kiinni, jos säätäjävipu on suunnattu eteenpäin moottorin etuosaa kohti.
Talvella venttiili voidaan avata siirtämällä säätäjävipua taaksepäin;
paljonko venttiiliä on avattava, riippuu sääsuhteista ja vaunun käytöstä.
Älä koskaan aja suurella nopeudella, jos tämä venttiili on auki, sillä
öljynpuhdistaja voi silloin käydä liian kuumaksi.

Jos joku osa puhdistajassa joutuu epäkuntoon, huomaa sen siitä,
että paksua savua tunkeutuu ulos äänenvaimentajan pakokaasuputkesta.
Öljynpuhdistaja on silloin irroitettava ja sijalle on pantava uusi puhdis-
taja, mikä työ on ammattimiehen tehtävä. Missään tapauksessa ei puh-
distajaa ole hajoitettava ja yritettävä korjata kotona.

Rungon voitelu.
Kaikki kuvassa 8 numerolla »1» merkityt kohdat ovat voideltavat

kerran viikossa tai jokaisen 400 km. ajon jälkeen. Voiteleminen on suori-
tettava vaununvarustuksiin kuuluvalla voiteluöljyn puristajalla. Yhdistä
öljynpuristajan pistinkytkijä voideltavan kohdan nippeliin. Sen voi par-
haiten tehdä siten, että sovittaa puristajassa olevan teräsnastan vasta-
päätä olevaan loveen. Paina sitten kevyesti alaspäin ja kierrä samalla
oikealle niin yhdistys tulee täysin pitäväksi. Kierrä oikealle siksi kunnes
rasva tunkeutuu laakerin läpi. Ennenkuin jälleen irroitat öljypuristajan
kierrä kädensijaa vasemmalle, niin että paine lakkaa ja rasva ei irroitet-
taessa juokse maahan. Jos voiteluaine ei pääse tunkeutumaan laakerin
sisäpinnalle asti, voi siihen olla syynä se, että vanha hyytynyt rasva on
tukkinut öljykanavat: sellaista ei saa poistetuksi millään paineella. Täl-
laisessa tapauksessa on laakeri hajoitettava ja puhdistettava.

Käytä yllämainittuihin kohtiin keskinkertaisen paksua silinteri-
öljyä, samanlaista, jota on käytettävä vaihdelaatikossa ja tasaus-
pyörästökopassa, tai pehmeää, kevyttä vaseliinia. Hyvän voiteluaineen
käyttöä ei voi liian usein painostaa, sillä hintaero paremman ja huonom-
man öljyn välillä tulee moninkerroin maksetuksi sen kautta, että vau-
nusta ei kuulu mitään kitinää eikä räminää, mikä tavallisesti on seurauk-
sena huonon voiteluaineen käytöstä.

Generaattorin öljyttäjä.
Kaada kerran viikossa tai jokaisen 400 km. ajon jälkeen 7—B tippaa

koneöljyä generaattorin kummassakin päässä oleviin öljyreikiin. Ne ovat
merkityt kuvassa 8 numerolla »7», ja näkyy sellainen myöskin kuvassa 14.

Virranjakaja. — ERITTÄIN TÄRKEÄTÄ.
Virranjakaja on voideltava jokaisen 400 km. ajon jälkeen, pitämällä

vaseliinikuppi, merkitty kuvassa 10 numerolla »9», täytettynä hyvällä,
puhtaalla vaseliinilla. Tämä voitelu takaa tasaisen ja oikean sähkö-
virtamäärän kulun sytytystulppiin.
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Käyntiinpano-moottori.

Kytkin.

Vaihdelaatikko.

Universaali nivelet.

Tasauspyörästö (Differentiali).

Kaada joka toinen viikko tai jokaisen 800 km. ajon jälkeen 7—B
tippaa koneöljyä käyntiinpanomoottorin kummassakin päässä oleviin
öljyreikiin — merkityt numerolla »10» kuvassa 8. Näkyvät myöskin
kuvassa 13.

Voitele kytkimen irroittajalaakeri uudella vaseliinilla jokatoinen viikko
tai jokaisen 800 km. ajon jälkeen. Sitä tehdäksesi, avaa kytkimen tarkas-
tusaukon kannessa olevat ruuvit. Kansi, joka estää sinua näkemästä
öljyttäjää, on kuvassa 8 merkitty numerolla »8». Sovita voiteluöljyn puris-
taja vaseliinikuppiin, joka on kuvassa 2 merkitty numerolla »46», ja voi-
tele. Varo panemasta vaseliinia tai öljyä muihin kytkimen osiin, sillä
Willys-Knight kytkin on kuivalevykytkin ja on sitä sellaisena myöskin
käytettävä.

Tyhjennä vaihdelaatikko joka kolmas kuukausi tai jokaisen 5,000 km.
ajon jälkeen, kiertämällä auki sen pohjassa oleva tyhjennystulppa. Aseta
sitten tulppa jälleen paikoilleen ja kaada vaihdelaatikkoon sen oikealla
sivulla olevan täyteaukon kautta puoli juoksevaa silinteriöljyä, kunnes
öljyn pinta on öljyaukon tasalla. Öljyntäyttöaukko näkyy kuvassa 8
numeron »3» kohdalla. Talvisaikaan on syytä käyttää kevyempää voitelu-
ainetta, esim. sekoittamalla raskasta silinteriöljyä ja koneöljyä puoleksi
kumpaakin.

Kaada puolipaksua silinteriöljyä kardaaniakselin kummassakin päässä
oleviin universaalinivelien öljyttäjiin joka kolmas kuukausi tai jokaisen
5,000 km. ajon jälkeen.

Tehdäksesi tämän, käännä kardaaniakselia siksi kunnes tulpat ovat
vaakasuorassa. Poista sitten molemmat tulpat ja käytä toista aukkoa
täyttöaukkona ja toista poistoaukkona.

Kaada tasauspyörästöön joka kolmas kuukausi tai jokaisen 5,000 km.
ajon jälkeen puolipaksua silinteriöljyä takakannessa olevan täyttöaukon
kautta, (katso numeroa »4» kuvassa 8), kunnes öljyn pinta on aukon tasalla
ja aseta tulppa jälleen paikoilleen. Älä ahda sinne enempää öljyä, sillä
se voi silloin juosta ulos pyörien päistä. Kerran jokaisena ajokautena on
tasauspyörästösuojuksen alapuolella oleva tyhjennystulppa avattava,
öljy laskettava ulos ja uutta öljyä asetettava vanhan sijalle. Talvisaikaan
on syytä käyttää kevyempää voiteluainetta, esim. sekoittamalla raskasta
silinteriöljyä jakoneöljyä puoleksi kumpaakin.



Pyörien laakerit.
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Irroita pyörät jokaisen 5,000 km. ajon jälkeen tai kerran jokaisena
ajokautena ja täytä kaikkien pyörien laakerit hyvällä keskipainoisella
vaseliinilla. L,evitä vaseliinia pienellä puulaatalla rullalaakereita pitele-
vään koppaan. Täytä myöskin pyörän napa vaseliinilla. Näennäisesti
liikanaisen vaseliinin ottavat osat pian itseensä, kunhan rupeavat liik-
kumaan. Katso tarkasti, ettei puulaatassa ole hiekkajyväsiä. Jos laake-
reissa sattuisi löytymään hiekkajyväsiä, pese ne silloin huolellisesti bensii-
nillä tai paloöljyllä, ja pyyhi kuiviksi. Voitele senjaikeen laakerit ja pyö-
rän napa.

Merkinantotorvi.
Kerran kuukaudessa tai jokaisen 1,600 km. ajon jälkeen poista tor-

ven takaosassa oleva kansi ja kaada muutama pisara kevyttä öljyä huo-
van pinnalle akselin kumpaankin päähän.

Tuulettaja.
Voitele joka viikko tai jokaisen 400 km. ajon jälkeen tuulettajan laa-

keri, merkitty kuvassa 8 numerolla »11», ja käytä voiteluun voiteluöljyn
purista jaa sekä pehmeätä, kevyttä vaseliinia.

3 Luku.

Vaunun hoidosta.
Älä koskaan anna moottorin käydä tarpeettoman kauan suljetussa

autotallissa, sillä poistokaasut sisältävät hiilimonoksidia {häkää), ja
laiminlyönti tässä suhteessa on aiheuttanut monta kuolemantapausta.
Vaara vähenee huomattavasti, jos ovet ja ikkunat pidetään auki, mutta
on kuitenkin varminta, varsinkin jos on tehtävä tarkistuksia, jotka vaa-
tivat moottorin käymistä, että tällainen työ suoritetaan ulkosalla.

Jäähdyttäjän puhdistaminen.
Jos jäähdyttäjän puhdistaminen joskus kävisi välttämättömäksi,

liuoita noin % kg. lipeätä 25 litraan vettä, siivilöi vesi kankaan läpi ja
kaada se sitten jäähdyttäjään. Anna moottorin käydä viisi minuuttia ja
juoksuta sitten puhdistussekoitus pois. Kaada nyt jäähdyttäjään puh-
dasta vettä ja anna moottorin taas käydä jonkun aikaa. Juoksuta pois
tämäkin vesi ja täytä jäähdyttäjä lopullisesti puhtaalla vedellä. Vältä
käyttämästä väkevämpiä kemiallisia aineita kuin lipeä.

Lian poistaminen jäähdyttäjän pinnalta.
Jos jäähdyttäjän ilma-aukkoihin on kokoontunut rapaa ja likaa, älä

yritä poistaa sitä ruuvitaltalla, rautalangan pätkällä tai muulla metalli-
esineellä. Pehmitä lika vedellä. Parhaiten tapahtuu jäähdyttäjän ulko-
puolen puhdistaminen siten, että vettä ruiskutetaan takapuolelta sen läpi.
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Jäähdytysjärjestelmän tyhjentäminen.

Tuulettajahihnan tarkistaminen.

Kaasuttajan tarkistaminen. Kuva 7.

Kaasuttajan hoito.

Avaa jäähdyttäjän alla oleva tyhjennyshana sekä vesipumpun alla
silinterilohkossa oleva hana kerran kuukaudessa ja anna kaiken veden
ja jäähdyttäjäänkokoontuneen lian juosta ulos. Puhdistamisen voi tehdä
parhaiten siten, että jäähdyttäjään kaadetaan vettä useita kertoja ja
annetaan sen juosta jäähdyttäjän läpi; molempien pohjahanojen tie-
tenkin pitää olla auki, että vesi pääsee pois. Kun tyhjennysaukoista
juokseva vesi rupeaa näyttämään puhtaalta, sulje tyhjennysaukot ja täytä
jäähdyttäjä. Jäähdytysjärjestelmään mahtuu 24 litraa vettä.

Toisinaan sattuu, että tuuletta jan hihna jonkunverran höltyy, ja on
se silloin kiristettävä tiukemmalle. Sen voi helposti tehdä ruuvaamalla
auki viisi (5) mutteria ja sitten kiertämällä ympäri pumppua, joka on
epäkeskoisesti sijoitettu, siten tehden hihnan kiristämisen tai höllentä-
misen mahdolliseksi. Vesipumpun moitteeton työskentely riippuu tuulet-
tajahihnan tarkistuksesta.

Ennenkuin ryhdyt kaasuttajaa tarkistamaan, tarkasta ettei vika ole
jossakin muualla. Katso sentakia ensin ovatko virrankatkaisijan kärjet
oikein asetetut sekä toimivatko sytytystulpat moitteettomasti.

Kierrä sitten pääneulaventtiilin säätäjää »MA» 1 % kierrosta auki
sen suljetusta asemasta lukien. Avaa tyhjänäkäyntiruuvi »KS» % kier-
rosta auki, sekä kierrä kuristusläpän varren pysäytysruuvia 2 kierrosta.
Aseta kaasuvipu sellaiseen asemaan, jossa se on vaunun kulkiessa noin
40 km. nopeudella tunnissa. Pane moottori käyntiin ja anna sen käydä
kunnes lämpiää.

Aseta sytytys myöhäisemmälle ja avaa kuristusläppä niin paljon,
että vaunulla olisi noin 50 km. nopeus. Säädä sitten »MA» säätäjää siksi
kunnes moottori käy tasaisesti. Myötäpäivään (kellon viisarin suuntaan)
kiertäminen vähentää polttoaineen tuloa ja vastapäivään kiertäminen
enentää sitä. Jos tästä asennosta vähennät polttoaineen tuloa 1/ B —V4
kierroksella, saavutat taloudellisen, eli siis bensiinin menekin suhteen
edullisimman asennon, jos taas enennät polttoaineen tuloa hieman, saa-
vutat sen asennon, jolloin moottori kehittää suurimman voimansa.

Sulje nyt kuristusläppä, jätä sytytys myöhäiselle ja säädä tyhjänä-
käyntiruuvia »KS» siksi kunnes moottori taas käy tasaisesti. Säädä sit-
ten kuristusläpän varren pysäytysruuvilla moottorille haluttu nopeus.

Nämä molemmat tarkistukset ovat tehtävät yhdellä kertaa, sillä siten
menettelemällä saavutetaan paras tulos.

Huom.! Tarkistuksia tehdessä ei pidä antaa moottorin käydä täysin
avatulla kuristusläpällä.

Kaasuttajaa on hoidettava säännöllisesti. Se on pidettävä puhtaana
sekä sisä- että ulkopuolelta. Polttoaineen sisääntuloputkessa olevaan
siivilään kokoontuu toisinaan likaa, joka estää bensiinin tulon kaasutta-



jaan. Tämä siivilä on niin muodoin säännöllisesti puhdistettava. Kierrä
auki siivilän alla oleva kuusisärmämutteri ja irroita yhdyskappale. Pese
siivilä bensiinillä tai paloöljyllä ja aseta jälleen paikoilleen.
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Ilmanpuhdistaja.
Jos tiet ovat erittäin pölyisiä, voi joskus käydä tarpeelliseksi

puhdistaa ilmanpuhdistajan huopa. Sen voi parhaiten tehdä siten,
että tavallisella ilmapumpulla puhalletaan ilmaa siiviläkankaan läpi sen
sisäpuolelta ulospäin.

VAROITUS: Älä harjaamalla koeta puhdistaa huopaa, eikä myös-
kään pesemällä sitä bensiinillä, vedellä tai muilla aineilla, sillä se pilaa
huovan ja vaikeuttaa ilman läpituloa.

Huovan poistamiseksi irroita ilmanpuhdistajan päällä sijaitseva siipi-
mutteri ja nosta laite ylös.

Polttoainesäiliö.
Polttoainesäiliötä täytettäessä on varottava, ettei säiliöön pääse tun-

keutumaan mitään vieraita aineita. Kerran ajokautena, silloin kun säi-
liössä on vähän bensiiniä, on syytä poistaa polttoainesäiliöön kokoon-
tunut lika avaamalla säiliön pohjassa oleva tyhjennystulppa.

Tarkasta tuon tuostakin, ettei säiliön kannessa oleva ilmareikä ole
tukkeutunut, sillä siinä tapauksessa imusäiliö ei voi toimia.

Polttoainemittari.
Polttoainemittarissa on kaksi osaa, joista toinen on polttoainesäiliössä

ja toinen kojelaudalla. Se edellyttää, että polttoainesäiliössä löytyy noin
5 litraa bensiiniä varastossa eli toisin sanoen, mittari rupeaa näyttämään
vasta mainitun bensiinimäärän löytyessä säiliössä. Mittari siis näyttää
aina noin 5 litraa vähemmän kuin säiliössä todella on. Lisäämällä siis 5
litraa mittarin osoittamaan määrään saadaan täsmälleen tietää paljonko
bensiiniä on säiliössä. Jos mittari jostakin syystä joutuisi epäkuntoon,
kääntykää asiassa vaunun myyjän puoleen.

Imusäiliö. Kuva 9.
Jos kaasuttaja jää ilman bensiiniä, voi siihen olla sy3 mä se, että imu-

säiliön venttiilit ovat likaiset tai muuten toimivat epätyydyttävästi. Jos,
täytettyäsi polttoainesäiliön, bensiiniä ei tulekaan, sulje silloin kuristus-
läppä ja kierrä moottoria käsin. Imusäiliö täyttyy silloin. Imusäiliön
voit myöskin täyttää siten, että poistat sen kannessa sijaitsevan
putkitulpan jakaadat imusäiliön täyteen bensiiniä kannessa olevan aukon
kautta. Puhdista tuon tuostakin polttoainesäiliön bensiiniputkessa oleva
siivilä.

Virranjakajan katkaisukärkien hoito. Kuva 10.
Virranjakajan katkaisukärjet ovat pidettävät puhtaina ja sileinä,

sillä liasta ne tulevat kuoppaisiksi ja palavat. Ne voidaan pitää puhtaina
hiomalla niitä pienellä wolfram-metallista valmistetulla viilalla. Jos
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Sytytyskynttilöiden puhdistaminen. Kuva 2.

Matkamittari. Kuva 1.

Amperimittari. Kuva 1.

Merkinantotorven hoito.

kärjet uusitaan, on kärkien väli tarkistettava sillä pienellä ruuvilla,
joka pitelee paikoillaan kiinteää katkaisijakärkeä. Tarkistusta tehdessä
on huolehdittava siitä, että fiiberikappale on nokan korkeimmalla koh-
dalla. Fiiberikappaleen ollessa tässä asennossa, avaa varmistusruuvi ja
kierrä kosketinruuvia siksi kunnes kosketuspintojen väli on 0,46 mm.
leveä. Virranjakajan koneisto, kuva 10, saadaan näkyviin poistamalla
jakajan kansi, mitä jousipidikkeet pitävät paikoillaan sekä nostamalla
pois jakajan pyörivä levy.

Liiallinen öljyn käyttö tai huono öljy aikaansaa lyhytsulun sytytys-
kynttilöiden kärjissä. Jos näin tapahtuu, puhdista kynttilät paloöljyyn
kastetulla vanhalla hammasharjalla. Jos kynttilät ovat erikoisen likaiset,
liota niitä yli yön paloöljyssä. Kärkien välin tulee olla 0,635 mm.

Älä anna kenenkään autotallimiehen yrittää korjata matkamittari-
koneistoa, sillä se on erittäin arkaluontoista työtä, johontarvitaan erikois-
työaseita. Käänny vaunun myyjän puoleen, jos mittari sattuisi joutu-
maan epäkuntoon.

Tämä mittari, joka on sijoitettu kojelaudalle, osoittaa paljonko sähkö-
energiaa sytytys, valaistus ja merkinantotorvi kuluttavat, tai generaat-
torin kuormitusmäärää. Se ei vaadi muuta hoitoa, kuin että sähköjohto-
jen kiinnityskohdat pidetään tiukalla.

Merkinantotorven kollektori on toisinaan puhdistettava äänen soin-
nun jakunnon säilyttämiseksi. Kun aijot puhdistuksen toimittaa, poista
torvimoottorin kansi ja paina ohjauspyörällä olevaa nappulaa niin että
moottori rupeaa käymään. Kasta sitten kangaspalanen, joka ei saa olla
vanukkeista, kevyeeseen öljyyn ja paina sitä kollektoria vastaan sen kier-
täessä, kunnes kollektori on puhdas.

Merkinantotorven ääntä voidaan muuttaa löyhdyttämällä torvimoot-
torin takaosassa olevaa varmistusruuvia ja sitten kiertämällä säätöruuvia
sisään tai ulospäin kunnes haluttu ääni on saavutettu. Ruuvin kiertä-
minen vasempaan löyhdyttää säätöä ja antaa korkeamman äänen. Oikealle
kiertäminen kiristää säätöä ja antaa matalamman äänen. Älä koskaan
kierrä ruuvia liian kireälle. Ankkurin pitää olla sen verran höllällä, että
sitä voi sormin helposti kääntää ympäri.

Jos torvi ei toimi, eikä se voitelusta sekä puhdistuksesta tule sen parem-
maksi, tarkasta johdot, patteri ja ohjauspyörällä oleva painonappula.
KHet löydä vikaa, vie torvi korjattavaksi.
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Kytkimen tarkistaminen.
Kytkin on monilevyinen ja asbestisilla kitkapinnoilla varustettu. Se

on osineen päivineen sijoitettu vauhtipyörään. Ainoa huolenpito supistuu
siihen, että poljin tarkistetaan kitkapintojen kulumisen mukaan. Tar-
kistus on tehtävä kytkimen irroittaja-pidikkeessä olevalla ruuvilla. Tämä
tarkistus muuttaa ainoastaan polkimen asentoa irroittamishetkellä. Pol-
kimen pitäisi liikkua ylimmästä asemastaan noin tuuman verran alaspäin
ennenkuin se rupeaa kytkintä irroittamaan. Varo pitämästä jalkaa pol-
kimella turhan päiten. Kytkin toimii niin herkästi, että jo yksinomaan
jalan paino irroittaa sen jossain määrin, jolloin levyt pääsevät luisumaan,
sillä seurauksella, että kytkin lopulta tulee käyttökelvottomaksi.

Jarrut. Kuva 11.
.imivät mitkään muut osat vaunussa vaadi niin tarkkaa huolenpitoa

kuin jarrut, sillä jos ne pettävät ratkaisevalla hetkellä, voi siitä olla ikä-
vät seuraukset.

Tavallisissa olosuhteissa on jarrutukseen aina käytettävä jalkajarrua.
Käsijarrua on käytettävä ainoastaan hätätapauksessa jalkajarrun vah-
vistamiseksi sekä silloin kun vaunu seisoo paikoillaan.

Jarrujen tarkistus. Kuva 11.
Pane vaunun alle tuet siten, ettei mikään pyöristä kosketa maata.

Käy käsiksi ruuviin N:o 1 etupyörän jarrusuojuksessa. Jarrut kiristyvät,
jos kierrät ruuvia vastapäivään ja höltyvät myötäpäivään kierrettäessä.
Kierrä ruuvia vastapäivään siksi kunnes jarrut melkein estävät pyöriä
pyörimästä tai että pyörät ovat niin lujalla, että niitä töin tuskin voi
saada käsin liikkumaan. Kierrä sitten ruuvia auki sen verran, että pyö-
rät pyörivät vapaasti.

Takapyörien jarrujen tarkistamista varten ovat molemmat takapyörät
nostettavat maasta. Irroita jarrujen työntötangot, niin että kuvassa 11
näkyvät vivut (42) ovat luonnollisessa asennossaan. Tarkista pidikeruuvi
(44) siten, että C:ssä olevan vivun silmä on oikeassa asennossaan verrat-
tuna tarkistusvarren (47) keskiviivaan (X—Y). Varmista pidikeruuvi (44)
varmistusmutterilla ja katso, että pidikeruuvin pää lepää kiinnitysren-
gasta vasten. Tarkista ruuvi (51) siten, että jarrurummun ja vyön väli
on 0,8 mm.

Käy sitten käsiksi jarrun alapuoleen. Irroita varmistusmutteri (50)
ja kierrä sitten mutteri (49) sellaiseen asemaan, että väli on taas 0,8 mm.
Tarkista sitten ylempi puolikas samalle välille kuin alempi, kiertämällä
mutteria (48). Ennenkuin välin voi määrätä, on mutterin oltava I:ssä
olevan uurteen yhteydessä.

Kun molemmat puolikkaat on tarkistettu siten, että väli on 0,8 mm.
varmista varmistusmutteri (50) pidikemutteria (49) vastaan.

Tarkista työntövarret 38 ja 39 siten, että vipujen 36 ollessa taakse-
päin 20 astetta kohtisuorasta asennosta, kiinnitystappi voidaan sovittaa
vipuihin 42.
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Käsijarrun tarkistaminen. Kuva 11.

Älä laske vaseliinia tai öljyä jarruille.

Pyörälaakerien tarkistus.

Akkumulaattorin hoito. Kuva 12.
Patterin väärinkäyttäminen tai huono hoito lyhentää sen ikää.
Patterin hoidon suhteen voimme antaa seuraavat ohjeet:

Tarkista työntötankojen 21 ja 27 pituus siten, että tasoittaja 26 on
sellaisessa asennossa, että sen ja jarrupolkimen navan pään väli on noin
6,35 mm. Polkimen on silloin oltava kaukaisimmassa asennossaan. Samoin
on tapin 31 oltava lovensa takapäässä.

Polkimen alaosa on varustettu pysäyttäjällä, joka pitää polkimen jalan-
sijan määrätyssä paikassa. Jarrupolkimen jalansijan on oltava osapuil-
leen 1 tuuma taaempana kuin kytkinpolkimen jalansijan.

Kun nämät tarkistukset ovat suoritetut, paina jarrupoljinta ja tar-
kasta onko jarrujen väli takapyörissä yhtä suuri. Kllei niin ole, tasoita
välit mutterien 50, 49 ja 48 avulla. Tarkista aina jarrut sillä tavalla kuten
yllä on neuvottu. Älä koskaan tarkista niitä ainoastaan työntötankoja
lyhentämällä.

Aseta vaunu tukien varaan ja irroita kaikki työntötangot. Aseta
vääntövivut 20 astetta kohtisuorasta asennosta taaksepäin ja yhdistä
takimaiset työntötangot. Tarkista etumainen työntötanko siten, että
tappi on lovensa keskipaikoilla.

Käsijarrutangon ollessa vapaa-asennossa, pyöritä pyörää ja tarkasta,
etteivät jarrut hankaa; käytä sitten käsijarrutankoa ja katso, että molem-
missa pyörissä on yhtäläinen tarkistus. Kllei niin olisi, tasoita työntö-
tankoa tarkistamalla.

Jos sisäjarrut kuluvat, voi takatyöntötankoa vastaavasti lyhentää.

Jarruvöille ei saa laskea öljyä eikä vaseliinia. Jos voiteluaineita kokoon-
tuu jarruvöille, tekee se niiden pinnan liukkaaksi, sillä seurauksella, että
ne jarruttaessa luisuvat. Jos tällaista tapahtuu, pese jarruvyöt palo-
öljyllä.

Etupyörissä on Timken säädettävät rullalaakerit ja ovat ne huolelli-
sesti tarkistettavat vähintäin kaksi kertaa ajokaudessa. Poista napa-
suojus ja säätömutterin kiila. Nosta pyörä maasta, pane se pyöri-
mään ja sillaikaa kiristä säätömutteria siksi kunnes huomaat sen
jarruttavan pyörän liikettä. Kierrä silloin mutteria takaisin kolme-
neljäsosa kierrosta ja varmista se siihen asentoon.

1. Pidä levyt jokaisessa kennossa nestepinnan alla lisäämällä ken-
noihin tislattua vettä.

2. Tarkasta useasti happomittarilla onko liuoksen ominaispaino kus-
sakin kennossa oikea.

3. Jos mittari näyttää ominaispainon laskeneen kennoissa, käytä
silloin valoja ja käyntiinpanomoottoria hyvin säästävästi siksi kunnes
patteri tulee uudelleen varatuksi.
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4. Pidä täyttöaukkojen kannet tiiviisti suljettuina ja patterin ylä
osa puhtaana.

5. Pidä patterin yhdyskohdat (johtojen kiinnityskohdat) tiukalla.
6. Voitele samat kohdat vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

Veden lisääminen.
Jos patterin levyt nousevat nestepinnan yläpuolelle, voivat ne vahin-

goittua pahasti, ja sentähden onkin parasta aina lisätä vettä sen verran,
että levyt aina ovat uponneina liuokseen. Tässä suhteessa vaatii patteri
suurempaa huolenpitoa kesällä kuin talvella. Jos pakkassäällä täytyy
lisätä vettä patteriin, tee se silloin juuri ennen liikkeelle lähtöä. Vesi on
nimittäin keveänrpää kuin akkumulaattorineste ja pysyy niin ollen pin-
nalla, jossa se voi jäätyä, jos ilma on kyllin kylmä. Jos taas moottori
pannaan käyntiin heti senjaikeen kun vettä on lisätty patteriin, on siitä
seurauksena, että varausvirta sekoittaa veden ja akkumulaattorinesteen
täydellisesti toisiinsa. Akkumulaattorineste täysin varatussa patterissa,
jonka ominaispaino on 1,285, jäätyy vasta 85 asteen kylmyydessä Fahren-
heitia (65° Celsiusta).

Veden täyttämiseksi poista täyttöaukkojen tulpat, ja jos akkumu-
laattorinesteen pinta on vähemmän kuin 5/8 tuumaa levyjen yläpuolella,
lisää silloin ainoastaan puhdasta, tislattua vettä tai puhdasta sadevettä,
joka ei ole ollut säilytettynä metalli- tai sementtiastioissa, siksi kunnes
pinta on oikealla tasolla. Sulje täyteaukkojen kannet tiiviisti.

Mitään muuta kuin puhdasta vettä ei saa käyttää kennojen täyttä-
miseen. Jos niihin kaadetaan happoa, alkoholia tai mitä hyvänsä, voi siitä
olla vakavia seurauksia koko patterille.

Happomittarin käyttäminen.
Happomittari on laite, jolla nopeasti voi ratkaista kennoissa olevan

akkumulaattorinesteen happopitoisuuden. Jos mittari näyttää 1,285—

1,300 väliltä on patteri täysin varattu. Jos mittari osoittaa 1,225 on pat-
teri puoleksi varattu. Jos mittari näyttää alle 1,200 on patteri pian tyh-
jillään. Kun vaunua on käytetty jonkunaikaa, on syytä mitata ominais-
paino ennenkuin kennoihin lisätään vettä. Jos mittari näyttäisi alle 1,225
on valoja ja käyntiinpanomoottoria käytettävä säästävästi, siksi kunnes
patteri on ehtinyt tulla jälleen varatuksi.

Jos generaattori ei synnytä varausvirtaa. Kuva 14.
Tarkasta, että varausjohdon kaikki yhdyskohdat ovat puhtaita ja

kireällä, että kollektori on puhdas, että harjojen kosketus on hyvä, että
ne eivät synnytä kipinöitä ja että varakappale ei ole palanut rikki. Vara-
kappale on helposti tarkastettavissa tai uusittavissa poistamalla vara-
kappaleen pidike, merkitty kuvassa 14 numerolla »7». Jos varakappale
usein palaa rikki, on siihen syynä mahdollisesti virrankatkaisu tai huono
yhdistys johtojen kiinnityskohdissa.

Jos generaattori ei varaa patteria, vaikka varakappale on ehjä, on sii-
hen syynä joku vika itse generaattorissa, ja on se silloin vietävä ammatti-
miehen luo korjattavaksi.
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Moottorin käyttäminen ilman akkumulaattoria.

Sähköjohtojen tarkistaminen. Kuva 13.

Vaunukori.

Jouset.

Kuomun hoito.

Verhoilutyön hoito.

Jos patteri on poistettu vaunusta niin älä käytä moottoria ennenkuin
olet ottanut irti kuvassa 14 numerolla »7» merkityn varakappaleen. Pane
varakappale ja sen pidike jälleen paikoilleen asetteessasi patteria vaunuun.
Jos tahdot ajaa vaunulla ilman akkumulaattoria, poista varakappale
generaattorista ja yhdistä sitten kolme kuivaa patteria patterivirtapiiriin.
Tästä saat kylliksi virtaa sytytykseen, mutta käyntiinpanomoottoria ja
valoja ei silloin voi käyttää.

Sähköjohdot ovat tarkistettavat tuon tuostakin ja katsottava, että
johtojen kiinnityskohdat ovat kireällä ja että eristyspeite ei ole vioittu-
nut, esim. hangattuaan jotakin terävää särmää vasten, sillä seurauksena
sellaisesta on lyhytsulku. Johtojen kiinnitysruuvit löyhtyvät helposti
ja senvuoksi on syytä kiristää niitä aika ajoin.

Älä säilytä vaunua sellaisissa paikoissa, joissa siihen pääsevät vaikut-
tamaan ammoniakkihöyryt, kuten tallin tai navetan vieressä, sillä ammo-
niakki hävittää lakeerauksen kiillon. Ajolta tultuasi pese vaunu heti
puhtaaksi, varsinkin jos se on uusi, sillä uusi vaunu on arempi kuin vanha.
Älä missään tapauksessa raaputa likaa pois, vaan poista se pesemällä.
Runko ja pyörät voidaan pestä lämpöisellä vedellä, saippualla ja pehmoi-
sella sienellä siksi kunnes kaikki vaseliinitahrat ja lika on poistettu. Sitten
huuhdotaan puhtaalla vedellä huolellisesti ja lopuksi pyyhitään kuivaksi
säämiskällä. Älä anna saippuan kuivua, sillä siitä syntyy täpliä ja viiruja.

Älä koskaan pese konesuojuspeltiä sen kuumana ollessa.
Tarkasta kaikki vaunukorin pultit jokaisen 1,600 km. ajon jälkeen

ja kiristä kaikki löyhtyneet mutterit.

On syytä voidella jousien nivelpultit usein. Tarkista jousien pidik-
keet, jotka yhdistävät jouset etu- ja taka-akseliin. Kiristä näiden mutte-
reita aika ajoin, sillä löysät pidikkeet voivat aiheuttaa jousenkatkeamisen.

Kuomu on useasti puhdistettava ja harjattava. Sen puhdistamiseen
ei koskaan saa käyttää bensiiniä tai paloöljyä. Vaseliinitahrat voi poistaa
vedellä ja saippualla. Kuomun sisäpuoli on harjattava jäykällä harjalla.

Älä koskaan puhdista nahkaverhoilua bensiinillä. Rasvatahrat voi-
daan poistaa vedellä, johon on sekoitettu vähän ammoniakkia. Muuta
hoitoa ei nahkaverhoilu tarvitse, paitsi että sitä toisinaan pölytetään.
Nahan voi kiillottaa puhtaalla kankaalla.
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Nikkelöidyt kohdat.
Nikkelöityjen osien kiillon säilyttämiseksi pyyhi ne puhtaalla kan-

kaalla. Älä koskaan käytä tähän tarkoitukseen metallikiilloitusainetta,
sillä ne hävittävät näiden osien kiillon kokonaan. Jos vaunu asetetaan
säilöön pitemmäksi aikaa, voitele osat öljyyn kastetulla kankaalla, sillä
se estää osia himmenemästä.

Valonheittäjien heijastuspeilien puhdistus ja kiilloittaminen.
Puhallettuasi ilmapumpulla tai palkeilla pahimman lian pois heijas-

tuspeilistä, pyyhi pinnat alkoholiin kastetulla vanutukolla. Jos pinnat
ovat kiilloitettavat, poista niistä ensin kaikki lika pehmeällä, kostealla
kankaalla. Kun ne ovat kuivuneet, ota kostea säämiskäpala ja kasta se
rautaoksiidijauheeseen ja kiilloita. Hankaa pintaa aina lampusta heijas-
tajan syrjään päin. Älä koskaan käytä metallikiilloitusainetta tähän
tarkoitukseen. Nämät heijastajat ovat hopeoidut ja voivat turmeltua,
jos niitä kiilloitetaan liian usein.

Rengaskustannusten vähentäminen.
Miten tyytyväinen olet renkaisiin, se riippuu kokonaan siitä, miten

niitä hoidat. Jos tahdot saada niistä mahdollisimman suuren hyödyn
pienimmillä kustannuksilla, niin tarkasta niitä usein. Paikkaa kaikki
pienet reijat ja ruhjeet heti, niin ettei vesi eikä hiekka pääse tunkeutu-
maan kulutuspinnan alle.

Älä koskaan aja huonosti pumpatuilla renkailla, sillä syrjiin syntyy
silloin haavoja. Älä aja käänteissä nopeasti, sillä luisuminen syö renkaita.
Varo jarruttamista kovin äkisti, sillä pyörien paikalleen lukitseminen
kuluttaa renkaita pahasti.

Älä aja syvissä pyörien jäijissä tiellä, äläkä myöskään aja kiinni katu-
jen syrjäkiviin kaupungeissa. Jos renkaille on joutunut vaseliinia tai öljyä,
pyyhi se pois ensi tilassa. Koettele renkaiden painetta kerran viikossa ja
pitemmillä matkoilla ollessasi joka aamu. Oikea paine renkaissa tuottaa
mukavimman ajon ja sitäpaitsi renkaat kestävät kauvemmin.

Etupyörien suuntaus.
Suurin syy etupyörien renkaiden kulumiseen on etupyörien väärä

asento eli suuntaus. Pyörien asento olisi tuon tuostakin tarkastettava,
sillä vaunun heitot ja hyppäykset saattavat ne usein pois oikeasta asen-
nostaan.

Ota pitkä keppi ja mittaa sillä välimatka pyörien etupuolelta yhden
pyörävanteen sisäreunasta toisen pyörävanteen ulkoreunaan. Mittaa
sitten sama välimatka pyörien takapuolelta. Takapuolelta mitatun välin
tulee olla 3,0—6,35 mm pitempi kuin etupuolelta mitatun. Elleivät
pyörät ole tässä asennossa, siis toisin sanoen »varpaat sisäänpäin», on
pyörien suuntaus korjattava kiertämällä kuvassa 5 numerolla »11» mer-
kittyä raidetangon pallolaakerin pidikettä.
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Renkaiden poistaminen kiinnitysvanteineen.

Täytetyn renkaan asettaminen pyörälle

Renkaan irroittaminen kiinnitysvanteestaan.

Nosta vaunun pyörät maasta ja irroita kiinnitysmutterit. Ota pois
varmistusmutteri ja tomusuojus venttiilistä. Käännä pyörä siten, että
venttiili on ylimpänä, irroita sitten kiinnitysvanteen alasyrjä ja nosta
vanne renkaineen pois pyörästä.

Käännä pyörä siten, että venttiilin reikä on ylimpänä. Pistä venttiilin
varsi reiän läpi ja työnnä kiinnitysvanteen alapuoli paikoilleen. Kiristä
kaikki kiinnitysmutterit yhtäläisesti.

l,aske ilma ulos renkaasta. Irroita kiinnity svanne pyörästä kuten yllä
on neuvottu. Kierrä auki kiinnitysvannelukon ruuvi ja avaa lukko. Älä
koskaan avaa lukkoa ennenkuin rengas on aivan tyhjä. Irroita sitten ruu-
vitaltalla kiinnitysvanteen toinen pää renkaasta ja nosta pois koko vanne.
Asettaessasi rengasta jälleen vanteelle, pistä venttiilin varsi vanteessa
olevaan reikään, pane rengas asteettain vanteelle ja se tehtyäsi lukitse se
paikoilleen. Älä täytä rengasta ilmalla ennenkuin vanne on lujasti lukittu.
Sisärengasta muutettaessa on syytä sirotella vähän talkkia uiko- ja sisä-
renkaan väliin.



Selitys englanninkielisen julkaisun kuviin.
Kuva 1. Ohjaus- ja ajokojeet.

1. Kaasuvipu.
2. Sytytysvipu.

12. Polttoainemittari.
13. Öljymittari.

3. Merkinantotorven nappula.
4. Etulampun katkaisi]a-vipu.

14. Matkamittari.
15. Kello.

5. Automaattinen tuulilasin-pyy likijän
säätö.

16. Vaihdetanko.
17. Ky tkinpol jin.
18. Jarrupoljin.6. Kaasuttajan ilmaläpän säätö.

7. Sytytyksen katkaisija.
8. Kojelampun säätö.
9. Jäähdytysilman säätö.

10. Valaistuksen katkaisija.
11. Amperimittari.

19. Vaihdelaatikon lukko.
20. Käsijarrutanko.
21. Kaasupoljin.
22. Edellisen jalkatuki.
23. Käyntiinpanonappula.

Kuva 2. Moottorin, kytkimen ja vaihdelaatikon läpileikkaus.

1. Sisäluisti. 27. Induktionirulla.
2. Ulkoluisti. 28. Vauhtipyörä.
3. Tiivistysrengas.
4. Luistin pakokaasuaukko.

29. Kytkinjousi.
30. Kytkinlevyt.

5. Luistin imu-aukko. 31. Kytkimen irroittaja-laakeri.
6. Tuulettajan hihnan tarkistusmutte-

rit.
32. Pääkäyttöpyörä ja kytkin-akseli.
33. Etumainen kuulalaakeri.

7. Tuulettajalaakerin vaseliinikuppi. 34. Vaihdelaatikon tyhjennystulppa.
8. Vesipumppu. 35. 2:nen ja 3:as vaihde.

36. Vaihdelaatikon sivuakselin nam-9. Vesipumpun tiiviste.
10. Mäntä. maspyörät.
11. Ulkoluistin kiertokanki.
12. Sisäluistin kiertokanki.

37. l:nen ja peräytysvaihde.
38. Vaihdelaatikon pääakseli.

13. Tuulettaja. 39. Matkamittarin käyttöpyörä.
40. Takimmainen kuulalaakeri.14. Tuulettajan hihna.

15. Luistien ohjausakselin ketjuham- 41. Siirtäjähaarukat.
maspyörä.

16. Luistien ohjausakseli.
17. Öljyjohdot ohjausakselin laakerei-

hin.

42. Siirtäjäakseli.
43. Vaihdelaatikon lukko.
44. Vaihdetanko.
45. Käsijarrutanko.
46. Kytkimen irroittajalaakerin rasva18. Kampiakseli.

19. Kampiakselin ketjuhammaspyörä. kuppi.
20. Ohjausakselin ketju.
21. Pääöljyjohto.
22. Öljysäiliön siivilä.

47. Virranjakaja.
48. Imukaasukanava.

23. Kampiakselin öljykanavat.
49. Männän kiertokanki.
50. Sytytyskynttilä.
51. Sytytyskaapelin suojusputki24. Pumpun ja virranjakajan käyttö

pyörä.
25. Kampikammion öljyntyhjennys

52. Silinterikansi.
53. Mäntätappi.
54. Silinterin suojus,tulppa.

26, Öljypinnan korkeuden mittaaja.
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1. Öljyn säätö.
2. Putki öljyn säätöön
3. Kampikammion öljyn tyhjennys-

tulppa.
4. Öljysäiliön ruuvi.
5. Pääöljyjohto.
6. Johto öljypumpusta pääöljyjoh-

toon.

Kuva 4. Öljynpuhdistaja.

1. Johto imusäiliöön.
2. Imujohto ja kaasunpoistoputki.
3. Säätöventtiilin vipu.

4. Käytetyn öljyn sisääntulo.
5. Öljyn poistoputki.

Kuva 5. Etuakseli.

1. Jarrurumpu.
2. Jarrujen tarkistusmutteri.
3. Etupyörän kääntönivelen rulla-

laakeri.
4. Laakerisäädön kansi ja lukko.
5. Akselitapinlaakerin tomusuojus.
6. Kuningastappi.
7. Akselitapin pysäke.
8. Jarrukenkä.
9. Rasvakuppi.

10. Raidetanko.
11. Pallolaakerin säätö.
12. Pallolaakeri.

Kuva 6. Taka-akseli.

1. Universaalinivel.
2. Pienen kardaanirattaan tarkistus-

ruuvi.
3. Iso kardaanihammasratas.
4. Tasauspyörästölaakerin tarkistus-

mutteri. .

5. Tasauspyörästön käyttöpyörä.
6. Tasaiaspyörästön sivupyörä.
7. Akseli.
8. Rullalaakeri.

9. Koppa.
10. Ristitappi.
11. Pieni kardaaniratas.
12. Kuulalaakerit.
13. Jarruvipu.
14. Takapyörän napa.
15. Laakerin tomusuoja.
16. Jarruvarret.
17. Takapyörälaakerit.

Kuva 8. Runko.

1. Voitele öljyttäjät jokaisen 400 km.
ajon jälkeen voiteluainepuristimella.
Käytä näihin kohtiin puolipaksua
silinteriöljyä tai pehmeää, kevyttä
vaseliinia.

2. Täytä kampikammio uudella öljyllä
jokaisen 1,600 km. ajon jälkeen,
ensin tietenkin laskettuasi pois
vanha öljy.

Kuva 3. Moottorin, öljypumpun ja virranjakajakoneiston läpileikkaus.

7. Öljypumpun imuputki.
8. Öljypinnan korkeuden mittari.
9. Öljypumpun hammaspyörä.

10. Öljypumpun akseli osineen.
11. Pumpun ja virranjakajan käyttö-

pyörät.
12. Virranjakajan akselin käyttörengas.
13. Virranjakaja.

13. Jarruntasoittajavipu.
14. Ulompi etupyörän laakeri.
15. Akselitappi.
16. Pidä tämä kolo vaseliinilla täytet-

tynä.
17. Etupyörän napa.
18. Sisäpuoleinen pyörälaakeri.
19. Pyörälaakerin tomusuojus.
20. Raidetangon pallolaakeri.
21. Ohjausvipu.
22. Jarruntasoittajan työntötanko.
23. Jarruntasoittaja.
24. Rasvakuppi.

3. Täytä vaihdelaatikko uudella öljyllä
jokaisen 5,000 km. ajon jälkeen,
ensin laskettuasi pois vanha öljy.

4. Täytä tasauspyörästösuojus uudella
puolipaksulla silinteriöljyllä jokai-
sen 5,000 km. ajon jälkeen, ensin
laskettuasi pois vanha öljy.

5. Voitele etupyöräjarrujen tasoittaja
voiteluainepuristimella jokaisen 400



km. ajon jälkeen. Käytä siihen
puolipaksua silinteriöljyä tai peh-
meää vaseliinia.

6. Voitele virranjakaja jokaisen 400
km. ajon jälkeen. Aseta rasvakup-
piin hyvää puhdasta vaseliinia sekä
öljyttäjään kevyttä öljyä.

7. Voitele generaattori jokaisen 400
km. ajon jälkeen.

8. Voitele kytkimen irroittajalaakeri
voiteluainepuristimella jokaisen 800
km. ajon jälkeen.

9. Voitele universaalinivelet puolipak-
sulla silinteriöljyllä jokaisen 5,000
km. ajon jälkeen.
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10. Kaada käyntiinpanomoottorin
öljyttäjään 7—B tippaa koneöljyä
jokaisen 800 km. ajon jälkeen.

11. Voitele tuulettajan laakeri peh-
meällä, kevyellä vaseliinilla voitelu-
ainepuristimella jokaisen 400 km.
ajon jälkeen.

12. Ota pyörät irralleen jokaisen 5,000
km. ajon jälkeen ja täytä laakerit
uudella vaseliinilla.

Tiputtele toisinaan hieman öljyä kaik-
kiin yhtymäkohtiin ja pidikkeihin run-
gossa, sekä aseta jokunen tippa kevyttä
öljyä merkinantotorven huopiin.

Kuva 9. Imusäiliö.

1. Bensiiniputki polttoainesäiliöstä.
2. Ilmareikä imusäiliöön.
3. Imuputki.
4. Venttiilejä.

5. Uimuri.
6. Imusäiliö.
7. Venttiili.

Kuva 10. Virranjakaja.

1. Virranjakajakoneiston jakaja.
2. Virranjakajan kannen pidike.
3. Kondensaattori.
4. Säädettävä kosketuskärki.

7. Katkaisukärjet.
8. Primäärijohto.
9. Rasvakuppi.

10. Virranjakajan akselin käyttörengas.
5. Kosketuskärjen varmistusruuvi. 11. Virranjakajan kansi.
6. Nokka.

Kuva 12. Akkumulaattori.

1. Koroke.
2. Kumieristäjä.
3. Täyttöaukot.
4. Positiivinen napa.

KrVensija.
6. Yhdyssilta.

7. Negatiivinen napa.
8. Nestepinnan korkeus.
9. Positiivinen levy.

10. Eristäjä.
11. Negatiivinen levy.

Kuva 13. Käyntiinpanomoottori.

1. Bendixkäyttöpyörä. 4. Harja.
2. Bendix-ruuvin akseli. 5. Harjan jousi.
3. Kollektori.

Kuva 14. Generaattori.

1. öljyttäjä.
2. Harja.

5. Öljyttäjä.
6. Varakappaleen pidike. Käytä 5

amperin varakappaletta.
7. Kollektori.

3. Harjan pidin.
4. Patteriin.
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