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T. H K. M.

Autotietoja voi kyllä saada osittain tutkimalla kirjalli-
suutta, mutta kunnolliseksi autoilijaksi oppii tavallisesti
vasta »päästyään maantielle."

Vähitellen oppii silloin tuntemaan autonsa ja autoja
yleensä, ja mitä enemmän kokemusta saavutetaan, sitä
suurempi on nautinto. Ratkaistu pulma, uusi temppu, jonka
oma tai toisten kokemus on opettanut, antaa turvallisuuden
ja tyydytyksen tunteen.

Kirjasemme ei tietenkään kykene vastaamaan tuhanteen
jaytfteen autoilijan vuoden kuluessa itselleen tekemään ky-
symykseen; siihen vaadittaisiin vähintäin paksu kirja.

Olemme kuitenkin koettaneet käsitellä muutamia ylei-
simmin esiintyviä kysymyksiä ja toivomme, että T. H:n
(Tietoa Haluava) ja K. M:n (Kokenut Moottorimies) välinen
keskustelu voisi olla autoilijoillemme hyödyksi.

Oy. Nobel-Standard Suomessa.
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Saadaksenne Rekordia:

Sisällysluettelo:
Mitä vaaditaan ajokortin saamisen 2

Mitä ovat trip-tyque ja Carnet? 3
Erimaalaisten autojen tunnusmerkkiä 4
Otteita moottoriajoliikenteesta annetusta laista 18
Liikennemerkkimme 19
Muutamia vanhoja hyviä neuvoja alotteleville

autonkuljettajille 23
Mitä on bensiini 24

Mitä vaaditaan ajokortin saamiseen?
1) Lääkärintodistus,
2) Papintodistus,
3) Raittiustodistus,
4) 2 kpl. valokuvaa,
5) Teoreettinen kuulustelu sekä liikenneohjes-

säännöt,
6) Ajokoe.

Ammattikuljettajilta tämän lisäksi.

7) 3 kuukauden verstaskokemus,
8) Kirjallinen anomus poliisimestarille, sekä ilmoi-

tus siitä, onko aikaisemmin anonut tai saanut
ajokorttia.

9) Kaupungin tunteminen.

Antakaa moottorillenne Autolla — siitä
2



Pyytäkää Rekordia! mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm®

Mikä on trip-tyque?
Trip-tyqye (lue tripp tick) on asiakirja, jonka

tarkoituksena on ulkomaisilla automatkoilla hel-
poittaa matkustavia tulli y. m. vaikeuksissa moot-
tori-ajoneuvojen maahan tuonnissa ja viennissä.
Tällöin ei tarvitse maksaa mitään tullia eikä tule
kysymykseen myöskään minkäänlainen tullimak-
sujen käteistalletus. Jokaista läpikuljettavaa maa-
ta varten vaaditaan oma trip-tyque.

Mikä on Carnet?
Carnet (lausutaan karne) on matkalupakirja-

vihkonen, jolla on sama tarkoitus ja tehtävä kuin
trip-tyquellä kuitenkin sillä eroituksella, että car-
net kelpaa kaikissa niissä maissa, jotka kuuluvat
A. I. A. C. Räin, (Association Internationale des
Automobile Clubs Reconnues), ja jotka ovat mai-
nittuina carnetin päällyslehdellä. Carnefia käy-
tetään siten, että maahan tullessa eroitetaan car-
netista maahantuontikuponki ja luovutetaan tulli-
viranomaisille. Maasta poistuttaessa irroitetaan
ja luovutetaan maastavientikuponki.

Suomen Automobiiliklubi, Suomen Yleinen Auto-
mobiililiitto ja Maaseudun Autonomistajain Liitto
ovat Suomessa oikeutettuja jakamaan carnefeja
ja trip-tyquejä. Suomen Automobiili klubi jakaa
myös kansainvälisiä lupatodistuksia ajoa varten
moottoriajoneuvoilla ulkomailla.

moottori kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua! aaaaaaaa
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Saadaksenne Rekordia:

Eri maiden kansainväliset
automerkit

Belgia 13.
Bulgaaria BG.
Tanska OK.
Danzig 13A..
Suomi BF.
Ranska, Algeria, Tunis ja Ranskan

Marokko F 7.

Kreikka GR.
Intia:

Brittiläinen Intia OI«

Alankomaiden Intia IN.
Irlanti SE.
Italia I.

Ranskan Intia IF.

Jugoslaavia
Lichtenstein ML».
Luxemburg L.
Marokko JVIA..
Monaco JVI.C
Alankomaat NL.
Norja N.
Puola F»L.
Portugali F*»

Espanja E.
Sveitsi CZJH-
Rumaania RJ2VI..
Venäjä 13.

Englanti, Pohjois Irlanti <UI3.
Ruotsi S

itävältä -A..

Tshekko-Slovakia C3^».
Saksa 13.
Unkari M.

Antakaa moottorillenne Autolta — siltäaaaaaaaa
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Kun auto on uusi.
T. H. Olen ostanut uuden vaunun ja saanut sen

miltei suoraan tullikamarilta, joten sillä
ei ole ajettu yhtään. Miten sitä olisi hoi-
dettava.

K. M. Kysymykseen on vaikea näin yhtäkkiä ulko-
muistista vastata. Usein antavat eri teh-
taat toisistaan poikkeavia neuvojakin. Ylei-
siä periaatteita voin sentään Sinulle opettaa.
Hyvä niinkin.
i) Älä aja yli 40 km. nopeudella tunnissa
ensimäisten 500 km aikana. 2) Älä anna
moottorin koskaan »hurista», s. o. käydä
liian kovaa paikallaan. 3) Tarkkaa koko
ajan öljymittaria. Jos ei mittari näytä
ohjekirjassa mainittua painetta, älä aja
metriäkään.

T. H.
K. M,

T. H.
K. M

Onko se niin vaarallista?
Onpa niinkin. Öljyä voi olla moottorissa
liian vähän tai öljypumppu voi joutua jo-
tenkin epäkuntoon. Molemmissa tapauk-
sessa palavat moottorin laakerit auttamatto-
masti ja vaunuun on tehtävä kallis korjaus.
Eikö mittarikin voi joutua epäkuntoon.
Voi kyllä. Joskus mittarin osoitin »hirt-
täytyy», t. s. joutuu kiinni eikä näytä pai-
netta, joskus on mittariin tuleva öljuputki
taipunut, eikä päästä öljyä mittariin saakka.
Muutamissa pumpuissa ei öljy suoraan
kampikammioon täytettynä jaksa nousta
mittariin saakka, vaan on mittariin menevä
putki irroitettava sen kannasta ja kaadet-
tava siihen B-öljyä n. s. »siemenöljyksi.»
Missä järjestyksessä nämä työt on tehtävä?
Ensin on tietenkin katsottava, onko kampi-
kammiossa öljyä riittävästi. Jos siellä ei
ole vikaa, irroitetaan öljynpainemittariin
menevä putki mittarin juuresta ja pannaan
kone käyntiin. Silloin täytyy olla valmiina
sulkemaan heti k. o. putki tai kiinnittämään
se takaisin paikoilleen, sillä muuten pursuu
öljy maahan.

T. H.
K. M,

T. H.
K. M.

T. H. Ja sitten?

moottori kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua! aaaaaaaa
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ssHsasassasssssssiss Saadaksenne Rekordia:

K. M. 4) Huolehdi sähkölaitteista, niiden voite-
lusta. Seuraa, lataako generaattori akku-
mulaattoria. Tarkasta silloin tällöin akku-
mulaattoria: vuotaako se, onko siinä tar-
peeksi nestettä, onko nesteen ominaispaino
oikea j. n. e. Tarkista jarrut. Voitele yleen-
sä kaikkia voideltavia kohtia mieluimmin
liian paljon kuin liian vähän.

T. H. Kylläpä siinä oli muistamista. Mutta mitä
tehdään niiden 500 km:n jälkeen.

K. M. Laske öljy pois moottorista. Anna sille
»petroolikylpy» t. s. kaada petroolia kynt-
tilä-aukoista sylintereihin ja pyöritä moot-
toria käyntiinpanokammella. Anna petroo-
lin olla moottorissa tunnin verran, ennen-
kuin lasket sen pois. Huuhtele uudelleen
petroolilla. Puhdista tarkoin öljysihdit. Sulje
öljyn lasku-aukko ja täytä kampikammioon
uutta öljyä. Pyöritä moottoriakäyntiinpano-
kammilla niin kauan, että öljy ehtii tunkeu-
tua petroolin jäljiltä olevien laakerikohtiin
sekä sylinterin seinämiin. Kaada polttoaine-
säiliöön myös hieman B-öljyä, tai vielä pa-
rempi olisi käyttää jotainn. s. sylinterien ylä-
öljytykseen käytettävää ohuempaa öljylajia,
n. ruokalusikallinen 5 1. kohti.

T. H. Odota hetkinen, että vedän henkeä.
K. M. Tarkista venttiilit. Muista, että venttiilivar-

ren ja venttiilinostajan välillä on 0,8 mm.
rako silloin, kun venttiili on suljettuna ja
nostaja siis alimmassa asennossaan. Älä
tarkista siis koko sylinteriryhmän venttii-
lejä samalla kertaa, vaan pyöritä toki vä-
lillä moottoria. — Pese jäähdyttäjä sooda-
liuoksella.

K. M. Vielä yksi neuvo ystäväni — Käytä Rekord-
bensiiniä.

T. H. Tuon viimeisen minä osaankin, mutta mi-
ten selviän tuosta muusta. Älä hyvä mies
neuvo enää enempää.

* *
*

aaaaaaaaaaa Antakaa moottorillenne Autolia — siitä
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Pyytäkää Rekordia! mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Akkumulaattorlsta.

To H. Mitä on tehtävä, kun akkumulaattorin napa-
kengät ruostuvat vaikka puhdistaisin niitä
joka päivä.

K. M. Puhdista ne hyvin ja voitele vaseliinilla
Kyllä säilyvät.

T. H. Äskettäin kävi minulle toinenkin omituinen
tapaus. Irroitin akkumulaattorin aikoen
panna sen illaksi radiooni. En käyttänyt
sitä kuitenkaan, en edes kytkenyt sitä,
mutta yrittäessäni eilen autoani liikkeelle
se oli tyhjä.
Jätitkö johtojen päät yöksi vapaiksi.
Jätin.

K. M.
T. H.

Arvasin sen. Muista aina solmita johdot
keskenään eristeen kohdalta siten, etteivät
eri johtojen metalli-osat joudu toistensa
kosketuksiin. Joku voi muuten niitä ym-
märtämättömästi käsitellä ja yhdistää joh-
dot, jolloin virta kyllä purkautuu hyvinkin
pian.

K. M

Jarruhihnani ovat tulleet niin kovapintai-
siksi ja liukkaiksi, etten voi enää ollenkaan
liikkua turvallisesti vilkasliikkeisillä ka-
duilla.

Jarruhihnoista
T. H.

K. M
T. H.

Osta uudet.
Koko vaunu on uusi, mutta taka-akselien
laakeri-tiivisteet vuotavat, joten jarruihin
on päässyt öljyä, mikä on palannut kiinni.
Silloinhan on asia helposti autettu. Irroita
jarruhihnat, liota niitä hetki petroolissa ja
hankaa sitten rasva pois teräsharjalla, jol-
laista käytetään vanteiden puhdistukseen.
Petrooliahan sinulla täytyy muutenkin aina
olla vaunusi kone-osien pesua varten. Sitä
saat vaikka kuinka paljon Nobelilta.

K. M

T. H.

K. M

Minähän käytän jotain muutakin heidän
tuotteitaan.
Tietenkin, Rekord-bensiiniä. Kukapa ei
sitä käyttäisi.

moottori kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua! aaaaaaaa
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Saadaksenne Rekordia:

Tuulettajan laakeri.

T. H.

K. M,

T. H.

K. M.

T. H.

Joku venttiileistä moottorissani naputtaa, mutta en saa selvää,
mikä niistä.
Paneppa kone käyntiin. — Ei tuo ääni tule venttiileistä, vaan tuu-
lettajasta.
Ei voi olla mahdollista, sillä olen tarkastanut tuulettajan hihnan
moneen kertaan.
Oletko huomannut, että siinäkin on laakeri, siis voideltava kohta,
joka ilman hoitoa piankin alkaa pitää sopimatonta kitinää.
En tosiaankaan, mutta kyllä nyt jo näen tuon alemiittikupin.

Vesi vanhin onpi voitehista —■ Rekord yksin retkilläsi riittää.

Ehkä Rekord avittaa.

T. H.
K. M,

Mikä ihme on tullut moottoriini, se ei vedä, kaasuttaja vain paukkuu.
Tyhjennä joskus polttoainesäiliö kokonaan ja puhdista se perin
pohjin, tarkasta vielä polttoainesuodattimet, etteivät ne ole auen-
neet juotoksistaan ja päästä roskia kaasuttajaan.

T. H.
K. M

Se ei auta.
Sitten on seos muuten liian laihaa. Jos vaunun kulutus ei ole kovin
suuri ja vetokyky tuntuu huonolta, suurenna polttoainesuulaketta.
Jos et voi, vähennä ilmaa.
Olen yrittänyt sitäkin.
Ehkä kaasuttajan koho on liian kevyt, jolloin neulaventtiili sul-
keutuu ennen aikojaan ja estää tarpeellisen polttoaineen pääsyn
kaasuttajaan.

T. H.
K. M.

T. H.
K. M.

Älä luule, etten minä moottoriani tunne, olen tehnyt jo senkin.
Silloin ei vika voi olla muussa kuin bensiinissä. Käytä Sinä Re-
k o r d-bensiiniä kuten minä, niin voit ajaa vaunuasi aina ilman
mokomia häiriöitä.

Kosien puhdistamisesta.

K. M.
T. H.
K. M.
T. H.

Etkö saa niitä puhtaiksi.
En vaikka itkisin.

T. H. Päivää, päivää — suo anteeksi mustat käteni. Tiedäthän miltä
nämä moottorimiehen kädet näyttävät.

Työskenteletkö kuivin käsin.
Ensin käytin nahkasormikkaita, mutta se oli niin hankalaa. Nyky-
ään olen aina paljain käsin.
Tarkoitin, että Sinun olisi käytettävä jotain rasvaa käsissäsi työssä
ollessasi.

K. M.

T. H. Mutta siitä likantuvat kaikki työkalut, vaatteet j. n. e.

aaaaaaaaaaa Antakaa moottorillenne Autolia — siitä
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Pyytäkää Rekordia! mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

K. M. Tee näin. Ennenkuin yritätkään käydä työhön, kasta kätesi B-öl-
jyyn tai voitele niihin vaseliinia. Pyyhi ne sitten kuiviksi vanutuk-
koon, niin etteivät työkalut likaannu. Rasva on kuitenkin tunkeu-
tunut jo ihon kaikkiin huokosiin ja halkeamiin ja estää siten noen
pääsyn sinne.

T. H. Mutta miten saan käteni sitten puhtaiksi?
K. M. Kun työ on lopussa, kaada käsiisi taas hieman B-öljyä, hiero sillä

noki irti käsistäsi ja pyyhi ne kuiviksi vanutukkoon (Pidä vanua
muuten koko ajan taskussasi, jotta voit siihen koko työajan pyyh-
käistä käsistäsi ja työkaluistasi suuremman lian). Huuhtele kädet
sitten petrolilla ja pese ne lopuksi lämpimällä vedellä ja saippu-
alla.

T. H. Mutta petrooli jättää käsiin niin ilkeän hajun.
K. M. Voi olla! Käytä sitten sen asemasta autokaupoissa olevaa käsien

pesusuopaa. Se ei maksa paljoa, mutta on hyvää.
T. H. Hyvä juttu. Näkemiin taas!

Autoilijat — vaatikaa parasta polttoainetta kalliin rahanne
täytenä vastikkeena — vaatikaa Rekord-bensiiniä.

Polttoainesäiliön klerretulppa.

T. H. Autoni on kuin laiska hevonen, kun se on saanut aina vähän väliä
levätä, käy se hetken moitteetta, mutta yhtäkkiä taas »veto»
loppuu ja kaasuttajassa ei ole tippaakaan bensiiniä.

K. M. Etkö löydä vikaa?
T. H. Vikaa ei ole missään. Tuntuu aivan siltä kuin moottori tuntisi

minun olevan »huonon hevosmiehen». Olen tutkinut kaasuttajan,
imusäiliön, poltto-aineputket, tiivisteet ja kaikki on paikallaan.

K. M. Mikä korkki on tuolla polttoainesäiliön täyttöaukon kantena?
T. H. Viime bensiini-asemalla on myyjä kiertänyt kannen nähtävästi

huonosti kiinni, joten se on päässyt putoamaan. Ostin tilalle taval-
lisen korkin apteekista.

K. M. Tuo korkkilaite on pettänyt ennenkin jo monta miestä. Tiedäthän,
ettei astiasta voi valua hanan kautta nestettä, jollei nesteen pinta
ole ulko-ilman yhteydessä. Sen vuoksi on bensiinisäiliön kannessa-
kin reikä ulko-ilman pääsyä varten säiliöön. Kannen tilalle pane-
masi korkki on kuitenkin verrattain tiivis, ilmaa ei tule tarpeeksi.
Ymmärrätkö nyt, miksi polttoainetta ei tullut tarpeeksi kaasut-
tajaan?

* *

moottori kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua! aaaaaaaa
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Hyvä kiiljtyväisyysi /?eÄorrf-Bensiinin puhtaus,
tasaisuus ja alhainen ominais-
paino edistävät melkoisesti
auton kiihtyväisyyskykyä.
Rekord-Bensiinillä moottori
lähtee heti käyntiin ja vastaa
silmänräpäyksessä, kun kaa-
sutetaan.

edullista, koska se on niin
tasaista kokoomukseltaan ja
koska sen ominaispaino on
niin alhainen, että se antaa
bensiinikiloa kohti enemmän
voimaa. Ja sen luotettavuus
on niin suuri, että Rekordia
käytetään lentokoneissakin,

Mutta Rekord-Bensiini on
säästäväisyyskannal takin

— parempaa suositusta voi
tuskin olla.

Rekordilla saavutatte ennätyksiä

. .me Rekord ia: PyvtäL ••..

Moottori mieh i 11 e <aa<aar» tfäysi
ja hyvä kohtelu KAIKILLA
Rekord-asemilla.



mmm Saadaksenne Rekordia: kkmmm

Suojelkaa vannetta ruosteelta.

T. H. Nykyään ei autorenkailla näy tekevän yhtään mitään!
K. M. Miten niin.
T. H. Eilen paikkasin sisärenkaan, ja tänään siinä taas on reikä. Ren-

kaalla ei ole ajettu edes 10 tuhatta kilometriä. Sitäpaitsi ovat
molemmat reijat vanteen puolella, joten ei ole kysymyksessä mi-
kään naulan reikä.

K. M. Näytäppä sitä rengasta — Omituista, että rengas on kestänyt niin-
kin kauan. Huomaatko tuota mustaa juovaa venkaan rannetta
vasten olleessa osassa.

T. H. Kyllä näen.

T. H. En usko.
K. M. Se on kokonaan hapannut.

K. M. Koeta. Voit paljain sormin halhaista koko renkaan
T. H. Mutta mistä tuo voi johtua?
K. M. Olet tietenkin joskus rengasta vaihtaessasi hukannut venttiilistä

n. s. juurimutterin, joka estää veden ja lian pääsemästä renkaaseen
Joka kerran kun olet pessyt autoa tai ajanut sade-ilmalla on sinne
päässyt vettä. Se on taas puolestaan ruostuttanut vanteen ja pi-
lannut sen kosketuksessa olevan sisärenkaan.

T. H. Tuota en olisi näkemättä uskonut. Miten minä saan nyt edes
vanteen puhtaaksi.

K. M. Se on helppo tehtävä. Osta jostain autoliikkeestä teräsharja ja

kuivuu hyvin vuorokaudessa onpa eräitä lajeja, jotka kuivuvat
puolessa tunnissakin.

hankaa sillä ruoste pois kokonaan. Samasta liikkeestä saat myös
n. s. vannemaalia, jolla voi maalata vanteet uudestaan. Maali

K. M. Ei kestä kiittää, mutta muista käyttää Rekord-bensiiniä.
T. H. Kiitos paljon veliseni.

Minne on vaseliini myöskin soplvaal

T. H. Vaunussani on huono dynamo, jota täytyy kovin usein korjata
ja irroittaa. Sitä ei saa muuten irti kuin irroittamalla myöskin
jäähdyttäjä.

K. M. Onpa siinä suuri työ.
T. H. Ei siinä kylläksi. Monttööri pistää aina estääkseen veden vuota-

minen kumiletkun ja vesiputken väliin jotain maalin tapaista
seosta, joka kuivuu niin lujasti kiinni, että useimmiten täytyy repiä
rikki koko letku. Aikaa ja rahaa menee aivan hukkaan.

K. M. Älä anna pistää sinne maalia, vaan mieluimmin vaseliinia sillä se
tiivistää aivan yhtä hyvin eikä ota kiinni koskaan.

Pyytäkää Rekordial wsmmwmmmm
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Luotsien
net heistä käyttävät yksin-
omaan Nobelin Petrolia,
todistaa, että Nobelin Pet-
roliin voi luottaa kaikissa
olosuhteissa.

Vaikka ette olekaan luotsi,
voi silti olla syytä käyttää
Nobelin Petrolia.

täytyy suorittaa useinkin vaa-
rallista työtään säähän kat-
somatta.

He asettavat senvuoksi
erittäin ankarat vaatimukset
moottoreille ja niiden poltto-
aineelle.

Se seikka, että niin mo-

X Moottori miehille taataan täysi /^^p
mitta ja hyvä kohtelu KAIKILLA

1 Re k o rd - a s e mi II a ffi^^BF^



mmmm Saadaksenne Rekordia: aaaaaaaa

T. H. Oletpa sinä veliseni neuvokas! Entinen neuvosikin oli suurenmoinen.
K. M. Vai niin, sepä hauskaa. (Mitähän oikein olen hänelle neuvonnut?)
T. H. Huomaan ettet muista, mutta oikea hyväntekijä ei muistelekaan

tekojaan. Käytän nimittäin nykyään yksinomaan Rekord-bensiiniä,
enkä ole enää kenenkään hinattavissa kuten joskus ennen.

F»uhciistakaa pölynimijalla vaununne
patjoitus.

T. H. Miten voit pitää vaunusi noin puhtaana sisältä päin. Kun usein
istun autoon, nousee sen kankaalla päällystetyistä istuimesta ja
selkänojasta paksu pölypilvi kuin rautatievaunuista.

K. M. Lainaan »Miinalta» pölynimijää, johon saan helposti sähkövirran
autollani seinäkoskettimesta.

T. H. Mutta mitenkäs puhdistat avo-autojen nahkapäälliset, joista ke-
sällä saa etenkin vaaleat pukimensa ihan mustiksi.

K. M. Pyyhin ensin pölyn pois. Sekoitan sitten amoniakkia haaleaan
veteen ja hankan siihen kostetulla räsyllä rasvatahrat ja lian pois.

T. H. Eikö voi käyttää petroolia tai bensiiniä nahoituksen puhdistukseen.
K. M. Ei, sillä molemmat tekevät nahkan kovaksi ja hauraaksi. Petroolia

käytetään vain rungon ja koneosien, joskus myös vedellä laimen-
nettuna korin puhdistamiseen, ja bensiiniä käytetään autoissa tie-
tääkseni vain polttoaineena.

T. H. Mitä bensiiniä nykyään käytät.
K. M. Tietysti Rekord'ia, sillä etkös ole kuullut että armeijan lentokoneet-

kin käyttävät sitä samaa, vapaassa kaupassa olevaa , polttoainekseen.
Akkumulaattori voi jäätyä.

T. H. Sano veli hyvä, mikä nyt on vikana, kun akkumulaattori ei anna
virtaa yhtään ja äskettäin se oli täysin kunnossa. Lisäsin siihen
vielä tislattua vettä kun huomasin sellien olevan hieman vailla.

K. M. Katsotaanpa. — Tämähän on jäässä!
T. H. Miten akkumulaattori voi jäätyä — iB° C. pakkasessa?
K. M. Oletko koskaan mitannut selleissä nesteen ominaispainoa. Olet

tietysti lisännyt aina vain vettä ja siten laimentanut hapon miltei
vedeksi. Onko Sinulla edes happomittari.

T. H. Ei. Mikä se on?
K. M. Se on hapon ominaispainomittari. Sen voit hankkia mistä auto-

kaupasta hyvänsä. Sieltä saat myös käyttöohjeet. Älä laske omi-
naispainoa alle 1,250, sillä silloin menee akkumulaattori pilalle,
voipa talvella vielä jäätyäkin, kuten nyt.

T. H. Voi per —

—
—

K. M. Älä ole milläsikään, oppirahat täytyy aina maksaa. Yhden var-
man asian voin Sinulle sentään sanoakin, ettet aina tekisi vain
vahinkoja — Käytä aina Rekord bensiiniä.

Pyytäkää Rekordia! ®mmmm®wm
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400 litraaRaakaöljyä =2 litraaAUTOL-öljyä
Noin 400:s«a raakaöljylitrasta saa- johdannaiset ja puhdistusjätteet mitä

daan vain 2 litraa semmoista öljyä, huolellisimmin poistettava.
joka oikein hyvin soveltuu Teidän Oikein hyvän voideöljyn valmistus
moottorinne voiteluun. kysyy sentähden elinkautista koke-

«
. ,„o i-. i«x *•■•• ui_ musta ja täydellisyyteen saakka kehi-

Muut 398 litraa käytetään nekin ' * "

~.,..
. tettyjä uudenaikaisia menettely-

erityisiin tarkoituksiinsa, mutta jos "

niistä tilkkanenkaan jätettäisiin tuo- ».L" .„.
. ,

..

, ~ . AUTOL-oljyjen valmistus perustuuhon 2 litran maaraan, joka on oikein "\ r

„..
_

. kokemuksiin, jotka on öljyalalla saa-
hyvaa voiteluöljyä, niin se alentaisi ' "

. vutettu puolen vuosisadan aikana,
tämän valiotuotteen laatua. .._...„

. .„. . ~
..AUTOL un voi sentähden endotto-

Hyvä voiteluöljy ei esim saa sisäl- masti luottaai ja AUTOL-nimi on var-
tää nimeksikään petrolia, sillä petroli mana fakeena siitä) että moottorinne
tappaa sen voiteluominaisuudet. saa sitä byvää öljya jota sen täytyy

Samantapaisista syistä on myöskin saada kestääkseen kauan ja toimiak
bensiini, polttoöljy y. m. raakaöljyn seen häiriöittä.

Antakaa moottorillenne AUTOLia-
siitä moottori kiittäisi Teitä, josse osaisi puhua

Moottori miehille
taataan täysi mitta ja
hyvä kohtelu KAIKILLA

Rekord-asemilla



Hiiotssssti Saadaksenne. Rekordia: mmmmmmmm

Tarkastakaa pyörän laakerit.

Kuuletko tuon napsahtelevan äänen, kun käännän ohjauspyörää
käänteissä.

T. H.

K. M.

T. H.

K. M.

Olen kuullut sen koko ajan, olen odottanut vain koska Sinä sen
viimeinkin huomaisit.
Vika on kai simpukkapyörästössä, emme voi sitä näin kesken
matkan ruveta korjaamaan.
Vika ei ole ensinkään ohjauksessa. Se on aivan muualla ja sitä-
paitsi heti ja verrattain helpolla korjattavissa. Emme saa jatkaa
matkaa. Nouse pois vaunusta.

T. H.
K. M.

Missä vika voi olla, jollei ohjauksessa.
Huomasin sen äsken. Heiluttappa toista etupyörää sivusuuntaan.
Huomaatko miten paljon se pääse liikkumaan? Pyörän laakerit
ovat tulleet väljiksi. Siitä johtuu tuo paukkuminen. Tuollaisen
tapauksen varalta on tehdas jo alunperin varustanut pyörän sää-
dettävällä rullalaakerilla. On siis kovin helppo tehtävä kiristää se.
Tuollaiset seikat on tarkastettava muuten jo ennen ajon alkamista
samalla kertaa kuin tutkit jäähdytystä ja voitelua.

* *

*

T. H.

K. M

Miten Sinä kerran väitit lehdessä, ettei jäälle ajettaessa nopeuskil-
pailuun kannata mennä sellaisella vaunulla, jossa on imusäiliö.
Niin väitän vieläkin. Oletko huomannut, että jos ajat esim. pitkää
mäkeä ylös ja kiinteästi kaasutat, t. s. painat »lusikkaa pohjaan»,
lakkaa automaattinen tuulilasinpuhdistaja toiminnasta.

Samoin on myös imusäiliön laita. Molemmat perustuvat moottorin
imuun. Kun imu on voimakas ja tasainen, ei imusäiliön uimuri
ja venttiilikoneisto pääse ollenkaan toimimaan, polttoaine ei näin
ollen pääse virtaamaan imusäiliön ala-osasta kaasuttajaan mene-
vään putkeen. Vauhti loppuu.

Niin käy. Sitä olen monasti ihmetellyt.T. H.
K. M

K. M

T. H.
K. M

Miksi pumppaat ilmaa kaasuttajasta polttoainesäiliöön menevään
putkeen.

Likaa polttoaine-putkessa.

Putkessa on roskia, jotka vähänpäästä tukkivat kaasuttajan.
Ja sitten pumppaat roskat säiliöön päin. Sieltä ne virtaavat ben-
siinin mukana takaisin kaasuttajaan. Irroita mieluummin putki
kokonaan ja puhdista se erikseen. Ehkä siitä on hieman enemmän
vaivaa, mutta pääset kerralla koko pahasta.

saassassasi Pyytäkää Rekordia! saagaakaan
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Saadaksenne Rekordia:

Vanhat autokorit.

T. H.
K. M,

Kyllä nuo Amerikalaiset autokorit ovat vielä pahoja kitisemään.
Se on kyllä niiden suuri vika, mutta sitä voi itsekin sentään paljon
auttaa.

T. H.
K. M

Miten?
Huokeimmassa vanhemmissa vaunuissa on kori usein suoraan
rungon varassa. Parhaimmassa tapauksessa on siinä vain puu-
eristys.

T. H.
K. M,

Niin on.

T. H.
K. M.

Tällaisessa tapauksessa on nostettava kori ylös, ja pantava sen ja
rungon väliin vaseliinilla kyllästetty huopa. Tämä estää kitinän.
Myös konepelti rämisee tai kitisee usein.

T. H.
K. M

Konepellin reunan alla on tavallisesti sekä korissa että jäähdyttä-
jän puolella joko nahkaa tai nauhakudosta. Tähän on tiputettava
hieman koneöljyä, jolloin kitinä lakkaa.
Myös ovet irtautuvat helposti saranoiltaan
Uudemmissa autoissa kuuluu jo standardi-varusteihin oveen ja
seinämään kiinnitetty remmi, joka estää oven paiskautumasta
liiaksi auki ja vääntämästä saranoita. Jos ei tällaista ole, voi sen
tehdä mukuvasti vanhasta sisärenkaasta. Siten voi niitäkin käyttää
vielä hyödykseen.

T. H.

K. M.

Ainakin minun vaunussani pitää vielä matkamittarin letku epä-
mielyttävä ääntä.
Se on taas aivan oma vikasi, ei vaunun. Irroita letku ruuvistaan
matkamittarin juuresta ja kaada sinne B-öljyn ja vaseliinin seosta,
tai jos on enemmän aikaa, irroita koko letku, vedä ulos sen sisällä
oleva teräsvaijeri ja voitele se hyvin vaseliinilla. Ääni häviää.
Usein syytetään vaunua aivan syyttä, vaikka viat voidaan korjata
kovin helpolla.

Pyytäkää aina bensiiniä ostaessanne pa-
rasta —• pyytäkää Rekordia.

"Vaihtakaa vaijereita.

T. H. Nyt minun täytyy palata junalla kotiin, sillä moottoripyöräni kaa-
suvaijeri on poikki, enkä saa mistään uutta ennen Helsinkiä.

K. M. Mistä kohtaa se katkesi? Eikö se vielä riitä, jos käytät pitemmän
pätkän.

T. H. Vaijeri on miltei keskeltä poikki. Mene nyt vain etsimään kylältä
hevosta, että saan tämän asemalle. Teet suuren palveluksen.

K. M. Älä nyt hätäile. Onhan pyörässäsi sytytyksen säätöä varten sa-
manlainen vaijeri. Vaihdetaan se kaasuttajan puolelle. Sytytyk-
sen voi aivan hyvin säätää käsinkin. Ei tässä vielä hevosta tarvita.

Antakaa moottorillenne Autolla — siitä
M



MOTOR OIL



DARDMÄ
— Uusi autoöljy??
— Kyllä! Standard Motor Oil! ÄSiÄ
— Uusi »voittamaton» öljy markkinoilla?! \^vjjMjj^
— Niin on — mutta ei sellainen, joka ilmestyy äkkiä tänään
ja katoaa huomenna. Ei — Standard Motor Oililla on kansainvälinen
maine ja se on parasta, mitä tällä alalla saadaan aikaan. Standard
Motor Oil on Standard Oil Corn viimeisin laatutuote. — Anna moottorille
tilaisuus näyttää mihin se pystyy!

Kansainväliset merkit (joita pyydämme arvoisia ostajiamme
tästä lähtien tilatessaan käyttämään) ovat:

(vast. vanha)
(E)
(Sp. Ford)
(A)
(BB)
(B)

(LIGHT (E)
MEDIUM (Sp

STANDARD I HEAVY (A)
MOTOR OIL I HEAVY X (BE

HEAVY XX (B)
TRANSMISSION (C)

Standard Motor Oilia
myydään kaikkialla
maailmassa tällä

nimellä.



Autossanne
tai moottorivenheessänne on harvoin
liiaksi tilaa, vai kuinka?

Viimeisin STANDARD MOTOR OlL-
astia on sen vuoksi saanut erittäin vähän
tilaa ottavan muodon. Astia voi erinomai-
sen hyvin olla pitkällään — suuri etu,
jonka jokainen moottorimies ymmärtää.
— Tähän saakka ei ole juuri asetettu
öljyastiaa mielellään »selälleen", koska
ei ole oltu varmoja, onko korkki ollut
tiivis.

STANDARD MOTOR OIL-astia on
vielä erittäin mukava käsitellä sen eri-
koisen muodon vuoksi. Ölivn voi kaataa

kanisterista mukavasti ilman suppiloa moottoriin hukkaa-
matta öljyä ja pudottamatta kanisteria.

Uudella STANDARD MOTOR OIL-kanisterilla on niin
monta etua, ettei siitä mielellään luovu, kun kerran on
oppinut sen tuntemaan.

STANDARD MOTOR OIL ei ole mikään huokea öljy,
mutta se on joka pennin edestä hintansa arvoinen.

NOBEL-STANDARD



Pyytäkää Rekordia! g^^aaaaaaaaaaaaaaaaaa^a

Kun auto pyrkii tien syrjään.

T. H. Nyt on autoni ohjaus pilalla. Vaunu pyrkii koko ajan vasemmalle.
K. M. Ei ohjauksessa ole mitään vikaa. Katso tarkemmin.
T. H. En minä huomaa.
K. M. Etkö näe, että vasemmassa pyörässä on paljon vähemmän ilmaa

kuin oikeassa. Siinä koko vian selvitys.
T. H. Kyllä minä pumppasin niihin molempiin ilmaa.
K. M. Ei pumppaaminen yksin riitä. Hanki ilmanpainemittari, niin tie-

dät aina paineen tarkalleen, eikä Sinun huoli syytellä hyvää vau-
nuasi.

Etsi vian perus syy

T. H. Ostin viimeisen kerran kartiokytkimellä varustettun auton. Nyt
on kytkin palanut jo kolme kertaa ja paraikaakin se luistaa niin
etten voi enää ollenkaan ajaa nelosella.

K. M. Pehmitä nahkaa naurisöljyllä.
T. H. Ei auta.
K. M. Silloin arvaan vian. Kytkinkartio ei mene pohjaan asti kiinni.

Vian huomaat siitä, että koskettaessasi kytkinpolkimeen, se vai-
kuttaa heti kytkimeen. Poikimassa täytyy olla hieman väljää,
siten että sitä voi hieman liikutta kytkintä avaamatta. Silloin on
kytkin varmasti pohjassa ja kytkinnahka ei pala ajettaessa.

Älä heitö kirvestä mereen.

K. M. Oletko lyönyt vetoa, että ajat kuorma-autoon nostetulla moottori-
pyörällä läpi kaupungin, vai mitä ilveilyä tämä on.

T. H. Vien pyörän takaisin liikkeeseen. Voitko kuvitella, että siinä on
aivan uusi pyörä ja nyt ovat jo joko venttiilit hirttäytyneet, tai
mikä lie käynyt muu vahinko, sillä sylintereissä ei ole minkään-
laista puristusta.

T. H. Pysäytin sen itse mennäkseni erääseen liikkeeseen. Sen jälkeen
en ole saanut sitä käyntiin. Mitä — nauratko vahingolleni.

K. M. En niin paljon sille, vaan melkein yhtä ilkeästi, sillä huomasin

K. M. Miten pyörä pysähtyi.

juuri, että olet unohtanut sylintereihin puolipuristuksen koska
venttiilinnostajavipu näyttää olevan auki. Luultavasti olet sillä
sammuttanut moottorin.

*

**

moottori kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua! aaaaaaaa
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Saadaksenne Rekordia:

Otteita moottoriajoneuvoliikenteestä annetusta laista ja
Helsingin kaupungin ajo-ohjesäännöistä.

Moottoriajoneuvo on varustettava m. m.:
pimeän aikana ja sankassa sumussa: edessä yhtä korkealla maasta

automobiilin kummallakin puolella yksi valkeavaloinen himmennyslait-
teella varustettu lyhty, jonka valo selvästi valaisee tietä vähintään 50 metriä
automobiilin edessä, sekä takana yksi lyhty, joka valkoisella valolla valaisee
automobiilin tunnusmerkin ja näyttää punaista valoa taaksepäin, ja jota ei
voida sammuttaa ajajan paikalta eikä vaunun sisältä, silloin kun etulyhdyt
ovat sytytetyt.

Moottoriajoneuvoa kuljetettaessa on nopeus aina rajoitettava niin, että
tarpeellista varovaisuutta noudatetaan, ja siis aina tarkoin sovitettava ajo-
radan ja lähimmän ympäristön näkyväisyyden ja laadun sekä muun liiken-
teen mukaan.

Moottoripyörän tai enintään 7 henkilöä varten aiotun henkilöautomo-
biilin suurin sallittu tuntinopeus olkoon kaupungissa 30 kilometriä ja kaup-
palassa, taajaväkisessä yhdyskunnassa tai tiheään asutussa kylässä maaseu-
dulla 20 kilometriä. Noudattamalla muita määräyksiä olkoon suurin tunti-
nopeus muualla 55 kilometriä.

Suurempaa matkustajamäärää kuin 7 henkilöä varten aiotun henkilö-
automobiilin (oninibusautomobiili) suurin tuntinopeus olkoon 30 kilomet-
riä maalla, sekä kauppalassa, taajaväkisessä yhdyskunnassa tai tiheään
asutussa kylässä maaseudulla, niin myös kaupungissa 20 kilometriä.

Kaupunkien, kauppaloiden ja taajaväkisten yhdyskuntain rakenne-
tulla alueella on ajonopeuteen nähden huomioonotettava:

a) että suurinta sallittua nopeutta saa käyttää vain, kun ajorata on
leveä, näköpiiri on selvä ja liikenne yleensä helposti arvioitavissa;

b) että nopeutta aina on pienennettävä katu- ja muissa liikenneväylien
risteyksissä sekä koulujen, sairaaloiden ja siltojen kohdalla niin myös ka-
peilla tai muuten vaarallisilla paikoilla sekä pimeässä ja sumussa; sekä

c) että kadunkulmassa käännettäessä tai missä ajorata on sellainen,
että moottoriajoneuvo helposti liukuu' suurempaa nopeutta ei saa käyttää,
kuin että vaunu voidaan äkkiä pysäyttää.

Kuljettajan on ennen matkan alkamista sekä sen kestäessä otettava
selko siitä, että moottoriajoneuvon varusteet ovat tämän asetuksen mää-
räysten mukaiset, sekä että merkinanto-, valo-, ohjaus-, jarrutus ja muut
laitteet toimivat moitteettomasti.

Kaupungissa, kauppalassa ja maaseudun asutuskeskuksissa älköön
käytettäkö räikeä-äänistä merkinantolaitetta;

Häikäisevää valoa älköön käytettäkö kaupungiessa, kauppaloissa,
taajaväkisissä yhdyskunnissa tai tiheään asutuissa kylissä, ei myöskään
muualla kohdattaessa ajoneuvolla kulkijoita.

aaaaaaaaaaa Antakaa moottorillenne Autolia — siitä
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Pyytäkää Rekordia! mmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Liikennemerkkimme.

Kaarto vasemmalle Seis I Selvä — jatkakaa mat-
on selvä. Oikealta tulevalla on kaa eteenpäin,

etuoikeus ajoon.

Vasemmalta tuleva. Seisl
ajakaa I

Ajosuunta.

Seisontapaikka. Ajo kielletty.

moottori kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua! aaaaaaaa
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Niinkuin sakka kahvikupissa
osoittaa keittäjän huolimat-
tomuutta tai liian lyhyttä
selkenemisaikaa, niin myös
lyhytsulkuiset sytytystulpat,
hatarat venttiilit ja kuluneet
sylinterit kielivät joko huo-
nosta bensiinistä tai huo-

nosta voiteluöljystä — taikka
molemmista.

Käyttäkää REKORD-bensii-
niä ja AUTOL-voiteluöljyä,
niin moottori pysyy puhtaana
ja toimii moitteettomasti
ennätysajassa.

S 4fofc
*!

Moottori mieh i 11 e taataan täysi /^f
mifta ja hyvä kohtelu KAIKILLA /j



aaaaaaaa Saadaksenne Rekordia: aaaaaaaa

Kuljettaja älköön polttako tupakkaa ajaessaan omnibusautomobiiliä,
tai ajaessaan muuta moottoriajoneuvoa kaupungissa, kauppalassa tai maa-
seudun asutuskeskuksessa.

Kuljettajan on käsiteltävä moottoria niin, ettei savua, höyryä tai kaasua
pääse ulos sellaisin määrin, että siitä syntyy huomattavaa hankaluutta.

Pehmeällä tai likaisella tiellä on kuljettajan vähennettävä nopeutta,
niin etteivät jalankulkijat joudu alttiiksi lian räiskymiselle.

Ojentamalla oikea tai vasen käsi sivulle on kuljettajan tien risteyk-
sissä osoitettava aikovansa kääntyä oikealle tai vasemmalle sekä kohotta-
malla kätensä ilmoitettava takaapäin lähestyville ajoneuvoille aikovansa
hiljentää vauhtia tai pysähtyä.

Teiden ja katujen risteyksissä ja käänteissä sekä muulloinkin, kun tie
ainoastaan lyhyeltä on näkyvissä, tulee kuljettajan hyvissä ajoin antaa va-
rotusäänimerkkejä.

Kohdattaessa henkilöitä, jotka ajavat hevosella tai kuljettavat koti-
eläintä, tulee kuljettajan noudattaa erikoista varovaisuutta ja, jos vastaan-
tulija antaa kehoitusmerkin, pysäyttää ajoneuvo sekä tarpeen vaatiessa
myös moottori.

Moottoriajoneuvo on näkyvällä virkamerkillä varustetun poliisimiehen
antamasta, selvästi havaittavasta pysähdysmerkistä heti pysäytettävä.

Milloin moottoriajoneuvo on aiheuttanut vahinkoa, on kuljettaja vel-
vollinen pysäyttämään ajoneuvon, sekä vaadittaessa ilmoittamaan nimensä
ja osoitteensa, niin myös ajoneuvon rekisteri paikkakunnan ja numeron
ynnä sen omistajan nimen ja osoitteen.

Jos joku tällöin on saanut ruumiinvamman tai muuten joutunut avutto-
maan tilaan, on moottoriajoneuvon kuljettaja velvollinen auttamaan va-
hingoittunutta ja tarvittaessa korvauksetta kuljettamaan hänet lähim-
pään paikkaan, missä hän voi saada tarpeellista apua.

Merkinantotorvea on tarpeen vaatiessa aina käytettävä.
Kuljettaessa silloilla ja liikenneväyläin risteyksissä sekä vilkasliiken-

teisillä tai semmoisilla paikoilla, missä ajotie ei ole pitemmältä näkyvissä
kuin viisitoista (15) metriä, onäänekkäitävarotusmerkkejäajoissaannettava.

Merkinanto ei vapauta kuljettajaa velvollisuudesta noudattaa varovai-
suutta. Hyödytön tai häikäilemätön merkkien antaminen samoin kuin
koneen n. s. syöksy ovat kielletyt, erittäinkin kello yhdentoista (11) jälkeen
puolenpäivän ja kello kahdeksan (8) edellä puolenpäivän välisenä aikana,
jolloin ainoastaan kumea-(syvä-) äänistä merkinantotorvea saa käyttää.

Jos kuljettaja jättää automobiilin vaarinpidotta liikenneväylälle, ol-
koon velvollinen pysähdyttämään moottorin ja ryhtymään semmoiseen
toimenpiteeseen, ettei automobiili itsestään voi tulla käyntiin.

Käännös automobiililla on tehtävä kehässä, mutta ellei tämä ole mah-
dollista, olkoon peräyttäminen sallittu ristikkäiselle ajotielle.

Avointa äänenhillitsijää (vapaata poistoa) älköön käytettäkö.

aaaaaaaaaa Pyytäkää Rekordia! mmm^mmmmmm
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Kun vaimonne tai tyttärenne
on ofrjausrattaassa,

Eihän voi vaatia, että
nainen olisi moottoriasi-
aintuntija.

Nykyaikainen auto joutuu
niin harvoin epäkuntoon, että
sen saattaa huoleti uskoa
naisten haltuun. Varsinkin
jos polttoainesäiliö on täy-
tetty Rekord-Bensiinillä.

Kun kerran lentäjät — sekä
omat sotilaslentäjämme että
Atlannin sankarit Lindbergh ja
Byrd — luottavat tämän yhty-
män valmistamaan bensiiniin,
saamme pitää varmana, että
Rekord-Bensiini on niin puh-
dasta, tasaista ja luotettavaa
kuin ylipäänsä on olemassa.

CO& Ä
***** "m)m' i

Moottori mie hiII e taataan täysi
mitta ja hyvä kohtelu KAIKILLA

Rekord-asernilla.



aaaaaaaa Saadaksenne Rekordia: mmmmmmmm

Muutamia vanhoja hyviä neuvoja alotteleville auton-
kuljettajille.

Jos autosi on käynyt moitteettomasti jo pitkän aikaa, älä suinkaan
sentähden hairahdu uskomaan, että käyttöohjeissa annetut määräykset
ovat tarpeettomia. Noudata päinvastoin näitä ohjeita kirjaimellisesti.
Autotehtailijat tuntevat epäilemättä vaununsa ja moottorinsa paremmin
kuin me maallikot, ja he eivät varmaankaan ole vain huvikseen laatineet
ja painattaneet vaunujensa käyttöohjeita.

Jos moottorista tai muualta vaunussa kuuluu epäiltävää ääntä, py-
säytä autosi heti ja ota selville syy, sillä muussa tapauksessa vaunusi
ehkä jonkun ajan kuluttua pysähtyy itsestään, eikä lähde paikaltaan
vetämättä.

Aja ikäänkuin aina odottaisit jokaisessa tien käänteessä kohtaavasi
vastaantulijan.

Älä koskaan pysäytä vaunuasi tien mutkaan.
Älä koskaan aja kovalla vauhdilla sivutieltä valtatielle.
Muista, että autosi on kone, joka vaatii järkevää hoitoa ja melko pal-

jon öljyä. Öljyn ostaminen tulee paljon halvemmaksi kuin uusien osien
hankkiminen.

Älä yritä ajaa edellä kulkevan auton ohi, jos lähettyvillä on toinen,
vastaantuleva auto.

Aja autoasi ikäänkuin se olisi hyvinkin heikko kapine. Lähtönykäyk-
set ja luisuminen ovat vasta-alkajan tunnusmerkkejä.

Älä aja toisen auton ohi siinä mielessä, että voisit katsoa taaksesi
ilvehtien. Ohitse ajamasi auto voi olla omaasi nopeampi ja sen kuljettaja
parempi gentlemanni, kuin sinä sellaisessa tilaisuudessa osoittaisit olevasi.

Älä aja tien vasenta syrjää vasemmalle kääntyvässä käänteessä. Tien
vasen puoli kuuluu vastaantulijoille ja sinä saat maksaa vahingon, jos
aiheutat yhteenajon ajamalla väärällä puolen tietä.

Vaununkori on pidettävä yhtä hyvässä kunnossa kuin koneistokin.
Toisella puolen taas koneisto on vähintäin yhtä tärkeä kuin muu vaunu.
Monet henkilöt uhraavat kyllä rahoja ulkonaiseen hienouteen, mutta
voiteluaineita käyttävät liian säästeliäästi. Muista, että »On syöjä säästä-
jälläkin».

Ota ajoissa selville kuinka nopeasti autosi voi pysähtyä, jos hätä tulee.
Voihan sattua, että sinun joskus on välttämätöntä pysäyttää vaunusi
äkisti onnettomuuden välttämiseksi. Jos silloin et tunne autoasi ja niin
ollen ehkä erehdyt laskuissasi, voi se käydä sinulle hyvinkin kalliiksi.

Älä anna moottorin käydä tarpeettoman kauan suljetussa autotallissa.
Kaasumyrkytykseen kuoleminen on aivan tarpeetonta.

aaaaaaaaaa Pyytäkää Rekordia! mmmmmmmmmm
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Opi hallitsemaan autoasi sen luisuessa, varsinkin kuin useimmiten
itse olet siihen syypää. Älä odota siksi kunnes autosi yllättää sinut.

Älä ajaessasi pidä ilmaläppää kuristettuna niin kauan, että rupeat
ihmettelemään miksi ei moottori vedä paremmin.

Älä koskaan käytä käyntiinpanomoottoria liian kauan. Käytä ennem-
min älyäsi, ellei moottori heti lähde käyntiin ja harkitse, mikä siihen
mahtaa olla syynä. Se tulee paljon halvemmaksi ja vikakin on silloin
useimmiten helpommin korjattavissa.

Nosta kuomu ylös ennenkuin matkustajat ovat läpimärkiä.
Älä säilytä varalamppuja ja sytytystulppia työkalujen seassa.
Kun autotehtailija sanoo, että vaihdelaatikko ja takasilta tarvitsevat

öljyä, niin hän todella myös tarkoittaa sitä.
Muista, että paitsi öljyä ja polttoainetta tarvitsee moottori myöskin vettä.
Älä hajoita osia katsomatta samalla, kuinka ne ovat jälleen koottavat.
Pidä numerolaatat puhtaina ja katso, että takalyhty on kunnossa.

On tarpeetonta antaa poliisin siitä muistuttaa.
Kaikki eivät tahdo uskoa, että akkumulaattori kaipaa tislattua vettä,

mutta tarvitsee se sitä sittenkin!
Koeta silloin tällöin ovatko ilmapumppu ja väkivipu kunnossa. Moni

on saanut kokea epämieluisia yllätyksiä, silloin kun kipeimmin olisi niitä
vehkeitä tarvinnut. Älä myöskään luule, että ilma pysyy vararenkaassa ijäti.

Muista, että kaikki autot luisuvat liukkaalla tiellä.
Älä jätä autoa seisomaan mäen rinteeseen ainoastaan käsijarrulla

varmistettuna. Aseta kiviä takapyörien alle, käännä etupyörät katuojaan
päin, vaihda pienimpään vaihteeseen ja katkaise sytytysvirta.

Älä koskaan ostaessasi pyydä ylimalkaisesti vain »bensiiniä» tai »öljyä».
Vaadi nimeltään jonkun taatusti hyväksi tunnetun tehtaan valmistetta.
Sitähän varten näille tavaroille nimi on annettu. Käytä nimetöntä tavaraa
yhtä epäröiden kuin olisi kysymyksessä nimettömän ja tuntemattoman
henkilön palvelukseen ottaminen.

Mitä on bensiini?

Nafta eli vuoriöljy, josta bensiini saadaan, sisältää useita erilaisia
hiili- ja vety-yhdistyksiä, joita yhteisellä nimellä kutsutaan hiilivedyiksi.
Nämät hiilivedyt vaihtelevat kokoomukseltaan melko paljon, ja tästä
seikasta johtuu ainakin osittain, että eri öljykentiltä saatu bensiini on
laadultaan hieman erilaista.

Paitsi helposti haihtuvia aineita sisältää vuoriöljy myöskin yhdistyksiä,
jotka eivät kaasuunnu yhtä helposti. Vuoriöljyä kuumennettaessa haih-
tuvat sentakia helposti kiehuvat hiilivedyt ensin.

aaaaaaaaaaa Antakaa moottorillenne Autolia — siitä
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Jos raakaöljyn kuumentamista jatketaan, haihtuu siitä raakapetrooli
(lamppu- eli paloöljy) sekä raaka voiteluöljy. Näin yhä korkeampaan
lämpömäärään kuumentamalla saadaan vuoriöljystä suurin osa muute-
tuksi kaasumaiseen muotoon, knnnes tislausuunissa lopulta on jäljellä
ainoastaan vähäinen määrä vähämäistä ainetta ja kiinteitä jätteitä.

Kaikki nämä asteettain saadut ryhmät muutetaan sitten tiivistämällä
nestemäiseen muotoon, mutta ennenkuin ne lopullisesti lasketaan kaup-
paan bensiininä, paloöljynä, koneöljynä, sylinteriöljynä, vaseliinina,
paraffiinina ja mikä minkin nimisenä, täytyy niiden toistamiseen läpi-
käydä erilaisia tislaus- ja puhdistusmenetelmiä.

Hyvää bensiiniä ei ylimalkaan saada pelkästään tislaamalla, vaan
on se perästäpäin vielä puhdistettava eli raffinoitava. Tämä raffinoiminen
tehdään tavallisesti siten, että raakabensiiniin sekoitetaan erilaisia kemi-
kaalioita, kuten rikkihappoa ja natriumhydraattia, jonka jälkeen se tis-
lataan toistamiseen siihen kuuluvine »pesemisineen», jolloin kaikki kemi-
kaaliot täydellisesti poistuvat ja jäljelle jää puhdas bensiini.

Tavallinen bentsiini ei siis ole mikään yhtenäinen aine, vaan onse kokoon-
pantu erilaisista hiilivedyistä, jotka voidaan jakaa kolmeen suurempaan
ryhmään, nimittäin:

a) Paraffini hiilivedyt) kyllästetyt hiiiivedvtb) Naftaiset hiilivedyt/ KyUastetyt nnnveayt

c) Aromaattiset hiilivedyt
Molemmat ensinmainitut hiilivetyryhmät ovat hyvin helposti haihtuvia

ja kaasuuntuvat erittäin nopeasti. Ne ovat välttämättömiä nopean käyn-
tiinpanon saavuttamiseksi varsinkin kylmällä säällä, mutta jos niitä on ben-
siinissä suhteettomasti, aikaansaavat ne kelposti naputusta ja liian aikaisen
sytytyksen moottorissa, erittäinkin vastamaassa kun kuormitus on suuri.

Aromaattisista hiilivedyistä taas johtuu, että bensiini kärsii suurem-
paa puristusta ja palaa hieman hitaammin. Ne siis toisin sanoen ovat
omiaan tasoittamaan kyllästettyjen hiilivetyjen haittoja.

Tästä huomaamme siis, että hiilivetyjen oikea suhde bensiinissä on
tuiki tärkeätä, jos mielii saada moottorin käyntiinpanon helpoksi, kiih-
tyväisyyden hyväksi, vetovoiman suureksi ja koko käytön mahdollisim-
man taloudelliseksi. Ensiluokkaisen bensiinin valmistus on siis todellinen
tiede, joka vaatii suunnattomia pääomia, pitkäaikaista kokemusta ja ääret-
tömän tarkkaa valvontaa.

Rekord bensiiniä valmistavalla yhtymällä on yli 50 vuoden koke-
mus öljyn tislauksessa ja puhdistuksessa. Sillä on myöskin ne suuret
pääomat, joita vaaditaan todella hyvän bensiinin valmistuksen taloudel-
lisesti kannattavaksi tekemiseksi, ja yhtymän puolen vuosisadan kuluessa
vakiintunut maine on takeena siitä, että moottorimies aina saa laadultaan
tasaista ja luotettavaa bensiiniä, sanoessaan: Antakaa minulle
Rekord-bensiiniä!

moottori kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua! aaaaaaaa
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Vara-osien säilytys.
T. H. Olen aina koettanut olla hyvin varustettu

automatkallani. M. m. on minulla aina
mukana ylimääräinen ventiili jousineen ja
kaloineen. Venttiilistä ei koskaan ole ollut
kuitenkaan mitään apua, sillä olen hukan-
nut aina kiilan.

K. M. Tee reikä johonkin isoon kumikappaleeseen.
Pujota ventiili sen läpi ja kiinnitä jousi
venttiilinvarteen levyllä ja kiilalla. Kumi-
kappale joutuu näin puristukseen ja estää
jousen ja kiilan häviämästä.

T. H. Myös kynttilät tahtovat rikkoutua työkalu-
jen joukossa.

K. M. Niitä varten voit hankkia erikoisen kannel-
lisen puurasian, jossa on lokero kutakin
kynttilää varten erikseen. Kääri kynttilät
vielä varmuuden vuoksi kangas kappalee-
seen. Voit myös tehdä yhteisen säilytyste-
lineen sekä venttiileille että kynttilöille.
Otat neliskulmaisen puunpalikan ja poraat
siihen reikiä, yhdelle sivulle kynttilöitä ja
toiselle venttiilejä varten. Venttiilit kestävät
paikallaan jousen puristuksesta, kyntti-
löiden reiät on tehtävä niin tiukoiksi, että
ne pysyvät ilman muuta paikoillaan.

Rekord-bensiini tunnetaan kaikkialla
sivistyneessä maailmassa hyvästä palamis-
ominaisuudestaan. Käyttäkää yksinomaan
Rekord-bensiiniä.

Käyttäkää ilmapumppuja.

K. M. Mitä yskit, oletko saanut periä?
T. H. En, puhaltelin vain palavaa Atlas-paikkaa

ja olen tukehtumaisillani.
K. M. Käytä ilmapumppua, niin voit olla kauem-

pana.
T. H. Niin onkin. Miten sen keksit?
K. M. Näin vain kerran Autopataljoonan poikain

paikkailevan sisärenkaita kaasunaamarit
päässä. Kun puhaltamisesta ei voinut olla
kysymyskään, keksivät he ilmapumpun
apulaisekseen.

aaaaaaaaaaa Antakaa moottorillenne Autolla — siitä
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Kuivatkaa oikein.

K. M.
T. H.
K. M.

Peset väärin vaunuasi.
Miten niin.
Ensiksi oli vesisuihku liian voimakas. Se
voi turmella lakkauksen. Myöskin säämys-
kää käytät väärin, sillä sitä ei saa pyörittää
ympyrässä, jolloin siihen mahdollisesti jää-
neet santajyväset tekevät rumia ympyröitä
lakkaukseen. Säämyskällä on pyyhittävä
ylhäältä alas ja on sitä aina välillä kierret-
tävä ja pudistettava, sekä silloin tällöin
huuhdottava.

T. H.
K. M

Niinkö?
Käytät sitäpaitsi liian paljon aikaa esim.
likasuojien kuivaamisessa. Levitä säämyskä
likasuojalle jalkalaudan puoleiseen päähän
ja vedä sitten levällään yli koko likasuojan.
Tee sama pari kertaa uudelleen. Kuivaa
.välillä säämyskää. Näin käy työ paljon
joutuisammin.

Varasisärengas.

T. H. Miten saat irtonaisen sisärenkaan säilymään
ehyenä ja puhtaana? Työkalut tekevät
siihen reikiä ja alemiitti puristimesta vuo-
taa rasvaa.

K. M
T. H.
K. M

Pidän sitä pienessä kangaspussissa.
Miten käärit sen.
Otan ensin kiinni ventiilin kohdalta ja sen
vastakkaiselta puolelta ja vedän renkaan
suoraksi. Käärin sen sitten rullalle venttii-
liin päin ja tyhjennän siitä ilman. Avaan
käärön uudelleen ja levitän sen vaikka pöy-
dälle niin, että venttiili on yläpuolella ja
keskellä. Käännän nyt molemmat päät
aivan kiinni venttiiliin, jonka suojaksi sidon
pienen kangaskääreen ja sitten molemmat
puolet vastakkain. Venttiili jää silloin suo-
jaan renkaan keskellä. Ohuella siteellä
solmin renkaan lopuksi kiinni ja pistän
pussiin.

Käyttäkää Rekord-bensiiniä.

moottori kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua! aaaaaaaa
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T. H. Otin auton jousen auki, mutta en saa kiinni.
Jouset.

Juuri kun olen saamassa viimeisen jousi-
lehden paikalleen ja yritän saada sitä paine-
tuksi pieneen keskellä jousta olevan kiinni-
tystappiin, kaatuu koko pinkka ja saan
alkaa uudelleen.

K. M. Et Sinä jaksa puristaakaan käsin jousi-
lehtiä yhteen, teet turhaa työtä. Etsi tuon
keskitapin paksuinen, mutta paljon pitempi
rauta, ja lado jousilehdet siihen järjestyk-
sessään. Tasoita sitten jousi sivusuunnassa
ja purista lehdet yhteen ruuvipenkissä.
Silloin vasta voit vaihtaa rautatangon jousen
omaan keskustappiin ja panna kiinnitysmut-
terin paikoilleen. Mitä muuten teit jouselle.

T. H. Pesin petroolilla ja voitelin vaseliinilla.
K. M. Ei vaseliini kestä jousilehtien välissä, vaan

pursuu pois ajettaessa. Keitä mieluummin
kunnollista jousirasva.

T. H. Mitä aineita siihen pannan?
K. M. Käytettyä, moottorista poislaskettua B-öljyä,

vaseliinia, talia ja grafiittia.
T. H. Ja siihenkö kastetaan jouset.
K. M. Ei, voidellaan vain jokaisen jousilehden

yläpuoli, paitsi päällimäisen, joka jätetään
kokonaan voitelematta. Liika voide roiskuu
joka puolelle ja likaa kaikki paikat.
Täyttäkää auton säiliönne vain Rekord-ben-
siinillä. Se on aina luotettavaa.

Älkää käyttäkö veistä.

K. M. Totta puhut. Mitä enemmän niitä raaput-
telet, sitä pikemmin ne nokeutuvat, sillä
kärjet tulevat naarmuiseksi.

T. H. Aikamoinen työ näiden sytytyskynttilöiden
kärkien raaputtamisessa. Ne ovat aina
vähän päästä nokiset.

T. H. Mutta miten sitten voi puhdistaa kynttilöitä.
K. M. Huuhtele bensiinillä.
T. H. Jos ne pääsevät pahasti pikeytymään, ei

bensiini auta.
K. M. Silloin on parasta ottaa kynttilästä kiinni

aaaaaaaaaaa Antakaa moottorillenne Autolia — siitä
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pihdeillä, kastaa ala-osa täyteen bensiiniä
ja panna se palamaan. Siinä kokossa palaa
silloin pieni karstakin pois.

Tiivisteet.

T. H. Kävin eilen Porvoossa autollani. Matkalla
huomasin, että moottori kävi kovin kuu-
maksi ja alkoi vetää huonosti. Aukaisin
jäähdyttäjän korkin. Vettä ei ollut yhtään,
ei ainakaan näkyvissä.

K. M Olenhan aina neuvonut Sinua tarkastamaan
vaunun ennen lähtöäsi. Silloin ei kävisi
tuollaisia vahinkoja. Hyvä nytkin, ettet
polttanut moottorin laakereita.

T. H.
K. M
T. H.

Älä aina moiti, niinhän teinkin.
Vuotaako jäähdyttäjä?
Ei tippaakaan. Täytin tiellä jäähdyttäjän
uudelleen ja pääsin kaupunkiin. I. Vier-
totiellä päästi moottori oikein intiaanihuu-
don, pahemman kuin sumusireenin äänen.
En uskaltanut ajaa pitemmälle, vaan sei-
sautin koneen. Moottorissa ei näkynyt
mitään vikaa, mutta jäähdyttäjä oli taas
tyhjä. Vuotoa ei näkynyt missään.

K. M
T. H.

Epäiletkö noituutta?
Melkeinpä! Panin moottorin jälleen käyn-
tiin, Tarkastin öljyn kampikammiossa,
sitä oli miltei liikaa. Täytin jäähdyttäjän
uudelleen ja aioin lähteä ajamaan. Sattu-
malta kiersin kuitenkin vaunun taakse, ja
näinettä pakoputkesta tuli aina sään-
nöllisin väliajoin vettä. Voitko nyt vanha
viisas selittää, miten se oli sinne päässyt.
Jonkun sylinterin tiiviste vuotaa.K. M

T. H. Miten se yhfäkkiä voi ruveta vuotamaan,
kun se on jo toista vuotta kestänyt, ja on
paikoillaan tiukasti puristettuna.
Oletko äskettäin avannut sylinterin kantta.
Kyllä, hioin ensi kerran tämän moottorin
venttiilit.

K. M.
T. H.

K. M,
T. H.

Kansi oli kai tiukalla, miten sait sen irti.
Tiukalla se oli, mutta ruuvitaltalla ja kumi-

moottori kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua! aaaaaaaa
29



Saadaksenne Rekordia:

raudalla sain sen verraittan helposti nou-
semaan.

K. M. Ja vielä ihmettelet, minne vesi joutui!
Olet tietenkin taltalla vääntäessäsi vahin-
goittanut, tai vain puristanut tiivistettä ja
saanut sen vuotamaan. Kansi on koetet-
tava irroittaa muuten. Jos se ei lähde hel-
posti irti, on avattava ensin kiinnitys mut-
tereita hieman, ja pantava kone käyntiin.
Hetken päästä, usein hetikin, ponnahtaa
kansi irti käsin koskematta.

T. H. Niin se on käynytkin. Enpäs tullut kysy-
neeksi!

Pyytäkää Rekord-bensiiniä.
Ilmanpaine renkaissa

K. M. Miten Sinä mittaat autorenkaiden ilman-
paineen.

T. H. Koetan potkaisemalla.
K. M. Osaatko mahdollisesti jonkun muunkin yhtä

vikkelän tempun.
T. H. Lyön kumiraudalla, ja silloinkuin kumah-

taa, olen tyytyväinen.
K. M. Hyvä, että olet, mutta voitko sanoa mon-

tako ilmakehää tuossa vaunusi matalapai-
nerenkaassa pitäisi olla.

T. H. Kaksi ja puoli.
K. M. Tästä saat mittarin. Koetappa. Paljonko

näyttää.
T. H. Puolitoista.
K. M. Oletko nähnyt, miten rautalanka käy hau-

raaksi ja katkeaa, jos sitä vääntää usean
kerran edestakaisin. Samoin taittuvat ren-
kaan seinämien kudokset ajettaessa, kun
renkaassa ei ole tarpeellista ilmamäärää.
Ajaessasi sitäpaitsi esim. jonkun kiven
ylitse, litistyvät rengas sekä sisärengas
kiven ja valssin väliin. Sisärengas puhkeaa
ja ulkorenkaan kudokset vahingoittuvat.
Renkaat kestävät vain murto-osan oikeasta
kvl utusi jäistään.

T. H. Mutta samaten tekevät kaikki tuntemani
kuljettajat.
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K. M Ikävä kyllä monet tekevät niin, mutta kyllä
täälläkin pian pannaan sellaiset »renkaan
kiusaajat» ja suurten omaisuuksien tuhlaa-
jat tiukalle ja ilmanpainemittarin käyttö
tulee varmasti yhtä yleiseksi kuin Rekord-
bensiinin.

Jäähdy tta ja.
K. M
T. H.

Ajatko veli hyvä höyrykoneella?
Älä tee pilkkaa. On tässä kärsimistä muu-
tenkin. Minkä minä sille voin, että tuo
jäähdyttäjä keittää kuin kahvimummo.
Myyn koko vaunun.

K. M Älä suotta suututtele. Oletko edes koetta-
tanut korjata vikaa.

T. H.
K. M

En ole, enkä haluakaan. Ostan hevosen.
Katsotaan nyt kuitenkin. Nostappa kone-
peltiä. Näetkö mitään vikaa.

T. H.
K. M

En.
Etkö huomaa, että tuulettajan hihna on
aivan löysällä. Se ei pyöritä tuulettajaa
laisinkaan. Siinä voisi olla jo yksin täysin
pätevä syy keittämiseen. Vaunussasi on
kuitenkin niin suuri jäähdyttäjä, ettei se
yksin vielä vaikuta niin paljoa. Ehkä löy-
dämme toisenkin yhtä luonnollisen syyn.
Mitä tarkoitat?
Olet ajanut jo toista vuotta vaunuasi. Oletko
koskaan puhdistanut jäähdyttäjää.

T. H.
K. M

T. H.
K. M

En.
Arvasinhan. Jäähdyttäjään on kokoontu-
nut niin paljon likaa, että jäähdytyspinta
on tullut liian pieneksi ja putket tukkeu-
tuneet.

T. H.
K. M

Miten sen saa puhtaaksi.
Sekoita pari kahvikupillista soodaa ämpä-
rilliseen haaleaa vettä. Laske pois entinen
vesi jäähdyttäjästä ja täytä se tällä sooda-
liuoksella. Käytä konetta noin kymmenen
minuttia ja laske seos pois. Huuhdo moot-
torin vielä kerran puhtaalla vedellä ja anna
moottorin samalla käydä. Tämän jälkeen
voit täyttää jäähdyttäjän uudelleen vedellä.
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T. H. Kauanko jäähdyttäjä kestää puhtaana.
K. M. Vesi on vaihdettava yleensä kerran viikossa,

mutta soodapesua ei saa tehdä useammin
kuin kerran kuukaudessa, sillä taajempi
käyttö syövyttäisi pian jäähdyttäjän, eteen-
kin niin ruostuneen kuin Sinun vaunus-
sasi, pian pilalle.

T. H. Älä lyö lyötyä miestä, neuvo mieluummin,
missä on lähin bensiini-asema.

K. M. Tarkoitat kai Rekord-bensiiniase-
ma a, sillä kaikki ymmärtävät autoilijat
käyttävät vain todella hyvä polttoainetta.
Rekord-asema on matkasi varrella tästä
noin 500 m päässä. Näkemiin.

Akkumulaattorilaatikko.

T. H. Akkumulaattorini rautapeltilaatikko on
ruostunut hyvin pahoin, samoin on siellä
pohjassa ruskeaa tahmeata sakkaa. Vuota-
neekohan Akkumulaattori.

K. M. Voi olla mahdollista, mutta tuskin luulta-
vaa. Olet luultavasti täyttänyt sellit liian
täyteen, joten ne läikkyvät ja korkit laske-
vat vuotamaan. Neste lämpenee myöskin
siinä tapahtuvien kemiallisten muutosten
johdosta ja kuohuu yli, joten on aivan luon-
nollista että laatikossa on sakkaa ja selleissä
käytettävä happo on kovin paha ruostutta-
maan ja syövyttämään metallia.

T. H. Ei kai sentään ole tarkoitus vähän päästä
ostaa uutta akkumulaattorin laatikkoa?

K. M. Ei tietenkään. Puhdista nyt ensin tuo laa-
tikko hyvin, vaikka kuumalla vedellä. Anna
sen kuivua täydellisesti ja voitele koko
sisusta vaseliinilla. Vielä parempi keino
on maalata laatikko tavallisella vanne-
maalilla. Kyllä auttaa!

T. H. Hyvä juttu, kiitos. Menen heti yrittämään.
Kyllä osaan sen itsekin. Näkemiin.

K. M. Näkemiin. Hei kuulehan vielä —. tieten-
ki n käytät aina Rekord-bensiiniä.

aaaaaaaaaa Pyytäkää Rekordia! mmmmmmmmmm
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