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EESSÕNA.

Käesolev raamat sisaldab täielikke andmeid teie Ford-auto korra-
likuks käsitlemiseks ja tema eest hoolitsemiseks, Lugege seda tähele-
panelikult — eriti juhatusi määrimise, jahutus-süsteemi ja akkumulaa-
tori korrashoiu kohta, millised on tingimata tarvilikud auto ökonoom-
seks ja korralikuks käsitlemiseks.

Teie auto on masinaehituse kõrgem saavutus ja kui teie korrali-
kult tema eest hoolitsete, töötab ta teil aastaid vähese kuluga.

Kui parandused on tarvilikud, soovitame neid teha lasta volitatud
Ford esindaja juures, sest tema on varustatud eriliste tööriistadega ja
pealegi on ta huvitatud — rohkem kui keegi teine —, et teie isiklikult
autoga rahul oleksite.

Laske oma autot ainult kogenenud mehhaaniku poolt parandada või
reguleerida, sest teie sõiduk on liig kallis, et teda võhiku kätte usal-
dada.

Asjatundlik tööoskus on tarvilik teie auto korrashoiuks samuti
kui tema ehitusekski.

TÄHTIS.

Kui on tarvis ette võtta parandust, või osade vahetust, on tähtis
tarvitada algupäraseid Ford-osi. See on kindlustatud, kui saadate
oma auto volilise Ford esindaja poole.

»Ford-osade» nime all valmistatakse ja müüakse järeltehtud ala-
väärtuslikke osi. Hoiduge nende tarvitamisest, läbi käies ainult voli-
tatud Ford esindajaga.
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TEHNILISI ANDMEID
Mootor: tüüp 4 silindriline

Silindri läbimõõt 98,4 mm (3 7/8 ")

Kolvi käik 108,0 mm (4 74")

Käitis: selektiivne, liuglevate hammasratastega, sõidu-
Hobusejõud 12,5/40

auto: kolm edasi- ja ühe tagasikäiguga, veoauto:
4 edasi- ja ühe tagasikäiguga.

Sidur: kuiv ühekettaline.
Pidurid: 4 ratta seestlaienevad jalapidurid. Peale selle

mõlematel tagaratastel töötav käsipidur. Kasi-
ja jalapidur oü üksteisest täiesti eraldatud.
Üldpidurduspind: sõiduautol 225 Y2 ruuttolli;
veoautol 441 1/4

".

Rool: % tagasitõukamatu, tigu ja sektortüüpi, ülekan-
tega 11 V 4 : 1-

Õlitus: Mootori õlitus, pritsimise, nõrgumise ja hammas-
rataste pumba abil. Õlianuma mahutus 5 liitrit.

Jahutus: Veepump ja termosüfoon. Mahutus 3 gallonit.
Bensiinianum: Mahutus 40 liitrit.
Tagatelg: Kolmveerand vaba, lüke kardanvõlli kesta kaudu.

Spiraal koonushammasratas.
Kummid sõiduautodel 4,75—19 ballon, veoautol 6,00—20

Telgede vahe sõiduautol 103 y 2
" ja veoautol 131 \V 2

ja 32x6.

Ratastevahe 56".
Pöörderaadius sõiduautol 17' ja veoautol 23

Kõrgus maast 9 %".

MOOTORI NUMBER.
Mootori number on löödud bloki vasakule poole, pealpool vee sisse-

voolu äärikut. Mootori number on ühtlasi ka auto number.

AUTO JA TEMA KÄSITLEMINE.

Jahutaja täitmine veega.

Enne auto käimapaneniist tuleb jahutaja täita puhta, värske veega,
jahutussüsteemi mahutus on umbes 11,4 liitrit. Talvel tarvitage
külmetuskindlat lahu (saada Ford esindaja juurest).
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Silmaspidades, et mootori korralik jahutus oleneb jahutusvee ta-
gavarast, tuleb iseäranis uue sõiduki juures hoolitseda, et jahutaja
oleks alati täidetud.

Bensiinianuma täitmine.
Anuma mahutus on 40 liitrit. Beiisiininäitaja armatuurlaual näitab

bensiini seisu anumas. Bensiini võib välja lasta avades kurna
prunti, mis asub edelaula mootoripoolsel küljel. Sõel bensiini täiteavas
tuleb tihti välja võtta ja puhastada. TAHTIS: peale puhastamist
sõela tagasi pannes see korralikult sisse kruvida.

Olipind.
Fnne mootori käimapanemist tuleb veenduda, et õlianum oleks täi-

detud kõrgeväärtusliku mootorõliga. Kui õli vähe, tuleb õli juurde
lisada täiteava kaudu, mis asub mootori vasakul poolel. Õlianuma
täitmiseks on tarvilik 5 liitrit õli.

Õlipinna kindlakstegemiseks tarvitage õlinäitajät, mis asub vasa-
kul pool mootorit veetoru all (v. joonis), järgmiselt: õlinäitaja välja
võtta, ara puhastada, sisse panna ja uuesti välja võtta. Õlijälg näitaja
peal ongi õlipinna kõrguse märk. Kui õlijälg ulatab märgini F, on oli-
pind tarvilikul kõrgusel. Mingil tingimusel ei tohi õlitagavara pind alla
»L" märki olla, sest mootori käitamine vähese õliga võib tekitada tõsi-
seid vigastusi. Õlinäitajät tagasi asetades kantagu hoolt, et näitaja
mõlemad otsad, pikk ja lühike, lõpuni karteri avasse oleksid surutud.
(V. joonis Nr. 1) Vastasel korral võib õli ava kaudu välja tulla.

Enne mootori käimapanemist
asetage käitisekang vabakäigu
asendisse, tähendab asendisse mis
võimaldab kangil vabalt mole-
mile poole liikuda.

Lükake gaasikangrooli all (pare
mai pool)kolm hammast allapoole
või vajutage jalagakergelt aksele-
raatorile. Gaasikangi alla lükates
või akseleraatori pedalile vajuta-
des määratakse ara gaasi hulga
pääs silindritesse jareguleeritakse
seega mootori kiirust.

Joonis 1

Asetage süütekang, vasakul
pool, ülemisse äärmisesse asen-



Joonis 2

Armatuurlaud ja kangid.
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disse segmendil. See on hilise süüte asend. Süütekangi abil reguleeri-
takse süütemomenti, mis paneb gaasi plahvatama silindrites.

Mootori käimapanemisel asetage kang alati hilisele süütele. Mootorit
käima pannes varajasel süütel, võib mootor tagasi lüüa ja starteri osi
vigastada. Niipea kui mootor käib, tuleb süütekang segmendi keskele
tagasi lükata.

Kaitselukk.
Fordi elektrilukk on koostatud elektrilülijast ja vargakindlast

lukust, mis sõidukit kaitseb võõra poolt kasutamisest ning vastab sea-
duslikule ettekirjutusele säärase sisseseade kohta.

Elektrivoolu sisselülimiseks tuleb võti lukku lükata ja paremale
poole pöörata. Seeläbi vabaneb luku silinder, tuleb väljapoole ja
ühendab vooluahela. Kui silinder on vaba, võib mootorit harilikul
viisil käima panna ja lülija võti lukust välja võtta.

Mootori seismajätmiseks tuleb luku silinder sisse lükata, kuni ta kiuni
jääb.

Pange tähele, et ta püsima jääks. See lülitab ühenduse välja ja
lukustab auto.

Mootori käimapanek.
1. Vabastada süüteluku si-

linder, pöörates lülijavõti pa-
remale, nagu kirjeldatud Ihk. 6.

2. Tähele panna, et süüte-
kang oleks seatud hilise süüte
peale; gaasikang lükata 3 või 4
hammast sektori peal allapoole
ja käiguvahetusekang seada
vabakäigu asendisse.

3. Kui mootor on külm,
pöörata karburaatori seade-
varb üks terve tiir vasakule,
saades sellega käimapanemi-
seks küllastunud gaasisegu.
Nimetatud varb on õhuklapi
käsitlemiseks ning gaasisegu
tiheduse reguleerimiseks. Siis
seadevarb välja tõmmata, va-

Joonis 3
Käitise kangiasendid.
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Jutades samal ajal jalaga starteri lülijale. Kui mootor käima hakkab,
jalg lülija pealt ara võtta, seadevarb, vabastada, siis süütekang poole
sektori peale alla tõmmata. Kui mootor juba soojaks läinud, tuleb seade-
varb tagasiparema'e pöörata. Kunagi ei tohi seadevarba avatuks jätta
rohkem kui veerand tiiru (vaata karburaatori seadmine Ihk. 24).

Sooja mootori käimapanemisel pole tarvis seadekangi välja tõm-
mata, väljaarvatud juhtumil, kui mootor hariliku gaasiseguga käima ei
lähe, sest muidu võib mootorile liiga palju toorest gaasi anda.

Viimsel juhtumil, kui mootor on liiga palju toorest gaasi saanud,
tuleb seadevarba abil õhuklapp avada, mootor mõned tiirud ümber
ajada, et üleliigset gaasi välja lasta.

Auto liikumapanemine.
Vabastada käsipidur. Mootori töötades, sidur välja lülida, vasaku

jalaga pedalile surudes. Käiguvahetusekang vasakule ja tagasi tõm-
mata, lülides seega esimese käigu (Vaata joonis 3); (Neljakäigu käitise
juures vaata lk. 49). Siduri pedalit aeglaselt vabastades lasta temal
tagasi tulla algasendisse, samal ajal suurendada mootori kiirust, surudes
kergelt akseleraatorile.

Teine käik. Kui auto on saavutanud B—ls8 —15 kilomeetrilise, tunni-
kiiruse, lülige teinekäik järgmiselt: Vabastage akseleraator surumisest
ning lahutage sidur. Lükake käiguvahetusekang vabakäigu asendist
paremale ja edasi teise käigu asendisse. Laske siduri pedal tagasi
algseisundksse ja suurendage auto kiirust 20—25 klm. tunnis.

Kolmas käik: Sidur lahutada, nagu ennegi, vabastades samal ajal
akseleraator surumisest ja tõmmake käiguvahetuse kang teisestkäigust
otse tagasi. Peale selle lülige sidur sisse ning suurendage mootori
kiirust sõidukohaselt.

Tagasilülimine madalama käigu peale.
Tagasi minnes kolmandama käigu pealt teisele, sõidukiiruse juures

mitte üle 25 klm. tunnis, ei ole tarvis kangi vabakäigu peale asetada.
Peale siduri lahutamist kang nii ruttu kui võimalik kolmandast teise
käigu asendisse lükata. Peaks vajalik olema üle minna kolmandast
teise käigule suurema kiiruse juures, tuleb toimida järgmiselt: Sidur
lahutada ning käiguvahetuse kang vabakäigule asendada. Sidur
uuesti sisse lülida, samal ajal suurendada mootori kiirust, siis sidur
uuesti lahutada, ning teisele käigule üle minna.

Peale selle sidur uuesti sisse lülida. Väikese harjutuse juures toi-
metate seda käiguvahetust hõlpsasti.
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Sõit allamäge.
Allas õites pikaldase kallakuga mäest, peab käik sees olema, sidur

ühendatud ja vool sisse lülitud, siis kompressioon mootoris ei luba teda
kiiremini töötada, mõjudes sel'.ega pidurina.

Allas õites järsku kallakut mööda tuleb enne allasoidu algust teise
käigule üle minna. Eriti järsku kallaku juures tarvitage esimest käiku,
see suurendab mootori pidurdusvõimet.

Allamäge sõites peab süüde alati sisse lülitatud olema. Süüdet
katkestades, võimaldate bensiini kogumist silindritesse, mis peseb õli
silindrite seintelt. Pealegi kisub toores gaas sumbutajasse, mis voolu
sisse lülides võib plahvatada.

Auto peatamine.
Sidur lahutada, surudes vasakule pedalile ja pidurdada, surudes

paremale pedalile. Välja arvates juhtumid, mis vajavad järskupidur-
damist, pidurdage ikka aeglaselt.

Sõites märjal või libedal teel, tuleb enne siduri lahutamist jala-
piduri abil sõidukiirust vähendada. Aeglane pidurdamine hoiab pidur-
linte ja suurendab julgeolekut.

Et autot täitsa peatada, tuleb sidur lahutatult hoida, niikaua kui
käiguvahetuse kang on vabakäigu asendisse viidud. Mootori seisam-
panemiseks vajutage elektriluku silindrile, kuni see lukustub.

Tagasikäigu tarvitamine.
Enne tagasikäigu tarvitamist tuleb auto peatada. Tagasikäigu tarvi-

tamisel toimige samuti kui esimese käigu juures, ainult selle vahega,
et kang tuleb vasakule ja edasi lükata.

Hariliku sõidu juures asetage süütekang segmendi keskele. Ainult
suure kiiruse juures peab süütekang olema äärmises alumises asendis.
Kui mootor on üle koormatud, näiteks järsu mäe võtmisel või sügavas
liivas sõites jne. tuleb süütekangi niivõrt üles lükata, et saavutada
mootori kergemat käiku.

Süüde.

Juhtimine.
Sõiduteest olenevaid kiiruse muutmisi saavutatakse jalasurvega

akseleraatorile. Kõik tarvilikud kiirused teel saadakse harilikult kol-
mandama kiiruse juures, esimest ja teist käiku tarvitatakse peaasjali-
kult auto algliikumise saavutamiseks ning kui mootor on ülekoormatud
raske veoga.
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Omaniku kohus auto korrashoiu suhtes.
Esimestel sõidupäevadel nõuab uus auto hoolikamat tähelepanu kui

pärast, kui osad on juba sisse töötanud. Et paremaid tagajärgi saavu-
tada esimese 800 klm. jooksul, ei tohi uue autoga suuremat kiirust
arendada kui 50 —60klm. tunnis. Õli tuleb mootoris vahetada, nagu Ih.
13 kirjutatud. Kunagi ärge sõitge välja, kui Teie veendunud pole, et
õli, vee ja bensiini anumad tarviliselt täidetud on.

Hoolitsege selle eest et õhusurve kõikides kummides püsiks 35 naela
peal.

Nõrgalt täidetud kummid sünnitavad rohkem kulu kui kõik muu.
Akkumulaator tuleb iga kahe nädala tagant järele vaadata ja hoida

teda täidetult, destileeritud vett juure lisades. Kui väljaauraniise
tagajärjel veeseis alaneb alla plaatide ülemise aare, väheneb akkumulaa-
tori iga tunduvalt.

Ukskord kuus laske oma auto Ford esindaja poolt jarele vaadata ja m õ-

ned tarvilikud reguleerimised teha, et teie auto alati sõidukorras oleks.

Ärge jätke jalga siduri pedalile.
Ärge võtke enesele harjumuseks sõidu kestel hoida jalga siduri

pedalil, sest seeläbi hakkab sidur libisema, miskettaid asjatult kulutab.

Siduri pedali vabaliikumine (mäng)

Siduri pedali lubatud vabaliiku-
mine ehk mäng onumbes 1", s.t., et
siduri pedal harilikust asendist
peab umbes 1" võrra edasi liikuma,
kuni ta sidurit lahutama hakkab.

Silmas pidades, et ketaste pind
tarvitamisega kulub, väheneb ka
.siduri pedali mäng, järjelikult tu-
leb teda aegajalt kontrollida. Min-
gil tingimusel ei tohi sõita, kui si-
duri pedalil pole vabaliikumist.

Siduri pedali reguleerimine
Siduri pedali vabaliikumise re

guleerimine.

Joonis 4
Siduri peduli reguleerimine.

Siduri pedalit on kerge regu-
leerida. Ära võttes ühendus
pulka (vaata joonis 4) ja pööra-



väljalaske-pruntÕli pumba hammasrattad

Joonis 5

Mootori läbilõige õlitussüsteemiga
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tes ühendusvarvast. Selle varva sisse kruvides väheneb pedali mäng.
Varva välja kruvides suureneb mäng.

Peale reguleerimist hoolitsege selle eest, et ühenduspulk oleks tagasi
asetatud ja lõhisega kinnitatud.

FORDI ÕLITUSSÜSTEEM.

Õlitamise ülesanne oü vähendada hõõrumist liikuvate pindade vahel.
Leheküljel 26—27 äratoodud õlitamise kava annab täielikke juhatusi
Ford auto õlitamise kohta. Korralik õlitamine on äärmiselt tähtis
teie auto eale ja sellepärast tuleb neid juhatusi väga korralikult täita.

Mootori õlitamine.
Kõik mootori osad õlitakse õliga karteris asuvast anumast pumba,

pritsimise ja nõrgumise abil.
Mootori jaoks tarvitage ainult kõige väärtuslikumat mootorõli.

Seesugune õli katab kergemini laagrite pinda ja vähendab selle hõõro-
mist. OH peab olema küllalt tihe, et surve kahe hõõruva laagri pinna
vahel teda välja ei suruks, misläbi metallosad vahetumalt kokku puu-
tuksid.

Alaväärtuslikkude õlide omaduseks on kergelt põleda ja pigitada
kolvi rõngaid klapi varbu ning laagreid. Külma ilmaga on tingimata
tarvilik auto õlitamiseks kasutada madala tardumispunktiga õli.

Karteri puhastamine.
On soovitav karteris õli vahetada peale seda kui uus auto on 800 klm.

läbi sõitnud. Sama toimingut tuleb korrata iga 800 klm. järgi. Õli
peab enne väljalaskmist soe olema.

Differentsiaali õlitamine.
Iga 8,000 klm. järele tuleb õli differentsiaalis vahetada ning kestad

puhastada. Uut õli nõnda palju sisse valada, et ta pind ulataks
täiteava ääreni.

Käitise õlitamine.
Iga 8,000 klm. sõidu järele õli käitisest välja lasta, ara võttes käitise

põhja all asuva prundi. Käitise kamber seest puhastada ja värske
õliga täita.



Joonis 6
Käitis ja sidur
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Värske õli valatakse käitise peal paremalpool asuva ava kaudu.
Õli valatagu seni kuni ta pind ava ääreni ulatab.

Siduri laagri õlitamine.
Siduri võlli juhtlaager siduri edeosas on auto kokkupanemisel

hoolikalt määrdega täidetud, ning ei vaja määrimist enne siduri lahti-
võtmist. Peale siduri lahtivõtmist täita see laager uuesti kõrge-
väärtusliku määrdega.

Umbes iga 3,000 klm. järele määrida siduri survelaagrit, milleksra
võtta kate ning laager pöörata kuni määrdenipp on üleval.

Laagrit määrides tarvitada kõr-
gesurve määrdepumpa.

Tähelepanna: Sidur on kuivketta
sidur ja teda ei tohi mingil tingimu-
sel õlitada.

Auto määrimine.

Et osasid, mis varustatud määrde
nippudega, korralikult määrida, tu-
leb tarvitada kõrgesurve määrde
pumpa. Selles pumbas määre suru-
takse kokku kuni 2,000 naelani ruu-
ttolli peale, mis kindlustab täieli-
kuma ja mõjuvama määrimise kui
ükski teine määrimise viis.

Määrdepump kuulub auto varus-
tuse hulka ja selle abil määre .suru-
takse igasse ossa, mis määrdenipuga
varustatud.

Määrdepumba täitmine
Kaan ara võtta (vaata joonis 7).

Pump määrdega tihedalt täita. Et
õhku määrdest kõrvaldada, tuleb täit-
mise ajal pumba otsaga vastu mingit
puueset koputada. ET C/LELUGNE
MÄÄRE KOLVI TAHA FÄIJA EI
TULEKS, TULEB PUMP TÄITA
AINULT KUNI PUMBA VÄLIMI-
SEL PINNAL OLEVA MÄRGINI.

Joonis 7

Määrdepress.
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Pumba käsitamine.
Kui pump on surutud vastu määrdenippu, kolb liigub ettepoole,

surudes määrde äärmise suure rõhumise all nipu kaudu laagrisse.
Kui käepide surumisele enam järele ei anna, tuleb ühe käega

pumpa kinni hoides teisega käepide tagasi tõmmata, misläbi võimalikuks
saab pumba kõrgesurve osa järgmisel surumisel uuesti määrdega täita.

Düünamo õlitamine.
Düünamo laagreid õlitatakse väikeste avade kaudu kummaski düü-

namo otsas. Mõlemad õliavad on varustatud väikeste katetega. Õli-
tamisel tuleb need katted kõrvale pöörata. 2—3 tilka õli iga 1500
klm. järele on küllalt düünamo õlitamiseks. Ei ole vaja — rohkem kui
õlitada, soovitav, kuna see võimaldab harjade mustumist ning mõjub
düünamo töö peale.

Käivitaja laagrid on määrdega täidetud auto kokkupanemisel ning
ei vaja edaspidist määrimist.

Voolujagaja õlitamine.
Jagajat tuleb hästi õlitada ning puhtana hoida. Iga 800 klm.

järele õlitops jagaja küljel ääreni täita. Iga 3000 klm. järele jagaja
kate ara võtta, võlliotsa kühmad puhastada ja õhukese vaseliini
korraga katta.

FORD JAHUTUS-SÜSTEEM.

Ford mootorit jallutatakse vee ringvooluga veekestades, mis ümbrit-
sevad silindreid, plahvatuskambreid ja klappide pesasid. Veeringvool
teostub termosüfooni printsiibil, veevoolu suurendatakse silindrite
pea edeossa paigutatud tsentrifugaal-pumba abil. See pump tõstab
vee ülemisesse jahutajaanumasse,kust valgudes läbi peenikeste jahu-
tajatorude alumisesse anumasse jahtub. Torustikku jallutatakse otse
tema taha osetatud ventilaatori abil, mis tekitab tugevat õhu-
tõmbust torude ümber.

Mootori jahutamine.

Ülekuumendamise ärahoidmiseks hoidke jahutaja hästi täidetult.
Jahutussüsteemi mahutus on 11 liitrit.



Joonis 8
Jahutussüsteem
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Ventilaatori rihma reguleerimine.
Ventilaatoril ja veepumbal on ühine võll, mida käitatakse V ku-

julise kummi rihma abil. Rihma pinge on reguleeritud vabrikus ja
seda ei ole tarvis enne muuta, kui rihm libisema hakkab. Reguleerimist
on hõlpus toimetada, vabastades düünamo kandjat kruvi ja tõmmates
düünamot oma poole. Rihma pinge ei tohi suurem olla kui on tarvilik
rihma libisemise ärahoidmiseks.

Veepumba topendi mutter.

Topend on vee väljapääsu
takistamiseks veepumba võlli
ümber. Peaks lekkimine ilmsiks
tulema, tuleb veepumpa määri-
da survenipi kaudu ja topendit
mutri abil tihendada. Seda
tehakse kruvikäänaja abil, na-
gu joonises Nr. 9 näidatud.
Mutrit pole tarvis rohkem juu-
re kruvida, kui tarvis lekkimise
lõpetamiseks.

Jahutaja puhastamine. Joonis 9

Aegajalt tuleb kogu jahutus-
süsteemi loputada. Selleks
avada jahutaja põhja all oleva

Veepumbatopendi mutri
kinni keeramine.

ühendustoru kaan ja täiteava kaudu umbes 15 minuti jooksul vett
juure lasta voolata või niikaua, kuni väljatulev vesi täitsa puhas on.

Jahutaja eest hoolitsemine talvel.
Külmal ajal vee külmamise ja torustiku lõhkenemise ärahoidmiseks

tuleb tarvitada külmetuskindlat lahu.
Tuleb silmas pidada, et külmetuskindel lahu aurab kergesti välja

ja sellepärast tuleb teda tihti kontrollida, eriti pakase ilmaga.
Vastavat lahu võib saada voliliselt Ford esindajalt, samuti ka

täielikke juhatusi lahu koosseisu kohta iga temperatuuri jaoks.
Kuna külmetuskindel lahu sisaldab alkoholi, tuleb hoolt kanda, et ta

ei satuks mootorikattele, sest see rikuks värvi. Peale jahutaja täitmist
tuleb hoolt kanda, et prunt oleks tihedalt paigale asetatud.



Joonis 10
Mootori eestvaade.
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KÜTTESÜSTEEM.

Bensiinianum.
Bensiin on paigutatud 4U/-2 liitrilisesse anumasse, mis ühte joodetud

torpeedoga. Sellest anumast voolab bensiin oma raskuse mõjul kar-
buraatorisse, kust ta õhuga segatult imetakse silindrisse. Kurna
ülesandeks, mis asub edelaua mootoripoolsel küjlel, on eraldada
bensiinist vesi, mis sattunud anumasse. Et kõrvalained karburaato-
risse ei satuks, tuleb kurna tihti puhastada.

Karburaator.
Karburaatorile vajalikku bensiinihulka reguleerib ujuja. Gaasi-

segu hulka, mis satub imemistorustikku, reguleerib juht gaasiklapi
sulumisega või avamisega, vastavalt soovitud kiirusele. Väljaarvatud
nõelklapp ja madalate tuuride joasti, muud osad reguleerimist ei
nõua. Karburaatori korratu töö põhjuseks võib olla ainult vee või
mustuse sattumine temasse. Aegajaline puhastamine kindlustab
karburaatori vahetuma töö. Karburaatori puhastamiseks tuleb filter-
s õel välja võtta jakorralikult bensiiniga läbipesta. Sõela onkerge välja
võtta, filterprunti välja kruvides (vaata joonis 12).

On ka otstarbekas aegajalt lahti kruvida prunt karburaatori põh-
jast ja lasta bensiini mõni sekund välja voolata.

Gaasisegu reguleerimine.
Kütteaine kokkuhoidmiseks tuleb bensiinihulka segus vähendada,

pöörates reguleerimisvarba paremale, niipalju kui seda lubab mootori
korralik töötamine. See on eriti haa pikkadel sõitudel, kui teeolud
võimaldavad suuremat kiirust. Sellega on seletatav ka haruldaselt
vähene bensiini tarvitamine heade juhtide poolt.

Pöörates karburaatori reguleerimisvarba vasakule, saadakse küllas-
tunud segu. See segu sisaldab liig palju bensiini ja seda tuleb tarvi-
tada ainult käimapanemiseks või mootori soendamiseks. Sõit küllas-
tunud seguga põhjustab liigse tahma kogumise ja mootori ülekuume-
nemise, samuti ka üleliigse kütteaine kulu.

Hariliku sõidu jaoks tuleb karburaatori reguleerimiseks varb pare-
male kinni pöörata, siis umbes veerand tiiru tagasi pöörata.

Karburaatori reguleerimine.

Pikematel s õitudel s õidavad m õned juhidtäitsakinnikeeratud n õelaga.



Joonis 11

Küttesüsteem,



REGULEERIMISEVARB, pöörata
gaasisegu reguleerimiseks.

MOOTORI KÄIMAPANEMISEKS, A
väge üks täistiir. Kui mootor külm,
varb välja tõmmata ja tagasi lasta
niipea kui võimalik.

MOOTORI SOENDAMISEKS Peab
V 2tiiru lahti olema.

KUI MOOTOR SOE, tarvituse järg
kinni käänata.

Kestval sõidul ei tohi reguleerimisevarb
kunagi rohkem lahti olla kui I jl tiiru.

Joonis 12
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Tasakäigu regulerimiseks talitage järgmiselt.
Kui mootor on soe, tulevad süüte- ja gaasikangid üles lükata.

Eraldage gaasiklapi-varb karburaatorist ja pöörake gaasiklapi regu-
leerimiskruvi niipalju välja, et mootor aeglaselt käiks, kuid mitte
seisma ei jääks. Peale seda pöörata tagasikäigu reguleerimiskruvi
ühele või teisele poole, kuni mootor töötab ühtlaselt. Siis pöörata
gaasiklapi reguleerimiskruvi aeglaselt, kuni mootor natukene kiire-
mini käima hakkab. Ühendage gaasiklapi-varb karburaatori külge.

EIvE T K R I S ÜSTE E M.

Elektrisüsteemi hulka kuulub järgmine varustus:

Akkumulaator Küünlad
Düünamo Ampermeeter
Starter-mootor Signaal
Jagaja Lambid
Katsa Klaasipuhastaja

Mootori süüde.
Tarvilik vool gaasi plahvatamiseks silindrites saadakse akkumu-

laatorist. Katsa transformeerib madalpinge voolu pingeni, mis vajalik
sädeme sünnitamiseks süüteküünalde kontaktide vahel. Jagaja kat-
kestaja kontakt katkestab madalpinge voolu regulaarsete vaheaega-
dega. Tol ajal juhib jagaja rotor kõrgepinge voolu süüteküünaldesse
vastavalt töö järjekorrale.

Katkestaja kontaktide reguleerimine.
Pilu jagaja kontaktide vahel on 0,018—0,022 tolli. Tuleb silmas

pidada, et kontaktid oleksid puhtad ja korralikult reguleeritud.
Kui kontraktid on põlenud või konaruseks muutunud, tuleb neid

õlikiviga puhastada. VIILI MITTE TARVITADA.
Kontaktide reguleerimiseks toimida järgmiselt. Ära võtta jagaja-

kate, rootor ja kere. Mootorit vändast aeglaselt käitada, kuni katkesta
taja haamer asub ühe kühmu harjal, misjuures katkestaja täitsalahus on.

Vabastada kinnituskruvi ja pöörda kontakti kruvi kuni pilu ulatub
0,018- 0,022":ni.

Jagajakere rootor ja kate tagasi paigutada.

Kui katkestaja on vastavalt reguleeritud, tuleb kinnituskruvi
kinni keerata, peale seda pilu uuesti ara mõõta, et veenduda, kas
kinnituskruvi kinnikeeramisega reguleerimine pole kohast nihkunud.
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Süüte reguleerimine.
Süüde peab tekkima kompressiooni takti lõpul ning reguleerimist

tuleb kontrollida vastavalt sellele momendile. Kompressiooni takti ja
süütemomendi leidmiseks toimida järgmiselt:

1) Süütekang hilise süüte peale seada.
2) Kontrollida katkestaja kontaktide vahet ja, kui tarvis, reguleerida

seda, nagu ülal kirjeldatud.
3) Reguleerimisepulk, mis asub hammasrataste kattes, välja kru-

vida ja teist otsapidi auku asetada.
4) Mootorit vända abil aeglaselt käitada, samal ajal tugevasti vaju-

tada reguleerimisepulka.
Kui kolb jõuab takti lõppu, libiseb reguleerimisepulk väikesesse

lohku kühmvõlli hammasrattas.
5) Kui pulk on paigal, ara võtta jagajakate, rootor ja kere.
6) Kühmikukruvi vabastada, kuni kühmik pöörata annab.
7) Rootor tagasi asetada ja pöörata, kuni ta kontakt jagajapea

esimese silindri kontakti vastu on asetatud.
8) Rootor kühmiku pealt maha võtta ja kühmikut kergelt kella

osutisele vastupidises suunas pöörata, kuni katkestaja täitsa
lahus on. Siis aeglaselt kühmik tagasi pöörda, kuni katkestaja
kontaktid just kokku lähevad. Peale seda kühmik kinnitada,
kinnituskruvi kinni keerates. Sel viisil hoitakse ara jagajavõlli
paigaltnihkumine õigest asendist.

Joonis 14

Jagaja pealtvaade.



Määrida iga 800 klm. järele (survepump).

Määrida iga 3000 klm., » »

Käitise õli iga 3,000 klm. järel.
Puhastada ja õhukese vaseliini korraga katta

iga 3,000 klm. iärele.

Õlitada iga 800 klm. järele.

Käitise õli iga 8,000 klm. järele.

Täita tavotiga iga 8,000 klm. järele.

2 —3 tilka iga 1500 klm. järele.

Joonis 13
Õlitamise kava.



Süütesüsteem
Joonis 15



Joonis 16

Juhede kava.
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Enne rootori ja jagajakattepaigaleasetamist peab süüde olema hooli-
kalt kontrollitud. Seda võib järgmiselt toimetada. Reguleerimisepulk
jagaja hammasratta lohust välja võtta, süütelülijat pöörata. Re-
guleerimisepulk uuesti jagajakatte auku asetada. Mootorit vändast
käitades, suruda reguleerimisepulgale. Kui reguleerimine on korralik,
siis peab sel momendil, kui reguleerimisepulk satub lohku hammas-
ratta peal, katkestaja kontaktide vahel olema säde. Kui sädet ei ole,
on kindel, et viga on tehtud ja sellepärast on tarvilik reguleerimist
korrata, kuni säde katkestaja kontaktide vahel ilmub ülalkirjeldatud
ajal.

Joonis 17
Jagaja külgvaade.

Kui süüde korralikult reguleeritud, lülija tagasi pöörata, rootor
ja jagajakate tagasi asetada. REGUTEERIMISEPUIyK HAMMAS-
RATTA ROHUST VÄIJA VÕTTA, ja ta tagasi sisse kruvida hammas-
ratta kattesse.
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Ford akkumulaator.

Fordi käivitussüsteem tarvitab G voldilist, 80 ampeertunnilist, 13
plaadiga akkumulaatorit, niis on valmistatud eriti vastavalt Ford
auto nõuetele.

Vee juurelisamine akkumulaatorisse.
Iga kahe nädala järele kontrollige elektrolüüti akkumulaatoris, et

veenduda, kas ta pind on tarvilikul kõrgusel. Elektrolüüdi pind peab
ulatama täiteava alumise ääreni. Kui ta on sellest madalam, lisage
destilleeritud vett, et elektrolüüt tõuseks tarviliku kõrguseni. Akkumu-
laatorile tarvitatav vesi tuleb alal hoida puhtas, klaasist, portselaanist,
kummist või tinast nõus. Külma ilmaga tuleb vett juure lisada ainult
kohe mootori käimapanemise eel, nii et laadimine segaks vee elektro-
lüüdiga tarvilikuks lahuks. Juurepääs akkumulaatorile on hõlpus,
ara võttes väikese plaadi juhiistme ees põrandal. Akkumulaatorit
autost välja tõstmiseks tuleb põrandalaud välja võtta. AKKU-
MULAATORIT AUTOSSE TAGASI ASETADES, KANDKE
HOOLT, ET POSI T 11 VN E ELEKTROOD OLEKS MAAN-
DATUD RAAMIGA, NAGU NÄIDATUD JOONIS 15.

Täiteava pruntide jaakkumulaatori - ühenduste eest hoolitsemine.
Hoidke täiteava prundid ja ühendused tihedalt kinni ja akkumu-

laator pealt puhtana. Akkumulaatori puhastamine kaltsuga, mis
niisutatud ammoniaagi lahuga (stinkpiiritusega), kõrvaldab kõik
mõjud, mis akkumulaatori välispinnale sattunud hape tekitada võib.
Elektroodide määrimine vaseliiniga kaitseb neid oksüdeerimise eest.
Väga tähtis on, et akkumulaator oleks alati oma kandja külge hästi
kinnitatud. Kui klambrid on lõdval, liigub akkumulaator, mille
tagajärjel tekib akkumulaatori ühenduste lõdvenemine, plaatide
murdumine ja muud vigastused. Kui on vajalik parandus või kui
auto jääb talveks seisma, toimetage akkumulaator Ford esindaja
juure hoolikaks alalhoidmiseks. Ärge usaldage oma akkumulaatorit
kogenemata ja vilumata inimese kätte.

Düünamo asub mootori vasakul poolel. Talvekuudel külma ilmaga
laadimine tuleb seada 10 ampeerini; suvel tuleb seda alandada kuni
6 ampeerini. Laadimist võib suurendada või vähendada vastavalt

Düünamo
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eri tarvitusele. Näituseks: autosõitja, kes teeb päeval pikki sõite,
peab vähendama laadimist, kuna sagedaste peatuste korral peab hari-
likku laadimist suurendama, et akkumulaator ei tühjeneks..

Düünamo laadimisevõime suurendamine või vähendamine.
Düünamo laadimisevõime suurendamiseks või vähendamiseks ara

võtta düünamokate ja nihutada paigalt kolmandat harja. Laadimise-
võime suurendamiseks nihutage kolmandat harja ankru pöörlemise
vastassuunas, laadimisevõime vähendamiseks aga, tuleb harja
nihutada suunas. Düünamovoolu tugevust näitab armatuurlauale
asetatud ampermeeter.

Käivitaja.
Käivitaja asub mootori vasakul küljel. Ta ei vaja mingisugust ja.

relvaatust peale hoole, et juhe ühenduskontakt oleks puhas ja tihe-

Katsa
Edelaual asuv katsa saab madalpingevoolu akkumulaatorist ja trans-

formeerib küünla sädeme tekitamiseks vajaliku kõrgepinge-voolu.
Aegajalt järelvaadata katsa, jagaja ja küünalde ühendused, et veen-
duda, kas nad on täiesti puhtad ja tihedad.

Küünlad.
Küünlad on vahend, mille abil elektrivool süütab gaasi silindrites.

Mustunud küünlad või ebaõige vahe elektroodide vahel põhjustab
raske käimapaneku või korratu süüte mootoris. Hoidke küünlad puh-
taina ja vahe 0,027".

Teie ei võida midagi, katsetades mitmesuguste küünaldega. Cham-
pion küünlad, milledega Ford mootor on varustatud vabrikus, vastavad
kõige paremini Ford mootori nõuetele.

Ampermeeter.
Ampermeeter asub armatuurlaual. Ta näitab laadimist (»charge>>),

kui düünamo laadib akkumulaatorit ja väljalaadimist (»discharge»)
kui tuled põlevad ja auto kiirus on J 6 klm. tunnis. Kui kiirus ületab
25 klm. tunnis ja ampermeeter ei näita »eharge' > kustutatud tulede
juures, pöörake volilise Ford esindaja poole.
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Tulede käsitamine.
Valgus tus-süsteemi käsitatakse rooliratta peale asetatud lülija

abil. Kui valgustuslülija pide on pööratud otse alla, on tuled kustuta-
tud. Pöörates pidet esimesse asendisse paremale keskasendist, saate
vähema, madala valguse linnas sõitmiseks. Pöörates pidet edasi teisse
asendisse, saate tugeva, heleda valgustuse maanteel sõitmiseks. Pöö-
rates pidet äärmisesse vasakusse asendisse, saate seisuvalguse.

Lampide vahetamine
Asendades läbipõlenud lampi uuega, vaadake järgi, et saate algu-

pärase Ford lambi, sest pole võimalik saavutada häid tagajärgi ala-
väärtuslikkude müügil olevate lampidega. Algupärastel Ford lampi-
del on Ford märk soklil. Need kindlustavad teile edelaternate tarvita-
mise vastavalt mitmesuguste riikide määrustele.

Edelaternad.

kusesse ja õigesse suunda.

Uue auto edelaternad on seatud korralikult fookussese, on suu-
nitud ning vastavad kõigi riikide määrustele. Peaks lambid fookusest
või õigest suunast ara nihkuma, tuleb neid otsekohe tagasi seada foo-

Ford esindaja on varustatud sisseseadega selle töö jaoks, või kui
Teil on vastav võimalus, võite seda ka ise teha.

Joonis 18

Vasakulpoolne latern.
Õieti fookusesse ja suunda seatud.

Joonis 19

Mõlemad laternad.
Õieti fookusesse ja suunda seatud.
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Edelaternate seadmine fookusesse ja suunda.
Suunda jafookusesse seadmiseks kasutage valget seina edelaternatest

25 jala kaugusel. Sein peab olema poolpimedas või küllaldaselt kaits-
tud valguse eest, nii et valguseplekid edelaternatest oleksid selgesti
näha. Sein peab olema märgitud mustade joontega, nagu näidatud
joonisel 18. ja 19. Selle seade üksikasjad on näha joonisel 20.

Fookus
1) Klaasid raamidesse asetada sõnaga »top>'< ülespoole, pealkirjadega

väljapoole.
2) Lülige sisse ülemine valgusejuga.
3) Fookusesse tuleb seada laterna taga oleva kruvi abil, esiteks üks la-

tern, siis teine, seades lambi valguspunkti fookusesse, et saada seinal pi-
kergust elliptilist valgusplekki, mille pikem telg on horisontaalne, (vaata
joonis 18). Fookusesse seadmisel reguleerida lampi nii, et seinal olev
valguseplekk oleks kontrastne ja nii teravate kontuuridega kui võimalik.

Kui lambid sel kombel ülemise valgustuse jaoks fookusesse seatud
peab alumine valgustus olema rahuldavas seisukorras.

Seisuvalgustuse väikeste lampide jaoks pole vaja mingisugust
seadmist.

Joonis 20
Seade töökojas lampide fookusesse seadmiseks ja reguleerimiseks



KÄSIRAAMAT 33

Joonis 21
Roolikoond.

Suundamine.
1) Edelaternad tulevad suundada, pöörates neid peale seda, kui

mutter nende kandjate all on vähe vabastatud.
2) Ülemine valgusepleki aar joon 25 jala kaugusel oleval seinal peab

olema 39 y/' (1928/9 mudelitel 37") pinnast, millel auto seisab, kõrgemal.
Kui edelaternad säärasel viisil on seatud koormata auto jaoks., vas-
tavad nad ka igasuguse koormatuse juures kõigi riikide määrustele.

3) Valgusejoad kummastki laternast peavad suunduma otsejoones
ettepoole, nii et elliptiliste plekkide keskuste vahe oleks 30".

Edelampide korralikuks seadmiseks on tarvis tõmmata horisontaal-
joon seinal auto ees, 39 %" kõrgusel pinnast, millel auto seisab ja
2 vertikaaljoont 30 tollilise vahega kumbki 15" auto keskjoonest.



Joonis 22
Tagatelje-koond.
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Auto korralikku suundamist seinamärkidele on hõlpus teostada,
tarvitades rataste juhtimiseks laudu ühe autopoole jaoks, nagu näida-
tud skitsel. Kui ei ole võimalik põrandal ruumi kinni panna nende
liistude jaoks, võib põrand ara märkida värviga, et näha oleks, kus pea-
vad asuma ühe autopoole rattad jakui kaugel seinast peab olema auto.

RATTAD, TELJED JA VEDRUD.

Hoolitsemine.
Ede- ja tagaratta koond tuleb aegajalt üle vaadata, et mutrid ja

ühendused oleksid tihedad ning lõhised paigal. Vedrud ja raamiga
ühenduspoldid tulevad samuti järele vaadata, et nad oleksid tihedad.

Ederattad.
Aegajalt tulevad ederattad üles tõsta ja kontrollida, et nad vabalt

jookseksid ja telje peal liiga ei logiseks. Et kindlaks teha üleliigset
logisemist, tuleb ratast kahe käega kinni haarata ja teda pikku telge
liigutada. Ärge võtke kääntelje pukside logisemist rattalaagrite logi-
semise pähe. Kääntelje pukside logisemise kõrvaldamiseks asetage sel
kontrollimisel kiil käändelje ja telje vahele.

Ederatta laagrite reguleerimine.
Kui laagrid liiga logisevad, võib neid reguleerida järgmiselt: ratas

ara võtta, lõhis välja tõmmata ja reguleerimismutter nii palju kinni
keerata, kuni rumm just hakkab kinni jääma. Reguleerimismutter
vähe tagasi pöörata, kuni rumm hakkab vabalt liikuma. Enne ratta
tagasiasetamist hoolitsege, et lõhis oleks reguleerimismutris.

Vedrude eest hoolitsemine.
Määrige vedrud aegajalt õliga või grafiidiga. See hoiab alal nende

algelastsuse ja teeb sõidu mugavamaks.

RATTAD JA KUMMID.

Ford teraskodaratega rattad.
Ford teraskodaratega ratta aravõtmiseks tuleb tõsta vastava telje

ots üles ja ara kruvida viis rummupoldi muttrit. Ratta tagasiaseta-
misel peab rummupoldi mutrid järgimööda mõne tiiru kaupa kinni
kruvima, ja siis veel korra järgimööda kõiki mutreid tihendama.
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Joonis 23

Kummi ja pöia läbilõige

Kui mutrid ei ole ühetasaselt kinni kruvitud, ei jookse ratas õieti.
KUMMI MAHAVÕTMINE FORD TERASKODARATEGA RAT-
TALT (sügavaõnaraga pöiaga).

Ära võtta ventiili kapsel ja kinnitusmutter. Ratas asetada nii, et
ventiil oleks üleval. Kogu õhku kummist välja lasta ja ventiil kummi

sisse lükata. Kummiäär sisse- ja
allapoole pöia õnarasse suruda,
alates ventiili kohast kummalgi
poolel ühetasaselt umbes üks jalg
maad mõlemalt poolt ventiili.

Kummilabidas ventiili vastas-
poolel mõlemakummiääre japöia
vahele panna ja kumm üle pöia
kangutada. Siis võib kummi rat-
taltkäega ara võtta.

Kummi pealepanemine Ford
teraskodaratega rattale.
Pumpa voolikut niipalju, et ta

parajasti ümmargune oleks ja topi
ta mantlisse.Joonis 24

Kummi pealepanemine pöiale Kiga mantel on märgitud ta-
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pusii või punase juhtjoonega,
is tuleb voolik sisse panna nii, te
ventiil oleks äramärgitud kohal
(Hoiatus: Kunagi ärge tarvitage
kummilinti kummi pealepanemi-
sel Ford terasrattale). Ratas sea-
da nii, et ventiili auk oleks üle-
valpool ja mantel ja voolik nii
ratta peale asetada, et ventiil
satuks auku. vaata joonis 24.
Kummiäär sisse ja allapoole pöia
õnarasse suruda, alates ventiili
kohast kumma legi poole ühe-
tasaselt, kuni alumine mantli aar
on surutud vastu pöia õnara
põhja. Kui vaja, võib tarvitada
kummilabidat. (Vaata joonis 25).
Tõsta mantel üles (Vaata joonis

Joonis 25

Kummi peale asetamine

26), kuni ta on täielikult keskendatud pöiale ja ääred on asemetes.
Kummi pumbata mitte rohkem kui 2 naela surveni ja liigutades man-
tlit edasitagasi, veenduda kummi õiges, asetuses, mida näitab punane
joon, kui ta on igalpool ühekaugusel pöia äärikust. (Vaata joonis 27).
HOIATUS: Ford terasrataste juures (sügavaõ naraga pöiaga) tarvitada
ainult mantlit punase juhtjoonega just pöia ääriku ümber, ja voolikut
märgiga »for drop-center rims».
Enne kummi lõpulikku täitmist
õhuga on olulise tähtsusega, et
punane joon oleks mõlemil pool
mantlit ühekaugusel pöia äärest.
Asetada kinnitusmutter ventiilile
kumm täita 35 naelalise surveni
ja ventiilikapsel tihedalt peale
kruvida (vaata joonis 2 7).

Hoidke kummid pumbatud 35
naelalise surveni.
Ärge sõitkekunagi pool tühja

kummiga, mille läbimantliküljed
üleliiga paenduksid ja riidekude
alluks pingele. See kutsub välja
mantli vigastamise, tuntud »pöi-

Joonis 26
Mantli keskendamine pöiale
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aga lõikamise» nime all. Ede- ja
tagaratta kummid alati hoida pum-
batud 35 naelani ja kord nä-
dalas survet kontrollida.

Kunagi ärge sõitke tühja kum-
miga isegi lühikest maad. Ka libi-
semine lühendab kummide iga.
Ärge pidurdage järsult rattaid,
ükski kumm ei kannata lohista-
mist mööda teed. Ärge sõitke
trammirööbastel ja ärge riivake
kummi küljega kõnnitee servi.

Et kummi-iga pikendada, tuleb
teda sagetasti järele vaadata ja
kõik väikesed vigastused ja augud
korralikult kittida või parandada,
seeläbi hoiate ara mustuse või vee
tungimise kummi talla ja kude
vahele, mille läbi tekivad muhud
ja augud.

Joonis 27

Punane joon mantlil peab igal pool
näitama ühesugust kaugust

pöiaäärest.

Kummide eest hoolitsemine auto seisu ajal
Kui auto pikemaks ajaks tegevuseta, tuleb ta üles tõsta, et kumme

koormast vabastada, kui auto seisma jäetakse mitmeks kuuks, tuleb
eelistada kummide mahavõtmist. Mähkige mantel ja voolik eraldi pabe-
risse ja pange nad pimedasse ruumi, mille temperatuur väga palju
ei vaheldu. Õli või määre tuleb kummilt bensiini abil kõrvaldada.

PIDURID.

Pidurite süsteemi kuuluvad neli seestlaienevat pidurit, igal rattal
üks, ja kummalgi tagarattal käsi- ehk seisupidur, mis on samuti
laienevad. See konstruktisoon on tehtud võimalikuks eriliste trumlite
tõttu, mis sisaldavad kaht pidurit korraga.

Neljarattapidureid käsitletakse pedali abil. Käsipidureid käsitle-
takse kangi abil, mis on eraldatud ja rippumatu neljaratta piduri-
test. Mõlemad komplektid pidureid on mehhaanilised, lihtsa konstrukt-
siooniga, tagades kindla ja mõjuva pidurdamise igal ajal.
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Joonis 28
Edepidur Tagapidur

Neljaratta-piduri reguleerimine.
Kõik reguleerimised toimida külmade piduritega. Tarvilikult vabas-

tada käsipidurikang. Auto tagumine osa üles tõsta, et tagarattad
vabalt pöörleksid.

Pöörata reguleerimisekoonust kummalgi tagapiduril, kuni pidur
tegevusse astub. Siis koonus 2 või 3 nõksu tagasi pöörata just nii-
palju, et tagarattaid saaks vabalt pöörata.

Et saavutada korralikku reguleerimist, peab keegi kontrollima
pidurisurvet ratta pööramisel.

Kui reguleerimine on korralikult tehtud, peavad pidurid töötama
järgmiselt:

Peale tagarataste reguleerimist samal viisil reguleerida ederattaid.

1) Tagapidurid peavad pidurdamist just siis algama, kui pedal on
surutud umbes 1" võrra.

2) Surudes pedalit poole tolli võrra edasi, tihenevad tagapidurid,
kuid ei lukustu ja edepidurid hakkavad pidurdama.
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3) Surudes pedalit veel umbes % tolli võrra edasi, lukustuvad
tagapidurid, rattad ja edepidurid pidurdavad tihedalt. Korralikult
reguleeritud pidurite juures liigub pedal ainult pool maad oma liiku-
mise piiridest.

4) Kui pedal on alla surutud täie jõuga, peavad tagarattad libisema
ja ederattad jätma teele sügava jälje, mis harilikult tekib just enne
libisemist.

Kui reguleerimisekoonus on sisse kruvitud äärmisesse asendisse,
on tarvilik vahetada linti. Kui see on vajalik, soovitame saata auto
volilise Ford esindaja juure. Ta on varustatud eriliste tööriistadega
lintide vahetamiseks.

Käsipidurid.
Käsipidurid vajavad vähe tähelepanu ja hariliku hooltisemise juu-

res ei lähe kunagi rikki.

AMORTISAATORID.

Ford hüdraulilised kahtepidi liikuvad amortisaatorid töötavad tästei
hüdraulilise vastusurve põhimõttel. Liigutades hoova surutakse glüt-
seriini ühest kambrist teise. Töökamber täidetakse automaatselt
glütseriniga tagavara-anumast.

Joonis 29
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Reguleerimine.
Neljakandilise nõelventiili otsa pööramine (vaata joonis 29) muu-

dab seadise. Surve suureneb nõela sissekruvimisega ja väheneb
väljakruvimisega.

Harilikult reguleeritakse tagaamortisaatorit sooja ilmaga järgmiselt:
nõelklapp lõpuni sisse kruvida ja veerand tiiru tagasi pöörata, ede-
amortisaatoril nõelklapp tagasi pöörata.

Külma ilmaga reguleerides peab olema nõelklapp tagaamortisaa-
torisse kruvitud lõpuni ja tagasipööratud y2 —

s/8 tiiru. Edeamorti-
saatoritel nõelklapp tagasi pöörata 5 /g—% tiiru. Vähemgi nõel-
ventiili pööramine muudab suuresti amortisaatori töötamist.

Säärane reguleerimine on muidugi umbkaudne ja teda võib muuta
vastavalt autosõitja soovidele ja auto tarvitamisetingimustele.

Näiteks, kui auto sõidab suure kiirusega konarlisel teel, on tarvilik
palju suurem amortisaatorite surve, kui auto sõites kiirusega prügi-
tatud maanteel.

Hoolitsemine.
Ainus hoolitsemine amortisaatori juures on anumate vedelikuga täit-

mine ja ühenduste määrimine. Anuma täiteava-prunt tuleb 8—

16,000 klm. järele ara võtta ja anumad täita vedelikuga. Ford esin-
daja on varustatud selle seadmise korraldamiseks.

Amortisaatorite ühenduste määrimine.
Kuul-liigendid on ühes tükis õlaga ja vedru kandjatega. Nad on

karastatud ja lihvitud. Kuul-liigendi pesa on amotisaatori ühenduse-
liigendis, mida tuleb määrida iga 800 klm. järele. Et saavutada suuri-
mat mugavust sõidul, on väga tähtis, et vedrupandlad liiguksid vabalt
puksides ja oleksid määritud.

KIIRUSEMÕÕTJA.
Kiirusemõõtja, millega teie auto on varustatud, näitab auto kiirust

ja läbisõidetud kilomeetrite arvu. Samuti aitab ta teid läbi viia
korralikku määrimiskava.

Üksiksõitude arvutaja tagasi seadmiseks tuleb künismõõtja nupp
välja tõmmata. Nupust pöörates võite arvu saada oma soovi mööda
või tagasi viia nullini. Peale seadimist peab hoolt kandma, et nupp
oleks tagasi lükatud oma harilikku asendisse.

Uksiksõitude arvutaja tagasiseadmine.



42 FORD A-MUDEE

Õlitamine.
Paenduvat võlli tuleb määrida iga 8,000 klm. järele. Hoolt kanda,

et teda mitte painutada kõverusse, mille raadius vähem kui 7 tolli.
Paremate tagajärgede saavutamiseks soovitame kilomeetriniõõtjat

iga 16,000 klm. järele puhastada, õlitada ja kontrollida. Kui on
remont vajalik, küsige nõu voliliselt esindajalt.

Kõik kiirusemõõtjad on pitseeritud, kui nad vabrikust tulevad.
Mingil tingimusel ei tohi autost seda pitsatit murda ega parandusi ise
ette võtta.

AUTO KORRASHOID.
Alati tarvitad külma või leiget vett — kunagi kuuma. Kui tar-

vitatakse voolikut, ei tohi tarvitada täit veesurvet, sest see peksab
mustuse värvi sisse. Peale seda, kui üleliigne muda on ara pestud,
võtke käsn ja puhastage kere ja shassii veega jaseebiga. Loputage üle
külma veega, kuivatage ja poleerige kere niiske seemisnahaga; et
autole läiget anda, võib tarvitada head poleerimisvedelikku. Shassii
pealt võib määret kõrvaldada bensiini kastetud lapiga. Nikeldatud
osad tulevad poleerida hea nikkelpoleeriainega. Kõige paremat kere
poleerimisevedelikku ja nikli poleerimisainet võib saada igalt Ford
esindajalt. Kui kered või teised püroksiliin värviga kaetud osad on
pritsitud tõrvaga või muu säärase ainega, tulevad plekid välja võtta
2/3 bensiini ja Va mootor õli lahuga.

Kastke pehme kalts lahusse jahõõruge õrnalt sõrmega, kuni plekk on
kõrvaldatud. Hõõrutud plekk tuleb siis üle pesta puhta veega.

Autokatuse eest hoolitsemine.
Katuse mahalaskmisel ja kokkupanemisel hästi järele vaadata, et

riie ei oleks pigistatud lookade vahele, sest see hõõruks varsti augu
katuse riidesse.

Ford katuselaki tarvitamine parandab suurelt katuse väljanägemist
lahtisel või kinnisel autol.

Auto pikemaajaline seismine.
Jahutaja vesi välja lasta; umbes üks liiter külmetuskindlat lahu

sisse valada, et ara hoida vee külmanust, mis veel võis sisse jääda.
Bebsiin välja lasta. Vanaõli karterist välja lasta. Karterisse 4 liitrit
puhast õli sisse valada ja mootorit mõned tiirud käitada, et kõiki osi
õliga katta. Kummid maha võtta, alal hoida, nagu kirjeldatud pea-
tükis »Kummide eest hoolitsemine auto seisu ajal» Ihk. 41. Auto puh-
taks pesta ja kui võimalik, värvi kaitsemiseks kere riidega kinni katta.



Joones 30
Neljakäigu käitis.
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FORD MU I) EK AA IV2 TONNIL. VEOAUTO
Üldjuhatused.

Hoolitsemise jakäsitamise juhatused sõiduauto kohta on maksvad ka
veoautole, välja arvates see, et uue veoautoga esimese 800 klm. jooksul
ei tohi sõita kiiremini kui 30 —40 klm. tunnis. — 6,00 x 20 kummid
pumbata 45 naelalise surveni: 32x6 kummid 90 naelalise surveni.
Survet tuleb iga nädal kontrollida. On samuti väga tähtis silmas
pidada, et õli tagatelje kestas ulataks täiteava ääreni.

Neljakäigu käitis.
Veoauto neljakäigu käitis on eriti tugeva ehitusega — igalpool on

tarvitatud suuri tugevaid hammasrattaid ja laagreid. Käitis on tavaline
selektiivselt liuglevate hammasrataste tüüpi — nelja edasi- ja ühe
tagasikäiguga. Kõik hammasrattad ja võllid on valmistatud erilliselt
karastatud kroomterasest.

Vastasvõll kandub rull-laagreil. Samuti on ka käitise peavõlli otsas
rull-laager. Kuul-laagrite hea omaduse tõttu kanda radiaalset survet,
on käitise peavõll ja ühendusvõll paigutatud kuul-laagritele.

Käikude vahetus.
Vabakäigu asendist esimese käigu sisselülimiseks tuleb käiguvahe-

tusekang lükata ette. Kt esimesest käigust üleminna teisele käigule,
tuleb käiguvahetuse-kang vabakäigu asendi kaudu otse tagasi teise
käigu asendisse tõmmata. Kt üle minna teise käigust kolmandasse,
tuleb käiguvahetuse-kang alükta vabakäigu asendisse, siis paremale ja
ette kolmandama käigu asen-
disse. Siit võib käiguvahetuse-
kangi vabakäigu asendi kaudu
otse neljandasse käiku tõm-
mata. Kt vabakäigu asendist
tagasikäiku sisse lülida, peab
vajutama käiguvahetuse-kangi
nupu all olevat päästikut,
hukata kang niipalju kui või-
malikparamele, kaugemale kui
edasikäikude juures, siis otse
tagasi tagasikäigu asendisse.
(Vaata joonis 31.) Päästikut on
kerge käitsleda pöidla abil, mis
võimaldab ühe liigutusega üle
minna tagasikäiku.



Joonis 31
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MOOTRIRIKETE LOETELU JA NENDE
PÕHJUSED.

Mootor ei lähe käima.
Kui käivitaja käitab mootorit vabalt, kontrollige järgmist
Süüde pole sisse lülitud.
Bensiinianum on tühi või kraan kinni.
Kui mootor on külm, on gaasisegu vaene.
Reguleerimisvarb ei olnud tagasi tõmmatud. Vaata käimapanemise
juhatusi Ihk. 8.
Soe mootor — liig palju toorest gaasi antud. Vaata Ihk. 8.
Katkestaja kontaktid liiga lähestikku.
Õige seadmine 0,018—0,022".
Küünla kontaktide vahe liig suur. Õige vahe 0.027".
Vesi kurnas või karburaatoris. Vaata juhatusi Ihk. 22

Käivitaja tõrgub mootorit käitamast.
Akkumulaator tühi.
Kt seda hõlpsasti k ntrollida, valgustus sisse lülida ja käivitaja

lülijale vajutada. Kui akkumulaator on tühi, kustuvad tuled või
põlevad väga nõrgalt. Kui akkumulaator on tühi, laske ta laadida.

Vabanenud või mustad akkumulaatoriühendused. Järele vaadata,
et mõlemad negatiivse ja positiivse akkumulaatori elektroodide ühen-
dused oleksid puhtad ja tihetad. Neid ühendusi tuleb järjekindlalt
kontrollida.

Vahelejätmine suurte tuuride juures.
Gaasisegu liig vaene või liig rikas. Vaata karburaatori seadmist

Ihk. 24 ja 25.
Vahe küünlaelektroodide vahel liig väikene. Õige vahe 0,027".

Katkesta a kontaktid pole korralikult seatud, on halvasti puhastatud
või konarlised. Vaata katkestaja kontaktide seadmist Ihk. 28.

Mustunud küünlad. Küünlaid tuleb aegajalt puhastada ja elektroo-
dide vahet kontrollida.

Vesi bensiinis. Vaata juhatusi kurna ja karburaatori puhastamisel
Ihk. 22.
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Vahelejätmine suurte tuuride juures.
Mitteküllaldane bensiini juurevool karburaatorisse, põhjustatud

bensiinitorude või filtersõela osalisest ummistusest.
Gaasisegu liig rikas või liig vaene. Vaata karburaatori seadmise

juhatusi Ihk. 24 ja 25.
Vesi bensiinis. Tühjendage kurn ja karburaator, nagu kirjeldatud

Ihk. 22.

Mootor jääb järsku seisma.
Bensiini anum tühi.
Mustus kütteaine torustikus või karburaatoris. Vaata juhatustlhk. 22
Gaasisegu liig vaene. Vaata karburaatori seadmist Ihk. 24—25.

Mootor läheb kuumaks.
Vett on vähe — hoida radiaator hästi täidetult.
Õli vähe. Kontrollige õlipinna kõrgust, nagu kirjeldatud Ihk. 5.
Ventilaatori rihm vaba või libiseb. Vaata ventilaatori seadmist

Ihk. 19.
Paks söekord kolvipeadel ja plahvatuskambris. Seda võib parandada

silindrite pead ara võttes ja söekorda kõrvaldades.
Korratu süüde.
Vaata süüte reguleerimist Ihk. 28.
Gaasisegu liig rikas. Vaata karburaatori seadmist Ihk. 24 ja 25.
Vee ringvool takistatud jahutaja ummistusest. Vaata jahutaja

puhastamist Ihk. 19.

Mootor klopib.
Tahmkloppimine — põhjustatud tahma kogumisest plahvatus-

kambrisse ja kolvide peadele.
Silindrite pea ara võtta ja tahm kõrvaldada.
Süütekloppimine. Tekib harilikult siis, kui autot järsku kiirenda-

takse või järskusesse mäkke sõidetakse, või ka sügavas liivas sõit-
misel süütekangi varajasel süütel. Süütekangi kergelt hilisemale
süütele lükates kõrvaldate selle kloppimise. Süüde tuleb jälle vara-
jaseks seada, niipea kui teetingimused muutuvad normaalseks. Hariliku
süüte juures peab olema süütekang sektori keskel.

Mootor läheb kuumaks. Kontrollige tingimusi kirjeldatud peatükis
»Mootor läheb kuumaks».

Vabad laagrid. Kui mõni laager on vaba, laske teda seada Ford
esindaja mehhaaniku poolt.
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