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Esipuhe
Tämä kirja, jonka ohjeet, mikäli ei erikseen ole mai-

nittu, koskevat sekä Standardi- että De Luxe-mallia, on
tarkoitettu auttamaan Teitä saamaan mahdollisimman
suuri hyöty Ford Junioristanne mahdollisimman pienin
kustannuksin.

Se on tehty helppotajuiseksi ja havainnolliseksi sekä
niin lyhyeksi kuin mahdollista. Maksaa vaivan lukea se
tarkkaan. Säilyttäkää kirja vaunussanne, niin että tar-

peen vaatiessa voitte saada siitä ohjeita.

Kun on tehtävä korjauksia tai uusittava osia, on erit-
täin tärkeätä, että saatte alkuperäisiä Ford-varaosia ja
että työn suorittavat pätevät monttöörit. Hyvä työ on

korjattaessa ainakin yhtä tärkeätä kuin uutta vaunua
rakennettaessa.

Huolto-osasto
FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y



— Ford

Ford-huolto

Tulette aina huomaamaan Ford-myyjän avuliaaksi ja
päteväksi suorittamaan tarpeellisia tarkistuksia ja kor-
jauksia vaunussanne, samoinkuin pesua, voitelua jamuu-

ta työtä, joka kuuluu vaunun kunnossapitoon. Älkää
senvuoksi epäilkö kääntyä hänen puoleensa.

Vaununne suorituskyky ja taloudellisuus on suuressa
määrin riippuvainen siitä hoidosta, minkä se saa erittäin-
kin niinä ensimmäisinä kuukausina, jona se on käytössä.

Olemme senvuoksi järjestäneetniin, että Ford-myyjä
suorittaa Teille kaksi ilmaista vaunun katsastusta 600
ja 1500 km. jälkeen sekä 10 ilmaista voitelua.

Auttaaksemme Teitä pitämään käyttökustannukset
niin alhaisina kuin mahdollista olemme laatineet vaihto-
järjestelmän, jonka mukaan voitte vaihtaa vanhan moot-

torinne tehtaalla-uusittuun moottoriin murto-osasta sitä
hintaa, minkä tavallinen korjaus tulisi maksamaan.

Pyytäkää Ford-myyjältänne lähempiä tietoja tästä
vaihtojärjestelmästä.
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Muutamia yleisiä neuvoja
Kuntoonajo

Uusi moottori vaatii huolellista käsittelyä ensimmäisten
käyttökuukausien aikana, ennenkuin osat vielä ovat täy-
sin sopeutuneet toisiinsa. Parhaiden tulosten saavutta-
miseksi ei ensimmäisten 800 km. aikana olisi ajettava
nopeammin kuin 35—40 km. tunnissa.

Pitäkää aina huolta siitä, että jäähdyttimessä on tar-
peeksi vettä ja moottorissa öljyä.

Tyhjentäkää öljy, kun olette ajaneet n. 500 km. ja
täyttäkää uudella ensiluokkaisella moottoriöljyllä, jolla
on oikea viskositeetti (ks. s. 16).
Säännöllinen voitelu

Ford-myyjät ovat varustetut suorittamaan vaununne
voitelun, jonka se määräajoin tarvitsee. Älkää
unohtako tätä välttämätöntä kohtaa. I

Kehoittakaa Ford-myyjäänne muistutta-
maan Teitä, milloinka vaununne tarvitsee
voitelua.

Ostaessanne öljyä pyytäkää oikeaa viskosi-
teettia S. A. E.-merkinnän mukaan (ks. s. 16).

Pitäkää öljytaso kampikammiossa mitta-
puikon merkkien »F» ja »L» välillä. Öljyä ei
tarvitse lisätä, ennenkuin sen pinta on laske-
nut merkkiin »L». (ks. kuva 1).

Vaihtakaa öljy silloin, kun se on miedon-
tunut, riippumatta siitä, kuinka kauan sitä Kuva 1
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—Ford
on käytetty, öljy on vaihdettava joka tapauksessa joka
1.500 km. jälkeen.

Tuulettimen hihna
Ford Juniorin tuuletinhihna on oikein tarkistettu sil-

loin, kun sitä voi sormin liikuttaa jommallekummalle si-
vulle n. 2 1/ 2 cm. generaattorin jakampiakselin hihnapyö-
rien puolivälissä.

Hihnan tarkistus suoritetaan löyhentämällä generaat-
torin kannatinta puristavaa mutteria ja kohottamalla
generaattoria rengasraudalla tai ruuvitaltalla, kunnes
hihna tulee tarpeeksi kireälle.

Kytkin
Älkää ajako jalkakytkinpolkimella.
Pitäkää poljin oikein tarkistettuna.
Kytkinpolkimen tarkistus on ainoa kytkimessä suori-

tettava tarkistus, mutta se on sitä tärkeämpi.
Tarkistus suoritetaan säätämällä irroitinvarren yhdys-

tangon pituutta. Polkimen vapaan liikuntavaran lisää-
miseksi poistetaan haarukkatappi jayhdystankoa kierre-
vään auki vaunun etuosaan päin.

Kytkinpoljin on oikein tarkistettu silloin, kun sillä on
n. 2 x/2 cm. vapaata liikuntavaraa.

Jos ajaessa annetaan jalan levätä kytkinpolkimella,
aiheuttaa se hankauspintojen ennenaikaisen kulumisen.

Paine renkaissa
Pitäkää renkaissa 30 naulan (2 kg.) ilmanpaine.
Tarkastakaa renkaiden paine ainakin kerran viikossa.
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Liian alhainen paine aiheuttaa renkaitten epätaval-

lista kulumista ja vaikuttaa haitallisesti ohjaukseen ja
jarruihin.

Älkää koskaan käyttäkö eturenkaissa irtopaikkoja.
Ne hävittävät pyörien tasapainon ja ovat alituisena vaa-
rana ajaessanne kovaa vauhtia.

Tarkastakaa pyörän tasapaino joka kerta, kun rengas
vaihdetaan.

Avaimet
Merkitkää vaunun avainten numerot muistiin, niin

että voitte tilata uudet vanhojen sattuessa hukkumaan.

Pyörät
Pitäkää pyörien ja olkatappien mutterit aina kireällä.

Tämä on hyvin tärkeätä.
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Kylmällä varteenotettava
Talvella on käytettävä ohuempia öljyjä kuin kesällä

(ks. s. 16).
Generaattorin latausteho on mahdollisesti säädettävä

korkeammaksi (ks. s. 40).
Kylmällä moottori käynnistyy helpommin, jos käyn-

nistimen pyörittäessä konetta kytkinpoljin pidetään
alaspainettuna.

Välttäkää käyttämästä moottoria vinhasti, silloin kun
se on kylmä.

Jaähdytinnesteet
Neuvomme Teitä olemaan käyttämättä sellaisia jääty-

mistä estäviä liuoksia, jotka sisältävät epäorgaanisia ai-
neita.

Jäätymistä ehkäisevinä liuoksina suosittelemme etyli-
glykolia, jäähdytinglyseriiniä ja eri alkoholilajeja. Koska
nämä kuitenkin ovat orgaanisia nesteitä ja, kuten vesi-
kin, synnyttävät ruostumista, pitää niihin olla lisättynä
jotain ruostumista ehkäisevää ainetta.

Kaupan olevista epäorgaanisista jäähdytysnesteistä lie-
nevät kalsiumkloridiliuokset kaikkein vahingollisimpia.
Muita vahingollisia jäähdytinnesteitä ovat m. m. gly-
koosi- ja sokeriliuokset sekä öljyt, eikä niitä pitäisi kos-
kaan käyttää.
8



(Junior

Moottorin käynnistys

Katsokaa, että vaihdetanko on vapaa-asennossa (s. o.
sitä voidaan liikuttaa vapaasti kummallekin sivulle).

Jos moottori on kylmä, vetäkää kojelaudan käynnis-
tyssäätönappulaa ulos, jolloin kaasuttimen erityinen
käynnistyssäätölaite rupeaa toimimaan.

Kuva 2. Kojelauta (Standard Junior).
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Painakaa kytkinpoljin alas sen huomattavan vastuksen

poistamiseksi, jonkavaihdelaatikon kylmä öljy synnyttää
ja joka aiheuttaa tarpeetonta käynnistimen ja kennoston
rasitusta.

Sulkekaa sytytys kääntämällä sytytysavainta vasem-
malle ja vetäkää käynnistysnappulasta. (HUOM. Stan-
dard Juniorissa vedetään käynnistinnappula ensin ulos
ja annetaan käynnistinmoottorin toimia muutamia se-
kuntteja (3 —5), ennenkuin sytytys suljetaan).

Työntäkää käynnistinkosketin sisään heti, kun moot-

tori sytyttää ja laskekaa kytkinpoljin ylös. Tämän tulee
tapahtua hitaasti, koska äkkinäinen kytkentä saa vaihde-
laatikon öljyvastuksen pysäyttämään moottorin. Työn-
täkää käynnistyssäätönappula sisään, niin pian kun
moottori rupeaa pysähtelemään liian runsaan kaasuseok-
sen takia.

Älkää koskaan painako kaasupoljinta käynnistettäessä.
Kylmän moottorin käynnistyttyä, on sen annettava

käydä tyhjäkäyntiä noin minuutin verran, jotta öljy
ehtii lämmetä ja tunkeutua kaikkiin liikkuviin osiin,
ennenkuin moottoria käytetään suuremmalla nopeudella.
Ei ole suotavaa ryntäyttää moottoria heti käynnistymi-
sen jälkeen, jos se käynnistettäessä oli kylmä.
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Kuva 2. Kojelauta ja säätölaitteet (De Luxe Junior).
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Ajaminen
Saadessanne vaununne haltuunne pyytäkää myyjäänne

neuvomaan Teitä sen eri laitteiden käytössä. Sen jälkeen
kun itse olette koettanut vaunuanne, kääntykää jälleen
myyjän puoleen siinä tapauksessa, että olette epävarma
jostain yksityiskohdasta. Tällainen pieni käytännöllinen
opastus on monesti paljon hyödyllisempää kuin laajojen
kirjoitettujen ohjeiden lukeminen ja joka tapauksessa on
paljon helpompi ymmärtää painettuja ohjeita, jos on
ensin tutustunut samoihin asioihin käytännössä.

Vaihdettaessa on seuraavia yleisiä neuvoja tarkoin
noudatettava.

Siirtäkää vaihdetankoa pehmeästi — ei tempomalla —

japitäkää pieni tauko ennen lopullista asetusta varsinkin
kovaa vauhtia ajettaessa. Tämä on välttämätöntä sen

vuoksi, että synkronilaite ehtii tasoittamaan hammas-
pyörien suhteelliset nopeudet.

Säätäkää aina moottorin nopeus kaasupolkimen avulla,
ennenkuin päästätte kytkinpolkimen ylös.

Vaihdettaessa pienemmästä vaihteesta suurempaan on
moottorin nopeutta pienennettävä painamalla vähemmän
kaasupoljinta. Vaihdettaessa suuremmasta vaihteesta
pienempään on moottorin kierroslukua lisättävä säilyttä-
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mällä (kovassa vauhdissa lisäämällä) kaasupolkimen
paine entisellään. Näiden seikkojen laiminlyöminen tuot-
taa vaihdelaatikolle tavatonta rasitusta. Kuta suurem-
massa vauhdissa vaihtaminen suoritetaan sitä pitemmän
ajan tarvitsee moottori oikeasuhteisen nopeuden saavut-
tamiseksi vaihdelaatikon kanssa, ja sitä kauemmin täy-
tyy odottaa, ennenkuin vaihde yhdistetään.

Kokemus opettaa Teidät pian oikein arvioimaan moot-
torin nopeuden äänettömän ja joustavan vaihdon aikaan-
saamiseksi kaikilla tienopeuksilla. Älkää koettako vaih-
taa kovassa vauhdissa 3:nnesta vaihteesta 2:een, ennen-
kuin olette oppineet sujuvasti vaihtamaan hiljaisemmassa
vauhdissa. Älkääkä milloinkaan vaihtako 2:een vaihtee-
seen vauhdissa, joka ylittää 2:lla vaihteella saavutettavan
maksiminopeuden.

Laskekaa aina kytkinpoljin ylös tasaisesti, niin että voi-
mansiirto tapahtuu pehmeästi ja joustavasti ilman ny-
käyksiä. Tasainen kytkentä saa moottorin ja vaihdelaa-
tikon pienehköt nopeuserot tasoittumaan, ilman että ne
rasittavat vaihdelaatikkoa.

Varovaisuus kehoittaa Teitä olemaan käyttämättä vau-
nun huippunopeutta, ennenkuin olette täysin tottunut
vaunun hallintaan.

Tasaisen nopeuden ylläpitäminen on tärkeätä taloudel-
lisen polttoainekulutuksen saavuttamiseksi, koska kaikki
nopeusvaihtelut lisäävät polttoainekulutusta.

Älkää milloinkaan tarpeettomasti vaarantako ajotur-
vallisuuttanne.
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On tärkeätä muistaa, että moottorin ei ole annettava

käydä pitkää aikaa pienessä suljetussa rakennuksessa,
koska poistokaasut voivat tuottaa ikäviä seurauksia.

Kylmällä säällä on moottorin annettava käynnisty-
misen jälkeen käydä noin minuutin verran, ennenkuin
valaistus sytytetään. Täten säästytään polttamasta
lamppuja piloille generaattorin lataustehon säätyessä
kylmästä kennostosta johtuvan korkean vastuksen mu-
kaan.

Jos moottori kuumenee liikaa, on katsottava, onko
kampikammiossa tarpeeksi öljyä ja jäähdyttimessävettä.
Jos niin ei ole asianlaita, on öljyä tai vettä lisättävä. Jos
jäähdyttimessä havaitaan olevan hyvin vähän vettä, on
moottorin annettava jäähtyä, ennenkuin uutta vettä
lisätään, koska kylmän veden aiheuttama sylinterien
äkkinäinen supistuminen synnyttää niihin rakoja.
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Voitelu

Voitelukaava (sivuilla 24-25) sisältää täydelliset ohjeet
Ford Juniorin voitelemiseksi sekä suositeltavat voitelu-
aineet.

Vaunun vaatima voitelu ja huolenpito voidaan jakaa
kahteen ryhmään, nimittäin:

1. Kohdat, jotka vaativat huomiota joka 1.500 km.
2. Kohdat, jotka vaativat huomiota syksyisin ja ke-

väisin tai joka 8.000 km., kumpi hyvänsä sattuu ensin.
Joko voitelette vaununne itse tai teetätte sen muilla,

niin varmistautukaa seuraavista seikoista:
Jokainen voitelupidike on pyyhittävä puhtaaksi, en-

nenkuin voidepuristinta käytetään.

Taka-akselissa on käytettävä korkeaa painetta kestä-
vää öljyä, jolla on oikea sakeus.

Vesipumppuun tai pyörien jarruakseleihin ei saa panna
liian paljon rasvaa, koska se voi tunkeutua jarruihin.

Moottoriöljyn on oltava hyvälaatuista ja sopivan sa-
keaa (ks. s. 16).

Vesipumpussa on käytettävä tavallista painevoitelu-
ainetta (n. s. vesipumppurasvat eivät ole sopivia).

Etu- ja takapyöränlaakereissa on käytettävä Fordin
pyöränlaakerirasvaa M-144.
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Moottoriöljy

Ostaessanne öljyä katsokaa, että se on hyvälaatuista
ja oikeaa viskositeettia. Eri lämpötiloissa suositellaan
käytettäväksi seuraavia öljyjä:

Yli 30° C SÄE 50
20°—30° C SÄE 40
o°— 20° C SÄE 30
0° 15° C SÄE 20 tai 20W
—15° 30° C SÄE 10 tai 10W
Alle —30° C SÄE 10W + 10% paloöljyä

RYHMÄ I
Moottoriöljy

Tietysti näistä voidaan jossain määrin poiketa riippuen
niistä olosuhteista, joissa vaunua käytetään. Vaunu,
jota käytetään lyhyissä ajoissa, vaatii ohuempaa öljyä
kuin vaunu, jota käytetään pitkissä ajoissa. Yllä-
mainitut suositukset ovat vain likimääräisiä.

Vaihtakaa öljy joka 1.500 km. Pitäkää öljytaso mitta-
puikon merkkien F ja L välillä. Kuitenkaan ei ole vält-
tämätöntä lisätä öljyä, ennenkuin sen pinta on laskenut
merkkiin L (kts. kuva 1).

Täyttäkää vaihdelaatikkoöljyllä: kesällä SÄE viskosi-
teettia N:o 160 ja talvella N:o 110 tai 90 (jäätymä-
pisteen alapuolella). Jotta ohjauskotelo täyttyisi hyvin,
käännetään etupyöriä oikealle niin paljon kuin mah-
dollista, ennenkuin öljyä lisätään.

Ohjauslaite
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Vaihdelaatikko

Täyttäkää vaihdelaatikkoöljyllä viskositeettia SÄE
N:o 160 kesällä ja N:o 110 tai 90 jäätymäpisteen ala-
puolella.

Takasilta
Tarkastakaa, onko takasillan öljy sitkistynyttä. Jos

niin on asianlaita, tyhjennetään ja huuhdotaan kotelo
sivulla 19 annettujen ohjeiden mukaan ja täytetään
vaihdelaatikkoöljyllä EP, viskositeettia SÄE N:o 160
kesällä jaN:o 110 tai 90 talvella. Merkintä EP tarkoittaa
erityistä öljyä, joka kestää hyvin korkeaa painetta.

Generaattori
Generaattorin laakeri voidellaan sen kummassakin

päässä olevista pienistä reijistä. öljyä lisätään joka
1.500 km hyvin varovasti, niin että öljy ei tunkeudu
kollektoriin.

Irroitinlaakerin voitelu
Irroitinlaakeri voidellaan rasvakupin kautta, johon

päästään käsiksi vaihdetangon edessä olevasta aukosta.
Tämä rasvakuppi ruuvataan sisään niin paljon kuin se
menee, jolloin voideainetta puristuu laakeriin. Rasva-
kuppi kierretään sen jälkeen auki, täytetään korkeapaine-
voiteella ja kierretään 2 1/2—3 kierrosta kiinni.

HUOM.! Kytkin on kuivalevykytkin eikä sitä missään
tapauksessa saa voidella.
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Murtonivel

Murtonivelkotelo täytetään erityisellä murtonivel-
rasvalla, joka saatetaan murtoniveleen voitelupidikkei-
den kautta (kts. voitelukaavaa).

Virranjakaja
Täyttäkää virranjakajan sivulla oleva öljykuppi moot-

toriöljyllä javoidelkaa nokka ohuella vaseliinikerroksella

Kennosto
Joka 1.500 km tai joka neljästoista päivä (kumpi sat-

tuu ensin) on kennosto tarkastettava ja lisättävä siihen
tislattua vettä, kunnes neste kohoaa oikealle korkeudelle.
Veden nopea väheneminen kennostossa merkitsee yleensä
liian korkeata latausta, joka on korjattava (kts. ohjeita
sivulla 40).

Taka-akselien mutterit
Taka-akselien mutterit on kiristettävä ensimmäisten

600 km jälkeen.

Voidepuristin
Käyttäkää voidepuristinta ja painevoiteluainetta kai-

kissa voitelupidikkeissä paitsi murtonivelessä.

Jouset
Jousiin ruiskutetaan öljyllä sekoitettua paloöljyä.
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Jarruliitokset

Kaatakaa muutama tippa öljyä jarrujärjestelmänkaik-
kiin haarukkatappeihin.

Konepeiton nauhoitukset
Sivelkää konepeiton nauhoitukset öljyllä kyllästetyllä

vahalla.

RYHMÄ II

Joka syksy tai joka 8.000 km, riippuen siitä, kuinka
paljon vaunua käytetään, on otettava huomioon seu-
raavaa.

Huuhtokaa kampikammio paloöljyllä, ennenkuin uutta
öljyä lisätään.

Moottori

Takasilta

Joka syksy tai kevät tai niin pian kuin öljy sitkistyy on
taka-akselin kotelo tyhjennettävä ja huuhdottava palo-
öljyllä. Uutta öljyä lisätään sitten niin paljon, että se
ulottuu täyttöaukon tasalle. Käyttäkää vaihdelaatikko-
öljyä EP (kts. voitelukaavaa).

Vaihdelaatikko
Tyhjentäkää vanha öljy, huuhtokaa vaihdelaatikko

paloöljyllä ja täyttäkää uudella vaihdelaatikkoöljyllä,
jolla on oikea viskositeetti (kts. voitelukaavaa).
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Navat

Jos tarvitaan, poistetaan etuni, ja takim. napojen kan-
net ja napojen sisäpuoli ja laakerit pestään paloöljyllä,
jonka jälkeen ne täytetään Fordin pyörälaakerirasvalla
M-544. •

Iskunvaimentajat

Tarkastakaa nesteen pinta iskunvaimentajissa. Jos on
tarpeen, lisätään iskunvaimennusnestettä, jota on saa-
tavissa kaikilta Ford-myyjiltä, noin 12 mmm korkeudelle
täyttöaukon alareunasta. Rasvaa tai öljyä ei saa käyt-
tää iskunvaimentajissa.
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Moottorihäiriöt

Ellei moottori lähde käyntiin, johtuu se todennäköi-
sesti jostain seuraavista syistä: moottori on saanut liian
paljon bensiiniä, sytytystulpat eivät synnytä kipinää
tai bensiini ei tule kaasuttimeen asti.

Jos moottori on saanut liikaa bensiiniä, painetaan
kaasupoljin kokonaan alas, jonka jälkeen käynnistimen
annetaan pyörittää moottoria noin puoli minuuttia ilman
että sytytys virta on suljettu. Täten saadaan liian runsas
kaasuseos poistettua sylintereistä.

Sen selville saamiseksi, syntyykö sytytystulpassa kipi-
nää vai ei, pitäkää kutakin sytytystulpan johtoa noin 6
mm. päässä sylinterikannesta, samalla kun moottoria
pyöritetään joko käsivoimin tai käynnistimen avulla.
Jos jokaisesta johdosta syntyy kipinä, niin vika ei luulta-
vasti ole sytytysjärjestelmässä.
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Moottorin suorituskyky
Moottorin suorituskykyyn vaikuttavat monet tekijät,

jotka sen toimintaa tarkistettaessa ovat kaikki otettavat
huomioon.

Sytytystulpan heikko kipinä voi merkitä vikaa
tiokelassa. Kuitenkin, ennenkuin induktiokela tuomi-
taan vialliseksi, on otettava huomioon kennoston jänni-
tys, katkojakärkien ja kondensaattorin tila sekä korkea-
jännitejohtojen eristys, koska niissä olevat viat pienentä-
vät induktiokelan tehoa.

Kun moottori ei toimi, niin kuin sen pitäisi, on vältet-
tävä tekemästä hätäisiä johtopäätöksiä. Virheellisen
toiminnan korjaamiseksi on parasta ja varminta suorit-
taa seuraava koko moottorin käynnin tarkistus.

Moottorin käynnin tarkistus

Pehmeät renkaat, huonosti asennetut pyörät, laahaa-
vat jarrut, huonosti voideltu konealusta ja väärin tarkis-
tetut pyöränlaakerit lisäävät moottorin rasitusta ja ovat
otettavat huomioon sen käyntiä tarkistettaessa.

Vasta sen jälkeen kun nämä yksityiskohdat on tut-
kittu ja havaittu, että kaikki on niin kuin pitääkin tai
mahdolliset puutteellisuudet korjattu, ryhdytään seuraa-
vaan varsinaiseen moottorin tarkistusmenetelmään.
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Kuva 5. Voitelu- ja hoitokaava

<£) Painevoiteluainett. JOKA 1.500 KM. (H) Lisätkää tislattua vettä
Rasvakuppi täytetään paine- fp\ Lisätkää hammaspyöräöljy» täyte- ' /ps Tyhjentäkää ja täyttäkää uudella öljyllä

Lisätkää tislattua vettä
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— Tord
Tarkastakaa kennoston tila ja lataus. Sen yhteyksien

on oltava puhtaat ja muodostettava hyvä kosketus.
Tarkastakaa jokaisen sylinterin puristus, mieluimmin

puristusmittarilla. Puristuksen tulee kaikissa sylinte-
reissä olla yhtä suuri eikä se saa vaihdella enempää kuin
10 naulaa (0,7 kg.).

Puhdistakaa sytytystulpat ja asettakaa kärkiväli 0,022
tuumaksi (0,54 mm.).

Jos sytytystulppien kärjet ovat pahasti palaneet tai
posliini säröytynyt, on sytytystulpat uusittava.

Tarkastakaa katkojakärjet. Jos ne ovat palaneet tai
rosoiset, on kondensaattori tutkittava, koska syy usein
on viallisessa tai huonosti maadoitetussa kondensaatto-
rissa. Kärjet on uusittava.

Asettakaa katkoj akärkien väli Standard Juniorissa
0,018" (0,46 mm.) ja De Luxe Juniorissa 0,010" (0,25
mm.) sivulla 32 annettujen ohjeiden mukaan.

Pitäkää jokaista sytytystulpan johtoa vuoron perään
1 cm. päässä sylinterikannesta. Jos kipinä hypähtää tä-
män välin säännöllisesti jokaisesta johdosta, niin syty-
tyksen koko toisiovirtapiiri on kunnossa.

Jos 1 cm. kipinää ei saada jostain sytytystulpanjoh-
dosta, niin induktiokelassa, pyörijässä tai kondensaatto-
rissa on vika.

Jos tyydyttävä kipinä saadaan yhdestä tai useammasta
johdosta, mutta ei kaikista, niin johdossatai katkojale-
vyssä on oikosulku taikka johto ei ole kunnollisesti yhdis-
tetty virranjakajan koskettimeen.
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Tyhjentäkää sakka bensiinipumpusta ja puhdistakaa

siivilä.
Puhaltakaa bensiiniputken läpi mahdollisten esteiden

poistamiseksi.
Jos polttoainepumppu on kunnossa, tulee sen antaa

bensiiniä vähintäin 20 sekunnissa, silloin kun käynnistin
pyörittää moottoria.

Jos polttoainepumppu ei toimi tyydyttävästi, voi syynä
siihen olla se, että bensiiniputkessa on ilmavuoto. Ilma-
vuoto voi syntyä myös siitä, että sakaneroittimen tyh-
jennystulppa ei ole tiiviisti kiinni.

Kiristäkää imuputkiston mutterit ja tukkikaa mah-
dolliset vuodot imuputkistossa, tuulilasinpuhdistimen
alipainejohdossa (ei koske Junior de Luxea, jossa on
sähköllätoimiva tuulilasinpuhdistin) ja virranjakajan
alipainejohdossa. Kiristäkää sylinterikannen mutterit
(moottorin on oltava lämmin).

Tyhjentäkää kaasuttimen kohokammio, puhdistakaa
suutimet ja kohoventtiili.

Tarkistakaa kaasutin sivulla 29 annettujen ohjeiden
mukaan.

Jos on tarpeellista, tarkistakaa sytytysasetus sivulla 32
annettujen ohjeiden mukaan moottorin suurimman suori-
tustehon saavuttamiseksi, mikä todetaan tiekokeella.

Ajakaa suurella vaihteella B—lo km. tunnissa. Jarrut-
takaa sitten vähitellen, lisäten samalla kaasua niin paljon,
että nopeus pysyy samana. Lisätkää kuormitusta, kun-
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nes voitte tuntea moottorin jokaisen iskun. Jos tätä me-
nettelyä on tarkkaan seurattu, on sytytyksen epäsään-
nöllisyyteentodennäköisesti syynäkiinnitakertunut vent-
tiili, joka ei ollut takerruksissa puristuskoetuksen aikana.
Puristushäviö, joka havaitaan vain moottorin ollessa
lämmin, voi johtua venttiilin ja sen nostajan välisestä
väärästä liikuntavarasta.

Venttiilien ja nostajien välinen oikea liikuntavara on
0,010"—0,013" (0,25—0,33 mm.).

Kuva 6. Polttoainepumppu
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Kaasuttimen tarkistus

Ford Juniorinkaasutin on yläimumallia. Sen toiminta
on täysin automaattinen, taaten sopivan ilman ja bensii-
nin sekoituksen kaikilla nopeuksilla.

Kaasupolkimella käytettävä läppä säätää imuputkis-
ton kautta kulkevan kaasuseoksen. Ilmansäätöruuvin ja
tyhjäkäynnin asetus ovat ainoat kysymykseentulevat
tarkistukset, eikä kaasuttimen toimintaa voi häiritä muu
kuin lian tai veden tunkeutuminen kohokammioon tai
suutimiin. Haluttaessa puhdistaa suutimia, irroittakaa
kaksi kannessa olevaa neliökantaista ruuvia, jolloinkoho-
kammion alaosa voidaan poistaa suutimineen. Pää- ja
tasaajasuutimet ovat kohokammion pohjalla, tyhjäkäyn-
tisuudin kammion takareunassa ylhäällä ja käynnistys-
suudin kammion ulkopuolella käynnistinlaitteen edessä.
Kaikki suutimet on varustettu ruuvitalttalovella niiden
poistamisen helpottamiseksi. Suutimien puhdistus käy
parhaiten puhaltamalla niiden läpi. Älkää koskaan käyt-
täkö neulaa tai rautalankaa puhdistuksessa, koska suuti-
mien tarkoin mitatut aukot saattavat vioittua ja kaa-
suttimentoiminta häiriintyä. Älkää missään tapauksessa
irroittako sekoituslaitetta (valettu levy, joka on kiinni-
tetty viidellä ruuvilla kohokammion takasivuun ja jossa
on ilmasuppiloontyöntyvä suudin), koska on erittäin tär-
keätä, että sen kiinnityskohta pysyy ilmatiiviinä.

Tyhjäkäyntitarkistus (likimääräinen): ilmansäätöruuvi
1/2—1 kierrosta auki; kaasunsäätöruuvi I—l 1/2 kierrosta
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kiinni kohdasta, jossa se juuri ja juuri koskettaa kaasu-
vipua.

Kunkin moottorin parhaimman tarkistuksen määrää-
miseksi menetellään seuraavalla tavalla:

Moottorin ollessa lämmin kiertäkää kaasunsäätöruuvia
niin, että moottori käy juuri niin nopeasti, ettei se py-
sähdy. Kiertäkää sitten ilmansäätöruuvia sisään tai ulos,
kunnes moottori käy tasaisesti. Kaasunsäätöruuvi voi-
daan tarkistaa uudelleen, jos moottori käy liian nopeasti,
jonka jälkeen ilmansäätöruuvi jalleen tarkistetaan. Täten

Kuva 7. Kaasutin
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jatketaantarkistusta, kunnes tyhjäkäynti on tyydyttävä.
Uutta ja jäykkää moottoria ei voi heti alussa saada käy-
mään moitteettomasti alhaisella tyhjäkäyntinopeudella.
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Sytytys
Virranjakaja sijaitsee sylinterikannen vasemmalla puo-

lella.
Sytytys säätyy automaattisesti, niin että se käynnis-

tettäessä on myöhäinen. Keskipakoissäätäjän vaikutuk-
sesta kipinä aikaistuu automaattisesti nopeuden kasvun
mukaan.

Virranjakajan katkojakarkien tarkistus

Katkoj akärkien välin tulee olla Standard Juniorissa
0,018" (0,46 mm.) ja De Luxe Juniorissa 0,010" (0,25
mm.) katkojavivun ollessa nokan korkeimmalla kohdalla.
Silloin tällöin on katsottava, että kärjet ovat puhtaat ja
oikein tarkistetut.

Jos kärjet ovat kuluneet, rosoiset tai palaneet, hiotaan
ne tasaisiksi öljykovasimella. Viilaa ei saa käyttää. Pa-
hoin palaneet tai rosoiset katkojakärjet ovat merkkinä
siitä, että kondensaattori ei ole kunnossa tai että ken-
nosto on huonosti yhdistetty.

Tarkistus suoritetaan seuraavalla tavalla:
Poistakaa virranjakajan kansi ja pyörijä ja kiertäkää

moottoria hitaasti käynnistinkammella, kunnes katkoja-
vipu lepää jollain akselin nokista, jolloin kärkiväli on
suurin.
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Hellittäkää lukkoruuvia ja kiertäkää kosketinruuvia,

kunnes saadaan yllämainittu kärkiväli. Tämä väli mita-
taan rakomitalla. Kun kärkiväli on saatu oikeaksi, kiris-
tetään lukkoruuvia, jonka jälkeen väli jälleen mitataan,
että se ei ole muuttunut.

Asettakaa pyörijä jakansi takaisin paikoilleen.
Katkoj akärkien tarkistuksen suorittaa parhaiten val-

tuutettu Ford-myyjä. Jos vaunun omistaja joutuu hätä-
tilassa suorittamaan työn, on virranjakaja mahdollisim-
man nopeasti jätettävä Ford-myyjän tarkistettavaksi.

Kuva 8. Katkoja
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Sytytysasetuksen tarkistus

Höllentäkää asteikkoa puristavaa ruuvia ja kiertäkää
virranjakajan alaosaa myötäpäivään sytytyksen aikaista-
miseksi ja vastapäivään sen myöhäistämiseksi. Virran-
jakajan alaosaa ei koskaan ole käännettävä enempää
kuin yksi asteväli kerrallaan. Katsokaa, että ruuvi tulee
kunnollisesti kiristetyksi tarkistuksen jälkeen.

Pyörien suuntaus ja ohjauslaite
V-tuen ja poikittaisjousen ansiosta akseli pysyy aina

oikeassa asennossa tien laadusta tai vaunun nopeudesta
riippumatta. Ainoa kysymykseentuleva tarkistus on etu-
pyörien suuntaus olkatappilaakerien kulumisen j. n. e.
tasoittamiseksi.

Ford Juniorin etupyörien oikea sisäänsuuntaus on
1/16"—1/8" (1,6—3,2 mm.).

Jotta mittaus saadaan tarkaksi, on käytettävä eri-
tyistä suuntausmittaa, jollainen on kaikilla Ford-myy-
jillä.

Etuakseli on aika-ajoittain nostettava koholle ja tar-
kastettava, että pyörät pyörivät kevyesti ja että ne eivät
hölky sivulle. Sivuttaishölkynnän havaitsemiseksi tartu-
taan molemmin käsin renkaaseen ja ravistetaan pyörää.

Jos laakerit ovat väljät, voidaan ne tarkistaa seuraa-
vasti:
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Irroittakaa etupyörä. Poistakaa navan kansi, sokka-

naula ja mutteri, jolloin napa voidaan irroittaa ja laake-
rit tarkistaa.

Takaisinasennettaessa tai tarkistettaessa mutteri on
kierrettävä tiukkaan ja senjaikeen auki noin */4 kierrosta
eli niin paljon, että pyörä pyörii vapaasti heilumatta si-
vulle. Älkää unohtako varmistaa mutteria sokkanaulalla.

Ohjauslaitteen rakenne on sellainen, että siinä voidaan
suorittaa kulumisen vaatimia tarkistuksia. Kuluminen
on kuitenkin niin vähäistä, että tarkistus hyvin harvoin
tulee kysymykseen, jaon se silloin annettava valtuutetun
Ford-myyjän suoritettavaksi.
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arrujen tarkistus

Ennen kuin jarruja ryhdytään tarkistamaan, on aina
katsottava, että ilmanpaine on sama kaikissa renkaissa.

Paras tapa koettaa jarruja on suorittaa tiekoe. Jos
jarrut tällöin toimivat eri tavalla tai jarrupoljinta täytyy
painaa liian alas (enemmän kuin 5 cm. lattialaudasta),
on jarrut tarkistettava. Ford-myyjät suorittavat sellai-
sen tarkistuksen nopeasti, oikein ja halvalla.

Etujarru Kuva 9 Takajarru
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Jos sellaista huoltoa ei ole saatavissa, voidaan tilapäi-

nen tarkistus suorittaa kiertämällä kunkin jarrun tar-
kistusruuvia yksi tai kaksi pykälää sisään. Koettakaa
aina tällaisen tarkistuksen jälkeen, että jarrut eivät laa-
haa ja antakaa Ford-myyjän mahdollisimman pian tar-
kastaa tarkistuksenne.

Älkää koskaan tasoittako jarrujen kulumista lyhentä-
mällä jarrujen vedintankoja, koska koko jarrujärjestel-
män tasapaino häiriintyisi.

Kun jarrut on oikein tarkistettu, vaikuttaa jarrutus
alle 40 km. tuntinopeudella enemmän etupyöriin ja yli
40 km. tuntinopeudella enemmän takapyöriin. Koke-
mus on osoittanut, että täten saadaan suurin jarrutus-
teho kaikilla nopeuksilla.

Kun jarrunauhat on uusittava, kääntykää Ford-myy-
jän puoleen ja vaatikaa vaunuunne pantavaksi alkupe-
räiset Ford-jarrunauhat.

Älkää vaarantako turvallisuuttanne epätarkoilla tarkis-
tuksilla.
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Pyörät ja renkaat
Asettaessanne pyörää paikoilleen kiristäkää kutakin

mutteria vain vähän kerrallaan, kiertäen ympäri napaa,
kunnes kaikki mutteritovat kireällä. Muussa tapauksessa
pyörä jää kieroon. Kiristäkää mutterit kunnollisesti,
niin ettei pyörä pääse irtaantumaan.

Renkaan poistaminen
Tyhjentäkää ilma renkaasta ja irroittakaa molemmat

reunokset vanteen reunosuomista.
Pakottakaa ulompi reunos

uomastaan vanteen keski-
syvennykseen venttiiliä vas-
tapäätä olevasta kohdasta.

Vääntäkää sen jälkeen
kahdella rengasraudalla, jot-
ka ovat noin 10 cm. päässä
venttiilin kummallakin puo-
lella, reunos vanteen laipan
yli (ks. kuva 10).

Pakottakaa sisempi reu-
nos vanteen keskisyvennyk-
seen.

Vetäkää renkaan alaosa
ulos, kuten näkyy kuvasta
10. Fig. 10
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Renkaan asentaminen.

Pumpatkaa sisärengas pyöreähköksi ja sovittakaa se
ulkorenkaaseen niin, että venttiili tulee punaisen merkin
kohdalle. Työntäkää sitten sisempi reunos vanteen keski-
uomaan venttiilin kummaltakin puolelta. Pakottakaa
jäljelläoleva osa reunosta vanteen ulkoreunan yli, mutta
ei liian paljon yhdellä kertaa. Reunoksen siveleminen
saippualla helpottaa työtä.

Kohottakaa rengasta ja asettakaa ulompireunos vanne-
uomaan venttiilin kohdalta. Lähtien venttiilin jommal-
takummalta puolelta pakottakaa reunos vähitellen koko-
naan paikalleen. Pitäkää aina mahdollisimman paljon
reunosta vanteen keskiuomassa rengasta paikoilleen sovi-
tettaessa.

Ennenkuin täytätte renkaan ilmalla, työntäkää vent-
tiiliä ulkorenkaaseen varmistuaksenne siitä, ettei sisä-
rengasta ole jäänyt reunoksen alle. Älkää laskeko vent-
tiiliä irti tätä tehdessänne.

Täyttäkää rengas korkeintaan 2 naulan (0,15 kg.) pai-
neella ja liikutelkaa sitä edestakaisin, kunnes se sopii
hyvin. Sovitus on oikea silloin, kun renkaan ympärys-
viiva on kaikilta kohdiltaan yhtä etäällä vanteesta.

Pitäkää sekä etu- että takarenkaat De Luxe Junio-
rissa 30 naulan (2 kg.) ja Standard Juniorissa 35 naulan
(2,3 kg.) paineisina jatarkastakaa kerran viikossa.
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Kennosto ja generaattori

Pitäkää liuoksen (elektrolyytin) pinta levyjen yläpuo-
lella lisäämällä tislattua vettä.

Kehnoston johtojen kosketuskohdat on pidettävä puh-
taina ja tiukkoina.

Höllät ja hapettuneet kennoston yhteydet lisäävät
johtovastusta ja generaattorin voltistoa niin, että lamput
ja katkojakärjet ennen aikojaan palavat piloille.

Generaattorin lataus säädetään vaunun sähkönkulu-
tuksen mukaan. Kennoston lataaminen liikaa tai liian
vähän lyhentää sen ikää. On senvuoksi hyvin tärkeätä,
että generaattorin latausteho on oikea.

Paras latausteho on alin teho, jolla kennosto pysyy
täysin ladattuna.

Säädettäessä generaattorin lataustehoa poistetaan pei-
tevanne ja tehon lisäämiseksi siirretään kolmatta harjaa
(s. o. ylintä harjaa) pyörimissuuntaan ja sen vähentämi-
seksi vastakkaiseen suuntaan.

Generaattorin latausmäärä sytytysvirtaa lukuunotta-
matta ilmenee kojelaudalla olevasta amperimittarista.
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Kuva 11. Sähköjohtojen kytkinkaava
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Etulyhdyt
Etulyhtyjä suunnattaessa on vaunun sijaittava tasai-

sella pinnalla seinän tai verhon edessä, joka on 7 1/2 m.
päässä etulyhtyjen laseista ja johon on piirretty kuvan
12 osoittamat viivat De Luxe Junioria varten. Standard
Junioria varten on korkeus 80 cm. jakeskiviivan ja sivu-
viivojen väli 33 cm.

Polttopisteen suuntaus suoritetaan siten, että sytyte-
tään kokovalot ja toinen lyhty peitetään, jonka jälkeen

Kuva 12
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lyhdyn takana olevalla ruuvilla säädetään valokiilaa,
kunnes seinälle syntyy selvä valoympyrä, jonka keski-
pisteenä on ylemmän vaakasuoran viivan ja oikean kohti-
suoran viivan leikkauskohta oikeaa lyhtyä varten ja va-
semman kohtisuoran viivan leikkauskohta vasempaa lyh-
tyä varten (ks. kuva 13). Suuntauksessa on koetettava
saada syntymään hyvä vastakohtavaikutus ja mahdolli-
simman pyöreä valokehä.

Etulyhtyjen suuntausta varten löyhennetään lyhtyjen
kannattimien muttereita, jolloin lyhtyjä voidaan liikut-
taa. Valokehien keskipisteen tulee olla seinällä 84 cm.
lattiapinnan yläpuolella, kun vaunu on tyhjä. Kumman-
kin lyhdyn valokiilan tulee kohdistua suoraan eteenpäin
ja molempien valoläikkien keskipisteiden on oltava 71
cm. (Standard Juniorissa 66 cm.) päässä toisistaan.

Kuva 13.Oik. puol. etulyhty
oikein suunnattu

Mol. etulyhdyt
oikein suunnatut.
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Pääominaisuudet ja mitat
De Luxe Junior

Moottori: 4-sylinterinen L-moottori.
Sylinteritilavuus 1172 cm 3

.

Sylinterin läpimitta 2%" (63% niin.).
Iskun pituus 3,64" (92 % mm.).
Jarrutettuja hevosvoimia 32, kierrosluvulla

4000 minuutissa.
Sytytysjärjestys I—21— 2-—4—3.
Sytytystulppa 14 mm.
Voitelu: painesyöttö kampiakselin, kierto-

kankien ja nokka-akselin laakereihin;
roiskevoitelu moottorin muissa osissa.
Öljykaukalo vetää 3,12 litraa.

Vaihdelaatikko: Kolme nopeutta eteenpäin ja yksi taakse-
päin. Synkronilaite toisen ja kolmannen
vaihteen välillä. Vaihdesuhteet: kolmo-
nen 5,5: 1, kakkonen 9,71: 1, ykkönen
16,88:1, ja peräytys 22,08: 1.

Kytkin : Kuiva yksilevykytkin.
3/4 kuormittamatonta vetoakselityyppiä.Takasilta:

Jarrut : Mekaanisesti toimivat, sisältäpäinlaajene-
vat nelipyöräjarrut. Jalkajarru vaikut-
taa kaikkiin neljään pyörään, Käsijarru
vaikuttaa takapyöriin.
Jarrutuspinta-ala 840 cm 2

.

Ohjauslaite : Kierukka ja mutterimallia. Suhde 10: 1.
Jäähdytysjärjestelmä Termosyfoonijärjestelmä. »V»-hihnan käyt-

tämä kaksisiipinen tuuletin. Vetävyys
7 litraa.
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Polttoainejärjestelmä: Sähköllä toimiva polttoainemittari. Ylä-

kaasutin. Kalvotyyppinen polttoaine-
pumppu. Polttoainesäiliön vetävyys 30
litraa.

Renkaat: 4,50Xl7tuumaa. Suositeltava ilmanpaine
30 naulaa (2,1 kg.)

Kääntösäde: 10 m.
Etäisyys maasta: 21 cm.
Akseliväli: 2,29 m.

Raideväli: 1,14 m.

Tudor Sedän: Suurin pituus (puskureineen) 3,7 m.
Suurin leveys 1,44 m.
Suurin korkeus 1,6 m.
Paino likimäärin 790 kg

Moottorin numero: Moottorin numero on samalla vaunun sarja-
numero. Se on leimattu sylinteriryhmän
oikealle puolelle sylinterikannen alle.
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Standard Junior

Muut mitat ovat samat kuin De Luxe Juniorissa.
Moottori: Sylinteritilavuus 933 cm 3

.

Sylinterin läpimitta 2,23" (56,6 mm.)
Jarrutettuja hevosvoimia 21, kierrosluvulla

3500 minuutissa.
Sytytystulppa 18 mm.
Öljykaukalo vetää 2 x /a litraa

Vaihdelaatikko : Vaihdesuhteet: kolmonen 5,5: 1, kakkonen
10,76: 1, ykkönen 18,72: 1 ja peräytys
24,48: 1.

Tudor ja Fordor: Suurin pituus (puskureineen) 3,63 m.
Suurin leveys 1,37 m.
Suurin korkeus 1,63 m.
Paino likimäärin: Tudor 675 kg., Fordor

700 kg.
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