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l, Snörjningen.

Angående oljeinralitet hänvisa vi ti11 rekommendationstabollen i
nedf öl jande er€elska- inåtruktionsbol<.

1{11änpning av st kn ovansmörjning, d. vr so olja sorn bland,as ibensinon, är särskilt tittrådtigt-undöi d,e f ör,sta 1ä0 miIon.
Unders ök olienivån i tanken. f öre. vaf j e . f ii,rds och fyll på o1- ja omså erf ordras. FflI icke-övei:rät[irörefÄ n]_vs-.
0l jetanlcen 't öi-anes, helst var JOO: de rnil /ocn heLst efter eil körning,

medan motorn fortfarande är varnf, rengöres mect spil1o1ja (obs. ej
bensin eller fo'bogen) samt fy1les med ny o1ja. Oljefiltren, det "oa i
oljetanken under oljetankslocket, det andra i vevhuset under oljepumpen
(t*e f örst. a.v t-cäkpiattq ! ) rengå"""..oms eresiul tt i'tunsin eLf erfotogen och skola fara ful-l-t toira före inSatdänöet.-öb-sl--oljäpumpen
är monterad fjit_s1g,och skall icke rörasl Däremot tir det 1ämlligt attrrid -91je!{te.tappa-den gamla ol jan ut-ur -vävtruJö{,*

Man rorvl-ssar s ig om att ol jan cirlculersr ordentligt genom motorn
€9nop ?tt oljetankslocket lossas, mendan motorn är i eånå. Otjå ska1ldäströmnautfrånreturröret.JuaEE-ffi@-d;öso'ä"a
olja rnatar pumpen. Pumpen är instälfd av fabriken och stäff icke ':

än.dras ,
Kontrollera olJenivån i växe1lådan och fyl1 på olja om så effor-

drag.
2 " ng rörliga delarnq.

Det är e,v '3t örste vikt att maskinono rörliga delar smörjas
regelbundet med. fett, Efter en längre färd i regnväder är det till-
rådtigt ett med fettsprutan gå över smörjtopparna, efterson det nya
fettet tränger ut 4,11t vatten, som kommit in i de rörliga delarna,

bet är klokt att periodiekt montera &v kedjorna och smörjt dem
grundligt. Rengör derir i bensin e1ler fotogen och sänk dem ned i ettbacl av uppvärmt fott, tiltse,tt möd graf it . IrTar ked j orna svalnata.vtorkas överflöd1igt srnörjmedol, fnn&n ked j orna pårnonteras böra
kgUied.reven befrias från a1l €vr sriiuts.

3 " J.,rst eringar e

Kontrollez'a cylindcrlocksbultåno efter de f örsta 100'mLlen så
att do s itta stadigt. Dra ä-E dom växe lvis om s å erf oidras .Särskild uppmärksamhet b,i= ägffiU'ffiontilspeIet, vilket lämp1i-gen unders ökes medan motorn är ka]l" Kolven stäIl.es i toppläget
under' komBressionsslaget, vilket konstateras genom tändstiftshålet
med to 8xo en penna. Exakta toppläget finner n&n genom att föra bakhjuletfram och ti11b8'ka med en växe1 inlagd och maskineä upplyft på parkerings-
stället.
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'att l{rgendepa vqntilen är öppen, när kolven bef inner sig
i._ topplägor och att 'rarken den ena e1l-ei- deå andra,-öppnas getom-f räm-eller bakåtgående vridning av bakhjulet. Angående veätitspätets stor-
1ek hänvisas ti1l den engelska instruktionsboken (t'tappet adjustmenttl).
Dock bör ventilJusteringen utf öras av fackinan.
4. Ko.ppl-ingen.

' Denna Juqtseras medelst cåntrumskriven sedan 1åsmuttern lossats.För att kommal'att göra detta, måste gummislcydet f öras upp på koppi.ings-
aTmen.

5, Framgaffeln.

'i,'*Paå,"$g$yliåtå{f":eso$=ågäuil3å 33iloFtar"}E".#ffi'"ån$tå'åfi'åft''åa?ferns
oljemängd är den rätta; bör man lossa gaffelrörets avtappningsplugg i.
bottnen av röret' och'avtallpa oljan. Iärefter monteras pl.uggarna och It5 dL.
o1J a påf yI1es 1 varJe r örr "

6, luftrenaren.

^, ,Denna. måste glqqluj teg.Sir*,g minst var 25O och betyåloftorö i trakter-;äd an torkar,filtrets luftrenande förmåga. Inoljning verkstälIes på följanctå
S änk filtret i en behållere innehål1ande en god J-ättfl-ytande mineral-

o1-Ja. låt den överf 1öttiga ol jan rinna av i.nnan f iltret f ästes i f örgas&r€lt,r
Rengöring verkbtä1Ies på följande vis: Tvätta filtret noggrant t bensin
och 1åt bensinen avd,u.nsta. Inolja d.ärefter filtret med, tänte-på attendast en tunn olJthinna belöva för att ernå bttntq rcguLtat,
7 , Tändstiftet.

Det tändstift maskinerna utrustats med, har utvalts efter många
ingående och 1ångvariga-.prov. Obscrvera, att tändstiften ägo av K.lrG.
f cbrikat. ltl d utbyte bör nan ti11se att samma f abrj-irat och typ leverers,sför att erhål1a båista resultat betr. pålitlisireT*;;[-:inuJtl ibimåäa,

Re ng öri ng .
Efter de första 250 mlten är

ty vid riklig o1jeti1lförseI avs
is oleringeii.

. 0m ornellertid förgasarjusteringen åtr riktj-g, håt-l-er sig tänds.tiftet
Bent. Ett soiigt tändstift är ett tecken på atliför fet gasblandnj.ng,"an skall då öka lufttillförseln och vid behöv mLnska munstycket, $otav-

'; söndring på tändstjf'tFt'kan naturligtvis octtså förorsakas ay otät ell-er

igt
mins kas
sätt:

det 1ämpligt att rengöra tändstiftet,
ätter sig sot på den inre tanAstifts-

{örsl.tgn *o!or_(utbytg av. kolvringar respr ombor.rning
dras ) . Användande t a.i be nsin me d, bl yt tI ls äts kan s kada
saka grå avlagring på tändstiftet.

av motorn erfor-
motorn och föror-



III

S ynpt om på miirdre tändstiftsf el o

Feltändning i synFerhet vid hög hastighet, och vid stor belastning
undeT 1åg -has-brghe't, ti11kä.nnager var.f igen atl gnistgapet är al]tf örstort, med,an ::iökig'gång vld 1åg hastig[et kan [änf öias tiIl alltf ör
litet gnistgap"

t " ".u1.

För ati vr;ra rustad f ör de f el s om ev. kunns uppstå, rekomnen-
C,e -'"as at t ne i,r öra f ö1j ande res ervdelar:

'r / m:i -.,! ., -:- -
-l r fLtrr,J u.ift

2 / Kr: C; s:1åiJ

) / Azsre rvlänkar

1/ lra,ijcrrry.bare

5/ Raparationsask för. ringarns frånsett den verktygssats, som
levereras ned. \'arje maskin.

I1.^TS T RUI'T IO NS S AI.I },1A ItrDRAG :
It ilil rttr ttrlnri lr rt tt lltt rttttr rtiltr lltr

Kcntroilei.a dagligen ol jenivån och - f y11 på olJa
vic behov, 0ljebyte var J00lde mil.
föm vevhuset vid oljebytet v ar 300:de ni1. Gör
sp,mtidigt :.ent oljefiltret i pumpen"

Lg:ti-ffåigl Kontrollera oljenivån an gång i veckan och fyll på
erfor:derlig oljekvantitet. Bly olja var J00:de mj.1"

$1*.j__ehl:ss 3yt olja var 150:de mi1 och fyII på olja upp titl
u.',rtr,ip pn i ng s pL ugge n,

ggfp:-Eg.g€glg9]"t FfII på olja vi behov, Totala oljemängden i.varje ben
\t5 dl.

FlamgaffeL
S t ylhuV url
H j ul narr
Broms pe dal
Ilas t ]$:e i s mät are d.riVni ng
st_öd, sadelbult . . . smörjes var 150:de mi1 ned fettsprutan.
I -oms kammrer
s b r ömbryt- aref örs t ä3-1 ning
ko:pli:rgs t rm 4.1'

Rcgl.?,ge ; . smörj es var 150: de mil ned $otoroS- ja,
bss . Kråreg.i;i icke cnödigtvis meå'nder BsÄ., utan vänd n4er til1
när'rnaste aulrborl_s+:sa.ds^B$A-e.g"ont-- -tu-a.€:o-t-_sy--.lr.åf,.e__t.onttor*anvlsargärira 1än3'iig verkstad"

$_P , Fleron

ll,iq!::5l
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I^1" c.'. i. "',.11

u_

IIa lm ö
14almgat an
72'' 85

G-cit eborg
Friggagla+.a.q.-5
L5 jls 60 - '-*-

4

\ .\



TNSTRUKTIO],I FöR IADDNING AV

IUCAS

TORRA OCH OI,ADDADE

batterier av typerna

PUWTE r RUW?E, IUP?E och tUpRZE

Kapaeitet: 6 vort r-z amperetlmmar vid ro tirnrnars lad.dning,6 vort 13$ ampbretimmar vid.2o timmars raddnlng,,
Satteriet.-:l?i1, IIlr"? Ted -caj o t35 liter ackunut at ors ]/ia.lemperaturen å sjrran, uatlärret ocu--i"äå;i"s;råiarurr*"kal1 liggaöver fryspunkteno

tAppN r NGg, F öRES r(RIF Tn R :

a/

I

T*g_ f örsitrtlgt_ bort f örsegli-ngen tilr- påtyltni-ngshåJ-en ochf yll- var j e cerl med, ackumilat ors yra så-att d,enna gctt ochväL täcker ceLltopparna. specifika vilrte::na frerngår av tabeLl- r.
TABBII'I. Specifika vikten skall vara:

ti255 vid + 3j
1.260 vid + 25

ic r;z7ovid+ 15 oc
- c 1.280 vid + 5 o 

C

b/
c/

Efter påfyttningen bör ma
Kontro1lqrA syrsmängden
syrB. av s&mma specifika vs yra.n gott och ,i ä1 täclier

låta batteriet stå 1O-L2 timmar"
och tiLlsätt om så erfordras merail4t- g gnr f örsta gången. !ill-se attcelli opparnac

d/

e/

r/

ladda med en strömstyrka av *?:]*?1t 0rB o,mpbres utan uppehål'
;'+ 1å,,åå?"iåää" i fiå" å 

n€ 
3å åi 

u+ö' 
:* 

"6;i 
lii 

-r.; 
"i ""t " ;;;;" nni ns t

Det är til1råd1igt att efter f örsta laddningda. t örnma batterietpå syra samt påryrra ny med specifik .,rirot eni. taberl 2.
verkstäIr efterraddning med :n "trönstyrka av max. rr.- &*prunder 2 i timmar. Tiilse att syranivän drygt täcr<er cerltop_parna och påhäl1- blott desti.lr-erat vatte'om vätsrremängden ejär tilträck1ig.

TABELIT 2, Specif il<a vi}:ten slrall vara:
l.2BF viO * å ,

hermetiskt tillslutet när det lämnar vårpåfyllningshåle1. iF _innan laddning .ekq.-t 1. sE.--

åP-!:-IlIIgI

0BSERVERI. att batteriet ärfabrik. Förseglingen överheter bTytas förrän just


