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(Firma Barbier, Benard ja Türann®).
Osade kirjeldus, ning juhendid monteerimiseks ja korra ho

Monteerimise ja korrashoiu määrused*
Andmed mootori kohta.

Tiirude arv
minutis.

H.P.

Sisemine
läbimõõt.

Käik.

\LennukooÜ

Raamatuke 3 u
n3Ž5k»-S

Ligikaudne kaulT

1
1.300.

7*

120 m/m.

110 m/m,
: .

•

120 k.1*.

.

Mootor on 4 taktiline ning ühe silindriline, vertikaalselt asuva
silindriga.
Süütus. Süütust annavad kõrgepingeline magneto je küünal.
Magneto on plaatide ( 72,73 ) j® fiiber rõnga (74) joon,3 abil sar
naselt mootoriga ühenduö, et sfide ei tekki silindris mitte silmapilgul,
kui kolbe oma ülemisesse surnud punkti on jõudnud ( 2 takti lõpp ), vaid
kui ta tähendad punktist veel 7 m/m. eemal on.
Nii siis kiljutavad need 3 asja (72,73>74) endast eri ühendust, mis
võimaldab saavutada aelsüütust (joon.7.)Plaatide (72,73) kinnitus splindid tungivad fiibrist ühendajas (74)
olevatesse avadesse. Ühendaja eespoolel on 8 ja tagapoolel - 7 ava. Joon,
Nr 7 näidatud avad l.,2.,3............. oa eespoole ja 1,,2*,3,«... tagapoole
omad,
Avad 1 ja 1* asuvad vastamisi; avade 2 ju 2f- vahet on 1/7 - 1/8 “
=* 1/36 tiiru; avade 3 ja 3* vahet on 2/7 - 2/8 “ 2/36 tiiru jne.
Oletame näiteks, et mölemi plaadi kinnitus splindid asuvad vastamisi
olevates avades 1 ja 1*, kui nüüd pööratu fiibrist ühendajat nii, et
splindid avadesse 2 ja 2* sattuvad, siis asetub plaat (72) - plaat (73)
suhtes 1/56 tiirule vastava nurga alla.
Asuvad splindid avades 3 ja 3 *- siis võrdub nurk 2/56 tiiru jne.
Pöörates fiibrist ühendajat-vastupidises suunas moodustame vastu
pidiselt üksteisele järgnevad nurgad 1/36, 2/36 tiiru jne,
Mootori reguleerimine.
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Avades karteri (9)* näeme vänt vollil s3uval väiksel hammasrattal
(33) Ühte märgitud hamn&st, pöörame käsitsi mootorit, kuni tähendad
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hamma3 on otse üleval.
Seada voll (J5) nii, et. ventiilisi Juhtiv nokk (56) - asetub mölerai
jagaja sõrme (57>58) vahele; hammasratte (55) margitud hammas - Lammasratta (5d-) ^ hamba vahele. Msgneto võll (58) võib olls ükskõik millises
seisus.
Sellaselt on mootor täiesti monteeritud.
Et kontroleerida, kas ventiilid hästi reguleeritud on, selleks on
Va j OI>

Pöörata pikkamööda vända abil mootori, selle juures on moment, kus
väljalaske ventiil (paremal) - tõuseb ja uuesti oma pesasse tagasi lan
geb, ning sisselsske ventiil (vasakul) tõusma hakkab, mootor tuleb nen
de kahe punkti vahel seisma jätta. Edasi asetuda ühendav hoorates nõnda,
et teda plaadi külge kinnitav polt, oleks otse mootori ülemise karteri
ribi vastas. Mootori osad on nüüd sarnaselt asetud, nagu nad on ülemi
ses sumud punktis väljalaske lõpul.
Sarnase osade paigutamise juures peab tundma kerget umbes 1/2 m/m.
vahet ventiili varda js tema tõukaja vahel.
Vanade vanti Uide. vahetuse .juures uutega tuleb täheiepenna, et neil
õige pikkus oleks. Selleks asetada mootor älemalkirjeldud seisu ja vii
lida ventiili vart, kuni kättesaadakse üleltähendud umbes 1/2 m/m, vahe.
Kui ventiilid on lühikesed, siis asetaks® töukuri avausse (59) reguleerimise vaherongsd kuni nõuetava tagajärje saavutamiseni.
Megneto reguleerimine.
Msgneto mootorile asetamiseks oa vaja järgmist tehe:
^

*

Asetada kolbe surnud punkti väljalaske lõpul.
Püüda täpselt kätte sraadn see seis,- asetades hooratta polti
täpselt mootori ülemise karteri ribi vastu.
Teha kriidiga märk hooratta pöial - otse ribi vastas, pöörata moo
tori vändast ühe täie ringi, s,c

asetada tehtud märk uuesti otse ri

bi vastu; nüüd oleme kompressiooni surnud punktil; asudes ise vända
/

kõrval - mööte hooratta pöial tehtud märgist 7 o/m. paremale ja saadud
koht äramärkida ning asetada 3ee uus märk ribi vastu, s.t. pöörete hooratsst vastupidises sihis - tema pöial mõõdetud 7 c/m. võrra. Jätta moo
tor selles^3 seisu,
Vrtt,ä ^agneto, kõrvaldada jagaja kate, pöörata plaadi abil ankurt

kella näitaja liikumise suunas, kuni katkestuse saavutamiseni jagajal,s.o.
kuni momendini, kus katkestaja fiibri tükk on jagaja kamba vastas ja hak
kab laiali suruma plstiin vinte.
Nüüd katkestada pööramine, panna nagneto mootorile ja asetada ükstei
sele järgnevalt mõlemad plaadid, fiibri tüki abil, avadesse. (Iibel plaadil
on J, teisel 2 splinti.)
Sellega saame kfltte fiibrist moFf 1 kolge sobivama seisukoha
See süütuse asukoht on kolbe liikumisest 7 m/m. eelpool,* t. süütus
i
sünnib umbes 7 m/m. enne, kui kolbe jõuab surumisel oma ülemisse surnud
punkti.
Märkus: Selle kolbe seisukoha võib kätte saada ka sel teel, et
asetame mööduabinöu ventiilile, kuid see nõuab silindri
jahutus osade kõrvaldamist, ftlalkirjeldud metood,hooratta
abil, seda ei nõua.
Karburaator

( joon.^> ) .

Karburaator on automaatiline, lisa õhu ventiiliga.
Esialgse õhu sisseimemin© sünnib tolmutsja abil, millest shiklöör
viltu läbi käib.
Lisa õhu ventiil on kuulidega.
Kui mootori sisseimemine on muutunud küllaldlaseks*, kerkivad kuulikesed
suuremale voi väiksemale kõrgusele, sellega reguleerides juurepüäsevo õhu
s aurus t.
Segu reguleeriv ventiil juhitav vastava regulaatori läbi, määrab moo
tori poolt sisseimetava põleva segu suuruse.
Gaaside väljalaske torustik
Gas3id© väljalaske torustik koosneb sirgetest Ja paenutud raud tõru
kestest, läbimõõduga 40 - 49 m/m. Tem^s peab olema võimalikult vähe kÖverusi. Ühenduste kohad on selleks, et igat kaotust ärahoida, hästi tina
valgega kaetud, Sumbutaja peab asuma torustiku kõige madalamas (alumises)
osas. Kork on kondensatsiooni vee väljalaskmiseks.
icootõri silindri jahutus.
Jahutus sünnib jahutajate süsteemi läbi,' ühes väikese vee xeservuari
ja radiaatoriga; viimase torud jahutakse mootorist käima pand ava. ventilaa
toriga. Väga tähtis on kergelt kättesaadavate vindiga korkide asetamine
kanalisatsiooni alumisse ossa - vee vä1jnlaskmise jaok3, et ürahoida
külma tagajärjel tekkivaid vigastusi.

PöletisainAte paad.
Pöletisainete paak tuleb sarnaselt paigutada, et paagi nõel - kraeni
ja karburaatori alalise pinna vahe, oleks vertikaalselt 15 c/m. Karbu
raatorisse tulev torustik on selleks, et teda eriliselt elastiliseks
teha - valmistud spiraalsetest vask tõrukestest, läbimõõduga 6/8 m/m.
Paaki tuleb täita trehtri abil, milline selleks, et ärshoida mustuse
sattumist paaki, mis karburaatori-võib ummistada, kaetud on peene metall
sõelaga; filtreks on hea tarvitada ka riiet*ehk seemisnöhka.
Käimapanek. Bensiini mootorisse jahtimine.
Töenduda, et mootori vee tsirkulatsioon hästi töötab.
Täita pöletisainete paak tõrukese abil, mis mustuse"kinnipidamise
otstarbeks peene metall sõelaga kaetud.
Mootori esimese käimapaneku^juures valada karterisse määrde^torusti
ku kaudu l/k liitert öli.
Täit8 karterile asetatud öli tilgutaja ja tõsta reguleerimise nõela
pead.
Avada pöletisainete paagi kraan, kergitads ujujat.
See tegevus kergendab' bensiini- sissetulekut karburaatorisse; et
mootori käimapanekut kergendada - anda veidi üleliiga bensiini.
Avada väljalaske ventiili korgil dekompressiooni kraan.
Vända abil pöörata mootori kuni tundub vastupanu, milline tekib
põlev© segu kokkusurumisest silindris, siis järsult tõmmata. Alati tõm
mata vänta alt ülesse, mitte kunagi ülevalt alla lükkate.
Dekompressiooni kraan kinni keerata.
Mootori käimapanekut võib kergendada, valades umbes sõrmkübara täis
bensiini - dekompressiooni kraani kausikesse.
Mootori juhtimine käigul.

Määrimine.

Töenduda, aegajalt, et määrimine regulaarselt sünnib.
A

^

Oli tilgutaja korteril peab andma 12 - 15 ^tilka minutis. Oli tilgu
taja toodet reguleerida tema ülemises osas oleva ržffleerltud nupu abil.
Algul võib mootori sissekulumiseks suurendada ölitilgutaja toodet.
Kuid kunagi ei tohi gaasi väljalaske torustikust tulla paksu suitsu see tõendab öli üleliigsust, mille tagajärjel küünlad määritud võivad saade,
Välja peab tulema kerge, sinakas aur.
i
Mootori töötamise juures on tähtis karteris olevat öli umbes 8 päeva

tagunt vahetada; väljalastud öli võib poala filtreerimist uuesti v8rs>
iliga segatud saada»
Tarvitada ainult head, neitraal, vedelat mineraal öli.
Mootori seismajätmine
1) Kinniparnn pöletisainste paagi nöel-kraan.
2) Xinnipanna öli tilgutaja korteril.
Korrashoid
Sagedasti puhastada küünlaid bensiini kastetud pintsliga.
Vahe otsade vahel peab olema kõige rohkem 1/2 m/m,
Ventiilide lihvimine,
Aeg ajalt lihvids ventiilid; selleks ärsvötta silindri ülemisel osal asu
vad jahutuse osad. žravötta iga ventiili vedru all olev seib. Väljavotta
ventiili kinnihoidev kiil ja ventiil äravötto.
Asetada ventiili pinnale - kohale millega ta asub oma pesal ja pese
enda peele - smürgel pulbert, (öli ja hä3ti peene smürgeli segu)
Asetada ventiil omu kohale ja teda keerata, tema peas asuvasse praosse pistetud kruvikeeraja abil

Aeg ajalt ventiil näpuga ülestö3ta, et

smiirgel end tema ja pesa v niiel hästi ära jaotada saaks.
Kui ventiilil ega temu pesal enam kriimustusi ega mustust pole, siis
nad bensiiniga örepssta, ja ventiil, temo kiil ja seib hoolega*oma kohale
tsgasipanna.
«
Arahoida smiirgeli sattumist silindrisse.
M ü r k u 3: Soovitav on ventiile mitte korraga äravötta, sest nad
võivad äravahetud saada, sellega saoks aga rikutud moo
tori reguleerimine.
Külmaga tingimatu vesi silindrist, reservaarist ju torustikust väljalasta, vastusel korral lõhkeb silinder.
Korratused toetamisel.
Mootor ei lähe käima.
Põhjused:
1) Mootor ei saa polevat segu.
2/ Si ole süütust.
1) Mootor ei soo polevat segu.
Töendudo, et pöletisainete paagi kraan on täiesti lüliti

Et õhu kogu

mist kergemates osades õrahoido, peab paagist karburaatori viiv torustik
alatasa allapoole laskuma.
et bensiin karburaatorisse jookseb, selleks
*•*öels; bonsim peab ui e- ooksma .

. h, ujuja

Tõenduda, et bensiin on hea, teda filtreerida läbi peene riide
Tõendada, et shiKlöör ei ole ummistanud, selleks teda laitivõtta,
lahti keera tea te aa kinni tas noriti . Shiklööri ummistuse körvnid emiseks
kasutada kollasest kusest traati, ja mitte kunagi teras nõela.
Hoolitseda, et ummistuse kõrvaldamisel shiklööri avaus ei saaks
laiendad *
Tõendada, et väljalaske vontiili juhtiv sharniir on korras, ja et
ventiil mootori seismajätmisel - täiesti lahti on,
2) S Illit ust ei ole *
Töenduda, et ühendus magneto ja küünla vahel hästi töötab, ning et
traadid hästi isoleeritud on.
Väljavõtte küünal, tõendada, et portselaanis ei ole pragusi, puhas
tado otsad bensiiniga; lähendada otsad umbes 1 m/m, peale.
Tõendada, ©t säde küünlas korralikult sünnib, selleks küünal välja
võtta ja uuesti isoleeritud traadi külge ühendada. Asetada küünal moo
torile, nii et sissekeeratav osa mootoriga kokkupuutub, kuna osa kuhu
on kinnitad traat - mootoriga kokku ei puutuks.
Pöörates kÖ3itsi mootori, peab saama kargava säde otsade vahel.
Kui säde ei sünni, küünal aga korras on, siis on viga magnetos.
Järelvaadata esimähise katkestuse seadise, selleks äravötta kate,
töenduda, et plaatinast otsad on hästi kinnitatud ja katkestuse röhutise otsa ülelibisemisol nokkü3t,- üksteisest 3/10 - 4/10 m/m. võrra
kaugenevad. Kui seda ei juhtu, siis peab selle vahe kättesaama.
Plaatina kontaktid tulevad hoolsalt mustusest ja õlist puhastada.
Kui nende pind ei ole täiesti sile, kuid ainult sel juhusel, tuleb
seda viga kõrvaldada hästi peene viiliga ehk peene snürgeL paberiga.
Eriti peab kontrolleerima katkestava röhutise vabot töötamist.
On juhtumisi, kus fiibri paisumise tõttu niiskuse mõjul, katkesta
va röhutise pide kinni jäeb ja röhutis enam vabelt ei tööta.
Selle kõrvaldamiseks jätkub fiiber laagri kergest viilimisest.
Kui see kõik ei ole kõrvaldanud halba töötamist, kontrolleerida
magneto asetust mootoril, nii nagu ülemal seletud.
Mootori võime ei ole küllaldane.
Põhjused:
1) Halb golev8 segu koosseis.
Järelvaadata shiklöör.
Järelvaadata lisa õhu juurepääsu reguleerivate kuulide. *v-ötcmist.

/;• Vi 1 .-..used perevba vabalt töötama* .
P ) Siit te küll o Vd sn e^jt o i tni ae«Törelva .

segu sisseleske ventiil, milline täie- tiirude Juures -

täiesti nTsaesm peab.

.

3). Halb süütus .
Jürelvaadats magneto asetun mootoril.
4/ Ventiilide mi*:te korralik jv*/anemine Ja kinniminek,
Järelvaödate, kas ventiilid vabalt enda Juhtides jooksevad, JUrelvaadato asetus,
Järelvaadata vohe ventiili varda ja tema tõukari vahel.
5) Ventiilide halb asetus nende pesades»
Ventiilid lihvida, seda lihvimist on hea toimetada regulaarselt, näi
teks igs lp päeva tagant. Hoiduda ventiilide rikkumisest. Ventiilid osa
kohtadele tagasi asetada ja jüreivaodota vahe ventiilide ja tõukunte
vahel.
JSreiyaadüta asetus,
6) Ventiili vedrude nõrk pinge.
Vedrad vahetada ,
?) HlIõ ühendus oi11ääri Ja kolbe vahel.
Vahetada kolbe rõngad ja puhastada silinder.
Plahvatus karburaatoris«
Põhjused:
Põlev segu on lahja.
n

1} Iile liige õhku, mis pragudest sisse tungib.
P) Vähe bensiini - torustik või shiklõör ummistanud
}) Põlev segu siiutub, mootori üleliigse palavuse tõttu - surusise
takti ojal,
tõreIvaodata vee tsirkuletsioon ja ventiilide töötamine. Järelvosdota
et küünla otsoa ei oleks kuumusest punased.
Mootor paugub.
Põhjused:
1) Megneto halb asetun.
2) Halb jahutas,

rihma pinge).

(lahutuse korral õhuga, järelvaadate ventilaatori

:ü lamot hoida piinliku^ puhtuses, eriti hoida tolmu, niiskuse ja
õli ehk bensiini piiskade eest, mis isolatsioonile kahjulikud ou,
Määrimine.
Ciitsmise ^erpis, pe^b küllalt, iuid mitte üleliiga oli olema*Kui 311 mustaks muutub, tuleb oli karp äravbtta, bensiiniga Hrapeata ja värske õliga täita.
Kollektori korrashoid. Kollektori absoluutset puhtust saavutakse
igapäevase pähkimise abil kareda ja kuiva riidega.
Katkist kaltnu mitte t jrvxtena, sest mootori tõotamise juures või
vad tükkid kaasa kistud saoda.
Si ole tarvilik saavutada heledat lõiget, 3est korras kollektoril
on normaalselt enam ehk vähem vikerkaar! vä^vi läige,
Kollektori poleerimine hästi peene klaaspaberiga võib ainult eran
dina ettevõetud saada, kui temal leidub liikuva soe liig kövs hõõrumi
se tagajärjel tekkinud kriimustusi.
Igal juhtumisel tuleb hoiduda smürgel riide või paberi tarvitami
sest, mis jätavad tolmukübemeid, millised glimmer vuhepIndaÄeass tungi
vad „
Kollektori plaadi rikke tulemuseks on vahest icörgendused glimmer
>

plaatidel, mis viimaseid eraldab, ning mille tagajärjel säde tekkib,
Need körgendusod kõrvaldada pimsa abil, mootori tühjalt pöörates.
Hoiduda Õli tilkade sattumisest kollektorile, glimmer imeb Õli
sisse jo tõmbab siis tolmu külge, mis tema tegevusele kahjulik.
Harjad.
Harjade terve puute p>ind peab paistma hästi poleeritud, mis näi
tab head kontakti kollektoriga.
Harjade vahetamisel tuleb neid väga hoolsalt lihvida.
Asetakse smürgel riide riba kollektori ja harjade vahele (riide
pool - kollektori vastu) ja liigutakse

sedu riba edasi tagasi, sel

leks, et anda harjadele kollektori vormi.
Pärast kollektor smürgel tolmust hoolsalt ärapuhastade.
Lihvimist täiendada hõõrumisega kollektoril, pannes mootor tühjalt
käima.
Töötamisel ett-tulevad vead.
A- /

Sl annt voolu:

• halb ühe:l u.3 ergutuj a3.
Katkestused ergntnja Uheüdusee.
2) Sftde horjades.
Pea kõik. dünamo helve töötamise põhjused toovad sndaga kaasa
side tekkimist harjades.
Põhjused:
Harjade hclb asetus.
Kollektori halb seisakord ehk plaatidele minevate sektsioonide
halb jootmine.
5} Mehise_soojaks minemine .
Seda juht ib kui mootor knuo eega on olnud kõrge pinge till vSi kui
m ö ui juhuslik põhjus (jootmise tera, tõuge jne.) viib kontakti 2 > oliehturi naabrus plaati Juhtiv sektsioon bn lühidalt ühendud ja voolu tugevus- tõuseb võgo
kõrgele. Mootor eraldab põlenud kummi haisu.
Mootor otsekohe seisus jõtta ja põhjus ülesotsidn*
Mootori kiiruse reguleerimine.
Esimese kr* .<nopaneku juures reguleerida mootori kiirust - regulaatori
käepidemel asuva kruvi abil. Kruvi reguleerida nii, et mootor annaks
bO tuuri rohkem, kui nõutud. Tuuride arvu nHab - tuarinliitojas, milline
volli peal vastavas pesas asub,
Kui kiirus reguleeritud, kinnitada kruvi - kontr mutri ubil.
\

Dioptriline helgiheitja.
(Tabel £a 109.)
See helgiheitja võib töötada vahelduva vooluga 220 v., milline helgi
heitjal asuva transformatori abil 80 v. transforzneeritakse euk hel gi-,
heitjn enda elektrit sünnitav©test osadest saadava alalise vooluga
80 v
TTelgiheltjs koosneb:
Tioptrilisest osast (1), mis .oimab alalist tuld 180° horisontaal
pinnas, fookus kaugus

c/m.; koosneb 21 dioptrilinest elemendist.

Pioptrilised osad esuved hösti liikuval raud ringil (2)
See ring lõpeb ülemises osas koonilise katusega, mis on varastad
ühtlasi ventilatsioon sisseseadega
Alus laad (3) asub kolmel shnrn.iir j r *0

rt)

Jkv3 shnrniirid võimaldavad asetsd© elurlauda täiesti hu
+• »
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11 asetud loo

Äiso (15)
(6) <•>.. asetud pudru.»*;n«se, milline kinoitud lauale.(7) ••
* -• “ kruvi (';) j- kruvi (10) vöi ncl iavad 1- ibi tsentreerimist ja
kd tv: iser.ee aset- st reguleerige.

Keks 90" ell osatud ja ringil asuvat vineeri (14) - võimaldavad
kontrollkarida lambi höügni.idi tsentreerimist hanti õlas ssub aluslaus! (11) , milline liigub helgiheitja alus»1 auc. 1 (*) asav ;t■rooo a31es,
-ee alasisud oa kohale kinnitad kahe vedruga kinnitaja (lv) abil,
1 *ngi t

reie osal©

.*

ui thsli laual t-su-; vd tõt? tea issi tnr

visklevad abijõud, mis on järgmised:
( Tabel 6 J. 879 ).
Ui

rblti eeter (16) - vahelduva ehk oialise voolu jaoks, graduee

ritud 0 - 190 voldini.
Kahe poolasiga katkestage (20) - $0 ampeerile. Kak3'helgiheitja
lembi kaitsjat (1?) - 90 ampeerile.
Kont rol l lamp (13;.
Koks kaitsjat (19) lambile ju katkestajale,
Reosteat (18) - pinge reguleerimiseks 80 - voldi peale.
Kaks kontakt1 (lp) - katkestajale.
3.siid (?1/V2) grupe ja shekturite jaheda jaoks.
Th -.It lõualt väljaminevad stepslid (14) o*. ühend id helgiheitja
elus!omi oletate stepslitega (19) Tab
Tteptl,'’

(.4, 109)

(IJ) on üheridud 1 embi stepslitega.

Vool ISheb lompi iil" ko ntakti (15) ju ale padruni, ja ISheb vHija
13 b i juhe (1?' ja kont okt 1 (8).
Kui helgil*-’ 11 ju ei tõota,- on optilised osad raud luukidega
kaitstud,
Tõotamine,
Kui helgiheitja on or ienteeritud valgustamise 3ihis,

.vada klaase

kaitsvad luugid ja asetada helgiheitja, tema 339^ olevate kahe loodi
O v LI •

täiesti vertikaalsesse seisu.

Seda saavutaks© sherniiride (5) - kruvide (4) abil.
kohale,

-.asetada lamp

i \X siaa taentraerida enne kai ta ei pöia.
Tsentreerimist toimetada lambi 8ln*laual asuvata kolme kruvi
(9) ja kruvi (10) abil.
Bhae silolt laia asetamist .pinge alla, tõendada et katkes tn ja (^0)
on hästi lahti ja et lambi roostest on kõige suurema takistuse peal,
s t. käepide peab täiesti vastu laua vasakut kiilge olema.
Käimapanek.
Toenduda, et rejstaadi käepide on täiesti vastu laua vasakut
külge.
Katkestaja (HO) kinni panna, lükata reostoadi käepide paremale,
kuni voltmeeter 80 volti näitab.
Tõotamise ajal vaadata, et lambi poolt tarvitatav voltssh üle
30 voldi ei tõuseks.
Helgiheitja reguleerimine
Orienteerido kiirte kimp volgu-stamise saunas.
Viseeride (14) abil tössvnde, et lamp on tsentreeritud. Mõlemal
viseeril on.kaks niidist risti, mille abil saab kontroleerida, et
lamp täiesti vertikaal ja optilises tsentris on.
Kui tsentreerimine on sauvutud tõsta kruvi (10) abil lampi üle
optilise fookuse seni, kuni kiirte kimbu ülemine äär, mida lamp an
nab, oleks peaaegu psraleelne maapinnale.
Reguleerimist kontroleeritakse, eemaldudes helgiheitjast mõne
meetri kaugusele valgustamata alasse ja vaadeldes kiirte kimpu
n1rtg valgus tud ale.
Seismajätaine,
Tõmmata reostaadi käepide surnud punktini vasukul, ning avada
ahalt laua katkestaja.
Peale töötamist optilisi ose kaitsvad luugid kinnipanna.
Juhised lambi monteerimiseks.
Lambi (6) - mahavõtmiseks, lahtikruvida stepsli (8) kruvi ja
täiesti vabastada lambi padruniga ühendad kaablite ots (17.), ning
siis lamp mahavötta.
Kui lamp ilma kaablite otsa (1?) vabastamata mahavoetakse, siis
võivad kaablid oma ühendustega vastu lampi puutud© ja viimane muutub
kõlbmatuks.
St lampi kohale asetada, kruvida lamp oma T-.esosse, ühendada

kaablid, (1?)

stepsliga (8).

knttesaadn lambi alast (11),
nende stepslilt

(15),

vabastada lambi ühendused

väiJatcmmnta kinnitajad (12) Ja aina {11)

väi J ai tikk ata .
Aluse

(11)

kobale asetamiseks lükkata teda roobastel,

kuni

kinnitajad (12) teda kinni peavad,
Ühendada Juhed stepsliga (15).
Helgiheitja korrashoid.
Optilised osad hoida täiesti puhtad - iseäranis tolmu eest.
Dioptrilisi ose puhastada ainult täiesti puhta linase riidega.
"bait lana Ja ahendus stepslid alati puhtad hoida.
Sharniiri&e teljed määrida, et nad korralikult toetaks.
Optiliste osade korrashoid.
Kõik optilised osad,

peeglid,

reflektorid Jne.

tuleb igapäev

3Ulega tolmust puhastada Ja pärast puhta Ja pehme linase riide
ga ürapühkida.
Metall reflektoreid seemisnahaga eeruda.

°eemisnahk Ja riie

tulevad tolmu ning niiskuse eest hoida.
lähemalt igs2kuu tagant läätsad Ja peeglid piiritusega ärapesta Ja pehme ning kuiva riidega ärakuivatada.
Iga aasta tuleb nimetud ose spetsiga! poleerimise pulbriga
puhastada,

xeflektori hõbetud osadega tulel

seda teha iga kahe

kuu Järele-.
Poleerimiseks tuleb - 10 grammi poleer-pulbrit sulatada vees
liuni vesi selgeks läheb.
vee sees,

Saadud vedelik lahustada 1/2 liitri

siis sõelast läbiiasta Ja lühikest aega seista lasta.

Saadud segu ümbervalada ühte teise täiesti puh tasee nõusse, et
ärahoida tema sees olevaid kevasi terasi, millised nüüd eelmise nõu
põhja Jäevad. Vedelik 1/2 tundi seista lasta Ja siis vesi peal*t
ärakallata,

kuna neusse poleerimiseks kasutatav veie Jääb.

Seda vöiet määrida pintsli ehk pehme riide abil - puhastata
vale osale.

Kui ta on ärakuivanud,

ga üle öeru^n,

kuni võie täiesti

siis puhastatav asi seemisnaha

korvaIdud on.

Ülaltähendud viisil valmistet vöiet võib ainult ühel korral
tarvitada.
Poleerimise pulber peab olema peenike Ja kuiv.

Paale puhastiimist - osad vaatavata katete ©Dil kinnikatta.
Helgiheitja osade asetas autol,
( Tobel 64. 529 ).
„

•

Vankres on 2 ruumi:
Ühes ©suvad elektrogeen osad C, iib.es oma siialt laua 3, trummel
millele keritud kaabel helgiheitja ühenduste tarbeks, ühendaja

D

A
-

miila kaudu trumlile keritud kaabel - shalt lauaga ühendad Ja kast
milles asuvad tagavara lambid.
Teises ruumis asub helgiheitja.
Helgiheitja väljavõtmiseks tuleb mahslosta kahe keti abil ülevel
hoitav auto tagumine külg JJ, asetada kohale redel _0 Ja helgiheitja
vinta Cr abil mööda redelit mahalibisteda.
Põrast ühendaja 3) vabastamist, kaabel trumlilt ärakerida Ja
ühendada stepsliga (22) shalt laual, ühendaja J) kohale panna-.
Helgiheitja vankrisse asetamisel - lahutada Juhade ühendus steps
liga (22). Lahutada ühendus j)~ga, kaabel trumlile kerida Ja helgiheitja
vints £ abil vankrile asetada.
Et rirahoids lambi vigastusi on v^Ja lamp, niihästi helgiheitja
vankrilt mahavõtmisel, kui ka vankrile asetamisel - väljavõtte.

MOTEUR

I I .» HC |

O ^T2_ .

nivcau constant
yom r2dCARBURATEUR (Figure 3)
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