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Motorvognen gøres klar til Brug.

1) Benzin paafyldes
Benzinhovedtanken genneln en Paafyld-

ningsstuts, som udmunder udvendigt paa
Vognen. Ved Hjælp af Purnpen i Førerrum-
met pumpes Benzinen op i Maalebeholderen
i Førerrummet.

Benzinmængden i Hovedtanken maales
ved Hjælp af en Maalestang, som stikkes
ned gennem et i Tankens Overside værende
Hul - lukket med et Skruedæksel -, som
iindes i Førerrummet. Hovedtanken rummer
125 Liter Benzin, Maalebeholderen 25 Liter.
Det maa nøje overvaages, at der altid haves
tilstrækkelig Benzin, og at der aldrig falder
Snavs m. v. ned gennem Hullet, naar Skrue'
dækslet er taget af.

2) Vand f1,lf,ss Paa l(øleren
gennem dei ovenpaa Køleren anbragte

Hul dækket med en Hængselsklap og en Si-
Løftes denne Klap, skal man kunne se Van'



det staa ca. halvt op i i(øleren, og det maajævnlig paases, rt dette er Tilfældet; i rnod_
sat Fald eiteriyldes. Orn Vinteren paalyldes
eveutuelt Kølervædske. (Vand tilsat Glycerin , trog Sprit.) l,

3) Varmeoppar.a/et bringcs i Orrten lil Brug., --
Dette gøres efter de herorn givne For_

skrifter.

4) Sand fltldes i Sandhasserne.

5) Smoringen eflerses.
Der smøres efter følgende Regier:

Hver Dag:
a) Oliestand i Krurntaphus efterses med

Viseren. Olien skal staa op til det ør,,erste
Mærke paa denne-

b) Vandpumpens Fedtkopper tilspæn<ies.c) Lejerne for Mellemaksel og I(oblings-
aksei paa I(oblingshuset smøres:

d) I-eje for Udrykkeraksel smøres.
e) Leje for Koblingspedal smøres. -f) Speedorneterdrevet paa forreste Hjulaksel

smøres.
g) Tachometerdrevet paa Motorens Top-

stykke smøres.
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IIver Uge:
a) Startemotorens'fandiljul smøres.
b) Lejer lor Cear- og Qeverssiænger, Forlag

ln. v. slnøres.
c) Benzintilf ørsels- og Magnetregulerings-

organerne smØres.
d) Samtlige Lejer for Skub- og Reaktions-

stænger stnøres.
e) ilus til Reaktionsfjeder smøres.
f) Fjederbolteue smØres.
g) Lejer lor Skiftearm rn. v. til Reversgearet

smØres.
h) Brernsetøjet smøres.
i) Lcjer f or Kardanaksel og l(ardanled

s m øres.
j) Ventilatornavet smØres.

Hver Maaned:
a) Magncten strøres rned 2 å 3 Draaber

tynd Olie.
b) Startmotoren slnØrcs med 2 å 3 Draaher

tynd Olie.
c) Ladedynamoen smØrcs med et Par Draaber

tynd Olie.
d) I-eje for Startsving srnøres.
e) Tandkrans til Startmoioren slnøres.
f) Fjederbladene smøres.

I,f:



h)

i)

k)

s)

6

Olien i Iluset for Bagakseldrevet efterses;
dcn fornyes eventuelt; der iyldes paa til
Olien løber ud af det nred Skrueprop
lukkede Hul forneden paa Huset.
Olien i Gearkasse efterses. Den fornyes
eventuelt, og der fyldes paa til Olien
staar op til Underkanten af Hovedaftslen.
Gliderspejlet paa Førerbremschanen
srnøres (med Vaseline).
Gliderspejlet Ior Onrstyreventjlen i Revers-
gearet snrØres (rned Vaseline).

6) Akkutnulatoren efterses.
Vægtfylden sl<al være l,2TS-1,285 i fuldt

opladet Tilstand. Dcir ntaa aldrig gaa under
1,150. Sker dette, rnaa der straks oplades
paany. Eveniuelt paafyldes rlestilleret Vand,
til Vædsken i hvcr Celle dækker pladerne.

7) Hovedofbryderen bog Forersædet.tukkes.

B) Benzinhonen oabnes.
Hanen sidder i Førerrumntet paa eøret,

der fører fra Benzinr:aalebeholderen til l(ar-
buratoren.

9) Motot'okslen rlrejes et par Oange rurtdt
nrcd Startsvinget

for at suge noget Benzin til Motoren.

7

l0) Tcndtngen slul{es,
idet Nøglen anlrringcs i Tændingshullet

paa Førerbrædtet, trykkes i Bund og <irejes
900 i Uniserens Retning.
11) Motoren stnrtes

ved at trykke paa Knappen 1il Selvstar_
termotoren, som faar Strørn fra Akkumutator_
batteriet. Dette bør skaanes saa meget sorn
rnuligt, livorfor Startsvinget bør bruges saa
ofte som muligt.
12) Ko npressors noringen kontrolleres.

Olien skal flyde ud i det paa Irører-
brædtet siddende l(ontrolglas i en jævn Strøm
og fylde det onrtrentlig til Unrlerkanten af
Classet. Oliestrømmen reguleres ved at dreje
paa Hanen.
l3) Tryksntoringen kontrolleres

paa den ved Siden af ovennævnte Kon_
trolapparat anbragte Trykmaaler, der skal
vise et Tryk paa mindst 1r,,, Atrn. Er dette
ikke Tillældet, naa Smøresystemet efterses
nøje.
I 1) Lodcslt'otn nten l;orttt-o[[eres

paa Amperemetret, som viser op til S0
Ampere; normalt varierer Ladestrømmen fra
10-25 Amp.
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l5) Brenseltaandtag poosettes.
Førerbrentsehanen tilhøjre Ior Føreren.

Haandbrernsen løsnes og Trykluiten kon-
trollercs efter de herom givne Forskrifter.

16) Haandstangen for I(ørselsretningen ind-
stilles.

17) Koblingen losrtes,

l8) Gearet indstilles.

19) I{oblingen indskydes, Benzintilforslen
reguleres.

20) Vognen hores ud of Remisen og stand-
sPs.

2l) fi'ret i Varntekedlen antrendes.

Dette rnaa kun i særligt ugunstigt Vcjr
foregaa i Rernisen. 'frækkct i Varmekedlen
reguleres (se Instruktionen, som er ophængt
ved Siden rf Reguleringsskabet).

22) Ll,sct twttrles

- om fornødent - ved Hjælp af de i
Førerrumrnet anbragte Afbrydere, een for
hver Side af Vognen og Førerrummet. Bat-
teriets Afladning kontrolle'res paa Ampere-
metret.

I
&lotorvognen i Brugen.

1) Tcnrling og Benzinlilforsel rtguleres
saaledes, at Motoren arbejder saa jævnt

sorn muligt. Høres smaa skarpe Lyde fra
Cylinderen maa der enten sættes Iavere
Tænding eller gives mindre Benzin, indtil
Lyden er borte. Det maa paases, at der
altid haves tilstrækkelig Benzin i Maalebe-
holderen.

2) De under Punkt 12-15 i forrige Afsnit
n ævnte Ko n t ro I I e ri rt ger u dfo res j ævnli gt under
I(ørslen.

3) Bremsning.
De i ,Vejledning i Betjening af Tryl<luft-

bremsenu givne Forskrifter maa nøje følges.

1) Varnaopporotet tilses et Par Oange i
Lottet af Dogen.

Om fornødent fyldes flere I(okes i Var-
nrekedlen, Trækket reguleres, Vandstanden
kontrolleres.

5) Oearski/tningen maa udfores saa blodt
som muligt.

Der maa ikke finde nogen "Qivning' af
Gearhjulstænder Sted. Ved Skiftning fra et
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lavere til et højere Gear skal l(oblingen
udløses iuldstændig, altsaa Koblingspedalen
trædes helt i Bund,

Ved Skiftning fra højere til lavere Gear
sættes Gearskiftestangen i Iri Gear, Motorens
Omdrejningstal sættes op - ved at give
Benzin -, medens Koblingen er indskudt;
Benzinen tages da atter fra, og I(oblingen
trædes ud, hvorefter det lavere Cear kan
indskydes. Dette maa ogsaa gøres uden
,Qivning".

Direkte Gear kan indskydes uden at
I(obiingen udløses, naar Tachometer og
Speedometer viser salrme Hastighed.

6) I Frostvejr maa der evtl. anvendes Jalousi
foran Køleren eller paafyldes I(øleri'ædske.

Motorvognen efter Brugen.

Motoren standses ved at ofbtyde Tæn-
dingen.

Benzinhanen lukhes.

Bremi,sen efterses i Overensstentrnelse med.

de givne Forshrifter.

ll
4) Rremselruartdlagct ofiagcs,

5) Haanr{brenrscn lilsPændes.

6) I!ovcdafbrydertn uobnes,

7) Vogndorene ofluhhes.

B) I Tilfæltle af Frostvejr dækkes Køleren
rned Asbesttæppe og eventuelt aftappes Van-
det i Varrneapparatet, saafremt dette ikke
kan holdes opiyret.

1)

2)

3)
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