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Do UZYTKOWNIKOW 

Niniejsza Instrukcja obstugi samochodu Zuk zawiera skréconqg cha- 

rakterystyke technicznq oraz zalecenia fabryczne dotyczqace obstugi 

i konserwacji, ktérych przestrzeganie jest podstawowym warun- 

kiem dotrzymania norm przebiegu miedzynaprawczego samochodu. 

Dlatego tez przed rozpoczeciem eksploatacji pojazdu uzytkownik 

powinien doktadnie zapoznaé sie z jej tresciq, a przede wszystkim 

z wymaganiami dotyczacymi czynnosci obstugowo-konserwacyjnych 

oraz warunkoéw udzielania gwarancji. 

Tablica 1 

Instrukcja obowiazuje dla nastepujacych samochodéw Zuk: 

  

  

    

Typ | Silnik Rodzaj nadwozia 

A03M M20 pick-up 

A05M M20 furgon 

A06M S21 furgon 

A07M S21 tow-Os 

A09M ~ (20 skrzyniowy 

AIIM S21 skrzyniowy 

A13M S21 pick-up 

Doktadna znajomosé Instrukcji i przestrzeganie zawartych w niej 

zalecen utatwi uzytkownikowi przeprowadzenie regulacji i obstug 

we wiasciwy sposob, a jednoczesnie zabezpieczy przed: 

— utrata gwarancji na samochod lub zespot, 

— zatarciem silnika, 

— uszkodzeniem innych zespot6w samochodu itp. 

Wszystkie czynnosci obstugowo-konserwacyjne zaleca sie przepro- 

wadzac w Autoryzowanych Stacjach Obstugi, przy czym do prze- 

biegu 15000 km jest to obowiqzkowe pod rygorem utraty gwaranc)t 

na samochdd. 

W celu wyrdéznienia czynnosci, ktére muszq by¢ przeprowadzane 

przez Autoryzowane Stacje Obstugi, oznaczono je w Instrukcji sym- 

bolem ASO, 

 



WIADOMOSCI OGOLNE 

Samochod Zuk produkowany jest w kil- 

ku odmianach (przeznaczonych do prze- 

wozu réznego rodzaju tadunkéw), r6z- 

niacych sie od siebie wygladem zewne- 

trznym (rys. 1, 2, 3, 4), wyposazonych 

w zaleznosci od typu w silnik dolno- 

zaworowy M20 (Zuk A03M, A05M, 

A09M) lub gérnozaworowy S21 (Zuk 
A06M, A07M, A11M, A13M). 

1. ZNAMIONA SAMOCHODU 

Kazdy samochédd Zuk oznaczony jest 

fabrycznie w sposdéb ulatwiajacy rozpo- 

znanie roku produkcji, serii produkcyj- 
nej nadwozia, podwozia i wazniejszych 

zespol6w. Znamiona te, ulatwiajace do- 
bor wiasciwych czesci zamiennych pod- 

czas naprawy samochodu, stanowia: 
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Rys. 6. Umieszezenie numeru silnika 

— tabliczka znamionowa (rys. 5) z giow- 

nymi danymi samochodu umieszczo- 

na na prawej Scianie noSnej kabiny, - 

widoczna po otwarciu pokrywy gor- 

nej; 
— numer silnika wybity na jego ka- 

dtubie po lewej stronie, nad rozdzie- 

laczem zaptonu (rys. 6); 
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{O ; ss 70 
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(a 1)   

  

Rys. 5. Tabliczka znamionowa samochodu Zuk | 

  

  
  
  

  
  

a@ — W samochodach A03M, A05M; A89M; 6’ — w samochodach A0®6M, A®7M, Al1M, A13M 
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— numer podwozia wybity na gornej 

powierzchni prawej podtuznicy ra- 

my tuz za przedniqg poprzeczka 

(rys. 7); 

— numer skrzynki bieg6w wybity na 

tylnej §Scianie obudowy skrzynki 

biegéw (rys. 8); 

— numer mechan®mu _ kierowniczego 

wybity na obudowie mechanizmu 

kierowniczego (rys. 9); 

— numer przedniego zawieszenia wy- 

bity w Srodku czeSci czotowej po- 

przeczki przedniego zawieszenia 

. 
& 
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< | 
(rys. 10); 

Rys. 7 Umieszczenie 
numeru podwozia 

Rys. 8. Umieszczenie 
numeru skrzynki biegéw 

~ Rys. 9. 
Umieszczenie numeru 

mechanizmu kierowniczego 

Rg 

° r 

  
  

  
  

  

      

  

= 

Rys. 10, Umieszczenie numeru przedniego zawieszenia
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Rys. 11. Umieszczenie numeru tylnego mostu 

jt
 

— numer tylnego mostu wybity na kol- . 

nierzu obudowy przektadni gléwnej 

(rys. 11); oe 

— numer nadwozia wybity na _ belce 

gornej kabiny (rys. 12). 

Ponadto wazniejsze elementy sq za- ‘ 
plombowane w celu uniemoZzliwienia 

ich regulacji przez osoby niepowotane. 

Plomby zatozone sa: 

— przy skrzynce biegéw (wyprowadze- 

nie napedu szybkoSciomierza); 

— przy szybkoSciomierzu (rys. 13); 

— przy regulatorze pradnicy (rys. 14).   Rys. 12. Umieszezenie numeru nadwezia
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Rys. 13. Umieszezenie plomby przy szybko- 
Sciomierzu 
(widok tablicy wskaznikéw od tytu) 

2, ZAMAWIANIE CZESCI 
ZAMIENNYCH 

Sprzedaz detaliczna czeSci zamiennych 

-samochodéw Zuk prowadza sklepy Pol- 

mozbytu na terenie calego kraju. 

Zamowienia na czesci zamienne nalezy 

kierowaé wylacznie na adres odpowied- 

niej centrali handlowej lub biura sprze- 

dazy, Ktore zajmuja sie aktualnie sprze- 

daza czesci zamiennych do samochodu 

Zuk. Adresy tych instytucji w kazdej 

chwili wskazq osrodki serwisowe FSC — 
Lublin oraz sklepy Polmozbytu. 

Przy zakupie czeéci oraz sporzadzaniu 

zamowien nalezy postugiwa¢ sie aktu- 
alnym katalogiem czeSci zamiennych 

samochodu Zuk, na podstawie ktérego 
nalezy podaéc: 

— numer fabryczny (katalogowy) cze- 

Sci, 

  

  } 

Rys. 14. Umieszczenie plomby 
przy regulatorze pradnicy 

— peing nazwe katalogowa czesci za- 

miennych (uwzgledniajac okreSlenie 

potozenia lewa lub prawa dla czeSci 

symetrycznych), 

— zadangq ilosé zamawianych czeSci, 

— nazwe i rok wydania katalogu, we- 

diug ktérego dokonuje sie zamowie- 

nie. | 
W przypadkach watpliwych (np. gdy 
brak pewnoSsci co do aktualnosci kata- 

logu, wediug ktérego dokonuje sie za- 

méwienia) nalezy dodatkowo podaé nr 
zespotu gléwnego (np. silnika, podwo- 

zia itp.) samochodu, do ktorego zama- 

wia sie dang czesé zamienna. 

3. CHARAKTERYSTYKA 

TECHNICZNA 

Zbiorowe dane techniczno-eksploatacyj- 

ne wszystkich odmian samochodu Zuk 

podano w tablicy 1. 
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Charakterystyka techniczna samochodéw Zuk 

Tablica 1 

  

Producent samochodu ZUK Fabryka Samochodow Ciezarowych w Lublinie 

  

      

        
  

        
  

Typ 

pick-up furgon skrzyniowy furgon tow-os skrzyniowy| pick-up 

OkreSlenie — rodzaj — 
} A03M A05M A09M A06M A0I7M A1lIM A13M 

1 2 3 4 5 6 7 B 

Silnik | 

Liczba suwow 

Paliwo 

Kolejnosé zaptonu * 

Uklad cylindréw 

Liczba cylindréw 

Srednica cylindra 

Skok tloka 

Objetosé skokowa 

Moc maksymalna wg SAE 

Moc maksymalna wg DIN 

Maksymalny moment obrotowy wg DIN 

Obroty biegu jalowego 

Stopien sprezania 

Cisnienie sprezania 

Luzy zaworow w zimnym silniku 
‘ 

wyprzedzenia zaptonu 7°) 

  

S21 gagnikowy, gérnozaworowy, 4-suwo- 

wy, chiodzony woda 

M20 gaznikowy, dolnozaworo- 

wy, 4-suwowy, chiodzony wo- 

da 
| 4 | 

Etylina, LO nie mniej niz 78 MB (dla S-21 zaleca sie 85 MB przy kacie 

1-2-4-3 

pionowy-rzedowy 

4 

82 mm 

100 mm 

2120 cm’ | 

57 KM +5% przy 3600 obr/min | 77 KM +5% przy 4000 obr/min 
50 KM £5% przy 3600 obr/min | 70 KM +5% przy 4000 obr/min 

11,8 KGm +5% przy 2200 obr/min | 15 KGm £5% przy 2500 obr/min 

450—500 obr/min— 

6,8 | 7,5 
7,5 kG/em2 9—10 kG/cm2 

ssacy 0,20—0,23 mm ssacy 0,20—0,22 mm 

wydechowy 0,25—0,28 mm wydechowy 0,30—0,32 mm



    

  

Ukiad smarowania 

Cisnienie oleju w nagrzanym silniku 

Chtodzenie 

Mocowanie silnika 

BWiltr powietraa 

Odprowadzenie ciepla 

Typ gaznika 

Rodzaj gaznika 

Liczba gagnik6w 
Dysza giéwna paliwa 

Dysza paliwa biegu jatowego 

Srednica gardzieli gaZnika 

Napiecie nominalne instalacji elektrycznej 

Odstep miedzy stykami przerywacza 

Typ rozdzielacza 

Regulacja zaptonu - 

Kat wyprzedzenia zaptonu 

Typ Swiec zaplonowych 

Odstep miedzy elektrodami 

Moc rozrusznika 

Napiecie/moc pradnicy 

Pasek klinowy 

- Napiecie/pojemnoSsé akumulatora   

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 
, pod cisnieniem i rozbryzgowy 

przy obrotach biegu jalowego min., 0,8 kG/cm?; podezas jazdy 
max, 5,5 kG/cm? (przy temp. oleju 80°C) 

_ Wwodne, nadcisnieniowe 

elastyczne, w trzech punktach 

Wyposazenie Silnika 

jeden, mokry, olejowy z wktadem drucianym i thumikiem szmeréw ssania 
wentylator 4-lopatkowy, dla strefy tropikowej 6-lopatkowy 

G 35 ‘| JIKOV 40 SOP 

opadowy 

1 

125 : 155 

75 60 

dh 27 mm d 32 mm 

Instalacja elektryczna 

12 V 

0,35—0,45 mm 
ZELMOT 44-44/III ZELMOT 44-44/1V 

z odsrodkowym i podcignieniowym regulatorem 

8° +30’ przed ZZ 5° +30’ przed ZZ 

M18-175 M14-225-240 

(M60) (F 75y 

0,6—0,7 mm 0,5—0,6 mm 

1,8 KM 

12 V/300 W 

17X11 X1060 mm 

12 V/51 Ah



  

vI
   

Rodzaj sprzegia 

Rodzaj skrzynki biegéw 

Liczba biegéw 

Przetozenia skrzynki biegow 

Biegi synchronizowane 

-Przeniesienie momentu obrotowego 

Most napedowy 

Przektadnia giéwna 

Przetozenie przekladni glownej 

Zawieszenie két przednich 

Zawieszenie kdl tylnych 

Zbhieznos¢ kdk 

Kat pochylenia kota . 

Kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 

Wymiar ogumienia 
Cisnienie powietrza w ogumieniu 

Wymiary obreczy kota 

Typ mechanizmu kierowniczego 

Przetozenie mechanizmu kierowniczego 

Maksymalny kat skretu kél przednich 

OgélIna powierzchnia robocza okladzin ha- 
mulcow 

Srednica bebnéw hamulcowych 

Hamulee zasadniczy 

Hamulec postojowy 

    

2 8 | 4 | 5 | 6 ” 

Uktad napedowy 

suche jednotarczowe 

mechaniczna 

3 do przodu + 1 wsteczny 

3,115; 1,772; 1,000; wst. 3,738 

II i III 

wal napedowy 

rurowy, odkryty z dwoma przegubami na lozyskach igtowych 

tylny 

stozkowa, .kola zebate o zebach tukowych 

5,125 (41.i 8 zebdow) 

. Uktad jezdny 

niezalezne, cylindryczne sprezyny srubowe, wahacze, amortyzatory 

teleskopowe 

os sztywna, dwa resory pidrowe, amortyzatory dzwigniowe 

 1,5—3 mm 

0°r 
0°+30’ 

6,50—416, 6PR, bieznik drogowy 

2,25 przéd, 3,0 tyl kKG/cm2 

450 EX16 

przekladnia ze Slimakiem globoidalnym i podwéjnym krazkiem 
18,2 Srednie 

29° 

Hamulce 

1088 cm? 

| ¢ 280 mm 
hydrauliczny, dziatajacy na cztery kola 

mechaniczny, dziatajacy na wail napedowy



  
— 

. ql   

  

Rama 

Rozstaw osi 

’ Rozstaw kél przednich 
Rozstaw kot tylnych 

Przeswit drogowy 

Najmniejsza Srednica zawracania 

Rodzaj nadwozia 

Rodzaj kabiny kierowcy 

Liczba miejsc w kabinie 

Diugos¢/szerokos¢é skrzyni tadunkowej 

wmm- 

Wysokosé skrzyni tadunkowej 

Powierzchnia skrzyni tadunkowej 

Ciezar wlasny pojazdu wg PN-67/S-02014 

i. przdéd 
Rozktad ciezaru wiasnego tty! 

Dopuszczalny ciezar catkowity 

Dopuszczalne obciazenie osi tylnej 

Ladownos¢ 

1) 6 osdb, w tym 1 osoba w kKabinie kierowcy 

  

Podwozie . 

spawana z ksztaitownikéw o przekroju prostokatnym 

      

  

  

  

  

  

    

2700 mm 

1365 mm 

1372 mm 

poprzeczny 210 mm, podtuzny 290 mm 

| 12600 mm 

Nadwozie . 

skrzynio-| metalo- | skrzynio- | metalo- metalo- | skrzynio- | skrzynio- 

we we typu we we typu we typu we we 

pick-up | furgono- furgono- ; furgono- : pick-up 

| wego wego | wego | | 

zamknieta 

1+1 . 

2475/1620 | 2475/1620 | 2640/1750 | 2475/1620 | 2475/1620 | 2640/1750 | 2475/1620 

| z lawkami . : 

481 382 2475/1310 382 481 

4 m? 4 m2 | 4,6 m? 4 m?2 | 4 m2 - 4,6 m2 4 m? 

Ciezary w kG: . 

1400 | 1440 | 1400 1500 | 1550 1400 | 1450 
850 850 | 850 900 | 850 | 850 | 9880 
550 590 550 600 700 550 | £570 

2500 | 
1400 

975 935 1025 935 875 kG | 1025 | 975 
Ts Ke | | 

i 425 kG
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1 2 3 4 | 6 | 6 1 8 

Dopuszezalne obcigzenie osi przedniej 1100 

| Wymiary w mm ' 

Diugosé 4330 4330 4400 4330 4330 4400 4330 
Szerokosé 1820 1820 1875 1820 1820 1875 1820 

WysokoSé samochodu nie obciazonego 2180 2180 |2180, 2330) 2180 |2180, 23302) 2180 2180 

Zwis przedni 610 

Zwis tylny 10220 | 1020 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1020 | 
Kat natarcia : 46° . . 

Kat zejécia 27° | 27° | 32° | ame | 27° | 32° | 27° od 
Pojemnosé uktadow w litrach 

Zhiornik paliwa 55 | 

Uktad chiodzenia i ogrzewania ok 10,5 
Ukiad smarowania silnika 6,0. 
Filtr powietrza : 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35 0,35 
Amortyzatory 

— tylne po 0,145 

— przednie po 0,2. 

Skrzynka biegéw 1,2 

. Tylny most 1,1 

Uktad hamulca hydraulicznego 0,4 

Przektadnia kierownicy 0,25 

Piasty k6t (ilosé smaru) {tine we Io 
Dane eksploatacyjne 

Zuzycie paliwa przy predkosci 50—60 km/h 14 1/100 km 

Predkos¢ maksymalna 95 km/h 

Zdolnosé pokonywania wzniesien na I biegu max. 24% 
Droga hamowania przy predkosci 30 km/h max. 7,5 m 

Zasieg jazdy przy zuzyciu paliwa 141/100 km ok, 390 km 

7) Zz oponeza 

g * . e
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4, URZADZENIA STEROWANIA 
I KONTROLI 

Urzadzenia oraz wskaZniki stuzace do 

prowadzenia samochodu pokazane sa na 
rysunkach 15, 16 i 17. 

Swiatia pozycyjne przednie i tylne re- 

flektor6w oraz o§Swietlenie tablicy re- 

jestracyjnej zapala sie przez wyciag- 

niecie gatki tréjpotozeniowego przetacz- 

nika giéwnego Swiatel (1, rys. 17). 

Po wyciagnieciu gatki w pierwsze po- 

fozenie zapalaja sie Swiatla pozycyjne 

przednie i tylne oraz oSwietlenie nu- 

meru rejestracyjnego. W _  potlozeniu 

drugim zapalaja sie Swiatla reflekto- 
row, a gasna Swiatla pozycyjne przed- 

nie; pozostate Swiatia pala sie tak, jak 

przy pierwszym potozeniu przeiqcznika. 

  
Rys. 15. Urzadzenia do prowadzenia samochodu 

1 — tablica wskazZnikéw, 2 — przycisk spryskiwaczy szyb, 3 — przycisk sygnatu, 4 — prze- 
lacmnik kierunkowskazu, 5 — ciegno przystony chlodnicy, 6 — nozny przelaczik Swiatel, 
7 — pedal sprzegla, 8 — pedat hamulca, 9 — pedal przyspieszacza (gazu), 10 — dzwignia 
urzadzenia ogrzewezego, 11 — przystona nadmuchu powietrza na nogi kierowcy, 12 — zbior- 
nik na wode spryskiwaczy szyb 

2 Instrukeja obstugi sam. Zuk 

OSwietlenie tablicy wskaznikow wiacza 

sie tréjpotozeniowym przetacznikiem 

(2, rys. 17) przez ustawienie gatki w le- 

Oswietlenie to moze byé ostabione 

przez ustawienie przetacznika w pra- 

we, skrajne polozenie. Oswietlenie 

wskaznikéw jest mozliwe tylko przy 

wyciagnietej gaice glownego przelacz-~ 

nika Swiatet. 

Kontrolna lampka Swiatet drogowych 

koloru niebieskiego, umieszczona w dol- 

nej czeSci szybkosciomierza (3, rys. 17), 

pali sie przy wiaczonych Swiatiach dro- 

gowych, przypominajac o koniecznosci 

zmiany Swiatel podczas mijania pojaz- 

déw jadacych w przeciwnym kierunku 

lub w innych przypadkach. 

Wskazéwka amperomierza powinna 

wskazywaé zero lub odchylaé sie nieco 

17



nie dzwigni przelacznika w prawo. Kie- 

runkowskazy migowe wlacza sie dzwig- 

nig umieszczong z lewej strony kolum- 

ny kierowcy tuz pod kotem kierowni- 

czym (4,.rys. 15). Odchylenie dzwigni 

do przodu lub do tytu powoduje zapa- 

lenie sie migajacych lamp po prawej 

lub lewej stronie samochodu oraz jed- 

nej z dwu lampek kontrolnych, umie- 

szezonych po prawej lub lewej stronie 

zestawu wskaznikow. 

ies - . Lampki kontrolne w formie strzatek 

| } przypominaja o koniecznosci wylacze- 

nia kierunkowskazu) po wykonaniu 
Rys. 16. Umieszezenie ciegna urzadzenia roz- : toa} ATT = ruchowego skretu. Lampki kontrolne migajqa row 
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Rys. 17. Tablica wskagnikéw , : 
1 — gatka glownego przelacznika Swiatel, 2 — tréjpolozeniowy przelacznik oswietlenia tabli- cy, 3 — szybkoSciomierz, 4 — wlacznik pokretny wycieraczek, 5 — zegar, 6 — wlacznik 
urzadzenia ogrzewczego, 7 — przelacznik oSwietlenia skrzyni ladunkowej i kabiny 

Ww prawo. Z prawej strony tablicy wska- a 
znik6w wmontowany jest zegar czaso- 

wy (5, rysunek 17), zasilany energig ele- 

ktryezna czerpang z akumulatora. 

Wnetrze kabiny oSwietla lampka umie- 

szczona nad przednim oknem wigczana : 
przeiacznikiem (7, rys. 17) przez prze- [Jit 
stawienie dZwigni przetgcznika w lewo. 

Wnetrze skrzyni tadunkowej (w samo- Wives 

chodach A03M, AG5M, A06M, AO07M, 
A13M) oswietla lampa umieszczona nad «teddbad alll tylnym oknem (rys. 18), wlaczana prze- - ee 
lacznikiem (7, rys. 17) przez przestawie- Le stpe oswietienia skrzyni ladunkowej 
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noczesnie z lampami 

ZOW. 

W razie przepalenia sie jednej z za- 

rowek w lampach kierunkowskazoéw, 

czestotliwosé migania lampek kontrol- 
nych zmniéjsza sie sygnalizujac znisz- 

czenie zarowki. 

Nozny przetacznik Swiatel. (6, rys. 15) 

znajduje sie z lewej strony podnoézka. 

Nacisniecie przetacznika zmienia Swiat- 

la z drogowych na Swiatia mijania. Po- 

nowne nacisniecie zmienia Swiatla mi- 

jania na Swiatla drogowe (szosowe). 

Pasy bezpieczenstwa do wszystkich ty- 

pow samochodéw Zuk sa typu ramie- 

niowo-biodrowego. Sqa one mocowane 

w 3 punktach za pomoca Srub z gwin- 

tem 7/16”. Instrukcje montazu i uZzywa- 

nia zatacza producent pasdéw. 

| kierunkowska- 

5. OTWIERANIE I ZAMYKANIE 

DRZWI, POKRYWY GORNEJ, 

WLEWU PALIWA 

Kabina wszystkich samochodéw Zuk 

zamykana "jest z zewnatrz za pomoca 

zamka lewych drzwi. Aby otworzyé 

zamek lewych drzwi (rys. 19) kKabiny, 

nalezy po odchyleniu pokrywki witozy¢ 

kluczyk do otworu zamka, przekreci¢ 

go w kierunku przeciwnym do ruchu - 
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wskazéwek zegara do oporu (o 1/8 pel- 

nego obrotu), nastepnie cofnaé kluczyk 

do pierwotnego potozenia i wyia¢ 

z zamka. Po otwarciu zamka, drzwi 

otwieraja sie po naciSnieciu klamki. 

Aby otworzy¢é lewe drzwi kabiny od 

wnetrza samochodu, nalezy przekreci¢ 

klamke wewnetrzng w kierunku zgod- 

nym z obrotem wskazéwek zegara do 

pierwszego oporu, a nastepnie nacisnac. 

klamke (rys. 20). | 

  

        

          

HI   
Rys. 19. Otwieranie drzwi kluezykiem 

F , ; 

Rys. 20. Klamka wewnetrzna drzwi lewych 
w polozeniu odbezpieczona 

W celu zabezpieczenia kabiny przed 

dostaniem sie do jej wnetrza osdb nie- 

powolanych nalezy: 

— zasunaé szyby przesuwne drzwi i za- 

bezpieczyé je przed otwarciem przez 

dekrecenie Srub dociskowych, 

— zabezpieczy¢ prawe drzwi przed ot- 

warciem przez przekrecenie klamki 

wewnetrznej w kierunku zgodnym 

z obrotem wskazOwek zegara (do 

oporu), 

— zamknaé lewe drzwi z zewnatrz na 

zamek w sposob omdéwiony przy ot- 

wieraniu zamka. 

Uwaga. W czasie jazdy nalezy zwracaé uwa- 

ge, aby drzwi lewe i prawe byly zabezpie- 

ezone przed otwarciem. , 
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Drzwi boczne furgonu otwiera sie i za- 

bezpiecza tak, jak lewe drzwi kabiny. 
Drzwi tylne furgonu nalezy otwieraé 

Ww sposob nastepujacy: 

-— odbezpieczyé zamek w skrzydle gér- 

nym drzwi obracajac kluczyk w kie- 

runku przeciwnym do ruchu wskKa- 

zowek zegara o 180°; obrécié klam- 

ke w kierunku przeciwnym do ru- 

chu wskazOwek zegara o okolo 1/4 

peinego obrotu, podniesé skrzydto 

gorne drzwi i unieSé je tak, aby za- 

trzask podpory unieruchomil pod- 

pore, a tym samym_ zabezpieczyl 

gérne skrzydito drzwi przed opadnie- 

ciem (rys. 21); 
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Rys. 21. 
Otwieranie skrzydia gérnego drzwi tylnych 

— odbezpieczyé skrzydio dolne drzwi 

tylnych wktadajac klucz specjalny 

znajdujacy sie‘ w wyposazeniu sa- 

mochodu w otwo6r znajdujacy sie w 
gérnej krawedzi . tego  skrzydtla 

i obracajac nim w kierunku prze- 

ciwnym do ruchu wskazéwek zega- 

ra o okoto 1/3 obrotu (rys. 22); 

— wysungé listwy zebate zamkéw 

bocznych ku gérze, ustawié w potlo- 

zeniu poziomym (rys. 23) i otworzyé 

dolne skrzydilo drzwi ku dotowi. 

Zamykanie drzwi nalezy przeprowadzaé 

dokonujac tych samych czynnosci co 

przy otwieraniu, lecz w odwrotnej ko- 

20 

    

  

    

        
Rys. 22. Odbezpieczenie skrzydla dolnege 
drzwi tylnych 

lejnosci (obracajac kluczykiem i klam- 

kami w kierunku przeciwnym do poda- 

nych przy otwieraniu). 

Uwaga. Niezamkniecie skrzydia dolnego za 

pomoca klucza z koncéwka kKwadratowa 

stwarza mozliwosé otwarcia drzwi tylnych 

nawet w przypadku zamkniecia skrzydla 

gornego kluczykiem. 
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Rys. 23. Ustawienie listew zamkéw becznych 
Ww polozenie poziome 

a” 

Podczas przewozenia materialtéw dtuz- 

szych niz dtugosé skrzyni ladunkowej 

(w samochodach A03M i A13M) Sciana 

tylna moze byé zawieszona na tancu- 

chach w polozeniu poziomym, jak po- 

kazano na rysunku 24. 

 



  

      

Rys. 24. Poziome polozenie sciany tylnej 

WwW samochodzie A11M i AO9M mozna 

otwieraé wszystkie klapy boczne skrzy- 

  

  

  

5 

Re 
a 

e
r
e
 

              
Rys. 25. Sposé6b vaberpleczenia klap Ww sa- 
mochodzie A09M i Al1M 
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ni tadunkowej. Aby otworzy¢c klapy, 

nalezy z obu stron wyjaé haki zabezpie- 
czajace (rys. 25), a nastepnie oprzec je 

tak, aby swobodnie zwisaly do dotu. Je- 

weli wymaga tego potrzeba, klapy sa- 

mochodu skrzyniowego moga byé za- 

wieszone w potozeniu poziomym na 

specjalnych tancuchach (rys. 26). 

Pokrywe gérna otwiera sie przez od- 

ciagniecie tekojesci ciegna zamka umie- 

szezonej pod pozioma pdtka w srodku 

kabiny. Po otwarciu zamka pokrywe 

mozna podniesé i zabezpieczy¢ pod- 

pora. 

Ostone przedniag wymontowuje sie w 

nastepujacy sposdb: , 

— otworzyé pokrywe i zabezpieczyé ja 

podpora, 

— odkrecié kluczem dwie nakretki 

i wyja¢ ostone z gniazd w dolnej po- 

przeczce kabiny. 

Wlew paliwa umieszczony z prawe]j 

strony samochodu przy zbiorniku pali- 

wa zamykany jest za pomocga epecjalnej 

21 

 



  Rys. 26. Spos6b zawieszenia Sciany bocznej w samochodzie A09M i A1l1M 
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Rys. 27. Otwieranie pokrywy gornej 

1 — pokrywa gorna, 2 — przewod doprowadzajacy powietrze z nagrzewnicy na prawa czesé 
szyby, 3 — podpora, 4 — miejsce mocowania ostony do wspornika, 5 — zaezep zamka po- 
krywy . - 
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Rys. 28. Otwieranie wlewu paliwa 

pokrywki (rys. 28). W celu zamkniecia 

nalezy pokrywke ustawic w takim po- 

lozeniu, aby jej wystepy trafily w wy- 

ciecia wlewu, nacisnaé (pokonujac opor 

przekladki gumowej) i przekreci¢ zgod- 

nie z kierunkiem obrotu wskazowek 

zegara. 

Otwieranie wlewu nalezy przeprowa- 

dza¢ w odwrotnej kolejnosci. 

Przegrode dodawang do samochodow 

A05M, AO6M i AO7M luzem nalezy 

(w zaleznosci od potrzeby) zamontowac 

na Scianie tylnej kabiny kierowcy 

zgodnie z rys. 29. Montujac przegrode 

  

nalezy zaczepic Ja o gorng. uszczelke, 

a nastepnie wywierci¢ w écianie tylnej 

(poprzez otwory Ww trzech wspornikach 

przegrody) otwory ¢ 2,8 mm i przykre- 

cié blachowkretami A3,9 X18. 

Koto zapasowe W samochodach A03M 

i A13M mocowane jest z tytu na lewej 

burcie wewnatrz skrzyni tadunkowe] 

(rys. 30), W samochodach A05M, A06M 

i AO7M zamocowane jest z tylu w spec- 

jalnej ramie, pod podtoga (rys. 31), na- 

tomiast w samochodach A09M i Al1M 

z lewej strony rowniez pod podiloga 

(rys. 32). 

Do regulacji potozenia zastony chtod- 

_nicy, w celu utrzymania w czasie jazdy 

temperatury wody chtodzacej w grani- 

cach 80...90°C (szezegolnie Ww okresie 

zimowym), stuzy ciegno znajdujace sie 

z lewej strony kolumny kierownicy pod 

poziomg polka przedniej czesci kabiny 

(5, patrz rys. 15), zakonezone tancusz- 

kiem z gatka (rys. 33). Zmiane potoze- 

nia zastony dokonuje sie przez wycia- 

ganie ciegna. Zwisajaca ezesé tancucha 

nalezy zawiesié na zaczepach po obu 

stronach wspornika w celu utrzymania 

ustalonego polozenia zastony, gdyZ w 

przeciwnym razie zastona: samoczynnie 

opadnie. 
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Rys. 29. 

Dodatkowa przegroda 

do samochodéw A05M, A06M ji AO7™M 

23 
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Rys. 30. Mocowanie kola zapasowego 
w samochodach A03M, A13M 

Rys. 31. Mocowanie kota zapasowego 
Ww samochodach A05M, A06M i A07M 
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Rys. 32. Umieszczenie kota zapasowego 
Ww samochodach A0Q9M i A1LM 

Rys. 33. 
Zabezpieczenie ciegna zastony chiodnicy 
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6. REGULACJA SIEDZEN 

Regulacje potozenia siedzen (przesunie- 

cie do przodu lub tytu) mozna przepro- 

wadzié po nacisnieciu dzwigni znajdu- 

jacych sie z przodu po prawej stronie 

kazdego z foteli (rys. 34). Ustalenie po- 

lozenia foteli nastepuje samoczynnie po 

opuszczeniu dzwigni. 

W przestrzeni tadunkowej samochodu 

towarowo-osobowego tow-os A07 znaj- 

duja sie sktadane siedzenia, na ktérych 

moze wygodnie siedzieé pieé osdb 

(rys. 35). Jezeli samochod chcemy wy- 

korzysta¢é do  przewozenia tadunku, 

wowezas siedzenia mozna zlozyé. W ce- 

lu ztozenia siedzen nalezy je unieSé po- 

czatkowo do gory, a nastepnie w kie- 

runku Sciany bocznej. Po zlozeniu sie- 

dzen nalezy zabezpieczyé je przed opa- 

dnieciem przez zatozenie specjalnych 

paskéw, kto6re znajduja sie pod siedze- 

niem. 

  

  

    

  

    

% WLACZANIE NAGRZEWNIC 

I DMUCHAW 

Wlaczanie ogrzewania kabiny kierow- 
cy (we wszystkich odmianach) naste- 
puje przez otwarcie zaworu czyli prze- 
stawienie dzwigni (1 patrz rys. 36) po- 
taczonej z dzwigniqg zaworu w prawe 

potozenie. . 

Otwarcie zaworu glowicy powoduje 
przeplyw goracej wody przez dwie na- 
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Rys. 34. Regulacja polozenia fotela 

  

Rys. 35. Siedzenia w samochodach A0™™M 

a — w polozeniu roziozonym, 
b — w polozeniu zlozonym 
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grzewnice umieszczone po obu _ stro- 

nach kabiny za przegroda czolowa. 
Ogrzane powietrze przez nagrzewnice 

lewa kierowane jest na nogi kierowcy 

oraz przewodem na lewa strone przed- 

niej szyby, natomiast z nagrzewnicy 

prawej kierowane jest na nogi pasaze- 

ra i przewodem na czeS¢ prawa szyby 

przedniej. . 

Kazda nagrzewnica ma oddzielny wen- 

tylatorek zwiekszajacy przeplyw powie- 
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e ogrzewaniem Sterowani 

ia wl i 

36 Rys. 

e ogrzewani jaca acza 1 — dzwign 

Rys. 37. Sposé6éb ustawiania szyb w celu przewietrzenia kabiny 
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Rys. 38. Zastona przeciwsloneczna 

trza. Wentylatorki wtaczane sq jedno- 

czeS$nie przetacznikiem (6 patrz rys. 17) 

przez przestawienie dzwigni przetqczni- 

ka w jedno ze skrajnych polozen. 

Intensywnos¢ nadmuchu powietrza na 

nogi kierowcy i pasazera reguluje sie 
przez zmiane polozenia przysitony nad- 

muchu (11 patrz rys. 15). 
W czasie jazdy nie jest konieczne wla- 

czanie dmuchawy, poniewaz wentylacja 

nastepuje samoczynnie przez  wlot 

strugi powietrza chwytanej specjalnie 

uksztaitowang obudowg nagrzewnicy. 

Kabine mozna_ przewietrza¢- przez ot- 

wierane szyby w drzwiach (rys. 37). 

Najintensywniejsze przewietrzanie jest 

wowczas, gdy obie szyby zostang usta- 

Wwione w_  Srodkowej czesci otworu 

okiennego. Aby ustawi¢ szyby w ten 

sposodb, nalezy odkrecié Srube zacisko- 

wa i przesunaé przednia szybe do tytu, 

a tylna do przodu, chwytajac za 

galki. . 

W gornej przedniej czesci kabiny umo- 

cowana jest zastona przeciwstoneczna 

(rys. 38), za pomocg ktorej przez opusz- 

ezenie do dotu moze kierowca przysto- 

nic promienie stoneczne. 

8. WLACZANIE WYCIERACZKI 

Wycieraczka szyby uruchamiana jest 

po przekreceniu wtacznika pokretnego 

(4, patrz rys. 17) w prawo, wylacza sie 

ja przez przekrecenie wlacznika w po- 

tozenie pierwotne — w lewo. 

Po wytaczeniu wycieraczki, wycieraki 

wracaja samoczynnie w_  potozenie 

skrajne. W kabinie kierowcy znajduja 

sie przycisk spryskiwaczy szyb i zbior- 

nik na wode. Przycisk jest umieszczony 

z lewej strony kolumny kierownicy pod 

pozioma pdtka (2, rys. 15), natomiast 

zbiornik na. wode jest umieszczony 
z lewej strony na przedniej Scianie ka- 

biny. 

Nacisniecie przycisku uruchamia spry- 

skiwacze. Zeby umyé szybe nalezy kil- 

kakrotnie nacisnaé przycisk réwnolegle 

z uruchomieniem wycieraczki. 

Nalezy pamieta¢é, ze uruchomienie wy- 

cieraczki przy suchej lub niedostatecz- 
nie mokrej szybie powoduje przeciaze- 

nie, a nawet uszkodzenie silnika wy.ccie- 

raczki oraz rysowanie szyby przedniej. 

9. PODNOSZENIE SAMOCHODU, 
WYMIANA KOL 

Podnoszenie samochodu nalezy przepro- 

wadza¢é przy uzyciu podnosnika. Aby 

zdja¢é kota tylne, nalezy podnognik pod- 

stawié pod tylna poprzeczke ramy, pod- 

niesé tyt samochodu podstawiajac jed- 

noczesnie stojak umodZzliwiajacy utrzy- 

manie samochodu na takiej wysokosci, 

aby kota nie dotykaly podtoza. 
Przy zdejmowaniu kot przednich nale- 

zy podnosnik podstawié pod _ belke 

przedniego zawieszenia. Jezeli wymie- 

niane jest tylko jedno koto przednie, 

podnosnik mozna podstawié pod miske 

sprezyny od strony wymienianego ko- 

ja. Odkrecanie nakretek przy zdejmo- 

waniu k6él, jak i dokrecanie przy zakta- 

daniu, nalezy dokonywaé¢ specjalnym 

kluezem znajdujacym sie w wyposa- 

zeniu samochodu. 

Postugiwanie sie przedtuzaczem ramie- 

nia klucza przy dokrecaniu jest nie za- 

lecane, gdyz moze doprowadzié do znisz- 

czenia gwintu nakretki lub Sruby albo 

deformacji tarczy kota przy otworze 
centralnym. | 
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Aby zuzywanie sie bieznikéw opon byto 

rownomierne, nalezy okresowo do- 

konywaé zamiany k6ol, przy czym na- 

lezy przestrzegaé zasady, aby kola ogu- 

mione wymieniac stronami na kazdej 

Osi. 

Nie wymieniaé k6t (ogumionych) krzy- 

zowo. Nie nalezy rédwniez zaktadaé na 

kola przednie opon wulkanizowanych, 

poniewaz powoduja one nieprzyjemne 

i niebezpieczne drgania w uktadzie kie- 

rowniczym. . 

10. HOLOWANIE SAMOCHODU 

Do holowania samochodéw Zuk wszyst- 

kich odmian stuzy specjalne ucho przy- 

mocowane do belki przedniego zawie- 
szenia (rys. 39), za ktére nalezy zacze- 

_ pia¢ hak drazka holowniczego. 

  

      

Rys. 39. Ucho do holowania samochodu 

Samochody Zuk nie nadaja sie do holo- 

wania innych pojazdéw, poniewaz nie 

sa one do tego przystosowane i nie ma- 

ja specjalnych uchwytow. Zaczepianie 

lin holowniczych za poprzeczke ramy 

lub inne czeSci samochodu jest niedo- 

puszczalne. 

 



  

EKSPLOATACJA SAMOCHODU 

1. ZASADY EKONOMICZNEGO 

UZYTKOWANIA SAMOCHODU 

Aby osiagnaé tania i bezawaryjna eks- 
ploatacje oraz wlasciwe przebiegi mie- 
dzynapraweze, przy jednoczesnych ma- 
tych nakladach na. naprawy, nalezy 
przestrzegaé nastepujacych uwag: 
— dotrzeé samochdéd (przed rozpocze- 

ciem normalnego uzytkowania) §ci§- 
le we wskazany sposéb w niniejszej 
Instrukcji; 

— wykonywaé wszystkie czynnoégci re- 
gulacji i smarowania wg wskazan 
i wymagan niniejszej Instrukceji, 

— dbaé zawsze o dobry stan technicz- 

ny samochodu, gdyz uzytkowanie 

niesprawnego samochodu powoduje 

jego przedwczesne zuzycie, a bardzo 

czesto jest powodem powaznego 
uszkodzenia, 

— unikaé jazdy z nadmierng predko- 
Scia, gwaltownych przySpieszen 
i ostrego hamowania, - 

— zmieniaé biegi w okreSlonych zakre- 

sach predkoSsci samochodu, 
'— nie przeciazaé silnika, 

— zwracaé uwage, aby. temperatura 

plynu chiodzacego utrzymywala sie 

w granicach 80...90°C. 
Ponadto nalezy zwrécié uwage na do- 
datkowe czynniki wptywajace réwniez 

tak, jak wyzej] wymienione na zwiek- 

szone zuzycie paliwa. Czynnikami tymi 

sq: 

— Za wysoki poziom paliwa w gazniku, 

— jazda z wyciagnietym ciegnem za-_ 

-sysania lub zbyt dtugie jego wyko- 

rzystywanie przy rozruchu; 

— niewlasciwy kat wyprzedzenia za- 

Pionu lub niewlasciwa szczelina mie- 

dzy stykami przerywacza; 

— niesprawne dziatanie regulatoréw 

rozdzielacza zaptonu; 

— zly stan Swiec albo niewlaSciwa ich 
wartoSsé cieplna; 

— niewlasciwe luzy zawor6w; 

— niesprawne dzialanie podgrzewacza 

mieszanki przewodu ssacego (w na- 

grzanym silniku przeciwciezar prze- 

pustnicy podgrzewacza  powinien 

znajdowaé sie w dolnym potozeniu 

— przepustnica zamknieta), 

— zwiekszone opory toczenia wskutek 

niskiego cisnienia w oponach, nie- 

prawidiowej regulacji hamulcéw lub 

nieodpowiedniego ustawienia przed- 

nich kot. 

Spos6b usuniecia ww. nieprawidiowo- 

Sci znajdqg uzytkownicy w opisie czyn- 

nosci obstugowych poszczegélnych ze- 

spoléw lub ukladéw omoéwionych w roz- 

dziale Obstuga Techniczna. 

2. DOCIERANIE 

Okres docierania samochodéw Zuk, to 
3000 km Scisle wg wskazéwek. Instruk- 

okresie samochéd wymaga szczegélnie 

troskliwej opieki i doktadnego prze- 

strzegania zalecen zawartych w niniej- 

szej Instrukcji. Pamietaé nalezy, ze 

trwalos¢c i sprawnos¢ zespol6w w dal- 

szej eksploatacji uzalezniona jest od 

wiasciwego dotarcia samochodu. Totez 

nawet po przejechaniu § pierwszych 

pierwsze 3000 km przebiegu. W tym 
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Cji zaleca sie w czasie przebiegu dal- 

szych 2000 km wunika¢ dtugotrwalej 

jazdy z predkoscia powyzej 80 km/h 

oraz dluzszej} jazdy po ztych drogaclY 

(piasek, bloto) na pierwszym i drugim 

biegu. 

W okresie do przebiegu 3000 km nie 

wolno doprowadzac do dtuzszego niz 

3 minuty poslizgu (tzw. buksowania) 

jednego kola napedowego przy drugim 

kole unieruchomionym, gdyz moze to 

doprowadzié do zatarcia mechanizmu 

roznicowego. | 

Do przebiczu 3000 km nalezy szczegél- 

nie starannie wykonywa¢- wszystkie 

ezynnosci obstugi technicznej OTD-I 

i OTD-II. Zakres tych czynnoSsci oraz 

sposob ich wykonania opisano szczeg6- 

towo w zbiorczej tablicy na konfcu roz- 

dziatu. 

Predkosé jazdy samochodem w okresie 

pierwszych 3000 km nie powinna prze- 

kraczaé nastepujacych wartosci: 

  

  

Przebieg 

na_ I biegu| 20 km/h 25 km/h 
na II biegu} 35 km/h 50 km/h 
na III biegu! 55 km/h 80 km/h   
W czasie przyspieszenia dopuszcza sie 

krotkotrwale przekroczenie wyzej po- 

danych predkoSci na I i II biegu, ale 

‘tylko wtedy, gdy silnik jest dostatecznie 

nagrzany. Nie wolno natomiast rusza¢é 

Z miejsca ani powiekszaé obrotoéw sil- 

nika przed nagrzaniem go w _ ciagu 
1...5 minut pracy (zaleznie od tempe- 

ratury otoczenia wg zasady: im nizsza 

temperatura otoczenia — dluzszy. czas 

nagrzewania). 

W okresie docierania nie wolno prze- 

ciazaé silnika, tj. jezdzi¢ z matymi pred- 

koSciami przy duzym otwarciu prze- 

pustnicy. Nalezy réwniea unika¢é jazdy 

po zilych drogach: btocie, piasku i na 

znacznych wzniesieniach. 

Samochdd nalezy docieraé stosujac pa- 
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do 1000 km loa 1000 do 3000km — 

liwo o liczbie oktanowej nie mniejszej 

niz 78. 

Ubytki oleju nalezy uzupeinia¢ tym 

samym olejem silnikowym. Dodawanie 

oleju do paliwa w celu tzw. goérnego 

smarowania silnika zarOwno w okre- 

sie docierania, jak i w okresie dalszej 

eksploatacji samochodu jest absolutnie 

niedopuszczalne. 

Pierwsza wymiane oleju nalezy prze- 

prowadzié po przebiegu 500 km, a na- 

stepng po przebiegu 3000 km niezalez- 

nie od zastosowanego gatunku oleju. 

Plukanie ukladu w okresie docierania 
nie jest wymagane. 

Obroty biegu jatowego nalezy wyregu- 

lowaé tak, aby byly one nieco wieksze 

od normalnych, a to ze wzgledu na 

zwiekszone opory wewnetrzne nie do- 

tartego silnika. 

Zwracaé nalezy uwage na temperature 

bebnéw hamulcowych i w razie nad- 

miernego ich nagrzania sie wyregulo- 

wac hamulce zgodnie ze wskaz6wkami 

zawartymi w punkcie — Uklad hamul- 

cowy. Nalezy réwniez zwracaé uwage 

na temperature piast k6! przednich. 

W razie ich grzania sie nalezy wyre- 

gulowaé luz tozysk wg wytycznych w 

rozdziale 10.3. 

W okresie docierania konieczne jest 

doktadne obserwowanie stanu wszyst- 

kich zlacz w samochodzie. W przypad- 
ku stwierdzenia wyciekéw oleju, pali- 

wa, wody lub ptynu hamulcowego na- 
lezy niezwiocznie usungé przyczyny tych 

niedomagan. 

y 
ca 

3. PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU 

DO WYJAZDU 

Przygotowanie samochodu do wyjazdu 

polega na sprawdzeniu wszystkich urza- 

dzen kontrolnych i wskaznikéw, skon- 

trolowaniu pracy silnika i innych ze- 

spol6w oraz uzupetnieniu paliwa, ole- 

jow i smaréw w poszczegélnych zespo- 

tach. ’



    

Kolejnosé dokonywania tych czynnosci 

powinna byé nastepujaca: 

— sprawdzié ilosé paliwa w zbiorniku 

spogladajac na wskaznik poziomu 

paliwa po wilaczeniu zaptonu, prze- 

krecajac kluczyk w prawo do pier- 

wszego oporu (2, patrz rys. 40); 
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Rys. 40. 
Kolejne potozenie kluczyka w stacyjce 

1 — klueczyk zaptono- 3 — wilaczony 
wy w stacyjce — rozrusznik 
silnik nie pracu- 4 — przelacznik 
je, oswietlenia 

kabiny, 
2— wiaczanie insta- 5 — przetgcznik 

lacji elektrycz- oswietienia 
nej _ silnik tablicy 
pracuje, wskaznikow, 

6 — szybkoSciomierz 

— sprawdzi¢ poziom oleju w silniku; 

— sprawdzi¢ poziom wody w chiodnicy; 

w napelinionej chlodnicy powinien 

Ssiegac 2..3 cm ponizej gdérnej kra- 

wedzi wlewu; w okresie zimowym, 

gdy uklad chlodzenia jest wypetnio- 

ny ptynem, poziom jego powinien 

siega¢é 3 cm ponizej otworu przele- 

wowego; 

— sprawdzi¢ poziom ptynu hamulco- 

wego w zbiorniku; poziom ptynu po- 

-winien znajdowaé sie o 2 cm ponizej 

gornej krawedzi otworu (w razie po- 

trzeby uzupeini¢ plyn, zakreci¢ 

szezelnie korek); 

— sprawdzié stan ogumienia przez ogle- 

dziny zewnetrzne; w razie stwier- 

dzenia zwiekszonego ugiecia opony, 

w miejscu styku z jezdnia, sprawdzié 

cisnienie, dopompowaé; 

— sprawdzi¢ dziatanie hamulca nozne- 

go przez naciSniecie pedalu hamulca 

  

(powinien stawiaé opdér po pokona- 

niu skoku jatowego, czyli ok. 20 mm); 

— sprawdzi¢c, czy po nacisnieciu pedalu 

zapalaja sie lampy STOP sygnalizu- 

jace hamowanie; 

— sprawdzi¢ dziatanie hamulca reczne- 

go przez zaciagniecie dzwigni, ktéra 

powinna zatrzymaé sie co najmniej 

o 2 lub 3 zabki przed koncowym po-" 

tozeniem; 

— sprawdzic oSwietlenie samochodu 

oraz dzialanie urzadzen i wskaZzni- 
ké6w; 

— sprawdzic naciag paska klinowego 

napedzajacego pompe wody i prad- 

nice; 

— uruchomié silnik i skontrolowaé jege 

prace, cisnienie oleju (0,8...5,5 kG/ 

/em?) oraz czy nie przecieka olej, 

woda lub paliwo; 

— starannie przejrze¢ caly samochdd 

i zwrodcié uwage na stan polaczen 

gwintowych. 

4. URUCHAMIANIE SILNIKA > 

Latwos¢ uruchomienia silnika zalezy 

ed wiaSciwego stanu uklsdu zaptono- 

wego, a przede wszystkim od: 

— wiasciwego stopnia natadowania 

akumulatoréw, 

— wiasciwego stanu Swiec zaptono- 

wych, 

— wiasciwego stanu rozdzielacea i usta- 

wienia kata wyprzedzenia zaptonu, 

— wlaSsciwego stanu zawor6éw. 

Jezeli stan tych urzadzen nie: budzi 

obaw, uruchomienie silnika nie nastre- 

cza trudnosci i nastepuje juz po 1...3 

sekundach od chwili wtaczenia rozru- 

sznika. Przystepujac do uruchomienia 

zimnego silnika nalezy sprawdzi¢, czy 

dzwignia zmiany biegéw znajduje sie 

w potozeniu na luzie. 

Nastepnie nalezy wyciagnaé do oporu 

(z wyjatkiem cieplej pory roku) ciegno 

urzadzenia rozruchowego (patrz rys. 16). 
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Silnik uruchamia sie przez wtozenie 

i przekrecenie kluczyka w_ stacyjce 

zgodnie z kierunkiem obrot6w wskazo- 

wek zegara do oporu. Przekrecanie klu- 

czyka w ,,pierwsze” potozenie powoduje 

wiaczenie zaptonu, a pokonanie sprezy- 

stego oporu przy jego dalszym przekre- 
caniu w prawo — wilaczenie rozruszni- 
ka (3, patrz rys. 40). W celu latwiejszego 

rozruchu przed przekreceniem kluczyka 

zaleca sie wycisna¢ pedal sprzegta, dzie- 

ki czemu eliminuje sie opory stawiare 

przez zgestnialy olej w ‘skrzynce bie- 

gow. W chwili uruchamiania nie nalezy 

naciskaé na pedat przyspieszacza (gazu), 

poniewaz w gazniku Jikov (w ktéry wy- 

posazone sa samochody A06M, AO7M, 

A11M i A13M) urzadzenie rozruchowe 

dziala tylko przy zamknietej przepust- 

nicy. 

Po uruchomieniu silnika nalezy puScié 

kluezyk, ktéry samoczynnie wrdéci do 

potozenia wlqaczonego zaptonu. 

Rozrusznika nie powinno sie jednorazo- 

wo wiaczaé na dtuzej niz 5 sekund, przy 

czym dopuszcza sie max 5 kolejnych, 

nastepujacych po sobie rozruchéw w od- 

stepach co 30...60 sekund. Nastepny cykl 

rozruchowy moze byé powtérzony po 

3...9 mMinutach. 

Ciegno urzgdzenia rozruchowego w po- 

lozeniu wyciggnietym nalezy utrzyma¢ 

do czasu osiagniecia r6wnomiernej pra- 

cy silnika, po uzyskaniu ktdérej nalezy 

wcisnaé je do polowy, a po dostatecz- 

nym nagrzaniu silnika wceisnaé catko- 

wicie. W razie zatrzymania sie silnika, 

ponowne uruchomienie nalezy réwniez 

dokonywaé przy wyciagnietym ciegnie 

urzqadzenia rozruchowego. 

Czas nagrzewania waha sie w granicach 

1..5 min (zaleznie od temperatury oto- 

czenia) pracy silnika na biegu ,,luzem” 

przy caltkowicie zaciagnietej zastonie 

chtodnicy (w okresie zimowym). 
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W celu zastoniecia chiodnicy nalezy wy- — 

ciagnaé ciegno calkowicie. 

Sprawdzianem dostatecznego nagrzania 

silnika jest mozliwosé plynnego rusze- 

nia z miejsca przy wcecisSnietym ciegnie 

urzadzenia rozruchowego. 

Osiagniecie optymalnej temperatury dla 

pracy silnika,nastepuje dopiero w cza- 

sie jazdy. 

W czasie.nagrzewania nie wolno silnika 

obciazaé ani tez dopuszcza¢ do wyso- 

kich obrot6éw. Zasade te nalezy szcze- 

gélnie przestrzegac w okresie zimowym, 

kiedy olej jest bardzo gesty. 

W warunkach zimowych przy tempera- 

turze ponizej —10°C zaleca sie ponadto 

przed wiaczeniem rozrusznika obréci¢ 

kilkanascie razy wal korbowy silnika 

za pomocga korby rozruchowej przy 

weisnietym pedale sprzegta. 

Uwaga. Jazda z wiaczonym urzadzeniem roz- 

ruchowym jest bardzo szkodliwa. 

Pod pojeciem silnika nagrzanego nalezy 

rozumie¢é taki silnik, kt6rego tempera- 

tura cieczy echiodzacej wynosi 30°C (od- 

cezyt na tablicy wskaznikdéw). 

Sposéb uruchomienia silnika nagrzane- 

go jest taki sam, jak silnika zimnego 

z tym tylko, ze nie nalezy wyciagaé 

ciegna urzadzenia rozruchowego. Przy 

przekreceniu kluczyka nalezy tylko lek- 

ko przycisnaé pedat przyspieszacza. 

Z chwilg uruchomienia silnika mozna 

rozpoczaé jazde. Do czasu jednak osiq- 

gniecia przez silnik optymalnej tempe- 

ratury (80...90°C) nie nalezy go przeciq- 

zaé. Opisany wyzej sposoéb uruchamia- 

nia silnika nalezy rdwniez stosowaé 

w cieptych porach roku. 

5. JAZDA 

W celu ptynnego ruszenia z miejsca po 

uruchomieniu silnika i dostatecznym 

jego nagrzaniu (jezeli silnik by! zimny) 
oraz sprawdzeniu i upewnieniu sie, ze



§ 
4 
@ 

    

wszystkie kontrelki i wskazniki wska- 

zuja, ze silnik pracuje prawidiowo na-. 

lezy: 

— zwolnic dzwignie recznego hamulca 

przez zwolnienie zapadki i ustawie- 

nie jej w dolnym polozeniu; 
— wycisngé pedal sprzegia; 

— wiaczyé I bieg (ruszanie z miejsca 

na II lub III biegu jest niedopusz- 

czalne); 

— stopniowo naciskajac pedat przyspie- 

szacza zwiekszyé obroty silnika, jed- 

noczesnie synchronizujac z naciskiem 

pedaiu przyspieszacza zwalniaé plyn- 

nie pedal sprzegia (szczegélnie w 
pierwszej fazie styku sprzegia z ko- 

lem zamachowym). 

Po catkowitym zwolnieniu pedatu sprze- 

gla, naciskajgac w dalszym ciagu stopnio- 

wo pedal przyspieszacza, rozpedzié sa- 

mochoéd. Z chwilg uzyskania wymaga- 

nej predkoSsci do zmiany biegu zwolnié 

pedat przyspieszacza i zmienic bieg. 

Biegi (rozmieszczenie biegOw pokazane 

na rys. 41) nalezy zmieniaé w nastepu- 

jacych granicach predkoSsci: 

— z Ina II bieg przy 10—15 km/h, 

— z II na III bieg przy 40—45 km/h. 

  

      
Rys. 41. Schemat zmiany biezow 

Przy zmniejszeniu predkoSsci jazdy biegi 

nalezy zmieniaé: 

— z III na Il bieg przy 30—25 km/h, 

— z II na I bieg ponizej 10 km/h. 

3 Instrukcja obstugi sam. Zuk . 

Podczas pokonywania wzniesien biegi © 

nalezy zmieniac (redukowac) przy od- 

powiednio wiekszych predkoSciach (gor- 

nej granicy podanych zakresdéw). 

Wsteczny bieg mozna wtaczyé tylko po 

catkowitym zatrzymaniu samochodu. 

6. ZATRZYMYWANIE 

I PARKOWANIE 

W celu zatrzymania samochodu nalezy: 

— zwolni¢ pedal przyspieszenia, 

— zatrzymaé samochéd hamulcem noz- — 

nym (po uprzednim wyciSnieciu pe- 

datu sprzegta), 

— wytaczy¢é bieg ustawiajac dzwignie 

zmiany biegOw w potozeniu na lu- 

zie. 

Silnik unieruchamia sie przez przekre- 

cenie kluczyka w wytaczniku zaptonu 

(stacyjce) do potozenia pionowego 

(1, patrz rys. 40). Powoduje to wyla- 

ezenie wszystkich urzadzen elektrycz- 

nych z wyjatkiem oSwietlenia, sygnatu 

dzwiekowego i Swiatta STOP. 

Po dtuzszej jezdzie z predkoscia ponad 

80 km/h, jak réwniez po jezdzie w g6- 

rach i ciezkim terenie, silnik naleay 

unieruchomié dopiero po uplywie ok. 

1,5 minuty od chwili zatrzymania sa- 

mochodu. 

Natychmiastowe wytaczenie zapionu w 

silniku, kt6ry pracowalt przy duzych 

obciazeniach, sprzyja powstawaniu szko- 

dliwego zjawiska samozaptonu oraz po- 

_ woduje wzrost temperatury plynu chio- 

dzacego powyzej dopuszczalnej. 

Aby zaparkowaé samochod po ukoncze- 

niu jazdy nalezy: 

— zaciagna¢ hamulec reczny, 

— oczyscié starannie samochdod, 

— sprawdzié i (jezeli zachodzi koniecz- 

nos¢é) uzupetnié ole] w silniku i me- 

chanizmach napedowych, 

— sprawdzi¢ i ewentualnie uzupelinié 

ilosé wody (ptynu chitodzacego) w 

' chlodnicy, 
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— odtaczyé akumulator (wylacznikiem), 

— sprawdzi¢ elektryczne urzadzenia 

samochodu, | 
— sprawdzi¢ stan kot i opon, a w przy- 

padku uszkodzenia naprawi¢ lub wy- 

mienié¢, 

— przeprowadzié catkowity powierz- 

chniowy przeglad samochodu, 

—— uzupeinié paliwo w zbiorniku, 

— zamknaé i zabezpieczyé drzwi samo 

chodu. 

". EKSPLOATACJA 

W OKRESIE ZIMOWYM 

Uzytkowanie samochodu w okresie zi- 

mowym (przy_ temperaturze otoczenia 

ponizej 0°C) nie stwarza trudnosci, je- 

zeli samochdd zostanie odpowiednio 

przygotowany. | 

Przygotowanie samochodu do eksploa- 

tacji zimowej polega na: 

— wymianie oleju letniego w silniku 

na zimowy; 

— zastapieniu wody w ukladzie chto- 

dzenia plynem o niskiej temperatu- 

rze krzepniecia; fabryka zaleca sto- 

sowanie plynu pod nazw@_ ,,Plyn 

przeciwmrozny” o  temperaturze 

krzepniecia —40°C, ktérego sprzedaz 
prowadzi CPN; przed napetnieniem 
uktadu plynem nalezy spuSci¢ z ukta- 

du wode otwierajac kurki spustowe 
umieszczone w kadtubie i w chiod-- 

nicy; podczas spuszczania wody 

z ukiadu korek chtodnicy musi byé 

odkrecony a zawor 

otwarty; 

— sprawdzeniu stanu technicznego aku- 

mulatora, pradnicy i regulatora prad- 

nicy; w razie wyladowania akumu- 

latora nalezy go wymontowaé z sa- 

mochodu i przechowywaé w cieptym 

pomieszczeniu do czasu natadowa- 

nia; 
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nagrzewnicy: 

— zalozeniu pokrowca na wlot powie- 

trza z mozliwoscig regulacii wielko- 

Sci otworu; 

— oczyszczeniu zbiornika paliwa z za- 

nieczyszczen, ktore mogly zebraé sie 

na jego dnie (woda). 

8. PRZECHOWYWANIE SAMOCHODU 

Jezeli samochod bedzie przez dtuzszy 

okres czasu stat nie uzywany nalezy go 

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. W tym 

celu (niezaleznie od pory roku) nalezy 

wykonaé nastepujace czynnoSsci konser- 

wacyjne: 

— wymyé nadwozie, podwozie i silnik, 

— nasmarowac wszystkie punkty sma- 

rowania silnika, podwozia i nadwo- 

zia, 

— wymienié olej w silniku i uruchomié 

silnik na kilka minut, 

— wykrecié Swiece, nalaé po pare cen- 

tymetréw szesciennych oleju do cy- 

lindrow i obroéci¢ kilka razy wat kor- 

bowy silnika za pomoca korby roz- 

ruchowej], 

— spuSscié wode z ukladu chiodzenia, 

— spusci¢é paliwo ze zbiornika, 

— postawi¢ samochdéd na koziach tak, 

aby opony nie dotykaly ziemi, 

— natrzeé lakier nadwozia warstw@ pa- 

sty woskowe}j, 

— zwilzyé nafta wszystkie czeSci chro- 

mowane, 
— wyja¢é akumulator, akumulator prze- 

chowywacé w oddzielnym pomiesz- 

czeniu doladowujac go co 6 tygodni, 

lecz tylko do stanu rdwnomiernie 

intensywnego ,,gazowania” wszyst- 

kich ogniw; w zadnym przypadku 
nie przetadowywaéc. 

Samochéd powinien byé przechowywa- 

ny w miejscu suchym i zamknietym 
o temperaturze pokojowe]. 
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OBSLUGA TECHNICZNA ZESPOLOW 

I UKLADOW SAMOCHODU 

1. INFORMACJE OGOLNE 

W sktad obstugi technicznej samochodu 

wchodza czynnosci obstugowo-kontrol- 

no-konserwacyjne, przeprowadzane w 

ramach codziennych przegladéw przed 

'Wwyjazdem i po powrocie z trasy oraz 

czynnosci obstugowo-smarownicze wy- 

konywane okresowo. po odpowiednich 

przebiegach. 

OF -II 

Czynnosci smarowania przeprowadza 

Sie w ramach okresowych obstug tech- 

nicznych. 

Przeprowadzenie okresowych  obstug 

technicznych (OT-I, OTD-I, OT-II, 

OTD-IT) nalezy zlecaé Autoryzowane;} 

Stacji Obstugi (ASO), przy czym do 

przebiegu _pierwszych 15 000 km jest to 

obowiazkowe pod rygorem utraty gwa- 

rancji na samochdd. 

Schemat cyklicznasci obstug technicznych 
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13 18 2f 24 27 38 
Pr7ebieg w tys. km 

Ustala sie nastepujace okresy przepro- 

wadzania oebstugi technicznej: 

w okresie docierania: 

— OTD-I — po przebiegu 

% 500+100 km, 

— OTD-II — po przebiegu 

28004200 km, 

po detarciu: 

— OT-I — po pierwszych 

6 0004200 km, 

_—~ OT-II — po pierwszych 

90004200 km. 

Nastepne obstugi OT-I i OT-II 

nalezy powtarza¢ cyklicznie przez caly 

czas eksploatacji samochodu z czesto- 

tliwoSceia: 

— OT-I co 30004200 km. 
miedzy obstugami OT-II, 

— OT-II co 9000+200 km. 

3* 

Prawidiowe i regularne przeprowadza- 

nie czynnosci obstugowych oraz smaro- 

wanie samochodu przy uzyciu odpo- 

wiednich gatunkéw olejéw i smarédw 

(zgodnie z tabl. 6 i 7) nie tylko zabez- 

piecza samochoéd przed przedwcezesnym 

zuzyciem, ale wplywa takze wydatnie 

na zmniejszenie zuzycia paliwa. 

Wazne jest takze utrzymanie calego sy- 

stemu smarowania pojazdu w czystosci 

i nienagannym stanie oraz zabezpiecze- 

nie punkt6éw smarowania przed dosta- 
niem sie jakichkolwiek zanieczyszczen. 

Podczas smarowania nalezy przestrze- 

gaé nastepujacych zasad: 
— przed rozpoczeciem smarowania 

umyé samochdod, a nastepnie staran- 

nie wytrzeé smarowniczki i korki 

z resztek kurzu i blota, aby zapobiec 

przedostawaniu. sie zanieczyszczen 

na powierzchnie trace,



— wtlaczaé smar smarownicqg az do 

ukazania sie Swiezsego smaru w szcze- 

linach miedzy wspdlpracujacymi cZze- 

-Sciami. 

2. SILNIK — 
_ REGULACJE PODSTAWOWE 

2.1. Dokrecanie nakretek srub glowicy 

Dokrecanie nakretek nalezy obowiazko- 

wo przeprowadzaé w czasie obstiugi te- 

chnicznej OTD-I (w okresie docierania), 

Po dokreceniu nakretek glowicy silnika 

521 nalezy przeprowadzié regulacje lu- 
ZOW zZaworow. 

2.2. Regulacja luz6w zaworéw — 

Silnik S21 

Luzy zaworéw (na zimno) silnika S21 

powinny wynosi¢: 

— zawordw ssacych 0,20...0,22 mm, 

— zaworow wydechowych 0,38...0,32 mm 

19 
  

    
tj. po przebiegu pierwszych 500 km oraz 

Ww innych przypadkach o ile zostanie 

stwierdzone ich poluzowanie. W czasie 

przeprowadzania pozostatych  obstug 
technicznych wykonywanie tej czynno- 

7 
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Rys. 42. Kolejnosé 
dokrecania nakretek Srub 
glowicy w samochodach 
A03M, A0D5M, A0SM 

Niezaleznie od przewidzianej w prze- 

gladzie technicznym kontroli i ewentu- 

alnej regulacji, sprawdzenia regulacji 

luz6w zaworodw nalezy dokona¢ nie- 

zwiocznie w przypadku stwierdzenia 

  

Rys. 43. Kolejnosé     L 
dokrecania nakretek srub — 
gtowicy w samochodach 
AOGM, A07M, A1l1M 

Sci jest zbedne. Nakretki nalezy dokre- 

eaé na zimnym silniku w_ kolejnosci 

pokazanej na rysunkach 42 i 43 (odpo- 

wiednio dla silnika M20 i S21). 

Moment dokrecania, tj. iloczynu_ sily 

reki przez ditugosé ramienia klucza, po- 

winien wynosié 11...12 kGm. 

36 

nastepujacych nieprawiditowoSci w pra- 

cy silnika: 

— zmniejszenia przyspieszenia i maksy- 

malnei predkosci samochodu, 

— nierdwnomiernej pracy silnika, 

— utrudnionego rozruchu zimnego sil- 

nika, 

r
u
 

 



Rys. 48. 
Miejsce mecowania filtru becznikowego 

1 — filtr boeznikewy, 2 — filtr powietrza 

-przebieg zaleza przede wszystkim (poza 

ww. czynnikami) od gatunku stosowa- 

nego w uktadzie oleju. Fabryka zaleca 

stosowac do smarowania silnika oleje 

Silnikowe wyszczegélnione w tablicy 7, 

przy czym silnik powinien by¢ smaro- 

wany tylko jednym rodzajem oleju; za- 

miana oleju w czasie eksploatacji z jed- 

nego rodzaju na drugi moze byé stoso- 

wana tylko w wyjatkow)-h przypad- 

kach. 
a 

3.1. Sprawdzanie poziomu oleju 

Sprawdzenie poziomu oleju w _ silniku 

nalezy przeprowadzaé przed_ urucho- 

mieniem silnika. Jezeli silnik pracowal, 

a zachodzi koniecznosé sprawdzenia 

iloSci oleju, nalezy odczekaé po zatrzy- 

maniu, az olej] spltynie ze Scianek do 

miski olejowej. 

Do sprawdzenia poziomu oleju w silni- 

- ku stuzy miarka (rys. 49), po wyciagnie- 

ciu kt6érej mozna stwierdzi¢, czy poziom 

   

        

  

  

    

  

  

Rys. 49. Sprawdzanie poziomu oleju_ 

oleju znajduje sie miedzy kreskami wy- 

bitymi na jej koficu. W celu doktadniej- 

szego odezytu nalezy przedtem miarke 

wytrzeé czysta szmatka. 

3.2. Uzupelnianie i wymiana oleju 

Jezeli poziom oleju siega ponizej dolnej 

kreski nalezy iloSé oleju w silniku uzu- 

peinié przez dolanie oleju tego samego 

gatunku, jaki jest w silniku przez wlew, 

tak aby poziom ukladal sie w poblizu 

gornej kreski. 

Przed ponownym sprawdzeniem nalezy 

chwile odczekaé, az olej] sptynie do mi- 

Ski. 

Wymiane oleju w silniku przeprowadza 

sie jednoczesnie z wymiana wktadu fil- 

tru. bocznikowego. Zuzyty olej. ralezy 

spuszezaé z miski olejowej przy dobrze 

nagrzanym silniku, a zatem najlepiej 

bezposrednio po ukofczonej jezdzie. 
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tym celu nalezy: 

wykrecié korki spustowe z miski 

olejowej, filtru gl6wnego, filtru bo- 

cznikowego i zlaé olej do podstawio- 

nych naczyn oraz usunaé nagroma- 

dzony osad; 

odkreci¢é pokrywe filtru bocznikowe- 

gO, po jego wymontowaniu wyjac 

wkiad i usungé zanieczyszczenia po- 

zostate w obudowie; 

zakrecié korki spustowe miski olejo- 

wej i obu filtr6w, wlozyé nowy 

wkiad filtru bocznikowego oraz za- 

kreci¢ jego pokrywe; 

wlaé 6 litr6w Swiezego oleju silniko- 

wego, uruchomié silnik i sprawdzi¢, 

czy olej nie przecieka spod pokrywy 

filtru bocznikowego i kurkéw spu- 

stowych oraz sprawdzié cisnienie 

oleju na wskazniku (powinno wyno- 

sié 0,8...5,5 kG/em? w zaleznosci od 

obrotoéw silnika). 

czasie wymiany oleju ptukanie silni- 

ka nie jest wymagane, jesli nie ma 

zmiany gatunku oleju. 

Przy zmianie gatunku oleju nalezy wy- 

Konaé dodatkowo nastepujace ezynno- 
- $ci: 

Przy przejSciu z oleju Lux 

na Extra 

aw 
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po spuszczeniu oleju z cieptego sil- 

nika napetnié miske olejowa 3 1 ole- 

ju Extra, nastepnie uruchomié silnik 

i utrzymaé go w ruchu na malych 

obrotach przez 3...8 minut; 

zatrzymaé silnik i opréznié z oleju 

miske olejowa oraz filtr glowny 

i bocznikowy, nastepnie wkrecié kor- 

ki i napetnié ukiad 6 1 Swiezego ole- 

ju silnikowego Extra; 

dalsze wymiany oleju Extra na Ex- 

tra nalezy przeprowadzaé bez ptuka- 

nia (wymieniajac wklad w filtrze 

bocznikowym); 

Przy przejsciu z 
na Selektol 

— po spuszczeniu oleju Lux z cieplego 

eleju Lux 

silnika napeini¢é miske olejowa 3 1 

oleju Selektol, uruchomié © silnik 

i utrzyma¢ go w ruchu na matych 

obrotach przez 5...1@ minut, nastep- 

nie zatrzymaé silnik i oprdéznié mi- 

ske olejowa; po opréznieniu miski 

olejowej z oleju obrocic kilka razy 

wat silnika rozrusznikiem lub korbg 
w celu ulatwienia splywu resztek 

oleju, przemyé filtr gttwny i wymie- 

nic wklad filtru bocznikowego, a na- 

stepnie napetni¢ miske Swiezym ole- 

jem Selektol; 

pierwszqa wymiane oleju Selektol na- 

lezy przeprowadzaé po 500 km nie 

ptuczac silnika zadnym olejem (bez- 

wzglednie nalezy wymieni¢ wktiad 

w filtrze bocznikowym); 

druga wymiane oleju Selektol prze- 

prowadzi¢ po przebiegu nastepnych 

1000 km r6wniez bez ptukania ukia- 

du smarowania silnika, nalezy jed- 

nak dokladnie oczysci¢e filtr gtowny 

i wymieni¢ wklad w filtrze boczni- 

kowym; 

kazda nastepna wymiane oleju Sele- 

ktol nalezy przeprowadzaé bez plu- 

kania uktadu smarowania silnika; 

nalezy jednak wymienia¢é wkiad w 

filtrze bocznikowym; 

przy przejsciu z oleju Extra 

na Selektol 

— nalezy postepowac tak samo, jak 

przy wymianie oleju tego samego 

rodzaju tj. bez dodatkowych zabie- 

gow i ptukania; po przebiegu 1000 

km nalezy dokonaé wymiany oleju 

Selektol nie ptuczac silnika zadnym 

innym olejem; bezwzglednie jednak 

nalezy oczySci¢ filtr glowny i wy- 

mienié wklad w filtrze boczniko- 

wym; 

e
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_przy przejsciach odwrot- 

nych, tj. z Selektolu na Extra lub Lux 

wzglednie Extra na Lux 

— dokonywanie specjalnych zabiegéw 

nie jest wymagane, nalezy postepo- 

wacé tak, jak przy wymianie oleju 

tego samego rodzaju. 

3.3. Czyszezenie i wymiana wkladow 
filtro6w 

Czyszczenie filtru giéwnego nalezy prze- 

prowadzaé w nastepujacy sposdéb: 

— zdjac filtr z silnika po odtaczeniu 

clegna laczacego jego ramie z peda- 

tem sprzegia, 

— odkreci¢e pokrywe filtru i wyja¢ ja 

lacznie z elementami filtrujacymi, 

— usungé zanieczyszezenia z osadnika, 

grzebienia i pltytek, doktadnie prze- 

myé filtr (zestaw ptytek filtrujacych) 

w benzynie pokrecajac réwnoczesnie 
plytki dzwignia grzechotki, osuszyé, 

sprawdzi¢ dzialanie zapadki, 

— zatozyé i dokrecié osadnik do korpu- 

su filtru, 

— zamocowaé filtr na silniku, przykre- 

cié ciegno. , 

Czynnosci zwigzane z wymiang wkladu 

filtru bocznikowego opisano przy wy- 

mianie oleju w silniku pkt 3.2. 
5 

4. UKLAD ZASILANIA 

4.1. Obsluga filtru powietrza 

Obstuga filtru powietrza (rys. 50) spro- 

wadza sie do okresowej wymiany oleju, | 

ktéra nalezy przeprowadzaé w nastepu- 

jacy sposob: 

— odiaczy¢ przewod ssacy gaznika od 

kadiuba filtru powietrza, 

— wyjaé filtr z samochodu, 

— odkrecié Ssrube motylkowa, 

— zdja¢ pokrywe filtru, 

— rozebra¢é filtr przez odlaczenie obu- 

dowy od osadnika filtru, 

— wylaé zanieczyszczony olej z miski, 

— umyé wszystkie czesci filtru w naf- 

cie, 

  

Rys. 50. Filtr powietrza 

— wlaé do miski 350 cm? Swiezego ole- 

ju silnikawego (poziom oleju jest 

oznaczony strzatka), 

— zilozyé filtr i zamocowaé na silniku. 

4.2. Obsluga pompy paliwa 

Obsiuga pompy polega na oczyszezeniu 

osadnika. W tym celu nalezy odkrecié 

Srube strzemienia mocujacego szklanke 

osadnika, zdja¢ szklanke (1, rys. 51) 

i oczyscié ja czysta szmatka. 

Gorng czesé pompy nalezy przemyé czy- 

stym paliwem i przedmuchaé sprezo- 
nym powietrzem. Zamontowaé szklanke, 

po czym poruszajac recznqg dzwignia 

pompy (2, rys. 51) napeini¢ osadnik pa- 

liwem. Jednoczegnie sprawdzié szczel- 

nosé przylegania szklanki korpusu pom- 

py. W razie stwierdzenia przecieku do- 

krecié mocniej Srube strzemienia lub 

wymienié uszczelke. Ponadto nalezy 

zwrécié uwage, ezy Sruby mocujace 

pompe nie ulegly poluzowaniu. W razie 

stwierdzenia nalezy je dokreci¢. 
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Rys. 51. Zdejmowanie szklanki osadnika 
pompy paliwa 

1 — szklanka osadnika, 2 — recezna dzwignia 
pompy 

4.3. Obsluga gaznika | Jikov 40 SOP 

Silnik S21 wyposazony jest w gaznik 

Jikov 40 SOP (rys. 52). 
Gaznik ten jest wyregulowany fabrycz- 

nie, z tego wzgledu przeprowadzenie 

regulacji na wiasna reke przez uzytko- 

wnika jest wzbronione. Uzytkownik mo- 

ze jedynie przeprowadzié regulacje wol- 

nych obrotow silnika przez doprowa- 

dzenie do odpowiednich obrotéw przy 

mozliwie najmniejszym otwarciu prze- 
pustnicy oraz czySscié gaznik w razie 

stwierdzenia nieprawidiowosci w jego 

pracy. 

Jezeli po oczyszezeniu gaznika stwier- 

dza sie w dalszym ciagu nieprawidio- 

wosci w jego pracy objawiajace sie: 

— nadmiernym zuzyciem paliwa, 

— zmniejszeniem przyspieszen i maksy- 

maInej predkosci samochodu, 

42 

— nier6wnomierng pracg silnika, 

— utrudnionym rozruchem silnika (mi- 

mo ze ukiad zaptonowy jest dobry) 

nalezy zwrocic sie do Autoryzowanej 

Stacji Obstugi w celu przeprewadzenia 

odpowiedniej regulacji. 

DO EF AAFHR FSET 

agit fmm RET 

  

  
Rys. 52. Gaznik Jikov 4¢ SOP 

1 — wkret regulacyjny ustawienia przepust- 
nicy, 2 — wkret regulacyjny deplywu mie- 
szanki 

4.3.1. Regulacja wolnych obretow 

Przed przystapieniem de regulacji wol- 

nych obrot6w nalezy najpierw spraw- 

dzic stan Swiec, odstep stykow przery- 

wacza oraz kat wyprzedzenia zapionu. 

Temperatura plynu chiodzacego w sil- 

niku podezas regulacji powinna wyno- 

sié ok. 80°C. 

Regulacje przeprowadza 

wkretami (1 i 2, rys. 52). 

Najpierw nalezy dokrecié do oporu 

wkret regulacji iloSci doptywajacej mie- 

szanki, po czym odkrecié go o 2...3 ob- 

roty. Pokrecajac wkretem regulacyjnym 

przepustnicy ustawié ja w potozeniu 

minimalnego otwarcia, przy ktoérym sil- 

nik zaczyna pracowaé nieréwnomier- 

nie. 

Przy takim ustawieniu przepustnicy, 

pokrecajac wkretem 2 w lewo {lub pra- 

sie dwoma 
is 
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wo, ustalié najwieksze obroty silnika, 

a nastepnie odkrecajac wkret 1 odpo-— 

wiednio je zmniejszyé. 

Zadaniem regulacji biegu jalowego jest 

doprowadzenie do odpowiednich obro- 

tow przy moZzliwie najmniejszym otwar- 

ciu przepustnicy. 

4.3.2. Rozbieranie i czyszczenie - 

W czasie pracy silnika osady pochodza- 

ce z paliwa jako nielotne oraz inne za- 

nieczyszczenia mechaniczne majq ten- 

dencje gromadzenia sie w gazniku i za- 

tykaja dysze oraz kanaly, powodujac 

tym samym nieprawidilowa prace gaz- 

nika. Dlatego nalezy gaznik oczyScié. 

W tym celu nalezy wymontowaé gaz- 

nik, odkrecié pokrywe komory plywa- 

kowej oraz wszystkie dysze (rys. 53), 

wyplukaé czystym paliwem osiadie w 

komorze ptywakowej zanieczyszczenia, 

a dysze i kanaty przedmucha¢ sprezo- 

nym powietrzem (w tym celu mozna 
uzyé pompki do ogumienia). Jezeli gaz- 

nik przelewa, nalezy zdjaé pokrywe ko- 

mory plywakowej, przemyé i przedmu- 

chaé zawor iglicowy. 

Zabrania sie przedmuchiwania ztozone- 

go gaznika sprezonym powietrzem do- 

prowadzonym do otworédw wlotowych 

benzyny i rurki kompensacyjnej, po- 

niewaz moze to doprowadzié do uszko- 

dzenia piywaka. 

Regulacja poziomu paliwa polega na 

odpowiednim ustawieniu ramienia ply- 

waka. Poziom paliwa powinien znajdo- 

waé sie do 15...16 mm od krawedzi ko- 

mory plywakowe]j. 

Uwaga. W czasie czyszezenia gaznika nale- 

zy zachowaé szczegolng ostroznosé, aby nie 

wydmuchaé szklanej kulki znajdujacej sie 

pod bocznikowa dysza paliwa. Niedopusz- 

czalne jest czyszezenie dysz gaznika przed- 

miotami metalowymi. 
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4.4. Obsluga gaznika G 35 

Silnik M20 wyposazony jest w gazZznik 

G 35. 

Regulacja gaznika G 35 obejmuje naste- 
pujace ezynnosci: 

— sprawdzenie i ustawienie poziomu 

paliwa w komorze plywakowe}, 

— wyregulowanie wolnych  obrotdow 

biegu jaiowego, 

— sprawdzenie i wyregulowanie chwili 

wiaczania oszczedzacza, 

— sprawdzenie uszczelnien i polqczen. 

W celu sprawdzenia i ustawienia po- 

ziomu paliwa w komorze ptywakowej 

nalezy wykonac nastepujace czynnosci: 

— odkrecié dwa wkrety i  ostroznie 

zdja¢ pokrywe komory pltywakowej 

uwazajac, aby nie spowodowaé 

uszkodzenia uszczelki; 

Uwaga. Czynnosé te nalezy wykonaé bez od- 

laczenia przewodow paliwa oraz obowiazko-~- 

wo przy nie pracujacym silniku. 

  

        
Rys. 54. Sprawdzanie poziomu paliwa w ko-~ 
morze plywakowej 

— po odigczeniu przewodu wysokiego 

napiecia z cewki zaplonowej wlaczy¢é 

rozrusznik na okres, w kt6rym pom- 

pa paliwa napetini caltkowicie pali- 

wem komore plywakowa; 
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— zmierzyé odlegtosé powierzchni ben- 

zyny od gdérnej krawedzi komory 

plywakowej (rys. 54); odlegtosé ta 

powinna wynosié 14,5+0,5 mm; jezeli 

odlegtosé ta jest niewlasciwa, nalezy 

w przypadku zbyt niskiego poziomu 

paliwa sprawdzié przelotowosé prze- 

wodu i zaworka (3 i 1, rys. 55), do- 

  

        
Rys. 55. Regulacja poziomu w komorze ply- 
wakowej 

1 — zaworek doplywu paliwa, 2 — jezyczek 
regulacyjny, 3 — przew6d doplywu paliwa 

’ 

prowadzajac paliwo do komory ply- 

wakowe]j; w razie zatkania jednego 

z tych elementéw nalezy go przed- 

muchaé sprezonym powietrzem; 

w przypadku, gdy poziom paliwa 

jest zbyt wysoki, sprawdzié szczel- 

nosé zaworka dopltywu paliwa; w ra- 

zie stwierdzenia wadliwego dziata- 
nia zaworka wskutek zanieczyszcze- 

nia, nalezy wykreci¢ obsade iglicy 

.z korpusu gaznika oraz przemyé w 

czyste] benzynie obsade i iglice; po 

zamocowaniu sprawdzié ponownie 

szezelnosé zaworka, mierzac poziom 

paliwa w komorze; 

— wyregulowaé  ostatecznie poziom 
benzyny przez doginanie lub odgi- 

nanie jezyczka (2, rys. 55), umiesz- 

ezonego na ramieniu pltywaka. 

Regulacje wolnych obrotéw biegu jato- 

wego przeprowadza sie przy pracuja- 

cym, dobrze nagrzanym silniku po u- 

przednim wyregulowaniu szczeliny na 

stykach przerywacza i elektrodach 

Swiec. ° 

Czynnosci regulacyjne przeprowadzié 

w nastepujacej kolejnosci: 
— wykrecié o 2...3 obroty wkret usta- 

lajacy (1, rys. 56); 

  

      2 
  

Rys. 56. Regulacja wolnych obrotow biegu 
jalowego 

1 — wkret ustalajacy, 2 — wkret ustalajacy 
przepustnicy, Wkret regulacji ilosci 
mieszanki 

— wkrecié do oporu wkret regulujacy 

ilosé¢ mieszanki (3, rys. 56), po czym 

odkrecié go o dwa obroty; 

wkret 2 ustalajacy potozenie prze-_ 

pustnicy wkrecié w celu podwyzsze- 

nia obrotéw silnika, uruchomié sil- 

nik, a nastepnie wykrecaé wkret 

stopniowo az do chwili, gdy obroty 

silnika zmaleja i stang sie nierOwno- 

mierne; 

45



wkret 3 dokrecié lub odkrecié na 

tyle, aby uzyskaé najwiekszq dla te- 

go ustawienia przepustnicy liczbe 

obrotéw silnika; 

wkrecié wkret 2 w celu uzyskania 

jak najmniejszych obrotow silnika; 

ponownie ustali¢ najwiasciwsze po- 

tozenie wkretu 3, zapewniajace réw- 

nomierng prace, po czym wkretem 2 
ustawi¢ najmniejsze obroty silnika; 

po uzyskaniu wiasciwych wolnych 
obrot6w nalezy dokrecié wkret 1 w. 

polozenie, w ktorym jego czolo be- 

dzie odlegie o ok. 1 mm od jezyczka 

dzwigienki ograniczajace]. 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Rys. 57. Regulacja wiaczania oszczedzacza 
1 — nakretka regulacyjna 
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Rys. 58. Gaznik G 35 

1 — dysza glowna paliwa, 2 — korek, 
3 — dysza paliwa biegu jalowego, 4 — 
dysza powietnza biegu jalowege, 5 — tio- 
czek pompki przyspieszajacej], 6 — spre- 
zyna, 7 — wtryskiwacz, 8 — zawo6r ssacy, 
9 — nakretka regulacyjna chwili wiacza- 
nia oszezedzacza, 10 — dysza wyrownaw- 
cza powietrza, 11 — Sruba regulacyjna, 
122 — zawor ttoczacy, 13 — rezpylacz, 
14 — gardziel giéwna, 15 — przepustnica 
rozruchowa, 16 — przepustnica gidéwna, 
17 — ptywak, 18 — gardziel wstepna, 
19 i 20 — Sruby regulacyjne, 21 — dzwi- 
gpienka ograniczajaca 
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Uwaga. Sprawdzianem prawiditowosci_ usta- 
wienia wolnych obrotéw jest préba szybkie- 
§0 otwarcia i zamkniecia przepustnicy gltow- 

nej, podezas ktorej silnik nie powinien 

zgasna¢c; jezeli silnik zgaSnie, nalezy nieco 

dokrecié wkret 2 i powtdérzyé wszystkie po- 

zostale czynnoSci omdwione powyzej. 

Moment witaczania oszczedzacza wyre- 

gulowany jest fabrycznie za pomocg 

nakretki (1, rys. 57 oraz 9 rys. 58). 

W przypadku montazu rozebranego gaz- 

nika nalezy oszczedzacz wyregulowa¢ 

tak, aby przy potezeniu krawedzi prze- 
pustnicy gl6wnej w odlegtosci 12,5...13 

mm od Scianki gardzieli ttoczek 5 pom- 

py przyspieszajacej (rys. 58) zetknal sie 

swa powierzchnig czotowg z gorna po- 

wierzchnig zaworu tloczacego 12. Pra- 

widiowosé uszczelnien i polaczen gaz- 

nika sprawdza sie przez ogledziny. Je- 

zeli zauwazy sie zacieki benzyny, nalezy 
zbadaé przyczyne, dokreci¢ odpowiednio 

nakretki lub Sruby i ewentualnie wy- 
mienié uszezelki. Jezeli tego rodzaju za- 

biegi nie dadza pozadanych rezultatéw, 

nalezy sprawdzi¢, czy nie sa uszkodzo- 

ne lub zwichrowane powierzchnie przy- 

legania lub czy nie jest uszkodzona 

obudowa gaznika. W przypadku stwier- 

dzenia takich wad nalezy je usunac 

przez skrobanie zwichrowanych  po- 

wierzchni przylegania. Wykonanie tego 

rodzaju czynnosci zaleca sie powierzy¢ 

stacji obsiugi. - 

5. UKLAD CHEODZENIA 

5.1, Kontrola poziomu cieczy, 
napelnianie i opréznianie ukladu 

Do chtodzenia silnika w okresie letnim 

nalezy stosowaé miekka wode (najlepiej 

deszcezowa) w iloSci ok. 10,5 1. Ilos¢ wo- 

dy w ukladzie powinna by¢ taka, aby 

je] poziom siegal 2...3 em ponizej gérne} 

krawedzi wlewu chitodnicy (rys. 59). Na 

okres eksploatacji zimowej wode chto- 

dzacqa nalezy zastapic plynem o niskiej 

temperaturze krzepniecia w ilosci ok. 

10 1 tj. o okolo 0,5 1 mniej niz wody, 

Z uwagi na duzg rozszerzalnos¢ plynu 

przeciwmroznego. Poziom ptynu prze- 

ciwmroznego w chiodnicy powinien sie- 

gaé ok. 4...5 cm ponizej gornej krawedzi 

wlewu. 
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Rys. 59. Otwér przelewowy w gardzieli 
chiodnicy 

Ubytki wody w ukladzie uzupetniamy 
przez dodanie odpowiedniej iloSci wody 

przez wlew chiodnicy. Ubytki ptynu 

przeciwmroznego w chiodnicy wskutek 

parowania mozna uzupetniaé woda de- 

stylowana lub czysta wodq deszczowa, 

poniewaz z mieszaniny odparowuje pra- 

ktycznie tylko woda. Ubytki ptynu spo- 

wodowane jego wyciekiem z uktladu 

nalezy uzupeinié tylko odpowiedniga ilo- 

Sciq ptynu. W celu oprodznienia uktadu 

z wody lub ptynu nalezy otworzyé kur- 

ki spustowe, umieszczone w kadtubie 

i w chiodnicy (rys. 60), oraz zawor na- 

grzewnic przez przestawienie dzwigni 

w prawe potozenie (1, patrz rys. 36) oraz 

zdjaé korek chtodnicy (patrz rys. 59). 

Uwaga. W samochodach z silnikiem M26 mo- 

ze sie zdarzy¢, ze przy oproznianiu ukladu 

czesé wody pozostanie w przewodzie miedzy 

zaworem na giowicy a‘ trojnikiem. Dlatege 

przy wymianie wody na plyn przeciwmrozny 

zaleca sie  odtagczyé przew6d od zaworu 

i punktu mocowania na glowicy silnika. . 
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Rys. 60. Kranik spustu wody z chlodnicy 

W okresie zimowym, jezeli ptyn przeciw- 

mrozny nie jest stosowany, woda pozostata 

po oproznieniu ukladu w przewodzie w ra- 

zie dtuzszego postoju samochodu na wolnym 

powietrzu moze zamarznaé. Zjawisko to nie 

jest jednak zbyt grozne, poniewaz po ponow- 

nym zalaniu ukiadu woda i uruchomieniu 

silnika woda szybko rozmarznie i opdznie- 

nie w dzialaniu ogrzewania bedzie nieznacz- 

ne. 

Ptyn przeciwmrozny nalezy zlewa¢ do 

ezystych naczyft szklanych lub metalo- 
wych (z wyjatkiem naczyn pocynkowa- 

nych lub cynkowych). 

Prawidiowo uzywany ptyn  przeciw- 

mrozny nie traci swoich wiasnosci na- 

wet przez kilka sezonéw. Przed powtor- 

nym uzyciem ptyn nalezy przefiltrowac. 

Ukiad chtodzenia nalezy napeliniaé przez 

wlew chiodnicy, przy czym kKurki spu- 

stowe w kadtubie i w chiodnicy powin- 

ny byé zakrecone. 

Po wlaniu ptynu przeciwmroznego do 

uktadu nalezy otworzyé zawor nagrze- 

wnicy i uruchomi¢ silnik w celu wy- 

peinienia nagrzewnicy plynem, a na- 

stepnie uzupetnié ilos¢ plynu do wyma- 

ganego poziomu w chtodnicy. 

Podczas nalewania ptynu nalezy zwr6- 

cié uwage, aby nie oblaé nadwozia sa- 

mochodu, gdyz glikol powoduje mato- 

wienie lakieru. 

Uwaga. Plyn przeciwmrozny jest trujacy. 

Podezas nalewania ptynu zachowaé odpo- 

wiednig ostroznos¢, Scisle przestrzegaé wska- 

zan producenta. 
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5.2. Czyszczenie i plukanie ukladu 

Aby usunacé osad lub mut z wnetrza 

chiodnicy nalezy wymontowaé ja z sa- 

mochodu i ptukaé strumieniem gorace]j 

wody (ewentualnie wodnym roztworem 

mydia) o ciSsnieniu 1 kG/cm? doprowa- 

dzonym do dolnego konca chiodnicy, 

skierowanym w odwrotnym do normal- 

nego kierunku przeptywu wody. 

Zanieczyszezenia zewnetrzne chtodnicy 

nalezy usuwac¢ strumieniem wody pod 

cignieniem oraz przez przedmuchiwanie 

jej sprezonym powietrzem. 

Zanieczyszezenia ukladu chtodzenia ka- 

mieniem kotlowym nalezy usuwa¢ roz- 
tworem kwasu solnego (w stosunku 25 g 

kwasu o stezeniu technicznym na 1 1 

wody) w nastepujacy sposob: 

— wyja¢ termostat, 

— napeinié uktad roztworem, 

— uruchomié silnik na 30 minut. 

Po tych czynnoégciach nalezy roztwé6r 
wypuscié odkrecajac kurki i przemyé 

uklad woda biezacq (wprowadzajac waz 
gumowy do wlewu chtodnicy) do cal- 

kowitego usuniecia zanieczyszczen i ka- 

mienia kottowego. Przed zatozeniem ter- 

mostatu nalezy go dokladnie oczyScié 

i sprawdzié, czy nie jest uszkodzony. 

Uwaga. Do usuwania kamienia kotiowego 

nie wolno stosowaé wodnego roztworu sody 

kaustycznej ze wzgledu na niszczace dziata- 

nie sody na stopy aluminium. 

5.3. Regulacja i wymiana paska 
napedzajacego wentylator 

Naciag paska powinien byé taki, aby 

pod naciskiem kciuka w sposdb poka- 
zany na rys. 61 nie nastapilo wieksze © 

ugiecie niz 10...15 mm. Jezeli ugiecie 

jest wieksze, nalezy wyregulowac na- 

ciag w nastepujacy sposob: 

— odkrecié o kilka obrot6w Srube roz- 

pieracza; 

— odchylaé pradnice za pomoca tyzki 

do opon tak, aby pasek pozostat 

wiasciwie napiety; . 
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Rys. 61. 
Sprawdzanie naciagu paska wentylatora 

— nie zwalniajac ustalonego naciagu 

paska dokrecié mocno Srube rozpie- 

racza. 

‘Podezas regulacji naciagu paska nale- 

zy sprawdzi¢, czy nakretki Srub mocu- 

jacych pradnice i wspornik pradnicy 

sq dokrecone. | 

Regulacje naciagu paska nalezy prze- 

prowadzaé w czasie wszystkich obstug 

technicznych oraz kazdorazowo w ra- 

. zie stwierdzenia wiekszego ugiecia niz 

., ae 

ae i? 

wymagane. 

Pasek klinowy kwalifikuje sie do wy- 

miany w razie stwierdzenia: 

— ugiecia wiekszego niz 15 mm — po 

wyczerpaniu zakresu regulacji, 

— naderwania, deformacji lub urwa- 

nia paska. 

5.4. Kontrola pompy wody 

Pompa -wody nie wymaga_ specjalnej 

obstugi, ani smarowania. 

Kontrola polega na ogledzinach ze- 

4-Instrukeja obstugi sam. Zuk 

wnetrznych i stwierdzeniu, czy nie ma 

wyciekow. 

5.5. Kontrola termostatu 

Przy okazji ptukania ukladu chiodze- 

nia nalezy sprawdzi¢ dziatanie termo- 

statu. W tym .celu nalezy termostat za- 

nurzy¢ w podgrzanym naczyniu z wo- 

da i termometrem (zwréci¢ uwage, czy 

termostat i termometr nie dotykaja dna 

naczynia). W czasie podgrzewania na- 

lezy zmierzy¢ temperature poczatku 

i maksymalnego otwarcia zaworu ter- 

mostatu. 

Termostat jest sprawny jezeli tempe- 

ratura otwarcia zaworu miesci sie w 

granicach 68...74°C, a temperatura 

maksymalnego otwarcia w _ granicach 

77... 83°C. 

6. UKLAD ZAPLONU 

Prawidiowa praca silnika w decyduja- 

cej mierze zalezy od prawidlowego 

ustawlienia zapionu, a przede wszyst- 

kim od wlasciwego ustawienia kata 

wyprzedzenia zaptonu oraz od wiasci- 

wego odstepu stykoOw przerywacza. 

Silnik S21 wyposazony jest w rozdzie- 

lacz typu 44-44/IV (rys. 62), a silnik M20 

w rozdzielacz typu 44-44/III podobnej 

‘budowy. 
  

        
Rys. 62. Rozdzielacz zapionu 

1 — palec rozdzielacza, 2 — wkret ustalajacy 
obudowe, 3 — plytka selektora, 4 — wkret 
przerywacza, 5 — plytka przerywacza 
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6.1. Sprawdzanie i ustawianie kata 
wyprzedzenia zaplonu 

Dla silnika S21 przy zastosowaniu pa- 

liwa o liczbie oktanowej 78 kat wyprze- 

dzania powinien wynosi¢ 5°, dla silni- 

ka M20 — 8°. Sprawdzenia kata wy- 

przedzenia zapionu’ nalezy dokonywaé 

w czasie przeprowadzania obstug tech- 

nicznych, zgodnie z terminarzem poda- 

nym w tablicy 6, oraz w razie stwier- 

dzenia nieprawidtowoSsci w pracy silni- 

ka, takich jak: | 

— zwiekszenie zuzycia paliwa, 

— spalanie stukowe, 

— przegrzewanie sie silnika. 

Aby sprawdzié kat wyprzedzenia za- 

ptonu nalezy: 

— zdja¢ pokrywe wziernika kola za- 

machowego (rys. 63), 

  

    
Rys. 63, Wziernik kola zamachowego 

— zdja¢ koputke rozdzielacza, zwraca- 

jac uwage na potozenie obsady prze- 

wodu pierwszej Sswiecy zaplonowej, 

— podiaczyé lampke przenosng dodat- 

kowymi przewodami (jeden prze- 

wod z masa, a drugi z zaciskiem ni- 
skiego napiecia cewki zaplonowe)); 

— wtaczyé zaption, 

— obracaé watem korbowym silnika 
(za pomoca recznej korby) do chwi- 

li, kiedy palec rozdzielacza zaptonu 
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(od strony plytki stykowej) znajdzie 

sie naprzeciw obsady  pierwszej 

Swiecy, a stozkowy trzpien w otwo- 
rze wziernika wskaze 5° przed Kul- 

ka na kole zamachowym, ktora 

oznacza potozenie tloka pierwszego 
cylindra w zewnetrznym zwrotnym 

punkcie. | 

W tym potozeniu przy prawidtowo. 

ustawionym kacie wyprzedzenia zapto- 

nu powinna zapalac sie lampka. Jezelli 

lampka nie zapali. sie, nalezy ustawi¢ 

kat wyprzedzenia w nastepujacy spo- 

sob: 

— odkrecié (poluzowaé) wkret ustala- 

jacy obudowe rozdzielacza (pltytke 

selektora); 

— obracaé obudowe rozdzielacza (ptyt- 

ke selektora) az do chwili zapalenia 

sie lampki, przy czym lekkie nacis- 

niecie paleca rozdzielacza w kierunku 

pokazanym na rysunku 62 powinno 

spowodowac zgaszenie lampki. Do- 

krecié mocno wkret ustalajacy za- 

chowujac ustalone potozenie obudo- 

wy; . 
— wylaczy¢é zaption; 

— odiaczy¢ przewody lampki, zatozyé 

pokrywe wziernika i koputke roz- 

dzielacza. 

Po prawidiowym wyregulowaniu za- 

ptonu nalezy sprawdzié prace silnika 

na duzych obrotach (najlepiej w czasie 

jazdy). Wadliwa praca silnika Swiadczy 

o rozregulowaniu regulatorow’ kata 

wyprzedzenia zaptonu (podcisnieniowe- 

go i odsrodkowego), kt6ére nalezy wy- 

regulowaé w Autoryzowanej Stacji Ob- 

stugi (ASQ). 

Regulacje kata wyprzedzenia zaptonu 

przez przestawienie potozenia obudo- 

wy rozdzielacza (plytki selektora) na- 

lezy przeprowadzi¢ w razie zastosowa- 

nia paliwa o liczbie oktanowej innej 

niz wymagana.



Przesuniecie plytki selektora (3, patrz 
rys. 62) o jedng. dziatke odpowiada 
zwiekszeniu lub zmniejszeniu (zaleznie 

od kierunku obrotu) kata wyprzedze- 

nia zaplionu, tj. przyspieszenie lub op6z- 

nienie zaptonu o kat 2°. 

Przesuniecie ptytki w kierunku ozna- 

czonym na kopuice rozdzielacza (strzat- 

ka) powoduje opdznienie zaptonu. 

 Uwaga. Przy stosowaniu paliwa o liczbie 

ektanowej 78 i przy kacie wyprzedzenia za- 

pionu 5° dopuszeza sie niegiosne spalanie 

stukKowe w zakresie predkoSci 30...50 km/h. 

Jezeli spalanie jest bardzo gteSne i wyste- 

puje w wiekszym zakresie predkoSsci nalezy 

zwrocié sie do Autoryzowanej Stacji Obstugi 

w celu sprawdzenia prawidiowoSsci dziaiania 
rozdzielacza zaptonu. 

6.2. Sprawdzanie i regulacja odstepu 
stykow przerywacza 

Kontrole odstepu stykéw: przerywacza 

nalezy przeprowadzaé tacznie ze spraw- 

dzaniem wartosSci kata wyprzedzenia 

zapionu. * 

Aby sprawdzié odstep stykéw przery- 

wacza nalezy: 

— zdja¢é koputke i wyja¢ palec rozdzie- 

lacza, | 

— sprawdzi¢, czy styki nie sq nadpalo- 
ne (w razie potrzeby oczyScié je 

drobnym ptaskim pilnikiem), 

— obracaé wal korbowy silnika az do 
chwili maksymalnego rozwarcia sty- 

kow, : 

— sprawdzié szczelinomierzem odstep 

miedzy stykami, kt6ry powinien wy- 

nosié 0,35...0,45 mm. 

Jezeli odstep jest niewlaSsciwy, nalezy 

ustawié go w nastepujacy sposdb: 

— odkrecié (zluzowa¢é) wkret przery- 

wacza (4, patrz rys. 62) i zaczepiajac 

Srubokret w wycieciach plytki 5 

ustawi¢ wymagany odstep stykdow, 

— dokrecié wkret 4 i ponownie spraw- 

dzié odstep,. 
— zalozy¢é palec i koputke rozdzielacza. 

4* 

Uwaga. Jezeli zmniejszenie szczeliny wyni- 

kio z zuzycia stykOw oraz wytarcia pietki 

styku ruchomego i garbkéw krzywki, to od- 

suniecie stykOw od siebie (w celu uzyskania 

prawidiowej szczeliny) powoduje zmiane 

chwili rozwarcia stykow, a tym samym 

chwili powstania zaptonu. Diatego po regu- 

lacji szezeliny (odstepu) nalezy powtornie 

Sprawdzic (wyregulowa¢é) kat wyprzedzenia 

zapionu. 

6.3. Smarowanie rozdzielacza 

Smarowanie rozdzielacza polega na 

smarowaniu waltka rozdzielacza smarem 

stalym oraz czeSci rozdzielacza olejem 

silnikowym. 

W celu doprowadzenia smaru do wal- 

ka nalezy przekrecié smarowniczke 

Stauffera o 2...3 obroty. CzeSci roz- 

dzielacza smaruje sie po zdjeciu pokry- 

wki i wyjeciu palca przez zapuszczenie 

1...2 kropli oleju silnikowego na os 

przerywacza oraz na file smarujacy 

krzywke. JednoczeSnie nalezy staran- 

nie oczyscié sucha szmatka palec i po- 

krywke. 

Jezeli smarowniczka zostanie dokreco- 

na do oporu, nalezy ja wykreci¢ i na- 

peinié Swiezym smarem. 

6.2. Obsluga Swiee zaplonowyech 

Do silnika S21 nalezy stosowac Swiece 

z gwintem M14 o wartosci cieplnej 

225...240; do silnika M20 — Swiece 

Oo gwincie M18 i wartosci ciepInej 175. 

W czasie eksploatacji samochodu w 

okresie przeprowadzania obslug tech- 

nicznych nalezy sprawdzac: 

— odstep miedzy elektrodami Swiecy, 

ktory powinien wynosié 6,6...0,7 

mm dla silnika M20, a 0,5...0,6 mm 

dla silnika S21, 

— wyglad zewnetrzny Swiecy. 

Odstep miedzy elektrodami  nalezy 

sprawdzaé szczelinomierzem (rys. 64). 

o1
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W razie zwiekszenia sie tego odstepu 

nalezy wyregulowaé jego wielkoSé przez 

dogiecie bocznej elektrody. 

Wyglad zewnetrzny Swiecy (czesci 

wkreconej w giowice) Swiadczy o -jej 

stanie, a jednoczeSnie o pracy silnika. 

Jezeli 

— barwa izolatora jest jasnobrazowa, 

czesé gwintowana nieco ciemniejsza, 

‘ elektrody we wlasSciwym stanie — 

siwe, to silniki i Swiece pracuja pra- 

widiowo, 

— barwa izolatora jest biatla lub jasno- 
szara — Swieca ma za mala wartosé 

ciepIng (Swieca goraca) lub silnik 

pracuje na zbyt ubogiej mieszance, 

— Swieca jest czarna (izolator i czesé 

gwintowana sa pokryte suchg sadza) 

to ma ona za duza wartosé cieplna 

(Swieca zimna) lub silnik pracuje na 

zbyt bogatej mieszance. 
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Rys. 64. Kontrola odstepu miedzy elektro- 
dami Swiec 

Podczas ogledzin Swiec nalezy réwniez 

zwracaé uwage na uszkodzenie mecha- 

niczne izolatora Swiecy, np. pekniecie 

czesci zewnetrznej lub wewnetrznej 

(pekniecie wewnetrzne wskazuje na 

mala wartosé cieplng Swiecy). 

D2 
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Normalny okres' eksploatacji Swiecy 

wynosi 15000 km. Po tym przebiegu 

Swiece nalezy wymienié. Swiece nalezy 

wymienia¢é rowniez w razie stwierdze- 

nia peknieé izolatora (gdyz w tym przy- 

padku wytadowania elektryczne prze- 

biegaja poza szczeling miedzyelektrodo- 

wa) lub wypalenia elektrod. Wszelkiego 

rodzaju naloty na elektrodach i stopie 

Swiecy, Swiadczace o nieprawidtowej 

pracy swiecy lub silnika, nalezy usu- 

waé przez czyszcezenie miekkg drucia- 

na szczoteczka. 

s 

7. MECHANIZMY PRZENIESIENIA 
NAPEDU 

4.1. Regulacja ruchu jalowego pedalu 
i smarowanie elementéw 
sterowania sprzegia 

Regulacje ruchu jatowego pedaiu sprze- 

gia nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo, 

jezeli jego wielkosé nie mieSci sie w 

granicach 38...44 mm. 

Wielkosé ruchu jatowego pedatu sprze- 

gla reguluje sie przez zmiane dtugosci 

popychacza (2, patrz rys. 65), ktdéry 

dziala na dzwignie wytaczania sprze- 

gia. Aby zmieni¢ diugos¢c popychacza 

nalezy odkrecié przeciwnakretke 141 na- 

krecié lub odkreci¢ koncOwke 15 w za- 

leznosci od potrzeby. Po skonczonej re- 

gulacji nalezy pamietaé o zabezpiecze- 

niu koncowki przeciwnakretka. 

Smarowanie watkéw polega na wtta- 

czaniu smaru do dwéch smarowniczek 

(16, patrz rys. 65) umieszczonych po jed- 

nej na kazdym watku 12 i 17, nato- 

miast sworznie ciegien nalezy przesma- 

rowaé kilkoma kroplami oleju silniko- 

wego. _ 

hLozysko wyciskowe 5 nalezy nasmaro- 

wac przez przekrecenie smarowniczek 

Stauffera o 2...3 obroty. Po dokrece- 

niu smarowniczki do oporu nalezy ja 

odkrecié i napeinié Swiezym smarem. 

 



   

  

        
  

  
    

  

7.2. Wymiana oleju w skrzynce biegow 

Olej w skrzynce biegéw nalezy wymie- 

niaé bezposrednio po zakonczeniu pra- 

cy samochodu, wtedy gdy olej jest roz- 

grzany. - 

Aby wymienié olej w skrzynce bieg6w 
nalezy: | 

— wykrecié korek wlewowy, nastepnie 

korek spustowy (dolny) i zlaé olej 
do podstawionego naczynia; 

— zakrecié korek spustowy, wlaé 1,2 1 

Swiezego oleju przektadniowego do 

poziomu otworu korka wlewowego 

i zakreci¢ korek wlewowy. 

  

1— wspornik wewnetrzny 9 — pedal sprzegta, 
7 waltka posredniego pe- 10 — sprezyna dociagajaca 

SKOK | atow Y datu sprzegia, pedal, 
2— popychacz dzwigni wy- 11 — ciegno pedatu = sprze- 

laezania sprzegia, gta, 
— dzwignia wylaczania 12 — watek posredni pedalu 

sprzegia, sprzegtia, 

4— sprezyna odciagajaca, 13 — wspornik zewnetrzny 
5 — lozysko wyciskowe walka poSredniego, 

sprzegta, : 14 — przeciwnakretKa, 
6 — gniazdo tozysKa, 15 — koncéowka, 
7? — sprezyna odciagajaca 16 — smarowniczka, 

gniazdo, . 17 — walek pedatu 
8 — smarowniczka Stauffe- 

_ ‘ \ 
4 — Coy 

4G . 

Rys. 65. Mechanizm 
wylaczania sprzegia 

  

7.3. Wymiana oleju w tylnym moscie 

Wymiane oleju w tylnym moécie nale- 

zy wykonaé bezpoSrednio po zakoncze- 

niu pracy pojazdu, gdy olej jest cieply 

i rzadki. Po spuszezeniu oleju zakrecié 

korek spustowy, wlaé do poziomu kra- 

wedzi otworu wlewowego 1,1 1 Swiezego 

oleju przekitadniowego i zakreci¢ korek 

wlewowy. 

7.4. Smarowanie przegubéw i koficéwek 
wielowypustowych walu napedowego 

Przeguby walu napedowego nalezy 

smarowac  olejem przektadniowym. 
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Rys. 66. Przegub walu napedowego 

1 — smarowniezka krzyzaka przegubu, 2 — smarownicezka koncéwki wielowypustu 

W tym celu nalezy zatozyé na smarow- 

nice tloczkowa specjalng koncdéwke, 

ktéra umozliwi dostep do smarowniczki 

umieszezonej na krzyzaku przegubu 

miedzy jego ramionami (1, rys. 66). Olej 

nalezy wtlaczaé do momentu ukazania 

sie go w szczelinach potaczenia. 

Koncowki wielowypustowe walu nape- 

dowego nalezy smarowaé smarem sta- 

tym przez wtlaczanie go do smarowni- 
ezek (2, rys. 66) za pomocg smarownicy. 

8. UKLAD KIEROWNICZY 

8.1. Kontrola i regulacja luzu 
mechanizmu kierowniczego 

Luz mechanizmu kierowniczego nalezy 

sprawdzi¢é przez pokrecenie kolem kie- 

rownicy w lewo i w prawo. Dopusz- 

ezalny ruch jatowy kola kierownicy, 

mierzony na obwodzie wewnetrznym 

kota, moze wynosi¢ do 40 mm przy 

ustawieniu két jezdnych do jazdy na 

wprost. 

W razie stwierdzenia wiekszego luzu 

nalezy przeprowadzié regulacje przez 
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dokrecenie korkéw Srodkowego drazka 

kierowniczego (wg opisu w punkcie 8.4). 

Jezeli ruch jatowy nadal przekracza 

wymagang wartosé (40 mm) nalezy: 

— odkrecié nakretke (18, rys. 67) znaj- 

dujaca sie na gornej pokrywie obu- 

dowy przekladni kierowniczej; 
— zdja¢ podkiadke oporowa ustalajaca; 

— wkreci¢é specjalnym kluczem Srube 

regulacyjna 17 az do skasowania 

luzu, przy czym kolo kierownicy po-. 

winno obracaé sie lekko, bez wyczu- 

walnego oporu przy podniesionych 

kolach przednich. 

Regulacje nalezy przeprowadza¢é kazdo- 

razowo w razie stwierdzenia zbyt du- 

zego ruchu jatowego kola kierownicy 

oraz w czasie obsilugi technicznej OT-II. 

Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy wat 

kola kierownicy nie ma luzu osiowego. 

Pokrecajac na postoju kolem kierowni- 

cy w obie strony luz ten tatwo wyczu- 

wa sie palcem przyltozonym do szcze- — 

liny miedzy piasta kola kierownicy 

a kolumng kierownicy. 

Usuniecie luzu osiowego walu kierow- 

nicy nalezy powierzyé stacji obstugi.



    

  

  

1 — pokrywa dolna, 
2 — podktadki 

regulacyjne 
3 — pierSeen lozyska, 
4— koszyczek lozyska, 
o — Slimak, 

‘6 — wktadki lozyska, 
7 — Wal kKierownicy, 
8 — krazek, 
9 — os krazka, 

10 — nakretkKa, 
11 — ramie przekiadni 

kierowniczej, 
12 — uszizelniacz, 
13 — wat gitowny, 
14 — tuiejka, 
15 — htozyska krazka, 
16 — podkiadka oporowa, 
17 — Sruba regulacyjna, 
18 — nakretka, 
19 — kotek, 
20 — tozyske waleczkowe, 
21 — pokrywa gérna, 
22 — obudowa, 
23 — przewdd sygnalu 

dzwiekowego, 
24 — otwér wliewowy, 
25 — rama podsilnikowa, 
26 — Sruba mocujaca 

obudewe 

Rys, 67. Przekladnia Kierownicza 

8.2. Dokrecanie srub mocujacych 

obudowe przekladni kierowniczej 

Poniewaz kabina mocowana jest do ra- 

my  elastycznie (podkiadki gumowe) 

i ma mozliwos¢ przemieszczania sie, 

nalezy sprawdzaé prawidtowos¢ usy- 

tuowania przektadni kierowniczej z ko- 

lurona w stosunku do kabiny. 

Ustawienia kolumny kierowniczej na- 

lezy sprawdzac¢ w nastepujacy sposob: 

— odkrecié nakretki mocujace strzemie 

kolumny do wspornika kolumny 

i zdjac strzemie kolumny; 

— zluzowac sruby mocujace -wspornik 

kolumny kierowniczej (w_ razie 

stwierdzenia przesuniecia sie kolum- 

ny kierowniczej w stosunku do dol- 

nej péotki tablicy rozdzielczej) i usta- 

wié kolumne w takim potozeniu, aby 

po zamocowaniu strzemienia kolum- 

ny do wspornika i wspornika do 

dolnej poltki tablicy rozdzielczej, ko- 

    
  

  

      

lumna kierownicy znalazila sie w 

Srodkowym potozeniu; w razie nie- 

mozliwosci ustawienia kolumny kie- 

rowniczej za pomoca przesuwania 

wspornika kolumny nalezy regulacje 

ustawienia kolumny  kierownicze; 

przeprowadzi¢ tak jak przy demon- 

tazu i powtdrnym montazu prze- 

ktadni kierowniczej. 

W przypadku demontazu i powtornego 

montazu kolumny kierowniczej w_ sa- 

mochodzie Zuk, montaz nalezy przepro- 

wadzié wg nastepujacej kolejnosci: 

— zatozyé kolumne kierownicza do sa- 

mochodu i wstepnie przykreci¢ trze- 

ma Srubami M12 tak, aby zapewni¢ 

-sswobodny ruch przekiadni kierow- 

niczej w stosunku do wspornika 
obudowy przekladni kierowniczej; 

— ustawié wstepnie kolumne kierow- 

niczg tak, by zajmowata potozenie 

Srodkowe i zamocowaé Srubami M12 

(w razie niemozliwoSsci ustawienia 
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dopuszcza sie zastosowanie podkla- 
dek, ktérych faczna grubosé nie mo- 
ze przekraczaé 1,5 mm, zaltozonych 
na -Sruby M12 miedzy wspornik 
obudowy a obudowe przekladni kie- 
rownicze)j); 

— zamocowaé strzemie kolumny kiero- 
wniczej do wspornika, tak aby nie 
wywolaé scisniecia podkladki gumo- 
wej powyzej 1,5 mm; 

— ustawié i zamocowaé wspornik ko- 
lumny kierowniczej do pdétki tabli- 
cy rozdzielczej tak, aby kolumna 
kierownicza nie zostata przesunieta 
(bez napinania). 

8.3. Wymiana oleju w przekliadni 
kierowniczej 

Wymiane oleju w przektadni kierowni- 
czej] nalezy wykonaé najlepiej po za- 

Rys. 68. Drazki kierownicze 
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koficzeniu pracy pojazdu, gdy obudowa 
jest ciepla wskutek nagrzania sie od 
silnika. 

W celu) wymiany nalezy odkrecié 
0 5...6 obrotéw sgruby dolnej pokrywy 
(1, patrz rys. 67) po uprzednim oczysz- 
czeniu obudowy przekladni kierowni- 

_ ¢zej Z zanieczyszczen, podwazyé Srubo- 
kretem pokrywe uwazajac, aby nie 
zniszezyé uszezelki i zlaé olej do pod- 
stawionego naczynia. 

Uwaga. Przy odkreconych $rubach nie wol- 
no obracaé kola kierownicy, aby nie wy- 
pehna¢é lozyska z obudowy pierscienia §li- 
maka. . 

Nastepnie dokrecié §ruby pokrywy 
i wlaé Swiezy olej przektadniowy 
(0,25 1) do poziemu dolnej krawedzi ot- 
woru wlewowego, po czym zakrecié ko- 

rek (24, patrz rys. 6). 
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1 — sworzen kulowy, 8 — obejma zacisku drazka, 2 — ostona, 9 — drazki kierownicze ze- 3 — miseczka koncéwek wnetrzne, drazka, 10 — korek drazka  kiero- 4— pierscienh osadezy za- wniczego, Slepki, ; 11 — sprezyna, 9 — zaslepka koncoéwki, 12 — miseczka drazka, 6 — sprezyna, 13 — zwrotnica, 7 — koncowka drazka, 14 — dzwignia zwrotnicy, 
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15 i 16 — déwignie pogred- 
nie, 

17 — drazek 
srodkowy, 

18 — naktadka sprezyny, 
19 — koncéwka, 
20 — drazek posredni, 
21—ramie przektadni kie- 

rowniczej 

kierowniezy



8.4. Regulacja luzu Srodkowege drazka 
kierowniczego 

Regulacje luzu srodkowego drazka kie- 

rowniczego nalezy wykona¢é w nastepu- 

jacy sposob: 

— wyja¢ zawleczki z obu stron drazka 

(17, patrz rys. 68); 

— dokrecié oba korki 10 do oporu; 

— prawy korek dokrecié do najblizsze- 

Zo potozenia, w ktOdrym mozna zalo- 

zyé zawleczke i rozgiaé jej konce; 

— lewy korek od strony ramienia prze- 

kiadni kierowniczej odkKreci¢ naj- 

pierw o pot obrotu, po czym odkre- 

cié dalej do najblizszego potozenia, 

w ktorym mozna zatozy¢ zawleczke 

i rozgia¢é jej konfice. 

Jezeli po tej regulacji istnieje zbyt duzy 

luz (kierowanie wozem jest utrudnione) 

oznacza to, Ze powierzchnie sworzni ku- 

lowych sa zuzyte i trzeba wymieni¢ 

sworznie na nowe. 

8.5. Obsluga dzwigni posrednich 
i przegubow drazkow kierowniczych 

Dzwignia posrednia (rys. 69) ulozysko- 

wana jest na trzpieniu 7 w dwu tulej- 

kach z tarnamidu 2. Zabezpieczenie 

przed zanieczyszczeniem stanowia dwa 

pierScienie uszczelniajace 8 z gumy ole- 

joodpornej. 

W czasie montazu trzpien, wewnetrzne 

pierScienie tulejek i pierScienie uszczel- 

niajgce smarowane sq smarem statym. 

Wymiana smaru powinna byé dokony- 

wana raz na rok oraz w przypadku wy- 

miany uszkodzonego pierSscienia uszczel- 

niajacego z uwagi na mozliwoS¢ prze- 

dostania sie zanieczyszczen do miejsc 

tozyskowania dzwigni. 

W celu wymiany smaru nalezy wyja¢ 

zawleczke 4 i odkrecié nakretke koro- 

nowa 3 mocujaca dzwignie, wyjaé drut 

zabezpieczajacy ze Srub 9 mocujgacych 

trzpien do poprzeczki i wykrecié je. Po 

rozmontowaniu nalezy usunac¢_ stary 

  

  

   

   

Rys. 69. . 
Dzwignia poSrednia 

  
  

      

1 — ramie dzwigni, | 
2 — tulejki, rb 
3 — nakretka koronowa, 4 | . 
4 — zawlecezka, LJ 
5 — podkladka, 
6 — podktadka regulacyjna, — | 

7 — trgpien wspornika, 
8 — pierScienie uszczelnia- 

jace, ; 

9 — Sruby mocujace wspor- 
nik , 

smar, przemyé dokladnie wszystkie ele- 

menty benzyng ekstrakcyjna, dokladnie 

osuszyé i nasmarowaé Swiezym smarem. 

Montaz dzZwigni nalezy przeprowadzié 

w kolejnosgci odwrotnej do demontazu. 

Podezas eksploatacji samochodu luz na 

dolnym koncu dZwigni poéredniej zwie- 

ksza sie w miare zuzywania sie czesci 

wspotpracujacych. 

W przypadku powiekszenia sie luzu 

(mierzonego na dolnym koncu dzwigni) 

do wielkosci 2,5 mm, nalezy dokonaé 

regulacji luzu przez dokrecenie nakret- 

ki koronowej 3 tak, aby wynosit on ok. 

0,5...1 mm, po czym zabezpieczy¢ na- 

kretke zawleczka. 

Smarowanie przegubéw drazkéw kie- 

rowniczych polega na wciskaniu smaru 
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stalego w smarowniczki do chwili uka- 

zania sie Swiezego smaru w szczelinach. 

Nadmiar smaru usung¢ szmatka. 

9, UKLAD HAMULCOWY 

9.1. Kontrola, odpowietrzanie i regulacja 
hamuleow hydraulicznych 

Dziatanie hamulcéw nalezy sprawdzié 

podezas jazdy prébnej samochodu cal- 

kowicie obciazonego z _ predkoscia 

30 km/h na poziomej drodze o nawierz- 

chni twardej, rownej suchej i czystej — 

aiugosé-drogi hamowania nie moze byé 

wieksza niz 7,5 m. 

Jezeli podczas hamowania samochéd 

nie wykazuje tendencji do zbaczania 

i samoczynnego skrecania, a _ unieru- 

chomienie koI nastepuje mnie] wiecej 

w potowie skoku pedaitu hamulca, wy- | 

nik préby jest dobry. Jezeli unierucho- 

mienie k6éI nastepuje pod koniec skoku 

pedaiu lub dopiero po powtdrnym, 

a nawet kilkakrotnym jego naciSnieciu, 

oznacza to, ze uktad hamulcowy jest 

zapowietrzony lub rozregulowany. 

W celu odpowietrzenia ukladu nalezy: 

— sprawdzié poziom plynu — powinien 

Siegaé 15...20 mm ponizej krawe- 

dzi otworu wlewowego; w razie po- 

trzeby uzupeinié plyn;    
ope 3 fe Ww) . 

we 

2 3 4 

-—— zdjaé¢ kapturek gumowy z odpowie- 

trznika cylinderka tylnego kota i za- 

lozyé na odpowietrznik rurke gumo- 

wa (1, patrz rys. 72); 

— przeciagnaé rurke przez otwor klu- 

cza, nasadzié klucz na nakretke od- 
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powietrznika, a drugi koeniec rurki 

wiozyé do naczynia z plynem; 

— nacisngé na pedal hamulca, odkreci¢ 

o niecaty obroét odpowietrznik, za- 

krecié odpowietrznik i zwolni¢ po- 

woli nacisk na pedal; czynnos¢ po- 

wtarzaé tak dtugo, az z rurki gumo- 

wej przestana wydostawac¢ sie pe- 

cherzyki powietrza; 

— odpowietrzy¢é pozostate cylinderki w 

identyezny sposdb w_  kolejnoSsci: 

tylny prawy, tylny lewy, przedni 

prawy dolny, przedni prawy gorny, 

przedni lewy dolny, przedni lewy 

gorny (przed przystapieniem do od- 

powietrzenia kazdego nastepnego 

cylinderka nalezy dolaé plynu ha- 
mulcowego do zbiornika pompy); 

— sprawdzié czy pedat hamulca stawia 

opér w polowie skoku, skontrolowaé 

poziom plynu (w razie poirzeby uzu- 

petnic), zakrecié korek wlewu. 

Jezeli po odpowietrzeniu  ukiadu ha- 

mulcowego pedat hamulca stawia wy- 

razny opér dopiero w koncu skoku, lub 

przy powtorzonym ruchu pedalu, ozna- 

cza to, Ze istnieje zwiekszony luz mie- 

dzy oktadzinami szczek a bebnami ha- 

mulcowymi. W tym celu nalezy wyre- 
gulowaé szczeki hamulcowe za pomoca 

krzywek (2, rys. 71, 72), ktore na ze- 

wnatrz tarczy hamulcowej zakonczone 

sa Sruba w nastepujacy sposob: 

Rys. 76. Pompa hamulcowa 

1 — pedal hamutlca, 
2 — popychacz, 
3 — przeciwnakretKa, 

4 — koneéwka popychacza 

— podnies¢ kola tak, aby nie dotykaly 

ziemi; 

— zatozyé klucz na teb Sruby krzyw- 

ki 2 tylnej szczeki przedniego kota 

-i obracajac koto do przodu wolno 

pokrecié kluczem (zgodnie z kierun- 

E
S
 . 

e
t



  

wv \\t   
: Wir 

eps 

) Ai bh 
r} tg = ik 
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— sprawdzié¢,           
    

Rys. 71. Odpowietrzanie cylinderka hamul- 

cowege i regulacja szcezek . hamulcowych 

w kolach przednich 

1 — rurka gumowa, 2 — Sruba krzywki, 

3 — sworzen mimosrodowy 

kiem podanym na rysunku 72), az 

koto zoestanie zahamowane; 

— odkrecié nieco Srube krzywki tak, 

aby kole obracato sie swobodnie; 

— wyregulowaé w ten sam sposob 

druga szczeke tego samego kota; 

— wyregulowaé luz szczek w pozosta- 

‘lych kotach, przy czym przy regula- 

cji obydwu szczek przedniego kota 

i przedniej szczeki tylnego kola 

obracaé kota do przodu, przy regu- 

lacji tylnej szczeki tylnego kola — 

do tytu; . 

— sprawdzi¢, czy bebny hamulcowe nie 

nagrzewaja sie w czasie jazdy. 

Jezeli zwiekszony luz miedzy oktadzina- 

mi a bebnem hamulcowym jest wyni- 

kiem zuzycia okladzin szczek hamulco- 

wych, regulacja polega dodatkowo na 

odpowiednim ustawieniu dolnych mi- 

mogrod6éw sworzni szczek, ktore nalezy 

wykonaé w sposdb nastepujacy: 

— wyregulowaé szczeki za pomoca gor- 

nych krzywek 2; 

nakretki 

sworznie 3; 

zabezpieczajace 

— nacisnaé lekko na pedat hamulca 

i obracaé powoli sworzen w kierun- 

ku pokazanym na rysunku 72 az do 

oporu; 

— dociagnaé nakretki; 

— zwolnié pedat i sprawdzié plynnosé 

obracania sie kola (w razie potrzeby 

obrocié nieznacznie sworznie w od- 

wrotnym kierunku); | 

— sprawdzi¢ skok pedaitu hamulca i iw 
razie potrzeby ponownie przeprow®”- 
dzié regulacje szczek za pomoca mi- 

mosrodow; . 

czy bebny hamulcowe © 

nie nagrzewaja sie podczas jazdy; 

— sprawdzié stan przewoddéw elastycz- 

nych i polaczen uktadu hamulce- 

wego. 

  

  

    

  

  

  

  

Rys. 72. Odpowietrzanie cylinderka hamul- 

cowego i regulacja szezek hamulcowych 

w kotlach tylnych 

1 — rurka gumowa, 2 — Sruba krzywki, 

3 — sworzenh mimosrodowy 
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9.2. Regulacja ruchu jalowego 
pedalu hamulica 

Ruch jatowy pedatu hamulca powinien 

wynosié 9...15 mm. Regulacja pole-— 

ga na zmianie dtugosci popychacza 

(2, patrz rys. 70) laczacego ramie peda- 

lu z pompa hamulcowa. W tym celu 

nalezy odkrecié o kilka obrotéw prze- 

ciwnakretke 3 i pokrecajac koncéwke 

popychacza 4 ustali¢ odpowiedni luz 

pedatu. 

9.3. Uzupelnianie i wymiana plynu 
~ hamulcowego 

W celu uzupetnienia plynu hamulcowe- 

go nalezy: 

— odkrecié korek (poziom plynu powi- 

nien znajdowaé sie 15...20 mm po- 

nizej goérnej krawedzi otworu); 

— po uzupelinieniu ptynu hamulcowe- 

go zakrecié szczelnie korek. 

Do uzupetnienia nalezy bezwzglednie 

uzywaé ptynu hamulcowego tego same- 

go gatunku, ktory znajduje sie w ukia- 

dzie hamulcowym. Jezeli nie dysponuje 

sie plynem tego samego gatunku, nale- 

zy uktad hamulcowy przemy¢ doktad- 

nie spirytusem denaturowanym i wy- 

mienié plyn na nowy. 

W tym celu nalezy wymontowaé cylin- 

derki z tarcz hamulcowych oraz pom- 

pe hamulcowa. Po rozebraniu, oczysz- 

ezeniu i przemyciu oraz wytarciu do 

sucha wszystkich ezeSci cylinderkéw 

i pompy nalezy je zmontowaé zwilzajac 

plynem hamulcowym. Do czyszczenia 

nie wolno uzywaé narzedzi metalowych 

ani tez olejO6w mineralnych, benzyny, 

nafty, ropy itp., aby nie uszkodzié cze- 

Sci gumowych. 

Nastepnie nalezy przedmuchaé przewo- 

dy hamulcowe sprezonym powietrzem, 

zatozyé cylinderki i pompe, napeinié 

plynem i odpowietrzyé caly uklad. 
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Uwaga. W zwiazku z wprowadzeniem do Sa- 

mochodéw Zuk (wszystkie typy) wyproduko- 

wanych od IV kwartatu 1970 r. zmniejszo- 

nych cylinderkow hamulecowych w _ kotach 

tylnych, przestrzega sie uzytkownikow przed 

wymiana cylinderka starego typu na nowy 

tylko w jednym kole tylnym. 

W razie koniecznosci wymiany jednego cy- 

linderka starego typu w kole tylnym na no- 

wy, nalezy wymienié obydwa cylinderki ha- 

mulcowe w kolach tylnych na nowe (wypro- 

dukowane po III kwartale 1970 r.), gdyz 

tylko wymiana zapewni bezpieczng jazde. 

i jednakowy rozktad sit na bebny hamul- 

cowe. 

9.4. Kontrola i regulacja hamulca 
recznege 

Samochéd Zuk ma hamulec reczny 

‘umieszcezony miedzy skrzynka biegow 

i walem, dziatajacy na ukiad napedowy 

(rys. 73). Stuzy on przede wszystkim do 

zahamowania samochodu na_ »postoju. 

Wyjatkowo mozna uzyé go w celu za- 

pobiezenia wypadkom lub w razie na- 

glego uszkodzenia hamulcéw hydrau- 

licznych. 

Ostrzega sie przed uzywaniem hamulca 

recznego w innych przypadkach w cza- 

sie jazdy samochodu, gdyz obciaza to 

dodatkowo ukiad napedowy. 

Dziatanie hamulca nalezy uznaé za wia- 

Sciwe, jeSli petne zahamowanie samo- 

chodu nastapi przed dociagnieciem 

dzwigni hamulca do gérnego skrajnego 

potozenia. 

Obsiluga hamulca polega na okresowym 

smarowaniu (w czasie obstug technicz- 

nych) przegub6éw ukladu dzwigniowego 

olejem silnikowym oraz na regulacji 

luzu miedzy oktadzing cierng 2 i beb- 

nem hamulca 3. Hamulec reczny nalezy 

regulowaé po zalozeniu nowej oktadziny 

ciernej, gdy po catkowitym zaciagnieciu 

dzwigni efekt hamowania jest niewiel- 

ki. Aby wyregulowaé hamulec reczny, 

nalezy wykonaé nastepujace czynnosci: 

— ustawié dzwignie hamulca w skraj- 

nym dolnym potozeniu; 
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» Rys. 73. Hamulec reczny 

  

  i
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_1— taSma hamulcowa, 2 — okladzina tarczy, 3 — beben hamulca, 4 — drut zabezpieczajacy, . 
> i7 — wkrety regulacyjne, 6 i 9 — przeciwnakretka, 8 — ciegto hamulca, 10 — koncowka 
rozwidlona, 11 — sworzen ciegta, 12 — krzywka, 13 -- kamien krzywki, 14 — dzwignia ha- 
mulea 

— ustawié luz w Srodkowej czesci tas- 

my (w tym celu nalezy wyjaé drut 

zabezpieczajacy 4 i wkretem regu- 

lacyjnym 5 za ‘pomoca klucza i szcze- 

linomierza ustawié luz 0,3 mm mie- 

dzy taSmqa a bebnem); 

— ustawié luz w dolnej czeéci tagmy 

(w tym celu nalezy zluzowaé prze- 
ciwnakretke 6 wkretu regulacyjnego 

ltaczacego dolny koniec taSmy z u- 

chem wspornika i za pomoca Srubo- 

kretu oraz klucza ustawié luz 0,5 mm 

miedzy dolnym kofcem i bebnem, 

mierzac szczelinomierzem w odlegio- 

Sci okoto 40 mm od konca okladzin); 

—— ustawié luz w goérnej czesci taSmy 

(w tym celu nalezy zluzowaé prze- 

ciwnakretke na gwintowanym tacz- 

niku, na ktOrym nasadzone sq spre- 

zyny dociskajace i za pomoca klucza 

ustawié luz 0,5 mm miedzy gérnym 

koncem i bebnem, mierzac szczelino- 

mierzem w odlegtosci okolo 40 mm 

od konca okladziny). 

10. ZAWIESZENIE I KOLA 

10.1. Sprawdzanie dzialania 
amortyzatorow 

Sprawnosé dzialania amortyzator6w mo- 

zna zbadaé przez przejezdzanie samo- 

chodem przez przeszkode w_  postaci 

plytkiej bruzdy lub niewielkiego progu. 

Jezeli nadwozie samochodu wykona 

przy przejezdzie przez przeszkode nie 

wiecej jak dwa wahniecia, dziatanie 

amortyzatorow nalezy uznaé za dobre. 
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W przypadku stwierdzenia wiekszej ilo- 

Sci wahnie¢, a ponadto utrudnionego 

prowadzenia samochodu na zakretach 

i po wyboistej drodze, nalezy dokonac 

regulacji lub naprawy amortyzatorOw 

w stacji obstugi. 

10.2. Wymiana oleju w amortyzatorach 

W celu wymiany oleju w amortyzatorze 

przednim nalezy amortyzator wymon- 

towaé z samochodu odkrecajac Sruby 

laczace z wahaczami i belka zawiesze- 

nia oraz rozebrac. CzynnoSsci te nalezy . 

wykonaé w nastepujacej kolejnosci: 

— zdjaé z tloczyska amartyzatora (1, 

rys. 74) przektadke stalowg 2, po- 

duszki gumowe 3, tulejke 4 oraz osto- 

ne 9; 

+r 

Rys. 74. Amortyzator przedni 

— po napetnieniu olejem do amortyza- 

toréw, w ilosci 0,2 1, zlozyé amorty- 

zator i wmontowaé do samochodu. 

Aby wymienié olej w amortyzatorze 

tylnym nalezy wykonaé nastepujace 

ezynnosci: 

— odkrecié ramie amortyzatora od tacz- 

nika; ) 

— odkreci¢ korki zawordw (1, rys. 75) 

znajdujace sie po obu stronach osi 

ramienia i korek otworu wlewowe- 

go 23 
— wyjaé zaworki i zla¢ olej poruszajac 

ramieniem amortyzatora; 

— przepluka¢é amortyzator nalewajac 

przez otwor wlewowy nafte i poru- 

szajac ramieniem; 

— wiozyé zawory w odpowiednie dla 

nich gniazdo i wykrecié korki; 
* 

  

1 — ttoezysko amortyzatora, 2 — przekiadka, 3 — poduszki gumowe, 4 — tulejka, 5 — osiona, 
6 — nakretka ustalajaca, 7 — miseczka, 8 — pierscien uszezelniajacy, 9 — sprezyna, 10 — ttok 
amortyzatora, 11 — tulejka, 12 — pierscien uszczelniajacy, 13 — cylinder wewnetrzny, 
14 — zawo6r 

— wykreci¢é z cylindra amortyzatora 

nakretke ustalajaca 6; 

— wyjac miseczke 7, pierscien uszczel- 

niajacy 8 i sprezyne 9; 

— pociagajac za tiloczysko wyjac je 

z amortyzatora wraz z ttokiem 10, 

tulejkq 11 i pierscieniem uszczelnia- 

jaeym 12; 

— wyja¢ cylinder wewnetrzny 13 wraz 

z zaworem 14; 

— przemyé wszystkie czesci w nafcie, 

po czym sprawdzi¢ ich stan (czesci 

uszkodzone zastapi¢ nowymi); 
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Rys. 75, Amortyzator tylny 

1 — korki zaworéw, 2 — korek wlewowy 
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— napeinié amortyzator olejem w ilo- 

Sci 0,145 1 poruszajac podczas napel- 

niania ramieniem; 

— zakrecié korek otworu wlewowego 

i przykreci¢ ramie amortyzatora do 

lacznika. 

10.3. Regulacja luzu lozysk przednich kol 

Po stwierdzeniu luzu w ltozyskach przez 

poruszanie kolem w ptaszczyZnie pro- 

stopadie}j do jego osi (po podniesieniu 

przodu samochodu) lub w przypadku 

grzania sie piasty kola w czasie jazdy 

i wyciekaniu z niej smaru nalezy doko- 

naé regulacji w nastepujacy sposdb: 

— zdjqé kotpak kota i odkrecié pokry- 

we piasty; 

— wyjac zawleczke z czopa lozysk; 

— dokreci¢ nakretke czopa lozysk do 

oporu, a nastepnie odkrecié ja o 1/6 

obrotu i zabezpieczy¢é zawleczka; 

— zakreci¢ pokrywe piasty i 

kotpak; — . 

— sprawdzi¢ po przejechaniu kilku ki- 

lometréw, czy piasty kdol nie nagrze- 

waja sie nadmiernie. 

10.4. Wymiana smaru w piastach kol 

Kolejnosé postepowania przy wymianie 

smaru jest taka sama, jak przy regu- 

lacji luzu tozyska, z tym tylko, ze po 

zdjeciu kél i piast wraz z bebnami ha- 

mulcowymi nalezy wnetrze piast wy- 

my¢ w benzynie oraz wysuszy¢é tlozy- 

sko.. Piasty nalezy napeitnié Swiezym 

smarem statym i zatozyé na _ czopy; 

z kolei dokrecié nakretki ustalajace do 

oporu, a nastepnie cofnaé je o 1/6 obro-| 

tu i zabezpieczy¢ zawleczkami. & 

Uwaga. Brak zabezpieczenia nakretek zZa- 

wleczkami moze byé przyczyna wypadku, 

poniewaz nie zabezpieczona nakretka moze 

odkrecié sie i spowodowaé zsuniecie sie ko- 

la Zz czopa zwrotnicy. 

Smarowanie piast tylnych kdl polega 

na przekreceniu o 2...3 obroty pokry- 

wek smarowniczek Stauffera umiesz- 

zatozyc. 

ezonych na tylnym moSscie przy tar- 

ezach hamulcowych. 

Jezeli okaze sie, ze pokrywki dokrecone 

sa do konca, nalezy je odkrecié i na- 

pelnié smarem stalym. 

Smar w _ piastach nalezy wymienic 

w nastepujacy sposob: 

— zdja¢ kotpaki z kol, poluzowa¢ na- 

kretki mocujace, podniesé ty! samo- 

chodu do gory; 

— zdja¢ bebny hamulcowe, a nastepnie 

odiaczyé przewody hamulcowe; 

— odkreci¢ po 4 Sruby z Kazdej strony 

mostu, a nastepnie wyjac pdétosie 

z lozyskami za pomoca specjalnego 

Sciagacza; 

— przemy¢é tozyska benzyna, wysuszy¢ 

je i napeinié Swiezym smarem uzu- 

pelmiajac jednoczesnie smar w sma- 

rowniczkach Stauffera; 

— zamontowaé pdtosie po sprawdzeniu, 
ezy pierscienie trzymajqa tlozyska 

wiasciwie, zakrecié Sruby, nie zapo- 

minajac o podiozeniu podkladek 

sprezystych pod iby tych srub; 

— zaltozy¢ bebny i Kola, dokrecié prze- 

wody hamulcowe i odpowietrzy¢é 

uktad. 

10.5. Demontaz i montaz kol 
oraz kontrola ciSnienia w ogumieniu 

Przed demontazem nalezy umyé¢ kola 

jezdne strumieniem wody pod ciSnie- 

niem oraz» osuszyé sprezonym powie- 

trzem. . 

Kolejnosé eczynnosci 

kota jest nastepujaca: 

— odkrecié kapturek i zaworek detki 

w celu spuszczenia powietrza z detki; 

— oddzieli¢é stopke opony od obreczy 

kola; w tym .celu potozyé kolo na 

podtodze i wywrzeé nacisk na bok 

opony przy obreczy tak, aby opona 

oddzielitia sie od niej (czynnosé te 

wykonaé z obu bokéw kola); 

— nacisnaé jedna stopke opony tak, 

aby jej krawedz z drutem znajdo- 

przy demontazu 

63 

 



wata sie na potowie szerokoSsci ob- 

reczy w jej wgtebieniu oraz za: po- 

mocqa lyzek wyjaé jedna, a nastep- 

nie druga stopke opony z obreczy 
kota; 

— wyjaé detke z opony. . 

Wszystkie czeSci Kola nalezy oczyScié 

z kurzu sprezonym powietrzem. 

Montaz kéi nalezy wykonaé w odwrot- 

nej kolejnoSsci, przy ezym przed przy- 

stapieniem do sktadania k6t nalezy wy- 

konaé nastepujace czynnosci wstepne: 

— przeprowadzi¢ weryfikacje opon i de- 

tek; | 

—- dobraé opony o jednakowej rzezbie 

bieznika; 

— posypaé talkiem wnetrze opon i det- 

ke (nadmiar talkuw-usunaé); 
— witozyé detke w opone tak, aby det- 

ka nie byta skrecona. 

Po zmontowaniu k6t, napompowaniu 

i sprawdzeniu cisnienia zatozyé kola 

. W miare mozliwosci na poprzednie miej- 

sce, przy eczym przy dokrecaniu nakre- 

tek nie nalezy postugiwaé sie przediu- 

zaczem ramienia klucza, gdyz moze 

to doprowadzié do zniszczenia gwintu 

nakretki lub Sruby. Przy zamianie k6t, 

dokonywanej w celu rédwnomiernego 

zuzywania sie biezniké6w opon, nalezy 

przestrzegaé zasady, aby kola ogumio- 

ne wymieniaé stronami na kazdej osi.- 

Nie wymieniaé k6ét (ogumionych) krzy-’ 

ZOWO. ‘ 

Nalezy rowniez zwracaé uwage, aby na 

kola przednie nie zaktadaé opon wul- 

kanizowanych, poniewaz powoduja one 

Tablica 2 

Zaleznosé cigsnienia w ogumieniu 1) 

od obciazenia kd6t samochodu 
  

  

  

a haem? 2,29 2,9 2,75 3,00 

Obciazenie 

kota 

w kG 580 625 | 670 700       
1) Dla opony 6,50—16/6PR. 
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‘chem wskKazdwki 

‘a obrot sworznia w kierunku przeciw- 

niebezpieczne drgania w uktadzie kie- 

rowniczym. 

Cisnienie powietrza w ogumieniu spra- 

wdza sie ciSnieniomierzem po zdjeciu 

kapturkéw zaworkow. 

Wielkosé ciSnienia w ogumieniu k6l 

w zaleznosci od obciazenia przypadaja- 

cego na kolo podano w tablicy 2. 

Utrzymanie zalecanego cisnienia gwa- 

rantuje wymagana trwatosé ogumienia. 

10.6. Kontrola i regulacja ustawienia 
przednich koél — 

Przy obciazeniu statycznym samochodu, 

przy kt6rym dolne wahacze zawieszenia 

i osie geometryczne zwrotnic k6lt po- 

winny byé rdwnolegte do poditoza, k4- 

ty ustawienia kot powinny byé 

nastepujace: 

— kat wyprzedzenia 0°+1° (dodatni do 

przodu, ujemny do tytu); 
, +- 

— kat pochylenia kot 0° —90' 

Uwaga. Dopuszczalna roznica kat6w pochy- 

lenia lewego i prawego kola moze wynosi¢é 

0°30’. 

Do regulacji kata wyprzedzenia sworz- 

nia i kata pochylenia kot stuzy mimo- 

Srodowy, gwintowany sworzen wahaczy 

gornych (4, rys. 76). Przez obr6ét sworz- 

nia nastepuje przesuniecie gérnego kon- 

ca tacznika do przodu lub do tytu, przy 

jednoczesnym zblizaniu lub oddalaniu 

sie gornego konca tacznika do podtuz- 

nic ramy. Dzieki temu zmiana kata wy- 

przedzenia sworznia zwrotnic pociaga 

za soba rodwnoczesnie zmiane kata po- 

chylenia kota. 

Jeden peiny obrét sworznia zmienia kat 

wyprzedzenia o 1°30’ z tym, ze obrot 

sworznia w kierunku zgodnym z ru- 

zegarowej zwieksza, 

nym ruchowi wskazéwek zegara zmniej- 

sza wyprzedzenie. 

Natomiast kat pochylenia kota w za- 
kresie przesuniecia mimoSrodu poprzez 

 



  

  

  

  
  

  
Bys. 76. Zawieszenie przednie 

1 — Sruba Sciagajaca, 
2 — smarowniczkKa, 
3 — tulejka wahacza gér- 

nego (przednia lewa 
i tylma prawa), 

4— sworzen’wahaczy g6r- 
nych, 

5, 9 — wahacze gérne, 
6 — pierscien gumowy, 
7 — lacznik wahaczy, 
8 — Sruba lacznika,   

10 — tuleja wahacza (tylna 
lewa i przednia pra- 
wa), 

11 — tuleja tacznika waha- 
CZy, 

12 — sworzen wahaczy, 
13 — podkladka gumowa, 
14, 15 — wahacze dolne, 
a6 — przeciwnakretka 

sworznia, 
17 — pierscien ochrony tulei 

wahaczy dolnych, 
18 — sprezyna przedniego 

zawieszenia,   

  
19 — amortyzator, 
20 — poprzeczka ramy, 
21 — oS wahaczy, 

22 — podtluzgnica ramy, 
23 — Sruba poprzeczki ramy, 
24 — sworzen zwrotnicy, 

25 — zwrotnica, 

26 — kolek zabezpieczajacy, 
27 — ltozysko oporowe 

zwrotnicy, 
28 — tuleja owahaczy  dol- 

nych 

maksymalne i minimalne wartosci po- 

wraca do wartoSci pierwotnej, tj. takiej, 

jaka bylta przed obrotem sworznia wa- 

haczy. 

Przed przystapieniem do regulacji ka- 

t6w ustawienia kéil nalezy przygotowaé 

samochdéd w nastepujacy spos6b: 

— sprawdzié, czy nie ma luzéw sworz- 

ni w tulejkach; 

— wyregulowaé tozyska piast przed- 

nich kél!; 

— ustawié samochéd na poziomej pla- 

-szezyznie, sprawdzié i doprowadzié 

5 Instrukeja obstugi sam. Zuk 

ci$snienie powietrza w oponach do 

wymaganych wartosci; 

— obciazyé catkowicie samochdd (dolne 

wahacze powinny przy tym obciaze- 

niu zajmowaé polozenie rownolegtie 

do podioza); 

— ustawié kola do jazdy na wprost. 

Aby wyregulowaé katy wyprzedzenia 

i pochylenia, nalezy wykonaé nastepu- 

Jace ezynnosci: 

— odkrecié Srube zaciskowa (8, rys. 76) 

lacznika wahaczy w celu zwolnienia | 

sworznia wahaczy gornych; 

65



— wykrecié smarowniczke 2 z tulei wa- 

hacza. gornego i wstawi¢ klucz w 

szesciokatny otwdér  otaszezyzny 
czolowej sworznia wahaczy gornych; 

— obraca¢é kluczem sworzen wahaczy 

w celu uzyskania potrzebnych katow 

wyprzedzenia sworznia i pochylenia 

ko}; 

— dokrecié Srube dociskowa oraz wkre- 
cié smarowniczke na wlaSsciwe miej- 
sce; 

— sprawdzi¢ prawidtowo§sé przeprowa- 
dzonej regulacji kél. 

Uwaga. Sworznia wahaczy gornych nie na- 
lezy obracaé do konica, lecz pozostawic¢ za- 
pas nie mniejszy niz 1/8 obrotu. Jezeli za- 
pasu tego nie ma, to przy poruszaniu sie 
wahaczy plaszcezyzna czotowa sworznia moze 
oprzeé sie o plaszezyzne czolowa tulei i obr6- 
cié sworzen w gdérnym thie lacznika naru- 
Szajac geometrie przedniego zawieszenia. 

Do pomiaru katéw ustawienia két (kat 
pochylenia kola, kat wyprzedzenia swo- 
rznia, kat pochylenia sworznia zwrotni- 
cy) nalezy stosowaé przyrzady specjal- 
ne, 

Zbhieznosé jest to réznica odlegtosci 
pomiedzy krawedziami obreczy obu kél 
przednich na wysokoéci osi z przodu 
i z tytu kola. | 

Prawidiowa zbieznosé (do przodu) pe- 
-winna wynosié 1,5..3 mm, tzn. ze od- 
legtog¢ krawedzi obreczy z tytu powin- 
na byé o 1,5..3 mm wieksza od odleg- 
loSci z przodu. 

Sprawdzenie i regulacje zbieznosci na- 

lezy wykonaé w czasie obstug technicz- 

nych oraz w razie stwierdzenia zwiek- 

szonego i nier6wnomiernego zuzycia 

opon lub zwiekszonego zuzycia pali- 

wa. 

Przed przystapieniem do regulacji zbie- 

znosci nalezy: 

— podniesé przednie kolo i obracajac je 

reka sprawdzié bicie osiowe obreczy, 

ktére nie moze wynosié wiecej niz 

1,8 mm; 
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— opuScié samochdd i obciazyé go pet- 

nym tadunkiem; | 
— przeprowadzié regulacje luzu Srod- 

kowego drazka kierowniczego. 

Podczas regulacji zbieznogci k6lt w sa- 

. mochodzie, w ktorym drazki kierowni- 

eze nie byly rozbierane, kolejnosé czyn- 

nosci jest nastepujaca: 

— zluzowaé cztery Sruby zaciskajace 

koncéwki zewnetrznych drazkéw 

kierowniczych (8, patrz rys. 68); 

— obraca¢ kluczem rurowym  lewy 

i prawy drazek w tym samym kie- 

runku az do uzyskania prawiditowej 

zbieznosci i ustawienia przecieé w 

drazkach (oznaczonych na rys. 68 li- 

tera A), tak jak pokazano na rys. 68, 

lub z przestawieniem o 180° z tole- 

rancja +30° od tych dwéch potozen; 

— dokrecié Sruby zaciskowe obejm 

ustawionych tak, jak pokazano na 
rys. 68; nakretki obejm dokreci¢é mo- 

mentem 2 kGm i zabezpieczy¢é je 

zawleczkami. 

Uwaga. Nie zabezpieczone Sruby moga byé 

przyezynq wypadku. 

Jezeli drazki kierownicze byly rozbie- 

rane i nieprawidtowo skladane (rézna 
diugos¢ zewnetrznych drazkéw), wbw- 

ezas zbieznosé két ustawia sie w sposdb 

nastepujacy: 

— wyjaé zawleczke, odkreci¢ nakretke 

sworznia kulowego lewej dzZwigni 

zwrotnicy i wybié z niej sworzen; 

— podniesé¢ nieznacznie ponad podtoze 

przednie lewe koto za pomocg pod- 

noSnika podstawionego pod podsta- 

we sprezyny zawieszenia; 

— zluzowaé obie Sruby zaciskajace dra- | 

zek zewnetrzny; 

— ustawi¢ przednie lewe kote w potlo- 

zeniu  jazdy na wprost za pomocg 

sznurka naciggnietego wzdiuz samo- 

chodu w taki sposdéb, aby przylegal 

do kota przedniego i tylnego lewego 

w dwoch punktach; |. 
— opuscié kolo wyjmujac podnoSsnik; 

 



— podnies¢é prawe kolo w taki sam spo- 

sob jak lewe; 

— ustawié koto kierownicy w Srodko- 

wym polozeniu i zamocowaé je unie- 

mozliwiajac obrdét (liczba obrotéw 

w jedng i druga strone od Srodko- 

wego potozenia kota kierownicy jest 

jednakowa — okolo dwa obroty w 

kazda strone do oporu); 
— obracajac lewy drazek wyregulowaé 

jego diugosé tak, aby stozek wyjete- 

go sworznia kulowego wszedt lekko 
W swoje gniazdo bez naruszenia po- 

tozenia kierownicy i k6l; 

— nakrecié z powrotem nakretke swo- 

rznia i zabezpieczyé ja zawleczka; 

— zluzowaé obie obejmy-zacisku pra- 

wego drazka; . 

— obracajac prawy drazek ustawi¢ pra- 

we kolo za pomocg szhurka w poto- 

zeniu jazdy po linii prostej (jak po- 

przednio); 

— opuscié koto i wyjaé podnognik; 

— obracaé kluczem rurowym  lewy 
i prawy drazek w tym samym kie- 
runku ad do uzyskania wymaganej 

zbieznosci; ustawienie przeciaé w 
drazkach (oznaczonych na rys. 68 li- 

tera A), tak jak pokazano na rys. 68 

lub z przestawieniem o 180° z tole- 

rancjg +30° od tych dwéch polozen; 

— dokrecié Sruby zaciskowe obejm 

drazkow ustawionych tak, jak poka- 

zano na rys. 68; nakretki obejm za- 

Ciskowych drazkow dokrecié mo- 

mentem 2 kGm, przy czym powinny 

one byé potozone poziomo nad draz- 

kami. 

10.7. Smarowanie resorow 

Smarowanie resoréw nalezy przeprowa- 

dzi¢ w nastepujacy sposdb: 

— wymontowaé resory Zz 

i rozmontowaé je; 

— oczyscié z rdzy (w razie potrzeby) 

poszezegélne pidéra resoréw; 

samochodu 

5* 

— nasmarowaé piora smarem i zmon- 

towaé resory; 

— wmontowaé resory do samochodu. 

11. WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE 

11.1. Obsiluga akumulatora 

Aby akumulator byt zawsze w petnej 

sprawnoSsci nalezy: 

— utrzymywaé poziom elektrolitu zaw- 

sze ok. 15 mm ponad plytami; 

— nie wyladowywaé oraz nie przetado- 

wywaé zbytnio akumulatora; 

— sprawdzaé okresowo dziatanie regu- 

latora napiecia; 

— utrzymywaé akumulator w czystoSci; 

— sprawdza¢, czy akumulator jest na- 

lezycie umocowany w samochodzie; 

— nie dopuszcezaé ‘nigdy do zwarcia 

przewodow; 

— doladowywaé baterie w czasie diluz- 

szego uzytkowania pojazdu; 

— sprawdzaé gestosé elektrolitu i uzu- 

peinia¢é jego stan (poziom); 

— nie wlaczaé rozrusznika zbyt czesto 

ina diuzszy czas niz 5 sekund. 

Do kontroli stanu akumulatora stuzy 

woltomierz z opornikiem bocznikowym 

i areometr. 

Normalne napiecie robocze kazdego 

ogniwa akumulatora wynosi 2 V. Jezeli 

napiecie spadnie do 1,7 V lub nizej, na- 

lezy akumulator przekazaé do ladowa- 

nia. Badanie napiecia jednego ogniwa 

za pomoca woltomierza nie powinno 

trwaé dtuzej niz 5 sekund, podczas ba- 

dania napiecie powinno byé stale. 

Dopuszczalna réznica napieé miedzy po- 

szezegé6lnymi ogniwami wynosi 0,1 V. 

Gestosé elektrolitu akumulatora nalezy 

mierzyé areometrem (rys. 77). 

Wynik pomiaru pozwala na ocene stanu 

naltadowania akumulatora (tabl. 3). 

Uwaga. Gestosé elektrolitu w zadnym przy-_ 

padku nie powinna przekraczaé wartosci po- 

danych w tablicy 3 (1,12...1,285). Nalezy pa- 

mietaé, ze elektrolit o gestoSci 1,190 g/cm> 

zamarza w temperaturze —27°C. 
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W przypadku stwierdzenia, po odkrece- 

niu korkéw, obnizenia sie poziomu ele- 

ktrolitu w poszczegélnych ogniwach po- 

nizej wymaganej wartoSci, nalezy dolaé 

wody destylowanej. Nie wolno nato- 

  
Rys. 77. Sprawdzanie gestoSci elektrolitu 

miast dolewaé wody. zwykiej ani kwa- 

su slarkowego, gdyz grozi to uszkodze- 

niem ptyt. | 

W celu nasmarowania zaciské6w aku- 

mulatora nalezy zdjaé koncéwki obu 

przewod6w i oczyscié z nalotu. Réwno- 

Tablica 3 

Zaleznosé gestosci elektrolitu 

od stanu natadowania akumulatora 

  

    

Gestosé 
elektrolitu Stan natadowanego 
w temp. akumulatora 

20°C g/cm! 

Maksymalnie natado- 

1,285 wany (32° Baumé) 

W potowie naladowany 

1,20 (ok. 25° Bé) 

1,18 Minimalnie naladowany 

1,12 - | Rozladowany   
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czeSnie nalezy oczySscié bieguny aku- 

mulatoréw, nasmarowaé je smarem sta- 

tym i dokrecié koncéwki przewoddw. 

Czyszczenie przeprowadza¢é przy uzyciu 

miekkiej szczotki drucianej i roztworu 

amoniaku. 

Szczegolnej opieki wymaga akumulator 

w okresie zimowym, gdyz jego pojem- 

nos¢ maleje wraz z obnizeniem tempe- 

ratury otoczenia, wzrasta temperatura 

krzepniecia elektrolitu i niebezpieczen- 
stwo pekniecia obudowy. 

11.2. Obsluga pradnicy 

Obsiuga pradnicy polega na okresowe] 

kontroli stanu polaczen elektrycznych 

oraz sprawdzeniu stanu szczotek i ko- 
lektora. : 

Nalezy zwracacé uwage, aby: 

— zaciski bylty prawidtowo dociSniete 

a przewody nie ocieraly o ostre kra- 

wedzie i nie dotykaly miejsc nagrza- 

nych; 

— szczotki byly czyste, lekko przesu- 

waly sie w_ szczotkotrzymaczach, 

miaty gltadkqg powierzchnie styku 

i nie wyszczerbione brzegi; 

— komutator byt gtadki bez wzeréw 

i nadpalen z brazowoczerwonym na- 

lotem w miejscu styku szczotek (za- 

nieczyszczony komutator mozna 

oczyScié szczotkg zamoczong w spi- 

rytusie lub benzynie; po umyciu na- 

lezy dokladnie osuszy¢; zabrania sie 

ezyszczenia komutatorédw papierami 

Sciernymi); 

— lozyska byty dostatecznie nasmaro- 

wane (sprawdzac¢ w czasie ewentual- 

nego demontazu pradnicy; w przy- 

padku matej iloSci uzupeinié smar 

do 2/3 pojemnosci tozyska; nadmier- 
na ilosé smaru powoduje grzanie lo- 

zysk i wadliwa ich prace). 

Uwaga. Smarowanie tozysk jest mozliwe 

tylko po rozebraniu pradnicy. Jezeli komu- 

tator nie speiInia wymagan nalezy oddaé 

pradnice do naprawy w stacji obstugi. 

 



11.3. Obsluga rozrusznika 

Obsiuga rozrusznika jest taka sama, jak 

obstuga pradnicy z tym, ze nalezy do- 

datkowo sprawdzi¢ stan uzebienia wien- 

ca kola zebatego rozrusznika. 

Zuzyty lub uszkodzony wieniec nalezy 

wymienié w ASO. 

Po zaobserwowaniu: niedomagan rozru- 

sznika takich, jak: 

— nadmierne grzanie; 

_— poslizg przy wiekszym obcigzeniu; 

— utrudnione zazebianie z wiencem 

kola zamachowego; 

— utrudnione wylaczanie 

nalezy rozrusznik oddaé 

w stacji obstugi. 
de naprawy 

11.4. Ustawianie Swiatel reflektor6w 

Swiatia reflektor6w ustawia sie dwoma 

wkretami (rys. 78) po zdemontowaniu 

ramek zewnetrznych. Wkret 1 stuzy do 

podnoszenia wiazki Swiatla w gore lub 

opuszczenia w ddI w plaszczyznie pio- 

nowej P — P (rys. 79) przez pokrecenie 

wkretu odpowiednio w prawo lub w le- 

wo. Wkret boczny 2 umozliwia przesu- 

wanie wigzki Swiatta na boki w lewo 

lub w prawo w ptaszczyznie poziomej 

przez pokrecanie go odpowiednio w pra- 

wo lub w lewo. 

Aby wyregulowaé reflektory nalezy: 

— ustawié samochdéd (normalnie obcia- 

zony) na ptaszczyZnie prostopadle do 

pionowego ekranu ustawionego w od- 

legtosci 5 m; . 

— narysowa¢ na ekranie linie piono- 

wa P — P lezaca na osi symetrii sa- 
mochodu i linie poziomg na wysoko- 

Sci 81 cm (odlegtosé rowna odlegtosci 

Srodkéw reflektor6w od nawierzch- . 

ni) oraz réwnolegla do niej potozo- 

na o 50 mm nizej (rys. 79); 

'— wyznaczy¢ krzyzami na ekranie pun- 

kty lezace na linii poziomej gérnej, 

odlegte symetrycznie od linii piono- 

wej P — P 0 535 mm; | 

— wiaczyé Swiatia drogowe, zastoni¢ 

prawy reflektor i sprawdzi¢, czy 

najjaSniejszy punkt padajacej na 

ekran wigzki Swiatia znajduje sie 

w Srodku lewego krzyza, 

— zastonié lewy reflektor i sprawdzi¢ 

analogicznie ustawienie prawego re- 

flektora; | ~ 

— wiaczyé Swiatia mijania i sprawdzié¢, 

czy linia graniczna Swiatita i cienia 

uktada sie pod katem 15° (reflektor 

asymetryczny); 

— zatozyé i dokrecié ramki reflekto- 

row. 
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Rys. 78 Regulacja ustawienia reflektoréw 

1 — wikret regulacji pionowej, 2 — wkret 
regulacji poziomej, 3 — zaczep odbtysnika 

Aby wiozyé zaréwke do reflektora na- 

lezy zluzowaé dwa wkrety (rys. 78), wy- 

ja¢ odbtySnik i zwolnié sprezynki utrzy- 

mujace oprawke zaréwki. Zaréwke 

Swiatel pozycyjnych i zaréwke &wiatet 

szosowych po weiSnieciu nalezy obrécié 

Ww prawo. 
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Rys. 79. Sprawdzanie ustawienia reflektor6w asymetrycznych 

  

  

Rys. 80. Schemat instalacji elektrycznej samochod6éw A03M, A05M, A06M, AOT7M, A13M 

1— 

2— 

3a 

4— 

3 

6 — 
7— 
8 — 
9 — 

10 — 

11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
(15 — 

16 — 

reflektory, 
kierunkowskazy, 
sygnal dzwiekowy, 
ziacze czterozaciskowe, 
silnik wentylatora na- 
grzewnicy, 

pradnica, 
regulator pradnicy, 
cewka zapionowa, 
rozdzielaecz zapitonu, 
silnik wycieraczki 

szyby, 
rozrusznik, 
akumulator, | 
odlacznik akumulatora, 
ezujnik ciSnienia oleju, 
ezujnik temperatury 
wody, 

zlacze trdojzaciskowe, 
17 — wtacznik Swiatta 

18 — 

19 — 
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STOP, 
skrzynkKa 

koéow, 
lampki kKontrolne kie- 

runkowskazow, 

bezpieczni-   

20 

21 
22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

lampki oSwietlenia 
wskaznikow, 

amperomierz, 
wskaznik poziomu pa- 
liwa, 
wskaznik temperatury 
wody, 
wskaznik ciSnienia 
oleju, 

szybkoSciomierz, 

zegar czasowy, 

przelacznik nozny 
Swiatel, 
gniazdo wtyczkowe 
lampy przenosnej, 
przelaeznik glown 
sSwiatet!, 

wylacznik wycieraczki 
Szyb, : 
wytacznik dmuchawy 
powietrza, 

przelacznik oSwietilenia 
wskaznikoéw,   

33 — przelacznik oswietlenia 

34 

38 

39 

40 
41 

42 

43 

44 
45 

kabiny i 
daunkowej, 
wylacznik zaptonu, 

lampka kontrolna 
swiatel drogowych, 

przetacznik kierunko-— 
wskazow, 

przerywacz 
wskazow, 
lampka oswietlenia ka- 
biny, - 

lampa oswietlenia 
skrzyni ladunkowej, 
kierunkowskazy tylne, 
lampy pozycyjne tylne 
ji Swiatia STOP, 
oSwietlenie tablicy re- 
jestracyjnej, 
ezujnik poziomu pali- 
wa, 

Swiece zaplonowe, 
przycisk sygnatu 

skrzyni ta- 

kierunko-
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cen 

11.5. Sprawdzanie dzialania urzadzen_ 
elektrycznych; wymiang zaréwek 

W celu sprawdzenia dziatania wszyst- 

kich zréddet Swiatta nalezy przekreci¢ 

kluczyk w stacyjce w potozenie 2 (patrz 

rys. 40), a nastepnie witaczac wtaczni- 

kami poszczegélne zrédia i odbiorniki. 

  

  ‘s 
    po

e 4 
pon

d 

        
      

  

> 

W razie stwierdzenia uszkodzenia kt6- 

regokolwiek z tych urzadzen nalezy 

zw-6cié sie do stacji obstugi | w celu 

usuniecia niedomagan. 

Przyczyng braku jednego ze Swiatel jest 

‘najczeSciej przepalona zaré6wka lub spa- 

lony bezpiecznik. Przepalona zaréwke 

lub bezpiecznik nalezy wymienié na 

Rys. 81. Schemat réznicowy instalacji elektrycznej 
Samochodu A09M i Al1M (por rys. 80) 

16 — zlacze trojzaciskowe, 
41 — lampa zespolona tylna lewa, 

ty 42 — lampa zespolona tylna prawa 

      =e   
  
e® 6 

Nalezy skontrolowaé: 

— Swiatla w reflektorach, Swiatla kie- 

runkowskaz6w, Swiatia STOP, oSwie- 

tlenie “kabiny kierowcy, o$wietlenie 
tablicy rozdzielczej, lampke kontrol- 
na Swiatia szosowego (w szybkoSscio- 

mierzu); 

— wycieraczki; 

— dmuchawe; 

— sygnal dZwiekowy. 

Wykaz zar6wek samochodu Zuk 

  

nowe, takie same jak poprzednie (o tym 

samym oznaczeniu). 

Wymiana zarowek w lampach kierun- 

kowskazow przednich, tylnych i tyIlnych 

pozycyjnych przedstawiona na rysunku 

82 wymaga wykrecenia wkretéw, a na- 

stepnie zdjecia szkla. Po zdjeciu szkia 

mozna wymienié zaréwke. 

W samochodach A09M i Al1M Swriatto 

STOP, $wiatto pozycyjne i Swiatio kie- 

Tablica 4 

  

  

  

JON 

Miejsce zamocowania zaréwki eee ne eea00 00102 rowki 
w W 

Reflektory — Swiatia drogowe i mijania 12 V 45/40 W P45t-41 | 45/40 

Reflektory — Swiatia pozycyjne 12V 4WBAQs 4 
Lampy kierunkowskaz6éw 12 V 21 W BAI5s 21 
Lampy tylne pozycyjne i ,,stop” 12 V 20/5 W BAY15d 1) 20/5 
Lampa tylna zespolona 12 V5 WBA 15s 2) 5 
Lampa oSwietlenia kabiny 12V15W BAI5s 15 
Lampa oSwietlenia skrzyni ladunkowej 12V 15 W BA15s 15 

lub wnetrza furgonu 
Lampa oSwietlenia tablicy rejestracyjnej 12V5 WS 8,5/9,5 5 
OSwietlenie tablicy wskaznik6éw 12 V2 W BAQs 2 
Oswietlenie predkoSciomierza i zegara 12V2W BAQYs 2 
Lampa iprzenosna 12V15W BAI5s 15 
Lampa kontrolna §wiatita drogowego 12 V2 W BAQs 2 
Lampa kontrolna kierunkowskazé6w 12 V4 W BAQs 4 

1) Do wszystkich odmian opr6écz A09M i A1IM 

*) Tylko do samochodéw A09M i Al1M 
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Rys. 82. Zdejmowanie szkta lampy Sswiatel 
kierunkowskaz6w 

runkowskazu polaczone sq w_ jednej 

lampie zespolonej (rys. 83). W celu wy- 

miany jednej z zar6wek lampy zespo- 

lonej nalezy odkrecié wkrety mocujace 

szkio i zdja¢ szkto. 

Zaréwki w lampach og’wietlenia wskaz- 

nik6w wyjmuje sie wraz z oprawka 

od spodu tablicy rozdzielczej. Zegar 

czasowy, zestaw wskaznikow kontrol- 

nych i szybkoSciomierz oSwietlone sa 

dwiema zar6wkami. Lampa sygnaliza- 

cyjna Swiatla drogowego w szybkoScio- 

mierzu ma osobng zaréwke. 

Uwaga. Przy montazu tablicy wskaznikow 

nalezy zwrécié szczegélnq uwage aby nie 

nastapiio ostre zatamanie watka napedu 

szybkoSciomierza na odcinku pomiedzy szyb- 

koSciomierzem a przelotka w Scianie przed- 

niej kabiny, gdyz moze to byé powodem 

uszkodzenia watka. 

Zarowki oSwietlenia tablicy rejestra- 

cyjnej wymienia sie po wykreceniu 

dwéch wkretow Srubokretem i odjeciu 

oprawki zarédwek wraz z pokrywa 

(rys. 84). Obwody elektryczne oSwietle- 

nia i urzadzen zabezpieczone sq przed — 

  

  

      

  

  

  

    
Rys. 83. Zdejmowanie szkla lampy zespolo- 
nej W samochodzie A1l1M 

  

  

  

    
  

  

  

        
Rys. 84. Wymiana zaréwki oSwietlenia tabli- 
cy rejestracyjnej 

przepaleniem dziewiecioma bezpieczni- 

kami 8 A i jednym bezpiecznikiem 16 A. 

Skrzynka bezpiecznikéw jest umiesz- 

ezona pod tablice rozdzielezqa wewnatrz 

kabiny kierowcy nad pedatami hamul- 

ca i sprzegta. 

Poszcezegélne bezpieczniki wg wykazu 

znajdujacego sie w pokrywie skrzynki 

zabezpieczaja obwody: 

A — wycieraczke, dmuchawy, 

B — kierunkowskazy, wskazniki — 

zasilanie, 

C — Swiatio drogowe lewe (dtugie), 

D — &wiatto drogowe prawe (dlugie), 
E — Swiatto mijania lewe (krotkie), 

F — §wiatito mijania prawe (krétkie), 

G — Swiatto pozycyjne prawe (tyl 

i. prz6d), oSwietlenie tablicy reje- 

stracyjnej, 
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H — Swiatto pozycyjne lewe 

(tyl i przdd), oSwietlenie wskazni- 

kow, 

J — Swiatio STOP, oSwietlenie wnetrza, . 

L — sygnat dzZwiekowy, gniazdo wty- 

kowe lampy przenoSnej. 

Obwé6d elektryczny A jest zabezpieczo- 

ny bezpiecznikiem 16 A, pozostate ob- 

wody (B—L) bezpiecznikami 8 A. 

Uwaga. W przypadku powstania zwarcia 
i przepalenia bezpiecznika nalezy najpierw 
usung¢ przyczyne zwarcia, a nastepnie wy- 
mienié bezpiecznik. Niedopuszczalna jest na- 
prawa bezpiecznikéw, polegajaca na zakla- 
daniu drutoéw, blaszek itp. 

12. NADWOZIE 

12.1. Obsluga urzadzenia ogrzewczego 

Urzadzenie ogrzewcze w czasie eksploa- 

_ tacji samochodu nie wymaga przepro- 

wadzenia specjalnych zabiegow obstu- 

gowo-konserwacyjnych. Jedynie W cza- 

sie plukania ukladu chtodzenia roztwo- 

rem kwasu solnego nalezy otworzyé za- 

wor do nagrzewnic przez przesuniecie 

dzwigni (1, patrz rys. 36) w celu skie- 

rowania obiegu roztworu przez nagrze- 

wnice, a tym samym oczyszczenia ich 

Z zanieczyszczen i kamienia kotlowego. 

12.2. Obsluga wycieraczki 

W zasadzie wycieraczka nie wymaga 

specjalnej obstugi. Zapas smaru w prze- 

kiadni wystarcza na caly okres prze- 

widywanej pracy, nalezy tylko zwilzyé 

olejem silnikowym sworznie dzwigni 

wycierakow w takiej iloSci, aby olej 

nie sptywal na przewody elektryczne. 

Przed wtaczeniem wycieraczki nalezy 

zwrocié uwage czy szyba nie jest za- 

btocona, a zima czy nie jest oblodzona. 

W jednym i drugim przypadku nalezy 

przed wlaczeniem wycieraczki oczyScié 

szybe z biota lub lodu. 
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12.3. Konserwacja zamkow i zawias 

Zamki powinny zamykaé sie i otwieraé 

bez zacieé oraz gwarantowaé pewne 

zamkniecie. Powierzchnie pracujace ry- 

gli nie powinny byé nadmiernie zuzyte; 

w razie stwierdzenia uszkodzen zamek 

nalezy wymieniéc. 

Zamki i zawiasy nasmarowa¢ kilkoma 

kroplami oleju silnikowego, przy czym 

do smarowania zamkow drzwi, tzn. ot- 

worow, do ktérych wktiada sie kluczyki, 

nalezy dozowaé mozliwie mate ilosci 

oleju i to tylko w6éwezas, kiedy klu- 

czyki z trudnoscig obracaja sie w zam- 

kach. 

12.4. Mycie samochodu 

Przed przystapieniem do mycia nalezy 

nadwozie szczelnie zamknacé. 

Nie nalezy myé samochodu na stoncu, 

poniewaz pozostajg Slady (plamy) na 

lakierze z zanieczyszczen znajdujacych 

sie w wodzie, ani tez na mrozie, ze 

wzgledu na pekanie powtoki lakieru. 

Brud zaschniety na lakierze nalezy po- 

czatkowo zwilzyé kilkakrotnie woda. 

Dopiero po odmoknieciu mozna przy- 

stapié do zmywania samochodu gabka 

lub miekkg szczotkga od gory w dol zle- 

wajac go jednoczeSnie obficie stabym 

strumieniem wody. Elementy podwozia 

takie jak: kota i bebny hamulcowe, 

wnetrze blotnikéw, rama itp., nalezy 

zmywac silnym  strumieniem wody. 

Miejsca, w ktérych zmywanie strumie- 

-niem wody nie wystareza nalezy dodat- 

kowo oczyscié za pomoca szczotki. 

Do zmywania nie wolno uzywace sody, 

nafty, benzyny lub oleju mineralnego. 

Po wymyciu nalezy powierzchnie nad- 

wozia wytrzec do sucha. 

12.5. Konserwacja powlok lakierowych 

Co dwa miesiace nalezy wypolefowaé 

nadwozie plynem specjalnym do pole- 

rowania, ktéry  trzeba rozprowadzaé 

 



famponem z waty na dokladnie wymy- 

tej i starannie wytartej do sucha po- 

wierzchni nadwozia. Po kilkunastu mi- 

nutach powierzchnie lakieru  nalezy 

przetrzec czysta, suchq flanela, aby 

uzyskala lustrzany potysk. W celu uzy- 

skania trwatego potysku wskazane jest 

po polerowaniu powierzchni nadwozia 

przetarcie je] pasta woskowa. 

Jezeli powloka lakierowa zaczyna wy- 

raznie matowie¢é, w celu uzyskania wla- 

Sciwego polysku mozna uzyé pasty po- 

lerujacej, ale nie czeSciej niz dwa razy 

w roku. Zadaniem pasty jest czyszcze- 

nie, jak tez konserwowanie czeSsci la- 

kierowanych, tj. zapobieganie peknie- 

ciom i uszkodzeniom lakieru, kt6re mo- 

ga byé¢ wywolane wplywami atmosfe- 

rycznymi. . 
Nadwozia samochodéw (wszystkie typy) 

sa malowane emaliq ftalowa karba- 

midowa, specjalng renowacyjna i te 

emalie nalezy stosowaé przy popraw- 
kach lub ponownym malowaniu nad- 

WOZi. 

12.6. Konserwacja ezesei chromowanych 
i niklowanych 

W celu zabezpieczenia czesci chromo- 

wanych przed zmatowieniem nalezy wy- 

konaé nastepujace czynnoSsci: 

— oczyscié powierzchnie chromowane 

szcezotkg zwilzona w nafcie, po u- 

przednim usunieciu z nich kurzu 

i btota, a nastepnie wytrze¢ do su- 

cha; podezas czyszczenia czesci chro- 

mowanych nalezy zwracac uwage, 

aby lakier nadwozia nie zostat zwil- 

zony nafta; 

— zadrzewiate lekko powierzchnie 

chromowane nalezy przetrzec pasta 

polerujaca, nastepnie szczotka zwil- 

zona w nafcie i wytrze¢ do sucha; 

# 

— wieksze rdzawe plamy nalezy oczy- 

Scié w sposob opisany poprzednio, 

po czym miejsca oczyszczone pokryc 

bezbarwnym lakierem nitro. 

Przed przystapieniem do konserwacji, 

podwozie nalezy umyé silnym strumie- 

niem wody, osuszy¢é, a nastepnie zmy¢ 

benzyna lakowa. Miejsca skorodowane 

przetrzeé szcezotka drucianga lub ptot- 

nem §ciernym nr 80. Po dokladnym 

oczyszezeniu, przeszlifowane do podto- 

za miejsca gruntowa¢é podkiadem S-2003 

o symbolu handlowym 3231-006-130 wg — 

BN-70/6113-13, natryskowo lub za po- 

mocg pedzla. 

Podktad suszy¢ w temperaturze otocze- 

nia przez 12 godzin. 

Zespolty podwozia takie jak przednie 

zawieszenie, tylny most oraz rame ma- 

lowac dwukrotnie w odstepach jedno- 

godzinnych emalig ftalowa styrenowa- 

na specjalng o symbolu 3369-702-990 wg 

BN-70/6115-60. 

Blache podtogi kabiny od spodu oraz 

od wewnatrz, Sciany boczne skrzyni !fa- 

dunkowej samochodéw A03M, A05M, 

A06M, AO7M i A13M_ ponizej podtogi 

mastykowaé po zagruntowaniu j. w. pa- 

sta PG-174 lub preparatem Bitex. 

W samochodach A09M i A11IM masty- 

kKowaé nalezy tylko blachy podtogi ka- 

biny. Paste nalezy naktada¢ dwukrotnie 

do grubosci warstwy 0,5...2,0 mm. 

13. WYPOSAZENIE SAMOCHODU 

Do samochodu dotaczony jest zestaw 

narzedzi niezbednych do obstugi i kon- 

serwacji samochodu oraz drobnych 

napraw biezacych, wymieniony w ta- 

blicy i pokazany na rys. ©5. 

WS 

  

 



  

  

      
  

4) — wyposaza sie tylko samochody A03M, A05M i A09M. 
5) — samochody A06M i A07M przeznaczone na eksport wyposaza sie .w przegrody za oddziel- 
nym zamoéwieniem 
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Zestaw narzedzi do obstugi samochodu ZUK, Tablica 5 

Nr katalwowy Nazwa Szt. 

1j— Instrukcja obstugi samochodu ZUK 1 

2 TKS-68 Torba narzedziowa (duza) — kpl. 1 

3 | PN-64/M-65013 Klucz ptaski dwustronny RWPd 9X11 40 H 1 | 

4 | PN-64/M-65013 | Klucz plaski dwustronny RWPd 10X12 40H i 

5 | PN-64/M-65013 Klucz ptaski dwustronny RWPd 14X17 40H 2 

6 | PN-64/M-65013 | Klucz plaski dwustronny RWPd 19X22 40H i 
7 BN-67/3618-06 Klucz do Swiec zaplonowych RWAg 

21X150 (do M14) 13) 

8 | BN-67/3618-06 Klucz do Swiec Zaplonowych RWAg 

26—105 (do M18) 14) 

9 | KU-32-10 Pokretto do klucza do §wiec 1 

10 | KU-53-4-1 Klucz nasadowy P22 (do nakretek k6l) 1 

11 | A03-3901175 Klucz z koncé6wka kwadratowa 12) 

12 | PN-64/M-64440 Szezypce uniwersalne RSUa 200 1 

13 | BN-65/3618-02 | Wkretak samochodowy RWWz 4/140A 1 

14 | BN-65/3618-02 Wkretak samochodowy RWWz 9/250/A 1 

15 A03-3901472 Wezyk do odpowietrzania hamulcow 1 

16 20-3901350 CigSnieniomierz do ogumienia z futeratem — kpl. 1 

17 PN-64/S-61064 Lyzka do opon IV 2 

18 612.0.0.00 wyk. IV Lampa przenosna 1 

19 | 20-3901215 Korba rozruchowa 1 

20 | DHPT-2,5 t Dzwignik hydrauliczny 1 

21 | BN-67/3618-05 Pompa do ogumienia B/C-900 1 

22 | PG-8 GaSnica halonowa GH-1 1 

23 A03-3901440-1 Lejek 1) 

24 A03-3901441 Koncéwka lejka . 1) 

25 | L05-5602010 - Przegroda Sciany tylnej kabiny — kpl. 15) 

26 | PN-67/E-85101_ | Zaréwka 12V 15W BA 15s 1 

. 1) — wyposaza sie tylko samochody eksportowane do ZSRR 

+) — wyposaza sig tyke samochody AGM, ATM, AIM A1SM ?



  

  

      
  

Rys. 85. Wyposazenie narzedziowe samochodu Zuk 

14, ZESTAWIENIE CZYNNOSCI SMAROWANIA I OBSLUG 
TECHNICZNYCH SAMOCHODU 

14.1. Schemat i opis smarowania 
samochodu 

Smarowanie samochodu przeprowadza 

sie w ramach okresowej obstugi tech- 

Wszystkie 

ezynnosci wyszcezegélniono w tablicy 6, 

niczne]j. zwiagzane z tym 

a w celu tatwiejszego ich przeprowa- 

dzenia miejsca wymagajace smarowa- 

nia pokazano na rys. 86. 

14.2. Schemat i opis czynnoSci 
obslugowych 

Miejsca wymagajace cyklicznej obsiluczt 

technicznej opisano w zestawieniu w 

tablicy 7 oraz pokazano na rys. 87.
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Tablieca 6 

Wykaz czynnosci smarowania 

Obstuga 

>. OTD-1|oTD-11| oT-1 | OT-II 
fas) 

2. 4 g x Tlosé ipo poczawszy 
bi Miejsce smarowania Czynnosci 6 ue srodka pierwszych od 6000 km Wykonawcea | ;; 
a | fm | & S| smannego — a 
Q we | BS 500 | 2800 | co co as 
a NE | Og +100 | +200 | 3000 | 9000 5 
a Se | Ze +200 | +200 4 
a Ga | oo km km km km 6 

4 @ 8 4 5 6 7 8 9 10 d1 2 

Silnik 

1 | Miska olejowa wymienié olej o 1 |61 x x — <5) | uzytkownik| 46 

2 | Filtr bocznikowy wymieni¢é wkiad 1 — — x — x8) ” 48 
3 | Filtr giswny oczyscié i przemyé 1 — — x — x .» ¥ 
4 | Filtr powietrza oczyscié i wymienié olej © | 1 | 0,351 — x x x %9 9» 
5 | Rozdzielacz zaplonugl nasmarowaé watek o 1 | dwapeine| — _— — x %» 62 

} obr. sma- 
row. 

6 | Rozdzieclacz zaptonu nasmarowa¢ wewn. 6 2 | pare kropel — -— — x » 61 
, wktiadki filcowe 1 

Podwozie 

7 | Obudowa sprzegta nasmarowaé tozysko 1 | dwa obr. — x x x %) 63 
wyciskowe - | | smarown. 

8 | Waliek pedatu sprzegta | nasmarowaé A 2 — — — x x 9 63 
9 | Ciegna wytaczania 

sprzecta nasmarowaé 6s | 3 | pare krop.| — — x x 9 63 
10 | Skrzynka biegéw wymienié ole} & 11 4121 — |x | — | xD i 63                      



  

08
   

3 11 
  

                    

1 2 9 10 12 

11 | Skrzynka biegow sprawdzi¢ ewen. 

uzupetnié olej A 1 do poziomu — —_ xX juzytkownik 

12 | Dzwignia zmiany bie- | nasmarowaé L\ korka " 

gow | wlewu , 

. 1 — x xX x 9 
13 | Wal napedowy nasmarowac wielowy- 

pust LN 1 x x x . 
14 | Wat napedowy | nasmarowaé przeguby L\ 2 x x ~~ . 64 

15 | Tylny most sprawdzi¢é ewen. 
uzupetnié olej A. | 1 | do poziomu — — SK . 

korka | 
| wlewu 

16 | Tylny most ie wymienié olej LX 1 | 1,11 << — 1) . 64 
17 | Przektadnia kierownicy | sprawdzic ewent. 

| uzupeinié olej Ly 1 | do poziomu — — SK ASO 
' korka 

. wlewu 

18 | Przektadnia kierownicy | wymienié olej A 1 0,25 1 — <1) ASO 66 

19 | Drazki kierownicze nasmarowaé sworznie | 

kulowe A | 6 x X |uzytkownik| 68 
20 | Dzwignia posrednia | 

drazkéw kierowniczych | nasmarowac tulejke N\ 2 — — <2) ASO 68 

21 | Zwrotnice nasmarowaé sworznie /\ 2 x x | uzytkownik 

22 | Laczniki wahaczy nasmarowaé sworznie 
gwintowane N 6 x x 3 

23 | Osie wahaczy nasmarowaé tulejki 
dolne i gérne A | 8 x x x s 

24 | Piasty k6I tylnych nasmarowaé Cl] | 2 x x Sx . "5 
25 | Piasty k6! tylnych wymieni¢é smar cr] | 2 — — 1) ASO 75 
26 | Piasty k6t przednich wymieni¢ smar TI 2 — — <1) ASO 15 

27 | Amortyzatory przednie | wymienié olej DP | 2 | po 0,21 — — xD ASO 73  
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1) wykonaé co 36 000 km, 

  
2) wykonywaé raz na rok lub kazdorazowo w przypadku uszkodzonego pierscienia uszezelniajacego, 

8) wykonywac co 6000 km, 

‘) wykonywaé raz na rok, 

5) oleje Extra i Lux wymienié co 6000 km, olej Selektol co 9000 km, 
8) wykonywaé podczas wymiany oleju. 

Znaczenie symboli uzytych w wykazie 

ezynnosci smarowania: 

— olej silnikowy 

— olej przekladniowy 
— ole} do amortyzatoréw 

— smar do podwozi samo- 

chodowych 

b
e
h
 

& 

Feel ence eR EO eens 

o
O
o
 — smar grafitowany - 

— smar stalty do tozysk ‘tocznych 

— ptyn hamulcowy 

Uwaga. Do smarowania samochodu uzywaé 

wytacznie Srodkéw smarnych i pltynéw po- 

danych w tablicy 8. 

  

I 2 | Bo 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 re 12 

28 | Amortyzatory tylne wymienié olej pd 2 po 0,145 1 — — — | Xd ASO 494 

29 | Hamulec reezny nasmarowac sworznie | A | _ 

i” dzwigni 3 — | — | X | & |uzytkewnik} 72 
30 | Hamulec hydrauliczny uzupeinié plyn : | | 72 

hamulcowy O 1 x x x X | uszytkownik! 71 
31 | Hamulec hydrauliezny | wymienié ptyn | - | : od 

. oe hamulcowy © 1 — — — x4) ASO 71 

32 | Akumulator nasmarowaé zaciski In 9 — — | xX xX |uzytkownik| 91 

33 | Resory nasmarowac¢ smarem Co 

grafitowym ©) 2 — —_— — x9) ” 80 

Nadwozie 

34 | Drzwi i Sciana tylna nasmarowac zamki 

skrzynki tadunkowej i zawiasy | A {10 _— — x x %9 89 
35 | wycieraczka nasmarowaé sworznie | 

dzwigni wycierak6w 5 — — | Xd) — e 89
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1 | 2 | 3 4 3 6 7 8 9 

35 | Racznik wahaczy przed- 
niego zawieszenia dokrecié gwintowane tulejki x x >< < ASO 

36 | Lacznik wahaczy przed- 
niego zawieszenia dokrecié Sruby w gérnych thach. >< xX x x ASO 

37 | Wahacze gérne dokrecié gwintowane tulejki x x xX x ASO 
38 | Osie dolnych wahaczy dokrecié gwintowane tulejki i sruby 

mocujace do ramy x x x x ASO 
39 | DZwignie pofrednie wyregulowaé luz przez dokrecanie nakret- 

mech. kierowniczego ki koronowej x — x x ASO 69 
40 | Stabilizatory dokrecié ruby uchwyt6w x x x x |uzytkownik 

41 | Amortyzatory tylne dokrecié ruby i nakretki x x x x » 
42 | Amortyzatory przednie | sprawdzié dziatanie ASO 

43 | Mechanizm kierowni- sprawdzi¢ i w razie potrzeby x 

Czy wyregulowaé luz osiowy x — — x ASO 

44 | Mechanizm kierowni- dokrecié nakretki $Srub mocujacych do ra- 

CZy ‘| my oraz nakretki watu gléwnego x _ A x ASO | 

45 | Mechanizm kierowni- sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyregulowa¢ 

czy ruch jatowy kota kierownicy x — a x ASO 66 

46 | Mechanizm kierowni- | Wwyregulowac i dokrecié Sruby kolumny 

czy i przektadni kierowniczej — x — x ASO 67 

47 | Drazki kierownicze dokrecié nakretki sworzni.kulowych Xx x xX << |uzytkownik 
48 | Drazki kierownicze wyregulowaé luz Srodkowego drazka _ x x x ASO 68 
49 | Resory dokrecié nakretki sworznia oraz nakretki x >< — X | uzytkownik 

strzemion | 

50 | Resory sprawdzié stan tulejek gumowych — — — S¢ 7 
51 | Titumik i rura wyde- | sprawdzi¢ mocowanie x — — x . 

chowa } | . 

52 | Wal napedowy dokreci¢ ruby na ztaczach x x x s 9» 
53 | Wszystkie potaczenia dokrecié ruby i nakretki x x x 4 » 
54 | Drzwii pokrywa gérna| sprawdzié dziatanie zamkéw x x x s >» 89             
  

1) wykon¥waé przy kazdym zdjeciu gtowicy, *?) wykonywaé co 27000 km, 

i 

3) wykonywaé co 15 000 km



MATERIALY EKSPLOATACYJNE 

1. PALIWO 

Do napedu silnikéw S21 i M20 mozna 

stosowaé benzyne etylizowana o liczbie 
oktanowej nie mniejszej niz 78 MB. 

Zaleca sie stosowanie paliwa o liczbie 

oktanowej 85 MB do silnika S21 przy 

kacie wyprzedzenia zaplonu 7°. Paliwo 

te mozna uzyskaé po zmieszaniu etyliny 

78 MB z etyling 94MB w stosunku ob- 

jetosciowym 6:4. Przy stosowaniu pa- 

liwa o LO 85 MB moc silnika w zakre- 

sie obrot6w jest wieksza o okolo 5% 

a uzycie paliwa zmniejsza sie o okoto 

5%, 

.Poniewaz benzyny etylizowane zawie- 

raja czteroetylek olowiu, ktérego pary 

sq trujace, podczas stykania sie z ety- 

linami nalezy zachowac _ szczegdéline 

Srodki ostroznoSci takie, jak: 

— nie myé rak benzyna etylizowana, 

ezyScié odziezy, uzywa¢ zapalniczek 

itp.; 

— nie palié tytoniu, nie jeSé i nie pi¢ 

W pomieszczeniach, w kt6orych nale- 
wa sie etyline lub naprawia silniki 

zasilane benzyng etylizowana; przed 

kazdym jedzeniem umyé rece i twarz 

goraca wodq i mydtem; 

— w przypadku oblania odziezy benzy- 

nq etylizowana nalezy je natych- 

miast zdja¢, przepraé w czystej ben- 

zynie lub nafcie, wysuszy¢, przeprac 

w wodzie z mydiem, wyptukaé, a na- 

stepnie wywietrzy¢é tak, aby nie by- 

lo czué zapachu benzyny; 

— w przypadku oblania benzyng etyli- 

zowang: ciala nie wolno dopuszczaé 

do jej wyschniecia; oblane miejsca 

nalezy natychmiast przemy¢ czysta 

benzyng lub nafta, a jezeli brak w 

poblizu tych Srodkéw, wytrzeé do 

sucha czysta szmatka, a nastepnie 

umyé ciepla woda i mydtem; 

— uzywac rekawiczek gumowych pod- 

czas czyszczenia i przemywania cze- 

Sci silnika etyling.: 

2. OLEJE, SMARY I PLYNY 

SPECJALNE 

Oleje, smary i plyny specjalne do sa- 

mochodu Zuk podano w tablicy 8. 

GWARANCJA 

1. WARUNKI UDZIELANIA 
GWARANCII 

Szcezegétowe warunki gwarancji poda- 

je ksiazka gwarancyjna dodawana do 

kazdego samochodu. 

W Instrukcji pragniemy tylko zwrécié 

uwage na niektore zagadnienia zwigza- 

ne z gwarancja i jednoczegnie wyjas- 
ni¢ oraz rozszerzyé niektére z postano- 

wien ksiazki gwarancyjnej. : 

Kazdy uzytkownik samochodu Zuk po- 

winien zapoznaé sie i przestrzegaé 

86 

wskazOwek zawartych w niniejszej In- 

strukcji dotyczacych prawidtowej ob- 

stugi i eksploatacji samochodu. Do prze- 

biegu 15000 km uzytkownik obowiaza- 
ny jest (pod rygorem utraty gwarancji) 

wszelkie czynnosci obstugowo-konser- 

wacyjne zlecaé do wykonania Autory- 

zowanej Stacji Obstugi (ASO). Podczas 

eksploatacji samochodu (szczegélnie w 

okresie docierania) nie nalezy: 

— przekraczaé dozwolonych. predkosci; 

— stosowaé olejéw 

i smar6w; 

nie zalecanych 

 



Tablica 8 

Zestawienie olejéw, smaréw i plynéw stosowanych w samochodzie Zuk 

  

Oznaczenie oleju, 

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

sara ety Symbol nok Smaru piynu Uwagi 
ZAalecany Zastepezy 

| Selektol 9 
- ini Lato Lux 1u | Exta 10U)} pux 10 U do silnika 

ve Sini- Sclektol M20, Extra 10 U do sil- 
kowy elektol 9 : 

Zima Lux 8 Extra 7 U | Dika S21 

Lato Hipol 30 PN -66/C-96075 

hey prze- é Hipol 15 
adniowy . 

Zima Hipol 10 

Olej 

do amorty- Q — BN-70/0535-24 
zatoré6w 

omar ) 

do podwozi A: STP — PN-63/C-96129 
samocho- 

dowych 

6 
Se] 

Smar ' a . 

do lozysk C] 5 ET4 ~=. PN -60/C-96134 

tocznych | 

Smar 
— PN -59/C-96153 

grafitowany © _ . 

Plyn _ Plynu H1 nie nalezy 

hamulcowy O Hil IS, DA-1 mieszac z innymi pty- 

nami — 

Lato Woda _ zZaleca si¢ stosowanie 

Plyn 
miekkiej wody 

do chtodnic © Plyn wg P} 

. Zima | PN-70/C- yn ZN-68/MPCh/TE-1302 
1.40006 Borygo           
  

Uwaga. Oleju Selektol nie mozna mieszaé z innymi olejami. W silnikach pracujacych na 
oleju Lux lub Extra na przebiegu ponad 20 tys. km nie zaleca sie zmieniaé oleju na Selek- 
tol 9. 

87



— jezdzié bez oleju lub z mata iloscia 
oleju w_  poszczegdlnych zespotach 
i uktadach; 

— przecigzaé pojazdu ponad dopusz- 
czalne granice. 

Ponadto Fabryka Samochodéw Cieza- 
rowych zwolniona bedzie od obowiazku 
honorowania udzielonej gwarancji, je- 
zeli: 

— samochéd ulegt wypadkowi, ktory 
nie zostat spowodowany ukrytymi 
wadami fabrycznymi:; 

— nabywca. samowolnie dokonalt mody- 
fikacji samochodu, wymienil czesci 
oryginalne lub naprawil reklamowa- 
ne czeSci bez uprzedniego otrzyma- 
nia pozwolenia od wytworcy lub od ~ 
ASO; 

— nabywca dokonat poprawek lub 
zmian w ksiazce gwarancyjnej oraz 
innych wykroczen poza ramami wy- 
magan i ustalen Instrukcji obstugi 
i Ksigzki gwarancyjnej. 

Po kazdej obstudze technicznej lub na- 
prawie w ASO uzytkownik obowiazany 

jest w okresie gwarancji sprawdzié 

-przy odbiorze samochodu mocowanie . 

i stan plomb. W przypadku ich uszko- 

dzenia domagaé sie zatozenia nowych. 
Naruszenie lub zerwanie plomb powo- 
duje utrate gwarancji, przy czym usz- 

kodzenie plomby przy szybkosciomierzu 

lub skrzynce biegd6w powoduje utrate 

gwarancji na caly samochdd, a zerwa- 

nie lub uszkodzenie plomb na pozosta-— 

lych zespolach powoduje utrate gwa- 

rancji na dane zespoly. 

2. GLOWNE UPRAWNIENIA 

WYNIKAJACE Z GWARANCIJI 

Gwarancja obejmuje: 

— bezplatng naprawe zespolu wzgled- 

nie wymiane czesci, jezeli zostanie 

stwierdzona wada z winy producen- 

ta, uniemozliwiajaca uzytkowanie 

samochodu zgodnie z ' przeznacze- 

niem z wyjatkiem szkiel, éwiec, 

bezpiecznikéw, zarédwek i narzedzi 

(wytaczonych z gwarancji); 

— wykonanie dwéch bezplatnych prze- 

gladéw w. Autoryzowanej Stacji Ob- 

stugi w okresie docierania samocho- 

du z tym, ze koszt materialéw eks- 

ploatacyjnych (olej6w i smardéw) 

uzytych do tych przegladéw pokry- 

wa nabywcea (wszystkie przeglady 

techniczne po okresie docierania na- 

bywca. przeprowadza na _ wtasny 
koszt); 

— zwrot koszt6w dostarczenia niespray 

wnego samochodu do _  najblizszej 

ASO w razie, gdy reklamowane usz- 

kodzenie uniemozliwia ‘poruszanie 
sie samochodu po drogach publicz- 

nych. 

3. INFORMACJE DODATKOWE 

Przy odbiorze nowego samochodu na- 

bywca we wiasnym interesie powinien 

sprawdzié: 

— czy samochod nie ma uszkodzeni me- 

chanicznych; 

— czy samochéod jest sprawny eksploa- 

_ tacyjnie; 

— czy na skrzynce biegow, szybko§cio- 

mierzu i regulatorze pradnicy znaj- 

duja sie nie naruszone plomby; 

— zgodnosé numeracji zespol6w z wpi- 

sanymi w ksiqzce gwarancyjne]j. 

Przy odbiorze samochodu z przegladu 
lub naprawy gwarancyjnej sprawdzi¢, 

czy ASO dokonala odpowiednich wpi- 

sow do ksiazki gwarancyjnej oraz spra- 

wdzi¢ catosé plomb. 

Uwaga. W przypadku wymiany licznika na- 

lezy wpisaé w ksiazce gwarancyjnej stan 
licznika reklamowanego i nowo wmontowa- 

nego. ‘Wszelkie zazalenia na wadliwie zalat- 

wiona reklamacje lub przeglad kierowaé na- 

lezy do Dziatu Obstugi i Eksploatacji FSC 

w Lublinie, ul. Melgiewska 7/9, zadajac — 

uprzednio wydania przez ASO opinii w kwe- 

stionowanej sprawie (na piSmie). 

 



DODATEK 

1, DWUOBWODOWY UKEAD 
HAMULCOWY 

W samochodach Zuk produkowanych od 
1. 01.1975 roku wprowadzono dwuobwo- 
dowy hamulcowy uklad hydrauliczny 

(niezalezne obwody prz6d i tyh ze 
wspomaganiem oraz hamulec pomocni- 
czy (reezny) mechaniczny dzialajacy na 
kola tylne. 

Pompa hamulcowa uktadu hydraulicz- 
nego jest dwusekcyjna. Kazda z sekcji 
potaezona jest z oddzielnym zbiornicz- 

kiem plynu hamulcowego, ktore sa 
umocowane w skrytce umieszczonej w 

kabinie kierowcy obok dzZwigni hamul- 

ca reeznego. | 

Wymagania dotyczace dzialania oraz 
sposobu sprawdzenia ukladu hamulco- 

wego sq takie same jak podane w punk- 

‘9 

cie 9.1 dla ukladu jednoobwodowego. 

Czynnosci kontrolno-regulacyjne, ktére 

sq specyficzne dla nowego ukladu na- 

lezy wykonywaé zgodnie z nizej poda- 

nymi zaleceniami. 

1.1. Regulacja ruchu jatowego 

pedatu hamulca 

Ruch jatowy pedalu hamulca powinien 

wynosié 3—10 mm. Wielkosé tego ruchu 

jest ustalona fabrycznie i w zasadzie 

nie podlega regulacji. W wyjatkowych 

przypadkach, gdy skok jest zbyt maly 

(wystepuje blokowanie ukiladu hamul- 

cowego), nalezy odigczyé popychacz 

trzpienia (3, rys. 88) od ramienia peda- 

tu i po odkreceniu przeciwnakretki (11) 

pokrecajac popychaczem ftrzpienia za- 

woru serwa wkreci¢é w koncéwke (9) 
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Rys. 88. Pompa hamulcowa z ukladem wspomagania 

i -—- pedal hamulca,2 — sprezyna powrotna pedaiu, 3 — popychacz trzpienia zaworu ser- 
wa, 4 — wiacznik Swiatel STOP, 5 — koncéwka popychacza, 6 — trzpien sterujacy zawo6or 
serwa; 7 — serwo,;, 8 — popychacz tioka pompy wraz z nakretka regulacyjna, 9 — titok 
przedni pompy hamulcowei, 10 — dwuobwodowa pompa hamulcowa, 12 — przeciwnakret- 
ka, 12 — wspornik mocowania serwa, 13 -~ 47wignia posrednia 
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a tym samym skrécié dtugosé popycha- 
cza. Regulacja powinna byé tak prze- 

prowadzona, aby po potaczeniu popy- 

chacza z krétszym ramieniem pedatu, 

przy swobodnym potozeniu trzapienia 

sterujagcego zaw6ér serwa (6), diuzsze ra- 

mie pedatu hamulca opierato sie o zde- 

rzak gumowy przy plycie podlogowej. 

Uwaga. Aby blokowanie ukltadu hamulcowe- 

go nie nastepowalo w wyniku samoczynnego 

dzialania serwa (bez nacisku na pedat), od- 

legtoSé od osi koricOwki dZzwigni posredniej 

(13) do plaszczyzny wspornika mocowania 

serwa musi wynosié min. 80,5 mm (patrz ry- 

sunek 88). | 

1.2. Odpowietrzanie i regulacja 

hamulcéw hydraulicznych 

W celu odpowietrzenia ukladu nalezy: 

— uzupelini¢ plynem hamulcowym oba 

zbiorniczki; 

— oczyscié odpowietrzniki ze Sladéw 

biota i kurzu oraz zdja¢ ostony; 

— zatozyé na odpowietrznik' tylnego 

prawego kola rurke gumowag (patrz . 

rys. 90) i zanurzyé jej drugi Koniec 

w plynie wlanym do przezroczystego 

naczynia (plyn w naczyniu powinien 

byé tego samego gatunku co w ukta- 
dzie hamulcowym), przed wtozeniem 

rurki do ptynu nalezy przeciagnaé 

rurke przez otwor klucza i nasadzié 
kluez na nakretke odpowietrznika; 

— nacisngé na pedal hamulca, odkrecié 

odpowietrznik o niecaty obrét (ko- 
nieczna do tego jest druga osoba), 

zakrecié odpowietrznik i zwolnié po- 

woli nacisk na pedal; czynnosé po- 

wtarzaé tak diugo az z rurki gumo- 

wej przestana wydostawaé sie pe- 

cherzyki powietrza; 

— odpowietrzyé w identyczny sposdb 

cylinderki w pozostatych kotach w 

kolejnosci: tylny lewy, przedni pra- 

wy, przedni lewy (cylinderki tylne 

w przednich kotach nie maja odpo- 

wietrznikéw); 
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Uwaga. w trakcie odpowietrzania, a takze 

przed przystapieniem do odpowietrzania kaz- 

dego nastepnego cylinderka nalezy dolewaé 

plynu hamulcowego do odpowiedniego zbior- 

niczka, tak aby poziom plynu w zbiorniczku 

(danego obwodu) byt wystarczajacy. 

Jezeli odpowietrzanie trwa zbyt diugo (pe- 

cherzyki powietrza wychodzq nadal), przy- 

ezynqa takiego stanu jest przedostawanie sie 

powietrza do uktadu hamulcowego przez nie- 

szczelnosSci potaczen, uszkodzone przewody 

albo przez nieszczelnesé pompy hamulcowej 

lub cylinderkéw kot. . 

W takim przypadku nalezy odszukac¢ i usu- 

mac nieszezelnosé. W razie odpowietrzania 

uktadu hamulcowego samochodu, kt6éry byt 

uzytkowany przez diuzszy okres czasu, nie 

zaleca sie ponownie uzywaé starego plynu 

hamulcowego, lecz nalezy napetnié uktad 

Swiezym plynem. Ptyn, ktory wyptynal przez 

odpowietrznik przy odpowietrzaniu musi byé 

doktladnie przefiltrowany przed ewentualnym 

ponownym uzyciem, , 

— uzupeinié plyn w_  zbiorniczkach 

(pod wierzch); 

— sprawdzi¢ czy pedat hamulca stawia 

opér w polowie skoku. 

Jezeli po odpowietrzaniu uktadu ha- 
-mulcowego pedat hamulca stawia wy- 

razny opor dopiero w koncu lub przy 

powtdérnym ruchu pedatu, oznacza to, 

ze istnieje zwiekszony luz miedzy okla- 

dziniami szczek a bebnami hamulco- 

wymi. . 

  
    

Rys: 89. Odpowietrzanie cylinderka hamul- 
cowego i regulacja szczek hamulcowych 
w lewym kole przednim 

1 — rurka gumowa, 2 — otwor i nargetka 
regulacyjna szczeki dolnej, 3 — otwor i na- 
kretka regulacyjna szezeki gornej 

 



W celu wyregulowania tego luzu na- 

lezy wykonaé nastepujace czynnoéci: 
a) kota przednie (rys. 89) 

— podniesé kola tak, aby nie dotykaly 

ipoditoza, 

  

      
Rys. 90. 
.Odpowietrzanie cylinderka hamulcowego 
i regulacja szezek w lewym kole tylnym 

1 — rurka gumowa, 2 — otwor i nakretka 
regulacyjna szcezeki 

— wyjac ostony (zaSlepki) gumowe za- 

krywajace otwory i nakretki do re- 

gulacji ustawienia szczeki gérnej (3) 

i dolnej (2); 

— pokrecié przy uzyciu plaskiego wkre- 

' taka (przez otwoér 3) nakretke regu- 

lacyjna cylinderka, zgodnie z kie- 

runkiem okreslonym na rysunku az 

kolo zostanie zahamowane, nastep- 

nie pokreca¢é (powoli) w odwrotnym 

kierunku do chwili az koto zacznie 

obracaé sie swobodnie i szezeka gor- 

na przestanie trzeé o beben; 

— wyregulowa¢ w ten sam sposdéb usta- 

wienie szczeki dolnej, 

— powtdérzyé czynnosci regulacyjne dla 

drugiego kola przedniego (prawego), 

przy czym kierunek pokrecania na- 

kretkami regulacyjnymi (w  celu 

zmniejszenia luzu) powinien byé od- 

wrotny niz pokazano na rys. 89 (do 

Srodka kota). 

b) kota tylne (rys. 90) | 
Sposdb regulacji k6lt tylnych jest taki 

sam jak k6él przednich, z tym tylko, ze 

otwory regulacyjne (2) sa usytuowane 

w innym miejscu z uwagi na inng kon- 

strukcje ukladu szczek. Kota przednie 

maja szczeki wspotbiezne i dwa cylin- 

derki (kota tylne szczeke wspdtbiezng 

i przeciwbieznga uruchamiane jednym 

cylinderkiem o dwu pokretkach regula- 

cyjnych). 

Kierunek obrotu pokretek (w_  celu 

zmniejszenia luzu) dla obu szczek kota 

lewego okreslono na rysunku strzatkami 

(dla kola prawego odwrotny). 

Po dokonanej regulacji sprawdzi¢ po- 

nownie skok pedatu hamulca (w razie 

potrzeby dokonaé ponownej regulacji) 

oraz sprawdzi¢é, czy bebny hamulcowe 

nie nagrzewajq sie podczas jazdy. W 

przypadku grzania sie bebnoéw zwiek- 

szy¢ luz pomiedzy okladzinami szczek 

a bebnem. 

1.3. Uzupelnianie i wymiana 

plynu hamulcowego 

W trosce 0 bezpieczenstwo jazdy, zale-_ 

ca sie mozliwie czesto kontrolowaé po- 

ziom pltynu w zbiorniczkach (rys. 91). 

  

  
. Rys. 91. 
Usytuowanie zbiorniczk6w plynu hamulco- 
wego * 
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Poziom ten nie powinien opadaé ponizej 

opaski mocujacej zbiorniczki. W razie 
potrzeby nalezy uzupetnié stan plynu, 

tak by siegat pod wierzch zbiorniczka. 
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Praszezyina styku pompy 
“ taczuKIEMn 

Rys. 82. Wielkosci pomiarowe do ustawienia 
luzu pomiedzy popychaczem a tlokiem pom- 
py hamulcowej 

1 — korpus pompy; 2 — tlok przedni pompy;, 
3 — nakretka popychacza. 4 — popychacz 
tioka pompy, 5 — taczmik pompy i serwa 

Do uzupeinienia nalezy bezwzglednie 

uzywaé plynu hamulcowego tego same- 

go gatunku, ktéry juz znajduje sie w 
uktadzie hamulcowym. Jezeli nie dyspo- 
nuje sie plynem tego samego gatunku, 

nalezy zlaé stary plyn, przemyé uklad 

hamulcowy spirytusem denaturowanym 

i napeinié ukltad Swiezym plynem wy- 

konujac wszystkie czynnosci wg p. 9.3 

niniejszej instrukcji. 

Uwaga. W przypadku wymiany pompy ha- 

mulcowej, nalezy przestrzega¢ aby pomiedzy 

popychaczem tiloka pompy a tiokiem nowo- 

zatozonej pompy (patrz rys. 92) byt zacho- 

wany luz 0,3—0,5 mm. Regulacje wykonuje 

sie nakretka popychacza (3), zmiana wymia- 

ru c rys. 92, po uprzednim zmierzeniu rze- 

czywistych odlegtosci pomiedzy powierzch- 

nia kulistg tloka pompy a plaszezyznqg styku 

pompy z tacznikiem (wymiar a—b) z jedne]j 

strony oraz plaszezyznq styku tacznika 

Z pompa a zakonczeniem kulistym (powierz- . 

chnig nakretki) popychacza z drugiej stron 

(wymiar c). . 
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Suma lub réznica tych wymiaréw (za- 
leznie od wartoSci wymiaru b — patrz 

wz6r) okresla rzeczywista wartosé luzu 

a tym samym potrzebnej korekty, kté- 
ra nalezy dokonaé nakretka popychacza. 
Przeprowadzenie powyzszych czynnoéci 
nalezy powierzyé ASO. 

14. Kontrola i regulacja 
hamulca pomocniczego (recznego) 

Hamulec pomocniczy (rys. 93) stuzy 

przede wszystkim do zahamowania sa- 

mochodu na postoju. Wyjatkowo mozna 

go uzyé w celu zapobieZenia wypadko- 

wi gdyby uszkodzeniu ulegty oba obwo- 
dy hamulcéw hydraulicznych. 

Dziatanie hamulca nalezy uznaé za pra- 
widtowe, jezeli pene zahamowanie sa- 

mochodu na pochyleniu 16° (przy pra- 

widitowo ustawionych szczekach) nasta- 

pi przed dociagnieciem dzwigni hamul- 

ca do gornego skrajnego potozenia (po- 

zostaje zapas ok. 5 zabkéw na zapadce). 

W przeciwnym przypadku nalezy do- 

konaé regulacji naciagu linek przez 
zmiane dtugoSci ciegna (7) laczacego 

ramie dzwigni_katowej (6) z zaczepem 

linki (8) poprzez tulejke dystansowa. 

W tym celu nalezy odkrecié przeciwna- 

kretke (11) i pokrecajac nakretkami (12) 
ustali¢é odpowiedniq diugos¢ roboczg 

ciegna (7). Po dokonaniu regulacji na- 

ciagu dokrecié przeciwnakretke (11). 

Uwaga. W przypadku nieskutecznoésci tej re- 
gulacji (co szczegdlnie moze wystapic przy 

duzym zuzyciu oktadzin szczek hamulco- 

wych) nalezy zluzni¢ naciag linek i zdjaé 

bebny hamulcowe oraz szczeki z obu két 

tylInych, po czym wykrecié z gniazd rozpie- 

raczy (15) rozpieracze szczek (14) w celu ska- 

sowania nadmiernego luzu, ktory powstal 

pomiedzy rozpieraczami a szczekami tylnymi 

wskutek regulacji ukladu hamulcowego (hy- 
draulicznego) nakretkami regulacyjnymi (2, 
rys. 89). Po regulacji zmontowacé uktad 

i ustalié odpowiedni naciag linek zgodnie 

Z wyzej podanym opisem.
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Rys. 93. Hamulec pomocniczy 

1 — dzwignia hamulca recznego ze wspornikiem kpl., 2 — zapadka, 3 — grzebien zapadki 
4 — ciegno dzZwigni katowej, 5 — koncéwka ciegna, 6 — dzwignia katowa, 7 — ciegno linki; 

_ 8 — zaczep linki, 9 — linka, 10 — sprezyna odciagajaca, 11 — przeciwnakretka, 12 — na- 
kretki regulacyjne, 13 — dzwignia hamulea pomocniczego, 14 — rozpieracz szcezek, 15 — gnia- 
zdado rozpieracza 

- 

Obstuga hamulca pomocniczego (poza slug technicznych) przegubéw uktadu 
wyzej] opisana regulacja) polega na dzwigniowego olejem silnikowym. 

okresowym smarowaniu (w czasie ob-. 
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