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This technical documentation is provided to you for free by http://zukowka.wordpress.com/ in order for you to be able to maintain your historical 

vehicule on the road. 

We consider it to be both educational and contributing to road-safety.
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INSTRUKCJA OBSLUGI SAMOCHODU 

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i LACZNOSCI - WARSZAWA 1976 

Zasady uzytkowania i obstugi 

technicznej oraz charakterystyka 

techniczna samochodu Zuk 
i jego odmian (A06B, A07 B, 

A11B, A13B, A15B, A16B, A151). 

Odbiorcy: uzytkownicy 

samochodu Zuk i pracownicy 
zaplecza technicznego motoryzacji.



WIADOMOSCI OGOLNE 

Fabryka Samochodéw Ciezarowych w 
Lublinie produkuje samochody Zuk 
w kilku odmianach, rézniacych sie ce- 
chami uzytkowymi nadwozia. Samo- 
chody Zuk sq przeznaczone do prze-. 
wozenia ladunkéw (Zuk AO06B, A11B, 
-A13B) o lacznym ciezarze do ok. 1000 
kG lub towar6éw wraz z osobami (Zuk 
A07B i A16B). Na bazie samochodu 
Zuk AQ6B sa produkowane samochody 
gasnicze Zuk A15B i A151, przezna- 
czone dla Strazy Pozarnych do akcji 
gaszenia matych pozaréw mieszkanio- 
wych oraz przeprowadzania rozpozna- 
nia. 
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Rys. 1. Samochéd Zuk A07B, tow-os 
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Rys. 2. Samochéd Zuk A06B, furgon 
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Rys, 3, Samochéd Zuk A13B, pick-up 
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Rys. 4. Samochéd Zuk skrzyniowy 

a — AILIB, b — AI6B 
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Rys. 5. Samochéd Zuk gaSniczy 

a — A1SB, b — Aldi 
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1. ZNAMIONA SAMOCHODU 

Kazdy samochéd Zuk jest oznaczony 
fabryeznie, w sposdb ulatwiajacy roz- 

poznanie roku produkcji, serii produk- 

cyjnej podwozia, nadwozia i wazniej- 

szych zespoléw. Te znamiona, ulatwia- 

jace dobér wiasSciwych czeSci zamien- 

nych podczas naprawy samochodu, sta- 

nowia: 

— tabliczka znamionowa (rys._ 6) 

Zz giéwnymi danymi samochodu, u- 

mieszczona na prawej Scianie nognej 

kabiny, widoczna po otwarciu pokry- 

wy gornej; 
— numer silnika (rys. 7), wybity na 

jego kadiubie po lewej stronie, nad 

rozdzielaczem zaptonu; 
—- numer podwozia (rys. 8), wybity na 
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POLMO | 
FABRYKA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH) 

LUBLIN 
Tyo K- Pp OBE BKO? . 
Car type U Cubic capacity 2120cm | 

R key Mocs obroty KMart aesaonvees [dsr omnin [7714000 
Nr oodwozie tadown osé 
Chasis number Payleac 

Nr silnika [i] Crezar wiasny 
Engine number Kerb weight 

i & kontrol Typ sitnika 17 tub 19 Foe ton lk 
Engine model 
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Rys. 6. Tabliczka znamionowa samochodu Zuk 
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Rys. 7%. Umieszczenie numeru silnika 
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Rys. 9. Umieszczenie numeru skrzynki 
biegéw 

Rys. 8 Umieszczenie numeru podwozia



gérnej powierzchni prawej podtuznicy 

ramy, tuz za przedniqg poprzeczka; 

— numer skrzynki biegéw (rys. 9), 

wybity na tylnej Scianie obudowy 

skrzynki biegéw; 

— numer mechanizmu_ kierowniczego 

(rys. 10), wybity na obudowie mecha- 

nizmu; 

61996 - 

  

  

        
Rys. 10. Umieszczenie numeru mechanizmu 

kierowniczezgo 

—— numer przedniego zawieszenia 

(rys. 11), wybity w Srodku czeSci czo- 

lowej poprzeczki zawieszenia; 

— numer tylnego mostu (rys. 12), wy- 

bity na kotnierzu obudowy przekladni 

giéwne}j; 
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Rys. 12. Umieszczenie numeru tylnego mostu



— numer nadwozia (rys. 13), 

na belce gornej kabiny. 

Ponadto wazniejsze elementy sq. za- 

plombowane w celu uniemozliwienia 
ich regulacji przez osoby niepowolane. 

Plomby sq zatozone: | 

—- przy skrzynce biegéw (wyprowa- 

dzenie napedu szybkosciomierza), 

-—— przy szybkoSciomierzu (rys. 14), 

— przy regulatorze pradnicy (rys. 15). 

wybity 

2. ZAMAWIANIE CZESCI 

ZAMIENNYCH 

Sprzedaz detaliczna czeSci zamiennych 

do samochodu Zuk prowadzqa sklepy 

Polmozbytu na terenie catego kraju. 

Zamowienia na czesci zamienne nale- 

zy kierowaé wytacznie do odpowied- 

nich Centrali Handlowych Polmozby- 

tu. Adresy tych instytucji mozna uzy- 

skaé w OSrodkach Serwisowych FSC — 

Lublin oraz sklepach Polmozbytu. 

Przy zakupie czeSci oraz sporzadzaniu 

zamdowien nalezy postugiwaé sie aktual- 

nym katalogiem czesci zamiennych sa- 

mochodu Zuk, na podstawie ktérego 

nalezy podaé: 

— numer fabryczny (katalogowy) cze- 

Sci, 

— petng nazwe katalogowa czesci za- 

miennych (uwzgledniajac okreSlenie po- 
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Rys. 13. Umieszczenie numeru nadwozia 

  

  

  

    
Rys. 14. Umieszczenie plomby przy szybko- 

Sciomierzu 
(widok tablicy wskaznikéw od tytu) 
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Rys. 15. Umieszczenie plomby przy regula- 
torze pradnicy 

lozenia lewa lub prawa dla czesci sy- 

metrycznych), 

— zadana liczbe zamawianych czesci, 

— nazwe i rok wydania katalogu, we- 

diug kt6rego dokonuje sie zamowienia. 

W przypadkach watpliwych (np. gdy 

brak pewno$sci, co do aktualnoSci kata- 

logu, wediug ktérego dokonuje sie za- 

mdéwienia) nalezy dodatkowo podaé nr 

zespotu gtownego (np. silnika, podwo- 

zia itp.) samochodu, do ktérego zama- 

wia sie dana czeS¢ zamienng. 

3. CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA SAMOCHODU 

Zbiorowe dane techniczno-eksploata- 

cyjne wszystkich odmian samochodu 

Zuk podano w tablicy 1.



  

  

              
  

Charakterystyka techniczna samochodéw Zuk Tablica 1 

Typ/model 

Parametry furgon tow-os skrzyniowy pick-up gaSniczy skrzyniowy gaSniczy 

A06B A07TB Al11B Al3B A15B Al6B Al5d1 

Silnik 

Typ 

Zalecane paliwo 

Kolejnosé zapionu 
Uktad cylindrow 
Liczba cylindréw 
Srednica cylindra 
Skok tioka 
Objetos¢é skokowa 
Stopien sprezania 
Cisnienie sprezania 
Moc maksymalna wg SAE 
Moc maksymalna wg DIN 
Maksymalny moment 

obrotowy wg DIN 
Obroty biegu jalowego 

Luzy zaworow w silniku 
zimnym 

Cisnienie oleju w nagrza- 
nym silniku 

Uktad smarowania   

S21 17 lub 191) gaznikowy, gérnozaworowy, 4-su- 
wowy chiodzony woda 
benzyna LO86 (RM) (przy kacie wyprzedzenia za- 
ptonu 7°) 2) 

1-2-4-3 
pionowy, rzedowy 

4 
82 mm 

100 mm 
2120 cm? 

7,9 
9...10 kG/cm? 

77 KM +5°/o przy 4000 obr/min 
70 KM +5°/o przy 4000 obr/min 

15 kGm +5°/9 przy 2500 obr/min 
450...500 obr/min (dla gaznika Jikov) 
600...800 obr/min (dla gaznika Weber) 
ssacy 0,2...0,22 mm 
wydechowy 0,3...0,32 mm 

1...5,5 kG/em2 (przy temperaturze oleju 80°C) 
pod cisnieniem i rozbryzgowy, pompa oleju zebata, 
filtr pelnoprzeply wowy, zbiornik oleju w misce ole- 
jowej silnika 

1) Typ 17 z gaZnikiem Weber, typ 19 z gaznikiem Jikov. | 
2) Dopuszceza sie stosowanie benzyny LO78 (RM) przy kacie wyprzedzenia zapionu 5°.
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Parametry A0eB | AOTB | Al11B | ABB | ASB | Al6B " A151 
  

Filtr oleju 
Uktad chliodzenia 

Ukiad zasilania 

Filtr powietrza 

petnoprzeptywowy typ F06.2 (wymienny PP6.2) 
wodny, obieg zamkniety z pompa wody i termosta- 
tem, wentylator 4-lopatkowy (dla tropiku 6-iopat- 

kowy) 
zbiornik paliwa, przewody, pompa paliwa przepo- 
nowa, gaznik Weber 34S2Bl, dwuprzelotowy lub 
Jikov 40SOP, filtr powietrza suchy lub mokry z ka- 
pielg olejowa (cisnienie paliwa 0,2...0,285 kG/cm2) 
typu Fiat 125P, suchy, z wymiennym wkiadem do 
gaznika Weber lub siatkowy, z kapiela olejowa do 
gaznika Jikov 

  

Gaznik 

Uktad instalacji 
Napiecie nominalne 
Napiecie/moc pradnicy 
Typ pradnicy 
Pasek klinowy pradnicy 

8 

Weber 34S2B1,. opadowy, dwuprzelotowy z gardziela 
wstepng i gidwna 
Dysza giéwna paliwa 

I przelot @ 1,20 mm 
II przelot @ 1,50 mm 

Dysza paliwa biegu jatowego, I i II przelot 
@® 0,50 mm 
Srednica gardzieli I i II przelotu @ 25 mm 
    Jikov 40SOP, opadowy 

Dysza gitéwna paliwa @ 1,55 mm 
Dysza paliwa biegu jalowego ~@ 0,6 mm 
Srednica gardzieli gaznika @ 32 mm 

Instalacja elektryczna 

jednoprzewodowy, plus (+) na mase 
12 V 

12 V/300 W . 
bocznikowa P20b 

17X11 1060/1095 mm
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Parametry A06B A07B | Al1B | A13B | A15B Al51 

Napiecie/pojemnosé , 
akumulatora 12 V/45 Ah (typ 6SC45) 

Rozdzielacz zaptonu 

Kat wyprzedzenia 
zaptonu 

Swieca zaplonowa 
Odstep elektrod §wiecy 
Odstep stykéw przerywacza 
Napiecie/moc rozrusznika 
Rozrusznik 

Lampv blyskowe 
Sygnaly dwutonowe 

Sprzegtio 
Skrzynka biegéw 

Przetozenia na poszczegél- 
nych biegach 

Wat napedowy © 

Most napedowy 
Przektadnia gtowna 

  

  

Zelmot 44-44/IV z predkoSsciowa i podcisnieniowa 
regulacjg wyprzedzenia zaptonu, watek rozdzielacza 
napedzany przedtuzaczem od watka pompy oleju 

7° +30' przed ZZ 

M14~225...240 (F75) 
0,6...0,7 mm 

0,35...0,45 mm 
12 V/1,8 KM 

elektromagnetyczny R5dc 
| LB3 
SDS12/22 

Uklad napedowy 

suche jednotarczowe 
mechaniczna, 3- lub 4-biegowa, sterowana mecha- 
nicznie dzwignig biegO6w umieszczona w podtodze 
kabiny . 

I bieg — 3,115 I bieg — 3,7528 
Il bieg — 1,772 II bieg — 2,372 

III bieg — 1,000 III bieg — 1,482 
wsteczny — 3,738 IV bieg — 1,000 

wsteczny — 3,7528 
rurowy z przegubami krzyzakowymi na tozyskach 
igiowych ; 

| z tytu 
stozkowa, kola zebate o zebach lukowych, przeto- 
zenie 5,125 (4118 zebéw) , 

LB3 
5DS12/22



Parametry 

Zawieszenie két 
— przednich 

— tylnych 

Zbieznosé két 
Kat pochylenia kola 

Kat wyprzedzenia sworznia 
zwrotnicy 

Wymiar ogumienia 
Cisnienie powietrza 

W ogumieniu 
Wymiary obreczy kota 
Liczba két 

Mechanizm kierowniczy 

Max. kat skretu kél 
przednich 

Hamulec zasadniczy 
(nozny) 

Ogolna powierzchnia robo- 
cza oktadzin hamulcéw 

Srednica bebnéw hamul- 
cowych 

Hamulec postojowy 
(reczny) 

10 

  

A0eB | A07B |  ANLB A13B A15B A16B 

Uklad jezdny 

niezalezne, cylindryczne sprezyny Srubowe, waha- 
cze, amortyzatory teleskopowe 
oS sztywna, dwa resory piédrowe, amortyzatory 
teleskopowe 

0° +30' 
6,50-16/6PR lub 6,50-16/10 PR (radialne) 
przéd 2,3 kG/cm? lub 2,50 kG/cm? (dla opon 
ty! 3,0 kG/cm? 3,25 kG/cm?: radialnych) 

4,50 EX16 
4+1 zapasowe 

przekiadnia ze Slimakiem globoidalnym i podw6j- 
nym krazkiem (przetozenie Srednie 18,2) 

30° 
bebnowy dwuobwodowy, hydrauliczny, ze wspoma- 
ganiem podcisnieniowym (serwo) dziatajacy na czte- 
ry kota 

I obw6od — kota przednie 
II obw6d — kola tylne 

1172 cm? 

dD 280 mm 

mechaniczny dzialajacy na kola tylne 

cd. tabl. 1 

A151



  

  

Parametry A0éB | A0TB | Al1B AB | ASB | A16B A151 

| Podwozie 

Rama Sspawana z ksztaltownikéw o przekroju prostokat- 
nym 

Rozstaw osi 2700 mm 
Rozstaw k6l (przy ziemi) 

— przednich 1368 mm 
— tylnych 1375 mm 
Przeswit 
— poprzeczny 210 mm 
— podtuzny 290 mm 
Najmniejsza srednica 

zawracania 12,6 m 

Nadwozie 

Rodzaj nadwozia metalo- | metalo- skrzy- skrzy- | metalo- skrzyniowe metalowe typu 
we typu | we typu niowe niowe | wetypu furgon 
furgon | furgon zamknieta pick-up | furgon 

Rodzaj kabiny kierowcy i+1 1+1+4 1+1 
Liczba miejsc w kabinie 
DiugoSé/szerokosé skrzyni 24.75/ 2475/ 2640/ 2475/ 2475/ 1820/1750 2475/1620 
tadunkowej w mm 1620 1620 1750 1620 1620 

Wysokosé skrzyni tadunko- 

wej W mm — — 382 481 — 382 — 
Powierzchni skrzyni ladun- 

kowej w m? 4 4 4,6 4 4 3,18 4 
Objetosé przestrzeni tadun- 

kowej w m3 5,73 5,73 — — 5,73 — D,73 

Wymiary (w mm) 

Diugosé 4330 4330 4400 4330 4340 4450 4330 
Szerokos¢ 1820 1820 1875 1820 1820 1875 1820 
WysokoSé max. przy cieza- | 

rze wlasnym 2200 222.0 2400 2240 2460 2400 2370 
Kat natarcia 44° 
Kat zejgcia 27°, are 32° 27° | 27° 20° 30° 
Zwis przedni 610 . 
Zwis tylny 1020 1020 1090 1020 | 1030 | 1140 1020 
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Parametry | AoeR | Ao7B | Al11B ABB AlSB | AJ6B A151 

Ciezary (w kG) 
Ciezar wiasny pojazdu 1525. 1550 1400 1425 2100 1550 1835 
Ciezar pojazdu gotowego 

do jazdy 1600 1625 1475 1500 2175 1625 1910 
Dopuszezalny ciezar calko- 

wity pojazdu 2500 
Dopuszezalny nacisk osi 
— przedniej 1100 
— tylnej 1400 
Ladownosé pojazdu 900 850 2) 1000 1000 300 kG | 875 kG lub 4 550 kG 

lub 4 osoby + 500 kG (400 1 wody + 
osoby 2 strazakéw) 

Dopuszczalny ciezar holo- 
wanej przyczepy (wdézek 
WW200) 3) _ — — — 400 kG | 700 kG —   

Zbiornik paliwa 
Ukiad chiodzenia i ogrze- 

wania 

Uktad smarowania silnika 
Filtr powietrza (gaz. Jikov) 
Amortyzatory 
— tylne (AT-9) 
— przednie (AT-7) 
Skrzynka biegéw 
Tylny most 

Ukiad hamulca hydraulicz- 
nego 

Przektadnia kierownicy 
Piasty kot (iloSé smaru) 
— przednie 
— tylne 

2) Lub 6 osdéb (w tym 1 osoba 
3) Stosowany tylko dla CSRS. 
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Pojemnosé ukladéw (w litrach) 

w kabinie kierowcy) + 400 kG. 

55 

10,5 
5,0 
0,35 

po 0,28 
po 0,185 

i)
 

4 
0,33 

po 125 G 
po 100 G 
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Parametry | AcsB | A07TB | Al1B | asp | ASB |  Al6B A151 

Dane eksploatacyjne 

(dla samochodu dotartego z penym obciazeniem) 

Kontrolne zuzycie paliwa 
przy predkoSsci 
45...55 km/h ok. 14 1/100 km 4) 5) 

Predkosé maksymalna 95 km/h 

Zasieg jazdy przy zuzyciu 
paliwa 14 1/100 km ok. 390 km 

Droga hamowania na po- 
ziomej, twardej i suchej 

jezdni, przy predkoSci sa- 
mochodu 30 km/h (ha-   mulec zasadniczy) max. 7,5 m 

Zdolnosé pokonywania 
wzniesieh na I biegu max. 24/o 

4) Dla samochodow gaSniczych A15B i A151 ok. 15 1/100 km. 
5) Dla samochodu gasniczego Zuk A15B kontrolne zuzycie paliwa wynosi 15 1/100 km — bez 
w06zKa i 16 1/100 km dla samochod6éw z woézKiem. 
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4. URZADZENIA STEROWANIA 

I KONTROLI 

Urzadzenia oraz wskazniki stuzace do 

prowadzenia samochodu pokazane sa 

na rysunkach 16 i 17. 

  

  

    
  

Rys. 16. Urzadzenia sterowania i kontroli 
1 — dzwignia przelacznika Swiatel giownych 
i sygnaiu SwietInego, 2 — dzwignia prze- 
lacznika kierunkowskazow, 3 — dzwignia 
przetacznika wycieraczek szyby i sygnalu 
dzwiekowego, 4 — tablica wskaznikow, 5 — 
wytaecznik zaptonu, 6 — dzwignia wlaczaja- 
ca ogrzewanie, 7 — przysiona nadmuchu 
cieplego powietrza, 8 — pedal przyspiesza- 
cza (gazu), 9 — pedat hamulca, 10 — pedat 
sprzegia, 11 — przycisk nozny spryskiwaczy 
szyby, 12 — zbiornik na wode spryskiwaczy 
szyby, 13 — uchwyt zwalniajacy pokrywe 
gorng silnika, 14 — ciegno przystony chiod- 

nicy 

14 

  

  

  

  
Rys. 17. Urzadzenie sterowania 

15 — gaika ciegna urzadzenia rozruchowego, 
16 — dzwignia hamulea pomocniczego, 17 — 
dzwignia zmiany biegéw, 18 — wytacznik 

akumulatora 

  

. SS SS 

Rys. 18. Dzwignia przelacznika Swiatel gtow- 
nych i kierunkowskaz6w 

——— 

=A 
————f 

SS   

Dzialanie urzadzen sterowania i kon- 

troli jest nastepujace. Dzwignia prze- 

facznika Swiatel glownych i sygnatu 

SwietInego (dolna — rys. 18) dziala 

przy. wilaczonych wytacznikach §Swiatel 

pozycyjnych i gltéwnych (hi k, rys. 20): 

potozenie I — swiatia mijania, 

polozenie II — swiatia drogowe. 

W obu potozeniach, pociagajac dzwig- 

nie w kierunku kota kierownicy uzy- 

skuje sie sygnaty Swietlne Swiatel dilu- 

gich. 

sSygnaly te mozna osiagnac rowniez 

przy wytaczonych wytacznikach h i k. 

Dzwignia przetacznika kierunkowska- 

zow (gorna — rys. 18): 

potozenie P — skret w prawo, 

potozenie L — skret w lewo. 

W potozeniach dzwigni P lub L Swieci 

sie lampka kontrolna zielona (b, rys. 20) 

Swiatiem przerywanym, wskazujac pra- 

widiowe dziatanie kierunkowskazéw. 

W razie przepalenia sie jednej z zaré- 

wek kierunkowskazéw, lub uszkodze- — 

nia obwodu, lampka gaSnie. 

Dzwignia przelacznika wycieraczek szy- 

by i sygnalu dzwiekowego (rys. 19): 

potozenie I — wycieraczki wytqczone, 

potozenie IIT — wycieraczki wiaczone.



  

  
Rys. 19. Dzwignia przetacznika wycieraczek 

szyby i sygnatu dzwiekowego 

W obu potozeniach, pociagajac dzwig- 

nie w kierunku kola kierownicy uzy- 

skuje sie sygnal dzwiekowy. 

Wiaczenie ogrzewania kabiny nastepu- 

je przez przestawienie dzwigni (6) w 

prawe skrajne polozenie, w lewym 

skrajnym potozeniu dzwigni ogrzewa- 

nie jest wylaczone. 

W celu umycia przedniej szyby kabiny 

nalezy kilkakrotnie nacisnaé przycisk 

nozny (11), ktéry uruchamia wycieracz- 

ki i spryskiwacze szyby. 

Przy niskiej] temperaturze cieczy chio- 

dzacej nalezy podniesé przystone chiod- 
nicy pociagajac za gaike ciegna (14, 

rys. 16) i zabezpieczyé to potozenie 

przez natozenie oczka fancuszka za zab 

uchwytu ciegna. _ 

  

Jezeli temperatura silnika jest nadal 

za niska nalezy jeszcze wyzej podniesé 

zastone, tak aby uzyskaé prawidiowa 

temperature silnika tj. 80...90°C., 

W celu zabezpieczenia samochodu na 

postoju nalezy zaciagnaé dzwignie ha- 

mulea pomocniczego (16, rys. 17) do 

gory. 

Aby uzyskaé zwolnienie tej dzwigni 

nalezy wcisnaé przycisk umieszezony 

na jej koncu, co powoduje wylaczenie 

zapadki. 

  

  

      

Rys. 20. Tablica wskaznik6éw 
a — lampka sygnalizacyjna kierunkowska- 
zow, b — szybkoSciomierz i licznik kilome- 
trow, ¢c — wskaznik pradu tadowania, d — 
wskaznik poziomu paliwa, e — wskaznik 
temperatury wody w silniku, f — wskaznik 
cisnienia oleju, g — wylgcznik oswietlenia 
Kabiny, h — wylacznik Swiatel gi6éwnych, 
k — wytacznik Swiatet pozycyjnych, 1 — 
wytacznik oSwietlenia przestrzeni tadunko- 
wej, m — wylacznik silniko6w wentylatora 
nagrzewnic, n — wylacznik rezerwowy, o — 

lampka kontrolna Swiate! dtugich 

  

  

Rys. 21. Tablica wskazniké6w samochodu 
gaSniczego A15B i A1l5l 

a — lampka’™ sygnalizacyjna kierunkowska- 
zOWw, b — SszybKoSciomierz i licznik kilo- 
metrow, e@ — wskaznik pradu tadowania, 
dad — wskaznik poziomu paliwa, e — wskaz- 
nik temperatury wody w Ssilniku, f — wskaz- 
nik ciSnienia oleju, g — wytacznik oSwietle- 
nia kabiny, h — wylacznik Swiatel gli6éw.- 
nych, k — wytacznik Swiatel pozycyjnych, 
l1 — wytacznik oSwietlenia przestrzeni ta- 
dunkowej, m — wytacznik silnikéw wenty- 
latora nagrzewnic, n — wytacznik rezerwo- 
wy, 0 — lampka kontrolna Swiatel! diugich, 
p — wylacznik lamp btyskowych, s — wy- 
tacznik sygnal6éw dwudzwiekowych (dwuto- 
nowych), t — wytacznik Swiate! przeciw- 
mgtowych (halogenéw), u — lampka kon- 

trolna lamp blyskowych 

Aby uzyskaé wlaczenie Swiatel glow- 

nych nalezy wiaczyé wytacznik Swiatet 

pozycyjnych (k, rys. 20). 

Lampka kontrolna Swiatet dtugich 

(0, rys. 20) Swieci przy wtqaczonych 

Swiatiach diugich, przypominajac o ko- 

niecznosci zmiany tych Swiatet podczas 
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ym kierunku lub w innych przypad- 

/ kach, 

Wskaz6wka wskaznika pradu tadowa- 

nia (ec, rys. 20) powinna wskazywaé ze- 

ro lub odchylaé sie nieco w prawo (la- 

dowanie akumulatora). 

Jom pojazdéw jadacych w przeciw- 

5. MOCOWANIE PASOW 

BEZPIECZENSTWA 

Pasy bezpieczenstwa przejmuja sity 

bezwiadnosci dziatajace na osobe ja- 

daca samochodem i ograniczaja skutek 

dzialania tych sit do granic fizjologicz- 

nie dopuszczalnych oraz utrzymuja w 

siedzeniu samochodu osoby, zmniejsza- 

jac niebezpieczenstwo powstania ciez- 

kich urazéw ciala w razie wypadku sa- 

mochodowego. 

Do wszystkich samochodéw Zuk fabry- 

ka montuje uchwyty paséw bezpieczen- 

stwa w kabinie kierowcy (dla kierow- 

cy i pasazera) przeznaczone do moco- 

wania w trzech punktach paséw bez- 

pieczenstwa biodrowo-piersjowych ty- 

pu D-BP3 (PN-68/S-80051). 

Uwaga. Pasy bezpieczenstwa fabryka mon- 

tuje do samochodéw Zuk tylko na specjalne 

zamoéwienie odbiorcy. 

Kazdy pas bezpieczenstwa mocowany 

jest w trzech punktach Srubami 7/16". 

16 

Gérny koniec pasa mocuje sie na slup- 

ku Srodkowym kabiny, w _ odlegtosci 

okoto 60 mm od wieszaka (rys. 22). 

Gniazda mocowania gérnych koncéw 

pasa rozmieszczone sa symetrycznie, po 

obu stronach kabiny, dla lewego i pra- 

    

  
22. Mocowanie pas6éw bezpieczenstwa 

(siedzenie pasazera) 
Rys. 

wego fotela. Jeden dolny koniec pasa 

jest mocowany do uchwytu Srodkowe- 

go, usytuowanego na Scianie tylnej ka- 

biny, w odlegtoSci okolto 150 mm od 

Osi samochodu. Skrajny koniec pasa 

jest mocowany do uchwytu usytuowa- 

nego w odlegtosci okoto 200 mm od 

Sciany bocznej kabiny. Dolne uchwyty 

(4 szt.) sq zamocowane na jednakowej 
- wysokosci od podtogi. Wszystkie punk- 

ty mocowania powinny zapewniaé ob- 

rotowe osadzenie zaczepow pasa. Przy 

mocowaniu i uzyt=owaniu pasdéw na- 

lezy uwzgledni¢ zalecenia podane przez 

wytworce paséw bezpieczenstwa w in- 

strukcji obstugi paséw. , 

6. OTWIERANIE I ZAMYKANIE 

DRZWI, POKRYWY GORNEJ 

WLEWU PALIWA 

We wszystkich samochodach Zuk ka-. 

bina jest zamykana z zewnatrz za po- 

mocg zamka lewych drzwi. Aby otwo- 

rzyé zamek lewych drzwi (rys. 23) ka- 

biny nalezy, po odchyleniu pokrywki, 

wliozyé kluczyk do otworu zamka, prze- 

krecié go w prawo do oporu (0 1/8 

peinego obrotu), nastepnie cofnaé klu- 

ezyk do pierwotnego potozenia i wy- 

ja¢ z zamka. Po otwarciu zamka,
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Rys. 23. Otwieranie drzwi kluczykiem 

drzwi otwieraja sie po  nacisnieciu 

klamki. Aby otworzyé lewe drzwi ka- 

biny od wnetrza samochodu nalezy 

przekrecié klamke wewnetrzna, w kie- 

runku zgodnym z obrotem wskazOwek 

zegara do pierwszego oporu, a nastep- 

nie nacisna¢é klamke (rys. 24). 

W celu zabezpieczenia kabiny przed do- 

staniem sie do jej wnetrza oséb niepo- 

wotanych nalezy: 

— zasunaé szyby przesuwne drzwi i za- 

bezpieczyé je przed otwarciem, przez 

dokrecenie Srub dociskowych, 

2 — Instr. obstugi Zuk 

— zabezpieczyé prawe drzwi przed o- 

twarciem, przez przekrecenie klamki 

wewnetrznej w kierunku zgodnym z 

obrotem wskazéwek zegara (do oporu), 

— zamknaé lewe drzwi z zewnatrz na 
zamek, przez obrét kluczyka w lewo. 

Uwaga. W czasie jazdy nalezy zwracaé uwa- 

ge, aby drzwi lewe i prawe byty zabez- 

pieczone przed otwarciem. 

Drzwi boczne furgonu otwiera sie i za- 

bezpiecza tak, jak lewe drzwi kabiny. 

SE | @ | 

i 

| 

  

   
   

    
€ 

Q III: 

      
  

  

        
‘ 

Rys. 24. Klamka wewnetrzna drzwi lewych 
(od bezpieczona) 

  

  
' 

    

    

  

  

Rys. 25. Otwieranie skrzydila gérnego drzwi 
tylnych 

Drzwi tylne furgonu nalezy otwieraé 

w sposdb nastepujacy: 

— odbezpieczyé zamek w skrzydle gor- 

nym drzwi, obracajac kluczyk w kie- 

runku przeciwnym do ruchu wskaz6- 

wek zegara o 180°, obrécié klamke w 

kierunku przeciwnym do ruchu wska- 

zowek zegara o okoto !/4 petnego obro- 

tu, podniesé skrzydio gérne drzwi i u- 

niesé je tak, aby zatrzask podpory 

unieruchomil podpore, a tym samym 

zabezpieczyt goérne skrzydio drzwi przed 

opadnieciem (rys. 25); 

— odbezpieczyé skrzydto dolne drzwi 

tylnych wktiadajae klucz_ specjalny, 

znajdujacy sie w wyposazeniu samo- 

chodu, w otw6ér znajdujacy sie w gor- 
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nej krawedzi tego skrzydita i obraca- 

jac nim w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazéwek zegara o okoto 1/3 

obrotu (rys. 26); 

— wysungé listwy zebate zamkéw 

boceznych ku gérze, ustawi¢ w’ poloze- 

niu poziomym (rys. 27) i otworzyé dol- 

ne skrzydto drzwi ku dolowi. 

Zamykanie drzwi nalezy przeprowa- 

dzaé wykonujac te same czynnosci, co 

przy otwieraniu, lecz w odwrotnej ko- 

lejnosci (obracajac kluczykiem i kla- 

mkami w kierunku przeciwnym do po- 

danych przy otwieraniu). 

Uwaga. Niezamkniecie skrzydta dolnego, za 

pomocqg klucza z koncéwka kwadratowa, 

stwarza mozliwosé otwarcia drzwi tylnych, 

nawet w przypadku zamkniecia skrzydta 

gornego kluczykiem. 

Podczas przewozenia materialé6w dluz- 

szych, niz dtugosé skrzyni ladunkowej 

(w samochodach A13B) Sciana tylna 

moze byé zawieszona na tancuchach w 

potozeniu poziomym, jak pokazano na 

rysunku 28. 

W samochodzie Al1B i Al6B mozna 

otwieraé wszystkie klapy boczne skrzy- 

ni tadunkowej. Aby otworzyé klapy, 

nalezy z obu stron wyjaé haki zabez- 

pieczajace (rys. 29), a nastepnie oprzeé 

je tak, aby swobodnie zwisaly do dotu. 

18 

  
  

  

    
  

      
Odbezpieczenie skrzydita dolnego 

drzwi tylnych 
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27. Ustawienie listew zamké6w bocz- 
nych w polozenie poziome 

Rys. 

  
  

  

    
  

              
Rys. 29. Spos6b zabezpieczenia kKlap w Sa- 

mochodzie A1l1B i Al16B 

 



  

  

Jezeli wymaga tego potrzeba, klasy sa- 

mochodu skrzyniowego moga byé za- 

wieszone w potozeniu poziomym na 

specjalnych tancuchach (rys. 30), Po- 

krywe gorna kabiny (1, rys. 31) otwie- 

ra sie przez odciagniecie rekojesci cie- 

gna zamka, umieszczonej pod pozioma 

pdéika, nad pedalem sprzegia. Po otwar- 

ciu zamka pokrywe mozna podnies¢ 

i zabezpieczyé podpora. 

Ostone przedniga wmontowuje sie w na 

stepujacy sposdb: 

— otworzyé pokrywe i zabezpieczyé ja 

podpora, 

— odkreci¢ kluezem dwie  nakretki 

i wyjaé ostone z gniazd w dolnej po- 

przeczce kabiny. 

Wlew paliwa, umieszczony z prawe}] 

strony samochodu przy zbiorniku pali- 

wa, jest zamykany za pomocg specjal- 

nej pokrywki (rys. 32). 

W celu zamkniecia nalezy ustawic po- 

krywke w takim potozeniu, aby jej 

wystepy trafily w wyciecia wlewu, na- 

cisna¢é (pokonujac opér przekiadki gu- 

mowej) i przekreci¢ zgodnie z kierun- 

kiem obrotu wskazOwek zegara. Otwie- 

ranie wlewu nalezy przeprowadzac w 

odwrotnej kolejnosci. 

  
Rys. 30. Spos6éb zawieszenia Sciany bocznej] w samochodzie Al11B i A16B 

Przegrode dodawang do samochodéw 

AO6B i AO7B luzem nalezy (w zalezno- 

Sci od potrzeby) zamontowaé na Scia- 

nie tylnej} kabiny kierowcy, zgodnie 

z rysunkiem 33. 

Montujac przegrode nalezy zaczepi¢ ja 

o gérng uszczelke, a nastepnie wywier- 

cié w Scianie tylnej (poprzez otwory 

o trzech wspornikach przegrody) otwo- 

ry €@2,8 mm i przykreci¢ blachowkre- 

tami A 3,918. 

Koto zapasowe w samochodzie A13B 

i A15B jest mocowane z tytu, na lewej 

burcie, wewnatrz skrzyni lfadunkowej 

(rys. 34). W samochodach A0Q6B, AO7B, 

A16B, A151 kolo zapasowe jest zamo- 

cowane z tylu, w specjalnej ramie pod 

podioga (rys. 35), natomiast w samo- 

chodach A11B z lewej strony, rowniez 

pod podtoga (rys. 36). 

Do regulacji potozenia zastony chiod- 

nicy, w celu utrzymania w czasie jazdy 
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Rys. 31. Otwieranie pokrywy g6rnej 

1 — pokrywa gorna, 2 — przewod doprowadzajacy powietrze z nagrzewnicy na prawa czesé Sszyby, 3 — podpora, 4 — miejsce mocowania ostony do wspornika, 5 — zaczep zamka 
pokrywy 

Rys. 32. Otwieranie wlewu paliwa 
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temperatury cieczy chtodzacej w gra- 

nicach 80...90°C (szezegélnie w okresie 

zimowym), stuzy ciegno znajdujace sie 

z lewej strony kolumny kierownicy, 

pod pozioma pdélka przedniej czesci ka- 

biny (14, rys. 16), zakonczone lancusz- 

kiem z gatka (rys. 37). Zmiane poloze- 

nia zastony dokonuje sie przez wycig- 

ganie ciegna. Zwisajaca czesé lancucha 

nalezy zawiesié na zaczepach po obu 

stronach wspornika, w celu utrzyma- 

nia ustalonego potozenia zastony, gdyz 

w przeciwnym razie zastona samoczyn- 
nie opadnie. 
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Rys. 35. Mocowanie kola zapasowego w Sa- 
mochodach AO6B, A07B, A16B i A151 
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Rys. 33. Dodatkowa przegroda do samochodéw A06B i A07B 
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Rys. 36. Umieszczenie kola zapasowego 
Ww samochodzie A11B 
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Rys. 34. Mocowanie kola zapasowego w sa- 
mochodzie A13B i A15B 
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Rys. 37. Zabezpieczenie ciegna zastony 
chiodnicy 
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7. REGULACJA SIEDZEN 

W kabinie samochodu regulacji podle- 

ga jedynie siedzenie kierowcy. Po od- 

chyleniu prawej dzwigni (A, rys. 38) 

mozna przesuwacé siedzenie w najdo- 

godniejsze miejsce. Dzwignie nalezy 

zwolnié dopiero po osiagnieciu zqada- 

nego potozenia. 

Regulowaé mozna rdwniez pochylenie 

oparcia siedzenia z lewej strony. Re- 

gulacje w niewielkim zakresie dokonu- 

je sie przez obrét gatki (B — dokreca- 

jac podnosi sie oparcie, odkrecajac 

Oopuszeza). W razie koniecznosci wiek- 

szego wychylenia oparcia, nalezy pod- 

nies¢ gatke, ustawi¢ oparcie w zada- 

nym potozeniu i opusci¢ gatke. 

W przestrzeni tadunkowej samochodu 

towarowo-osobowego <AOT7B  znajduja 

Sie skladane siedzenia, na ktoérych mo- 

ze wygodnie siedzieé 5 osdb (rys. 39). 

Jezeli chcemy wykorzysta¢é samochdéd 

do przewozenia tadunku, to siedzenia 

mozna ztozyé. W celu zilozenia siedzen 

nalezy je najpierw unieS¢ do gory, a 

nastepnie w kierunku Sciany bocznej. 

Po ztozeniu siedzen nalezy zabezpie- 

czy¢é je przed opadnieciem przez zalo- 

zenie specjalnych paskéw, ktére znaj- 

duja sie pod siedzeniem. 
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Rys. 38. Regulacja fotela kierowcy 

8. WLACZANIE NAGRZEWNIC 

I DMUCHAW 

Wiaczenie ogrzewania kabiny kierow- 

cy (we wszystkich modelach) nastepu- 

je przez otwarcie zaworu, czyli prze- 

stawienie dzwigni (6, rys. 16), potaczo- 

nej z dZwignia zaworu, w prawe polo- 

zenie. Otwarcie zaworu glowicy powo- 

duje przeplyw goracej wody przez 

dwie nagrzewnice, umieszczone po obu 

stronach kabiny, za przegrodg czolowa. 

Powietrze ogrzane przez nagrzewnice 

lewq jest kierowane na nogi kierowcy 

oraz (przewodem) na_ Ilewa_ strone 
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Rys. 39. Siedzenia w samochodach A07B 
a — w potozeniu roziozonym, b — w polo- 

zeniu ziozonym 
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przedniej szyby, a z nagrzewnicy pra- 

wej na nogi pasazera i na prawg czesé 

szyby przedniej. 

Kazda nagrzewnica ma oddzielny wen-



  

  

tylatorek zwiekszajacy przeplyw po- 

wietrza. 

Wentylatorki wiagczane sq jednoczesnie 

przelacznikiem (m, rys. 20), przez prze- 

stawienie dzwigni przelacznika w jed- 

no ze skrajnych potozen. Intensywnosé 

nadmuchu powietrza na nogi kierow- 

cy i pasazera reguluje sie przez zmia- 

ne polozenia przystony mnadmuchu 

(7, rys. 16). 

W czasie jazdy nie jest konieczne wla- 

ezanie dmuchawy, poniewaz wentyla- 

cja nastepuje samoczynnie, przez wlot 

strugi powietrza, chwytanej specjainie 

uksztaitowang obudowa nagrzewnicy. 

Kabine mozna przewietrzaé takze przez 

przesuwanie szyb w drzwiach (rys. ‘40). 

Najintensywniejsze przewietrzanie jest 

wowczas, gdy obie szyby zostana usta- 

wione w §Srodkowej czeSci otworu o- 

kiennego. Aby ustawic szyby w ten 

sposéb, nalezy odkreci¢ Srube zacisko- 

wa i przesunacé (chwytajac za gatki) 

przednig szybe do tylu, a tylng do przo- 

du. 

W gérnej przedniej czeSci kabiny sq 

umocowane dwie zaslony przeciwsto- 

neczne (rys. 41), za pomocg ktorych, 

przez opuszczenie do dotu, moze kie- 

rowca i pasazer przystonié razace pro- 

mienie stoneczne. 

  

      
        

Rys. 40. Sposéb ustawienia szyb w celu prze- 
wietrzania kabiny 

Oeeen 

   

    

\ iy : \ Y 

SA \     

Rys. 41. Zastony przeciwstoneczne 

© 
9, WLACZENIE WYCIERACZKI 

I SPRYSKIWACZA SZYBY 

Wycieraczke szyby uruchamia sie spe- 

cjalna dzwignia (3, rys. 16) umieszczo- 

ng pod kotem kierownicy (rys. 18). 

Po wylaczeniu wycieraczki wycieraki 

samoczynnie wracajg w_ potozenie 

skrajne. 

W kabinie kierowcy znajduje sie takze 

nozny przycisk spryskiwacza szyby 

i zbiornik na wode, umieszczony z le- 

wej strony kabiny, Zeby umyé przed- 

nia szybe nalezy kilkakrotnie nacisnaé 

przycisk nozny, ktéry uruchamia wy- 

cieraczke i spryskiwacz szyby. 

Nalezy pamietaé, ze uruchomienie wy- 

cieraczki przy suchej lub niedostatecz- 

nie mokrej szybie powoduje przecia- 

zenie, a nawet uszkodzenie silniczka 

wycieraczki oraz rysowanie przednie} 

szyby. 

10. PODNOSZENIE SAMOCHODU, 

WYMIANA KOE 

Samochdd nalezy podnosié za pomoca 

podnognika. Aby zdjaé kola tylne, na- 

lezy podstawié podnosnik pod tylng 

poprzeczke ramy, podniesé tyiI samo- 

chodu podstawiajac jednoczesnie sto- 
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jak umozliwiajacy utrzymanie samo- 

chodu na takiej wysokoésci, aby kota 

nie dotykaly podioza. Przy zdejmowa- 

niu kéi przednich nalezy podstawié 

podnosnik pod belke przedniego zawie- 

szenia. Jezeli wymieniane jest tylko 

jedno koto przednie, podnosnik mozna 

podstawié pod miske sprezyny od stro- 

ny wymienianego kola. Odkrecanie na- 

kretek, przy zdejmowaniu k6l, jak i do- 

krecanie, przy zakladaniu, nalezy do- 

konywaé specjalnym kluczem, znajdu- 

jacym sie w wyposazeniu samochodu. 

Postugiwanie sie przedituzaczem ramie- 

nia klucza przy dokrecaniu jest nie za- 

lecane, gdyz moze doprowadzié do 

zniszezenia gwintu nakretki lub Sruby, 

albo deformacji tarezy kola przy otwo- 

rze centralnym. Aby zuzywanie sie 

biezniké6w opon bylo réwnomierne, na- 

lezy okresowo dokonywaé zamiany kdl, 

przy ezym nalezy przéstrzegaé zasady, 
aby kola ogumione wymienia¢ strona- 

mi na kazdej osi. Nie wymienia sie kot 

(ogumionych) krzyzowo. Nie nalezy 
rowniez zakiadaé na kola przednie opon 

wulkanizowanych, poniewaz powoduja 

one nieprzyjemne i niebezpieczne drga- 

nia w uktadzie kierowniczym. 

11. HOLOWANIE SAMOCHODU 

Do holowania samochodéw Zuk wszy- 

stkich odmian stuzy specjalne ucho, 

przymocowane do belki przedniego za- 

wieszenia (rys. 42), za ktére nalezy za- 

czepiaé hak drazka holowniczego. 

Samochody Zuk nie nadaja sie do ho- 

lowania innych pojazd6éw, 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. 

    
Rys. 42. Ucho do holowania samochodu 
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1, ZASADY EKONOMICZNEGO 

UZYTKOWANIA SAMOCHODU 

Aby osiagnaé tania i bezawaryjng eks- 

ploatacje oraz wtasciwe przebiegi mie- 

dzynaprawcze, przy jednoczesnych ma- 

lych nakladach na naprawy, nalezy 

przestrzegaé nastepujacych uwag: 

— dotrzeé samochéd (przed rozpotze- 
ciem normalnego uzytkowania) w spo- 

sob wskazany w niniejszej Instrukcji; 

— wykonywaé wszystkie czynnosci re- 

gulacji i smarowania wg wskazan i wy- 

magan niniejszej Instrukcji; | 

— dbaé zawsze o dobry stan technicz- | 

ny samochodu, gdyz uzytkowanie nie- 

sprawnego samochodu powoduje jego 

przedwezesne zuzycie, a bardzo czesto 

jest powodem powaznego uszkodzenia; 

— unikaé jazdy z nadmierng predko- 

$cia, gwaltownych przyspieszen i ostre- 

go hamowania; 

— zmieniaé biegi w okreglonych zakre- 
sach predkosci samochodu; 

— nie przeciazaé silnika; 

— zwracaé uwage, aby temperatura 

plynu chtodzacego utrzymywata sie w 

granicach 80...90°C. 

Ponadto nalezy zwrécié uwage na do- 

datkowe czynniki (poza wyzej wymie- 

nionymi), wptywajace na zwiekszone 

zuzycie paliwa. Czynnikami tymi sa: 

— za wysoki poziom paliwa w gazniku, 

EKSPLOATACJA SAMOCHODU 

— jazda z wyciagnietym ciegnem za- 

sysania lub zbyt dlugie jego wykorzy- 

stywanie przy rozruchu; 

— niewlasciwy kat wyprzedzenia za- 

ptonu lub niewlasciwa szczelina miedzy 

stykami przerywacza; 

— niesprawne dzialanie 

rozdzielacza zapionu; 

regulator6éw 
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Rys. 43. Kontrolne zuzycie paliwa samochodu Zuk z pelInym tadunkiem wg PN-67/S-04000 
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— zly stan Swiec albo ich niewtasciwa 

wartoSé cieplna; 

— niewlasciwe luzy zawor6éw; 

— niesprawne dziatanie podgrzewacza 

mieszanki przewodu ssacego (w na- 

grzanym silniku przeciwciezar prze- 

pustnicy podgrzewacza powinien znaj- 

dowaé sie w dolnym potozeniu — prze- 

pustnica zamknieta); . 

~——- zwiekszone opory toczenia, wskutek 

niskiego ciSnienia w oponach, niepra- 

widiowej regulacji hamulcéw lub nie- 

odpowiedniego ustawienia przednich 
k6él. 

Sposoby usuniecia ww. nieprawidtowo- 

Sci znajda uzytkownicy w opisie czyn- 

nosci obstugowych poszczegélnych ze- 

spotéw lub ukladéw omdwionych w 

rozdziale Obstuga techniczna. 

Kontrolne zuzycie paliwa prawidtowo 

wyregulowanego samochodu, z pelnym 

obciazeniem, nie powinno przekraczaé 

14 1/100 km. Nalezy mieé na wzgledzie, 
ze kontrolne zuzycie paliwa charakte- 
ryzuje stan techniczny silnika oraz ca- 

tego samochodu i moze stuzyé jako 

podstawa do okreSlania eksploatacyj- 

nej normy zuzycia paliwa. 

Zuzycie eksploatacyjne paliwa zalezy 

nie tylko od ogélnego stanu technicz- 

nego samochodu, lecz takze od warun- 
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k6w drogowych i klimatycznych, wa- 

runkéow jazdy (szybkoSci i obcigzenia), 

jak réwniez od kwalifikacji kierowcy. 

Diatego tez producent samochodoéw nie 

ustala normy zuzycia eksploatacyjnego 

paliwa. 

Jak widaé na rysunku 43 najbardziej 

ekonomiczna (oszczedna) jest jazda sa- 

mochodu z_ predkogciq 45...55 km/h, 

przy ktérej kontrolne zuzycie paliwa 

wynosi 14 1/100 km. 

W zwiazku z tym jazda z duzqa pred- 

koScia, nie jest wskazana, gdyz powo- 

duje zwiekszone zuzycie paliwa, samo- 

chodu i opon (np. przy predkoSci jaz- 

dy 75 km/h zuzycie paliwa wzrasta do 

ok. 16 1/100 km). 

2. DOCIERANIE 

Okres docierania samochodu to pier- 

wsze 3000 km przebiegu. W tym okre- 

sie samochéd wymaga szczegélnie tro- 

skliwej opieki i dokladnego przestrze- 

gania zalecen zawartych w _ niniejszej 

Instrukeji. Pamieta¢é nalezy, ze trwa- 

loSé i sprawnosé zespot6w w dalszej 

eksploatacji jest uzalezniona od wiasci- 

wego dotarcia samochodu. Totez nawet 

po przejechaniu pierwszych 3000 km 

zaleca sie, w czasie dalszej eksploata- 

cji, unikac ditugotrwatej jazdy z pred- 

koscia powyzej 80 km/h oraz djuzszej 

jazdy po ztych drogach (piasek, btoto) 

na pierwszym i drugim biegu. Podczas 

pierwszych 3000 km nie wolno dopro- 

wadzi¢ do diuzszego niz 3 min posglizgu 

(tzw. buksowania) jednego kola nape- 

dowego przy drugim kole unierucho- 

mionym, gdyz moze to doprowadzi¢ do 

zatarcia mechanizmu rdéznicowego. 

Do przebiegu 3000 km nalezy szczeg6l- 

nie starannie wykonywaé wszystkie 

ezynnosci obstugi technicznej OTD-I 

i OTD-II. 

Zakres tych czynnosci oraz sposdb ich 

wykonania opisano 

zbiorczej tablicy na koncu rozdziatu. 

W okresie pierwszych 3000 km nalezy 

stosowaé predkosci wg wytycznych w 

tablicy 2. 

W czasie przyspieszania dopuszcza sie 

krétkotrwale przekroczenie wyzej po- 

danych predkosci na I i II biegu, ale 

tylko wtedy, gdy silnik jest dostatecz- 

nie nagrzany. Nie wolno natomiast ru- 

szaé z miejsca, ani powiekszaé obrot6éw 

silnika przed nagrzaniem go przez 1...5 

minut pracy (zaleznie od temperatury 

otoczenia wg zasady: im nizsza tempe- 
ratura otoczenia tym dluzszy czas na- 

grzewania). 

szcezegédlowo Ww. 
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W okresie docierania nie wolno prze- 

ciazaé silnika, tzn. jezdzié z matymi 

predkosciami, przy duzym otwarciu 

przepustnicy, Nalezy rdédwniez unikaé 

jazdy po ztych drogach, btocie, piasku 

i na znacznych wzniesieniach. 

Samochéd nalezy docieraé  stosujac 

benzyne o liczbie oktanowej 86 (RM). 

Ubytki oleju nalezy uzupelnia¢ tym 

samym olejem silnikowym, ktéry znaj- 

duje sie w uktadzie. Dodawanie oleju 

do paliwa, w celu tzw. gornego sma- 
rowania silnika, zar6wno w okresie do- 

cierania, jak i w okresie dalszej eks- 

ploatacji samochodu jest absolutnie 

_ niedopuszczalne. 

Pierwsza wymiane oleju nalezy prze- 

prowadzi¢ po przebiegu 500 km, a na- 

stepna po przebiegu 3000, km, niezalez- 

nie od zastosowanego gatunku oleju. 

Plukanie uktadu w okresie docierania 

nie jest wymagane. . 

Obroty biegu jatowego nalezy wyregu- 

lowaé tak, aby byly one nieco wiek- 
sze od normalnych, a to ze wzgledu na 

zwiekszone opory wewnetrzne nie do- 

tartego silnika. 

Nalezy zwracac uwage na temperature 

bebnéw hamulcowych, a w razie nad- 

miernego ich nagrzania wyregulowaé 

hamulce, zgodnie ze wskazéwkami za- 

wartymi w Instrukciji. 
Nalezy rdwniez zwracaé uwage na 

temperature piast kdl przednich (w ra- 

Tablica 2 

Dopuszcezalne predkoSci w okresie docierania 

  

  

  

  

Predkosé w km/h 

Ri Skrzynka 3-biegowa | Skrzynka 4-biegowa 
1eg 

| 
Okres Okres od 1000 Okres Okres od 1000 

do 1000 km do 3000 km do 1000 km do 3000 km. 

I 20 25 15 20 

II | 35 50 20 35 

III 30 30 40 65 

IV — — | 60 85     
  

zie ich grzania sie nalezy wyregulowa¢ 

luz lozysk wg wytycznych Instrukcji). 

W okresie docierania konieczne jest 

doktadne obserwowanie stanu wszyst- 

kich ztacz w samochodzie. 

W przypadku stwierdzenia wyciekow 

oleju, paliwa, wody lub plynu hamul- 

cowego nalezy niezwtocznie usunac 

przyezyny tych niedomagan. 

3. PRZYGOTOWANIE SAMOCHCDU 

DO WYJAZDU 

Przygotowanie samochodu do wyjazdu 

polega na sprawdzeniu  wszystkich 

urzadzen kontrolnych i wskaznikow, 

skontrolowaniu pracy silnika i innych 

zespoléw oraz uzupeinieniu paliwa, ole- 

jow i smaréw w poszczegolnych zespo- 

tach. 

Kolejnogé dokonywania tych czynno- 

Sci powinna by¢é nastepujaca: 

— sprawdzié iloS¢ paliwa w zbiorniku 

spogladajac na wskaznik poziomu pa- 

liwa po wiaczeniu zaptonu (przekrecic 

kluczyk w prawo, do pierwszego polo- 

zenia — I, rys. 44). 

Uwaga. Obwody Swiatet wewnetrznych i ze- 

whetrznych, sygnat dZwiekowy i gniazdo 

lampy przenosnej sq zawsze pod napieciem, 

niezaleznie od potozenia kluczyka zaptonu. 
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W samochodach z blokada kierownicy, sta- 

cyjka ma dodatkowo trzecie polozenie (rys. 

45), w ktérym to polozeniu nastepuje blo- 

kada (kluczyk z tego potozenia moza wyjaé 

a kierownica bedzie zablokowana). Nie na- 

lezy nigdy pozostawiaé kluczyka w_ poto- 

zeniu 1, gdy silnik nie pracuje! 

—~ sprawdzi¢c, poziom oleju w silniku, 

— sprawdzié poziom cieczy w chiodni- 

cy (w napeinionej chiodnicy powinien 

Siegaé 2...3 cm ponizej gérnej krawedzi 

wlewu, w okresie zimowym, gdy uklad 

chtodzenia jest wypeiniony plynem, po- 

ziom jego powinien siega¢é 3 cm ponizej 

otworu przelewowego), 

— sprawdzié poziom plynu hamulco- 

wego w zbiorniczkach (w razie potrze- 

by uzupeinié plyn, zakrecié szczelnie 

korki), poziom ptynu hamulcowego po- 

Winien znajdowaé sie 15...20 mm poni- 

zej gérnej krawedzi wlewu, 

— sprawdzié stan ogumienia przez 
ogledziny zewnetrzne (w razie stwier- 

dzenia zwiekszonego ugiecia opony, w 

miejscu styku z jezdnia, sprawdzié ci- 

Snienie, dopompowaé ogumienie), 

— sprawdzié dzialanie hamulca nozne- 
gO przez naciSniecie pedatu (powinien 

stawiaé opér po pokonaniu skoku ro- 

boeczego ok. 100 mm), 

— sprawdzic¢, czy po nacisnieciu peda- 
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Rys. 44. Fazy potozenia kluczyka w stacyjce 
0 — wytaczone punkty wymienione w pozy- 
cji 1 i 2 (silnik nie pracuje), 1 — wtaczony 
jest zapion silnika (odbiorniki sq pod napie- 
ciem, silnik pracuje), 2 — rozruch silnika 
(z tego polozenia kluezyk zwolniony samo- 

ezynnie wraca w potozenie 1) 

tu zapalaja sie lampy STOP sygnalizu- 

jace hamowanie, 

— sprawdzié dziatanie hamulca posto- 

jowego przez zaciagniecie dzwigni (po- 

winna zatrzyma¢ sie co najmniej o 5 

zabkéw przed koncowym potozeniem), 

— sprawdzié oSwietlenie samochodu 

oraz dziatanie urzadzen i wskaznikow, 

— sprawdzié naciag paska klinowego 

napedzajacego pompe wody i pradnice, 

— uruchomié silnik i skontrolowaé 

jego prace, ciSnienie oleju (1,0...5,5 

kG/em2) oraz, czy nie przecieka olej, 

woda lub paliwo, 

  

  

Rys. 45. Fazy potozenia kluczyka w stacyjce 
z urzadzeniem blokujacym uktad kierow- 

niczy 
potozenie 0, 1 i 2 takie same jak na rys. 
44, potozenie 3 — wlaczona blokada Kie- 

rownicy 

— starannie przejrzec caty samochdéd 

i zwroécié uwage na stan polaczen gwin- 

. towych. 

4. URUCHAMIANIE SILNIKA 

Latwosé uruchomienia silnika zalezy od 

wiasciwego stanu ukladu zaptonowego, 

a przede wszystkim od: 

— wiasciwego natadowania akumula- 

tora, 

— wiasciwego stanu Swiec zaptono- 

wych, 

— wiasciwego stanu rozdzielacza i ka- 

ta wyprzedzenia zaptonu, 

— wiaSciwego stanu zawardw. 
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Jezeli stan tych urzadzen nie budzi 

obaw uruchomienie silnika nie nastre- 

eza trudnosci i nastepuje juz po 1...3 

sekundach od chwili wigczenia roz- 

rusznika. 

Przystepujac do uruchomienia zimne- 

go silnika nalezy: 

— ustawié dzwignie zmiany biegéw w 

potozeniu luzu, 

— wyciagnaé do oporu (z wyjatkiem 

cieplej poru roku) ciegno urzadzenia 

rozruchowego (15, rys. 17), 

— wiozyé kluczyk do stacyjki i prze- 

krecié go w prawo (do poiozenia 2), 

gdy tylko silnik zostanie uruchomiony 

zwolnié kluczyk. 

W celu tatwiejszego rozruchu przed 

przekreceniem kluczyka zaleca sie wy- 

cisnaé pedal sprzegta, dzieki czemu eli- 

minuje sie opory stawiane przez zgest- 

nialy olej w skrzynce biegéw. 

W chwili uruchamiania nie nalezy na- 

ciskaé na pedal przyspieszacza (gazu), 

poniewaz urzadzenie rozruchowe dzia- 

ta tylko przy zamknietej przepustnicy. 

Rozrusznika nie powinno sie jednora- 

zowo wiaczaé na dituzej niz 5 sekund,- 
przy czym dopuszcza sie max 5 kolej- 

nych, nastepujacych po sobie rozru- 
chow w odstepach co 30...60 sekund. 
Nastepny cykl rozruchowy moze byé 

powtérzony dopiero po 3...5 minutach. 

Ciegno urzadzenia rozruchowego nale- 

zy utrzymaé w potozeniu wycigqgnie- 

tym do czasu osiqgniecia réwnomier- 

nej pracy silnika, po uzyskaniu ktorej, 

nalezy wcisnaé je do potowy, a po do- 

statecznym nagrzaniu silnika wcisna¢ 

caikowicie. 
W razie zatrzymania sie silnika, po- 

nownego uruchomienia nalezy dokony- 

waé przy wyciagnietym ciegnie urza- 

dzenia rozruchowego. Czas nagrzewa- 

nia waha sie w granicach 1...5 minut 

(zaleznie od temperatury otoczenia) 

pracy silnika na biegu ,,luzem’’, przy 

calkowicie zaciagnietej zastonie chiod- 

nicy (w okresie zimowym). W celu za- 
stoniecia chiodnicy nalezy wyciagnaé 

ciegno catkowicie. Sprawdzianem do- 

statecznego nagrzania silnika jest mo- 

zliwosé petnego ruszenia z miejsca przy 

weigsnietym ciegnie urzadzenia rozru- 

chowego. 

Osiagniecie optymalnej temperatury 

dla pracy silnika nastepuje dopiero w 

czasie jazdy. 

W czasie nagrzewania nie wolno silni- 

ka obcigzaé, ani tez dopuszczaé do wy- 

sokich obrotéw. Zasade te nalezy szcze- 

gélnie przestrzegaé w okresie zimo- 

wym, kiedy olej jest bardzo gesty. 

W warunkach zimowych, przy tempe- 

raturze ponizej —10°C, zaleca sie do- 
datkowo, przed wiaczeniem rozruszni- 

ka, obrécié kilkanascie razy wat korbo- 

wy silnika za pomoca recznej korby 

rozruchowej, przy weisnietym pedale 

sprzegtia. 

Uwaga. Jazda z wtaczonym' urzadzeniem 

rozruchowym jest bardzo szkodliwa, a po- 

nadto powoduje wzrost zuzycia paliwa. Pod 

pojeciem silnika nagrzanego nalezy rozu- 

mie¢ taki silnik, ktérego temperatura cie- 

czy chiodzacej wynosi powyzej 30°C (od- 
ezyt na tablicy wskaZnikéw). 

Sposé6b 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 

lekko przycisnaé pedat przyspieszacza, 

Z chwila uruchomienia silnika mozna 

rozpoczaé jazde. 

Do czasu jednak osiagniecia przez sil- 

nik optymalnej temperatury (80...90°C) 

nie nalezy go przeciazac. Opisany wy- 

zej sposéb uruchamiania silnika nalezy 

rowniez stosowaé w cieplych porach 
roku. 

5. JAZDA 

W celu ptynnnego ruszenia z miejsca 

po uruchomieniu silnika i dostatecz- 

nym jego nagrzaniu (jezeli silnik byt 
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zimny) oraz sprawdzeniu i upewnieniu 

sie, ze wszystkie kontrolki i wskaZniki 

wskazujq, ze silnik pracuje prawidio- 

wo nalezy: 

— zwolnié dzwignie hamulca postojo- 

wego przez zwolnienie zapadki i usta- 

wié ja w dolnym potozeniu; 

— weisnaé pedat sprzegta; 

— wiaczyé I bieg (ruszanie z miejsca 

na II lub III biegu jest niedopuszczal- 

ne); 

—- stopniowo naciskajac pedal przy- 

Spieszania zwiekszyé obroty  silnika, 

jednoczeSnie, synchronizujac te czyn- 

nosé z naciskaniem pedatu przyspiesza- 

eza, zwalniaé plynnie pedal sprzegta 

(szezegélnie w pierwszej fazie styku 

sprzegia z kotem zamachowym). 

Po catkowitym zwolnieniu  pedatu 

sprzegia, naciskajac w dalszym stopniu 

pedal przyspieszacza, rozpedzi¢é samo- 

chédd. 

Z chwila uzyskania wymaganej pred- 

kosci do zmiany biegu zwolni¢ pedal 

przyspieszacza i zmienié bieg (rys. 46, 

47). i 

W samochodzie wyposazonym w 3-bie- 

gowa skrzynke nalezy zmienia¢c biegi 

Ww nastepujacych granicach predkoSsci: 

— przy rozpedzaniu samochodu 

‘"Z Ina II bieg przy 10...15 km/h, 

30° 

z II na III bieg przy 40...45 km/h, 

— przy zmniejszaniu predkoSsci jazdy 

z III na II bieg przy 30...25 km/h, 

z II na I bieg ponizej 10 km/h. 
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Rys. 46. Schemat zmiany biegoéw dla skrzyn- 

ki 3-biezowej 

  | 

| —
—
   
W samochodzie ze skrzynka 4-biegowg 

nalezy zmienia¢é biegi przy nastepuja- 

cych predkoSciach: 

— przy rozpedzaniu samochodu 

z, I na JI bieg przy 10...18 km/h, 

z II na III bieg przy 20...30 km/h, 

z III na IV bieg przy 35...55 km/; 

— przy zmniejszaniu predkoSsci jazdy 

z IV na III bieg przy 45...30 km/h, 

z III na II bieg przy 25...15 km/h, 

z II na I bieg ponizej 15 km/h. 

Podezas pokonywania wzniesien nalezy 

      

zmienia¢é biegi (redukowaé) przy odpo- 

wiednio wiekszych predkoSciach (od- 

powiadajacych gornej granicy podanych 

zakresow). — 

2 @ 
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Rys. 47. Schemat zmiany biegéw dla skrzyn- 

ki 4-biegowej 

  

    

Uwaga. Wsteczny bieg mozna wiaczyé tyl- 

ko po catkowitym zatrzymaniu samochodu. 

6. ZATRZYMYWANIE 

I PARKOWANIE 

W celu zatrzymania samochodu nale- 

zy: 

— zwolnié pedat przyspieszacza, 

‘— wylaczy¢é sprzegto (wycisnaé pedab), 
— zatrzymaé samochéd hamulcem za- 

sadniczym (noznym), 

i
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— wytaczy¢ bieg ustawiajac dzwignie 

zmiany biegéw w potozeniu na luzie. 

Silnik unieruchamia sie przez przekre- 

cenie kluczyka w wylaczniku zaptonu 

(stacyjne) do potozenia wyjsciowego 

(0, rys. 43). W samochodach wyposazo- 

nych w stacyjke 4-polozeniowq prze- 

krecenie kluczyka w lewo (potozenie 

3) powoduje witaczenie blokady ukiadu 

‘kierowniczego (lekkie poruszenie ko- 

lem kierowniczym w obie strony powo- 

duje wskoczenie rygla zamka w wycie- 

cie walu kierownicy). W tym potozeniu 

kluezyk mozna wyja¢, a kierownica 

pozostaje zablokowana. 

Powoduje to wytaczenie wszystkich 

urzadzen elektrycznych z wyjatkiem 

o$wietlenia, sygnalu dzwiekowego 
i Swiatia STOP. 

Po dtuzszej jezdzie z predkoSciq po- 

nad 80 km/h, jak rédwniez po jezdzie 

w gorach i ciezkim terenie, silnik nale- 

zy unieruchomié dopiero po uplywie 

okolo 1,5 minuty od chwili zatrzymania 

samochodu. 

Natychmiastowe wytaczenie zaptonu w 

silniku, kt6ry pracowat przy duzych 

obciazeniach, sprzyja powstawaniu 

szkodliwego zjawiska samozaptonu oraz 

powoduje wzrost temperatury ptynu 

chtodzacego (powyzej: granicy dopusz- 

cezalnej). 

Przed pozostawieniem samochodu na 

postoju, po ukonezeniu jazdy nalezy: 

— zaciagnaé hamulec postojowy (recz- 

ny); 

— oczyscié starannie samochod, 

— sprawdzié i (jezeli zachodzi_ ko- 

niecznos¢é) uzupeinié olej w_  silniku 

i mechanizmach napedowych, 

— sprawdzié i ewentualnie uzupeinié 

ilosé cieczy w chiodnicy, 

— odiagczy¢ akumulator  (wylaczni- 

kiem), 

— sprawdzié elektryczne urzadzenia 

samochodu, 

— sprawdzié stan k6Ii opon, a w przy- 

padku uszkodzenia naprawié lub wy- 
mienié¢, 

— przeprowadzi¢ catkowity powierzch- 

niowy przeglad samochodu, 

— uzupelinié paliwo w zbiorniku, 

— zamknaé i zabezpieczyé drzwi sa- 

mochodu. 

7, EKSPLOATACJA W OKRESIE 

ZIMOWYM 

Uzytkowanie samochodu w okresie zi- 

mowym (przy temperaturze otoczenia 

ponizej 0°C) nie stwarza trudnoésci, je- 

zeli samochéd zostanie odpowiednio 

przygotowany. 

Przygotowanie samochodu do eksploa- 

tacji zimowej polega na: 

— wymianie oleju letniego w silniku 

na zimowy; 

— zastapienie wody w uktadzie chio- 

dzenia plynem o niskiej temperaturze 

krzepniecia (fabryka zaleca stosowanie 

plynu pod nazwa ,,Plyn niezamarza- 

jacy Borygo” o temperaturze krzepnie- 

cia minus 40°C, ktérego sprzedaz prowa- 

dzi CPN; przed napetnieniem uktadu 

ptynem nalezy spuScié z ukladu wode 

otwierajac kurki spustowe umieszczo- 

ne w kadtubie silnika i w chiodnicy; 

podezas spuszezania wody z uktadu 

korek chiodnicy musi byé odkrecony 

a zawo6r nagrzewnic otwarty); 

— sprawdzeniu- stanu_ technicznego 

akumulatora, pradnicy i regulatora 

pradnicy (w razie wyladowania aku- 

mulatora nalezy go wymontowaé z sa- 

mochodu i przechowywa¢é w cieplym 

pomieszczeniu do eczasu natadowania); 

— zalozeniu pokrowca na wlot powie- 

trza (z mozliwoscia regulacji wielko- 

Sci otworu); 

— oczyszcezeniu zbiornika paliwa z za- 

nieczyszezen, kt6re moglty zebraé sie 

na jego dnie (woda). 
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8 PRZECHOWYWANIE 

SAMOCHODU 

Jezeli samochéd bedzie przez dtuzszy 

Okres stat nie uzywany nalezy go za- 

bezpieczyé przed zniszcezeniem. 

W tym celu (niezaleznie od pory roku) 

nalezy wykonaé nastepujace ezynnosci 

konserwacyjne: 

' — Wymyé nadwozie, podwozie i silnik, 

—— nasmarowaé wszystkie punkty sma- 

rowania silnika, podwozia i nadwozia, 

ce i ee 

— wymieni¢ olej w silniku i urucho- 

mié silnik na kilka minut, 

— wykreci¢ swiece, nalaé po pare cm? 

oleju do kazdego cylindra i obrdécié 

kilka razy wal korbowy silnika za po- 

moca korby rozruchowej, 

— spuscié ciecz chtodzacqa z ukiadu 

chiodzenia, 

— spuscié paliwo ze zbiornika, 

— postawié samochéd na koztach tak, 

aby opony nie dotykaly ziemi, 

— natrzeé lakier nadwozia warstwa 

pasty woskowe}j, 

— zwilzyé naftq wszystkie  cze&ct 

chromowane, 

— wyjaé akumulator (akumulator 

przechowywaé w oddzielnym pomiesz- 

ezeniu dotadowujac go co 6 tygodni, 

lecz tylko do stanu rédwnomiernie in- 

tensywnego_,,gazowania” wszystkich 

ogniw; w zadnym przypadku nie prze- 

ladowywat). 

Samochoéd powinien byé przechowywa- 

ny w miejscu suchym i zamknietym 

o temperaturze pokojowe}j. 

 



  

1. INFORMACJE OGOLNE 

W sktad obstugi technicznej] samocho- 

du wehodzq czynnosci obstugowo- 

-kontrolno-konserwacyjne, przeprowa- 

dzane w ramach codziennych przegla- 

déw przed wyjazdem i po powrocie 

z trasy oraz czynnosci obstugowo- 

-smarownicze wykonywane okresowo 

po odpowiednich przebiegach. 

Ustala sie nastepujace okresy przepro- 

wadzania obsiugi technicznej, 

W okresie docierania: 

—,OTD-I — po przebiegu 5004100 km, 

— OTD-II — po przebiegu 28001200 

km. 

Po dotarciu: 

— OT-I — po pierwszych 6000+200 km, 

— OT-II — po pierwszych 9000+200 

km. 

Nastepne obstugi OT-I i OT-II nalezy 

powtarza¢é cyklicznie przez caly czas 

eksploatacji samochodu z czestotliwo- 

§cia: 

— OT-I co 30004200 km (miedzy ob- 

stugami OT-ID), 

— OT-II co 9000+200 km. 

3 — Instr. obslugi Zuk 

OBSLUGA TECHNICZNA ZESPOLOW 

Czynnosci smarowania przeprowadza 

sie w ramach okresowych obstug tech- 

nieznych. 

Przeprowadzenie okresowych obslug 

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

OTD-II) nalezy zlecaé Autoryzowanej 

Stacji Obsltugi (ASO), przy czym do 

przebiegu pierwszych 15000 km jest to 

obowiazkowe, pod rygorem utraty gwa- 

rancji na samochéd. 

Prawidiowe i regularne przeprowadza- 

nie czynnosci obslugowych oraz sma- 

rowanie samochodu przy uzyciu odpo- 

wiednich gatunkéw olejéw i smaréw 

(podanych w Instrukcji) nie tylko za- 

bezpiecza samochéd przed przedwcze- 

snym zuzyciem, ale wplywa takze wy- 

datnie na zmniejszenie zuzycia paliwa. 

Wazne jest takze utrzymanie catego 

systemu smarowania pojazdu w czysto- 

$ci i nienagannym stanie oraz zabez- 

pieczenie punkt6w smarowania przed 

dostaniem sie jakichkolwiek zanie- 

ezyszezen. 

Podezas smarowania nalezy przestrze- 

gaé nastepujacych zasad: 

I UKLADOW SAMOCHODU 

— przed rozpoczeciem smarowania 

umyé samochdd, a nastepnie starannie 

wytrzeé smarowniczki i korki z resztek 

kurzu i biota, aby zapobiec przedosta- 

waniu sie zanieczyszczen na powierzch- 

nie trace, 

— wtiaczaé smar smarownica az do 

ukazania sie S&wiezego smaru w szcze- 

linach miedzy wspdélpracujacymi cze- 

§ciami. 

2. SILNIK — REGULACIJE 

PODSTAWOWE 

2.1. Dokrecanie nakretek glowicy 

Dokrecanie nakretek nale- 

zy obowigzkowo przepro- 

wadzaé w czasie obstugi 
techniczne} OTD-I (w okresie dociera- 

nia), tj. po przebiegu pierwszych 500 

km oraz w innych przypadkach, jezeli 

zostanie stwierdzone ich poluzowanie, 

W ezasie przeprowadzania pozostalych 

obslug technicznych wykonywanie tej 
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ezynnosci jest zbedne. Nakretki nale-. 

zy dokrecaé na zimnym silniku w ko- 

lejnogsci pokazanej na rysunku 48. 

Moment dokrecania (tj. iloczyn sily re- 

ki przez diugosé ramienia klucza), po- 

winien wynosié 11.12 kGm., 
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. Rys. 48. 
Kolejnosé dokrecania nakretek gtowicy 

Po dokreceniu nakretek glowicy silni- 

ka nalezy przeprowadzié regulacje lu- 

zOWw zaworow. 

2.2, Regulacja luzéw zaworéw 

Luzy zaworowe na zimnym silniku po- 

winny wynosié: 

— zawordéw ssacych 0,20...0,22 mm, 

— zawordéw wydechowych  0,30...0,32 

mm, 
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WNiezaleznie od przewidzia- 

nej w przegladzie technicz- 

nym kontroli G ewentual- 

nej regulacji), sprawdzenia oraz regu- 

lacji luzGw zawordw nalezy dcokonaé 

niezwiocznie, w przypadku stwierdze- 

nia nastepujacych nieprawidtowosci w 

pracy silnika: 

~— zmniejszenia przyspieszenia i mak- 

symalnej predko&sci samochodu, 

— nier6wnomiernej pracy silnika, 

-- utrudnionego rozruchu zimnego sil- 

nika, 

— przedmuchu spalin do przewodu 

ssacego objawiajacego sie ,,.kichaniem” 

w gaznik, 

— nadmiernie gtoésnej 

rozrzadu. 

Sprawdzenia (regulacji) luz6w nalezy 

dokonywaé na zimnym silniku (tempe- 

ratura ptynu chiodzacego powinna wy- 

nosié okolo 20°C), w nastepujacy spo- 

sob: 

— zdjaé pokrywe glowicy, 

— zdjaé koputke rozdzielacza zapionu 

zwracajac uwage na polozenie obsady 

przewodu i swiecy zaptonowe}j, 

— obracaé watem korbowym silnika 

az do chwili, kiedy palec rozdzielacza 

zapionu (od strony plytki stykowej) 

znajdzie sie naprzeciw obsady przewo- 

du i Swiecy zaptonowej, a styki prze- 

rywacza zostanga rozwarte, 

— przy potozeniu palca, 

pracy uktadu 

jak wyzej, 

  

  

; c 

a by, Y/ i 

hg” y 

Uy Wy *, 

ily: 

    

  

  

Rys, 49. Regulacja luzéw zaworéw 

sprawdzié za pomoca szczelinomierza 

luzy zaworéw w I cylindrze, 

— obrécié waltem korbowym o 180° do 

ponownego rozwarcia stykéw, w tym 

pofozeniu sprawdzié luzy zawordw w 

II cylindrze, 

— postepujac podobnie, jak dla II cy- 

lindra, sprawdzié luzy zaréwno kole}- 

no w IV i IfI cylindrze. 
 



    
  

Jezeli luz okaze sie niewlasciwy, na- 

lezy odkrecié przy uzyciu klucza ocz- 

kowego nakretke zabezpieczajacqa wkret 

regulacyjny (rys. 49), hastepnie obra- 

cajgc wkret za pomoca wkretaka usta- 

wié luz tak, aby szczelinomierz wlozo- 

ny miedzy trzonek i dzwignie zaworu 

dat sie przesuna¢é z wyczuwalnym, lek- 

kim oporem. Przytrzymaé nieruchomo 

wkret i dokrecié mocno nakretke za- 

bezpieczajaca, Po dokreceniu nakretki 

sprawadzic luz i w razie jego zmiany 

przeprowadzié regulacje powtdrnie. 

Uwaga. Przestrzega sie uzytkownik6éw przed 

zmniejszeniem luz6w w celu nadmiernego 

Sciszenia pracy rozrzqadu, poniewaz zmniej- 

szenie luzOw powoduje wypalanie zawordéw. 

3. UKRLAD SMAROWANIA 

W skiad ukladu smarowania silnika 

wehodza: 

— zbiornik oleju w misce olejowej sil- 

nika, 

— pompa oleju, 

-— wstepny filtr siatkowy na smoku 

pompy oleju, 

— pelmoprzeplywowy filtr oleju F06.2 

(2, rys. 50), 

— przewody i kanaly oleju. 

Sprawne dzialanie tych wszystkich 

elementéw w decydujacy sposéb wply- 

t 
it   

Rys. 50. Sprawdzanie poziomu oleju 

1 — pradnica, 2 ~ peinoprzeptywowy filtr oleju, 3 — miarka poziomu oleju, 4 — rozrusznik 

wa na wiasnosci eksploatacyjne oleju 

i dtugotrwatosé uzytkowania go, bez 

. wymiany. 

Zuzycie czesci silnika i jego przebieg 

zalezq tez od gotunku oleju stosowa- 

nego w uktadzie. 

Fabryka zaleca stosowaé do smarowa- 

nia silnika oleje silnikowe podane w 

rozdziale ,,Materiaty eksploatacyjne” 

niniejszej Instrukeji, przy ezym silnik 

powinien byé smarowany tylko jed- 

nym rodzajem oleju (zamiana oleju w 
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czasie eksploatacji z jednego rodzaju 

na drugi moze byé stosowana tylko w 

wyjatkowych przypadkach). 

3.1. Sprawdzanie poziomu oleju 

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku 

nalezy przeprowadzaé przed urucho- 

mieniem silnika. Jezeli silnik pracowat, 

a zachodzi koniecznosé sprawdzenia 

jlogci oleju, nalezy odezeka¢ po zatrzy- 

maniu, az olej splynie ze Scianek do 

miski olejowej. Do sprawdzenia po- 

ziomu oleju w silniku stuzy miarka 

(rys. 50), po wyciagnieciu ktérej] moz- 

na sprawdzi¢é, ezy poziom oleju znaj- 

duje sie miedzy kreskami wybitymi na 

jej koficu. W celu doktadniejszego od- 

ezytu nalezy przed pomiarem wytrzeé 

miarke czysta szmatka. 

3.2. Uzupelnianie i wymiana oleju 

Jezeli poziom oleju siega ponizej dol- 

nej kreski, nalezy uzupelnié jego ilosé 

w silniku, przez dolanie oleju (tego sa- 

mego gatunku, jaki jest w silniku) 

przez wlew, tak aby poziom ukladat 

sie w poblizu gérnej kreski. 

Przed ponownym sprawdzeniem nalezy 

chwile odczekaé, az olej splynie do 

miski. 
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Wymiane oleju w silniku przeprowa- 

dza sie jednoczeénie z wymiang filtru 

oleju (2, rys. 50). Zuzyty olej nalezy 

spuszezaé z miski olejowej przy do- 

brze nagrzanym silniku, a zatem naj- 

lepiej, bezpoSrednio po ukonczonej jez- 

dzie, 

W celu wymiany oleju nalezy: 

—— zdjaé korek wlewowy na pokrywie 

rozrzqdu, ’ 

— wykrecié korek spustowy z miski 

olejowej i zlaé olej do podstawionego 

naczynia, 

— wymienié filtr oleju PP 6.2 ockre- 

cajac go od kadtuba silnika; przed za- 

jtozeniem nowego filtru, nalezy nasma- 

rowaé uszezelke olejem silnikowym 

i przykrecié filtr do kadiuba, 

— wkrecié do miski korek spustowy, 

— wlaé okolo 5 1 Swiezego oleju silni- 

kowego, zatozyé korek wlewowy, uru- 

chomié silnik i sprawdzié, czy olej nie 

przecieka spod filtru i korka spustowe- 

go. W czasie wymiany oleju ptukanie 

silnika nie jest wymagane, jesli nie ma 

zmiany gatunku oleju. 

4. UKLAD ZASILANIA 

4.1. Obsluga filtru powietrza 

Obstuga filtru powietrza gaznika Ji- 

kov (rys. 51) sprowadza sie do okreso- 

wej wymiany oleju, kt6érq nalezy wy- 

konaé w nastepujacy sposdb: 

— odtaczyé przewdd ssacy gaznika od 

obudowy filtru powietrza, 

— wyjaé filtr z samochodu, 

  

  

    
  

Rys. 51. Filtr powietrza dla gaznika Jikov 

— odkrecié Srube motylkowa, 

— zdjaé pokrywe filtru, 

— rozebraé filtr przez odlaczenie obu- 

dowy od osadnika filtru, 

— wylaé zanieczyszezony olej z miski, 

— umyé wszystkie czesci filtru w naf- 

cie,  



  

  

‘ 

— wlaé do miski filtru 350 cm’) swie- 

zego oleju silnikowego (poziom oleju 

jest oznaczony strzalka), 

— zlozyé filtr i zamocowaé na silniku. 

Obsiuga filtru powietrza gaznika We- 

ber {rys. 52) sprowadza sie do okreso- 

wej wymiany wktadu filtru (w ramach 

obslug OT-II). 

  

Rys. 52. Filtr powietrza dla gaznika Weber 
1 — przystona, 2 — uchwyt przysiony, 3 — 
pokrywa filtru, 4 — wktiad filtrujacy, 5 — 
obudowa filtru, 6 — nakretka skrzydetkowa 

W celu wymiany wkladu nalezy odkre- 

cié nakretke skrzydelkowg (6) zdjac 

pokrywe filtru, wyjaé wkiad filtrujacy 

i wymienié na nowy. 

Filtr powietrza ma dwa krééce do ssa- 

nia powietrza — jeden do ssania po- 

wietrza zimnego w lecie, drugi do po- 

wietrza nagrzanego w zimie. 

Do przestawiania przystony stuzy od- 

powiednia gatka (A, rys. 53). 

Latem: gatke A przesungé w kierunku 

niebieskiej strzatki B (zasysa- 

nie zimnego powietrza). 

  

  

  

Rys. 53, Filtr powietrza — elementy stero- 
wania 

A — uchwyt przysiony (gatka), B — strzal- 
ka niebieska, C — strzatka czerwona 

Zima: gatke A przesungé w kierunku 

cezerwonej strzatki C (zasysanie 

podgrzanego powietrza). 

4.2, Obsluga pompy paliwa 

Obsluga pompy polega na oczyszeza- 

niu osadnika. 

W tym celu nalezy odkrecié érube 

strzemienia mocujacego szklanke osad- 

nika, zdjaé szklanke (1, rys. 54) i oczy- 

Scié ja ezysta szmatkg. Gérna czesé 

pompy nalezy przemyé ezystym pali- 

wem i przedmuchaé sprezonym po- 
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Rys. 54. 7dejmowanie szklanki 

pompy paliwa 
1 — szklanka osadnika, 2 — reczna dzZzwignia 

pompy 

osadnika 
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wietrzem. Zamontowaé szklanke, po 

ezym, poruszajgc reczna dzwignia 

pompy (2), napeInié osadnik paliwem. 

Jednoczegsnie sprawdzié  szczelnosé 

przylegania szklanki do korpusu pom- 

py, W razie stwierdzenia przecieku do- 
krecié mocniej Srube strzemienia lub 

wymieni¢ uszczelke. Ponadto nalezy 

zwrécié uwage, ezy Sruby mocujagce 

pompe nie ulegly poluzowaniu. W razie 

poluzowania nalezy je dokrecié. 

4,3. Obshiga gaznika Weber 

W zakres obsilugi gaznika Weber 

34S2B1 (dozwolonej do przeprowadze- 

nia przez uzytkownika) wchodza na- 

stepujace czynnoéci: 

— okresowe czyszczenie gaznika, 

— regulacja poziomu paliwa, 

— regulacja wolnych obrotéw. 

Czyszezenie gaznika nalezy przepro- 

wadzié okresowo, po kazdorazowym 

przebiegu 5000 km. 

W tym celu nalezy wymontowa¢ gaz- 

nik z silnika umyé z zewnatrz i cze- 

Sciowo rozmontowaé (rys. 55) w zakre- 

sie: 

— zdjaé pokrywe gaZznika (1) uwaza- 

jac, by nie uszkodzié uszezelki (2) 

i piywaka (5), 
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Wykaz elementéw regulacyjnych gaznika Weber 3482B1 Tablica 3 
  

  

    

Srednica lub wy- ; 
Nazwa miar w mm there 

I przelot II przelot 

Przelot 34 2 
Gardziel 25 2 
Dysza gidwna paliwa 1,20 1,50 1 
Rozpylacz 4,50 2 
Dysza paliwa biegu jatowego 0,50 2 
Dysza pompki przyspieszajacej 0,70 —_ 1 
Dysza paliwa urzadzenia rozruchowego 1,50 1 
Dysza powietrza gl6wna 2,10 1 
Dysza powietrza rozruchowa 1,50 — 1 
zawor doptywu powietrza 1,75 1 
Plywak (ciezar w G) 18 1 
Poziom paliwa (odlegtogé od plaszezyzny pokrywy) 5 —_— 
Skok plywaka 8,5 — 
  

Uwaga. Cecha dyszy jest to iloezyn Srednicy dyszy przez liczbe 100. 

— wykrecié korpusy wraz z dyszami 

giéwnymi (4), 

— wykrecié dysze paliwa biegu jato- 

wego (3), 

— wykrecié korek (6) z nakretkami 

gaznika i wyjaé element filtrujacy (7), 

— wymontowaé dysze pompy (8). 

Wymontowane czeSci dokladnie umyé 

w nafcie lub nieetylizowanej benzynie, 

przedmuchaé sprezonym powietrzem 

i ponownie zmontowaé pamietajac, aby 

nie pomylié dysz Ii II przelotu gazni- 

ka (rys. 56). W przypadkach duzego 

zuzycia paliwa nalezy, przed monta- 

zem, skontrolowaé Srednice dysz weg 

danych podanych w tablicy 3. 

Uwaga. Rozmontowywanie gaznika w stop- 

niu wiekszym, niz podano wyzej, oraz 

ezyszezenie dysz narzedziami metalowymi 

jest niedopuszczalne, Zapchane dysze pa- 

liwa nalezy przedmuchiwaé sprezonym po. 

wietrzem.  
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Rys. 55. GaZnik Weber 34S2B1 — dopuszczal- 

ny demontaz 
1 — pekrywa gaznika, 2 — wuszezelka, 3 — 
dysze paliwa biegu jalowego, 4 — dysze pa- 
liwowe gidwne, 5 — plywak, 6 — korek, 
7 — element filtrujacy, § — dysza pompy 

4.3.1. Regulacja poziomu paliwa 

Poziom paliwa ustala sie regulujac po- 

lozenie plywaka w stosunku do po- 

krywy gaznika. 
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Rys,. 56. Przekr6j gaznika Weber . 
1 — dysza powietrza (hamujaca), 2 — zawdr iglicowy, 3 — iglica, 4 — 08 iglicy, 5 — plywak, 
6 — komora plywakowa, 7 — dysza glowna paliwa, 8 — kanal paliwa, 9 — o8 przepustnicy 
I przelotu, 10 — studzienka, 11 — rurka emulsyjna, 12 — przepustnica I przelotu, 13 — dzwig- 
nia, 14 —- gardzie] gi6wna, 15 — gardziel wstepna, 16 — rozpylacz, 17 — dzwignia ogranicza- 
jaca, 18 -- Sruba regulacji wolnych obrotéw, 19 — Sruba regulacyjna, 20 — otwdor umoili- 
wiajacy ruch zaczepu, 21 — zaczep dzwigni posSredniej, 22 — dZwignia zwalniajaca, 23 — o§ 

przepustnicy II przelotu, 24 — dzwignia powrotna przepustnicy II przelotu 

W celu przeprowadzenia regulacji po- 

fozenia ptywaka nalezy: 

— sprawdzi¢, czy plywak (5, rys. 57) 

ma wtasciwy ciezar, nie ma wegniecer 

i swobodnie obraca sie na osi, 

— sprawdzi¢, czy zawd6r iglicowy (2) 

jest szezelnie wkrecony w_  ¢gniazdo 

i czy kulka (67) amortyzatora drgan 

iglicy (3) nie jest zablokowana, 

— ustawié pokrywe gaZznika (64) w po- 
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zycji pionowej, tak aby ptywak (5) 

swym ciezarem nie weisnal kulki (67) 

w iglice (3), 

-— pdy pokrywa (64) jest w wpozycji 

pionowej i jezyezek (65} plywaka lek- 

ko dociska kulke iglicy odlegtosé mie- 

dzy plaszezyzna pokrywy, bez uszczel- 

ki, a plywakiem powinna wynosié 

5...5,5 mm, 

— sprawdzié, czy skok plywaka wyno- 

si 8,55 mm i ewentualnie poprawié go 

przez odgiecie wystepu zawiasy (69), 

  

  

    13,5   
Rys. 57. Sprawdzanie i regulacja poziomu 

paliwa w gazniku 
2 — zawor iglicowy, 3 — iglica, 5 — plywak, 
64 — pokrywa gaznika, 65 — jezyezek usta- 
wienia poziomu paliwa, 66 -—- ramie zawiasy 
‘plywaka, 67 — zderzak kulowy iglicy, 68 — 

Sprezyna iglicy, 69 — wystep zawlasy 
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— sprawdzi¢, czy sprezyna (68) iglicy 

zezwala na jej swobodny ruch w gniez- 

dzie, 

— gdy zachodzi potrzeba zmiany polo- 

zenia ptywaka, nalezy regulowaé ja 

przez przeginanie ramion (66) zawiasy, 

az do uzyskania odlegloSci pomiedzy 

plaszezyzna pokrywy ai ptywakiem 

réwnej 5...5,5 mm (jezyezek zawiasy 

powinien pozostaé w potozeniu prosto- 

paditym do osi iglicy), 

— zamontowacé pokry we gaznika, 

zwracajac uwage, aby plywak miai 

swobodny ruch, bez ocierania o §cian- 

ki komory plywakowe}. 

Uwaga. Regulacje potozenia plywaka nale- 

zy przeprowadzaé kazdorazowo po wymia- 

nie ptywaka lub zaworu doptywu paliwa. 

Wskazana jest przy tym wymiana uszczel- 

ki pod pokrywke gaZznika. 

4.3.2. Regulacja wolnych obrotow 

Gaznik zamontowany do silnika ma 

fabryeznie wyregulowany ukiad wol- 

nych obrotéw i bez potrzeby nie nale- 

zy go regulowaé, 

Regulacje wolnych obrotédw  nalezy 

przeprowadzié w przypadku stwierdze- 

nia takich, nienormalnych objawéw 

pracy silnika, jak przerywanie, brak 

stabilnogci obrotéw, zbyt wolne (silnik 
gasnie) lub zbyt wysokie obroty itp. 

Przed przystapieniem do regulacji na- 

lezy sprawdzié: 

— temperature silnika (powinna wyno- 

sié powyzej 80°C), 

— kat wyprzedzenia zapltonu, 

— ciSnienie sprezania w cylindrach, 

— szezelnoS¢ i dziatanie ukladu zapto- 

nowego, 

— szcezelnosé gaznika. 

Regulacje wolnych obrotow nalezy 
przeprowadzié wg nastepujacych wy- 

tyeznych (rys. 58) — regulacja tylko w 

kanale gi6wnym I stopnia: 

— Srube regulacyjna (19) uchylié do- 

datkowo przepustnice, wykrecié o 3 

obroty wkret ilogci mieszanki (33) 

i uruchomié silnik (powinien pracowaé 

na Sredniej predkosci obrotowej}), 

— wykrecié Srube (19), przy pracuja- 

cym silniku, az obroty spadna do moz- 

liwie najwolniejszych, nie powoduja- 

cych jednak gaSniecia silnika; wkreca- 

jac wkret (33) uzyskaé mozliwie naj- 

szybsze i najréwniejsze obroty — jezeli 

okazq sie za wysokie, nalezy powtd- 

rzyé ww. czynnosci, az osiqggnie sie 

wiasciwe wolne obroty w granicach 

600...800 obr/min. 
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Rys. 58. Regulacja wolnych obrotéw 

12 — przepustnica I przelotu, 19 — Sruba przepustnicy, 25 — kanal, 26 — rurka emulsyjna 

II przelotu, 27 —- dysza paliwa wolnych obrot6w II przelotu, 28 — dysza powietrza II prze- 

lotu, 29 — dysza powietrza I przelotu, 30 — dysza paliwa wolnych obrot6w I przelotu, 31 — 

rurka emulsyjna I przelotu, 32 — kanal wolnych obrotéw I przelotu, 33 — wkret regulacyjny 

wolnych obrotéw, 34 — otwér wylotowy, 35 — kanal I przelotu, 36 — otwor wylotowy pro- 

gresji uktadu wolnych obrotéw I przelotu, 37 — przepustnica II przelotu, 40 — déwignia 

sterowania przepustnicy II przelotu, 41 — otwér wylotowy progresji ukladu wolnych 

obrotéw II przelotu 

4.4, Obstuga gaznika Jikov 

Gaznik Jikov 40SOP jest wyregulowa- 

ny fabrycznie, z tego wzgledu przepro- 

wadzanie regulacji na wiasng reke 

przez uzytkownika jest wzbronione, 

Uzytkownik moze jedynie przeprowa- 

dzié regulacje wolnych obrotéw silni- 

ka przez doprowadzenie do odpowied- 

nich obrotow, przy mozliwie najmniej- 

szym otwarciu przepustnicy oraz czy- 

Scié gaznik w razie stwierdzenia nie- 

prawidiowosci w jego pracy. Jezeli po 

oezyszezeniu gaznika stwierdza sie w 

dalszym ciagu nieprawidiowosci w je- 

go pracy objawiajace sie: 

— nadmiernym zuzyciem paliwa, 

— zmniejszeniem przyspieszen i mak 

symalnej predkogsci samochodu, 

— nier6wnomierng praca silnika, 

— utrudnionym rozruchem silnika (mi- 

mo, ze uklad zaplonowy jest dobry), 

nalezy zwrdécié sie do Autoryzowane}j 

Stacji Obslugi w celu przeprowadzenia 

odpowiedniej regulacji. 

4.4.1. Regulacja wolnych obrotéw 

Przed przystapieniem do regulacji wol- 

nych obrotéw nalezy najpierw spraw- 

dzié stan Swiec, odstep stykéw prze- 
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rywacza oraz kat wyprzedzenia zaplo- 

nu. Temperatura ptynu chiodzacego w 

silniku podezas regulacji powinna wy- 

nosi¢ okolto 80°C. Regulacje przepro- . 

wadza sie dwoma wkretami (1 i 2, rys. 

59), Najpierw nalezy dakrecié do opo- 

ru wkret regulacji iloSci doplywajacej 

ro 

is . Lt 

i 
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Rys. 59. Gaznik Jikov 40SOP 
1 — wkret regulacyjny ustawienia przepust- 
nicy, w — wkret regulacyjny doptywu mie- 

szanki 

    

mieszanki, po czym odkrecié go o 2...3 

obroty. Pokrecajac wkretem regulacyj- 

nym przepustnicy ustawié ja w polo- 

zeniu minimalnego otwarcia, przy kté- 

rym silnik zaczyna pracowaé nieréw- 
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nomiernie. Przy takim  ustawieniu 

przepustnicy, pokrecajac wkretem (2), 

w lewo lub prawo, ustalié najwieksze 

obroty silnika, a nastepnie odkrecajac 

wkret (1) odpowiednio je zmniejszyé. 

Zadaniem regulacji biegu jalowego 

jest doprowadzenie do odpowiednich 

obrotéw przy mozliwie najmniejszym 

otwarciu przepustnicy. 

4.4.2. Rozbieranie i czyszczenie 

gaznika 

W czasie pracy silnika osady pocho- 

dzace z paliwa jako nielotne oraz in- 

ne zanieczyszczenia mechaniczne maja 

tendencje gromadzenia sie w gazniku 

i zatykaja dysze oraz kanaly, powodu- 

jac tym samym nieprawidiowg prace 

fatznika. Dilatego nalezy gaznik oczy- 

$cié. W tym celu nalezy wymontowaé 

gaznik, odkrecié pokrywe komory ply- 

wakowej oraz wszystkie dysze (rys. 

60), wyplukaé czystym paliwem osia- 

die w komorze plywakowej zanieczysz- 

cezenia, a dysze i kanaty przedmuchaé 

sprezonym powietrzem (w tym celu 

mozna uzyé pompki do ogumienia). Je- 

zeli gagnik przelewa, nalezy zdjaé po- 

krywe komory plywakowej, przemy¢ 

i przedmuchaé zawéor iglicowy. 

Zabrania sie przedmuchiwania ztozo- 

” 

nego gaznika sprezonym powietrzem, 

doprowadzonym do otwordw wlcto- 

wych benzyny i rurki kompensacyj- 

nej, poniewaz moze to doprowadzi¢ do 

uszkodzenia plywaka. Regulacja po- 

ziomu paliwa polega na odpowiednim 

ustawieniu ramienia pltywaka. Poziom 

paliwa powinien znajdowa¢ sie od 

15..16 mm do krawedzi komory ply- 

wakowej. 

Uwaga. W razie czyszezenia gaZnika nale- 

zy zachowac szezegolng ostroznos¢. aby nie 

wydmuchaé szklanej kulki, znajJdujacej sie 

pod bocznikowa dyszq paliwa, Niedopusz- 

ezalne jest czyszezenie dysz gaznika przed- 

miotami metalowymi. 

5, UKLAD CHLODZENIA 

I OGRZEWANIA 

5.1. Kontrola poziomu cieczy, ; 

napelnianie i opréznianie uktadu 

Do chiodzenia silnika w okresie letnim 

nalezy stosowaé miekka wode (najle- 

piej deszezowg) w iloSci okoto 10,5 1. 

Tlogé wody w ukiadzie powinna byé 

taka, aby jej poziom siegat 2...3 cm po- 

nizej gérnej krawedzi wlewu chtodni- 

cy (rys. 61). Na okres eksploatacji zi- 

mowej wode chlodzaca nalezy zastapié    
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Rys. 60. Przekr6j gaznika Jikov 

1 — wkret regulacyjny obrotéw biegu jalowego, 2 — dysza 
paliwa pompki przyspieszajacej, 3 — membrana, 4 — dysza 
paliwa oszcezedzacza, 5 — rurka wtryskujaca, 6 — rozpylacz, 
7 — dysza giéwna powietrza, 8 — dysza powietrza biegu 
jaiowego, 9 — dysza paliwa hiegu jatowego, 10 — rurka 
emulsyjna, 11 — gardziel, 12 — uchwyt dyszy gi6wnej, 13 — 
dysza paliwa zasysacza, 14 — dysza paliwa gio6wna, 15 — 
kulka szklana, 16 -- dysza bocznikowa, 1% — zawér iglicowy, 
18 — ptywak, 19 — urzadzenie rozruchowe, 20 — dysza po- 

wietrza zasySacza 

(tysunek do rozdziatu 4) 

Rys. 61, Otwér przelewowy w gardzieli chiodnicy 
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plynem o niskiej temperaturze krze- 

pniecia w ilofci okoto 10 1 tj. 0,5 1 

mniej niz wody, z uwagi na duzq roz- 

szerzalnosé plynu niezamarzajacego. 

Poziom ptynu niezamarzajacego w 

chiodnicy powinien siegaé 4...5 cm po-~ 

nizej gérnej krawedzi wlewu. 

Ubytki ptynu, spowodowane jego wy- 

ciekaniem lub parowaniem z uktadu, 

nalezy uzupelnié tylko odpowiednig ilo- 

$§ciqg plynu. W celu opréznienia uktadu 

z wody lub plynu nalezy otworzyé kur- 

ki spustowe, umieszczone w kadtubie 

silnika i w chiodnicy (rys. 62), oraz za- 

wor nagrzewnic, przez przestawienie 

dzwigni (6, rys. 16) w prawe polozenie 

oraz zdjgé korek chlodnicy. Plyn nie- 

zamarzajacy nalezy zlewaé do czystych 

  

  

  

  
    
Rys. 62. Kranik spustu wody z chiodnicy 
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naczyn szklanych lub metalowych (z 

wyjatkiem naczyn ocynkowanych lub 

cynkowych). Prawidiowo uzywany 

piyn nie traci swoich witasnosci, nawet 

przez kilka sezondéw. 

Przed powtérnym uzyciem plyn nale- 

zy przefiltrowaé. 

Ukiad chlodzenia i ogrzewania nalezy 

napeiniaé przez wlew chtodnicy, przy 

czym kurki spustowe w kadlubie sil- 

nika i w chtodnicy powinny byé za- 

krecone. 

Po wianiu ptynu do ukiadu nalezy 

otworzyé zaw6ér nagrzewnic i urucho- 

mié silnik, w celu wypelnienia ukiadu, 

a nastepnie uzupeinié ilosS¢ plynu w 

chicdnicy do wymagnego poziomu, 

Podezas nalewania plynu nalezy zwro- 

cié uwage, aby nie oblaé nadwozia sa- 

mochodu, gdyz plyn powoduje mato- 

wienie lakieru. 

Uwagsa. Plyn niezamarzajacy jest trujacy, 

totez podezas jego nalewania nalezy zacho- 

waé odpowiedniq ostroznosé, Scisle prze- 

strzegaé wskazan producenta. 

5.2, Czyszezenie i plukanie ukiadu 

4S. 
Aby usungé osad lub mut 

zZ wnetrza chitodnicy, nale- 

zy wymontowaé ja z sa- 

mochodu i plukaé strumieniem goracej 

wody, ewentualnie wodnym roztworem 

mydia, o cignieniu 1 kG/cm?, doprowa- 

azonym do dolnego krééea chiodnicy, 

skierowanym odwrotnie do normalne- 

go kierunku przeplywu wody. 

Zanieczyszezenia zewnetrzne chiodnicy 

nalezy usuwaé strumieniem wody pod 

cisnieniem oraz przez przedmuchiwa- 

nie jej sprezonym powietrzem. 

Zanieczyszezenia ukladu  chitodzenia 

kamieniem kottowym nalezy usuwaé 

roztworem kwasu solnego (w stosunku 

25 g kwasu o stezeniu technicznym na 

1 1 wody) w nastepujacy sposdb: 

— wyjaé termostat, 

— napeinié uklad roztworem, 

— uruchomié silnik na 30 minut. 

Po tych czynnogciach nalezy roztwor 

wypuscié (odkrecajac kurki) i przemyé 

ukiad wodqa biezaca (wprowadzajac 

waz gumowy do wlewu chiodnicy), do 

catkowitego usuniecia zanieczyszczen 

i kamienia kotlowego. Przed zatoze- 

niem termostatu nalezy go doktadnie 

oczyScié i sprawdzié, czy nie jest 

uszkodzony. 

Uwaga. Do usuwania kamienia kotlowego 

nie wolno stosowaé wodnego roztworu so- 

dy kaustycznej], ze wzgledu na _ niszczace 

dziatanie sody na stopy aluminium.    



    

5.3. Regulacja i wymiana paska 

napedzajacego wentylator 

Naciag paska powinien by¢ taki, aby 

pod naciskiem kciuka, w sposéb poka- 

zany na rysunku 63, nie nastapito 

‘ wieksze ugiecie niz 10..15 mm. Jezeli 

  

    
___ Rys. 63. 

Sprawdzenie naciagu paska wentylatora 

  

ugiecie jest wieksze, nalezy wyregulo- 

waé naciag w nastepujacy sposdéb: 

— odkrecié égrube rozpieracza o kilka 

obrotéw, 

— odchylié pradnice za pomoca tyzki 

do opon, tak aby pasek pozostal wia- 

Seiwie napiety, 

— nie zwalniajac ustalonego naciagu 

pasma dokrecié mocno Srube rozpiera- 

cza. 

Podezas regulacji naciagu paska nale- 

zy sprawdzié, ezy nakretki rub mocu- 

jJacyech pradnice i wspornik pradnicy 

sa dokrecone. Regulacje naciagu paska 

nalezy przeprowadzaé w czasie wszy- 

stkich obslug technicznych oraz kazdo- 

razowo, w razie stwierdzenia wieksze- 

go ugiecia niz 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 pom-~ 

py polega na ogledzinach zewnetrznych 

i stwierdzeniu, czy nie ma wyciekdéw. 

5.5. Kontrola termostatu 

Podezas pliukania ukladu chlodzenia 

nalezy sprawdzié dzialanie termostatu. 

W tym celu nalezy zanurzyé termostat 

Ww naczyniu z woda i termometrem 

(zwrocié uwage, czy termostat i termo- 

metr nie dotykajqg dna naczynia). W ra- 

zie podgrzewania nalezy zmierzyé tem- 

perature poczafku i maksymalnego 

otwarcia zaworu termostatu. Termo- 

stat jest sprawny, jezeli temperatura 

poczatku jego-otwarcia miesci sie w 

granicach 68...74°C, a temperatura mak- 

symalnego otwarcia w_  granicach 

78...83°C. 

6. UKEAD ZAPLONU 

Prawiditowa praca silnika zalezy, w 

decydujacej mierze od prawidtowego 

ustawienia zaplonu, a przede wszyst- 

kim od wiasciwego ustawienia kata wy- 
przedzenia zaplonu oraz od wlaéciwe- 
go odstepu stykéw przerywacza znaj- 

dujacych sie w obudowie rozdzielacza. 
Silnik S21 (17 i 19) jest wyposazony 
w rozdzielacz typu 44-44/IV (rys. 64) 

z koputka katowa. 
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Rys. 64. Rozdzielacz zaptonu 
1 — palec rozdzielacza, 2 — wkret ustala- 
jacy obudowe, 3 — phytka selektora, 4 — 
wkret przerywacza, 5 — plytka przerywacza 

    
6.1. Sprawdzanie i ustawianie kata 

wyprzedzenia zaplonu 

Producent ustawia kat wyprzedzenia 

zaplonu na 5°, dostosowujac silnik do 

paliwa o liczbie oktanowej 78. Dla pa- 

liwa o wiekszej liczbie oktanowej, na- 

lezy odpowiednio przyspieszyé zapton. 

Kat wyprzedzenia zapionu 

A nalezy sprawdzaé w czasie 

obstug technicznych, prze- 

prowadzanych zgodnie z wytycznymi 

podanymi w Instrukcji oraz w razie 

stwierdzenia nieprawidlowosci w pra- 

cy silnika, takich jak: 

— zwiekszenie zuzycia paliwa, 
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— spalanie stukowe, 

— przegrzewanie sie silnika. 

Aby sprawdzié kat wyprzedzenia za- 

pionu nalezy: 

— zdja¢ pokrywe wziernika kola za- 

machowego (rys. 65), 

-— zdjaé kopulke, rozdzielacza, zwra- 

cajac uwage na polozenie obsady prze- 

wodu pierwszej $wiecy zaplonowej, 

— podiaczyé lampke przenognq dodat- 

kowymi przewodami (jeden przewdd 

Z masa, a drugi z zaciskiem niskiego 

napiecia cewki zaplonowe)), 

— wiaczy¢é zapion, 

— obracaé watem korbowym silnika 

(za pomoca recznej korby), do chwili 

  

  
Rys. 65. Wziernik kola zamachowego 

kiedy palec rozdzielacza zapionu (od 

strony ptytki stykowej) znajdzie sie 

naprzeciw obsady pierwszej swiecy, 

a stozkowy trzpien w otworze wzierni- 

ka wskaze 5° przed kulka na kole za- 
machowym, ktéra oznaczA potozenie 

tloka pierwszego cylindra w zewnetrz- 

nym zwrotnym punkcie. 

W tym potozeniu, przy prawidtowo u- 

stawionym kacie wyprzedzenia zaplo- 

nu, powinna zaswiecié sie lampka. Je- 

zeli lampka nie zaswieci sie, nalezy 

ustawié kat wyprzedzenia w nastepu- 

jacy sposéb: 

— odkrecié (poluzowac) wkret ustala- 

jacy obudowe rozdzielacza (plytke se- 

lektora), 

— obracaé obudowe rozdzielacza (ptyt- 

ke selektora), az do chwili zaSwiecenia 

lampki, przy ezym lekkie nacisniecie 

palea rozdzielacza w kierunku pokaza- 

nym na rysunku 64 powinno spowodo- 

waé zgaszenie lampki, dokrecié mocno 

wkret ustalajacy zachowujac ustalone 

polozenie obudowy, 

— wylaczyé zapion, 

— odlaczyé przewody lampki, zalozyé 

pokrywe wziernika i koputke rozdzie- 

lacza. 

Po prawidiowym wyregulowaniu za- 

pionu nalezy sprawdzié prace silnika  



  

na duzych obrotach (najlepiej] w czasie 

jazdy). 

AY swiadezy o rozregulowaniu 

Ss reguiatoré6w kata wyprze- 

dzenia zaptonu (podcisnieniowego i od- 

Srodkowego), ktére nalezy wyregulo- 

waé w Autoryzowanej Stacji Obstugi 

(ASO). Regulacje kata wyprzedzenia 

zaptonu, przez przestawienie potozenia 

obudowy rozdzielacza (plytki selekto- 

ra), nalezy przeprowadzié w razie za- 

stosowania paliwa o liezbie oktanowej 

innej, niz wymagana. Przesuniecie plyt- 

ki selektora (3, rys. 64) o jedna dziatke 

odpowiada zwiekszeniu lub zmniejsze- 

niu (zaleznie od kierunku obrotu) kata 

wyprzedzenia zaptonu (tj. przyspiesze- 

nie lub opéznienie zapionu) o 2°. 

Przesuniecie plytki w kierunku ozna- 

czonym na koputce rozdzielacza (strzat- 

ka) powoduje opdégnienie zaptonu. 

Wadliwa praca _ silnika 

6.2. Sprawdzanie i regulacja odstepu 

stykéw przerywacza 

jy. przerywacza nalezy prze- 

> prowadzaé Igeznie ze spra- 

wdzaniem wartosci kata wyprzedzenia 

Konftrole odstepu stykéw 

zapionu. Aby sprawdzié odstep stykéw 

przerywacza nalezy: 

— zdjaé kopulke i wyjqé palec rozdzie- 

lacza, “ 

— sprawdzi¢, czy styki nie sq nadpa- 

lone (w razie potrzeby oczyScié je drob- 

nym pilnikiem), 

— obracaé wal korbowy silnika az do 

chwili maksymalnego rozwarcia sty- 

kéw, 

— sprawdzié szezelinomierzem odstep 

miedzy stykami (powinien wynosié 

0,35...0,45 mm). 

Jezeli odstep jest niewlasciwy, nalezy 

ustawié go w nastepujacy sposéb: 

— odkreci¢ (zluzowa¢é) wkret przery- 

wacza (4, rys. 64) i wlozyé wkretak w 

wyciecia plytki (5) ustawié wymagany 

odstep stykéw, 

— dokrecié wkret 

sprawdzié odstep, 

— zalozyé palec i kopulke rozdzielacza. 

(4) i ponownie 

Uwaga. Jezeli zmniejszenie szczeliny wy- 

nikio z zuzycia stykéw oraz wytarcia pietki 

styku ruchomego i garbkéw Erzywki, to 

odsuniecie stykéw od siebie (w celu uzy- 

skania prawidiowej szczeliny) powoduje 

zmiane chwili rozwarcia stykéw, a tym sa- 

mym chwili powstania zapionu. Dlatego po 

regulacji szezeliny (odstepu) nalezy powtor- 

nie sprawdzic (wyregulowaé) kat wyprze- 

dzenia zaptonu,. 

6.3. Smarowanie rozdzielacza 

Walek rozdzielacza nie wymaga sma- 

rowania. 

Pozostale ezesci nieruchome rozdziela- 

cza smaruje sie, po zdjeciu pokrywki 

i wyjeciu palea, przez zapuszczenie 

1.2 kropli oleju silnikowego na 08 

przerywacza oraz na file smarujacy 

krzywke. Podezas tej czynnogci nalezy 

starannie oczyscié sucha szmatka pa- 

lec rozdzielacza i pokrywke. 

6.4. Obsluga Swiec zaplonowych 

Do silnikéw S21 (17 i 19) nalezy sto- 

sowaé &wiece M14 0 wartoégci cieplnej 

225...240. 

dza¢: 

— odstep miedzy elektrodami Swiecy, 

ktéry powinien wynosié 0,6...0,7 mm, 

— wyglad zewnetrzny Swiecy. 

Odstep miedzy elektrodami nalezy 

sprawdzaé szczelinomierzem (rys. 66). 

W razie zwiekszenia sie tego odstepu 

nalezy go wyregulowaé, przez dogiecie 

bocznej elekirody. 

Na podstawie zewnetrznego wygladu 

Swiecy (czesci wkreconej w gitowice) 

mozna wyciagnac¢ wnioski o jej stanie, 
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W czasie eksploatacji sa- 

mochodu, podczas obstug 

technicznych, nalezy spraw-



a jednoczesnie o pracy silnika i tak, 

jezeli: - 

— barwa izolatora jest jasnobrazowa, 

ezeSé gwintowana nieco ciemniejsza, 

elektrody we wiaSciwym stanie — si- 

we, to silnik i Swiece pracujq pra- 

widiowo, 

— barwa izolatora jest biata lub jasno- 

szara — Swieca ma za mata wartos¢ 

Tablica 4 

Wykaz Swiec zapionowych stosowanych 

do silnika $21 (zamienniki) 
  

  

  

Producent zaptonowel 

Iskra (Polska) M14-225,..240 

(F75, F80, F70) 

Pal (CSRS) Super 14-7 

Isolator (NRD) M14-240 

AC (USA) AEF4, C43F 

Bosch (REFN) W225T1, W225T7 

Ww240T1, 
W240P11S 

Marelli (Wiochy) CW222A, CW240A 

Katek (ZSRR) Al11U, Ald, A8U 

Mogurt (Weegry) 14-240, V-30 

KLG 1 (W. Bryta- 

nia) 75, F80, F70 
  

t Produkowane réwniez w Polsce na liceneji 
angielskiej. 
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cieplng (Swieca goraca) lub silnik pra- 

cuje na zbyt ubogiej mieszance, 

— Swieca jest czarna (izolator i czesé 

gwintowana sa pokryte sucha sadz@q) 

to ma ona za duzq wartoSé cieplna 

($wieca zimna) lub silnik pracuje na 

zbyt bogatej mieszance. 

Podczas ogledzin §wiec nalezy réwniez 

  

    

Rys. 66, EKontrola odstepu elektrod Swiecy 

zwracaé uwage na uszkodzeni¢ mecha- 
niczne izolatora Swiecy, np.: pekniecia 

ezeSci zewnetrznej lub weéwnetrznej 

(pekniecie wewnetrzne Swiadezy o zbyt 

niskie] wartogci cieplnej Swiecy). Nor- 

malny okres eksploatacji 

nosi 15 000 km. Po tym przebiegu Swie- 

ce nalezy wymienié (§wiece nalezy wy- 

mieniaé rédwniez w razie/ 

peknieé izolatora — gdyzi w tym przy- 

padku wytadowania elektryczne prze- 

biegajq poza szczeling miedzyelektro- 

dowga — lub wypalenia elektrod), Wszel- 

kiego rodzaju naloty, Swiadczace o nie- 

prawidiowej pracy Swiecy lub silnika, 

nalezy usuwaé ze Swiecy miekka, dru- 

ciana szczoteczka. 

  

stwierdzenia 

1. MECHANIZMY PRZENIESIENIA 
NAPEDU 

7.1. Regulacja skoku jatowego pedatu 

i smarowanie elementow 

sterowania sprzegla 

Regulacje skoku jatowego pedatu 

sprzegia nalezy przeprowadzaé kazdo- 

razowo, jezeli jego wielkosé nie mieSsci 

sie w granicach 35...45 mm. 

Skok jalowy pedatu sprzegla reguluje 

sie przez zmiane dlugosci popychacza 

' 
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Rys. 67. Mechanizm wyitaczania sprzegia ; 
1 — wspornik wewnetrzny pedalu sprzegia, 2 — popychacz dzwigni, 3 — déwignia wylaczania 
sprzegia, 4 — sprezyna odciagajaca, 5 — iozysko wyciskowe sprzegia, 6 — gniazdo tozyska, 
7 — sprezyna odciqgajaca gniazdo, 8 — o8 pedatu, 9 — pedat sprzegia, 10 — sprezyna od- 
ciggajaca pedal, 11 — ciegno pedaiu sprzegta, 12 — walek posredni, 13 — wspornik zew-~ 
netrzny waltka posredniego, 14 -- przeciwnakretka, 15 — koncéwka, 16 — smarowniczka 

(2, rys. 67), ktéry-dziala na dzZwignie 

wytaczenia sprzegia. Aby zmienié diu- 

gosé popychacza nalezy odkrecié kon- 

céwke (15) w zaleznosci od potrzeby. 

Po skonczonej regulacji nalezy pamie- 

taé o zabezpieczeniu koncéwki prze- 

ciwnakretka. Smarowanie watkéw po- 

2 4 3 jlega na wtlaczaniu smaru do dwéch 

I . smarowniczek (16), umieszczonych po 

| jednej na waltku (12) i osi (18); sworznie 

| ciegien nalezy smarowaé kilkoma kro- 

Ky Se plami oleju silnikowego. AA 
CR 

7.2. Wymiana oleju w skrzynce biegéw 

i tyInym moSscie, smarowanie 

walu napedowego 

Olej w skrzynce bieg6w nalezy wy- 

mieniaé co 36000 km wtedy, gdy jest 

rozgrzany, tzn. bezposSrednio po za- 

konezeniu pracy samochodu. Aby wy- 

mienié olej w skrzynce biegéw nale- 

zy: 

— wykrecié korek wlewowy, nastepnie 

korek spustowy (dolny) i zlaé olej do 

podstawionego naczynia, 

— zakrecié korek spustowy, wlaé 1,2 1 
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Swiezego oleju przekladniowego do po- 

ziomu otworu korka wlewowego i za- 

krecié korek wlewowy. 

Wymiane oleju w tylnym moégcie nale- 

zy wykonaé co kazde 36000 km, bez- 

posrednic po zakonezeniu pracy samo- 

chodu, gdy olej jest cieply i rzadki. 

Odkrecié korek wlewowy i spustowy. 

Po spuszezeniu oleju zakreci¢ korek 

spustowy, wlaé do poziomu krawedzi 

otworu wlewowego 1,1 1 Swiezego oleju 

przekladniowego i zakrecié korek 

wlewowy. Przeguby walu napedowego 

nalezy smarowaé olejem przektadnio- 

wym (nie stosowaé smaru statego) za 

pomoca smarownicy. Koncéwki wielo- 

wypustowe walu napedowego nalezy 

smarowaé smarem staltym przez wtila- 

ezanie go do smarowniczek za pomocga 

smarownicy. 

8. UKLAD KIEROWNICZY 

8.1. Kontrola i regulacja lazu 

mechanizmu kierowniczego 

Luz mechanizmu kierowniczego nalezy 

sprawdzi¢ przez pokrecenie kotem kie- 

rownicy w lewo i w prawo. Dopusz- 

ezalny ruch jatowy kola kierownicy, 

50 

mierzony na obwodzie wewnetrznym 

kola, moze wynosié do 40 mm (10°) przy 

ustawieniu kéI jezdnych do jazdy na 

wprost, 

szego luzu nalezy go regu- 

lowa¢é, przez dokrecenie 

korkéw Srodkowego drazka kierowni- 

ezego (p. 8.3). Jezeli ruch jatowy nadal 

przekracza wymagang wartosé (40 mm), 

nalezy: 

— odkrecié nakretke (18, rys. 68), znaj- 

dujaca sie na gérnej pokrywie obudo- 

wy przekiadni kierowniczej, 

— zdjaé podkiadke oporowa ustalaja- 

cg 16, 

— wkrecié specjaIinym kluczem §rube 

regulacyjnga (17), az do skasowania lu- 

zu, przy czym, kolo kierownicy powin- 

no obracaé sie lekko, bez wyczuwal- 

hego oporu, przy podniesionych kolach 

przednich. 

Regulacje nalezy przeprowadzaé kaz- 

dorazowo, w razie stwierdzenia zbyt 

duzego ruchu jalowego kola kierowni- 

W razie stwierdzenia wiek- 

cy oraz w czasie obsiugi techniczne} 

OT-II. 

Poza tym nalezy sprawdzid, czy wal 

kota kierownicy nie ma luzh osiowego. 

      

        

  

SAS Ae 
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- Suryr    

Rys. 68, Przektadnia kierownicy 
1 — pokrywa dolna, 2 — podkladki regulacyjne, 3 — pierSciefi iozyska, 4 — koszyczek 
lozyska, 5 — Slimak, 6 — watki lozyska, 7 — wat kierownicy, 8 — krazek, 9 — o§ krazka, 
10 — nakretka, 11 — ramie przekladni kierownicy, 12 —- uszezelniacz, 13 — wat glowny, 
14 — tulejka, 15 — lozyska krazka, 16 — podkladka cporowa, 17 — Sruba regulacyjna, 18 — 
nakretka, 19 — kotek, 20 — tozysko waleczkowe, 21 — pokrywa gérna, 22 — obudowa, 23 — 
korek otworu wlewowego, 24 -- rama podsilnikowa, 25 — Sruba mocujaca obudowe 26 -- drut 

zabezpieczajacy, 27 — ostona gumowa, 28 — obudewa 

  

   



  

Pokrecajac, na postoju, kolem kierow- 

nicy w obie strony luz ten mozna ltatwo 

wyczué przykiadajac palec do szeczeli- 

ny miedzy piasta kola kierownicy a ko- 

lumng kierownicy. 

Usuniecie luzu osiowego watu kierow- 

nicy nalezy powierzyé stacji obstugi. 

8.2. Wymiana oleju w przekladni 

kierowniczej 

kladni kierownicy najlepiej 

wykonaé po zakonczeniu 

pracy pojazdu, gdy obudowa jest ciepta, 

wskutek nagrzania sie od silnika. 

W celu wymiany nalezy odkreci¢ 

o 5...6 obrot6w Sruby dolnej] pokrywy 

(1, rys. 68), po uprzednim oczyszczeniu 

obudowy przektadni kierownicy z za- 

nieczyszezen, podwazyé wkretakiem 

pokrywe, uwazajac aby nie zniszczyé 

uszezelki i zlaé olej do podstawionego 

naczynia. 

Wymiane oleju w = prze- 

Uwaga. Przy odkreconych Srubach nie wol- 

no obractaé kota kierownicy, aby nie wy- 

pehngé lozyska z obudowy pierScienia §li- 

maka. Nastepnie dokreci¢ sruby pokrywy 

i wlaé sSwiezy olej przekladniowy (0,33 1) 

do pozoimu dolnej krawedzi otworu wle- 

wowego, po czym zakrecié korek (24, rys. 68). 

8.3. Regulacja luzu Srodkowego 

draika kierowniczego 

Regulacje luzu srodkowe- 

go drazka kierowniczego 

nalezy wykonaé w naste- 

pujacy sposob: 

— wyja¢ zawleczki z obu stron drazka 

(17, rys. 69), 

    PO ak 

  

oe a) 

AED 

— dokrecié oba korki (10) do oporu, 

— prawy korek dokrecié do najbliz- 

szego potozenia, w kté6rym mozna za- 

tozyé zawleczke, i rozgigé jej koniec, 

—lewy korek, cd strony ramienia 

przekladni kierowniczej, odkrecié naj- 

      

    

  

  

Rys, 69. Drazki kierownicze 
1 — sworzen kulowy, 2 — ostona, 3 — miseczka koncOwek drazka, 4 — pierScieri osadezy 
zaslepki, 5 —- zaSlepka koncowki, 6 — sprezyna, 7 — koneOéwka drqazka, 8 —- obejma zacisku 
drazka, 9 —» drazki Kierownicze zewnetrzne, 10 — korek drazka kierowniczego, 11 — spre- 
zyna, 12 — miseezka drazka, 13 — zwrotnica, 14 — déwignia zwrotnicy, 16 i 15 —- déwignie 
posrednie, 17 — drazek kierowniczy Srodkowy, 18 — nakladka sprezyny, 19 — koncéwka, 

20 — drazek posredni, 21 — ramie przekiadni kierownicy



pierw o pdél obrotu, po czym odkreci¢ 

dalej do najblizszego polozenia, w kté- 

rym mozna zatozyé zawleczke i rozgiaé 

je] konce. 

Jezeli po tej regulacji luz jest nadal 

zbyt duzy (kierowanie wozem jest u- 

trudnione), oznacza to, ze powierzchnie 

sworzni kulowych sq zuzyte i trzeba 

wymieni¢ sworznie na nowe. 

8.4. Obstuga dzwigni posrednich 

i przegubow drazkow 

kierowniczych 

Dzwignia poérednia (rys. 70) jest ulo- 

zyskowana na trzpieniu (7), w dwu tu- 

lejkach z tarnamidu (2). Zabezpiecze- 

nie przed zanieczyszczeniem stanowig 

dwa pierS$cienie uszcezelniajace (8) z gu- 

my olejoodpornej. 

W ezasie montazu trzpiefi, wewnetrzne 

pierscienie tulejek i pierScienie uszczel- 

niajace smarowane sq smarem stalym. 

; Wymiana smaru powinna 

byé dokonywana raz na 

rok, a takze w przypadku 

wymiany uszkodzonego  pierscienia 

uszezelniajacego, ze wzgledu na mozli- 

wos¢é przedostania sie zanieczyszczen 

do miejsc lozyskowania dzwigni. 

W celu wymiany smaru nalezy wyjaé 

zawleczke (4) i odkrecié nakretke ko- 
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Rys. 70. Dzwignia poSrednia 

1 — ramie dzwigni, 2 — tulejki, 3 — na- 
kretka koronowa, 4 — zawleczka, 5 — pod- 
kladka, 6 — podkladka regulacyjna, 7 — 
trzpien wspornika, 8 — pierScienie uszczel- 

niajace, 9 — Sruby mocujace wspornik 

ronowa (3), mocujaca dZwignie, wyjaé 

drut zabezpieczajacy ze Srub (9), mo- 
cujacych trzpien do poprze¢tzki i wy- 

krecié je. Po rozmontowaniu nalezy 

usunaé stary smar, przemy¢ dokladnie 

wszystkie elementy benzyha ekstrak- 
cyjng, dokiadnie osuszyé¢ i’nasmarowaé 

swiezym smarem. ‘ 

Montaz dzwigni nalezy przeprowadzi¢ 

w kolejnosci odwrotnej do demontazu 

Podezas eksploatacji samochodu luz na 

dolnym kofcu dzwigni pogsredniej 

zwieksza sie, w miare zuzywania sie 

ezeSci wspdlipracujacych. 

W przypadku powiekszenia sie luzu 

(mierzonego na dolnym koficu dzwigni) 

do 2,5 mm, nalezy dokrecié nakretke 

koronowa (3) tak, aby luz zawieral sie 

w granicach 0,5..1 mm, po czym za- 

bezpieczyé nakretke zawleczka. Sma- 

rowanie przegubéw drazkéw kierowni- 

ezych polega na wciskaniu smaru sta- 

tego w smarowniczki, do chwili ukaza- 

nia sie &wiezego smaru w szezelinach. 

Nadmiar smaru usungé szmatka. 

9. DWUOBWODOWY UKEAD 

HAMULCOWY 

W samochodach Zuk produkowanych 

od listopada 1974 r. (od podwozia nr 

190944) wprowadzono dwuobwodowy 

     



  

hydrauliczny uktad hamulcowy (nie- 

zalezne obwody kél przednich i tyl- 

nych) ze wspomaganiem podcignienio- 

wym oraz hamulec postojowy (reczny) 

mechaniczny, dzialajacy na kota tylne. 

Pompa hamulcowa ukladu hydraulicz- 

nego jest dwusekcyjna. Kazda z sekcji 

jest potaczona z oddzielnym zbiornicz- 

kiem plynu hamulcowego, umocowa- 

‘nym w kabinie kierowcy, obok dzwigni 

hamulca postojowego. 

9.1. Kontrola hamulcow 

hydraulicznych 

Dziatanie hamulcéw nalezy sprawdzi¢ 

podczas jazdy prébnej samochodu cal- 

kowicie obciazZonego, z predkoécig 

30 km/h, na poziomej drodze o na- 

wierzchni twardej, rownej, suchej i czy- 

stej. W tych warunkach droga hamo- 

wania nie moze przekraczaé 7,5 m. 

sezeli podezas hamowania samochod 

nie wykazuje tendencji do zbaczania, 

samoczynnego skrecania, a unierucho- 

mienie k6é! nastepuje mniej “wiecej w 

potowie skoku pedatu hamulea, wynik 

proéby jest dobry, Jezeli unieruchomie- 

nie k6! nastepuje pod koniec skoku pe- 

datu lub dopiero po powtérnym, a na- 

wet kilkakrotnym jego nacisnieciu, 

oznacza to, ze uklad hamulcowy jest 

zapowietrzony lub rozregulowany. 

9.2. Regulacja skeku jalowego pedalu 

hamulea 

Skok jalowy pedatu hamulea powinien 

wynosié 3...10 mm. Wartosé ta jest u- 

stalona fabrycznie i w zasadzie nie pod- 

lega regulacji. W wyjatkowych przy- 

bj ye 

padkach, gdy skok jest zbyt malty (wy- 

stepuje blokowanie ukiadu hamulco- 

wego), nalezy odkrecié przeciwnakret- 

ki (11 i 14, rys. 71) i pokrecajac klu- 

ezem tacznik regulacyjny (15) wkrecié 

go w koncéwke (5) oraz w popychacz 

(3) tym samym skrécié dtugosé popy- 

chacza. 

Regulacja powinna byé tak przeprowa- 

dzona, aby po potaczeniu popychacza 

z krétszym ramieniem pedatu, przy 
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Rys. 71. Pompa hamulcowa z uktadem wspomagania 

i — pedat hamulca, 2 ~~ sprezyna powrotna pedatu, 3 — popychacz trzpienia zaworu serwa, 
4 — wiqcznik Swiatel STOP, 5 ~ koncéwka popychacza, § — trzpiefh sterujacy zaw6r serwa, 
7 — serwo, 8 — popychacz tloka pompy, 9 — ttok przedni pompy hamulcowej, 10 — dwu- 
obwcdowa pompa hamulcowa, 11 i 14 — przeciwnakretki, 12 — wspornik mocowania serwa, 

13 — dzwignia poSrednia, 15 — tqgeznik regulacyjny 
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swobodnym potozeniu trzpienia steru- 

jacego zawér serwa (6), dluzsze ramie 

pedaiu hamulca opierato sie o zderzak 

gumowy przy ptycie podlogawc}. 

Uwaga. Aby zapewnié prawidicwe dziata- 
nie ukiadu hamulcowego, odlegtosé od osi 

koncéwki dZwigni posredniejf (13) do ptasz- 

ezyzny wspornika mocowania serwa musi 

wynosié 82 1,5 mm (co odpowiada skoko- 

wi jalowemu pedatu hamulca 3...10 mm, 

rys. 71). 

9.3. Odpowietrzanie i regulacja 

hamulcow hydraulicznych 

W celu odpowietrzenia ukladu nalezy: 

-— uzupeinié oba zbiorniczki plynem 

hamulcowym, 

— oczyScié odpowietrzniki z blota i ku- 

rzu oraz zdjaé ostony gumowe, 

— zatozyé na odpowietrznik tylnego 

prawego kola rurke gumowag (rys. 73) 

i zanurzyé jej drugi koniec w ptynie 

wlanym do przeZroczystego naczynia 

(plyn w naczyniu powinien byé tego 

samego gatunku co w ukladzie hamul- 

cowym), 
— nacisngé na pedat hamulea, odkre- 

cié odpowietrznik o niecaty obrét (ko- 

nieczna jest do tego druga osoba), za- 

krecié odpowietrznik i zwolnié powoli 

nacisk na pedal, czynnosé te powtarzaé 

tak diugo, az z rurki gumowej prze- 
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stang wydostawac¢ sie pecherzyki po- 

wietrza, 

~— odpowieirzyé w identyczny sposdb 

cylinderki w pozostalych kotach w ko- 

lejnosci: tylny lewy, przedni prawy, 

przedni lewy (cylinderki tylne w przed- 

nich kotach nie maja odpowietrznik6éw). 

Uwaga. W trakcie odpowietrzania, a takze 

przed przystapieniem do odpowietrzania 

kazdego nastepnego cylinderka nalezy dole- 

waé plynu hamulcowego do odpowiedniego 

zbiorniczka, tak aby poziom plynu w zbior- 

niezku (danega obwodu) byl wystarezajacy. 

Jezeli odpowietrzenie trwa zbyt diugo 

(pecherzyki powietrza wychodzq nadal), 

bf 
! 

  

Rys. 72, Odpowietrzanie cylinderka hamul- 
cowego i regulacja szezek hamulcowych w 

lewym kole przednim 

1 — rurka gumowa, 2 — nakretka regula- 
cyjna szezeki dolnej, 3 — otwor i nakretka 

regulacyjna szezeki gdérnej 

przyezyng tego stanu jest przedosta- 

wanie sie powietrza do ukladu hamul- 

cowego przez nieszcezelnosci polaczen, 

uszkodzone przewody albo przez nie- 

szezelnosé pompy hamulcowej lub cy- 

linderkéw ké6ét. 

W takim przypadku nalezy odszukaé 

{ usuna¢é nieszczelnosé, 

W razie odpowietrzania ukiadu hamul- 
cowego samochodu, ktéry byt uzytko- 
wany przez dluzszy czas, nie zaleca 

sie ponownie uzywac¢ starego ptynu 

hamulcowego, lecz nalezy napetnié 

ukiad Swiezym plynem. 

Phyn, kt6ry wyplynal przez odpowietrz- 

nik przy odpowietrzaniu musi byé do- 

kladnie przefiltrowany przed ewen- 

tualnym ponownym uzyciem. 

— uzupelnié plyn w zbiorniczkach (po- 

ziom ptynu hamulcowego w zbiornicz- 

kach powinien znajdowaé sie 15...20 mm 

ponizej gérnej krawedzi wlewu), 

— sprawdzi¢, czy pedat hamulca sta- 

wia opor w polowie skoku. Jezeli po 

odpowietrzaniu ukladu hamulcowego 

pedat hamulca stawia wyrazny opdér 

dopiero w koncu lub przy powtérnym 

ruchu pedatiu, oznacza to, ze istnieje 

zwiekszony luz miedzy okladzinami 

szczek i bebnami hamulcowymi.      



  
  

W celu wyregulowania tego luzu nale- 

zy wykonaé nastepujace czynnosci. 

Kola przednie (rys. 72): 

—- podniesé kola tak, aby nie dotykaly 

podioza, 

— wyjac ostony (zaSlepki) gumowe za- 

kry wajace otwory i nakretki do regu- 

lacji ustawienia szezeki gérnej (3) i dol- 

nej (2), 
— pokrecié przy uzyciu  plaskiego 

wkretaka (przez otwér 3) nakretke re- 

gulacyjna cylinderka; zgodnie z kierun- 

kiem okreslonym na rysunku, az koto 

zostanie zahamowane, nastepnie pokre- 

caé (powoli) w odwrotnym kierunku, 

do chwili, az kolo zacznie obracaé sie 

swobodnie i szczeka gérna przestanie 

trzec o beben, 

— wyregulowaé w ten sam sposéb u- 

stawienie szezeki doinej, 

— powtorzyé czynnosci regulacyjne dla 

drugiego kola przedniego (prawego), 

przy czym kierunek pokrecania nakret- 

kami regulacyjnymi (w celu zmniejsze- 

nia luzu) powinien byé odwrotny niz 

pokazano na rysunku 72 (do §Srodka 

kota). 

Kola tylne (rys.'73): 
— sposdb regulacji kdI tylnych jest 

taki sam jak két przednich, z tym tyl- 

ko, ze otwory regulacyjne (2) sa usy- 

tuowane w innym miejscu, ze wzgledu 

na odmienna- konstrukcje uktadu 

szczek, 

Kola przednie maja szczeki wspdtbiez- 

ne i po dwa cylinderki (kola tylne 

-szezeke wspdtbieznag i przeciwbiezna, 

uruchamiane jednym cylinderkiem o 

dwu pokretkach regulacyjnych). 

Kierunek obrotu nakretek (w celu 

zmniejszenia luzu) dla obu szezek kota 
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Rys. 73. Odpowietrzanie cylinderka hamul- 
cowego i regulacja szczek w lewym kole 

tyInym 
1 — rurka gumowa, 2 — nakretka regula- 

eyjna szezeki 

lewego okreglono na rysunku strzatka- 

mi (dla kota prawego odwrotny). 

Po dokonanej regulacji sprawdzié po- 

nownie skok pedatu hamulca (w razie 

potrzeby dokonaé ponownej regulacji) 

oraz sprawdzié, czy bebny hamulcowe 

nie nagrzewaja sie podczas jazdy. 

W przypadku grzania sie bebnéw 

zwiekszyé luz pomiedzy oktadzinami 

szezek i bebnami. 

9.4, Uzupelnianie i wymiana plynu 

hamulcowego 

jazdy zaleca sie modzliwie 

ezesta kontrole poziomu 

plynu w zbiorniczkach umieszezanych 

w kabinie kierowcy (rys. 74). 

Poziomu ptynu powinien siegaé 15..,20 

mm ponizej gérnej krawedzi wlewu 

zbiorniczké6w. W razie potrzeby nalezy 

uzupeInié poziom ptynem hamulco- 

wym tego samego gatunku, ktéry znaj- 

duje sie w uktadzie hamulcowym. 

Jezeli nie dysponuje sie plynem tego 

samego gatunku, nalezy zla¢ stary 

plyn, przemyé uklad hamulcowy spiry- 

tusem denaturowym, a nastepnie wy- 

montowaé cylinderki z tarecz hamulco- 

wych oraz pompe hamutcowa. Po ro- 

W trosce o bezpieczenstwo 
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zebraniu, oczyszezeniu i przemyciu 

oraz wytarciu do sucha wszystkich cze- 

$ci cylinderké6w i pompy nalezy je 

zmontowaé zwilzajac plynem hamulco- 

wym. Do czyszezenia nie wolno uzy- 

waé narzedzi metalowych ani tez ole- 

jéw mineralnych, benzyny, nafty, ropy 

itp., aby nie uszkodzi¢ czegci gumo- 

wych. Nastepnie nalezy przedmuchaé 

przewody hamuleowe sprezonym po- 

wietrzem, zalozyé cylinderki i pompe, 

napeinié plynem i odpowietrzyé caty 

ukiad. 

W przypadku wymiany pompy hamul- 

cowej, nalezy przestrzega¢é, aby pomie- 

dzy popychaczem ttoka pompy a ttio- 

  

    
        
  

  

Rys. 74, Usytuowanie zbiorniczk6w plynu 
° hamulcowego 

kiem nowo zalozone} pompy (rys. 75) 

byt zachowany luz 0,3...0,5 mm. Regu- 

lacje tej odlegtoSci wykonuje sie na- 

kretka popychacza (8 — zmiana wy- 

x 

  

x 

Rys, 75. Wielkosei pomiarowe do ustawienia 
luzu pomiedzy popychaczem a tiokiem pom- 

py hamulcowej 
1 — korpus pompy, 2 — ttok przedni pompy, 
3 -- nakretka popychacza, 4 — popychacz 

tloka pompy, 5 — lacznik pompy i serwa 

miaru C, rys. 75), po uprzednim zmie- 

rzeniu rzeczywistych odlegtosci pomie- 

dzy powierzchnig kulistg tloka pompy 

a plaszezyzng styku pompy z taczni- 

kiem (wymiar a—b) z jednej strony, 

oraz plaszezyzna styku lacznika z pom- 

pa a zakonczeniem kulistym (powierz- 

chnig nakretki) popychacza z drugiej 

strony (wymiar C), Suma lub réznica 

tych wymiaréw (zaleznie od wartosci 

wymiaru b — patrz wzér) okregla rze- 

ezywistg wartosé luzu, a tym samym 

potrzebnej regulacji, ktéra nalezy do- 

konaé nakretkg popychacza. Przepro- 

wadzenie powyzszych czynnosci nalezy 

powierzy¢ ASO. 

9.5. Kontrola i regulacja hamulca 

postojowego (recznego) 

Hamulee postojowy (rys. 76) stuzy 

przede wszystkim do zahamowania sa- 

mochodu na postoju. Wyjatkowo mozna 

go uzyé w celu zapobiezenia wypadko- 

wi, gdyby uszkodzeniu ulegly oba ob- 

wody hamulcéw hydraulicznych. 

Dzialanie hamulca nalezy uznaé za pra- 

widiowe, jezeli pelne zahamowanie sa- 

mochodu na pochyleniu 16° (przy pra- 

widiowo ustawionych szczekach) nasta- 

pi przed dociagnieciem dZwigni hamul- 

ea do gérnego skrajnego potozenia (po- 

zostaje zapas okoto 5 zabkéw na za- 

padce). W przeciwnym przypadku na- 

lezy dokonaé regulacji naciagu linek 

przez zmiane diugosci ciegna (7), t4- 
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ezacego ramie dzwigni katowej (6) z za- 

ezepem linki (8) poprzez tulejke dy- 

stansowa. 

W tym celu nalezy odkreci¢ przeciwna- 

kretke (11) i pokrecajac nakretkami (12) 

ustalié odpowiednig dtugos¢ robocza 

ciegna (7). Po dokonaniu regulacji na- A 

ciagu dokrecié przeciwnakretke. 

Uwaga. W przypadku nieskutecznosgsci_ tej 

regulaeji (co szezegélnie moze wystapi¢ 

przy duzym zuzyciu okladzin szczek hamul- 

cowych) nalezy poluzowaé naciag  linek 

i zdjaé bebny hamuleowe z obu kéi tyl- 
nych, po czym wyjaé zawleczki nakretek 

regulacyjnych (15). Nastepnie pokrecajac na- 

kretki regulacyjne wkretakiem skasowaé 

nadmierny luz, ktéry powstat miedzy roz- 

pieraczami (14), a szczekami tylnymi, wsku- 

tek regulacji uklad6éw hamulecéw hydraulicz- 

nych nakretkami regulacyjnymi (2, rys. 73). 

Po regulacji zmontowaté uklad i ustalié od- 

powiedni naciag linek zgodnie z wyzej po- 

danym opisem. 

Obstuga hamulea postojowego (poza 

wyzej opisang regulacja) polega na o- 

kresowym smarowaniu (w czasie obstug 

technicznych) przegubéw ukladu dzwig- 

niowego i linek olejem silnikowym. 

Rys. 76. Hamulec postojowy 

1 — dzwignia hamuleca recznego ze wspornikiem, 2 — zapadka, 3 — grzebien zapadki, 4 — 
ciegno dzwigni katowej, 5 — koncéwka ciegna, 6 — dZwignia katowa, 7 — ciegno linki, 
8 — zaczep linki, 9 — linka, 10 — sprezyna odciagajaca, 11 — przeciwnakretka, 12 — nakretki 
regulacyjne, 13 — dZzwignia hamulca pomocniczego, 14 — rozpieracz szezek, — 15 nakretka 

regulacyjna 
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1). ZAWIESZENIA I KOLA 

10.1. Sprawdzanie dziatania 

amortyzatoréw 

Sprawnosé dziatania amor- 

tyzatoré6w mozna zbadaé 

podezas przejezdzania sa- 

mochodem przez przeszkode w postaci 

plytkiej bruzdy lub niewielkiego pro- 

gu. Jezeli nadwozie samochodu wyko- 

na przy przejezdzie przez przeszkode 

nie wiecej niz dwa wahniecia, dziata- 

nie amortyzator6w nalezy uznaé za 

dobre. W przypadku stwierdzenia wiek- 

szej iloSci wahniec, a ponadto utrud- 

nionego prowadzenia samochodu na za- 

kretach i po wyboistej drodze, nalezy 

sprawdzié charakterystyke amortyza- 

tor6w w stacji obstugi na urzadzeniu 

SA-100. Jezeli wartoSci sil ttumienia 

przy ruchu ugiecia i odbicia dla 

sprawdzanego amortyzatora sq mniej- 

sze od wartosci sit dla amortyzatora 

wzorcowego, to sprawdzany amortyza- 

tor nalezy wymienié na nowy. 

10.2, Obsluga amortyzatoréw 

W amortyzatorach przednich (AT-~-7) 

i tylnych (AT-9) nie przewiduje sie 

wymiany i uzupetniania oleju w trak- 

cie eksploatacji. 
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Konstrukeja amortyzator6w zapewnia 

ich prawidiowg prace przez 40...80 tys. 

km, przy czym, po przebiegu 40 tys. km 

nalezy sprawdzié charakterystyke | sil 

tlumienia (w ASO), a w przypadku 

stwierdzenia jego zuzycia wymienié 

amortyzator na nowy. 

Po przebiegu 80 tys. km amortyzator 

Uwaga. Amortyzatory AT-9 w tylnym za- 

wieszeniu zostaly wprowadzone od dnia 

1 stycznia 1976 r, (od podwozia mr 227070) 

w miejsce amortyzatoréw dZwigniowych. 

10.3 Regulacja luzu tozysk kot 

przednich 

Po stwierdzeniu luzu w to- 

zyskach, przez poruszenic 

kolem w plaszezyznie pro- 
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Rys. 77, Amortyzator teleskopowy 
a — przedni, b tylny . 

1 — sworzen ucha dolnego, 2 — poduszka lacznika, 3 — miseczka poduszki wewnetrzne], 
4 — miseezka poduszki tacznika, 5 — nakretka, 6 — podkladka sprezysta, 7 — tulejkKa, 

8 — tulejki elastyczne dolnego mocowania amortyzatora tyInego 

nalezy bezwzglednie wymieni¢. W przy- 

padku zaniku sit thumienia w wyniku 

przedwezesnego zuzycia nalezy row- 

niez wymienié amortyzator. 

stopadiej do jego osi (po podniesieniu 

przodu samochedu) lub w przypadku 

grzania sie piasty kola w czasie jazdy 

i wyciekaniu z niej smaru, nalezy do- 

konaé regulacji w nastepujacy sposdb: 
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+ 
—- zdjaé kolpak kola i odkreci¢ pokry- 

we piasty, 

— wyjac zawleczke z czopa tozysk, 

— dokrecié nakretke czopa tozysk do 

oporu, a nastepnie odkreci¢ ja o Ve 

obrotu i zabezpieczyé zawleczka, 

— zakrecié pokrywe piasty i zatozyé 

kotpak, 

— sprawdzi¢ po przejechaniu kilku 

kilometréw, czy piasty kéI nie nagrze- 

waja sie nadmiernie. 

10.4, Wymiana smaru w piastach kél 

Kolejnosé postepowania 

przy wymianie smaru jest 

So 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- 

myé¢ w benzynie oraz wysuszy¢ tozy- 

sko. Piasty nalezy napelni¢é Swiezym 

smarem stalym i zaltozyé na czopy; z 

kolei dokrecié nakretki ustalajace do 

oporu, a nastepnie cofnaé je o 1/e obro- 

tu i zabezpieczyé zawleczkami. 

Uwaga. Brak zabezpieczenia nakretek za- 

wieczkami moze byé przyczynq wypadku, 

nie zabezpieczona nakretka moze odkreci¢ 

sie i spowodowat zsuniecie kola z czopa 

zwrotnicy. 

Smarowanie tozysk piast tylnych kot 

polega na przekreceniu o 2...3 obroty 

pokrywek smarowniczek umieszczonych 

na tylnym moésgcie, przy tarezach ha- 

muleowych. Jezeli okaze sie, ze po- 

krywki dokrecone sa do konea, nalezy 

je odkreci¢ i napeitnié smarem staltym. 

Smar w piastach nalezy wymienié w 

nastepujacy sposob: 

— zdjaé kolpaki z két, poluzowaé na- 

kretki mocujace podniesé tyl samocho- 

du do gory, 

— zdjqgé bebny hamuilcowe, a nastep- 

nie odigczy¢é przewody hamulcowe, 

— odkrecié po 4 Sruby z kazdej stro- 

ny mostu, a nastepnie wyjac¢ pdtosie 

z tozyskami za pomoca_ specjalnego 

Sciagacza, 

— przemy¢ tozyska benzyna, wysuszyé 

je i napeInié Swiezym smarem uzupel- 

niajac jednoczesnie smar w smarow- 

niczkach, 

— zamontowaé pdtosie po sprawdzeniu, 

czy pierScienie trzymajqa tozyska wla- 

Sciwie, zakreci¢ Sruby, nie zapomina- 

jac o podtozeniu podktadek sprezystych 

pod thy tych srub, 

— zalozyé bebny i kola, dokrecié prze- 

wody hamulcowe i odpowietrzyé uklad. 

10.5. Demontaz i montaz két oraz 

kontrola cisnienia w ogumieniu 

Przed demontazem nalezy umyé kola 

jezdne strumieniem wody pod cignie- 

niem oraz osuszyé sprezonym powie- 

trzem., 

Kolejnogé czynnosci przy demontazu 

kola jest nastepujaca: 

— odkreci¢ kapturek i zaworek detki 

w celu spuszezenia powietrza z kola, 

-- oddzielié stopke opony od obreczy 

kota, w tym celu potozyé kolo na pod- 

lodze i wywrzeé nacisk na ok opony 

przy obreczy tak, aby opona oddzielita 

sie od niej (czynnos¢ te wykonaé z obu 

bokéw kota), 

— nacisnaé jedna stopke opony tak, 

aby jej krawedz z drutem znajdowala 

sig na polowie szerokosgci obreczy w 

jJej weglebieniu oraz za pomoca tyzek 

wyjaé jedna, a nastepnie druga stopke 

opony z obreczy kota, 

— wyjaé detke z opony. 

Wszystkie czeSci kota nalezy oczyScié 

z kurzu sprezonym powietrzem. Mon- 

taz k6rk nalezy wykonaé w odwrotnej 

kelejnosci, przy czym przed przysta- 

pieniem do skiadania k6ot nalezy wy- 

konaé nastepujace czynnosci wstepne: 
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— przeprowadzi¢ weryfikacje 

i detek, 

— dobraé opony o jednakowej rzezbie 

bieznika, 

—- posypaé talkiem wnetrze opon i det- 

ke (nadmiar talku usungé), 

— wiozyé detke w opone tak, aby det- 

ka nie byta skrecona. 

opon 

Po zmontowaniu k6l, napompowaniu 
i sprawdzeniu cignienia zatozy¢ kota, 

w miare mozliwosci na poprzednie 

miejsce, przy czym, przy dokrecaniu 

nakretek nie nalezy posiugiwaé sie 

przediuzaczem ramienia kiucza, gdyz 

moze to goprowadzié do zniszcezenia 

gwintu nakretki lub sruby. Przy za- 

mianie kél, dokonywanej w celu réw- 

nomiernego zuzywania sie bieznikéw 

opon, nalezy przestrzega¢é zasady, aby 

kola ogumione wymieniaé stronami na 

kazdej osi. Nie wymieniaé kél (ogumio- 

nych) krzyzowo. 

Nalezy r6wniez zwracaé uwage, aby na 

kola przednie nie zaktadaé opon wul- 

kanizowanych, poniewaz powoduja one 

niebezpieczne drgania w ukladzie kie- 

rowniczym., 

Cignienie powietrza w ogumieniu 

sprawdza sie cisnieniomierzem, po zdje- 

ciu kapturkéw zaworkéw. 

Wartosci cisnienia w ogumieniu kdl, w 
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zaleznosci od obciazenia przypadajace- 

go na kolo i rodzaju ogumienia podano 

w tablicy 5. Uirzymanie zalecanego 

ci$nienia gwarantuje wymagana trwa- 

tog¢ ogumienia. 

Minimalna trwatos¢é opony diagonalnej 

wynosi 26 000 km, a radialnej 40000 km. 

Tablica 5 

Zaleznosé cisnienia w ogumieniu od 

obciazenia kél samochodu 

  

  

  

Nosnosé cpony w kG 

cisnienic i 4 j radialnej 
wkG/eme | Gagonaine) 6.50R-16/10PR 

- =94 4N-73/MPCh- PIN-66/C-94125 -CiO-5 

2,25 580 _— 

2,50 625 590 

2,75 670 635 

3,00 700 680 

3,25 — 725 

3,50 _ 765     
  

10.6. Kontrola i regulacja ustawienia 

przednich kot 

EO» samochodu, przy kiérym 

dolne wahacze zawieszenia 

i osie geometryczne czopéw zwrotnic 

kél powinny byé réwnolegte do podto- 

Przy obciqzeniu statyeznym 

za, katy ustawienia k6l powinny byé 

nastepujace: 

~. kat wyprzedzenia sworznia zwrot- 

nicy 0° +30’ (dodatni do przodu, ujem- 

ny do tytu), 

— kat pochylenia k6ét 0° +e, 

— zbieznosé k6t 1,5...3 mm. 

Uwaga. Dopuszezalna réznica katow pochy- 
lenia lewego i prawego kota moze wynosié 

0°30". 

Do regulacji kata wyprzedzenia sworz- 

nia zwrotnicy i kata pochylenia kdl 

stuzy mimosSrodowo gwintowany swo- 

rzen wahaczy gérnych (4, rys. 78). Przez 

obrot sworznia nastepuje przesuniecie 

gornego konea igeznika do przodu lub 

do tylu, przy jednoczesnym zblizaniu 

lub oddalaniu sie gérnego konica lacz- 

nika do podiuznic ramy. Dzieki temu 

zmiana kata wyprzedzenia sworznia 

zwrotnic pociaga za soba réwnoczesnie 

zmiane kata pochylenia kota. Jeden 

peiny obrét sworznia zmienia kai wy- 

przedzenia o 1°30’, z tym, ze obrdét 

sworznia w prawo zwieksza, a obrét 

sworznia w lewo zmniejsza wyprzedze- 

nie. 

Natomiast kat pochylenia kola w za- 

kresie przesuniecia mimosrodu, poprzez 

maksymalne i minimalne wartesci, po- 

  

  

   



  
  

wraca do wartosci pierwotnej, tj. ta- 

kiej, jaka byla przed obrotem sworznia 

wahaczy. 

Przed przystapieniem do regulacji kq- 

t6w ustawienia kél nalezy przygoto- 

waé samochéd w nastepujacy sposdb: 

— sprawdzié, czy nie ma luzéw sworzni 

w tulejkach, 

— wyregulowaé tozyska piast przed- 

nich k6ét, 

— ustawié samochéd na poziomej plasz- 

ezyznie, sprawdzié i doprowadzi¢ ciSs- 

nienie powietrza w oponach do wyma- 

ganych wartosci, 

— obciazyé catkowicie samochéd (dol- 

ne wahacze powinny przy tym obcia- 

zeniu zajmowac potozenie réwnolegte 

do podtoza), 

— ustawi¢ kota do jazdy na wprost. 

Aby wyregulowaé kgty wyprzedzenia 

i pochylenia, nalezy wykonac¢ nastepu- 

jace czynnosci: 

— odkrecié Srube zaciskowa (8, rys. 78) 

lacznika wahaczy w celu zwolnienia 

sworznia wahaczy gérnych, 

— wykrecié smarowniczke (2) z tulei 

wahacza goérnego i wstawié klucz w 

szeSciokatny otwdér plaszczyzny czoto- 

wej sworznia wahaczy gérnych, 

— obracaé kluczem sworzen wahaczy 

w celu uzyskania potrzebnych katéw 
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Rys. 78. Zawieszenie przednie 

1 -— Sruba Sciagajgca, 2 — smarowniczka, 3 — tulejka wahacza gornego (przednia lewa 
i tyina prawa), 4 — sworzen wahaczy gornych, 5, 9 — wahacze gorne, 6 — pierscien gumowy, 
7 — lacznik wahaczy, 8 — Sruba tacznika, 19 — tulejka wahacza (tylna lewa i przednia 
prawa), 11 — tuleja tacznika wahaczy, 12 — sworzen wahaczy, 13 — podkladka gumowa, 
14, 15 — wahacze dolne, 16 — przeciwnakretka sworznia, 17 — pierScief ochronny tulei wa- 
haczy dolnych, 18 — sprezyna przedniego zawieszenia, 19 — amortyzator, 20 — poprzeczka 
ramy, 21 — oS wahaczy, 22 — podiuznica ramy, 23 — Sruba poprzeczki ramy, 24 — sworzeri 
zwrotnicy, 25 — zwrotnica, 26 — kolek zabezpieczajacy, 27 —- lozysko oporowe zwrotnicy, 

28 — tuleja wahaezy dolnych 
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wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i po- 

chylenia kél, 

—~ dokrecié Srube dociskowg oraz wkre-~- 

cié smarowniczke na wiasciwe micjsce, 

— sprawdzi¢ prawidilowosé przeprowa- 

dzonej regulacii két. 

Uwaga. Sworznia wahaczy gérnych nie na- 

lezy obracaé do kofica lecz pozostawié za- 

pas, okoto 1/s obrotu. W razie braku tego 

zapasu plaszczyzna czolowa sworznia moze, 

przy poruszaniu sie wahaczy, oprzeé sieé 

o plaszezyzne czolowg tulei, wskutek czego 

sworzen obréci sie w gérnym Ibie tacznika, 

naruszajac geometrie przedniego zawiesze- 

nia. 

Do pomiaru katéw ustawienia kdéI (kat 

pochylenia kola, kat wyprzedzenia 

sworznia, kat pochylenia sworznia 

zwrotnicy) nalezy stosowaé przyrzady 

specjalne. 

Zhieznosé kdt jest to réznica odlegtosci 

pomiedzy krawedziami obreczy két 

przednich, na wysokosci osi, z przodu 

iz tylu kota. 

Prawidiowa zbieznosé (do przodu) po- 

winna wynosié 1,5...3 mm, tzn. ze od- 

leglosé krawedzi obreczy z tylu powin- 

na byé o 1,5...3 mm wieksza od ich od- 

legtosci z przodu. 

Sprawdzenie i regulacje zbieznosci na- 

lezy wykonaé w czasie obstug tech- 

nicznych oraz w razie stwierdzenia 
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zwiekszonego i nier6wnomiernego zu- 

zycia opon lub zwiekszonego zuzycia 

paliwa. 

Przed przystapieniem do _ regulacji 

zbhieznosci nalezy: 

— podniesé przednie kolo i obracajac 

je reka sprawdzi¢ bicie osiowe obre- 

czy, ktére nie moze wynosié wiecej niz 

1,8 mm, 

— opuscié samochéd i obciazyé go pel- 

nym tladunkiem, 

— przeprowadzié regulacje luzu §rod- 

kowego drazka kierowniczego. 

Podezas regulacji zbieznosci kél w sa- 

mochodzie, w kt6érym drazki kierowni- 

cze nie byly rozbierane, kolejnosé czyn- 

nosci jest nastepujaca: 

— zluzowaé cztery Sruby obejm zaci- 

skajacych koncéwki zewnetrznych 

drazk6w kierowniczych (8, rys. 69), 

— obracaé kluczem rurowym lewy 

i prawy drazek w tym samym kierun- 

ku, az do uzyskania prawidlowej zbiez- 

nogsci i ustawienia przecie¢ w drazkach 

(oznaczonych literg A na rys. 69), tak 

jak pokazano na rysunku 69 lub z 

przestawieniem o 180°, z tolerancja 

+30° od tych dwéch potozen, 

-~ dokrecié gruby zaciskowe obejm u- 

stawionych tak, jak pokazano na ry- 

sunku 69, nakretki obejm dokrecié 

momentem 2kGm i zabezpieczyé je za- 

wleczkami. 

Uwaga, Nie zabezpieczone Sruby mogq byé 

przyezyng wypadku. 

Jezeli drazki kierownicze byly rozbie- 

rane i nieprawidlowo skiadane (rézna 

dtugosé zewnetrznych drazkéw), wow- 

czas zbieznosé k6él ustawia sie w spo- 

sob nastepujacy: 

— wyjaé zawleczke, odkrecié nakretke 

sworznia kulowego lewej dzwigni 

zwrotnicy i wybié z niej sworzen, 

— podnieSé nieznacznie ponad podto- 

ze przednie lewe kolo za pomoca pod- 

nognika podstawionego pod podstawe 

sprezyny zawieszenia, 

— zluzowaé obie ruby 

drazek zewnetrzny, 

~— ustawié przednie lewe kolo w polo- 

zeniu jazdy na wprost, za pomocg 

przyrzqdu PKo-1, 

— opuSscié kolo wyjmujac podnosnik, 

— podniesé prawe koto w taki sam 

sposob jak lewe, 

-—~ ustawié kolo kierownicy w Srodko- 

wym potozeniu i zamocowa¢é je unie- 

mozliwiajac obrét (liczba obrot6w w 

jedna i drugqa strone od Srodkowego 

potozenia kola kierownicy jest jedna- 

kowa okoto dwa obroty w kazda strone 

do oporu), 

zaciskajace 
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— obracajac lewy drazek wyregulowaé 

jego dlugosé tak, aby stozek wyjetego 

sworznia kulowego wszedi lekko w 

swoje gniazdo bez naruszenia potoze- 

nia kierownicy i két, 

— nakrecié z powrotem nakretke 

sworznia i zabezpieczy¢ ja zawleczka, 

— zluzowaé obie obejmy zacisku pra- 

wego drazka, 

— obracajac prawy drazek ustawi¢ 

prawe koio za pomocqg = przyrzadu 

PKo-1 w polozeniu jazdy po linii pro- 

stej (jak poprzednio), 

— opuscié kolo i wyjaé podnoénik, 

— obracaé kluezem rurowym lewy 

i prawy drazek w tym samym kierun- 

ku, az do uzyskania wymaganej zbiez- 

nosci, ustawié przeciecia w drazkach 

{oznaczonych literg A na rys. 69), tak 

jak pokazano na rysunku 63 lub z prze- 

stawieniem o 180°, z tolerancjg +30° 

od tych dwoéch polozen, 

— dokreci¢é Sruby zaciskowe obejm 

drazk6w ustawionych tak, jak poka- 

zano na rysunku 69, nakretki obejm 

zaciskowych drazkéw dokrecié momen- 

tem 2 kGm, przy czym powinny one 

byé polozone poziomo nad drazkami. 

10.7. Smarowanie resor6éw 

Smarowanie resor6éw nalezy przepro- 

wadzié raz w roku, lub podezas na- 

prawy podwozia samochodu w naste- 

pujacy sposéb: 

— wymontowaé resory z samochodu 

i rozmontowaé je, 

— ocezyscié z rdzy (w razie potrzeby) 

poszcezegélne piéra resoréw, 

— nasmarowaé piéra smarem grafito- 

wym i zmontowaé resory, 

— wmontowaé resory do samochodu. 

11, WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE 

11.1. Obstuga akumulatora 

Aby akumulator byt zawsze w pelnej 

sprawnosci nalezy: 

— utrzymywaé poziom elektrolitu zaw- 

sze miedzy znakami max. i min. na 

obudowie, 

— nie wyladowywaé¢ oraz nie przela- 

dowywaé zbytnio akumulatora, 

—~- sprawdzaé okresowo dziatanie regu- 

latora napiecia, 

— ulrzymywaé akumulator w czysto- 

scl, 

— sprawdzaé¢, czy akumulator jest na- 

lezycie umocowany w samochodzie, 

— nie dopuszcezaé nigdy do zwarcia 

przewod6éw, 

-- doladowywacé akumulator w czasie 

diuzszego uzytkowania pojazdu, 

— sprawdzaé gestosé elektrolitu i uzu- 

pelniaé jego stan (poziom), 

— nie wiaczaé rozrusznika zbyt cze- 

sto i na dluzszy czas niz 5 sekund, 

Do kontroli stanu akumulatora stuzy 

  

  

    

Dane techniczne akumulatora typu 6SC45 Tablica 6 

Parametry Jedn. Wartosé 
miary 

Napiecie znamionowe Vv 12 
Pojemnosé znamionowa Ah 45 
Diugosé mm 207 
Szerokosé mm 175 
Wysokosé mm 190 
Natezenie pradu ladowania A 4,5 
Max. natezenie pradu wyladowania rozruchowego w tempe- 

raturze —-18°C A 185 
Ciezar akumulatora bez elektrolitu kG 10,5 
Ciezar akumulatora z elektrolitem kG 14,5 
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woltomierz z ogornikiem bocznikowym 

{ areometr. 

Nominalne napiecie robocze kazdego 

ogniwa akumulatora wynosi 2 V. 

Jezeli napiecie ogniwa spadnie do 1,7 V 

lub nizej, nalezy akumulator przeka- 

zaé do tadowania. Badanie napiecia 

jednego ogniwa za pomoca woltomie- 

rza nie powinno trwaé dtuzej niz 5 se- 

kund, podezas badania napiecie powin- 

no byé stale. 

Dopuszezalna rdéznica napie¢ miedzy 

poszezegéInymi ogniwami wynosi 0,1 V. 

GestoSé elektrolitu akumulatora mie- 

rzona areometrem (rys. 79) pozwala na 

ocene stanu naladowania akumulatora 

(tabl. 7). 

Uwaga. GestoSé elektrolitu w zadnym przy- 

padku nie powinna przekraczaé wartosci 

podanych w tablicy. 
  

Rys. 79. Sprawdzanie gestosci elektrolitu 

  

  

  

  

Zaleznosé gestosci elektrolitu od stanu naladowania akumulatora Tablica 7 

Warunki klimatyczne 

normalne | tropikaine 

Stan akumulatora 
gestosé elek-;} temperatura gestosé¢ elek-| temperatura 
trolitu przy | zamarzania trolitu przy zamarzania 
20°C g/em? °c 29°C °C 

Natadowany 1,27...1,28 57 1,24...1,25 —49 

Wyladowany do polowy 1,18 —24 1,16 —19 

Catkowicie wyladowany 1,10 —10 1,08 —8           
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Poziom elektrolitu w akumulatorze 

nalezy sprawdzaé latem co 2 tygodnie, 

a zima przynajmniej raz w miesiqcu. 

Wyladowany akumulator nalezy na- 

tychmiast naladowaé (pradem statym), 

a w razie nieuzytkowania doladowy- 

wac go co 4...6 tygodni. 

Akumulator nalezy uwazaé za nalado- 

wany gdy napiecie ogniw i ciezar wta- 

Sciwy elektrolitu w ciagu 2 ostatnich 

godzin ladowania przestanq wzrastaé, 

a dodatnie, jak i ujemne plyty zaczna 

intensywnie gazowaé (nie dotyczy to 

pierwszego tadowania). 

Pod koniec tadowania napiecie po- 

szezepélnych ogniw powinno wynosi¢ 

2,6...2,8 V, & gestosé elektrolitu 1,27...1,28 

g/cm’, przy temperaturze 20°C. 

W przypadku stwierdzenia, po odkrece- 

niu korkéw, obnizenia sie poziomu 

elektrolitu w poszezegéInych ogniwach 

ponize] wymaganej wartosci, nalezy 

dolaé wody destylowanej. Nie wolno 

natomiast dolewaé wody zwyktej ani 

kwasu siarkowego, gdyz grozi_ to 

uszkodzeniem ptyt. 

W celu nasmarowania zacisk6w aku- 

mulatora nalezy zdjqgé koncéwki obu 

przewodéw i oczyScié z nalotu. 

RéwnoczeSnie nalezy nasmarowaé je 

smarem statym i dokrecié kofcéwki 

przewodéw. 
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Czyszezenie przeprowadzié przy uzy- 

ciu miekkiej szczotki drucianej i roz- 

tworu amoniaku. 

Szezegélnej opieki wymaga akumulator 

w okresie zimowym, gdyz jego pojem- 

nos¢ maleje wraz z cbnizeniem tempe- 

ratury otoczenia powodujac niebezpie- 

czenstwo zamarzniecia elektrolitu 

i pekniecia obudowy. 

11.2. Obstuga pradnicy 

Obsiuga pradnicy polega na okresowej 

kontroli stanu polaczen elektrycznych 

oraz sprawdzeniu stanu szczotek i ko- 

mutatora. 

Nalezy zwracaé uwage, aby: 

— zaciski bylty prawidtowo docisniete, 

a przewody nie ocieraly o ostre kra- 

wedzie i nie dotykaly miejsc nagrza- 

nych, 

— szezotki byly czyste, lekko przesu- 

waly sie w szcezotkotrzymaczach, mialy 

gladka powierzchnie styku i nie wy- 

szezerbione brzegi, 

-— komutator by! gltadki, bez wzerédw 

i nadpaleh z brazowoczerwonym nalo- 

tem w miejscu styku szczotek (zanie- 

ezyszezony komutator mozna oczyScié 

szczotka zamoczong w spirytusie lub 

benzynie, po umyciu nalezy dokladnie 

5 — Instr. obsiugi 2Zuk 

osuszy¢, zabrania sie czyszczenia ko- 

mutatoré6w papierami éciernym)), 

— lozyska byty dostatecznie nasmaro- 

wane (sprawdzié w czasie ewentualne- 

go demontazu pradnicy, w przypadku 

matej ilogci uzupemmié smar do 2/s po- 

jemnosgsci tozyska, nadmierna iloSé sma- 

ru powoduje grzanie tozysk i wadliwa 

ich prace). 

Uwaga. Smarowanie tlozysk jest mozliwe 

tylko po rozebraniu pradnicy. Jezeli w cza- 

sie rozbiérki stwierdzi sie niewlasciwy stan 

komutatora, nalezy oddaé pradnice do na- 

prawy w stacji obstugi. 

11.3. Obsluga rozrusznika 

Obstuga rozrusznika nie rézni sie od 

obstugi pradnicy z tym tylko, ze na- 

lezy dodatkowo sprawdzié stan uzebie- 

nia wierca kota zebatego rozrusznika. 

Zuzyty lub uszkodzony 

JY. wieniec nalezy wymieni¢ 

w ASO. 

Po zaobserwowaniu niedomagan roz- 

rusznika takich jak: 

— nadmierne grzanie, 

— poslizg przy wiekszym obciqzeniu, 

— utrudnione zazebianie z wiencem 

kola zamachowego, 

— utrudnione wylqczanie, 

nalezy rozrusznik oddaé do naprawy 

w stacji obstugi. 

11.4. Ustawienie Swiatet reflektoréw 

Swiatia reflektoré6w ustawia sie dwo- 

ma wkretami (rys. 80), po zdemonto- 

waniu ramek zewnetrznych. 
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Rys. 8 — Regulacja ustawienia reflektor6w 
1 — wkret regulacji pionowej, 2 — wkret 
regulacji poziomej, 3 — zaczep odblysnika 

Wskret (I stuzy do podnoszenia wiazki 

$wiatia w gére lub opuszczenia w ddl, 

w plaszczyZnie pionowej P-P (rys, 81), 

przez pokrecenie wkreta odpowiednio 

w prawo lub w lewo. 

Aby wyregulowaé reflektory nalezy: 

— ustawié samochéd (normalnie ob- 
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ciazony) na plaszczyZnie, prostopadle 

do pionowego ekranu ustawionego w 

odlegtosci 5 m, 

— narysowaé na ekranie linie piono- 

wa P-P, lezacqa na osi symetrii samo- 

chodu i linie poziomga na wysokoésci 

81 cm od poziomu podloza (odlegtosé 

rowna odleglogci Srodkéw reflektoréw 

od nawierzchni) oraz réwnolegiqa do 

niej, potozona o 50 mm nizej (rys. 81), 

— wyznaczyé krzyzami na_ ekranie 

punkty lezace na linii poziomej gérnej, 

odlegie symetrycznie od linii pionowej 

P-P o 535 mm,    

&
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— wiaczyé Swiatta drogowe, zasioni¢ 

prawy reflektor i sprawdzi¢, czy naj- 

jasniejszy punkt padajacy na ekran 

wiazki Swiatta znajduje sie w érodku 

lewego krzyza, 

— zasionié lewy reflektor i sprawdzié 

analogicznie ustawienie prawego re- 

flektora, 

— wiaczyé Swiatia mijania i spraw- 

dzié, ezy linia graniczna swiatia i cie- 

nia uklada sie pod katem 15° (reflektor 

asymetryczny), 

— zatozyé i dokrecié ramki reflekto- 

réw. 

Aby wymienié zaré6wke reflektora na- 

lezy zluzowaé dwa wkrety (rys. 80), 

wyjaé odbtysnik i zwolnié sprezynki 

utrzymujace oprawke zaréwki. 

Rys. 81. Sprawdzanie ustawienia reflektor6w asymetrycznych 
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Zaréwke Swiatet pozycyjnych i zaréw- 

ke Swiatel szosowych pd weiSnieciu/na- 

lezy obrécié w prawo. : : 

i 

| 
Rys. 82, Schemat instalacji elektrycznej sa- 

mochodu A06B, ADTB i A13B 
1 — reflektory, 2 — kierWnkowskazy przed- 
nie, 3 — sygnat dzwiekowy, 4 i 21 — zlacza 
konektorowe 8-krotne, 5 regulator prad- 
nicy, 6 —- pradnica, 7 —! rozdzielacz zapio- 
nu, 8 — Swiece zaptonowé, 9 — czujnik cis- 
nienia oleju, 10 — pompal|spryskiwacza noz- 
na, 11 — wycieraczka szyby, 12 — ezujnik 
temperatury wody, at cewka zaptono- 
wa, 14 — silniki wentylatora nagrzewnic, 
15 — rozrusznik, 16 -- oddtacznik akumula- 
tora, 17 — akumulator, 18 — skrzynka bez- 
piecznikéw, 19 — gniazdd wtyczkowe lam- 
PY przenosnej, 20 — j|wtacznik Swiatla 
STOP, 22 — lampka kontrolna kierunko- 
wskazow, 23 — amperomierz, 24 — wskaz- 
nik — poziomu paliwa, 24 -- lampki osSwie- 
tlenia wskaZznikow, 26 wskaznik cisnie- 
nia oleju, 27 — wskagnik temperatury wo- 
dy, 28 -- szybkoSciomierz, 29 — lampka 
kontroina Swiatet drogowych, 30 — wylacz- 
nik Swiatet zewnetrznych| i oSwietlenia ka- 
biny, 31 — wytacznik silnikéw wentylato- 
ra nagrzewnic { oSwietlenia przestrzeni ta- 
dunkowej, 32, 34 1 35 —(zigeze przewodéw 
6-krotne, 33 — przerywacz kierunkowska- 
zOw, 36 — przelacznik Swistel zewnetrznych, 
37 -- wytacznik zaptonu, #8 — lampa oéwie- 
tlenia kabiny, 39 — lampda oSwietlenia prze- 
strzeni tadunkowej, 40 przycisk sygnalu 
dzwiekowego, 41 — przdélacznik kierunko- 
wskazéw, 42 — przeta@znik wycieraczek 
szyby, 43 — ezujnik pozipmu paliwa, 44 — 
kierunkowskazy tylne, 4§ — lampy pozy- 
ecyjne tylne Swiatta STOP, 46 -- oSswietle- 

nie tablicy rejegtracyjnej 
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Rys. 83. Schemat réznicowy instalacji elektryeznej samochodu A11B (por. rys. 82) 44 — zlacza 
konektorowe 8-Krotne, 45 — lampa zespolona tylna lewa, 46 — !ampka zespolona tylna prawa 

  

Rys. 84. Schemat instalacji 
elektrycznej samochodu 
gaSniczego Zuk Ai5B i A151 
1 — reflektor, 2 — kierun- 
kowskaz przedni, 3 — re- 
flektor przeciwmgiowy, 4— 
lampa btyskowa, 5 — syg- 
naly wysokotonowe, 6 — sy- 
gnat normalnotonowy, 7 — 
sygnaly niskotonowe, 8 — 
zigeze konektorowe §8-krot- 
ne, 9 — silnik wentylatora 
nagrzewnicy, 10 — regula- 
tor pradnicy, 11 — cewka 
zapionowa, 12 —~ rozrusz- 
nik, 13 — rozdzielacz za- 
pionu, 14 — pradnica, 15 — 

Swieca zaplonowa, 16 — 
ezujnik cisnienia  oleju, 
17 — eczujnik temperatury 
wody, 18 — wycieraczka 
szyby, 19 — pompa spry- 
skiwacza szyby, 20 -—- aku- 
mulator, 21 — cdiqeznik 
akumulatora, 22 — gniazdo 
wtykowe lampy  przeno- 
snej, 23 — zlacze wtykowe 
wielokrotne, 24 — wiacznik 
Swiatla STOP, 25 ~—- skrzyn- 
ka bezpiecznikéw, 26 — 
lampka kontrolna Kierun- 
kowskazéow, 27 — lampki 
oswietlenia tablicy wskazZ- 
nikow, 28 — przekaznik 

sygnaléw dzwiekowych, 
29 — wskagnik cisnienia 
oleju, 30 — wskaznik tem- 
peratury wody, 31 _ 
wskainik poziomu paliwa, 
32 — amperomierz, 33 — 
szybkoSciomierz, 34 — lam- 
pa kontrolna Swiatet dro- 
fpowyen, 35, 36 § 37 — wy- 
lacznik klawiszowy, 38 — 
lampka kontrolna lamp biy- 
skowych, 39 — zlacze wty- 
kowe jednokrotne, 40 — 
lampa oSwietlenia kabiny, 
41 — przekaznik reflekto- 
réow przeciwmgiowych, 
42 — wylacznik zapionu, 

Uwaga,. Instalacja elektryczna sa- 

mochodu A16B na stronie 92 

43 — przetacznik Swiatel, 
44 — przerywacz kierwn- 
kowskazow, 45 — ezujnik 
poziomu paliwa, 46 — prze- 
tacznik wycieraczki, 47 — 
przycisk sygnatu dZzwieko- 
wego, 48 — przetacznik 
kierunkowskazéw, 49 — 
lampa oSwietlenia prze- 
strzeni tadunkowej, 56 — 
kKierunkowskaz tylny, 51 — 
lampa pozycyjna tylna i 
Swiatel STOP, 52 — lampa 
oSwietlenia tablicy reje- 
stracyjnej, 53 — gniazdo 

wtykowe przyczepy 
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11.5, Sprawdzanie dzialania urzadzen 

elektrycznych, wymiana zaréwek 

W celu sprawdzenia wszystkich zréde} 

swiatia, nalezy przekrecié kluczyk w 

stacyjce w potozeniu 1 (rys. 44), a na- 

stepnie wlaczyé wlacznikami poszcze- 

gélne zrédta i odbiorniki. 

Nalezy skontrolowaé: 

— Swiatla w reflektorach, Swiatta kie- 

runkowskazow, Swiatla STOP, oSwie- 

tlenie tablicy rozdzielczej, lampke kon- 

trolng Swiatta szosowego (w= szybko- 

$ciomierzu), 

— wycieraczke, 

— dmuchawe, 

-~ sygnat dZwiekowy. 

W razie stwierdzenia uszkodzenia kté- 

regokolwiek z tych urzadzeni nalezy 

zwrécié sie do stacji obstugi w celu 

usuniecia niedomagan. 

Przyezyna braku jednego ze éwiatel 
jest najeze$ciej przepalona zaréwka 

lub spalony bezpiecznik. Przepalong 

zarowke lub bezpiecznik nalezy wymie- 

nié na nowe, takie same jak poprzed- 

nie (0 tym samym oznaczeniu — 

tabl. ,8). 

Wymiana zar6wek w lampach kierun- 

kowskazéw przednich, tylnych i tyl- 

nych lampach pozycyjnych (przedsta- 

wiona na rysunkach 85 i 86) wymaga 
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Wykaz zar6wek stosowanych w samochodach Zuk Tablica 8 

Liczba 
a oe _ Moc | sztuk 

Miejsce pracy zarowki zarowki w samocho- 
w dzie 

Reflektory — swiatla drogowe i mijania 45/40 2 

Reflektory przeciwmgitowe — halogeny (w A15B i A151) 55 2 

Reflektory — swiatla pozycyjne 2 
4 Rr ee 

Lampka kontrolna kierunkowskaz6w 1 

Lampy blyskowe (w A15B i A151) 35 2 

Lampy kierunkowskazow przednich 2 

Lampy kierunkowskazéw tylnych 2 
7 21 — — 

Lampy kierunkowskaz6éw tylnych (w A1l1B i A16B) 9 

Lampy swiatla hamowania STOP (w Al1B i A16B) 2 

Lampy hamowania STOP tylne pozycyjne 21/5 2 

Lampy tylne pozycyjne (w A11B i A16B) 5 4 

Lampa oégwietlenia tablicy rejestracyjnej 3 

Lampa oswietlenia kabiny 1 

Lampa oSwietleniowa skrzyni ladunkowej lub wnetrza 10 
furgonu ] 

Lampa przenosna 1 

Oswietlenie tablicy wskaZnikéw i szybkoésciomierza 6 
2, 

Lampka kontrolna Swiatia drogowego 1 

ot 
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Rys. 8. Zdejmowanie klosza lampy kie- 
runkowskaz6w 

wykrecenia wkretéw, a nastepnie zdje- 

cia szkia. Po zdjeciu szkla mozna wy- 

mienié zaréwke. 

Zarowki w lampach oéwietlenia wskaz- 

nikébw wyjmuje sie wraz z oprawka od 

spodu tablicy rozdzielezej. Zestaw 

wskazniké6w kontrolnych i szybkoégcio- 

mierz oSwietlone sa dwoma zaréwkami. 

Lampka sygnalizacyjna Swiatla drogo- 

wego w szybkoSciomierzu ma osobna 

zarowke. 

  

  

  

      

  

    

        

Rys. 86. Zdejmowanie klosza lampy zespo- 
lonej w samochodzie Al11B i A16B 

Uwaga. Przy montazu tablicy wskaZnikow 

nalezy zwrécié szczegélng uwage, aby nie 

nastapilo ostre zalamanie watka napedu 

szybkosciomierza na odcinku pomiedzy 

szybkosciomierzem a przelotka w Scianie 

przedniej kabiny, gdyz moze to byé powo- 

gem wuszkodzenia watka, 

Zaréwki rurkowe o§$wietlenia tablicy 

rejestracyjnej (wv samochodach A06B, 

A07B, Al3B, A15B i A151) wymienia 

sie po wykreceniu dwéch wkretéw 

i odjeciu obudowy lampy. 

Obwody elektryczne oswietlenia i urza- 

dzen zabezpieczone sa przed przepale- 

niem 10 bezpiecznikami, Skrzynka bez- 

piecznikéw jest umieszezona pod tabli- 

cq rozdzielcza, wewnatrz kabiny kie- 

rowcy, nad pedatami hamulea ji sprze- 

gla. 

Poszezegolne bezpieczniki (wg wykazu 

znajdujacego sie w pokrywie skrzynki) 

zabezpieczaja obwody: 

A — wycieraczki, dmuchawy, 

B — kierunkowskazéw, wskaznikéw 

(zasilanie), 

C — éwiatla drogowego lewego (ditu- 

gie), 
D — Swiatia drogowego prawego (dtu- 

gie), 
E — $wiatla mijania lewego (krétkie), 

F -- Swiatla mijania prawego (krét- 

kie), 

G — éwiatla pozycyjnego prawego 

(tyi i prz6d), ogwietlenia tablicy 

rejestracyjnej, 

H — éSwiatta pozycyjnego lewego (tyt 

j prz6d) oSwietlania wskaZznikow, 

Swiatla STOP, oSwietlenia wne- 

trza, 

L — sygnalu dzwiekowego, gsniazda 

wtykowego lampy przenosne}. 

Obwdod elektryczny A jest zabezpieczo- 

ny bezpiecznikiem 16 A, pozostate ob- 

-wody (B—L) bezpiecznikami 8 A, 

Samochody gaénicze Zuk A15B i A151 

maja w instalacji elektryeznej dodat- 

kowg wigzke przewodéw, a w wypo- 

sazeniu dwie lampy blyskowe z kon- 

trolka, sygnaly dwudzwiekowe, dwa 

7)



reflektory przeciwmgiowe, gniazdo 

wtyczkowe do oSwietlenia przyczepy 

na weze ttoczne (tylko A15B), wytacz- 

niki sygnait6w dwudzwiekowych, lamp 

blyskowych i reflektoré6w przeciw- 

mgtowych. W samochodach Zuk A15B 

i A151 dodatkowe obwody elektrycz- 

ne sa zabezpieczone przed przepale- 

niem czterema bezpiecznikami 8 A, 

ktére znajduja sie w drugiej skrzynce, 

umieszczonej pod tablicq rozdzieleza. 

Poszezegélne bezpieczniki wedlug wy- 

kazu znajdujacego sie na pokrywie 

skrzynki zabezpieczaja obwody: 

C — syreny alarmowej, 

D — lamp btyskowych, 

E — reflektora przeciwmgtowego le- 

wego, 

F — reflektora przeciwmglowego pra- 

Wego. 

Uwaea. W przypadku zwarcia 1 przepalenia 

bezplecznika nalezy najpierw usungé przy- 

ezyne zwarcia, a nastepnie wymienié bez- 

piecznik. Niedopuszezalna jest naprawa bez- 

Piecznikow, polegajaca na zaktadaniu dru- 

tow, blaszek itp. ' 

12. NADWOZIE 

12.1. Obstuga urzadzenia ogrzewczego 

Urzadzenie ogrzeweze nie wymaga 

przeprowadzania specjalnych zabieg6w 
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obstugowo-konserwacyjnych w _  czasie 

eksploatacji samochodu. Jedynie pod- 

ezas plukania ukladu chiodzenia roz- 

tworem kwasu solnego nalezy otwo- 

rzyé zawér do nagrzewnic, przez prze- 

suniecie dzwigni (6, rys. 16), w prawo, 

w celu skierowania obiegu roztworu 

przez nagrzewnice, a tym samym oczy- 

szezenia ich z zanieczyszezen i kamie- 

nia kottowego. 

12.2, Obstuga wycieraczki 

W zasadzie wycieraczka nie wymaga 

specjalnej obstugi. Zapas smaru w 

przekiadni wystarcza na caly okres 

przewidywanej pracy, nalezy tylko 

zwilzyé olejem silnikowym sworznie 

dzwigni wycierak6éw w_ takiej iloéci, 

aby olej nie splywat na przewody elek- 

tryezne. 

Przed wlaczeniem wycieraczki nalezy 

zwrocié uwage, czy szyba nie jest za- 

blocona, a zima czy nie jest oblodzona. 

W jednym iw drugim przypadku na- 

lezy przed wlaczeniem wycieraczki 

oezyScié szybe z blota lub lodu. 

12.3. Konserwacja zamkéw i zawias 

Zamki powinny zamykaé sie i otwierac 

bez zacieé oraz gwarantowa¢ pewne 

zamkniecie, Powierzchnie pracujace 

rygli nie powinny byé nadmiernie 

zuzyte. 

W razie stwierdzenia uszkodzeh zamek 

nalezy wymieni¢, Zamki i zawiasy na- 

lezy nasmarowaé kilkoma _ kroplami 

oleju silnikowego, przy czym do sma- 

rowania zamkow drzwi, tzw. otwordéw, 

do ktérych wktada sie kluczyki, nalezy 

dozowaté mozliwie mate iloSci oleju i to 

tylko wtedy, kiedy kluczyki z trudno- 

$§cia obracaja sie w zamkach, 

12.4. Mycie samochodu 

Przed przystapieniem do mycia samo- 

chodu nalezy szezelnie zamknaé drzwi 

i okna, 

Nie nalezy myé samochodu na sioncu, 

poniewaz pozostajg Slady (plamy) na 

lakierze z zanieczyszczen znajdujacych 

sie w wodzie, ani tez na mrozie, ze 

wzgledu na pekanie powloki lakieru. 

Brud zaschniety na lakierze nalezy 

zwilzyé kilkakrotnie woda. Dopiero po 

odmoknieciu mozna przystapié do zmy- 

wania samochodu gqabka lub miekkg 

szezotka, od géry w ddt, zlewajac go 

jednoeczegnie obficie siabym strumie- 

niem wody. 

Elementy podwozia takie jak kota 

i bebny hamulcowe, wnetrze btotni- 

  

 



  
    

kéw, rama itp. nalezy zmywac silnym 

strumieniem wody. Miejsca, w kt6- 

ryech zmywanie strumieniem wody nie 

wystareza nalezy dodatkowo oczyScié 

za pomoca szczotki. Do zmywania nie 

wolno uzywaé sody, nafty, benzyny lub 

oleju mineralnego. Po wymyciu nalezy 

powierzehnie nadwozia wytrzeé do su- 

cha. 

12.5. Konserwacja powtok lakierowych 

Co dwa miesiace nalezy wypolerowaé 

nadwozie ptynem specjalnym, do pole- 

rowania, ktéry trzeba rozprowadzaé 

tamponem z waty, na dokladnie wy- 

mytej i starannie wytartej do sucha 

powilerzechni nadwozia. Po kilkunastu 

minutach powierzchnie lakieru nalezy 

przetrze¢ czysta, sucha flanela, aby 

uzyskata lustrzany potysk. W celu uzy- 

skania trwatego polysku wskazane jest, 

po polerowaniu powierzchni nadwozia, 

przetarcie je] pasta woskowga, 

Jezeli powloka lakierowa zaczyna wy- 

raznie matowieé, w celu uzyskania wia- 

Sciwego potysku mozna uzyé pasty po- 

lerujacej, ale nie czeSciej niz dwa razy 

w roku, Zadaniem pasty jest czyszcze- 

nie, jak tezZ konserwowanie czeéci la- 

kierowanych, tj. zapobieganie peknie- 

ciom i uszkodzeniom lakieru, ktoére 

moga byé wywotane wplywami atmo- 

sferyezny mi. 

Nadwozia samochodéw (wszystkie ty- 

py) sa malowane emaliqg ftalowq kar- 

bamidowa, specjalna, renowacyjnqa i te 

emalie nalezy stosowaé przy popraw- 

kach lub ponownym malowaniu nad- 

wozi. 

12.6. Konserwacja ezeSci 

chromowanych i niklowanych 

W celu zabezpieczenia czeSci chromo- 

wanych przed zmatowieniem nalezy 

wykonaé nastepujace czynno$sci: 

— oczyScié powierzchnie chromowane 

szezotka zwilzona w nafcie, po uprzed- 

nim usunieciu z nich kurzu i biota, a 

nastepnie wytrzeé do sucha; podczas 

ezyszezenia czeSci chromowanych na- 

lezy zwracaé uwage, aby lakier nad- 

wozia nie zostat zwilzony nafta; 

— zardzewiale lekko powierzchnie 
chromowane nalezy przetrzeé pasta po- 

lerujaca, mastepnie szczotkq zwilzong 

w nafcie 1 wytrzeé do sucha; 

~~ wieksze rdzawe plamy nalezy oczy- 

Scié w sposéb opisany poprzednio, po 

ezym miejsca oczyszezone pokryé bez- 

barwnym lakierem nitro. 

Przed przystapieniem do konserwaciji, 

podwozie nalezy umyé silnym strumie- 

niem wody, osuszy¢ a nastepnie zmyé 

benzyna lakowag. Miejsca skorodowane 

przetrzeé szczotka druciang lub pldét- 

nem égciernym nr 80. Po dokladnym 

oczyszczeniu, przeszlifowane do podlio- 

za miejsca, gruntowaé podkladem 

S-2003 o symbolu handlowym 3231- 

-906-130 wg BN-70/6113-13, natrysko- 

wo lub za pomocg pedzla. Podktad su- 

szyé w temperaturze otoczenia przez 

12 godzin. 

Zespoly podwozia takie jak przednie 

zawieszenie, tylny most oraz rame ma- 

lowaé dwukrotnie w odstepach jedno- 

godzinnych emaliq ftalowa styrenowa- 

ng specjalna, o symbolu 3369-702-990 

we BN-70/6115-60. 

Blache podiogi kabiny od spodu oraz 

od wewnatrz, Sciany boczne skrzyni ta- 

dunkowej samochodéw A06B, AO7B, 

Al3B, A15B i <Ai51 ponizej podiogi 

mastykowaé po zagruntowaniu jw. 

pasta PG-174 lub preparatem Bitex. 

W samochodach AlIB i Al6B masty- 

kowaé nalezy tylko blachy podlogi ka- 

biny. Paste nalezy naktada¢ dwukrot- 

nie o grubosci warstwy 0,5...2,0 m. 
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13. WYPOSAZENIE SAMOCHODU 

13.1, Osprzet i narzedzia kierowcy 

Do samochodu dolgezony jest osprzet 

i zestaw narzedzi niezbednych do ob- 

stugi i konserwacji oraz drobnych na- 

praw biezacych, wymieniony w tablicy 

i pokazany na rysunku 87, 

13.2. Wyposazenie samochodéw 

gasniczych 

Wyposazenie samochodéw gasniczych 

Zuk A15B i A151 oraz rozmieszczenie 

sprzetu pokazano na rys. 88 ai b. 

Szezegétowy wykaz sprzetu podano w 

tablicy 10. 

Wyjmowanie motopompy 

Aby przygotowaé motopompe do pracy 

poza samochodem nalezy ja wyjaé w 

nastepujacy sposdéb: 

— przekrecié o 90° rygle, umozliwia- 

jace wysuniecie sie prowadnic moto- 

pompy z potozenia w samochodzie 

i wyjaé je catkowicie; 

— podniesé raczki skladane podstawy 

motopompy i chwytajac je reka prze- 

sungé motopompe wraz z pojemnikiem 

na weze tloczne — do tytu samochodu; 
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Zestaw narzedzi do obstugi samochodu Zuk Tablica 9 
  

  

  

ryountea Nr katalogowy Nazwa Liezba 

1 2 3 4 

1 _— Instrukeja obstugi samochcdu Zuk 1 
2 TKS-721 Torba narzedziowa (duza) kpl. 1 
3 PN-71/M-65010 Klucz plaski dwustronny 

RWPFd 9X11 1 

4 PN-71/M-65010 Kluez piaski dwustronny 
RWPd 10X12 1 

5 PN-71/M-65010 Klucz ptaski dwustronny 
RWPd 13X17 2 

6 PN -71/M- 65010 Klucz ptaski dwustronny 
RWPd 19X22 — 1 

7 BN-67/43618-06 Kluecz do Swiec zapionowych 
RWAg 21X150 (do M14) 1 

8 PN-67/E-85101 Zaréowka 12V-10W BA15s 1 
9 PN-65/M-65065 Pokretio klueza do wiec RWTm8 1 

10 KU-53-4-1 ron” nasadowy P22 (do nakretek 
1 

11 A03-3901275 Kluez z koficé6wka kwadratowa ') 1 
12 PN-71/M-64440 Szezypce uniwersalne RWUa 200 1 

13 BN-65/3618-02 Wkretak samochodowy 
BWwWz 4(140) A 1 

14 BN -65/3618-02 Wkretak samochodowy 
RwWwWz 9(250) A 1 

15 A03-3901472 Wezyk do odpowietrzania hamulcéw 1 
16 MSB-1 Cisnieniomierz do ogumienia z fu- 

teratem — kpl. 2 
17 PN-64/S-61064 Lyzka do opon 1 
18 612.42.00 Lampa przenogna 1 
19 20-3901215 Korba rozruchowa 1 
20 DHPT-2,5 Dzwignik hydrauliczny 1 

BN-67/3618-05 Pompa do ogumienia B/C-900 1 
22 PG-8 Ga&gnica halonowa GH-1 1       
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23.) A03-3901440-1 “") Lejek 2) 1 
24 A0Q3-3901441 Koncowka lejka ®) 1 
25 L.05-5602010 Przegroda Sciany tylnej%) kabiny — 1 
. kpl. 
  

1) Wyposaza sie tylko samochody A06B, AC7B, A15B i A151B 
2) Wyposaza sie tylko samochody eksportoewane do ZSRR 
1) Samochody A06B i AOTR przeznaczone na eksport wyposaza sie w przegrody za oddziel- 
nym zamowieniem. 
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Rys. 87. Wyposazenie narzedziowe samochodu Zuk (p. tabl. 9) 

— przekreci¢ o 180° rygle zabezpiecze- 
nia podpor, po ezym ~rzekrecié pod- 

pory z kdétkami (robige tuk po ze- 
wnhetrznej stronie) w potozenie dolne 

i ponownie przekrecié o 180° rygle za- 
bezpieczenia podpér w poltozenie pier- 
wotne, 

Uwaga. Motopompe nalezy trzymaé caty 

czas za raczki uchwytow, aby nie dopuécié 

do catkowitego wysuniecia sie wézka moto- 

pompy i prowadnic umieszczonych na pod- 

todze samochodu. 

— przesuna¢ dzwignie zabezpieczenia 
podstawy motopompy w wozku w kie- 
runku pojemnika z wezami tlocznymi 
i chwytajqac za cztery raczki podnieégé, 
a nastepnie wyjaé motopompe z prze- 
suwnego wé6zka motopompy i ustawié 

ja obok samochodu. 

Wyjmowanie wezy ssawnych 
i tlocznych 

Aby zdjaé weze ssawne, nalezy odpiaé 
sprzaczke, wyjaé pas, przesunaé weize 
do tylu i zdja¢ je ze wspornika dachu. 
Weze tloczne wyjmuje sie ze skrzynki 

umieszczonej na wézku motopompy, po 

rozpieciu paska skérzanego. 
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Rys. 88. Rozmieszczenie sprzetu pozarowego w samochodzie 
gasniczym Zuk (p. tabl, 19) 

a — A15B, b — A151 (Schemat), c — Al15i (widok z tytu) 
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Zdejmowanie drabiny z dachu 

samochodu 

Aby zdjaé drabine z dachu samochodu 

A15B i przygotowaé ja do uzycia, na- 

lezy wykonaé nastepujace czynnosci: 

— wejsé (dwéch eczitonkéw zalogi) na 

odchylne stopnie z przodu i z tylu sa- 

mochodu, 

— chwycié rekg (osoba stojaca na tyl- 

nym stopniu) za przesuwng tulejke 

uchwytu drabiny, nacisnaé ja w kie- 

runku do dachu i odpiaé uchwyt (iden- 

tyeznie postapié z drugim uchwytem), 

— Sciagnaé ku tytowi poszczegdélne se- 

gmenty drabiny (obaj czlonkowie za- 

logi), 

— po utozeniu segment6éw na ziemi 

nalezy przekrecié o 90° dZzwignie rygli 

zamkéw drabiny w obu_ bocznicach 

segmentu, a nastepnie zlozyé dwa se- 

gmenty drabiny, kofcami przez jarz- 

ma metalowe (ucha) zwracajac uwage, 

aby rygle zamkéw trafialy w otwory w 

obu bocznicach segmentu drugiego, po 

czym ponownie przekrecié dzwignie ry- 

gli w polozenie pierwotne (w ten sam 

sposéb potaczy¢ nastepny segment dra- 

biny z dwoma zlozonymi). 
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Sprzet p. pozarowy w samochodach gasniczych Zuk Tablica 10 
  

  

      

Nr poz. Liezba we Tys. Nr katalogowy Nazwa sprzetu sztuk 

Zuk A15B . 

i ZN-71/MPM-29- 24687 Motopompa pozarnicza M8/8E, typ 

PO5-321 1 

2 P61.10.00 Waz ssawny 110 (di. 2,5 m) 3 

3 PN-64/M-51152 Smok ssawny 1 

4 P61.06.00 Kosz do smoka 110 1 

5 PN-64/M-51049 Rozdzielacz 75 ] 

6 PN-64/M-51153 Zbieracz 2X 75/110 1 

7 P70.17.00 Plywak z zatrzasnikiem 110 1 

8 P61.30.00 Pradownica uniwersalna 52 1 

9 P61,37,00 Pradownica zamykana 52 ] 

10 P61.41.00 Pradownica zamykana 75 1 

11 PN-63/M-51044 Przetacznik 110/75 1 

12 PN-63/M-51043 Przetacznik 75/52 1 
13 P61.56.00 Waz do spalin (di. 2 m) 1 

14 PN-64/M-51111 Linka @ 10 (di. 20 m) 1 

15 PN-70/O+-79553 Kanister 20 1 (kol. czerwien 

sygnatowa) 1 

16 P61.83.00 Torba wezowego z narzedziami 1 
17 P61.80.00 Torba mechanika z narzedziami 1 

18 15-4000017 Waz tloczny W52 z lacznikami 

(di. 15 m) 6 

19 AP-3 Aparat na sprezone powietrze 2 

20 MA-1M Maska 2 

21 75M~-2501 Lopata (kolor czerwien sygnaltowa) 1 

22 PN-61/M-54070 tom 1 

m
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23 PN-51/B-59041 Oskard RL2Zec z trzonkiem 1 

24 PN-64/M-51501 Topér strazacki ciezki 1. 

25 PN-60/M-51202 Mostek przejazdowy 527552 2 

26 PS-1 Siodetko wezowe 1 

27 PN -66/M-51204 Drabina nasadkowa D 3 

28 U6 Lampa przemysiowa 1 

29 R-2431 Radiotelefon (na specjalne zamdéwie- 

nie) 1 

30 15-4600010 Bosak kompletny 1 

Zuk Al5l \ 

1 PN-63/M-51042 Przetacznik 52/25 1 
2 17-3727003 Lampa blyskowa 2 
3 M2/12 Motopompa 1 
4 15-4004020 Zbiornik wody 1 
5 15-4005510 Podstawa zbiornika 1 
6 GH2 GaSnica halonowa 2 
7 18-6809010 Straponten 1 

RLLh 
8 PN-61/M-54070 om 1 
9 15-4005190 Szezeki uchwytu tomu 8 

10 15-4005524 Tasma mocujaca zbiornik 4 
11 AP3M Aparat powietrzny (oddechowy) 2 
12 15-4005540 Waz ssawny 1 
13 Weze z pradownicami 
14 15-4005230 Pojemnik na weze W52 1 
15 PN-64/M-51049 Rozdzielacz 52 11 
16 15-4005280 . Pojemnik na weze W25 1 
17 15-~-4005560 Waz do spalin 1 
18 PN-64/M-51154 Stojak hydrantowy 1 
19 PN-53/M-51014 Klucz do hydrantu nadziemnego 1 
20 PN-63M-74085 Klucz do hydrantu podziemnego 1 
21 PN-64/M-51071 GaSsnica proszkowa GPr-6 2 
22 R-2431 Radiotelefon z gtoSnikiem 1       
  

  
Uwaga. Powyiszy sprzet pozarowy dostareza Straz PozZarna i montuje go do samochodéw 
gasniczych Ai5SB i Al51 we wiasnym zakresie 

Zasady obsiugi i uzytkowania sprzetu 

przeciwpozarowego sq znane obstudze 

samochodéw gaésniczych (strazakom). 

Zasady obstugi motopompy, jej silnika 

i przynaleznego wyposazenia sq podane 

w  Instrukcji obsltugi motopompy 

M8/8E i M2/12. 

Wyimowanie pozostatego sprzetu (pra- 

downic, oskarda, lopat, toporu, bosaka 

itp.) 

Przy wyjmowaniu tego wyposazenia 

nalezy odpiaé metalowe klamry mocu- 

jace i zdejmowaé poszczegélne pozycje 

wyposazenia z podstawek. 

14. ZESTAWIENIE CZYNNOSCI 

SMAROWANIA I OBSELUG 

TECHNICZNYCH SAMOCHODU 

14.1. Schemat i opis smarowania 

samochodu 

Smarowanie samochodu przeprowadza 

sie w ramach okresowej obstugi tech- 

nicznej. 

Wszystkie zwiazane z tym czynnoésci 

wyszezegélniono w tablicy 11, a w celu 

latwiejszego ich przeprowadzenia, 

miejsca wymagajace smarowania po- 

kazano na rys, 89. 
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Rys. 89. Schemat smarowania samochodu Zuk (p. tabl. 11) 
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Wykaz czynnosci smarowania Tabdlica I} 

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

    

      
  

  

      

  

  

    
  

  

    

  

              
  

= Oysiuga v 
o ‘o g 

3 “x orp-I joTp-l| oT-1 | CT-i1 5 S 

E © ae Tosé | po | poezawszy % a ‘ Miejsce smarowania Czynnosci =e a ono | pierwszych | od 6000 em fg a 

A, 3 8 500 | 2800 co 3000 co 9000 o 2 
be 4 +100 | --200 | -b200 | +200 
A ma da “km km | km km = o 

1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10 1 12 

Silnik 

1 ] Miska olejowa Wymienié olej 6 1 51 x s< XV 1 uzyt- 
_ . . kownik 

2 | Filtr oleju Wymiana filtru 9 1 x x x) 7 

3 | Filtr powietrza (do | OczyScié wklad i wy- 6 1 0,35 1 ~*~ x ” 
| gaznika Jikov) mieni¢é olej 

4 | Rozdzielacz zaptonu Nasmarowaé wewn. 6 2 kilka kro- x 7 
wkladki filecowe pel. | _—_ = = 

Podwozie 

5 | Walek pedaléw i cie- | Nasmarowaé A 2 x x 4 
,{ gna wylaczania 

sprzegia 9 3 | pare kropel x | OX 

6 | Skrzynka bieg6w Wymieni¢ olej & 1 121 MC <3) ; 

Sprawdzié ewentual- 1 do poziomu x x ” 
nie uzupeinié olej A korka 

= oe ef wewe 
7 | Déwignia zmiany Nasmarowaé AN 1 . . x ” 

biegow 

6 — Instr. obsiugi Zuk 81
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Wykaz czynnosci obslugowych wykonywanych podczas przegladéw technicznych Tablica 12 

Obstuga 

oTp-I oTD-r | OTT OT-II 

por. Wwania,exynncdi Czynnosci obstugi po pierwszych | ee entO Ikon Wykonawea met. 

600: ¥ 100 2800 =z 200 "e 200. “e zon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

; Silnik 

1 | Pasek wentylato- sprawdzié i ewentualnie x x D4 4 uzytkownik 
ra wyregulowaé naciag 

2 | Gtowica dokrecié nakretki x ASO 

oezyscié komory spalania x 3) - 

3 | Zawory sprawdzié i ustawié luzy x x x 93 

4 | Gaénik wyregulowaé x xX |» ee 

rozebraé i oczyscié x ¥» 

5 | Pompa paliwa oczy$cié osadnik x uzytkownik oe 

aoraecie Seaby  reocujace x x * x ” _ 

6 | Uklad zasilania sprawdzié stan i szcezelnosé x x x x ” 

7 | Filtr powietrza wymienié wkiad xX o» a 
(suchy F125P) 

8 | Przew6d ssaco- dokrecié nakretki mocowa- x x x x v3 
wydechowy nia do silnika i thumika _ 

9 | Uklad smarowa- sprawdzi¢é, w razie spadku x x ASO 
nia ci§nienia i usungé przyczy- 

ne 

10 | Ukiad chiodzenia | sprawdzié szczelnogsé 4 x x x uzytkownik 

1 ogrzewanla oczy$cié i przeptukaé x *) ASO =       
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c.d. tabl. 12 
  

2 3 9 
  

  

    

    

  

    

  

  

  

  

    

32 Mechanizm sprawdzi¢ i w razie potrze- x 
kierowniczy by wyregulowaé luz osiowy 

dokrecié nakretki grub mo- x x » 
cujacych do ramy oraz na- 
kretki przegubéw watka 
posredniego 

sprawdzié i w razie potrze- x x » 
by wyregulowaé ruch ja- 
towy kola kierownicy 

33 Drazki dokrecié nakretki sworzni x x ASO 
kierownicze kulowych 

wyregulowaé luz Srodko- x s 
wego drazka 

34 Resory dokrecié nakretki sworznia x x uzytkownik 
oraz nakretki strzemion 

sprawdzié stan tulejek gu- x » 
mowych 

35 Tiumik i rura . sprawdzié mocowanie x x uzytkownik 
wydechowa 

36 | Wat napedowy dokrecié Sruby na zlaczach x x » 

37 | Wszystkie dokrecié ruby i nakretki x x » 
polaczenia 

38 | Drzwi i pokrywa sprawdzié dzialanie zam- x x ”   gorna   kaw             
  

1) Wykonywaé przy kazdym zdjeciu gtowicy. 
ty) Wykonywaé co 27000 km. 
4) Wykonywaé co 15000 km, 
4) Wykonaé po 40600 km (po 80000 Km wymienié amortyzatory na nowe). 
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i, PALIWO 

Do napedu silnikéw typu 17 i 19 (S21) 

zaleca sie stosowanie benzyny o licz- 

bie oktanowej 86 (RM) przy kacie wy- 

przedzenia zaptonu 7°. 

Poniewaz benzyny etylizowane zawie- 

raja czteroetylek olowiu, ktérego pary 

sq trujace i latwopalne, podcezas stykania 

sie z etylinami nalezy zachowac szcze- 

gélne Srodki ostroznoSci takie jak: 

—~ nie myé rak benzyng etylizowana, 

— nie czyscié odziezy, nie napetniaé 

zapalniczek itp., 

— nie pali¢ papierosdw, nie jeS¢ i nie 

pié w pomieszezeniach, w ktérych na- 

lewa sie etyline lub naprawia silniki 

zasilane benzyng etylizowanqg (przed 

kazdym jedzeniem umyé rece i twarz 

goraca wodg z mydtem), 

— w przypadku oblania odziezy ben- 

zynqa etylizowana nalezy ja natych- 

miast zdja¢, przepraé w czystej benzy- 

nie lub nafcie, wysuszyé, ponownie 

przeprat w wodzie z mydtem, wypiu- 

kaé, a nastepnie wywictrzy¢-tak, aby 

nie bylo czué zapachu benzyny, 

= W przypadku oblania ciala benzyna 

MATERIALY EKSPLOATACYJNE 

Zestawienie materialo6w eksploatacyjnych do samochodu Zuk Tablica i13 
  

Oznaczenie materialu 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

        

N s bel Okres 
ymbe stosowa- zast i azwa mia zalecany Zastepezy astosowanie 

Paliwo Caly Benzyna LO86/ Benzyna LO78| Silnik typ 17 
rok (RM) PN-66/C-96025 | lub 19 (S21) 

Olej silnikowy Lato Lux 10 Uklad smaro- 
6 Selektol 9 wania silnika 

Zima Lux 6 

Olej przektad- Lato Hipol 15 Hipol 30 Skrzynka _ bie- 
niowy PN-66/C-96075 gow, przektad- 

A . nia gi6wna, 
Zima Hipol 10 mechanizm 

kierowniczy 

Ole} do amor- Sw Ole] AT wg — Amortyzatory 
tyzator6w BN-72/535-28 hydrauliczne 

Smar do pod- “a STP — Podwozie  sa- 
wozi sarnocho- PN -63/C-96129 mochodu 
dowych rv (smarowniczki) 

Smar do lozysk CJ a E743 Rozyska piast 
tocznych 2 PN-60/C-96134 k6k 

o 
0 

Smar_ grafito- oO Smar wg f Resory pidro- 
wany PN-59/C-96153 we 

Plyn hamulco-| © DA-1 H1 Ukiad hamul- 
wy |) 2N-72/1722 PN-70/C-40005 | cowy 

4 6020-01 

89



c.d. tab. 13 
  

Oznaeczenie materiatu 
  

  

  

Okres 

Nazwa Symbol stosowa- Zastosowanie 
nia Zalecany Zastepezy 

we CPN 

Ptyn do chiod- (s) Lato Woda Woda Ukiad chiodze- 
nic nia i ogrzewa- 

Zima Plyn Borygo Plyn wg nia 

Uwaga. 

    ZN -68/MPCh/ 
TH-1302 

1. Oleju Selektol nie mozna mieszaé z innymi olejami. 
2, Plynu hamulcowego DA-1 nie nalezy mieszaé z innymi plynami hamulcowymi, 
3. Przy stosowaniu benzyny LO kat wyprzedzenia zapionu powinien wynosié 5°, dla ben- 

zyny LO86 nalezy stosowaé Kat 7°. 

_etylizowang nie mozna dopuszczaé do 

jej wyschniecia na skérze, oblane miej- 

sea nalezy natychmiast przemy¢ czysta 

benzyna, lub nafta, a jezeli brak w po- 

  PN-70/C-40006   

blizu tych grodkéw, wytrzeé do sucha 

czysta szmatka, a nastepnie umyé cie- 

pig woda i mydiem, 

— uzywaé rekawiczek gumowych pod- 

ezas czyszezenia i przemywania czesci 

silnika etylina. 

2, OLEJE, SMARY I PLYNY 

SPECJALNE 

Paliwa, oleje, smary i plyny specjalne 

do samochodu Zuk podano w tablicy 

13. 

  

  
   



  
1, WARUNKI UDZIELANIA 

GWARANCJI 

Szezegélowe warunki gwarancji poda- 

je Ksiqgzka gwarancyjna dodawana do 

kazdego samochodu, 

W Instrukcji pragniemy tylko zwréci¢ 

uwage na niekt6ére zagadnienia zwigqza- 

ne z gwarancja i jednoczesnie wyja- 

snié, oraz rozszerzy¢, niekt6re z posta- 

nowien Ksiqzki gwarancyjne}j. 

Kazdy uzytkownik samochodu Zuk po- 

winien zapoznacé sie i przestrzegaé 

wskazéwek, zawartych w_ niniejszej 

Instrukeji, dotyczacych prawidiowe}j 

obstugi i eksploatacji samochodu, Do 

przebiegu 15000 km uzytkownik obo- 

wiazany jest (pod rygorem utraty gwa- 

rancji) wszelkie czynnosci obslugowo- 

-konserwacyjne zlecaé do wykonania 

Autoryzowanej Stacji Obslugi (ASO). 

Podezas eksploatacji samochodu (szcze- 

gélnie w okresie docierania nie nalezy: 

— przekracza¢é dozwolonych predko- 

§ci, 

— st@owaé nie zalecanych olejéw 

i smaréw, 

— jezdzi¢ bez oleju lub z mata iloscia 

oleju w  poszezegélnych zespolach 

{ ukladach, 

—— przeciazaé pojazdu ponad dopusz- 

czalne granice. 

Ponadto Fabryka Samochod6éw Cieza- 

rowych zwolniona bedzie od obowiazku 

honorowania udzielonej gwarancji, je- 

zeli: 

— samochédd ulegt wypadkowi, ktéry 

nie zostal spowodowany ukrytymi wa- 

dami fabrycznymi, 

— nabywca samowolnie dokonat mo- 

dyfikacji samochodu, wymienii cze$ci 

oryginalne lub naprawit reklamowane 

ezesci bez uprzedniego otrzymania po- 

zwolenia od wytwércy lub od ASO, 

— nabywea dokonat poprawek lub 

zmian w Ksiazce gwarancyjnej] oraz 

innych wykroczeh poza ramami wyma- 

gan i  ustalen MInstrukcji obstugi 

i KsiaZki gwarancy jnej. 

Po kazdej obstudze technicznej lub na- 

prawie w ASO uzytkownik jest obo- 

GWARANCJA 

wiazany, w okresie gwarancji, spraw- 

dzié przy odbiorze samochodu moco- 

wanie i stan plomb. W przypadku ich 

uszkodzenia domagaé sie zalozenia no- 

wych. Naruszenie lub zerwanie plomb 

powoduje utrate gwarancji, przy czym 

uszkodzenie plomby przy szybkoécio- 

mierzu lub skrzynce bieg6w powoduje 

utrate gwarancji na caty samochdd, 

a zerwanie lub uszkodzenia plomb na 

pozostalych zespotach powoduje utrate 

gwarancji na dane zespoly. 

2. GLOWNE UPRAWNIENIA 

WYNIKAJACE Z GWARANCIJI 

Gwarancja obejmuje: 

— bezplatng naprawe zespoltu lub wy- 

miane ezeésci, jezeli zostanie stwierdzo- 

na wada z winy producenta, uniemo- 

zliwiajaca uzytkowanie samochodu 

zgodnie z przeznaczeniem z wyjatkiem 

szkiel, Swiec, bezpiecznikéw, zaréwek 

i narzedzi (wylaczonych z gwarancji), 

— wykonanie dwéch bezplatnych prze- 

glad6w w Autoryzowanej Stacji Ob- 
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stugi w okresie docierania samochodu 

z tym, ze koszt materialéw eksploata- 
cyjnych (olej6w i smardéw), uzytych do 

tych przegladéw pokrywa nabywca 

(wszystkie przeglady techniezne po 

okresie docierania nabywcea przeprowa- 

dza na wiasny koszt)}, 

— zwrot koszt6w dostarezenia  nie- 

sprawnego samochodu do najblizszej 

ASO w  =razie, gdy reklamowane 

uszkodzenia uniemozliwia. poruszanie 

sie samochodu po drogach publicznych. 

3. INFORMACJE DODATKOWE 

Przy odbiorze nowego samochodu na- 

bywcea we wiasnym interesie powinien 

sprawdzi¢: 

— czy samochédd nie ma _ uszkedzen 

mechanicznych, 

— czy samochdd jest 

eksploatacji, 

— czy na skrzynce biegéw, szybkoScio- 

mierzu i regulatorze pradnicy znajdujq 

sie nienaruszone plomby, 

sprawny do 

-—— zgodnosé numeracji zespoléw z wpi- 

sanymi w Ksiazce gwarancyjne}. 

Przy odbiorze samochodu z przegladu 

lub naprawy gwarancyjnej sprawdzié, 

ezy ASO dokonala odpowiednich wpi- 

s6w do Ksiazki gwarancyjnej oraz 

sprawdzié plomby. 

Uwaga. W przypadku wymiany licznika na- 

lezy wpisaé w Ksiqice gwarancyjnej stan 

licznika reklamowanego i nowo wmontowa- 

nego. 

  

WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE 

SAMOCHODU ZUK A16B 

Instalacja elektryczna samochodu Zuk 

A16B ulegia zmianie (w stosunku do 

samochodu A11B) z powodu wprowa- 

dzenia lamp kierunkowskazéw _ bocz- 

nych i gniazda wtykowego do podtacze- 

nia instalacji elektrycznej przyczepy. 

Rys. 91, Schemat instalacji elektrycznej 
samochodu Zuk A16B 

1 — reflektory, 2 — kierunkowskazy przed- 

nie, 3 -- sygnal dZwiekowy, 4 — ziqeza ko- 

nektorowe &8&krotne, 5 — regulator pradnicy, 

6 — pradnica, 7 — rozdzielacz zaplonu, 8 — 

Swiece zapionowe, 9 — ezujnik cisnienia ole- 
ju, 10 — pompka spryskiwacza nozna, 11 — 

wycieraczka szyby, 12 — ezujnik temperatu- 

ry wody, 13 — cewka zaplonowa, 14 — sil- 

niki wentylatora nagrzewnicy, 15 -—- rozrusz- 

92 

nik, 16 — odlacznik akumulatora, 17 — aku- 

mulator, 18 — skrzynka bezpiecznikéw, 19 -~ 

gniazdo wtyczkowe lampy przenosnej, 20 — 

kierunkowskazy boczne, 21 — stycznik 

Swiatla stop, 22 — zlacze konektorowe 6-krot- 

ne, 23 — lampka kontrolna kierunkowska- 

zow, 24 — amperomierz, 25 — wskazZznik po- 

ziomu paliwa, 26 — lampka oSwietlenia 

wskaznikéw, 27 — wskaégnik ci§nienia oleju, 

28 —- zlacze przewodéw 6-krotne, 29 — wy- 

laeznik silnika wentylatora nagrzewnic 

i oSwietlenia przestrzeni tadunkowej, 30 — 

wylacznik Swiatel zewnetrznych i oswietle- 

nia kabiny, 31 — wskaznik temperatury wo- 

dy, 32 — szybkosciomierz, 33 — lampka kon- 

troina Swiatel drogowych, 34 — przerywacz 

kierunkowskaz6w, 35 — zlacze przewodow 

6-krotne wylacznika zapionu, 36 — lampa 

oswietlenia kabiny, 37 — wytgeznik zaptonu, 

38 — przelacznik Swiatet zewnetrznych, 

39 — zlaeze przewodéw 6-krotne (przelacz- 

nik Swiatel gi6wnych i kierunkowskazéw), 

40 — ezujnik poziomu paliwa, 41 -~ prze- 

tacznik wyeieraczki szyb, 42 — przetacznik 

kierunkowskazow, 43 —- przycisk sygnalu 

dzwiekowego, 44 — lampa oSwietlenia prze- 

strzeni fadunkowej, 45 — zlacze konektoro- 

we 16-krotne, 46 — lampa tylna zespolona 

lewa, 47 — gniazdo zlacza instalacji elek- 

trycznej, 48 — lampa zespolona prawa 

Oznaczenie zaciskéw w zlaczu wtyezkowym 

instalacji elektryeznej do podtaczenia przy- 

czepy (D-17) 

10 — do masy pojazdu, 

44P -—- do prawych Swiatet kierunku jazdy, 

44%,— do lewych Swiate!l kierunku jazdy, 

54 — do Swiatel hamowania, 

58L — do Swiate? pozycyjnych lewych, Swia- 

tel tablicy rejestracyjnej i Swiatet ob- 

rysowych, , 

58P — do $&wiatel pozycyjnych prawych, 

Swiatel tablicy rejestracyjnej i Swia- 

tel obrysowych, 

72c — zacisk rezerwowy 
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SPIS TRESCI 

Do uzytkownikéw . 

Wiadomosci ogéIne 

1. Znamiona samochodu 

2. Zamawianie czesci zamiennych 

3. Charakterystyka techniczna samochodu 
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