MOTORDIAGNOSE IN 15 MINUTEN
Indien deze laatste procedure moet worden uitgevoerd, is een van de
volgende storingen waarschijnlijk de oorzaak.

Begin bovenaan het diagram en voer de eerste testhandeling uit. Het correcte
resultaat is er direct onder vermeld, afwijkingen staan aan weerszijden. Het
nummer dat bij de afwijkende resultaten is vermeld, geeft in onderstaande
tabel de mogelijke oorzaken aan.

1. Fouten in de ontsteking.
2. Luchtlek· in het aanzu igsysteem.
3. Ernstig versleten cylinders, zuigerveren
smeerolie gaat verbranden.

Corrigeer de fouten eerst alvorens tot de volgende handeling over te gaan. Ais
U het diagram op deze wijze doorwerkt, heeft U de mogelijkheden van de
Colortune volledig benut voor een zorgvuldige controle en afstelling van de
motor.
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Storingen van deze aard zullen hieronder gemakshalve samengevat worden
onder "Mechanische Conditie".

Bij het gebruik van een Colortune is het bij dubbele carburateurs
noodzakelijk de test procedure per carburateur geheel te doorlopen. Indien
daarna de motor nog overslaat of slecht loopt, moet de test procedure voor
elke cylinder worden herhaald totdat is vastgesteld wat de storing
ve roorzaa k t.
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Vele storingen zijn te wijten aan vuil, slijtage of het gebruik van onJulste
onderdelen. Oit is te voorkomen door e.erst de carburateur te reinigen en na
te zien.

Afhankelijk van het aantal carburateurs en hun werkwijze, diem U de fout te
zoe ken onder kolom A, B of C.
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