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Poszcze61ne odbitki do opisu znajduj4
si w doIczonyrn niemieckim katalogu.



Narztdzia skiadajce si z:
i rubociqga z rczk4 drewnian4
2 kluczy do na!rubk6w

Poleca si przykrcié najpierw do iewego podlu±nego dwigaru
(350 1) wszvstkie trawersy (352, 353, 354, 355). — Tylna czl
ramy jest oznaczona dlugim rozporern, kt6ry musi znajdowaé

H si przy iewym pod1unym dwigaru (350 1), na stronie g6rnej

ramy. — rubv (420/98) mona przeprowadzié dowolnie, t.
albo od wewntrz albo te od zewil3trz, przez podluny dvigar
rarny (350), za nakrtki naiey odpowiednie wkrcié. — Wszyst
kie ruby nale±y tyiko iekko przyciqgn4é, gdy± zostan4 pniej
czcciowo ziunione przy montau karoserii. — Nastpnie nale±y
przyrubowaé Drawy podIuny dwigar ramy (350 r) i przepro
wad’ié slupek kierowniczy (342) od dolu przez znajdujcy si przv
trawersie dia chIodiicy (353), zlcz. — Obydwa pod1une dwi
earv rarny sq jednakowe, naIey zatern zwaaé tylko na to, aby

i. przv monta±u diugi rozp6r na kosicu lewego dwigaru, znajdowal
• sie na stronie 6rnej rarny. — Oznaczcnie ,,lewo” i ,,prrwo” na

lev zrozumieé zawsze w kierunku jazdy. —

Il. Budowa podwozia

Czci pojedyiicze:’
i oika przednia
1 k6lka przednie z czopern w iewo
i k6lko przednie z czopem w lewo
2 dlugie ruby przytwierdzajce dia oki

przedniej
2 sworznie czopowe
2 kdlka przednie
i rozp6rka
i chlodnica
1 rczna dwignia hamulcza
i ktownik laczacy

Na1ey wpierw zmontowaé oik przedni (340) z k6lkami
bie±nymi (334 1 i r), a to przez przetykanie przedniego sworznia
okowego (335) przez czop okowy (337 i 338) oraz przedni ok
i przymocowanie nakrtk, kt6r naley przycigné tylko tak,
aby czop okowy (337 i 338) daI si jeszcze obracaé. — Rozp6rka
(341) zostaje przymocowana, za pomoc nakrtki do czopu oko
wego (337 i 338). — rubuje sie tak rnocno, aby kierownica bez
wielkiego trudu dala sie obracaé, jednake nie bvla w stanie prze

I. Budowa ramy.

Czs’ci pojedyi4ze:
2 podIune dwigary rarnv
i przedni trawers
i trawers dia chlodnicy
i slupek kierowniczy
i iredni trawers
1. tvlny trawers

Nr. 350
352

,, 353
,, 343
,, 354
,, 355

Nr. 422:112
423!i00

I

Nr. 340
3341

,, 334r

,, 35$
339741

,, 334
341
362
365a
367/90



stawic si samoczynnie. — Wreszcie naiey przymocowaé na
trawersie chlodnicowym (353), za pomoc dwuch rub chIodnic
(362). —

Nastpnie przymocujerny ok przedni (340) do poprzednich
dwigar6w ramy (350), za pomoc dlugich rub przytwierdzajcych
dia tcj oki (358), przy czym naie±y zwa±aé na to, aby zagity
koniec slupka kierowniczego (342) znajdowai si w otworze-roz
pdrki (341). —

Rczna dwignia hamuicowa (365 a) zostaje obracainie przy
mocowana do k4townika I4cz4cego (367/90) razem z nakrtk, za
ktownik ten przyrubowany z rozcityni ramieniem do red
niego trawersa (354).

III. Wbudowa motoru

Czci pojedyiicze:
2 k6lka tylne z rubami Nr. 334 a
i kr6tka o tylna ,, 356
2 gllze dystansowe ,, 3.57
i ci4gadlo hamulcowe ,, 366

Czeci motorka sprynujcego:
1 motor sprynujcy z biegiem lunym ,, 440 b
1 klucz do nakrcania ,, 455
1 wakowe k6lko czolowe z szponem ,, 448
i diuga o tylna ,, 445
3 piercienie nastawnicze ,, 446
4 ruby ,, 333
1 zabieracz ,, 449

Zaznacza si, ie motor spr±ynujcy z wymicnionymi
czciami nie znajduje si w komplecie, lecz musi byé oddzielnie
zakupiony. — Kompletny opis budowy jest jednake poniej po

dany, gdy chyba ka±dy chtnie zaopatrzy sarnoch6d w motor.
Wpierw przymocujemy motor z biegiem lunym (440 b) do

ramy, za pomoc 4-ch rub. — Nastpnie wsuwarnv luno pierciet /
nastawniczy z rub4 (446, 333) oraz walkowe k6lko czolowe z szpon
(448) i zabieracz (449) z rub na d1ug tyln ok (445) i przety
kamy tyln osk od wewntrz przez u1oyskowanie w iewyrn
i w ten sarn sposdb przez uIoyskowanie w prawym dwigaru
pod1unym. Naley przy tym zwa±aé na to, ±eby walkowe
k6lko czolowe (448) Ie±alo tak, aby znajdowalo si w chwycie
z k6lkiem wie6cowvm motoru. — Po zmontowaniu gilzy dystan
sowej (357) naley wsuné k6lka tylne (334 a) i na koniec piedcie
nie nastawnicze (446. — Tylko prawe k6lko tylne na1ey przy
rnocowaé za pomocq rub (333) na osi, za lewe k6lko tylne (334 a)
pozostaje lune. — Wyjmuje si z k6lka tego ruby (333). —

Piercienie nastawnicze (446) nale±y przycigné. — Ca1oé w6w-
czas musi si daé Iatwo obracaé. — Zupeinie luny bieg modelu
osiga si dopiero po kilkakrotnym u±yciu. — Gdybymy obydwa
k6lka tylne (334 a) przymocowali mocno na osi (445), to powsta
lyby przy jedzie samochodem w zakrtach, z powodu r6nej od
Iegioci drogi wewntrznego i zewntrznego k6lka, tarcia midzv



ogurnowaniem i podlodze, co wpIynioby ujemnie na modei. —

Spos6b ten dziala zatem podobnie jak przyrzd r6±niczkowy przy
duych sarnochodach. -—

Obecnie naiey waikowe k6lko czolowe (448) przez przysu
nicie zabieracza (449) i piericienia nastawniczego (446) uloyé tak,
aby znajdowalo si dokladnie w uchwycie z kdlkiem wiedcowyrn
motoru, nastpnie przyciqgné rnocno ruby, przez CO uzyska si
poiczenie midzy motorem a tyin —

Wreszcie wsuwa si cigadIo hamuicowe (366) rnidzy k6lko
wieicowe motoru i skrzynk biegow, przy czyrn cigadIo nale±y
zcirubowaé z reczn dwigni hainuicow (365 a). — Odnoin4
rub treba zabczpieczy przez ,,contra-nakrtk. Przez po
ci4gniCie w tyl rcznej dwigni harnuicowej (365) przy siedzeniu
kierowcy, rno±na samochdd zahamowaé. —

Nakrcanie motoru nastpuje za pornoc kiucza do nakr
cania (455). — Przy nakrcaniu motoru trzeba zawsze przy
ciné harnulec. —

W razie gdy motor nie zostaje wbudowany naiey przymoco
waé kdlka Iyine (334 a) i ilze dvstansowe (357) na krdtkiej oce

h tyincj (356) i zwaaé na lekki bieg. —

IV. Budowa karoserii A.
Czci pojedyi’icze:

i czeé kaptura prawa Nr. 400
i CZcSé kaptura lewa ,, 401
i kaptur irodkowy z desk4 armaturow4 ,, 402
2 ciany boczne ,, 406
1 tyin czeé nadbudowy ,, 407 a

Kornpietnie zmontowany kaptur, skiadajcy si z prawej (400)
i lewej (401) czci kaptura zostaje skoinie, z tylu wsunity do
chlodnicy (362) i na ramie nasadzony. — Poleca si w1oyé ruby
do prawej czci kaptura (400), gdy± rnona je p6niej przytrzy
rnywaé poprzez otwory dia w6w wydmuchowych (415), za po
rnoc ruboci4ga. Srodkowy kaptur z desk armaturow (402)
wsuwarny ponad slupek kierowniczy (342) i nasadzamy takowy
tak na ran, aby kaptur motoru zachodzil na takowy, 0 czym
zerubujemy kaptur irodkowy lekko z ramq. — R6wnie kaptur
motoru moe zostaé obecnie dobrze przvirubowany. — Sciany
boczne (406) naie±y jedynic zerubowaé prowizorycznie 0 pra
wej i iewej stronie, z tyinq czeci nadbudowy (407 a), za pomoc
znajdujcych si u g6rv dwdch rub i tak nasadzié na ram, aby
przednie koi4ce cian bocznych (406) wsunIy si pod kaptur rod
kowy (402). -— rubv przytwierdzajce tyinego trawersa (355)
slu r6wnie do przymocowania tyinej czci nadbudowy (407 a)
U (IOTU. —

V. Budowa karoserii B.

Czcci pojedyiìcze:
i tylny blotnik, prawy Nr. 397
1 tyiny blotnik, iewy ,, 398
1 deska do podiogi ,, 410



i siedzenie ,, 409
1 kierownica

,, 347
3 w±c wydvchowe ,, 415
i rura wvdvchowa z pokrywk 416 i 417
i podn6ka, prawa ,, 411
1 podn6ka, iewa ,, 412
i szyba ochronna ,, 404

Prawy (397) i lewy biotnik (398) rnog byé przyirubowane do
podiunych dwigar6w ray (350) wzgidnie do tylnej nadbu

i) dow (407). — W ostatnirn wypadku trzeba jednak±e do tego celu
zdeinontowaé k6ika tylne (334 a). —

Deska podiogowa (410) zostaje zerubowana r6wnoczene
z siedzeniern (409) w wmtrzu karoserii z ramq. — Dopiero obecnie
kierownica (347) zostaje przymocowana do siupka kierowniczego
(342) — Lewa nodiì6ka (412) rnoe byé obectiie przymocowana,
podczas gdy praw (411) przvrubujemy ra7ern z rurq wydychow
(416-417), kt6ra zaopatr7ona jest w otwdr boczny do wprowI
lzenia rubv.

We wydvchowe (415) zakrca si wpierw troch w prawo
wsuwajc je kawaieczek do przeznaczonvch otwordw w prawcj
zcsci kaptura (400), nastepnie zaeina sie takowe w d61 i wciski,

jj:: zakrcajc w lewo, do otwor6w rurv wydychowej (416-417).
Na koniec szybka ochronna (404) zosraje wIoona do przeznaczo
nvch rozpordw w ‘rodkowyni kapturze (402). —

\T1 Koiicowe zmontowanie
(patrz odbitka 3 i 4 niemieckiego katalogu).

Czci pojedvi4cze:
1 przedni b{ocnik, prawv Nr. 391
1 przedni hiotnik, lewy ,, 392
1 trawers dia reflektor6w ,, 384
2 reflektory ,, 383
1 tiurnik gumowv ,, 376
2 szyidv nurnerowe ,, 408

Tiumik gumowy (376) jakotc przednie biotniki t. j. prawy
(391) i lewy (392) zostaj przyrnontowane do ramy. — Przednie
podpory biotnikdw zmontowane s na iapkach tlumika gurnowego
(376). — Rcflektory (383) przykrca si do trawcrsa dia reflek
tordw (384), P0 czyrn dopiero trawers ten naiey przymocowaé

‘rnidzy przednimi podporami biotnikdw. Sruby naley prze
tvkaé od dolu trawersa, tak aby nakrttki znajdowaiy si za refiek
torarni (383). —

Na koniec przyiepia si szyidy numerowe (408) iia odpowied
nich miejscach, t. zn. nà przednim trawersie (352) i tyinej nad
budowie (407). — O iie nadrukowane nurnera nic odpowiadaj,
mona wpisaé dowoine na odwrocie szyldzika. —

Montai samochodu moe oczywdcie rdwnie nastqpié w in
nej koiejnoci. Podana przez nas ko1ejnoé odpowiada przebiegowi
praktvkowanym w fabrykach sarnochodowvch. —



Po ponownym zbadaniu i przyci4gariiu wszystkich rub i na
krtek i lekkirn naoliwieniu Ioysk i czci gitkich, za pomoc4
oleju stosowanym do rnaszyn do szycia

samoch6d sportowy Au’to-Dux ,,Eja”
jcst kompletnie gotowy. — Wéz ten jest malym arcydzielem, kt6-
rego przeIiczne Iakierowanie i Iadna forma ciesz wzrok i serce.
— 2adna czeé charakterystyczna wielkiego samochodu nie bra—
kuje. — Tbmik gurnowy, reflektory, ogumowane k6lka, meta
lowe w±e wydychowe, szyba ochronna, deska armaturowa, ha
mulec rczny, kierownica, blotniki i szyldziki numerowe — jednym
slowem wszystko znajduje si w komplecie. — Auto to w dodatku
mona kierowaé jak duy samoch6d; posiada motor, z kt6rym —

przy jednorazowym nakrcaniu — jedzié rno±na ponad 50 me
tr6w, i zaopatrzone jest w rczny hamulec jak duy samoch6d. —

Auto-I)ux ,,Eja” jest naprawd ideaIn zabawka naukow, kt6ra
cieszy si wielkim powodzeniem. —

VII. Budowa samochodu wykigowego.
Budowa samochodu wycigowego jest o wieie iatwiejsza jak

budowa samochodu sportowego. — Podczas wykig6w wide czci
staje si zbytecznych, gdy± auto wykigowe musi byé jaknai
l±ejsze. — Czym lejszy samoch6d jest, tym wiksz osiga
szybkoé. —

Przy budowie samochodu wycigowego zbyteczne s nast
pujce czeci: tiumik gumowy (376), przednie biotniki (391 i 392
prawy i lewy), trawers dia reflektor6w (384) z praw podn6±kq
(411) i lew (412) oraz refiektorami (383) i tyiny lewy (398) i prawy
(397) biotnik. —
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