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BE!..ANG~HJ K 

Uw 404 is voorzien van bekrachtigde « Thermostables » 
remmen. 

Deze « Thermostables» remmen worden bekrachtigd door 

een Hydro'fac bekrachtiger, wel!<e op het vacuum van de motor 

werkt. De bekrachtiging is dus aileen effectief, indien de 

motor draa:t. 

Gebruik de wagen daarom nooit, indien de motor 

niet draait (contact afgezet) of indien de motor niet 
door de transmissie aangedreven wordt (versnelling in 
de neutrale stand of koppelingspedaal ingetrapt) , zelfs 

niet indien de benzine op mocht zijn. 

Indien de wagen eventueel gesleept moet worden, 

mag dit aileen geschieden met behulp van een trek
stang en dus beslist niet met een sleepkabel. 

In verband met de hoge compressieverhouding van de motor, mag aileen 
super-benzine met een minimum oktaangetai van 95 RM gebuikt worden. 
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BAN DENSPANNING 

Spanning in kg /cm2 

Merk en type Voor Achter 

Michelin XAS 1,450 1,600 

Dunlop SP Sport 1,700 1,900 

Kh§ber-Colombes V 10 GT 1,900 2,100 

De aangegeven spanningen moeten KOU D gemeten worden . 

De reserveband moet op dezelfde spanning opgepompt worden als de 
achterbanden. Indien het reservewiel v66r gemonteerd wordt. b.v. bij 
een lekke band, moet de spanning op de juiste waarde gebracht worden. 
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lDEN11Fl('n11E 

AANDUIDING DER PLAATSEN, WAAR CHASSIS-EN MOTORNUMMER 
ZIJN INGESLAGEN 

- Serienummer (Chassisnummer) . 

2 - Identificatieplaatje 

3 - Motornummer (op motorsteun) . 

.~.:. Vermeld bij aile eventuele correspondentie a:tijd he! serienul1lmer I 

I....::~ 
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ALGEMEEN 

Fiscaal vermogen (Frankrijk) 
Gewicht van de sedan met schuifdak . 
Maximum toelaatbaar gewicht 
Imperiaal : draagvermogen max .. 
Gewicht aanhanger . . . . . 

9 CV 
1.020 kg 
1.580 kg 

50 kg, gelijkmatig verdeeld 
1.000 kg bij 80 km lu 

MOTOR 

Aantal cilinders 
Boring x slag . 
Cilinderinhoud 
Compressieverhouding 
Cilindervoeringen 
Cilinderkop . 
Krukas 
Distributie . . . 
Aandrijving injectiepomp 
I njectiepomp . . . . . 

AFMETINGEN 

Spoorbreedte, v66r . 
Spoorbreedte, achter 
Wielbasis .. 
Draaistraal . . 
Totale lengte . 
Totale breedte 
Hoogte (onbelast) 
Hoogte (belast) . 

INHOUDEN 

Koelsysteem 
Benzinetank 
Motorcarter 
I njectiepompcarter 
Versnellingsbak . 
Achterbrug 

4 (in lijn) 
84 x 73 mm 

1.618 cc 
8.8 : 1 

nat en uitneembaar 
afzonderlijke inlaatkanalen voor elke cilinder 

vijfmaal gelagerd 
. . . . . . .. ketting 

speciale « getande» aandrijfriem 
. . . . . , Kugelfischer 

1,34 m 
1,28 m 
2,65 m 
5,48 m 
4,45 m 
1,62 m 
1,45 m 
1,40 m 

7,8 
55 

4 

Remvloeistofreservoir met remleidingen 

0,4 
1,25 
1,400 
0,65 
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1 Zekeringen 
2 Trekknop voor he! open en van de motorkap 
3 Knop regel ing luchtin laat door rasters 
4 Handrem 
5 luchtinlaatbuis 
6 Schakelaar voor de parkeerlichtjes 

Dashboard 

7 Motorcontact met startschakelaa r 
8 Claxonring 
9 Schakelaar voar ruitenwissers-ruitensproeier 

10 Afsluit ing luchtinlaat 
11 Schakelaar van de kachelventilator 
12 Versnellingshandel 
13 SiQareaansteker 

14 Draaibare rasters 
15 Handschoenenkastje 
16 Manette voorruitontdooier 
17 Asbakje 
18 Regeling van het vo lume der verwarming 
19 Schakelaar voor de clignoteurs 
20 Lichtschake laar 



If ." lfEBfIU"tfUOOilft' ,.,;l'FTEN 

Het openen van de 
portieren 

Van buiten .' druk de knop van 

de portierkruk naar binnen. 

Van binnen .' trek de hefboom 

naar boven . 

Grendelknop in bovenste stand. 
Portier gesloten 

Het grendelen der 
portieren 

VOORPORTIEREN 

De twee voorportieren kunnen 
van buiten en van binnen ver
grendeld worden door de grendel
knop naar boven te plaatsen , nl. 

Van buiten .' door de sleutel naar 
achteren te draaien. 

Van binnen .' door de grendel
knop naar boven te trekken . 

N.B. - Een voorportier ka n ail een vergrendeld worden, wanneer het is d ichtgeslagen. Bij 
het dichtslaa n wordt een voorporti er n.1. automatisch ontgrendeld. 

ACHTERPORTIEREN 

Het grendelen geschiedt door 
de grendelknop aan de voorzijde 
va n het achterportier naar boven 
t e trekken. 

Speciale veiligheidssluiting 
(vaar kinderen) 

Een handeltj e, dat berei kbaar 
is als het porti er open is, is aange
bracht om het openen van het 
achterportier van binnenuit te 
voorkomen. Wanneer dit handeltj e 
omhoog staat is openen van het 
achterportier van binnenuit n.1. 
onmogelijk. 
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Voorzitti ngen 

De voorzittingen kunnen, ook onder het rijden, veer-of achteruit worden. 

geschoven. 

Druk hefboom 1, welke zich aan de buitenkant van de zitting bevindt, 

naar achteren en schuif de zitting over de glijders. 

De hellingshoek van de ru
gl euningen kan van verticale 
in horizontale stand worden 
ge bracht. Gezeten op het kus
sen kan men na handel 2 op
getild te hebben, de rugleuning 
in de gewenste stand plaatsen. 

De rugleuning komt auto
matisch weer in verticale stand 
wanneer men handel 2 optilt. 

Instrumentenbordverlichting 

De instrumentenbordverlichting kan aileen functioneren als de verlichting 

van de wagen is ingeschakeld. De lichtsterkte is regelbaar door schakelaar 4 

(pagina 21) te draaien. 

Asbakje 

Om het zich in het dashboard bevindend asbakje te reinigen, kan men 
het uitnemen na het centrale plaatje ingedrukt te hebben. 

Ruitensproeiers 

Ais men met korte stootjes op knop 9 drukt, spuiten de sproeiers straaltjes 

water op de voorruit. 

Door de ruitenwissers in werking te stellen (draai knop 9 een kwart slag 

naar rechts), verwijderen deze het vuil van de voorruit. 
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Het reservoir van deze ruitensproeiers bevindt zich onder de motorkap 
en dient met schoon water gevuld 

te zijn, eventueel met een anti

vriesmengsel in vorstperiode. 

STOPCLAIR in de zomer. 

STOPGEL in de winter. 

Ruitenwissers 

De ruitenwisser-motor, welke door knop 9 wordt bediend, bevindt zich 

onder de motorkap. 

De wissers komen, bij uitschakeling, automatisch terug in ruststand. 

Sigareaansteker 

Indien men de sigareaansteker wil gebruiken , drukt men knop 13 (pa

gina 8) geheel in . Na enige ogenblikken springt de knop automatisch terug , 
waarna men de sigareaansteker uit zijn houder kan trekken en hij voor 
gebruik gereed is. 

Elektrisch Idokje 

Het elektrisch klokje is voort

durend ingeschakeld mits de 
batterij niet is uitgeschakeld. 

Indien om de een of andere 
reden de stroom uitgeschakeld 
is geweest, drukt men op knop 
en draait men deze in de gewenste 
richting , om het klokje weer te doen lopen en gelijk te zetten . 

Laat nimmer het klokje stilstaan wanneer de accu is aangesloten. 
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Zekeringen 

5 zekeringen zijn op een plaat aangebracht links onder het dashboard: 

Asbakjes 

1. voor de stadslichten aan de linker
zijde, de achterlichten linkerzijde 
en de instrumentenbordverlichting. 

2. Voor de parkeeriichtjes, de claxons, 
sigareaansteker, ver lichting hand
schoenenkastje (Super Luxe), ba
gageruimte, plafonnier en klokje. 

3. Voor de clignoteurs, stoplichten , 
automatisch in-en uitschakelende 
ventilator en benzinepomp. 

4. Voor de verwarming , ruitenwissers, 
benzinemeter, thermometer, con
trolelampjes voor: oliedruk, rem
men, benzinedruk. 

5. Voor de stadslichten aan de rech
terzijde, de achterlichten aan de 
rechterzijde en de nummerbord
verlichting . 

Achterbank 

De rugleuning van de achter
bank bevat in het midden een 
neerklapbare armsteun . 

Om de op de achterportieren gemonteerde asbakjes te reinigen, kan men 
ze uitner:nen door ze naar beneden te drukken. 

Plafonnier 

Bij het openen van een voorportier gaat automatisch de plafonnier branden. 

Aan de plafonnier bevindt zich een schakelaar, waarmede bediening ook 
mogelijk is. 
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Inrichting der slaapplaatsen 

De twee voorzittingen kunnen als voigt worden veranderd in slaapplaatsen : 

handel naar achteren 

drukken en de zitting tot 

stuitpunt naar voren schui

ven. 

door handel 2 op te lichten, 
kan men de rugleuning 
verstellen. 

Aldus kan men een slaapplaats inrichten voor een persoon , in welk geval 

de plaats achter de bestuurder dus vrij blijft. Naar verk iezing kan men ook 
twee slaapplaatsen inrichten en wei door beide rugleuningen neer te klap
pen en daarbij het kussen van de achterbank iets op te tiIIen. 

Om de zitplaatsen weer in normale stand te brengen, trekt men handel 2 

omhoog. De rugleuning komt dan automatisch in verticale stand. 
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Openen der motorkap 

Het openen van de motorkap geschiedt door knop 2 (pag. 8) uit te trekken 
en daarna de veiligheidspal in de neus van de motorkap te lichten. 

De motorkap wordt in open 
positie gehouden door een schar
nierconstructie met veren. 

Bij het sluiten van de motorkap 
dient men deze goed neer te 
drukken om de sluiting door 
middel van de dubbele veiligheids
pal te waarborgen . 

Uitschakeling van de gehele elektrische installatie 

Door de plastic vleugelmoer, 
welke zich bevindt op de nega
tieve pool van de accu , twee 
slagen los te draaien, schakelt 
men de gehele elektrische instal
latie uit. 

Bij het wederom aansluiten van de accu, verzuime men niet het elektrisch 
klokje weer op gang te brengen (zie pagina 11) . 
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Bagageruimte 

Om de bagage-bergplaats te ontsluiten , draait men de sleutel in de richting 
van de wijzers van de klok. Om de kofferdeksel te openen draa it men vervol
gens het handeltje van het slot in dezelfde richting . 

De kofferdeksel bl ijft in geopende stand door twee scharnieren. De ver
lichting geschiedt door het lampje, dat bij het openen van het kofferdeksel 
automatisch gaat branden . 

Na het dichtslaan van de kofferdeksel, kan deze weer met de sleutel 
worden afgesloten . 

Benzi netankdop 

De vuldop bevindt zich achter 
het achternummerbord en is be
reikbaar, door dit naar beneden 
te klappen . 

Zorg er v~~r, dat er geen 
water in de tank komt, daar 
hierdoor de injectie-appara
tuur ernstig beschadigd kan 
worden. 

Benzine 

Het is door de hoge compres
sieverhouding beslist noodza
kelijk super-benzine te ge
bruiken. 
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VERWARlVilNG - VOORRUITONTDOOIER 

Het in de 404 gemanteerde systeem maakt het magelijk de binnentemperatu ur van 
de auto te verhagen. het beslaan van de vaarruit te vaarkamen en de carrasserie te 
ventileren. 

Laterale luchtrasters - uitsluitend verse lucht 

De luchtrasters 2 en de buizen 3 zorgen voor de verdeling van de verse 
lucht. 

Bediening - Manette 1 

- Uitgetrokken: inlaat gesloten. 

2 - Half ingedrukt : inlaat verse lucht door de draaibare rasters 2. met 
de hand regelbare richting van de luchtstroom. 

3 - Geheel ingedrukt: inlaat van de verse lucht door de rasters 2 en 
door de buizen 3. 

Deze manette wordt door midde l van nokken in de gekozen positie gehouden . 

Tussen de standen 1 en 2 is de inlaat door de rasters. 

Tussen de standen 2 en 3 is de inlaat door de rasters en door de buizen. 

Airconditioning 

Verdeling der lucht, met variabele temperatuur, door de klepjes 6 en door 
de defrosters aan de onderzijde van de voorru it. 

Manette 4 : commandeert de kraan van de verwarming . 

Rechts : blauwe punt : koud. 

Links: rode punt: warm. 

Tussen koud en warm : tussentemperaturen. 
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De lucht wordt normaal toegevoerd door de snelheid van de wagen. 
Bij geringe snelheid kan, om deze toevoer te activeren, de ventilator van de 
kachel (schakelaar 7 op de kachel) in werking worden gesteld . 

Naar links : langzaam - Naar rechts : vlug . 

Speciale regelingen 

Afgesloten toevoer van de buitenlucht. 

Knop 5 : klep van de luchttoevoer. 

Normaal moet deze knop uitgetrokken zijn om de buitenlucht in de wagen 

toe te laten. 

Om het binnendringen van b.v. gassen van passerende wag ens e.d. te 
verhinderen , drukt men deze knop tijdelijk in. 

In dit geval dienen ook de luchtrasters gesloten te worden door manettes 1 
uit te trekken. 

Versnelde verwarming 

Bij bijzonder lage buitentemperatuur kan men, door knop 5 in te drukken 
en de ventilator van de verwarming 7 in werking te stellen , een snellere 
verhoging van de binnentemperatuur verkrijgen , aangezien dan aileen de 
in de wag en aanwezige lucht wordt verwarmd. 

Men trekt knop 5 weer uit zodra de temperatuur voldoende wordt geacht. 

Voorruitontdooier 

Manette 8 

Met deze manette kan men een gedeelte der lucht op de voorruit richten 
en de hoeveelheid daarvan regelen door deze manette te schuiven van 
rechts naar links. 

Bij zeer koud weer kan men, door de twee onderste klepjes 6 tijdelijk 
te sluiten , praktisch aile verwarmde lucht langs de voorruit dirigeren ; opent 
men deze klepjes wederom, dan komt de verwarmde lucht direct in de wagen. 
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HET RlJDEN M ET DE A UTO 

Het starten van een koude motor bij koud weer 

Men overtuige zich , dat de versnellingshandel vrij staat. 

Draai het contact 1 of de sleutel van het contactslot een halve slag naar 
rechts om het contact aan te zetten (indien dit moeilijk gaat. moet men even 

het stuur heen en weer bewegen). Het oliedrukcontrolelampje gaat dan 
branden, evenals het remcontrolelampje. 

De electrische benzinepomp treedt in werking , het controlelampje v~~r 

de benzinedruk (13 pagina 21) gaat even branden en gaat vervolgens weer 
uit, zodra de benzinedruk een w aarde van 0,4 kg jcm2 berei kt. 

,{.\!s het remcont roi elampje (14 pag ina 21) niet brandt voor de 
m ot or g estart wordt, dan dient m en het r empedaal en ige maien 
in t e trappen. dit t er contro ie of het lampje niet def ect is. 

Om de motor te starten draait 
men de sleutel geheel naar rechts 
door, zander gas te geven, maar 
wei de koppeling geheel indruk
kend. 

Zodra de motor aanslaat laat 
men het contact los. 

Laat de motor enige ogen
blikken draaien. De rode contro
lelampjes moeten nu uitgaan . 

Geef nu geleidel ijk meer gas, maar trap het gaspedaal nooit helemaal in , 
zolang de naald van de thermometer de groene zone niet bereikt heeft. 

Laat ee'n koude motor nimmer razen. 

Het starten van een koude motor bij warm weer of het 
starten van een warme motor 

Terwijl men start moet men het gaspedaal een klein beetje indrukken. 
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Stilzetten van de motor 

Draai het motorcontact naar links. 

Indien uw wagen is uitgerust met een stuurslot, moet u nooit de sleutel 
uit het slot trekken voordat de wagen geheel stil staat: 

Positie: « Garage». het stuur wordt niet geblokkeerd. 

Positie : « StoP» : indien het stuurwiel iets verdraaid wordt, wordt de 
stuurinrichting geblokkeerd. 

Gebruik van de versnellingen 

De vier versnellingen vooruit zijn gesynchroniseerd, zodat men gemak
kelijk naar de 1" versnelling kan schakelen onder het rijden , maar ... 

T erugschakelen naar de eerste versnelling mag uitsluitend geschieden 
bij snelheden onder de 25 km /u. 

Het versnellingshandel , dat in 
drie vlakken verplaatsbaar is, komt 
automatisch terug in zijn neutrale 
stand, overeenkomend met het 
vlak voor de 2" en 3" versnelling. 
Hieruit voigt dat men bij iedere 
overschakeling van de 1" naar de 
2" , of van de 4" naar de 3" ver
snelling , het versnellingshandel 
niet moet forceren, maar het, door 
schakelen met de palm van de 
hand, eenvoudig en ongedwongen 
moet laten terugkomen vanuit 
de 1" of 4" versnelling in zijn neu
trale stand. 

Laat nooit onder het rijden uw voet op het koppelingspedaal 
rusten. 

Nimmer een helling afdalen met het versnellingshandel in neu
trale stand . 

Voordat men de achteruit inschakelt, moet de auto volkomen 
stilstaan. 

Indien u moet wachten v~~r een stoplicht, verdient het aanbeveling de 
versnelling in de neutrale stand te zetten en het koppelingspedaal niet 
ingetrapt te houden. 

- 19-



Gebruik van lichtschakelaar 

Lichtsignaal 

Deze schakelaar is op de Ii n
kerzijde van de stuurkolom 
aangebracht, tegenover het 
versnellingshandel, zodanig dat 
hij bediend kan worden zonder 
het stuurwiel los te laten. 

H ij heeft vier standen, nl. 
drie voor verlichting en een 
neutrale, zoals aangegeven op 
nevenstaande tekening. 

Door de lichtschakelaar naar beneden, naar de stand Al, te drukken kan 
men met de koplampen lichtsignalen geven. 

Claxons 

De bediening van de claxons geschiedt door het indrukken van de claxon
ring , welke op het stuurwiel is gemonteerd. 

Achteruitkijkspiegel 

De achteruitkijkspiegel is een z.g. anti-verb lindingsspiegel. Door op het 
onderste hefboompje te drukken kan men de stand van de spiegel zodanig 
wijzigen , dat men niet meer verblind wordt door de verlichting van achter 
u rijdende wagens. 
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CONTROlE ONDER HET RIJDEN 

Oliecirculatie 

Het controlelampje 12 is verbonden met het mano-contact van de oliedruk. 
Ais het lampje tijdens het rijden gaat branden wijst dit op een defect in 

de oliecirculatie. In dat geval dient men de motor direct af te zetten en af 
te laten koelen; controleer het olieniveau met de peilstok en zonodig bij
vullen volgens de aanwijzingen op pagina 26. 

Vervolgens start men de motor weer. Ais het controlelampje blijft branden 
of weer gaat branden als de motor enige minuten in werking is geweest, 
dan zet men de motor af en waarschuwt de dichtstbijzijnde Peugeot dealer. 

1 Vol tm eter 
2 Koelwaterthermometer 
3 Benzine ni vea u 

8 Verstelling van dagteller 
9 Electrisch klokje 

4 Regelbare weerstand voor instrum-
10 Verstelling van electrisch klokje 
11 Controlelampje clignoteurs 

enten bordverlichti ng 
5 Snelheidsmeter 
6 Dagteller 
7 Totaalteller 

Thermometer 

12 Controlelampje oliedruk 
13 Controlelampje benzinedruk 
14 Controlelampje van de remmen 
15 Controlelampje grootlicht 

De normale werktemperatuur van de motor ligt tussen de 75 0 en 95 0 C 
Als de naald in het rode gedeelte komt is opsporing van de oorzaak van de 
slechte koeling noodzakelijk. 

Remmen 

Als het controlelampje 14 gaat branden terwijl de motor draait, wijst dit op : 
- hetzij een defecte rembekrachtiger, waardoor de remwerking ongunstig 
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be'invloed wordt en het noodzakelijk is zelf een grate druk op het rem

pedaal uit te oefenen. 

- of een aanzienlijk tekort aan remvloeistof in het reservoir (zie pagina 27) 

In dit geval moet men de wagen tot stilstand brengen en daarna langzaam 
naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dea ler rijden. 

Druk van de electrische benzinepomp 

De benzine wordt opgepompt door een electrische benzinepomp. waarvan 
de druk gecontroleerd wordt door het lampje 13. 

Ais dit lampje tijdens het rijden gaat branden. dient men de benzine
leidingen en de electrische benzinepomp te laten controleren. 

Ventilator 

De motor is uitgerust met een automatisch in- en uitschakelende ventilator 
(behalve voor de warme landen) . welke zich inschakelt als het koelwater 
80 a 900 Cis. Hij wordt automatisch uitgeschakeld bij een temperatuur 
daar beneden. 

Voor het geval de temperatuur te hoog oploopt en de ventilator niet 
meedraait. verwijzen wij naar pagina 43. 

Het laden van de accu 

Let van tijd tot tijd op de voltmeter 1 om de spanning van de accu te con
troleren . 

Nadat de motor is aangezet moet de wijzer zich na 40 tot 70 seconden in 
het gearceerde gedeelte bevinden. 

Bij normaal rijden zal de wijzer zich rechts van het gearceerde veld be
vinden . daarmede een voldoende spanning en normaal laden van de accu 
aangevend . 
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Clignoteurs 

De schakelaar voor de clignoteurs die is aangebracht onder het stuurwiel, 
valt automatisch terug, wanneer het stuur in rechte stand komt. Het contro
lelampje bevindt zich in het instrumentenbord (11 pagina 21) Het brandt 
aileen als de clignoteurs functioneren. 

INRIJDEN 

Gedurende de periode van inrijden gelieve men de onderstaande snelheden 
niet te overschrijden. 

I in de 1". I in de 2". I in de 3". I ind e 4". 

de eerste 1.000 km I 20 km /u I 45 km /u I 70 km /u I 90 km /u 

van 1.000 tot 2.000 km I 30 km /u I 55 km /u I 85 km /u 1120 km /u 

na de 2.000 km I 
de snelheid kan geleidelijk aan opgevoerd 
worden. 

Controlebeurt na de eerste 1.000 I<m 

Deze gratis servicebeurt is een voorwaarde voor de garantie. 

Zij moet worden verricht tussen 1.000 en 1.200 km, binnen een termijn 
van drie maanden na de datum van aflevering door een officiele Peugeot
agent. 

De garantiekaart, die het mogelijk maakt de controlebeurt te laten ver
richten zal na aflevering per post toegestuurd worden. 

Gewoonlijk zal men de wagen voor de controlebeurt 24 uur moeten missen. 

Aangeraden wordt van te voren een afspraak te maken. 

- 23-



VOO RZO R G S MAATR EG ELE N 
TE NEMEN BIJ KOUDE 

Koelsysteem 

am bevriezing te voorkomen , verdient het aanbeveling anti-vr iesmiddel 

ESSO te gebruiken. 

Tot Gebruik 

50 C liter 

120 C 2 liter 
ESSO ATLAS PERMA GUARD 

antivries 
21 0 C 3 liter 

350 C 4 liter 

De automatisch in- en uitschakelende ventilator treedt tussen de 80 en 
90 0 C in werking . Omdat alcohol reeds bij 78 0 begint te koken, is het ver
boden dit als anti-vriesmiddel te gebruiken. 

Rubber tochtstrippen 

Teneinde het vastvriezen van de rubber tochtstrippen van de portieren 
en het kofferdeksel te voorkomen, verdient het aanbeveling deze door 
middel van een kwast in te smeren met glycerine. 

Accu 

Zorg dat de accu goed geladen is. Een geladen accu is namelijk minder 
gevoelig voor vorst dan een lege of half-geladen accu . 

Wassen 

De produkten , die in de winter bij sneeuw en ijzel op de weg gestrooid 
worden zijn zeer corrosief. Was daarom uw wagen in de winter veelvuldig 
en vergeet daarbij oak niet de anderzijde. 
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'" m fMEIIIN' EN OiVOEilllOIlD 
Gebruik voor de smering van Uw 404 uitsluitend de ESS O producten, 

die op de volgende pagina's aanbe volen wordef!-. 

Zij werden gekozen na talrijke proefnemingen, zodat zij uitstekend voldoen 
voor het onderhoud van Uw wagen. Bovendien tasten zij niet de bij onze 
automobielen toegepaste alliages aan . 

ONDERHOUDSSCHEMA 
Gratis service-beurt na de eerste 1.000 km 

Frequenti e van d e u it te 
I Organen I Pag . 

vceren werkzaamheden 

ELKE 1 000 km I 
Niveau ! M otorcarter 

I 
26 

contra leren Remvloeistofreservoir 27 
-

I I Verversen M otorcarter 28 

I Reinigen ! Ol iefi lter 28 

I Luchtfilter 32 

( I njectiepomp 27 

I 

Niveau 
Versnelli ngsbak 29 

ELKE 5 000 k m contro leren 
/ Ac hterbrug 29 

I 
Ontluchten I Benzinefil ter 29 

I Smeren ! 
Mechanische delen 30 

I 
Carrosserie 33 

Contro le ,I Luchtspl eet ven ti lator 32 
( Boug ies 32 

.w_ , __ _ _ 

I Niveau ! Accu 36 

ELKE 5 000 km contro leren Radiator 36 

of i edere maa nd 
Spanning 

I 
36 

van Banden 36 
controle op Benzineleidingen 36 

---.-. _. . .. ._' .. . 

Verversen 1 
Versnell ingsbak 37 
Achterbrug 37 

ELKE 10 000 km Verwisselen I Wielen 38 

\ 
Stroomverdeler 39 

Afste ll en Stationair toerenta l 39 
I Lu ch tspleet ve nti lator 39 --- - _.- ._-----. _- ----w-

I Reinigen I Benzi nepompfilter 39 

I 
Contra leren I 

ELKE 15 000 km smeren Benzinepompplunjers 39 

Vervangen I Bougies 39 
I Hydravac luch tfilter 39 

• __ . w _ _ o_.'. _ .. _. 
I Verversen Remcircu it 40 

I Vervangen 
Luchtfilterelement 40 

ELKE 20 000 km Benzi nefi ltere lement 40 

I 
Verversen Voorwielnaafdoppen 40 

met vet 

ELKE 50000 km I Verversen 

I 
Benzinepomp 

ben- i 
40 

of iedere 18 maanden I Verva ngen Borstels van de 
I zinepomp 40 
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ELKE 1 000 km 

MOTOR 

CONTROLE VAN HET OLIENIVEAU 

Zo nodig bijvullen 

Inhoud : 4 liter 

Het is verplicht uitsluitend ESSO EXT RA MOT OR OIL 20 W /30 /40 
te gebruiken in aile jaargetijden. 

Het bijvullen va n olie tussen twee verversingen behoort tot het normaal 
onderhoud en dient te geschieden in overeenstemming met de merkte

kens op de o li epeilstok : 

H et teken MAXI correspondeert met 4 liter olie in het carter na aftappen 
en verversen. 

Het teken NORMAL betekent 4 lit er olie in motor, waarbij rekening is 
gehouden met de nog in de leidingen en het filter aanwezige olie. 

Het teken MINI geeft de minimum hoevee lheid ol ie aan, die zich ab
soluut in het carter MOET bevinden. 

Bij bijvulling nimmer het teken NORMAL overschrijden , daar dit het 

ideale niveau vormt voor maximum rendement en min im um oli everbruik. 
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N1VEAU CONTROLE 

Remvloeistofreservoir 

Controleer veelvuldig het niveau 

van de vloeistof in het doorziehtige 

reservoir. Oit « niveau» wordt 
aa ngegeven door een streep op 

ongeveer 2 em onder de bovenkant. 

ElKE 1 000 km 

Indien het remvloeistofniveau aanzienlijk gezakt is wordt dit 

gesignaleerd door controlelampje 14 in het instrumentenbord. 

Dit kan wijzen op een lekkage die direct opgespoord resp. gere
pareerd dient te worden. 

Men 2Orge, dat het luehttoevoergaatj e in de sehroefdop ni et verstopt is. 

Benzine-injectiepomp 

Controleer het olieniveau van 
de injeetiepomp Oit niveau moet 
gelijk zijn met het merkteken op 
de peilstok. 

Zo nod ig bijvull en met: 

ESSO OLEOFLUIO 40 EP 
of UNI VIS 40 

- 27-

ElKE 5000 km 



ElKE 5000 km 

MOTOR 

Olie verversen 

Het aftappen van de motorolie 
dient bij warme motor te 

geschieden. 

Bijvullen 

Inhoud van het motorcarter: 4 I 

Gebruik uitsluitend in aile jaargetijden : 
ESSO EXTRA MOTO R OIL 20 W/30 j40 

Bij veelvuldig gebrui.( van Uw wagen in stadsverkeer: taxi's, huis aan 
huis etc .. . , evenals bij gebruik tijdens hevige koude dient men elke 2.500 km 
de olie te verversen , daar in deze omstandigheden de olie zich snel verza
digt met water en benzine, waardoor de smeereigenschappen achteruit 
gaan. 

Oliefilter 

Reinig tijdens het olie verversen 

de stolp van het oliefilter. 

Het filterelement moet vervan

£len worden: 

na de eerste 5000 km 

na de eerste 10 000 km 
en vervolgens elke 10 000 km 

Reinigen 

Bij montage steeds de pakkingring vernieuwen. 
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CONTROLE 

VERSNElllNGSBAK 

Controleren van het olie-niveau 

en event. bijvullen tot niveau-stop. 

Bij lekkage de pakkingen contro

leren. 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 
20 W j30j40. 

ACHTERBRUG 

Benzinefilter 

Dek de accu af met behulp van 

een poetsdoek. Plaats een nylon 
bakje onder de aftapleiding. Draai 
de aftapschroef los, tap af en draai 

de schroef weer vast. Indien de 

hoeveelheid water, welke met de 
benzine is meegekomen meer dan 
10 cm3 bedraagt, moeten ook de 

benzine-Ieidingen en de tank af
getapt worden. 

El KE 5000 km 

Controleren en event. bijvullen 

tot niveau-stop. Bij lekkage de 

pakkingen controleren. 

ESSO GEAR OIL VT 
of indien niet voorradig 

ESSO GEAR OIL GP 90 
(zie pag. 37) 
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Rechter fusee 
Rechter spoorstangkogel 

Linker fusee 

Linker ' spoorstangkogels 
(2 smeerpunten) 

Stuurhuis 
(matig) 

- 30 

SM EFUNG MiECHJ~ 

Smering I) 

Met ESSO MUL TlPUR 

Tandheugel 
(2 smeerpunten) 



000 km 

druk 

GREASE H (11 smeerpunten) 

Middelste lager van de cardanas 

kruiskoppeli ng 

Koppelingspedaal-as 
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ELKE 5000 km 

Smering 

Te smeren met enkel e druppels 

MOTOROLIE 

Stroomverdeler 
(viltje onder de rotor) 

Smeeroiiepotje voor 
Koppelingsdruklager 

Vullen met 1cm3 MOTOROLIE 

Bij veel gebruik van de koppeling 
( intensief stadsverkeer), kan dit 

elke week geschieden. 

Draaipunten : handrem en versnellingshandel 

Kabeltjes: Bediening motorkap, verwarming. 

Kogelgewrichten van de versnellingsstangetjes te smeren met ESSO 
MUL TlPURPOSE GREASE H. 

luchtfi lter : Wij verwijzen naar de op het filter aangegeven voorschriften. 

Bougies : El ectrodenafstand 0,50 a 0,55 mm controleren en zonodig 
afstell en. 

Automatisch in-en uitschakelende venti lator Luchtspleet 
control eren en eventueel afstellen. 
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SMEERPUNTEN CARROSSERIE 
ESSO HANDY OIL 

Veiligheidspal 
van motorkap 
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ElKE 5000 km 

Glijders van schuifdak 

Scharnieren van 
motorkap 



ELKE 5000 km 

Port ierscharn ieren 

Portieroph ouders 

Porti erschoten 

(enkele druppels glycerine) 

Portiersl oten 
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Smeerpunten carrosserie 
ESSO HANDY OIL 

Koffersl u iti ng 

Kofferscharnieren 
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ElKE 5 000 km 
OF fVlAANDEUJ KS 

Accu 

ONDERHOUD 

De accu is een vitaal onderdeel en verdient daarom aile zorg. Men lette 
er op, dat de platen steeds plm. 1 cm zijn ondergedompeld en de accu 
steeds geladen is. 

Uitsluitend bijvullen met gedistilleerd water. Dit is van groot 
belang v~~r de levensduur van de accu . 

Bij veer stadsverkeer of in de winter kan veer starten een aanzienlijk 
spanningsveriies van de accu veroorzaken. 

Het verdient darom aanbeveling , al naar het gebruik, de accu af en toe 
bij te laden, waarbij de + en - aansluitingen los genomen dienen te worden. 

Benzineleidingen 

Controleer aile benzineleidingen op lekkage. 

Banden 

Bandenspanning controleren wanneer de banden koud zijn . Vergeet het 
reservewiel niet. Zie va or de juiste bandenspanning pagina 4. 

Een te lage spanning heeft een nadelige invloed op de levensduur der 
banden , verhoogt de weerstand op de weg en veroorzaakt daardoor een 
hager benzinegebruik. 

Radiateur 

Controleer het niveau van het koelwater en vul zo nodig bij tot plm. 5 cm 
onder de vulopening. 

Nimmer koud water bijvullen bij warme motor. 

Het verdient aanbeveling eens per jaar het koelsysteem schoon te spoelen. 

, ___ Atte ntie : __________________ , 

De radiateur wordt afgesloten door een overdruk-dop, afgesteld 
op 280 9 /cm2. Hierdoor wordt het kookpunt van het koelwater 
verhoogd tot 1070 C. 

Pas daarom op bij het losdraaien van de dop, als de motor nag 
warm is. Alvorens de dop geheel los te draaien, verdient het aanbe
veli ng eerst de stoom te laten ontsnappen. 
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OLIE VERVERSEN 

VERSNELLlNGSBAK 

1,250 liter 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 

20 W /30 /40 

ACHTERBRUG 

ATTENTIE 

ElKE '10 000 km 

1 ADO liter 

ESSO GEAR OIL VT 

of indien niet voorradig 

ESSO GEAR OIL GP 90 

. Deze olieen mogen niet met 

elkaar gemengd worden. 

In geen geval mag deze speciale achterbrug-olie met een andere oliesoort 
vermengd worden . 

Twijfelt men bij bijvullen of verversen aan de aard van de eerder gebruikte 
olie, dan moet de achterbrug zorgvuldig worden gereinigd met een mengsel 
van benzol en alcoho!, in de verhouding 50 /50. 
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ElKE 10000 km 

Banden 

Teneinde een zo groot mogelijke levensduur te verkrijgen, dient men de 
banden te verwisselen valgens een der onderstaande schema's, waarbij 

niet vergeten dient te worden de banden weer op de juiste spanning te 

brengen (zie pag. 4) . 

Zeer belangrijk 

De Michelin XAS banden zijn aan de buitenkant voorzien van de aan
duiding « cote exterieUr». De banden maeten altijd met deze aanduiding 
aan de buitenkant gemonteerd worden. 

Uitbalanceren der wielen 

Na elke bandreparatie of verwisseling van de voorwielen dienen deze 

weer statisch en dynamisch uitgebalanceerd te worden. 

- 38-



ELKE 10000 km 

Stroomverdeler 

Controleer de contactpunten-afstand : 0,4 - 0,05 mm. 

Controleer de afstelling van het ontstekingstijdstip : 0,85 mm voor het 
bovenste dode punt. 

Stationair draaien 

Controleer de afstelling van het stationair toerental. 

Indien nodig kan men het toerental bijstellen door de luchtschroef te 
verdraaien (zie pag. 44). 

Automatisch in-en uitschakelende ventilator 

Controleer de afstelling van de luchtspleet (zie pag. 43) 

Bougies 

Vervang aile bougies door 
nieuwe (zie pag. 42) 

Electrische benzinepomp 

Maak het · filtertje schoon, dat 
zich in de toevoerleiding van de 
electrische benzinepomp bevindt. 

I njectiepomp 

Laat controleren of de plunjers 
goed gesmeerd worden als de 
motor stationair draa it. 

ELKE 15 000 km 

luchtfilter van de Hydro
vac bekrachtiger 

Vernieuw het filterelement door 
de borgveer en het geperforeerde 
plaatje te verwljderen. 

Indien . vee I onder stoffige om
standigheden gereden wordt, 
verdient het aanbeveling het filter 
vaker te vernieuwen. 

N.B. Het filter mag nooit geolied 
worden. 
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ELKE 20 000 km 

Benzinefi lter 

Vervang het filterelement door 

een nieuw eleme nt met het num

mer CP 113 (oncl. NR.: 1906.03). 

luchtfilter van de motor 

Verva ng het filterelement door een nieuw element met het nummer EL. 
L. 965 (one!. NR : 1445.11 ) 

Remcircuit 

Aftappen , opnieuw vu llen en ontluehten. 

Gebruik uitslu itend : Lo ckh eed remv!oe istof 55 

Naafdoppen van de 
voorwielen 

In de naafdop mag niet meer 

dan 15 9 vet (grootte va n een noot) 
aa nwezig zijn . 

ESSO MULTIPURPOSE 

GREASE H 

ELKE 50 000 km 

injectiepomp 

Pomp aftappen en weer vullen met: 

ESSO OLEOFLUID 40 EP of UNIVIS 40 

Electri sche Benzinepomp 

Vernieuw de koolborstels. 
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IU '" OfUEllfE IFfTEllINtiEN 

Aangeraden wordt de hierna omschreven werkzaamheden door de 
Peugeot-importeur of zijn officiiile agenten te laten ui/voeren. 

Wacht daarbij niet tot het laatste moment voor het maken van een afspraak. 
Bij het naderen der vacanties zijn de wer,'<plaatsen altijd erg druk. Maak 

daarom tijdig van te voren een afspraak. 

Distributie 

Afstellen van de distributie dient te geschieden met abnormaal grote 
klepspeling, teneinde de invloed van de nokhelling te verminderen. Breng 
de klepspeli ng van de eerste ci linder op 0,7 mm; met deze speling dient 
de afstelling als voigt te zijn : 

Begin opening inlaat A.D.A. 
Einde sluiting inlaat R.F.A. 
Begin opening uitlaat A.D.E. 
Einde sluiting uitlaat R.F.E. 

Aantal 
graden op 
vliegwiel 

00 (B.D.P.) 
30 0 30' 
35 0 

4 0 30' 

Slag in 
mm op 

de zuiger 

o 
69,1 
68,3 

0,175 

Na controle van de afstelling moet de klepspeling weer op de normale 
waarde worden gebracht. 

Kleptuimelaars 

Afstellen dient uitsluitend te geschieden bij koude motor. (na 6 u ur 
onafgebroken stilstand is de motor koud). 

De speling dient dan te bedragen : 

Inlaat: 0, 10 mm 

Uitlaat : 0, 25 mm 

OnderSlaande Voor het afstellen 
klep dient geheel van onderstaande 
geopend te zijn tuimelaars 

U1 13 U~ 
U3 I, Ut 
U. It U, 
U ~ I, U3 
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Bougies 

De voorgeschreven bougies zijn : 

AC 42 XL 

MARCHAL GT 34 HD 

De montage van andere bougies dan voorgeschreven kan leiden tot zware 
beschadiging van de motor. 

De juiste electrodenafstand bedraagt 0,50-0,55 mm. 

Stroomverdeler 

Ontstekingsvolgorde : 1 - 3 - 4 - 2. 

Voorontsteking: 0 ,85 mm voor. 
B D P of tewe l 11 0 op het vliegwiel. 

De juiste afsta nd tussen de geopende 
contactpunten is 0,40 mm. 

Ventilatorriem 

Na enkele uren functioneren , kan de ventilatorriem de indruk geven dat 
hij te sl ap gespannen is, blijft hij echter de poelies van waterpomp en dynamo 
goed meenemen, dan is geen nastelling nodig. 

Naste ll ing va n de ventilatorriem dient 

koud te geschieden, door na de beves
t ig ingsbout losgedraaid te hebben de 
dynamo te kantelen, totdat een ve rlen
ging van 1,5 0

/ 0 verkregen is. 
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Automatisch in-en uitschakelende ventilator 

Luchtspleet controleren en eventueel 
nastellen. De normale speling is 0,35 mm 
a 0,40 mm. Nastellen is noodzakelijk 
zodra deze speling groter is. 

Mocht om een of andere reden de 
ventilator niet meedraaien wanneer de 
naald van de thermometer in het rode 
gedeelte kemt, dan is het mogelijk het 

steeds meedraaien te verzekeren door de 
drie stelschroeven matig aan te draaien. 

Remmen 

Het nastellen van de remsegmenten dient te geschieden zodra het rem 
pedaal te diep moet worden ingetrapt voordat de remmen in werking treden. 

De auto opkrikken zodat een voorwiel vrij komt van de grond. (bij het 
afstellen van de remmen moeten de wielen altijd in de rijrichting 
gedraaid worden) . 

Een der stelbouten met ver-
kante kop, zoals afgebeeld in 
nevenstaande tekening, met 
een sleutel naar voren (rij
richting draaien, totdat het 
remsegment de remtrommel 
blokkeert. 

Daarna deze bout zover terug 
draaien tot de remtrommel juist 
vrij loopt. 

Op gelijke wijze met de andere 
stelbout handelen. De beide 
remsegmenten van dat wiel 
zijn dan afgesteld. 

Op dezelfde manier de rem van 
het andere voorwiel afstellen. 

Bij de achterwielen moet de achterste stelbout naar achteren worden 
gedraaid. 

Nimmer de afstelling van het rempedaal wijzigen, daar die door de con
structeur voor eens en altijd is verricht. 

Er mag zich absoluut geen lucht in de remleidingen bevinden. 
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Koppelingspedaal 

De vr ij e slag va n het fri ctie
pedaal dient 30 a 35 mm te zijn . 

Het afstellen van die vrije slag 

geschiedt door verdraaiing van 
de moer van de trekstang van het 
pedaal. 

!NJECT!E 

Afstellen van het stationair draaien 

Om het stationair draaien bij te 
stellen , moet men als voigt t e 
werk gaan : 
draai de contra-moer 1 105 en stel 
dan met de schroef 2 van het « by
pass» kanaal 3, dat zi ch aa n de 
achterzij de van het luchtklephuis 
bevindt het stationairtoerental bij . 

5tel het stationair draaien af op 
een toerental van 750-800 omw.j 
min. 

Na het afstellen moet de contra
moer 1 weer vastgezet word en. 

Verstuivers 

Merk : Kugelfischer Type: D L 0 20 B 

Inspuitdruk : 30 -38 kg /cm2. 

Min. inspuitdruk: 15 kg j cm2. 

De inspuitdruk kan niet afgesteld w orden. 
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II fa Nlllr"E WENIlEIV 

Radiateur 

Aangezien de circulatie van het koelwater vertraagd wordt door de th er
mostaat, is het voldoende de radiateur te vullen tot plm. 5 cm onder de 
vulopening . Zou men de radiateur toch geheel vullen , dan zou het overtol
lige water door het overlooppijpje van de radiateur verdwijnen. In de winter 
zou bovendien telkens een gedeelte van het antivriesmiddel verloren gaan. 

Aftappen van het koelwater (bij schoonspoelen of reparatie). 

Het verdient aanbeveling bij 
het aftappen van het koelwater, 
het antivriesmengsel op te van
gen (behalve bij het jaarlijkse 
schoonspoelen) . 

Het aftappen geschiedt als 
voigt: 

Vuldop van de radiateur 
nemen. 

Manette 4 van de verwar
ming (zie pagina 16) ver
plaatsen naar « rood », 
waardoor tevens het ra
diateurtje van de kachel 
wordt afgetapt. 

Handel van aftapstop van de motor verplaatsen naar positie als 
aangegeven op tekening . Men overtuige zich dat inderdaad het water 
wegloopt. 
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De aftapkraan, welke zich aan de achterzijde van de radiateur bevindt 

opendraaien. 

Bij het opnieuw vullen con

trolere men of de pakking van 

de aftapstop van het motor

blok en het aftapkraantje van 

de radiateur goed afsluiten. 

Nadat de motor enige mi

nuten heeft gedraaid , contro
lere men opn ieuw het niveau 

van het water in de radiateur. 

Koelwerk van de radiateur 

Men controlere regelmatig of het koelwerk van buiten niet verstopt 

geraakt is door insekten e.d . Het verdient aanbeveling dit koelwerk op 

gezette tijden schoon te blazen met gecomprimeerde lucht. 

Accu 

De accu, 12 V, 55 Ah, is voorzien van speciale AR ELCO-poo lklemmen 

en bevindt zich onder de motorkap, aan de linkerzijde van de motor en dus 

gemakkelijk bereikbaar. 

Bij normaal gebruik heeft de dynamo voldoende capacitei t om de accu 

in geladen toestand te houden. 

Wordt gedurende lange tijd geen gebruik gemaakt van de wagen, dan 
is het, voor het goede onderhoud van de accu (zie pagina 36), noodzake 
lijk deze elke maand te laden. 

Men houde de accu steeds in geladen toestand, ook al om het bevriezen 

van het elektrolyte te voorkomen. 

Bij de montage van de accu in de wagen , na vervangi ng of laden, moe
ten de hoezen van de Arelco accupoolklemmen voor de helft met ESSO 

MULTIP URPOSE GREASE H gevu ld worden. 
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Parkeerlichtjes 

De parkeerlichtjes, gemonteerd op de voorschermen, dienen tevens als 
clignoteurs en verhogen daardoor de veiligheid. 

Deze clignoteurs werken uitsluitend als de schakelaar van de parkeer
lichtjes in zijn middelste stand staat. 

Gloeilampen 

Koplampen I Asymetrisch 12 V - 45 - 40 W 

Clignoteurs v66r en achter 

I 
SA. 1 5 s - 1 2 V - 1 5 W 

Stoplichten -_ .. 
Stadslichten en achterlichten 

I Kofferverlichting 
Verlichting handschoenkastje 

I 
SA. 15 s - 12 V-4 W 

(Super-Luxe) 

Instrumentenbordverlichting 
Oliedruk-controlelampje 

SA. 9 s - 12 V - 2 W FS Controlelampje v.d. clignoteurs 
Controlelampje v.d. benzine-pomp 

Controlelampje v.d. rembe-

I 
BA. 9 s - 1 2 V - 4 W 

krachtiging 

Plafonnier ! Suislampje 10 x 42 - 12 V - 7 W 

Parkeerlichtjes I E. 10 - 14 V - 0,25 Amp. 

Verlichting 

De voorste clignoteurs en de stadslichten zijn uitgerust met een twee
kleurig beschermglas. 

De achterverlichting bestaat uit 3 afzonderlijke elementen : 

Bovenkant geel clignoteurs 

Midden rood achterlicht 

Onderkant rood stoplicht. 
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Koplampen met asymmetrische dimbundel 

Deze koplampen bieden het voordeel dat de rechter weghelft en de rechter 
berm over grote afstand worden verlicht. Dit wordt verkregen door speciale 
gloeilampen en de constructie van de koplampglazen. 

Wanneer de lichtbundel eenmaal is ingesteld, zal deze zich praktisch niet 

meer wijzigen. Mocht evenwel nastelling om een of andere reden nodig 
zijn , b.v. verandering in de belasting van de wagen , aanrijding enz. , dan kan 
deze als voigt worden verricht : 

verwijder de koplamprand door deze van onderen naar voren te trekken 
(hiervoor zijn twee gaten aanwezig). 

voor verticale afstelling : de met een witte pijl aangeduide schroef 
verstellen . 

voor horizontale afstelfing: de met een zwarte pijl aangeduide 
schroef of schroeven verstellen . 

Uitnemen van een reflector 

De handelingen daartoe zijn verschillend en afhankelijk van het merk van 
de koplamp. 

MARCHAL 

Druk de veer, walke uit pia
nodraad is vervaardigd en zich 
aan de bovenkant bavindt , 
naar boven. De reflector zal 
dan kunnen tuimelen op zijn 
onderste steun , die als schar
n ier dienst doet. 

Voor algehele demo ntage 
dient men de reflector uit de onderste steun te lichten. 

CIBIE 

Druk de veer, welke zich aan 
de rechter bovenzijde bevindt, 
naar boven. Maak onderste be
vest iging los. 

Bij montage lette men op de 
juiste positie van de onderste 
bevestiging. 
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DUCELLIER 

Druk het 
plaatje naar 
de reflector 
beneden. 

onderste 
beneden 

fixeer
en trek 

naar voren en naar 

Bij montage lette men op de 
juiste positie van de twee bo
venste fixeerplaatjes. 

Vervanging van een gloeilamp 

Na de sierrand en de reflector te ' hebben verwijderd, klapt men de twee 
steunveertjes va" de lampfitting naar buiten. 

Verwijder de lamp; de aansluitingen verwijdert men door deze uit 'de 
lamp te trekken. Men lette er op dat de stelschroeven niet verdraaid worden. 

Monteer de nieuwe gloeilamp, er op lettend dat het orientatienokje op 
zijn plaats komt. Klap de twee veertjes op de lamprand. 

Druk de aansluitingen diep in hun ligplaatsen. 

Monteer de reflector en sierrand. 

Verandering van de afstelling van de koplampen voor land en met 
links verkeer. 

Hiertoe gaat men als voigt te werk : 

Demonteer de reflector. 

Verwijder de lamp. 

Druk het geleideblokje in de fitting 
in tegenovergestelde stand. 

Monteer de lamp met het gelei
deblokje, dat nu dus in een 
andere stand staat. 

Ais de lamp goed in de fitting 
zit, kunnen de veertjes weer aan
gedrukt worden. 

Voor rechts verkeer : 
Druk het geleideblokje naar links 2. 

Voor links verkeer: 
Druk het geleideblokje naar 
rechts 1. 

Zorg ervoor altijd een doosje met reservelampjes in Uw wagen te hebben. 
Uw dealer heeft speciale reservesetjes voor Uw 404 in voorraad. 
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Verwisseling van een 
wiel 

Neem het reservewiel van onder 
de kofferruimte, na met het trek
stangetje naast de bagageruimtes
luiting de vergrendeling los ge
maakt te hebben. 

Maak zonodig het vlak, waarmee 
het wiel tegen de naaf komt 
schoon. 

Kril< 

De krik en de wielomslag be 
vinden zich aan de rechterkant 
in de koffer. 

Trek de handrem aan en zet de wagen in een versnelling (1 e. of achteruit). 

Blokkeer het wiel, tegenover het wie l dat verwisseld moet worden. 

Verwijder de wieldop en draai de wielmoeren los alvorens de wagen op te 
krikken . 

Plaats hefarm van de krik in de vereiste steun en krik de wagen op. 

Verwisse l het wiel, draai de wielmoeren aan en laat de wagen met de 
krik zakken. Controleer nogmaals of de wielmoeren vastzitten en monteer 
de wieldop. 
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Plaats het verwisselde wiel in 
het reservewielrek onder de ba
gageruimte met de bu itenkant 
naar boven. 

Om het verliezen of het stelen 
van het reservewiel tegen te 
gaan moet men na de haak van 
het reservewielrek in het slot 
gelegd te hebben deze met 
behulp van de staaf van de 
bougiesleutel vergrendelen. 

Na verwisseling van een wiel brengt men de banden zo spoedig mogelijk 
weer op de juiste spanning (zie tableau op pag.4) . 

Het verdient aanbeveling na elke reparatie van een band of bij het pe
riodiek verwisselen van wielen , deze te laten uitbalanceren. 

Veiligheidsgordels 

De vloer is voarzien van vier 
bevestigingspunten voor even
tuele montage van veiligheids
gardels. 
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CARROSSERIE 

Wassen 

Alhoewel op zich zelf een eenvoudige behandeling, zijn toch enige voor

zorgen aan te bevelen. 

Men mag niet : 

een auto wassen in de volle zan noch bij vriezend weer. 

een waterstraal gebruiken met te hoge druk. 

petroleum of andere middelen , van welke aard ook, aan het water 
toevoegen . 

Het beste is : 

allereerst met veel water de modder los te maken en daarna weg te spoelen. 

niet op de spons te drukken. 

veel water te gebruiken. 

af te drogen met een schone zeemleer. 

I n de was zetten 

Aile in de handel verkrijgbare middelen kunnen worden gebruikt voor 
de synthetische lakken der verschillende modellen van onze produkties. 

Ruiten 

Na het wassen nawrijven met een droge schone doek, eventueel met een 
reinigingsmiddel voor glas. 

Vergeet vooral nie! de ruitenwisser-vegertjes eveneens te reinigen . 
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Schuifdak 

Men dient er voor te zorgen , dat de vier afwateringen niet verstopt zijn 
door afval van b.v. bloesem, bladeren enz. 

Teervlekken 

De verschillende in de handel verkrijgbare middelen om teervlekken te 
verwijderen zijn niet aile geschikt voor iedere laksoort : met sommige van 
deze middelen loopt men gevaar dat de lak wordt aangetast en er lichte 
plekken ontstaan die, na opdrogen, blijvend zijn . Bij het lakwerk van de 
404 moeten teervlekken uitsluitend verwijderd worden met een vette 
substantie, zoals b.v. boter, vaseline-olie, olijfolie, wonderolie. 

Bekleding van het interieur 

Bekleding van stof : 

Verwijdering van vlekken: 

Vlekke:1 zijn te verwijderen met een schone lap, bevochtigd met was
benzine. 

Gebruik geen trichloorethyleen of gewone benzine, daar deze middelen 
schadelijk voor de bekleding zijn, terwijl zij bovendien vlekken achterlaten. 

Schoonmaken en opfrissen van de bekleding; 

Het wassen van de bekleding geeft een zeer goed resultaat, maar een 
nadeel is, dat de bekleding geheel van de zittingen verwijderd moet worden, 
wat een lastige en kostbare handeling is. 

In de handel zijn Z.g. droogschuim reinigingsmiddelen verkrijgbaar, die 
met een speciale spons opgebracht worden. Deze middelen geven een 
goed resultaat zonder de bekleding te beschad igen. 
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8ekleding van kunstleer 

De kunstleer-bekleding kan worden gereinigd met een spons, die met 
een weinig zeepwater is bevochtigd of met een ander geschikt product, 
zo nodig met benzine, doch nimmer met andere oplosmiddelen zoals b.v. 

tri chloorethy leen. 

De oorspronkelijke glans komt na afdrogen en wrijven met een droge 
doek, weer terug. Derhalve is het af te raden te trachten er een hog ere glans 
aan te geven door gebruik van was of dergelij ke middelen. 

Leerbekledi ng 

De leerbekleding dient geregeld te worden gereinigd met een schone 
doek, na deze te hebben gedrenkt in lauw zeepwater van zachte zeep, b.v. 
toiletzeep . Daarna met schoon water naspoelen en met een zachte droge 
doek drag en . 

M en gebruike nimmer reg enwater. 

Oak mag geen gebruik worden gemaakt van andere reinigings- of glans
middelen. 
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Accessoires van plastic 

De van plastic of plexiglas vervaardigde accessoires dienen uitsluitend 
met schoon water of met zeepwater te worden gereinigd. 

In geen geval mag gebruik gemaakt worden van benzine of van trichloo
rethyleen, daar deze middelen bepaalde plastic materialen aantasten. 
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SCHEMA VAN DE ELECTRISCHE INSTALLATIE 

At /mM Aansluitblokjes F.3 Zekering 8A. N.F. Niveau remvloeistof 

Alt. Wisselstroomdynamo F.4 Zekering 15 A. P.E. Electr. benzinepomp 

A.C. Sigareaansteker F.5 Zekering 15 A. PI. Plafonnier 

AI. Stroomverdeler met condensator F.S. Parkeerlichtjes Pro Koplamp 

A.V. Claxon 
I.A.D. Motorcontact met start schake- P.T. Element koelw. thermometer 

laar en stuurslot 
Bie. Accu I.CIi. Schakelaar clignoteurs R. Relais lichtsignaal 

Bo. Bobine I.E.C. Schakelaar kofferruimteverlich- R.bie. Vleugelmoer v.massaaansluiting 

C.A. Claxonschakelaar ting v.d. accu 

C.Cli. Automaat v.d. c1ignoteurs I.E.V. Schakelaar ruitenwisser motor Reg. Regelaar 

Ch. Verwarming -airconditioning - I.E.V.P. Schakelaar verlichting v.h. Rf.E.V. Autom.afslag v.d. ruitenwissers 

voorruitontdooier handschoenenkastje R.Pr. Aansluitingen voorverlichting 

Com. Lichtschakelaar I.F.S. Schakelaar parkeerlichtjes T .CIi. Controlelampje c1ignoteurs 

Dem. Starter met rela is loP. Portierstijlschakelaar v. plafonnier T.E. Contr. lampje benzinedruk 

E.C. Verlichting bagageruimte met I.S. Schakelaar stoplichten T.H. Controlelampje oliedruk 
schakelaar J.R. Benzinemeter Th.E. Koelwater- thermometer 

E.P.P. Nummerplaatverlichting J.Tr. Benzinemeter element Th.V.D. Thermocontact v.d. ventilateur 
E.V. Ruitenwisser-motor L.Av. Stadslicht T.F. Controlelampje rem men 
E.Va . Electr. startklep L.Ar. Achterverlichting T.Ph. Controlelampje groot licht 
E.V.P. VerI. handsch.kastje (SL) MoeoAo

l 
M,"o,o",o "mb,k,,,htig" V.D. Autom.in-en uitsch. ventilator 

F.1 Zekering 15 A. M.C.E. Mano contact V. benzinedruk 

F.2 Zekering 15 A. M.C.H. Oliedrukcontact 
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NEiMAN STUURSLOT 
dot oongesloten wordt oon de startmotor en voor een 

onverbreekba re vergrendel ing zorgt. 
In de ruststand is het electrisch circuit onderbroken 

en is de stuurinricht ing geblokkeerd. 
In de parkeerstand (Garage) is het c· lect risch circuit 

onderbroken, doch de stuurinrich ting is njet geblokkeerd 
In de stand « morche » is het electrisch circuit gesloten 
en door de sleutel verder door te draaien noar rechts stort 
men de motor . 

MONTAGEVOORSCHRIFTEN 
' V er'Nij d~r de stolen rrn g woormede de beschermkappen 
beves tig d zi jn . Verw i jder de benedenste kop no de 
3 schroeven t c h€·bben !osgedroaid . 

1 Schake I de occu "it door de vleugel 
moer op de negatieve pool los t e 
draaien. 
Trek de sleutel u i t het slot op de 
stond Garage (zie de tekening hier
noost). 

2 De startschakeloar losschroeven, de 4 
draden losmaken en de schakelaat 
verwijderen. 

3 Ploats het slot met de ' schakelaar noar beneden zodanig, 
dot het uitsteeksel in de sleuf van de bevestig ingsklem 
vol t . Duw het slot naar beneden in de bevestigingsklem 
en druk tegel ijke rt i jd de 2 stiften in i Fig. 1). 

£} Druk de platte veer in, het slot verder naar beneden 
duwend, zodat het CJitsteeksel in de sleuf van de houder 
volt. 
Ingeval van moeilijke montage mag niet can het slot 
of de schoot gevijld wo rden. Controleer of er E'en gietnaad 
in de houder verwijderd moet worden. 
Zet het slot in de houder vast met de dcarvoor aanwez ige 
schroef. 

ELECTRISCHE AANSLUITING , Fig. 4) 
1 Sluit d raad 20 aan op de + (30) van het stuurslot. 
2 Sluit de draden 2 en 32 aan op d~ aansluiting B 1151 . 

. 3 Sluit draad 46 (stortmotor ) aon op de aansluit ing 
D (50). 

4 Droo; de vleugelmoer van de acc:.J weer vast Let op, 
dot de beschermkappen goed tegen elkoar sluiten 
d.m.v. de sto len ring. 

N. B. De vergrendeling van de stul,.uinnchtJng .kan wo rden 



DE WERKING VAN HEr SrtHJRSlOi 

~TAND STOP : 
Ejectr. cI rcuit 
onderbroken. 

Sleute l u , t het slot 
Stuurin richting 

geb lokkeerd. 

Fi g . 5 
ST AND GARAGE STAND MARCHE : 

Electr. c i rcu i t 
onderbroken. 

Sleute l u,t het slot 
Stuurinrichting 

niet geblokkeerd. 

Electr. circUIt 
ges loten, De sleutel 
kon in deze s tand 

n iet uit het slot 
getrokken worden. 

STARTEN : 
Door de sleutel verder 
door te droolen ncar 
rechts. start m en de 
motor. Indien de mo
to r canslaat, de sleu tel 
los laten, deze komt 

automati5ch terug in 
de st and M arche 

N .B . ~nd1;;:n men G<:= 31eu t e1 {'e long en onnod ig in de srorts ta r'uj hou d t !amnen d e wik1{eli ngen 
von do startmotor verbrc nd c n. H~ ~' moeilijk d roaien va n de sIGutd k Ci1 vern olp.an wOl de n door 
z Clch tje ;$: her stu:;.Y tQ- blZV! Ggcn tqdet15 h er dro oi;;;1, 

STOPPEN : D roo l de sleLitel een halve sl ag naa r links en trek rem Ul t het slot. Beweec het 
stuur t ot het geblokkeerd wordt . 

GARAGE : Draa i de sleutel een kwart slog naar I.nks en trek hem Jit het slo t op de 
stand Garage. 

N. B. 

DE STUURSLOTEN VAN DE 203 EN DE 

403 KUNNEN NIH GEMONTEERD WORDEN 
OP DE PEUGEOT 404, DOOR ONDERLINGE 

VERSCHILLEN. 

EVENTUELE DEMONTAGE VAN HET 

STUURSLOT KAN ALLEEN GEBEUREN 

ALS MEN DE SLEUTEL HEEFT. 

Droo l de vlei.Jge lmoe r van de eccu los . 

Trek de sleutel uit het slot in de st and Garage (F,g. 5 1. 

2 M aak de 4 e lect rische draden 105, duw de .ti ft terug met 
een k le in sch roevendraaiertje en duw het s:ot voorz ichtig een e indje 
omhoog , zo dot de s tift niet weer in het got sch ie t . 

3 Doo r het schroeven droo·ertje doo r een gat in de houder te 
s teken ken men de veer terugduwen, tegelijkerti jd h e t s lot omh roog
d rukkend I Fig . 71 . 

RESERVESLEUTELS 
!M 

Benzinetank dap met slot 

Het stuurslot wo rdt geleverd met twee sleutels. Noteer het nummer. oat op de 
sleutel staat ; in geval van verlies kan tegen overlegging van het eigendomsbewijs 
van de wagen een nieuwe sleutel ge leverd worden, 

In iedere andere wagen. die niet voorzien is van de specia le houder voo r het 
stuurs lot. gesch iedt de montage volgens voorschriften . die op aanvraag t oegewenden 



UITTREKSEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

Prijzen en reclame. onder welke vorm oak. evenals tentoongestelde automobielen kunnen 
niet als bindend worden beschouwd voor de fabrikan t. Deze behoudt zich het recht voor 
aile vcranderingen die hij nodig acht op zijn productie toe te passcn, zonder de ve rplichting 
deze vcrandcringen eveneens toe t,e passen op reeds eerder geleverde of nog in bestel ling 
zijnde automobielen. 
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