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BELANGRIJK 

SMERING EN ONDERHOUD 

De Importeur verstrekt bij elke nieuwe auto een 

"smeer- en onderhoudsschema", alsmede een garantie

kaart. Het is van het grootste belang, dat de daarin 

gegeven voorschriften nauwkeurig worden opgevolgd. 

Laat uw wagen uitsluitend verzorgen door een erkend 

Peugeot-dealer, aangezien deze beschikt over de 

ORIGINELE onderdelen en de benodigde speciale 

gereedschappen. 



BELANGRIJK 

Uw 404 is voorzien van bekrachtigde IIThermostables" 

remmen. 

Deze IIThermostables" remmen worden bekrachtigd 

door een Hydrovac bekrachtiger, welke op het va

cuiim van de motor werkt. De bekrachtiging is dus 

aIleen effectief, indien de motor draa it. 

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 ingetraptj, 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 ee!n sleepkabel. 



1. Algemene gegevens 
2. Gebruiksvoorschriften 
3. Smering en onderhoud 
4. Diverse afstellingen 
5. Nuttige wenken 
6. Schema van de elektrische installatie 

A - Accu . 
Achterbank 
Achterbrug 
Achteruitkijkspiegel . 
Aftappen van de olie 
Airconditioning 
Amperemeter 
Antivriesmiddel 
Asbakjes 

B - Bagageruimte 
Banden 
Bekleding . 
Benzine 
Benzinetankdop 
Bougies 

C - Carburateur 
Cardanas 
Claxons 
Clignoteurs 

D - Dashboard . 
Distributie . 
Dynamolager 

E - Elektrische installatie 
F - Fuseepennen 
G - Gereedschap 

Gloeilampen 
H - Handrem 
I - Inrijden 

Instrumentenbord 
K - Rleptuimelaars 

Rlokje. 
Roelsysteem 
Rofferdeksel 
Rofferscharnieren 
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Fioffersluiting 
Fioplampen 
Fioppelingsdruklager 
Fioppelingspedaal 
Roppelingspedaalas 
Firik 
Firuiskoppeling 

L - Lichischakelaar 
Luchtfilter . 

M - Motorkap 
N - Naafdoppen 
o - Oliecirculatie 

OliefiIter 
Olieniveau van de motor 
Onderhoud 
Ontvlekken 

P - Parkeerlichtjes 
Plafonnier 
Portieren 

R - Radiateur 
Remmen 
Remvloeistof 
Ruiten 
Ruitensproeiers 
Ruitenwissers 

S - Schuifdak . 
Sigarenaansteker 
Slaapbanken 
Smering 
Starten van koude motor . 
Starten van warme motor 
Stationair draaien 
Stroomverdeler . 

T - Thermometer 
V - Veiligheidsgordels 

Ventilator . 
Ventilatorriem . 
Ventilatierasters 
Verlichting 
Versnellingen 
Versnellingsbak 
Verwarming 
Voorruitontdooier 
V oorzittingen 
Vorst . 

W - Wassen 
Waterpomp 
Wielen 

Z - Zekeringen 
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BANDENSPANNING 

Spanning in kg / cm2 

Spanning 
Merk en type 

Voor Achter en 
res.-wiel 

Michelin X 1,400 1,600~ 

Dunlop "Special" } 
2.e -'l<1J 

Kleber-Colombes V 10 
1,600 1,800 

Michelin XA 2 lA~.o 1,600 

~~~-
-.----. c 

Dunlop SP Sport I z. "r., " 

Fileber-Colombes V 10 GV J 1,700 1,900 

- De aangegeven spanning en moeten "KOUD" gemeten worden. 

- De reserveband moet op dezelfde spanning opgepompt wor

den als de achterbanden. Indien het reservewiel v66r gemon

teerd wordt, b.v. bij een lekke band, moet de spanning op de 

juiste waarde gebracht worden. 

4 



Aanduiding der plaatsen, waar chassis- en molor

nummer zijn ingeslagen 

1. Identificatieplaatje 

2. SerTelLUmmer (Chassisnummer): op rechter voorwielkast, onder · 
de motorkap 

3. Motornummer: op linkerkant van het motorblok 

Vermeld bij aIle eventuele correspondentie altijd het serie

nummer van de wagen en de kilometerstand. 
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Vermogen 
Fioppel 
Gewicht van de sedan met schuH-

76 pk (SAE) bij 550.0. omw.l min 
13,3 mkg bij 2500. omw.l min 

dak 10.20. kg · 
Maximum toelaatbaar gewicht 1580. kg 
Imperiaal: draagvermogen max. 50. kg, gelijkmatig verdeeld 
Gewicht aanhanger 10.0.0. kg bij 80 km/ u 
Bandenmaat 165 x 380. 

Motor 

Aantal cilinders 
Boring x slag 
Cilinderinhoud 
Compressieverhouding 
Cilindervoeringen 
Cilinderkop 
Firukas . 
Distributie . 

Afmefingen 

Spoorbreedte, voor 
. Spoorbreedte, achter 

Wielbasis 
Draairadius . 
Totale lengte 
Totale breedte 
Hoogte (onbelast) 
Hoogte (belast) 

Inhouden 

Fioelsysteem 
Benzinetank . 
Motorcarter . 
Versnellingsbak 
Achterbrug . 

4 (in lijn) 
84 x 73 mm 
1618 cc 
7,6 : 1 
nat en uitneembaar 
halfbolvormig (Alpax) 
5 x gelagerd 
keHing met dubbele schakels 

7,8 
50. 
4 

1,34 m 
1,28 m 
2,65 m 
4,93 m 
4,43 m 
1,63 m 
1,45 m 
1,40. m 

liter 
liter 
liter 

1,250. liter 
1,70.0. liter 

Remvloeistofreservoir met remleidingen . 0.,650. liter 
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ex> 

DASHBOARD 
I. Zekerlngen 
2. Trekknop voor het openen van de motorkap 
3. Handrem 
4. Luchtinlaatbuis 
5. Sehakelaar voor de parkeerlichtjes 
6. Motorcontact met startschakelaar 

7. Instrumentenbordverlichting 
8. Schakelaar vaar ruitenwissers·ruitensproeier 
9. Aisluiting luehtinlaat 

10. Sehakelaar van de kachelventilator 
II. Sigarenaansteker (Super Lux.) 
12. Regeling van het volume der verwarming 
13. Manette voorruitontdooier 
14. Choke 

IS. Knop regeling inlaat der lucht door rasters 
16. Draaibare rasters 
17. Handschoenenkastje 
18. Asbak 
19. Versnelling,handel 
20. Richtingaanwljzer.schakelaar 
21. Claxonring 
22. Lichtschakelaar 



He! openen van 
de podieren 

van buiten: druk de knop van 
de portierkruk naar binnen. 

van binnen: trek de hefboom 
naar boven. 

He! grendelen der portieren 

Grendelknop in bovenste stand 
Portier gesloten 

Achferportieren 

Voorportieren 

De twee voorportieren 
kunnen van buiten en van 
binnen vergrendeld wor
den door de grendelknop 
naar boven te plaatsen, nl. 
van buiten: door de sleutel 
naar achteren te draaienj 
van binnen: door de gren
delknop naar boven te 
trekken. 

N .B. fen voorportier kan aileen ge
grendeld worden, wanneer het is 
dichtgeslagen. Blj 't dichtslaan wordt 
aen voorportier nJ. automatisch ont· 
grendeld. 

Het grendelen geschiedt door de grendelknop aan de voorzijde 
van het achterportier naar boven te trekken. 

Speciale veiligheidssluifing (voor 
kinderen) 

Een handeltje, dat bereikbaar is als 
het portier open is, is aangebracht 
om het openen van het achterpor
tier van b"innenuit te voorkomen. 
Wanneer dit handeltje omhoog 
staat is opening van het achterpor
tier van binnenuit n.l. onmogelijk. 
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VoorziUingen 

De voorzi!tingen kunnen, ook 
onder het rijden, voor- of ach
terui! worden geschoven. 
Druk hefboom I, welke zich 
aan de bui!enkant van de zit
ting bevinclt, naar achteren en 
schuif de ziUing over de glij
ders . De hellingshoek van de 
rugleuningen kan van verti
cale stand in horizontale 
stand worden gebracht. Geze
ten op het kussen, kan men, 
na handel 2 opgetild te hebben, de rug leuning in de gewenste 
stand plaatsen. De rugleuning komt automatisch weer in verticale 
stand wanneer men handel 2 optilt. 
De hoogte der ziUingen kan worden gewijzigd door verplaatsing 
der bevestigingsplaatjes op de glijders. 

Instrumentenbordverlichting 

De instrumentenbordverlichting kan alleen functioneren als d ('l 
verlichting vail de wagen is ingeschakeld. De lichtsterkte is re
gelbaar door schakelaar 7 (pagina 8) te draaien. 

Asbakje 

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

Ruitensproeiers 

Als roen met korte stootjes op knop 8 drukt, spuiten de sproeiers 
straaltjes water op de voorruit; door de ruitenwissers in werking 
te stellen, verwijderen deze het vuil van de voorruit. 
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Het reservoir van deze ruiten
sproeiers bevindt zich onder 
de motorkap en dient met 
schoon water gevuld te zijn, 
eventueel met een anti-vries
mengsel in vorstperiode. 

Ruifen wissers 

De ruitenwisser-motor, welke 
door knop 8 wordt bediend, 
bevindt zich onder de motor-
kap. 
De wissers komen, bij uitschakeling, automatisch terug in rust
stand. 

Sigarenaansteker (Super-Luxe) 

Indien men de sigarenaansteker wil gebruiken, druk! men de 
knop 11 (pagina 8) geheel in. Na enige ogenblikken springt de 
knop automatisch terug, waarna men de sigarenaansteker uit zijn 
houder kan trekkcn en hij voor gebruik gereed is . 

Elekirisch klokje 

Het elektrisch klokje is voort
durend ingeschakeld mUs de 
batterij niet is uitgeschakeld. 
Indien om de een of andere 
reden de stroom uitgescha
keld is geweest, drukt men op 
knop 3 en draait men deze in 
de gewenste richting, om het klokje weer te do en lop en en gelijk 
te zeUen. 

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

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

1. voor de stads- en achterlam
pen en de instrumentenbord
verlichting (18 Amp. messing) 

2. voor de parkeerlampjes/ de 
plafonnier/ de claxons en de 

'verlichting van de baga!=Je-
ruimte (18 Amp. messing) . () 

3. v oor de clignoteurs/ de stoplichten en de automatisch in.~ en 
uitschakelende ventilator (10 Amp. cadmium) , 

4 . voor de verwarming en de ruitenwissers (18 Amp. messing) 

Plafonnier 

Bij het openen van een voorportier gaat automatisch de plafon
nier branden. Aan de plafonnier bevindt zich een schakelaar/ 
w aarmede bediening ook mogelijk is. 

Ach:terbank 

12 

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

Asbakjes 

Om de op de achterportieren 
gemonteerde asbakjes te rei
nigen/ kan men ze uitnemen 
door ze naar beneden te druk
ken. 



Inrichting der slaapplaatsen 

De twee voorziHingen kun
nen als voIgt worden ver
anderd in slaapplaatsen : 

- handel no. 1 naar achte
ren drukken en de zit
ting tot stuitpunt naar 
voren schuiven 

vervolgens .het verend 
plaatje no. 2 naar bene
den drukken en de zit
ting zover mogelijk naar 
voren schuiven 

- hefboom 3 omhoog trekken en de rugleuning in horizontale 
stand brengen. 

Aldus kan men een slaapplaats inrichten voor een persoon, in 
welk geval de plaats l:ichter d~ bestuurder dus vrij blijft. Naar 
v erkiezing kan men ook twee slaapplaatsen inrichien en weI door 
beide rugleuningen neer ie klappen en daarbij hei kussen van de 
achierbank iets op ie tillen. Om de zitplaatsen weer in normale 
stand ie brengen, treki men handel 3 omhoog. De rugleuning 
komi dan automatisch in verticale stand. 
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Openen der moiorkap 

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 po
sitie gehouden door een schar
nierconstructie met veren. 

Bij het sluiten van de motorkap 
dient men daze goed neer te 
drukken om de sluiting door 
middel van de dubbele veili
heidspal te waarborgen. 

Ui!schakeling van de gehele elektrische insiallatie 

14 

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 in

stallatie uit. 

Bij het wederom aansluiten van 

de accu, verzuime men niet het 

elektrisch klokje weer op gang 

te brengen (zie pagina 11) . 



Bagageruimte 

Hierin bevinden zieh het reservewiel en het gereedsehap. 

Om de bagage-bergplaats te ontsluiten t draait men de sleutel in 
de riehting van de wijzers van de klok. Om de kofferdeksel te 
openen draait men vervolgens het handeltje van het slot in de
zelfde riehting. 

De kofferdeksel blijft in geopende stand door twee seharnieren. 
De verliehting gesehiedt door het lampje Et dnt bij het openen 
van het deksel automatiseh gaat branden. 

Na het diehtslaan van de kofferdeksel t kan deze weer met de 
sleutel worden afgesloten. 

Benzinetankdop 

Naar verkiezing kan men nor
male of superbenzine gebrui
ken; wij wijzen er OPt dat ~ 
de e~!:&~JQ.9.Q km het gebruik 
van ~DEE!.ering niet is aan 
te raden. ----
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Verwarming - voorruitontdooier - airconditioning 

Het in de 404 gemonteerde systeem maakt het mogelijk de bin
nentemperatuur van de auto te verhogen, het beslaan van de 
voorruit te voorkomen en de carrosserie te ventileren. 

Laterale luchirasiers - uitsluitend verse lucht 

De luchtrasters ~ en de buizen 4 zorgen voor de verdeling van 
de verse lucht. 

Bediening - manetie 15 

1. Uitgeirokken: inlaat gesloten 
2. Half ingedluki: inlaat verse lucht door de draaibare rasters 

16, met de hand regelbare richting van de luchtstroom 
3. Geheel ingedruJd: inlaat van de verse lucht door de rasters 

16 en door de buizen 4 

Deze maneite wordt door middel 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 
23 en door de defrosters aan de onderzijde van de voorruit. 

Manette 12 commandeert de kraan van de verwarming 
Rechis: blauwe punt: koud 
Links: rode punt: wann 
Tussen koud en wann: 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 10 op de kachel) in wer
king worden gesteld. 

Speciale regelingen 

Afgeslolen loevoer van de builenluchl 

Knop 9: 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 wagens . 
e.d. te verhinderen, drukt men deze knop tijdelijk in. 
In dit geval dienen ook de luchtrasters gesloten te worden door 
maneites 15 uit te trekken. 

Voorruitontdooier 

ManeUe 13 

Met deze manetie kan men een gedeelte der lucht op de voorruit 
richten en de hoeveelheid daarvan regelen door deze manetie te 
schuiven van rechts naar links. 
Bij zeer koud weer kan men, door de twee onderste klepjes 23 
tijdelijk te sluiten, praktisch aIle verwarmde lucht langs de voor
rui! dirigeren; opent men deze klepjes wederom, dan komt de 
verwarmde lucht direct in de wagen. 

Versnelde verwarming 

Bij bijzonder lage bui!entemperatuur kan men, door knop 9 in te 
drukken en de ventilator van de verwarming (10) in werking te 
steIlen, een snellere verhoging van de binnentemperatuur ver
krijgen, aangezien dan aIleen de in de wagen aanwezige lucht 
wordt verwarmd. 

Men trekt knop 9 weer uit zodra de temperatuur voldoende wordt 
geacht. 
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HET RIJDEN MET DE AUTO 

Starten van koude motor 

Men overtuige zich, dat de versnellingshandel vrij staat. 

- chokeknop 14 uittrekken . .. meer of minder ver al naar gelang 
de buitentemperatuur. 

draai motorcontact 6 

naar rechts tot eerste 
stuitpunt; het contact 
staat nu lIaan" en het 
rode oliedrukcontrole- , 
lampje gaat branden. 

het controlelampje van 
de rembekrachtiging 
moet nu ook gaan bran
den. Indien, voordal de 
molor geslarl wordl, he! 
lampje niet gaat bran
den, moet men de wer
king controleren door 

enige malen het rempedaal in te trappen, teneinde het vacuum 
uit de bekrachtiger te laten ontsnappen. 

om de motor te starten draait men bedoeld contact 6 verder 
naar rechts, zonder gas te geven . 

..- zodra de motor aanslaat, laat men het contact los, waardoor dit 
automatisch in de juiste stand terugveert. 

laat de motor enige ogenblikken draaien; de rode controle
lampjes moeten dan uitgaan. 

druk de chokeknop 14 in naar gelang de motor warm wordt. 

geleidelijk accelereren, doch gaspedaal nooit geheel intrappen 
alvorens de naald van de thermometer van het koelwater in 
de groene zone komt. 

Laal een koude molor nimmer "razen". 

Starten van wanne motor 

Maak geen gebruik van de choke, maar trap het gaspedaal iets 
in, terwijl men start. Het startercontact moet d irect losgelaten 
worden, zodra de motor aanslaat. 
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Sfilzeffen van de mofor 

Draai het motorcontact naar links. 

Indien uw wagen is uitgernst met een stuurslot, moet u nooH de 
sleutel uit het slot trekken, voordat de wagen geheel slil staal: 

- 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 
gemakkelijk naar de Ie versnelling kan schakelen onder het 
rijden, maar .... 

terugschakelen naar de eersle versnelling mag uilsluitend ge
schieden hij snelheden onder de 25 km/ u. 

Het versnellingshandel, dat in drie vlakken verplaatsbaar is, 
komt automatisch terng in zijn neutrale stand, overeenkomend 
met het vlak voor de 2e en 3e versnelling. Hieruit voIgt dat men 
bij iedere overschakeling van de Ie naar de 2e, of van de 4e naar 
de 3e versnelling, het versnellingshandel niet moet forceren, 

maar het, door schakelen met de 
palm van de hand, eenvoudig en 
ongedwongen moet laten terug
komen vanuit de Ie of 4e ver
snelling in zijn neutrale stand. 
Laat nooi! onder het 'rijden uw 
voet op het koppelingspedaal 
rusten. 
Nimmer een helling afdalen mel 
het versnellingshandel in neu
trale stand. 
Voordat men de achteruit in
schakelt, moet de auto volkomen 
stilstaan. 

Indien u moet wachten voor een stop licht, verdient het aanbeve
ling de versnelling in de neutrale stand te zetien en het koppe
lingspedaal nie! ingetrapt te houden. 
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Gebruik van lichischakelaar 

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

Hij he eft vier standen, nl. drie 
voor verlichting en een neu
trale, zoals aangegeven op 
nevenstaande tekening. 

lanternes : stadslicht 

code: dimlicht 

phares : groet licht 

Lichisignaal 

Door de lichtschakelaar naar beneden, naar de stand AL, te druk
ken kan men met de koplampen lichtsignalen geven. 

Claxons 

De bediening van de claxons geschiedt door het indrukken van 
de claxonring, welke op het stuurwiel is gemonteerd, nl.: 

door lichte druk: een claxon 

door zwaardere druk: beide claxons. 

Achieruiikijkspiegel 

De achteruitkijkspiegel is een z.g. anti-verblindingsspiegel. 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 

Olie-circulatie 

Nimmer rijden, terwijl het oliedruk-conlrolelampje 1 brandt; 
indien dit lampje nl. brandt, kan dit wijzen op een defect in de 
olie-circulatie. Men zette de motor onmiddellijk af en late deze 
afkoelen; vervolgens controlere men het olie-niveau met de peil
stok en zo nodig vulle men bij (zie pagina 27) . Vervolgens laat 
men de motor weer draaien. Blljff het lampje branden, dan zet 
men de motor af en waarschuwt men de dichtstbijzijnde Peugeot
dealer. 

Instrumentenbord 

1. Thermometer en oliedruk·controlelampje 
2. Benzinemeter 
3. Verstelling van elektrisch klokje 
4. Totaalteller 
5. Dagteller 
6. Verstelling van dagteller 

Thermometer 

7. Amperemeter 
8. Elektrisch klokJe (zie pag. 11) 
9. Controlelampje van de clignoteurs 

10. Snelheidsmeter 
11. Controlelampje van de rembekrach. 

tiging en van het remvloeistofniveau 

De normale werktemperaiuur van de motor ligt tussen 7SoC en 
9S oC . Indien de naald van de thermometer in het rode gedeeHe 
van de schaalverdeling komt, is opsporing van de reden van de 
te hoge temperatuur noodzakelijk. 
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Remmen 

Indien het controlelampje 11 gaat branden als de motor draait 
kan dit wijzen op : 

- een defect aan de rembekrachtiger, waardoor de werking 
te niet gaat en een zeer _ hoqe druk op het rempedaal uit
geoefend moet worden, 

- of op eeh gebrek aan remvloeistof in het remvloeistofreservoir 
(zie pagina 28) . . . ' 

In dergelijke gevallen moet men onmiddellijk stoppen en daarna 
met lage snelheid voorzichtig naar de dichtstbijzijnde Peugeot
agent rijden. 

Ventilator 

De motor is uitgerust met een automatisch in- en uitschakelende 
ventilator, welke zich inschakelt als de temperatuur van het 
motorkoelwater 80 it 90°C is. 
De werking van deze ventilator is geheel automatisch; speciaal 
onderhoud is niet vereist. 
Bij niet goed functioneren rijdt men met lage snelheid naar de 
dichtstbijzijnde Peugeof-dealer (zie ook pagina 44-45) . 

Amperemeler 

Opletten of de dynamo laadt. Als de accu sterk ontladen is, zal 
de laadstroom van de dynamo aanvankelijk hoog zijn, vervolgens 
geleidelijk minder worden, naarmate de spanning van de accu 
toeneemt. Er is dus gt:!en reden tot ongerustheid als na lang 
rijden de amperemeter bijna a aanwijst. 

Clignoleurs 

De schakelaar voor de richtingaanwijzers die is aangebracht 
onder het stuurwiel, valt automatisch terug, wanneer het stuur in 
rechte stand komt. Het controlelampje bevindt zich in het instru
mentenbord (9 pag. 21). Het brandt aIleen als de clignoteurs 
functioneren . 
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VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN 
GEDURENDE DE EERSTE 1000 km 

Gedurende deze peri ode nimmer de snelheid opvoeren boven 

Ie 2e 3e 4e 

20 km/ u 45 km/ u 70 km/ u 90 km/ u 

Na de eerste 1000 km kan de snelheid geleidelijk aan opgevoerd 
worden. 

Bovensmering "Esso Upper Motor Lubricant" mag in de verhou
ding van een maatdop per 10 liter benzine' toegepast worden. 

Aangeraden wordt na de eerste 1000 km ge~.!:l: gebruik meer te 
maken van bovensmering. 

Con:trolebeurt na de eerste 1000 km 

Bij de aflevering van uw nieuwe wagen ontvangt u een garantie
kaart, welke recht geeH op een gratis service-beud op km.-stand 
1000. 

Deze gratis service-beurt is verplicht en zij moet worden verricht 
tussen 1000 en 1200 km, binnen een termijn van drie maanden na 
de datum van aflevering. 

Voor het doen verrichten van de gratis service-beur!, gelieve u 
zich te richten tot de Peugeot-agent, die u de wagen heeH ver
kocht, of, indien zulks onmogelijk mocht zijn, tot een der andere 
officiale Peugeot-agenten in Nederland. 

Voor deze gratis service-beurt zult u uw wagen in de regel onge
veer 24 uur moeten missen. 
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VOORZORGSMAATREGELEN 
TE NEMEN BIJ KOUDE 

Koelsysteem 

Om bevriezing te voorkomen, verdient het aanbeveling een goed 
anti-vriesmiddel te gebruiken. 
Men gebruike uitsluitend een anti-vriesmiddel, dat metalen of 
rubber niet aantast. 
De automatisch in- en uitschakelende ventilator treedt tussen de 
80 en 90°C in werking. Omdat alcohol reeds bij 78° begint te 
koken, is het verboden dit als anti-vriesmiddel te gebruiken. 

Rubber fochisirippen 

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

Accu 

Zorg dat de accu goed opgeladen is . Een geladen accu is name
lijk 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 ook niet de onderzijde. 
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Onderhoud na de eerste 
Organen /pag . 1000 km service-beurt 

Elke 1000 km Niveau controleren Motorcarter 27 
of iedere Remvloeistof-reservoir 28 
2 weken 

-" " . .' ~./ 

Elke 2500 km Niveau controleren Water in de radiateur 29 
of elke maand Elektrolyt in de accu 29 

Spanning 
confroleren Banden 29 

Elke 5000 km Verversen Motorcarter 30 
of elke Reinigen { Oliefilter 30 
3 maanden Luchtfilter 37 
(wat het eerste r Koppelingsdruklager 30 
voorkomt) 

Smeren t Mechanische delen 32 
Dynamo 37 
Carrosserie 34·36 

Niveau controleren 
f Versnellingsbak 31 
l Achterbrug 31 

Controleren en zo {LUchtsPleet van 
ventilator 37 

nodig afstellen 
Bougies 37 

Elke 10000 km Verversen Achterbrug 37 
Versnellingsbak 38 

controleren Stroomverdeler 38 
Verwisselen Wielen 39 
~':; . ....:- ::-::;: . , 

Elke 15000 km Vervangen Bougies 40 
Luchtfiltertje 
van de Hydrovac 40 

I bekrachtiger 

Elke 20000 km Vervangen Luchtfilterelement 41 

Smeren V oorwielnaafdoppen 41 

Verversen Remv loeistof 41 
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ELKE 1000 km 
OF IEDERE 

TWEE WEKEN 

Controle van het olieniveau. Zo nodig bijvullen. 

Inhoud: 4 liter 

Het is verplicht uitslu'ltend ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W/30/40 
te gebruiken in aIle jaargefijden. 

Het bijvullen van olie tussen twee verversingen behoort tot het 
normaal onderhoud en dient te geschieden in overeenstemming 
met de merktekens op de oliepeilstok: 

- het teken MAXI correspondeerf met 4 liter olie in het carter 
na aftappen en verversen 

- het teken NORMAL betekent 4 liter olie in motor, waarbij 
rekening is gehouden met de nog in de leidingen en het filter 
aanwezige olie 

- het teken MINI geeH de minimum hoeveelheid olie aan, die 
zich absoluut in het carter MOET bevinden 

Bij bijvulling nimmer het teken NORMAL overschrijden, daar dit 
het ideale niveau vormt voor maximum rendement en minimum 
olieverbruik. 
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Rem v loeistofreservoir 

Elke 1000 km niveau controleren 
en zo nodig bijvullen tot "ni
veau". Dit "niveau" wordt op het 
reservoir aangegeven door een 
streep op ongeveer 2 cm onder 
de bovenkant. 

Indien het remvloeisiofniveau 
aanzienlijk gezaki is kan dit w ij
zen op een lekkage en dient men 
deze direct ie laten opsporen 
resp . repareren. 

Indien het remvloeistofniveau te laag w ordt, gaat het controle
lampje 11 op het instrumentenbord branden (zie pagina 21). 

Men zorge, dat het luchttoevoergaatje in de schroefdop ni et ver
stopt is . 
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ELK E 2 5 0 o' it m 
o f m.(~ n d e Iij k s Onderhoud 

Accu 

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

Uitsluitend bijvullen met gedisfilleerd water. Oit is van groot 
belang voor de levensduur van de accu. 

Controleer of de kabelklemmen en de bevestigingsbeugels vast 
zitten; polen en kabelklemmen schoonhouden. 

Banden 

Bandenspanning controleren wanneer de banden koud zijn. Ver
geet het reservewiel niet. Zie voor de juiste bandenspanning 
pagina 4. 

Een te lage spanning heeft een nadelige invloed op de levens
duur der banden, verhoogt de weerstand op de weg en veroor
zaakt daardoor een hoger benzinegebruik. (Zie ook pagina 39 

"Banden" en "Uitbalanceren der wielen"). 

Radiafeur 

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 j aar het koelsysteem schoon 
fe spoelen. 

Belangrijk. Bij het losdraaien van de radiateurdop bij warme 
mofor, moet men voorzichtig fe werk gaan (de vuldop bevaf een 
overdrukklep, die is afgesteld op 280 g / cm2

) . Draai de dop tot de 
eerste aanslag en laaf de druk ontsnappen, alvorens verder te 
draaien. 
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ELKE 5000 km 

Olie verversen 
Inhoud van het motol'carter~ 4 1 
Het aftappen van de motorolie 
dient bij warme moior te ge· 
schieden. 

In aHe jaargetijden:ESSO EXTRA 
MOTOR OIL 20 W / 30/ 40 
Indien met de wagen slechts 
weinig kilometers per jaar wor· 
den afgelegd of indien veel in 
de stad gereden wordt verdient het aanbeveling de motorolie 
eenmaal per 3 maanden te verversen. 

Reinigen van het oliefiHer 

Demontage van het filter geschiedt 
als voIgt: de dopmoer van de stolp 
en de stolp verwijderen, vervol· 
gens de veer en rubber sluitring 
van het filterlichaam. 
Het schoonspoelen van het filter· 
element dient te geschieden in 
benzine en bij ernstige vervuiling, 
in trichloorethyleen. 
Veeg het filterelement nooit met 
een doek af, omdat dan pluisjes 
e .d. in het element kunnen blijven 
haUger . B,ij monte,ge steeds de pakkingring vernieuwen. 

Smeeroliepotje voor koppelingsdruklager 
v ulle n met 1 cm3 motorolie. Bij vee I gebruik van de koppeling, 
o.a. b ij intensief stadsverkeer, kan dit elke week geschieden. 
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ELKE 5000 km 

Te smeren met enkele druppels motorolie . 

Waterpomp 
Sfroomverdeler 

(viltie onder de rotor) 

Draaipunfen: handrem en versnellingshandel. 
Kabeltjes: choke, motorkap en verwarming. 
Te smeren met ESSQ Multipurpose grease H : kogelgewrichten 
van de versnellingsstangetjes. 

Controleren van het olie-niveau 
en even±. bijvullen tot niveau
stop. Bij lekkage de pakkingen 
controleren. 

Esso extra Motoroil 20 W/30/ 40. 

Controleren en even±. bijvullen 
tot niveau-stop. Bij lekkage de 
p1ikkingen controleren. 

Esso Gear Oil VT (zie pagina 37). 
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Rechter fusee 
Rechter spoorstangkogel 

Linker fusee 

Linker spoorstangkogels 
(2 srneerpunten) 

32 

Stuurhuis 
(rnatig) 

SMERING ME"",n,n . .L't1 

Met Esso Multipurpose 

Tandheugel 
(2 srneerpunten) 



00 km 

druk 

H (11 smeerpun:ten) 

Middelste lager van de cardanas 

Koppelingspedaal-as 
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ELKE 5000 km 

Smeerpunten carrosserie 

Esso Handy Oil 

34 

Glijders van schuifdak 

motorkap 



ELKE 5000 km 

Glijders van de voorzittingen 

Portierscharnieren 

Portierophouders 

Bij verst: de portierrubbers zo nodig 
insmeren met glycerine. 

Portiersloten 

35 



Smeerpunfen carrosserie 

Esso Handy Oil 

Koffersluiting 

Kofferscharnieren 

Bij vors±: afsluitrubbers van het kof
ferdeksel insmeren met glycerine. 
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ELKE 5000 km 



ELKE 5000 km 

Luchifilier 

Wij verwijzen naar de op het filter aangegeven voorschriften. 

Bougies 

Elekhodenafstand (0,60 mm) controleren en zonodj.g afs±ellen. 

Automaiisch in~ en uitschakelende veniilaior . 

Luchtspleet controleren en eventueel afstellen (zie pagina 45) . 

Dynamolager 

Motorolie 
(enkele druppels) 

ELKE 10000 km 

Olie verversen 
Inhoud: 1,7 liter 

ESSO GEAR OIL VT 

ATTENTIE 

De speciale olie voor de achter
brug kan in geen geval gemengd 

worden met andere olie. Twijfelt men bij bijvullen of verversen 
over de aard van de eerder gebruikte olie, dan moet de achter
brug zorgvuldig worden gereinigd met een mengsel van benzol 
en alcohol, in de verhouding 50/50. 
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ELKE 10000 krn 

Ruiten wissers 

Asjes smeren met dunne olie . 

Olie verversen 

Inhoud: 1,250 liter 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 

20Wj30j40 

S1roornverdeler 

Onderbrekerpuntenafstand controleren : 0,4 ± 0,05 mm. Zo nodig 
bijstellen. Ontstekingstijdstip controler~';;-O~85'mm voor B.D.P. 
(Zie ook pagina 44). 

Staiionair draaien 

Station air toerental controleren: 600 omw.! min. Zo nodig bijstel
len. (Zie pagina 46). 
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Banden 

Controleer regelmatig de bandenspanning (ook het reservewiel, 
als aangegeven op pag. 4) . 

Uw 404 is voorzien van z.g. radiaalbanden, d .w.z. : deze banden 
hebben een stug loopvlak en soepele Hanken. 

Zij wekken daarom vaak de indruk niet voldoende opgepompt te 
zijn, terwijl de bandenspanning toch correct is. 

Zeer belangrijk 

Banden, die voorzien zijn van de aanduiding "cote exterieur", 
moeten altijd met deze aanduiding aan de buitenzijde van de 
wagen gemonteerd worden. 

Uitbalanceren der wielen 

Laat de wielen van uw wagen regelmatig uitbalanceren. In ieder 
geval na een bandreparatie of na het verwisselen yan de wielen. 
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ELKE 15000 km 

Bougies 

AIle bougies door nieuwe vervangen (zie pagina 44) . 

Luchifilter van de Hydrovac bekrachiiger 

40 

Vernieuw elke 15000 km het 
luchtfilter van de bekrachtiger. 
Na verwijdering van de borg
veer en het geperforeerde 
plaatje kan het filter uitgeno
men w orden. 

Indien veel onder stoffige om
standigheden gereden wordt 
verdient het aanbeveling dit 
filter vaker te vernieuwen. 

N.B. He! filter mag nooit inge
olied worden. 



I ELKE 20000 km 

Luch1fil:ler 

Element vernieuwen (zie de op het filter aangegeven voorschrif
ten). 

Naafdoppen van de 
voorwielen 

Vet verversen met plm. 15 gram 

Remcircuii 

ESSO MULTIPURPOSE 
GREASE H 

Aftappen, opnieuw vullen en ontluchten. 

Uitsluitend gebruiken: 

LOCKHEED REMVLOEISTOF HD 43 * (met een ster). 
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Aangeraden wordt de hierna omschreven werkzaamheden, waar
toe in vele gevallen speciaal gereedschap is vereist, door de 
Peugeol-importeur of zijn officiele Dealers te do en uitvoeren. 

Distribufie 

Afstellen van de distributie dient noodzakelijkerwijze te geschie
den met abnormaal grote kiepspeling. 
Breng de klepspeling van de eerste cilinder, met behuip van een 
voelermaat, op 0,7 mmi met deze speling dient de afstelling ais 
voIgt te zijn: 

I 
I Aantal graden 

op vJiegwlel 
Slag in mm J 

op de zUlger 

Begin opening inlaat A.O.A. 00 (B.D.P.) 0, 
Einde sluiting inlaat R.F.A. 300 30' 69,1 
Begin opening uitlaat A.O.E. 35° 68,3 
Einde sluiting uitlaat R.F.E. 40 30' 0,175 

Klepfuimelaars 

Af- en nastellen dient uitsluitend te geschieden bij koude motor 
(na 6 uur onafgebroken stilstand is de motor koud) . De speling 
tussen tuimelaars en klepstelen dient dan te bedragen: 

- 0,10 mm voor de inlaatkleppen 

- 0,25 mm voor de uitlaatkleppen 

Voor het afstellen dient onderstaande 
van onderstaande .' \ ! Lklep geheel 

tuimelaOTs geopend te zlln 

A3 E4 EI ,j. 
Al E2 £3 
A2 E! E4 I AI; E3 E2 
~ 

, I t I 

N .B. De kleppen zljn hier aangeduid met bet· 
zellde nummer als de corresponde: ende cillnder. 
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Bougies 

De motoren, waarvan de cilinder
kop op de.-linker voorzijde het merk
teken lIei" draagt, zijn uitgerust met 
bougie;"";net lange schacht : Iy1a,rchal 
36 HS of A044 X LP. 

Stroomverdeler 

Ontstekingsvolgorde: 1-3-4-2. 

Voorontsteking : 11 0 op het vlieg
wiel. 

De juiste afstand tussen de geopen
de contactpunten is 0,40 mm. 

Ventilatorriem 

Elektroden-afstand 0,6 mm 

Na enkele uren functioneren, kan de ventilatorriem de indruk 
geven dat hij te slap gespannen is; blijft hij echter de poelies van 
waterpomp en dynamo goed meenemen, dan is geen nastelling 
nodig. 
Blijkt nastelling no dig, dan dient 
deze koud te geschieden en weI op 
de volgende manier : 
- bevestigingsbout losdraaien 
- ventilatorriem afnemen 
- twee merktekens op 100 mm van 
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elkaar op de buitenkant van de 
riem aanbrengen 
ventilatorriem opnieuw plaatsen 
en zover spannen tot de merkte
kens 103 mm van elkaar verwij
derd zijn 
bevestigingsbout vastdraaien 



Aufomatisch in- en uifschakelende veniilafor 

Luehtspleet eontroleren en even
tueel nastellen. De normale spe
ling is .yq ,,~5 . mm ~1P_ mm. Na
stellen is noodzakelijk zodra deze 
Speliz:1.g groter is . 
Moeht om een of andere reden 
de ventilator niet meedraaien 
wanneer de thermometer een 
temperatuur van meer dan 95°C 
aanwijst, dan is het mogelijk het 
steeds meedraaien te verzekeren 
door de drie stelsehroeven A 
matig aan te draaien. 

Remmen 

Het nastellen van de remseg
menten dient te gesehieden zo-
dra het rempedaal te diep moet 
worden ingetrapt voordat de 
remmen in werking treden en 
gesehiedt als voIgt: 

- de auto opkrikken zodat een 
voorwiel vrij komt van de 
grond 

een der stelbouten met v .i. 
kante kop, zoals afgebeeld in 
nevenstaande tekening, met 
een sleutel naar voren (rij
riehting) draaien, totdat het remsegment de remtrommel juist 
blokkeert 

- daarna deze bout zover terug draaien tot de remtrommel juist 
vrij loopt (bij het afstellen van de remmen moeten de wielen 
aUijd in de rijrichting gedraaid worden) 

op gelijke wijze met de andere steIb out handel en. De beide 
remsegmenten van dat wiel zijn dan juist afgesteld 

op dezelfde manier de rem van het andere voorwiel afstellen. 

Bij de aehterwielen moet de aehterste stelbout naar aehteren wor
den gedraaid. 
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Nimmer de afstelling van het rempedaal wijzigen, daar die door 
de constructeur voor eens en altijd is verricht. 
Er mag zich absoluut geen lucht in de remleidingen bevinden. 
Controleer regelmatig het niveau van het remvloeistof-reservoir 
(pagina 28) . 

Carburateur 

Koppelingspedaal 

De vrije slag van het koppe
lingspedaal dient 30 a. 35 mm 
te zijn. 

Het afstellen van die vrije 
slag geschiedt door verdraai
ing van de moer van de trek
stang van het pedaal. 

De 404 is uitgenist met een valstroom-carburateur van het merk 
SOLEX, type Ciw PBrCA, voorzien van anti-bevriezingssysteem. 
De afstelling is zodanig dat zij bij normaal gebruik in elk jaar
getijde voldoet. 

De oorspronkelijke afstelling dient dan ook niet te worden ge
wijzigd. 

Afsiellen voor siationair draaien (bij warme motor). 

Alvorens tot deze afstelling over te gaan, moet mim zich over
tuigen dat de bougies in goede staat zijn, dat de elektroden
afstand juist is en de contactpunten van de verdeler goed zijn 
afgesteld. 

- draai aanslagschroef Z aan om de motor iets sneller te l"ten 
draaien 
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draai de mengsel-regelschroef W los, zover dat de motor on
regelmatig loopt, daarna geleidelijk deze schroef aandraaien 
totdat de motor regelmatig draait 



draai de aanslagschroef Z terug l.otdat de motor een toerental 
heeft van plm. 600 t.p.m. 

als de motor onregelmatig blijft lopen, draait men de mengsel
regelschroef W e.~n w~ig terugi deze schroef nimmer geheel 
vastdraaien. 

StarteD vall eeD 
koude motor 
G. ben%inesproeier 

van choke 

Stationair draaten 
9 stationalre sproeier 
% aanslagschroef 
W mengselrpnA1 . 

• chroef 

Normaal draaien ' 
a remluchtdoorlaat 
I uitlaatmondstuk van 

acceleraUepomp 
K venturlebuls 
Gp acceleratie.sproeier (regelt 

toevoer bl! accelereren) 
Y stop waarin de hoofdsproeier 

is gemonteerd 
B dop van ben%lnefilter 
C benzlnefilter 
V !Ilter van acceleratiepomp 

Als het afstellen voor stationair draaien moeilijk of onmogelijk 
blijkt, dient men zich ervan te overtuigen dat geen lucht toe
treedt langs de pakking van de carburatorflens, klepdeksel, enz. 
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Het te langzaam stationair doen draaien kan afslaan van de 
motor, o.a. bij intensief stadsverkeer, tengevolge hebben. 

LuchifiUer 

Het luchtfilter is gemonteerd naast de carburateur. Reiniging van 
het element dient le geschieden vol gens de voorschriften op hel 
filterhuis. 
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Radiaieur 

Aangezien de circulatie van het koelwater vertraagd wordt door 
de thermostaat, is het voldoende de radiateur te vullen tot plm. 
5 em onder de vulopening. Zou men de radiateur toch geheel 
vullen, dan zou het overtollige water door het overlooppijpje van 
de radiateur verdwijnen. In de winter zou bovendien telkens een 
gedeelie van het antivriesmiddel verloren gaan. 

Aftappen van het koelwater (bij schoonspoelen of reparatie) 

Het verdient aanbeveling 
bij het aftappen van het 
koelwater, het antivries
mengsel op te vangen (be
halve bij het jaarlijkse 
schoonspoelen). 
Het aftappen geschiedt als 
voIgt: 

- vuldop van de radiateur 
nemen 

- Manette 12 van de ver· 
warming (zie pagina 16) 
verplaatsen naar "rood", 
(linker benedenhoek) 
waardoor levens het ra· 
dialeurtje van de kachel 
wordt afgetapt 

- handel van aftapstop van de motor van positie 1 verplaatsen 
naar posHie 2, als aangegeven op tekening. Men overtuige 
zich dat inderdaad het water wegloopt. 
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de aftapkraan 3, welke 
zich aan de achterzijde 
van de radiateur bevindf 
(zie tekening) opendraai
en. 

Bij het opnieuw vullen con
trolere men of de pakking 
van de aftapstop v an het 
moforblok en het aftap
kraantje 3 van de radiateur 
goed afsluiten. 
N ad at de motor enige minu
ten he eft gedraaid, contro

lere men opnieuw het niveau van het water in de radiateur. 

Koelwerk van de radiateur 

Men controlere regelmatig of het koelwerk van buiten niet ver
stopt geraakt is door insekten e.d. Het verdient aanbeveling dit 
koeIwerk op gezette tijden schoon te bIazen met gecomprimeerde 
Iucht. 

Accu 

De accu, 12 V, 55 Ah, is voorzien van speciale ARELCO-pooIkIem
men en bevindt zich onder de motorkap, aan de Iinkerzijde van 
de motor en dus gemakkeIijk bereikbaar. 
Bij normaaI gebruik heeft de dynamo voldoende capaciteit om 
de accu in geIaden toestand te houden. 

Wordt gedurende lange Hjd geen gebruik gemaakt van de wa
gen, dan is het, voor het goede onderhoud van de accu (zie pagi
na 29), noodzakelijk deze elke maand te laden. 

- Men houde de accu steeds in geladen toestand, ook al om het 
bevriezen van het elektrolyte te voorkomen. 
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Parkeerlichtjes 

De parkeerliehtjes, gemonteerd op de voorsehermen, dienen te
vens als elignoteurs en verhogen daardoor de veiligheid. Deze 
clignoteurs werken uitsluitend als de sehakelaar van de parkeer
liehtjes in zijn middelste stand staat. 

Volgens de wettelijke bepalingen is hel in NEDERLAND ver
boden hel reehler parkeerliehlje fe gebruiken. Dit parkeerliehlje 
is door de Imporfeul' (Gebr. Nefkens n.v.) daarom onklaar ge
maakt. Weder-aansluiting is verboden en zou uitsluitend voor 
verantwoording van de gebruiker van de automobiel komen. 

Gloeilampen 

I ¥ioplampen asymmetriseh 12 V - 40/45 W 
------------------------~----! V oorste elignoteurs en 

12 V - 18/4 W stadslichten 
I--------------.------------T-------------------------~ 

I 
Aehterste clignoteurs en 
stopliehten 

I 
Aehterliehten en , ' 
verliehting bagageruimte 

Instrumentenbord ver liehting 
o liedruk -eontrolelam pj e 
Controlelampj e v .d . elignoteurs 

Controlelampje van de 
rembekraehtiging 

12 V - 15 W 

12 V - 4 W 

12 V - 2 W 

12 V - 4 W 

I Plafonnier buislampje 10 x 42, 12 V - 7 W 

I Parkeerliehtjes 14 V - 0,25 Amp. 

Verlichting 

De voors te clignoteurs en de stadsliehten zijn geeombineerd in 
dezelfde lamp. 

De aehterverliehting bestaat uit 3 afzonderlijke elementen: 

bovenkanl: geel elignoteurs 
midden: rood aehterlieht 

onderkanl: rood stoplieht 
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Koplampen met asymmeirische 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 
koplampg lazen. 
Wanneer de lichtbundel eenmaal is ingesteld, zal deze zich prak
tisch niet meer wijzigen. Mocht evenwel nastelling om een of 
andere reden nodig zijn, b.v. verandering in de belasting van de 
wag en, 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 afsfelling: de met een witte pijl aangeduide 
schroef verstellen 

voor horizonfale afsfelling: 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, welke uit pia
nodraad is vervaardigd en 
zich aan de bovenkant be
vindt, naar boven. De reflec
tor zal dan kunnen tuimelen 
op zijn onderste steun, die als 
scharnier dienst doet. 
V oor algehele de mont age 
dient men de reflector uit de 
onderste steun te lichten. 

Cibie 

Druk de veer, welke zich aan 
de rechter bovenzijde (rijrich
ting) bevindt, naar boven. 
Maak onderste bevestiging 
los . 
Bij montage lette men op de 
juiste positie van de onder
ste bevestiging. 
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Ducellier 

Drui<: het ondersie fixeer
plaatje naar beneden en trek 
de reflector naar voren en 
naar beneden. 

Bij montage letie men op de 
juiste posHie van de twee 
bovenste fixeerplaatjes. 

Vervanging van een gloeilamp 

Na de sierrand en de reflector te hebben verwijderd, klapt men 
de twee steunveertjes van de lampfitiing naar buiten. 

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

Monteer de nieuwe gloeilamp, er op letiend dat het orientatie
nokje op zijn plaats komi. Rlap de twee veertjes op de lamprand. 

Druk de aansluitingen diep in hun ligplaatsen. 

Monteer de reflector en sierrand. 

N.B. Voorgaande montages en afstellingen gelden uitsluitend 
voor land en met rechts houdend verkeer. 
Raadpleeg uw Peugeot-agent, indien u een reis gaat maken 
naar een land met links houdend verkeer. 
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Gebruik van de krik 

Oin de wagen op te krikken 

voor b.v. verwisseling van een 

wiel
t 

plaatst men de hefarm 

van de krik in een van de vier

kante steunen t welke daarvoor 

aan de voor- en achierzijde 

van de wag en zijn aange

bracht. 

Verwisseling van een wiel 

Men overtuige zich dat de handrem goed is aangetrokken ; daar
na gaar men als voIgt te werk: 

blokkeer afdoende de wie
len aan de zijde welke niet 
wordt opgekrikt 

draai de wielmoeren los 
alvorens de wagen op te 
krikken 

plaats hefarm van de krik 
in de vereiste steun en krik 
de wagen op 

na verwisseling van een 
wielt brengt men de band 
op de juiste spanning (zie 
tableau op pagina 4) . 

Het verdient aanbeveling na elke reparatie van een band of bij 
het periodiek verwisselen van wielen t deze te laten uitbalanceren. 

Veiligheidsgordels 

De vloer is voorzien van vier 
bevestigingspunten voor even
tuele montage van veiligheids
gordels. 
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Wassen 

Alhoewel op zich zelf · een eenvoudige behandeling/ zijn toch 
enige voorzorgen aan te bevel en. 

Men mag niet: 

een auto wassen in de volle zon 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 

- twee sponsen en fwee zeemleren lappen te gebruiken/ waar
van een stel voor de carrosserie-panelen/ motorkap/ spatscher
men enz./ het andere stel voor die gedeelten/ welke met olie
resten besmeurd zijn/ zoals b .v . de wielen 

- de auto met een rijkelijk naUe spons af ta sponsen en daarna 
mef een schone zeemleren lap af te drogeni deze lap tevens 
herhaaldelijk in schoon water te spoelen en daarna telkens uit 
te wringen. 

In de was zetien 

Alle in de handel verkrijgbare middelen kunnen worden ge
bruikt voor de synthetische lakken der verschillende modellen 
van onze produkties. 

Schuifdak 

Men dienf er voor fe zorgen/ dat de vier afwateringen niet ver
stopf zijn door afval van b.v. bloesem/ bladeren enz. 
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Ruiten 

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

Vergeet vooral niet de ruitenwisser-vegertjes eveneens te reini
gen. 

Teervlekken 

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

Bekleding 

De lakenbekleding moet in de richiing van de draad worden 
schoon geborsteld of (beter nog) met een stofzuiger gereinigd 
worden. Vlekken zijn te verwijderen met een schone lap, bevoch
tigd met b .v. wasbenzine. Voorzichiig wrijven vanaf de omtrek 
van de vlek en geleidelijk naar het midden toe, om kringen te 
voorkomen. 

De k}lI).sJJeer-bekledinq kan worden gereinigd met een spons, die 
met'";en w""'elmg ~ z~p~ater is bevochtigd of met een ander ge
schikt produkt, zo nodig met benzine, doch nimmer met andere 
oplosmiddelen zoals b .v . trichloorethyleen. l'lunstleer is uiteraard 
niet hoog-glanzend. De oorspronkelijke glans komt, na afdrogen 
en wrijven met een droge doek, weer terog. Derhalve is het af te 
raden te trachten er een hogere glans aan te geven door gebruik 
van was of dergelijke middelen. 
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De leerbekleding dient geregeld te worden gereinigd met een 
zachte schone doek, na deze te hebben gedrenkt in lauw zeep
water van zachte zeep, b .v . toiletzeep. Daarna met schoon water 
naspoelen en met een zachte droge doek drogen. Men gebruike 
nimmer regenwater. Ook mag geen gebruik worden gemaakt van 
andere reinigings- of glansmiddelen. 

Accessoires van plasfic 

De van plastic of plexiglas vervaardigde accessoires dienen uit
sluitend met gewone benzine te worden gereinigd. 
In geen geval trichloorethyleen gebruiken, daar hierdoor bepaal
de plastic stoffen worden aangetast. 
De sierdop van het stuurwiel dient uitsluitend te worden gerei
nigd met zuiver water of zeepwater. 
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SCHEMA VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

A Amperemeter F.l Zekering v. stadslicht en achterlicht L.A.R.S Achterlicht, stoplicht, clignoteur 

Av.l Claxon, stad verlichting instrumentenbord en L.e. Lampje instr.bord-verlichting 
bagageruimte M Klokje Av.2 Claxon, buitenweg F.2 Zekering voor plafonnier, parkeer- M.c. Oliedrukcontact 

AI. Stroomverdeler met con- lichtjcs, claxons en bagageruimte· 
M.c.a. Drukcontact v.d . rembekrachtiger densator verlichting 

F.3 Zekering v . stoplichten, clignoteurs N.f. Verklikker v. remvloeistofniveau 
Bie. Accu en ventilator P.2 Aansluitingen ach:erverlichting 
Bo. Bobine F.ft Zekering ruitenwissermotor en P .3 Aansluitingen v66rverlichting 
Ca. Claxonschakelaar verwarming (drie aansluitingen) 

C.cli Automaat v .d. clignoteurs F.s Parkeerlichtjes P.l Plafonnier met schakelaar 

1.1 Motorcontact met startschakelaar Pro Koplamp 
Ch. Verwarming -- airconditi- P.t Element v . koelwater-thermometer oning - voorruitontdooier 1.3 Schakelaar v .d . ruitenwissermotor 

Cli.L. Clignoteurs - stadslichten I.ft Stoplichtschakelaar R. Relais van lichtsignaal 
I 

Com. Lichtschakelaar I.cli Schakelaar van de clignateurs R.bie Vleugelmoerv. massa.aansluitingl 

Dem. Starter met relais I.e.c. Schakelaar van bagageruimte- van de accu ! 

verlichting Rf.E.V. Autom. afslag v.d. ruitenwissers ! 

Dyn. Dynamo met regelaar I.f.s. Parkeerlichtjesschakelaar Reg. Spanningregelaar 
E.H. Koelwaterthermometer met l.p. Schakelaarin portierstijl v . plalonnier T.Cli Controlelampje voor clignoteurs oliedruk-controlelampj e I.rh. Schakelaar met weerstand voor in· 
E.V. Ruitenwisser-motor strumentenbordverlichting T.f. Controlelampje voor remmen 

E.c. Verlichting bagageruimte J.r. Benzinemeter Th.V.D. Thermocontact van de ventilateur 
J.tr. Mechanismev.benzinemeter, in tank V.d. Automatisch in-en uitschakelende 
L.AR Achternummerbord· verlichting ventilator 




