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Aileen de officiele PEUGEOT agenten zijn in het
bezit van ons speciale afstel-en repamtiegereedschap,
terw j zij onze tec.,'! sche voorschriften nauwlettend
opvolg n

BElANGRIJK - -_ __ _ _-,
ZiJ onderhoude 1 en repareren Uw automobiel
r zo kort mogelijke tijd, waarbij
zo gvul Ig i 1
zij uits t; It d ge ruik maken van
OR:GINELE PEUGEO r ONDERDELEN
AI een deze onderr!ele~ voldoen aan de hoogste
kw 11 te"5eI5 n be e, ... ndc m:lteriaaI5am£nstelhng,
wa mtl} h rcl.;,Ji !J e . exacte afmetingen.

AUTOMOBI LES

:JEUGEOT
DIRECTIO'\j

75,

A~RES-VENTE

v nUJ d .... la Grande-Armee, PARIS-16 e
Te,ephone: 267-20-00

Indien Uw wag en uitgerust is met bekrachtigde « Ther mostables » remmen, dient U op het volgende te letten :
De bekrachtiging , we lke op he! vacuum van de motor
werkt, is d us aileen effectief, indien de motor loopt. (zie
p. 25) .
Gebruik de wagen daarom n ooit, indien de motor
niet loopt (co ntact afgezet) of indien de motor niet
door de transmissie aangedreven wordt (versnelling
in de ne utrale stand of ko ppelingspedaal ingetrapt) . zelfs
niet indien de benzine op mocht zijn .
Indien de wagen e ventueel gesleept moet worden.
mag dit a ileen geschieden met behulp van een trekstang en beslist niet met e en sleepkabel.
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AANDUIDING DER PLAATSEN , WAAR CHASSIS-EN MOTORNUMMER
ZIJN INGESLAGEN

w
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1 - Serienumm er (Chassisnummer) :
2 - Identificatieplaatje.
3 - Motornummer : (op motorsteun) .

Ver meld bij aile eve ntuele correspo ndentie altijd het serienummer
van de wagen en de kilometerstand.

-
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Familiale

Stationcar

ALGEMEEN
Fiscaal vermogen Frankrijk
Ledig gewicht (ongeveer)
Laadve rmogen (exci. v66rpassagiers)
Maximum toelaatbaar gewicht
I mperiaal : draagvermogen max ..
Gewicht aanhanger
Maximum snelheid met aanhanger .

9 CV
1.170 kg
1.150 kg
Break 450 kg
500 kg
1 825 kg
1 850 kg
75 kg
1 200 kg
80 km / u

MOTOR
a:

<t

u

z
o
f-

<t
en

f-

4
84 mm
73 mm
1 618 cc
7,6 / 1
nat en uitneembaar
halfbolvormig (Alpax)
smeedstaal
d .m.v. ketting
in zijkant van motorblok

Aantal cilinders
Boring
Slag
Cilinderinhoud
Compressieverhouding
Cilindervoeringen
Cilinderkop .
Krukas
Distributie
Nokkenas

AFMETINGEN
Spoorbreedte v66r
Spoorbreedte achter
Wielb as is
Draairadius
Totale lengte
Totale breedte
Hoogte (onbelast)
Hoogte (belast) .

1,34
1,30
2,84
5,25
4,58
1,62
1,49
1,43
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m
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BANDENSPANNING

Bandenspanning
(bars - koud)
Modellen

Merken

Bandenmaat

Voor

Achter-en
reservewiel

Het openen van de
portieren
Van builen: druk de knop van
de portierkruk naar binnen.

1,400
1,500

2,200

Michelin X
Kleber V 10

1,800
1,600

2,400
2,400

r 165 x 380

Versterkt
div. merken

1,600

2,500

165 x 380

\ Michelin X
) Michelin ZX

1,400
1,500

2,200
2,300

165 x 380

I

Kleber V 10

1,600

2,500

VOORPORTIEREN

Michelin X
Kleber V 10

1,800
1,600

2,600
2,800

De twee voorportie ren kunnen
van buiten en van binnen vergrendeld worden door de grendelknop naar boven te plaatsen , nl.

) Michelin X
Michelin ZX

165 x 380
Familiale

I

!

185 x 380

2,300

Van binnen : trek aan het handel.
8ij de Slationcar:
verdraai de deurkruk.

I
Break .
Stationcar

\ 185 x 380

l

I

I

Het grendelen der
portieren

Van buiten: door de sleutel naar
achteren te draaien.
Grendelknop in
Porti er gesloten

INHOUDEN
Koe lsysteem
Benzinetank
Motorcarter
Versnellingsbak
Achterbrug
Remvloeistofreservoir met remleidingen
R uitensproeierreservoir . . . . . .

7,800
50

bovenste

stand.

Van binnen: door de grendelknop

N . B . - Een voorporti er kan aileen vergrendeld worden, wanneer het is dic htg eslag en. Bii
het dichtslaan wordt een voorporti er n. I. automatisch ontgrendeld.

4
1,150
1,400
0,650
1,5

ACHTERPORTIEREN
Het grendelen geschiedt door
de grendelkn op aan de voorzijde
van het achterportier naar boven
te trekken.

Speciale veiligheidssluiting
(voor kinderen)
Een handeltje, dat bereikbaar
is als het portier open is, is aangebracht om het openen van het
achterportier van binnenuit te
voorkomen . Wanneer dit handeltj e
omhoog staat is openen van het
achterportier van binn enuit n.!.
onmogelijk.

-
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naar boven te trekken.
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DASHBOARD 404 l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zekeringen
Trek kno p voor het open en van de moto rk ap
Knop regeling luchtinla at door ras ters
Lu chti nl aatb uis
Verlichtingsschak elaar
Sluurslol met slartschakelaar
Claxonri ng

8. Choke

15.
16.
17.
18.

9 . Ruitenwissers - ruitensproeiers

10.
11 .
12 .
13.

Handrem
Af sluiting lu chtinl aal
Kac helventilator
Versne llingsh and el

Draa iba re raslers
Hand sc hoenenkaslje
Manette voorruitontdooi er
A sbakie

19. M a nette ver

verwarming .

20. Clignoleursschakelaar

1 4 . Signarette naansteker

DASHBOARD 404 U 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zekeringen
Tr ekknop voor het openen van de motorkap
Knop regel ing luchlinlaat door rasters
Luchti nlaatbui s
Stuurslot met startsc hakelaar
Schakelaar v.d . clignoteurs

7. Schakelaar

voor

ruitenwis sers

en

sproeiers.

8.
9.
10.
11 .

Choke
Handrem
Afsluiting lu chti nlaat
Schakelaa van de kachelventilator

rui ten·

12. Veronelling shandel
13. M a nette s van verwarming

14. Handschoenenkastie
15. Draaibare ras ters

16. Asbak
17. Lic htsc hakelaar.

Voorzitti ngen

Ruitensproeiers- Ruitenwissers

De voorzitting en kunnen , ook o nder het rijd en , v66r-of acht eru it worden
geschoven.

Ais men met korte stootjes op knop 1 (pag . 10) drukt, spuiten de sproeiers
straa ltj es water op de voorruit.

Druk hefboom 1, w elke zich aan de buitenkant van de zitting bevindt ,
naar achteren en schuif de zitting over de glijders.

Door de ruite nwissers in werking t e ste llen (draai deze lfd e kn op, 2
snelheden op de Famili ale, naa r rec hts) , ve rwijderen deze het vui l van de
voorruit.

Bij de 404 L : kunnen d e
rugleuningen naar wens van
de vertica le naar de horizontale
sta nd versteld w orde n. Gezete n
op het kussen kan men na
handel 2 opgetild te hebben , de
rug leuning in de gewenste
st and plaatse n.
De rug leuning komt auto matisch we er in vertical e stand ,
wanneer men handel 2 optilt.

I nstrumentenbordverlichting
De instrumentenbordverlichting brandt indi en de verlichting van de
wagen is ing eschakeld .
Bij de Famili ale kan de li chtsterkt e geregeld worden met de rege lbare
weerstand 4 (pag . 25) .

Het reservoir van deze ruitensproei ers bevindt zich o nd er de motorkap
en dient met schoon water gevuld t e zijn . Eventueel kan aa n het water
een neutrale o pl ossing worde n
toegevoegd zoals :

STOPCLAIR

in

de

zomer

STOPGEL in de win t er
of permanent
PEUGEOT -TOE VOEG IN G

Sigarettenaansteker - 404 L
Indi en men de sigarettenaansteker wil gebruiken , drukt men knop 14 ( pa gina 10) geheel in . N a enige ogenblikken springt de knop auto matisch
terug , waarna men de sigarette naansteker uit zijn houder ka n trekken
en hij voor gebrui k gereed is.

Elektrisch klol<je - 404 L
Asbak (v66r)
Het asba kj e is afgesloten door ee n deksel.
Om het zich in het dashboard bevindende asba kj e te reinigen kan men
het uitn emen na het vergrendelplaatje ingedrukt t e hebben .

Asbakjes (achter)
De asbakjes op de achterportieren zijn kante lbaar.
Om ze te reinigen , kan men het asbakje uitneme n door het onder tegen
de houder te drukken.

-
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Het elektrisch k lokje is voortd urend ingescha keld , mits de
batterij niet is uitg eschake ld .
I ndien om de een of andere
reden de stroo m uitgeschakeld is
geweest, kan men het klokj e weer
gelijk zette n, door de knop in te
drukken en in de gewenste rich ting t e verd raaie n.
Laat nimmer het klokj e stilstaan , wanneer de accu is aangesloten .
Na het ge lijk zetten , di ent men t e controleren of het knopje geheel terug·
g etrokk en is en vrij gedraaid kan word en.

-
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Plafonniers

Openen der motorkap

De plafonnier gaat branden door middel van de aangebouwde schakelaar.

Het openen van de motorkap geschiedt door knop 2 (pag. 10) uit te trekken
en daarna de veiligheidspal in de neus van de motorkap te lichten .

Bij de Familial e gaat de plafonnier automatisch branden bij het openen
van de voorportieren . De achterste plafonnier gaat branden bij het openen
van de achterklep.

De motorkap wordt in open
positie gehouden door een scharnierconstructie met veren .
Bij het sluiten van de motorkap
dient men deze goed neer te
drukken om de sluiting door

Zekeringen
Vier zekeringen zijn aangebracht in een kastje links onder het dashboard:
1. Voor de stads-en achterverlichting, de
en de kentekenplaat.

middel van de dubb ele veiligheidspal te waarborgen .

instrumentenbord-verlichting

2 . Voor de claxon, de sigarettenaa nsteker
(404-), de verlichting van het hand schoenenkastje (Break) , de plafonniers
en het elektrisc h klokje.
3. Voor de clignoteurs, stoplichten, de
ventilator, de benzinemeter, de thermometer van het koelwater en de
co ntrolelampjes voor : de oliedruk, de
remmen en de choke.

Uitschakeling van de gehele elektrische installatie

4 . Voor de verwarming , de ruitenwissers
en eventuele accessoires.
Door de plastic vleugelmoer,
welke zich bevindt op de nega tieve pool van de accu , twee
slag en los te draaien , schakelt
men de gehele elektrische installatie uit.

Benzinetankdop
De vulopening bevindt zich
onder een klep in het linker achterscherm.

-
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404 L. - Bij het wederom aansluiten van de accu, verzuime men niet h et
elektrisch klokje weer op gang te brengen (zie pagina 13).

-
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Achterklep

Inrichting der slaapplaatsen bij de 404 L
(voor wage ns ui tger ust met vei li g heidsrieme n zie pag . 51 ) .

Open en
De twee voorzittingen kunnen als voigt word en veranderd in slaapplaatsen :
Om de achterklep te openen , drukt men op de knop van het slot en trekt
men de klep met het handvat omhoog. De achterk lep wordt i n elke stand in
ba lans gehouden door midde l van een scharnierconstructie en wei van
horizo ntaal naar algehele opening van 125°, waardoor een laadopening
van 1,080 x 0,800 m. vrijkomt.

ha nde l
naar achteren
drukke n en de zitti ng tot
stuitpunt naar voren schui ven .

door handel 2 op te lichten
kan men de rug leuning
verste ll en .

Aldus kan men ee n slaapplaats inrichten voor een persoo n, in w elk geval
de plaats achter de bestu urde r vrij b lijf t . Naar verk iezi ng ka n men ook
t w ee slaapplaatse n inrichte n en w ei door beide rug leuninge n neer te klap pen en daarbij het kusse n van de ac hte rbank iets op te til len .

Slu iten
De sleutel voor de voorportieren
di ent tevens voor afsluiting van
de achterklep. Om te sluiten draait
men de sleutel ee n halve slag na ar
rechts en om te ontsluiten een
halve slag naar links.
Om de zitp laa t se n w eer in normale stand te brengen, trekt men handel 2
om hoog . De rugl euning komt dan automatisch in verticale stand.

-
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INTERIEUR INRICHTING
BREAK EN STATIONCAR
Achterbank en laadvloer

FAMILIALE
Middelste zittingen
Teneinde d e achterste bank
to eganke lijk t e maken , kunn en de
beide midd elst e zittingen afzon derlijk opgeklapt worden door
het pedaa l aan de buitenkant van
de zitting in t e drukken .

Om de rugleuning van de achterbank te kantelen, moet men de
2 zijdelings e grendels ontgren delen .
De diverse stand en van de ach terbank maken veranderlijke laadruimte mogelijk .

1. - Normale

stand

De laa dlengte ac hter de leunin g
va n de ac hterba nk is 1,300 m.

2 , - Opgeklapte zitting en leuning

Als de zitting terugg ek lapt wordt,
wordt deze automatisch w eer
vergrendeld .

Achterste bank
Deze bank is opkl apb aa r om achtenn meer laadruimte t e krijgen .
Hiertoe schuift men d e tw ee
gre ndeltjes van de ru g leuning
naar binn en, klapt deze op de
zitting en draait het geheel
tege n de leuningen va n de mid delste zittingen . Een aa n de leu ning van de rechter zi tting bevestigde vergrendeling houdt de ac h terste bank in verticale stand .

Door de zitting van de ac hterb ank tegen de rugleu ning van de voorzitti ng en te klappen en vervolgens de rugleuning van de ac hterba nk neer te
klappen , verkrijgt men ee n vlakk e laadv loer met ee n nuttige lengte van

1,905 m.
3 , - Gedemonteerde

rugleuning

en

teruggeklapte steun .

D emon t eer de rug leuning door de 6 bouten los te draaien en klap de
sta len steu nplaat naar bened en, daa rbij de zitti ng lichtj es optiliend. D e
laa dlengte wordt dan gebracht op 2,136 m.

-
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VERWARMING -

VOORRUITONTDOOIER

H et in de 404 g emonteerd e syst ee m maakt het mogelij k de binn entemperat uur van
de auto te verhag en, het beslaan va n de voorruit te vo orkomen en de ca rrosserie te vent ileren.

De lucht wordt normaa l to egevoerd door de snelh eid va n de wagen .
Bij geringe snelheid kan , om deze to evoer te activeren , de ventilator van de
kachel (s chakelaa r 7 op de kachel) in w erking w ord en gesteld .
Naar links: lang zaa m - Naa r rechts : vlug .

Speciale regelingen
Afgesloten toevoer van de buitenlucht .
Knop 5 : kl ep van de lu c httoevoer.
Norm aa l moet deze knop uitg etrokke n zijn om de buitenlucht in de wagen
toe te lat en.
Om het binnendring en van b.v. gassen van passerende wagens e.d. t e
verhinderen , drukt men deze knop tijdelijk in.
In dit geval dienen ook de lu chtrasters gesloten te worden door manettes
uit t e trek ke n.

Laterale luchtrasters - uitsluitend verse lucht
De luchtrasters 2 en de buizen 3 zorge n voor d e v erd eling van de verse
lu cht.

Voorruitontdooier

Bediening - Manette 1
1 - Uitgetrokken : i nl aa t gesloten.
2 - Half ingedrukt : inlaat verse lu c ht door de dra aibare rasters 2 , met
de hand regelbare richting van de luchtstroom.
3 - Geheel ingedrukt : inl aa t van de verse lu c ht door de rasters 2 en
door de buizen 3.
Deze manette wordt door middel van nokken in de gekozen positi e gehouden.
Tussen de standen 1 en 2 is de inlaat door de rast ers.
Tu ssen de sta nden 2 en 3 is de inlaat door de rasters en door de buizen .

Manette 8
Met deze manette kan men ee n gedeelte der lucht op de voorruit richten
en de hoeveelheid da arvan regelen door deze manette t e schuiven van
rec hts naa r links.
Bij zeer koud weer kan men, door de twee ond erste klepjes 6 tijdelijk
te sluiten, praktisch ail e verwarmde lucht langs de voorruit dirigeren ; opent
men deze klepjes wederom , dan komt de verwarmde lucht d irect in de wagen .

Verwarming
Versnelde verwarming
Verdeling der lucht, met vcriab ele t emperatuur, door de k lepj es 6 en door
de defrosters aa n de o nd erzijde van de voorruit.
Manette 4 : bedi ent d e kraan van de verw armin g .

Rechts: blauw e punt : koud .

Bij bijzonder lage bu ite ntemperatu ur kan men , door k nop 5 in te drukken
en de ventilator van de verwarmi ng 7 i n werking t e stellen , een snellere
verhoging van de binn entemperatu ur verkri jg en, aa ngezie n dan ailee n de
in de wagen aa nwezige lu c ht wordt verwarmd .

Links : rode punt : warm .
Tussen koud en warm: tu sse ntem peraturen.

-
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M en trekt knop 5 w eer uit zodra de temperatuur voldo end e wordt geacht.

-
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HET

RIJDEN

MET

DE AUTO

Stilzetten van de motor
Draai de sleutel naar links.

Starten van koude motor

Trek nooit de sleutel uit het slot, voordat de wag en geheel sti lstaat
(zie pag . 49) .

Men overtuige zich , d at de versnellingshandel vrij sta at.
Chok ek nop 1 uittrekken , meer of minder ver al naa r gelang de buiten temperatuur.
Draai de sleutel 2 ee n halve
slag naar rec hts ; het contact
staat nu aan en de con trol elampj es 12 va n de oliedruk
en 13 van de c hoke ( pag .25)
moeten gaan branden .

Gebruik van de versnellingen
D e vier versnellingen vooruit zijn gesynchroniseerd , zodat men gemak kelijk naar de 1 e versnelling kan schakelen onder het rij den , maar.

bekrachtigde

Terugschakelen naar de eerste versne//ing mag uitsluitend geschieden
bi} snelh eden onder de 25 km lu.

Het controlelampje van de
rembekrachtiging (1 4 p. 25)
moet nu ook gaan branden .
Ind ie n, voordat de motor
gestart wordt, het lampj e
niet gaat branden, moet men
de w erking controleren door
enige malen het rempedaal in
te trappen , teneinde hetvacuum
uit de bekrachtiger te late n
o ntsn appen .

Beweeg de versne llingsh and el
volgens de sc hets hiernaast.
De neutrale stand ligt op de
lijn 3 - 4.

am de motor t e starten draait men de sleutel verder naar rec hts, zond er
gas te geven .

Trek niet onnodig hoog op in
de versnellingen , daar hi erdoor
de kleppen kun nen gaan « zweven » en beschadiging niet uit gesloten is.

Wagen met
remmen:

Spaar Uw motor. Aarzel niet een
lage re versnelling in t e schakelen, als de motor beg int te stoten. H ij zal U er dankbaar voor
zijn .

R

Zod ra de motor aanslaat, laat men de sleutel los.
Laat de motor enig e ogenbli kke n draai en ; de rode co ntrolelampjes 12
en 14 moeten dan uitgaan.
Druk de chokekno p 1 in naar gelang de motor warm wordt. H et con trolelampje 13 moet uitg aa n als de choke geheel ing edrukt is.
Geleid elijk accelereren, doc h het gaspedaa l nooit ge heel intrappen
alvorens de motor op temperatuur is (middelste gedeelte van de
temperatuurmeter) .
Laat een koude motor nimmer

« razen ».

Laat nooit onder het rijden uw voet op het kop peli ngspedaal
rusten .
Nimmer een helling afdalen met het versnellingshandel in neutrale stand .
Voordat men de achteruit inschakelt, moet de auto volkomen
stilstaan.
Indi en u moet w ac hten voor ee n stop li cht, verdient het aa nbevelin g de
vers nelling in de neutrale sta nd te zetten en het kop peli ng spedaa l niet

Starten van warme motor

ingetrapt te houden.

M aak geen gebru ik va n de choke, maar trap het gaspedaal iets in , terwijl
men start. Het startercon t act moet direct losgelaten word en, zodra de motor
aa nslaat.

te laten slippe n. Gebruik de handrem .

Op een helli ng moet men de wag en niet laten stilstaan door de koppeling

-
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CONTROlE ONDER

Gebruik van lichtschal<elaar

HET

RIJDEN

FAMILIALE en BREAK
Deze schakelaar is op de linkerzijde van de stuurkolom
aangebracht, tegenover het
versnellingshandel, zodanig dat
hij bediend kan worden zander
het stuurwiel los te laten.
Hij heeft vier standen , nl.
drie voor verlichting en een
neutrale, lOals aangegeven op
nevenstaande tekening .

AV - Claxon
1 - Stadslicht
2 - Dimlicht
3 - Groot licht

Olie-circulatie
Nimmer rijden, terwijl het oliedruk - controlelampje 12 brandt ;
indien dit lampje nl. brandt, kan dit wijzen op een defect in de olie-circulatie.
Men zette de motor onmidde llijk af en late deze afkoelen ; vervolgens con tro lere men het olie - niveau met de peilstok en lo nodig vulle men bij (zie
pagina 30) . Vervolgens laat men de motor weer draaien. Blijft het lampj e
branden , dan zet men de motor af en waarschuwt de dichtstbijzijnde Peu geot-dea ler.

Lichtsignaal
Door de lichtschakelaar naar beneden, naar de stand AL, te drukken kan
men met de koplampen lichtsignalen geven.
9
10
11
12
13
14
15

1 Thermisch e voltmet er
2 Temperatuurcontrol elam pj e
3 Benzin emeter
4 Instrum entenbordv erlichting
5 Snelh eidsmet er
6 Stadsli chtco ntrol elam pje
7 Totaalt eller en dagtell er
8 Verstel ling van dagtell er

Claxons
D e bediening van de claxo ns geschiedt door het indrukken van de
claxonring , welke op het stuurwiel is gemonteerd, of bij de stationcar
door het indrukken van de knop in het midden van het stuurwie l.

Elektrisch klokje
Verst elling van elektrisch klokj e
Control elampj e van de clignoteurs
Cont rol elampj e van d e oliedruk
Control elampj e van d e c hoke
Control elampj e van de rem men
Contro lelampj e voor groot licht

Temperatl urcontrolelampje
Ais dit lampje 2 gaat branden wijst het op een defect in de koeling
van de motor. Gelieve direct te stoppen en de oorzaak van de slechte
koe ling te laten opsporen .

Achteruitkijl<spiegel

404 L

De achteruitkijkspiegel is een z.g. anti - verblindingsspiegel. Door op het
onderste hefboompje te drukken kan men de stand van de spiege l zodanig
wijzigen, dat men niet meer verblind wordt door de verlichting van achter
u rijdende wag ens.

Remmen
I ndien het control elampje 14 g aat branden als de motor draait kan dit
wijzen op:
ee n detect aan de rembekrachtiger, waardoor de werking te niet gaat
en een zeer hoge druk op het rempedaal uitgeoefend moet worden.
of op een gebrek aan remvloeistof in het remvloeistofreservoir (zie pag. 31)
In dergelijke gevallen moet men onmiddellijk stoppen en daarna
met lage snelheid voorzichtig naar de dichtstbijzijnde Peugeot agent rijden.

-
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Ventilator

Laden van de accu

De motor is uitgerust met een automatisch in -en uitschakelende ventilator,
welke zich inschakelt als de temperatuur van het koelwater tussen 80 0C
a 90 0 Cis.
D e werking van deze ventilator is geheel auto mati sch ; speciaal onderhoud
is niet vereist.
Bij niet goed functioneren rijde men met lage snelheid naar de dichtstbijzijnde Peugeot-agent (zie ook pag. 47).

Let van tijd tot tijd op de thermische voltmeter om de spanning van de
accu te contro leren.
Met stilstaande motor en aangezet contact moet de naald zich na
40 a 70 sec. links in de gearceerde zone van de wijzerschaal bevinden .
Bij normaal rijden moet de naald zich rechts in de gearceerde zone
bevinden; dit betekent dan dat de accu voldoende spa nning heeft en
goed geladen wordt.
Indien de wijzer in de rode zone aan de -

kant komt, dient de werking

van de elektrisc he installatie gecontroleerd te worden .
Indi en de wijzer in de rode zone aan de
regelaar gecontroleerd te worden .

STATIONCAR

+ kant komt, dient de spannings -

Oliecirculatie - watertemperatuur

Clignoteurs

H et rode-controlelampje no. 3 verricht twee functies n. I. controle van de
oliedruk en van de temperatuur van het koelwater.

De schakelaar voor de clignoteurs , die is aangebracht onder het stuurwiel,
valt automatisch terug . Het groene controlelampje op het instrumentenbord

Ais dit lampje brandt bij normaal rijden , kan dit wijzen op een defect in
het koel-of smeersysteem .
Controleer dan het olieniveau met de peilstok en vul zonodig tot
mal» bij.

brandt aileen als de clignoteurs in werking zijn. Indien de clignoteurs te snel
gaan knipperen , dient men de gloeilampjes te controleren.

« nor-

INRIJDEN
Gedurende deze periode nimmer de snelheid opvoeren boven:

1". versn.

2". versn.

3". versn.

4 ". versn.

20 km /u

45 km / u

70 km /u

90 km / u

Bovensmering

« Esso Upper Motor Lubricant » mag in de verhouding

van een maatdop (50 cc) per 10 liter benzine toegepast worden.
Aangeraden wordt na de eerste 1 000 km geen gebruik meer te maken

van bovensmering .

1 . Control elampje voor groot licht
2. Benzin emeter
3 . Control elampj e voor ol iedruk en
ko elwatertemp eratuur
4. Tota altell er

5.
6.
7.
8.
9.

Sn elh eidsmeter
Control elampje v. d. clignoteurs
St adslic htc ontrolelampje
Th ermisch e voltmeter
Control elampj e v. d . chok e

Controleer het niveau van het koelwater in de radiateur (zie ook pag.39)
en vul eventueel bij tot 5 cm onder de vulopening.

Nimmer koud water bijvullen bij warme motor.
Vervolgens laat men de motor weer draaien . Ais het lampje blijft branden ,
zet dan de motor af en waarschuw de dichtstbijzijnde Peug eot-agent.

-
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Controlebeurt na de eerste 1 000 km
Deze gratis servicebeurt is een voorwaarde voor de garantie.
Zij moet word en verricht tussen 1 000 en 1 200 km , binnen een termijn
van drie maanden na de datum van aflevering door een officie le Peugeotagent.
De garantiekaart, die het mogelijk maakt de controle-beurt te laten
verrichten zal na aflevering per post toegestuurd worden.
Gewoonlijk zal men de wagen voor deze contro le-beurt 24 uur moeten
missen .
Aangeraden word t van te voren een afspraak te maken.
-
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VOO RZO R G S MAATR EG ELEN
TE NEMEN BIJ KOUDE

III - fMEllIN' EN ONDERIIOUD
Gebruik voor de s.71ering van Uw 404 uitsluitend de ESSO producten.
die op de volgende pagina's aanbevolen worden.

Koelsysteem
Om bevriezing te voorkomen , verdient het aanbeveling
v ri esmiddel te gebruiken.

Tot

ESSO anti -

Zij werden gekozen na talrijke proe fnemingen , zo dat zij uitstekend voldo en
voor h et onderhoud van Uw wagen. Bovendien tasten zij niet de bij onze
automobielen toegepaste alliages aan.

Gebruik

50 C

liter

12 0 C
21 0 C
35 0 C

2 liter
3 liter
4 liter

ONDERHOUDSSCHEMA
PEUGEOT OF

ESSO

ANTlVRIES
Gratis service-beurt na de eerste 1 000 km

De automatisch in - en uitschakelende ventilator treedt tussen de 80 en
90 0 C i n we rking . Omdat alco hol reeds bij 78 0 begint t e koken , is het verboden dit als anti -v riesm idd el t e gebru iken.

Frequentie van de uit
te voeren werkzaamheden
ELKE 1 000 km

I

I

Ni vea u
cont ro leren
Verversen
Reinig en

Rubber tochtstrippen

ELKE 5 000 km

Nivea u
co ntro leren

Teneind e het vast vrieze n van de rubber tochtstrippen van de po rt iere n
en het kofferdeksel te voorkomen , verdient het aa nbeve lin g deze door
middel va n ee n kw ast in t e smeren met g lyce rin e.

I

Zorg dat de acc u goed geladen is. Een gelade n acc u is namelijk minder
gevoe lig voor vorst dan ee n lege of h al f-g eladen acc u.

I

ELKE 10000 km
Con trole

Wassen
ELKE 20 000 km

28 -
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)

Sm ering

ELKE 30 000 km

-

I

I
Verva nging

De produkten . die in de winter bij snee uw en ijzel op de w eg gestrooid
wo rd en zijn zeer corrosief. W as daarom uw wagen in de winter veelvuldig
en v ergeet daarbij ook niet de onderzijd e.

I

Controleren
Vervanging
Verversen

Accu

I

I

Smeren
ELKE 5 000 km
OF IEDERE MAAND

I

I

Ve rverse n

I

Verversen

I

-

29-

Organen
Motorcarter
Remvloeistofreservoir

I

I

Motorcarter
Luchtfilter
01 iebad Iuc htfi Iter
Versnellingsbak
Achterbrug
M echa nisc he de len
Carross eri e
Accu
Radi ate ur
Band en

I

Pag .

30
31
32
31
31
33
33
33
37
39
39
39

Oliefilt ere lement
Versnellingsbak
Bougi es
Stroomverd eler
Station ai r d raa ien
Lu c htsp leet ve ntilator

32
40
40
40
40
40

Bougies
Lu chtfil te r v.d .
Hydrovacbekrac htiger
Lu c htfi Itere leme nt

41
41
41
41

Voorwielnaafdoppen
met vet
Rem c irc uit
Ac hterbrug

42

I
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ELKE 1 000 km

CONTROLE VAN HET OLIENIVEAU

ELKE 1 000 km

NIVEAU CONTROLE

Zo nodig bijvullen

MOTOR

Inhoud : 4 liter

Remvloeistofreservoir
Contro leer veelvuldig het niveau
in het doorzichtige remvloeistofreservoir en in het reservoir van
de koppelingsbediening .
Het doorzichtige reservoir is
voorzien van een maximum-niveaustreep . In het koppelingsv loeistofreservoir moet het niveau
li ggen op 3 mm onder de dek selrand .

Indien het remvloeistofniveau aanzienlijk gezakt is kan dit
wijzen op een lekkage en dient men deze direct te laten opsporen
resp. repareren.

Thermostables remmen: Indien het remvloeistofniveau te laag wordt.
gaat het controlelampje 14 op het instrumentenbord branden (zie pagina 25).
Zorg, dat het lu chttoevoergaatje in de schroefdop niet verstopt raakt .

ESSO UNIFLO

ElKE 5000 km
Het bijvullen van olie tussen twee verversingen behoort tot het normale onderhoud en dient te geschieden in overeenstemm in g met de
merktekens op de oliepeilstok.

Oliebad-Iuchtfilter
Het bovenste deel van de afgeplatte kant komt overeen met het
maximum niveau van het carter.
Het onderste deel van de afgeplatte kant komt overeen met het
minimum , dat het carter aan olie moet bevatten.
Vul nooit meer bij dan aangegeven wordt door het bovenste dee!. daar
de overtollige olie onnodig verbruikt wordt.

-
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Oit filter, dat voor sommige landen als extra wordt gemonteerd, vraagt
een speciaal onderhoud .
Oemonteer het filterelement en spoel het uit in dieselolie. Monteer
het weer, nadat het uitgedropen is.
Reinig het filterhuis, na de onderste plaat te hebben losgeschroefd.
Na montage van de onderste pla at het huis vullen met motorolie tot
een niveau, dat ligt t ussen minimum en maximum merktekens.

-
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ELKE

5000 km

MOTOR

Olie verversen

ELKE

CONTROLE

5000

km

Bijvullen
Controleren

van

het

o li eniveau en event. bijvullen tot

niveau - stop.

Bij lekkage de pakkingen co ntroleren .

H et aftappen van d e motorolie
dient bij warme motor t e
gesc hi ede n.

Inhoud van het motorcarter: 4 I

VERSNELLlNGSBAK
ESSO UNIFLO

Gebruik

uitsluitend in ella
ESSO UNIFLO

jaargetijden

Bij veelvuldig gebruik van Uw wagen in stadsverkeer : ta xi's, huis aan
huis etc ... , evenals bij gebruik tijdens he vige koude dient men elke 2 500 km
de olie te verversen, daar in deze omstandigheden de olie zich snel verzadigt met water en benzine, waardoor de smeereigenschappen achteruit
gaan.

Vervangen

Oliefilter

ACHTERBRUG

H et filtereleme nt no. LS 152 A
of Lockh eed 678. 071 A Ond.n .r
1109.19 moet vervangen worde n :
na

1 000 km

na

5000 km

ESSO GEAR OIL GX 80
(zie pag . 43)

na 10000 km
vervolgens elke 10000 km

Bij het tussentijds ververs en mag dit element niet ged emonteerd worden.

-
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ELKE 5000 km

SMERING

ME C H i 'SCHE

ORGANEN

Smeri ng cJnder druk
Mel ESSO MUL TlPURP OSE GREASE H (10 smeerpunten)

Rechter fuse e
Rechter spoorsta ngkoge l

Middelste lager van de carda nas

Linker fusee

Tandheugel
(2 smeerpunten)

\

I

Stuurhui s
(m atig)

Kruiskoppeling

-
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ELKE 5000 km

ELKE 5000 km

Smeerpunten carrosserie
ESSO HANDY OIL

Te smeren met enkele druppels MOTOROLIE.

Veiligheidspal
van motorkap

Stroomverdeler
(viltje onder de rotor)

Draaipunten : handrem en versnellingsh andel.
Kabeltjes : choke , motorkap en verwarming .
Te smeren met ESSO MULTIPURPOSE GREASE H: kogelgewrichten van
de versnellingsstangetje s.

M otorkapsl u iti ng

Scharnieren van
motorkap

-
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ELKE

5000

ELKE 5000 km
OF MAANDELlJKS

km
ONDERHOUD
Portiersc ha rn ieren
Portierophouders

Accu
De acc u is een vitaal onderdeel en verdient daarom aile zorg. Men lette
er op, dat de platen steeds plm . 1 cm zijn on derg edompe ld.

Scharnieren van
achterklep

Uitsluitend bijvullen met gedestilieerd water . Dit is van groot
belang voor de levensduur van de accu.

de

Bij v eel stadsverkeer 01 in de w i nter kan veel starten ee n aanzienlijk
spanningsverli es van de acc u veroorzake n.
Het verdient daarom aanbeveling, al naa r het gebruik , de accu al en toe
bij t e laden , w aa rbij de
en - aansluitingen los genomen dienen
te worden .

+

Banden
Bandensp anning control eren wanneer de banden koud zijn . Vergeet het
reservewiel niet . Zi e v~~r de juiste bandenspanning pagina 8 .
Een te lage spanning heelt ee n nadelig e invloed op de levensduur der
banden, verhoogt de weerstand op de weg en veroorz aa kt daard oo r een
hog er benzin ege bruik.

Radiateur
Controleer het niveau van het ko elwater en vul zo nodig bij tot plm.
5 c m . onder de vulopening .
Nimm er koud w ater bijvullen bij warme motor.
Portiersloten
(enkele druppels glycerine)
Portiersc hoten

Het verdi ent aa nbeveling eens p er jaar na de vorstp eriode het koelsysteem
sc hoon te spoelen .

BELANGRIJK
Bij het losdraaien van de radiateurdo p
men voorzichtig t e werk gaan (de vu ldop
die is algesteld op 280 mb waardo or het
op 107 0 C gebracht wordt) . Draai de dop
laat d e druk ontsnappen, alvorens ve rder

-
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bij warme motor, moet
bev at een overdrukklep,
kookpunt van het water
tot de eerst e aa nslag en
te draai en.

ELKE

ELKE

10000 km

20000

km

lUCHTFllTER (Oroog)

Bougies

Reinig het filterelement door het en ig e malen ond er te dompelen i n
een mengsel van 80 % d iese loli e en 20 % motoroli e. M onteer het w eer,
na het t e hebben laten uitdruppelen.

In dien zij ni et bij de vorige 10000 km beurt ve rvange n zijn moeten
zij nu zeker vernieuwd word en.

luchtfilter van Hydrovac bekrachtiger

BOUGIES
Contro leer de elektrode nafst and, die 0,60 mm moet zijn.
I ndien dit noodzakelijk is, moet men de bougi es vervangen door bougies
v an hetzelfd e type. (Pag . 44) .

met

Thermostab /es

Vernieuw het filt ereleme nt doo r
de borgveer en het gepe rforeerde
p laatj e t e verwijderen.
Indi en veel onder stoffige om stand igh ede n gereden wordt, ver dient het aa nbeve ling dit filter
vaker te ve rni euwe n.

Stroomverdeler
Onderbrekerpuntafstand co ntrol ere n.

o ntsteki ngstijd stip

Op 404's
remmen :

con trol eren.

N.B. - H et filter mag na ait geo/ied
worden.

Stationair draaien
Stationair to ere nta l co ntroleren : 650 omw I min . Zo nodig bijstellen ,
volgens de aa nwij zin ge n ver meld op pag . 46.

Luchtfilter van de carburateur
Automatisch in-en uitschakelende ventilator

Vern ieuw het filt erelement. be halve bij ee n o li ebadfi lter.

Controleer de af stelling van de luchtspleet (pag. 4 5).

Naafdoppen van de voorwielen

In de naafdop mag ni et meer
dan 15 gr. vet (g rootte van een
noot) aa nwezig zijn .

VERSNELLlNGSBAK

O li e verversen

ESSO MUL TlPURPO SE
GR EASE H

1.150 I.

ESSO UN/FLO

-
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IU - OlUEilfE IIFfTEIIIN(JEN

ELKE 20 000 km

Aangeraden wordt de hierna omschreven werkzaamheden
Peugeot -importeur of zijn officiiile agenten te laten uitvoeren .

Hydraulische circuits

door de

Wacht daarbij niet tot het laatste moment voor het maken van een afspraak.

Aftappen , opnieuw vullen en ontluchten

81/ het naderen der vacanties zijn de werkplaatsen altijd erg druk. Maak
daarom tijdig van te voren een afspraak.

Gebruik uitsluitend : lockheed 55 of Nafic FN 3
of Peugeot remvloeistof.

Distributie
Afstellen van de distributie dient te geschieden met abnormaal grote
klepspeling , teneinde de invloed van de nokhelling te verminderen . Breng
d e klepspeling van de eerste cilinder op 0 ,7 mm ; met deze speling dient
de afstelling als voigt te zijn :
A antal
Slag in
graden op
mm op
vliegwiel
de zuiger weg
1---=----

I

ELKE 30 000 km

Begin
Einde
Begin
Einde

ACHTERBRUG

0 ° 30'
35°
35° 30'
10°

opening inlaat
sluiting inlaat
opening uitlaat
sluiting uitlaat

0,013
68,08

67 .92
0.707

Na controle van de afstelling moet de klepspeling weer op de normale
wa arde worden gebracht.
Olie verversen

1,400 I.
ESSO GEAR OIL GX 80

CILINDERKOP
Bij het aanhalen van de cilinderkopbouten dienen de volg end e vol gorde en waarden beslist in acht te worden genomen .
Aantrekvolgorde: in spiraal

Voorzijd e

-
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Bougies
M ontage
v.d. kop

Natrek ken

Draa i ail e bo ute n aa n met 5 m . kg .

I
I

Gebru ik makende va n de mo men t sleutel (S UN N EN PN 50, bij voorke ur) met het spec iale
hul pst uk me t Peugeot On d. nr. 8 012 9 d ient
bout voor bout als vo igt aa nge haa ld te
worde n :

\

I

Draa i d e bo ut los en t rek hem vervo lge ns met
2 mkg aan .

De bo ugies hebbe n een lange sc hacht.

40 4 L

Pl aat s de wijzer van he t gereedsc hap 8.0 129
tege nove r het 0 - merkte ken.
Trek de b o ut aa n , totdat de w ij zer tege nover
het 90 -me rkteke n staat.

Trek de v ol ge nde bo ut op deze lfde wij ze aan.

404 U 6

A .C .

MARCHAL

44 XL

35 HS

P 44 X L

36 HS

CHAMPION
N 9

Y

Onderdeel
nr.
596 1.19
596 1.12

El ektrodenaf sta nd: 0 .60 m m.

Stroomverdeler
I ndi en deze w erkzaamh ede n bij ee n ni et - Peuge ot age nt uitgevoerd
worden, dierl t men d it voo rsc hrift te to nen, opdat een en ander goed
uitgevoerd w ord t.

Ontst ekingsvo lgorde:

1 -3- 4 -2.

V66ro ntsteking : 10° op het vliegwi e l
De juist e af st and t usse n de geo pende
contactp unten is 0040 mm .

Kleptuimelaars
A fstell en di ent uitslu it end t e geschieden bij koude mot or. ( na 6 uu r
o nafg ebro ken stil sta nd is de motor ko ud) .
D e speling die nt dan te bed rage n :

U,

I,

U,

I~

U,

/;)

U,

I,

Uitlaat : 0 , 25 mm

Onderstaande
klep dient gehee l
geope nd te zijn

-
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Ventilatorriem

0 , 10 mm

Inlaat

Na enkele uren fun ct ioneren, ka n de ve ntil atorri em d e ind ruk geve n,
dat hij te slap gespa nn en is ; blijft hij ech t er de poe li es va n wat erpo mp en
wi sse lstroo mdyn amo goed mee nemen, dan is gee n nast elling n od ig .

Voor het afstellen
van onderstaande
tuimelaars

Nast ell ing va n de ven til atorri em die nt
koud t e gesc hiede n, door na de bevest ig in gsbou t losgedraaid t e hebbe n d e
w isse lstroomdy namo te ka nte len, to td at
ee n ver lengi ng va n 2 a 3 ° /0 ve rkregen
is.

13 U ,.

U,
U:l
U \.

I,

U"

I,

U,

12 U ,
U3

-
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Automatisch in-en uitschakelende ventilator
Luchtspleet co ntroleren en eventueel
nastellen . De normale speling is 0,35 mm
OAO mm . Nastellen is noodzakelijk
zodra deze speling groter is.

a

Mocht om een of andere reden de
ventilator ni et meedraaien wanneer de
naald van de temperatuurmeter in het
rode gedeelte komt, dan is het mogelijk
het steeds meedraaien te verzekeren door
de drie ste lschroeven matig aan te draaien,
na de contra - moeren opgelost te hebben .

Koppeling
De hydraulisch bediende kop peling vraagt geen enk el speciaal
onderhoud, behalve:
- controle van het niveau (p.3 1 )
aftappen van het circ uit (p.42) .

Er mag geen pedaalspeling zijn .

Carburateur
Remmen

De 404' s zi jn uitgerust met een SOLEX 34 PBICA 9 carburateur.

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

D e afstell ing is zodanig , dat zi j bij normaal gebruik in elk jaargetijde voldoet.

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 ste lbouten met vier kante kop, zoals afgebeeld in
nevenstaa nde tekening, met
een sleutel naar voren (rijrichting) draaien , totdat het
remsegment de remtrommel
blokkeert.
Daarna deze bout zover terug
draaien tot de remtrommel juist
vrij loopt.

De oorspronkelijke afste lli ng dient dan ook ni et te worden gewijzigd .

Afstellen voor stationair draaien (bij warme motor) .

Alvorens tot deze afstelling over te gaan , moet men zich overtuigen ,
dat de bougies in goede staat zijn , dat de elektrodenafstand juist is en de
co ntactpunten van de verdeler goed zijn afgeste ld.

Op gelijke wijze met de andere
stelbout handelen. D e beide
remsegmenten van dat wie l
zijn dan afgeste ld.

De motor moet goed warm zijn (ventilator ingeschakeld) .
Breng met aanslagschroef Z het toerental op ± 670 omw I min.

Op dezelfde manier de rem van
het andere voorwiel afstellen.
Bij de achterwielen moet de achterste ste lbout naar achteren worden
gedraaid.
Nimmer de afste ll ing van het rempedaal wijzigen, daar die door de constructeur v~~r eens en altijd is verricht.

Zoek het maximum toerental , dat bereikbaar is door middel van de
mengselschroef W .
Draai de aanslagschroef Z zeer langzaam terug , tot de motor o ngeveer
670 omw I min . maakt.

Er mag zich absoluut geen lucht in de remleidingen bevinden.
-
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Draai de schroef W zover aan, dat de motor onregelmatig gaat lopen
en draai deze schroef vervolgens zo weinig mogelijk terug om ee n
toerental van 650 per min. te bereiken .

U - NUll1lJE WENIlEN
STUURSlOT
H et standaard gemo nteerd e stuurslot heeft 5 stand en.

St - Sleut el

uit slot:

Het stuur is geblokk ee rd , als de vergrendelpal
in de stuurstang valt.

SOLEX CARBURATEUR

A -

« ACCESSOIRES » -stand:

De sleutel is t ot de eerste aanslag ged ra aid . In
deze stand kunnen met afg ezette motor toch
verschillende accessoires bedi end w o rden .
Via zekering nr. 4 worden ruitenwissers, kach el venti lator en eventueel de radio etc. gevoed .

G - Sleutel uit slot :
De ontstekin.g is uitg eschakeld, maa r het stuur
blijft vrij.
STARTEN VA N EEN
KOUDE MOTOR
Gs

Benzinespro e i ~

er van c hok e

STATlO ,1AIR

DRAAIEN

Z
W

NORMAAL
a
I{
Gp
V
B
C
V

M - Sleutel vast in het stuurslot ; ontstek ing
ingesc hakeld, spanning op de zek eringen nr. 3
en 4.

stationaire
spro eier
aan slagschroef
Mengselregcl schroef

9

D - Door de sleutel in deze sta nd t e draaien,
wordt de startmotor in werking gesteld . In dien
de motor aanslaat, direct de sleutel los laten die
dan automatisch in de rijstand terug komt. Na het
cont act aan gezet t e hebben kan sl ec hts een keer
gestart word en. Om opnieuw de st artmotor in
werking te stellen, di ent men eerst met de sleutel
het contact af t e zetten.
Moc ht bij het co ntact aanzetten de sleutel enige
weerstand ondervinden, dan dient het stuurwiel
iets heen en wee r gedraaid te worden .
Haal nooit de sleutel uit het stuurslot. als de
wagen nog rijdt.

DRAA IEN

remlu chtdoorla rl t
uitl aa tmond stuk van
ac celeratiepomp
ven tu rie bu is
A cc eleratie -sproeier
( regel t to evoer bij
accelerere n)
stop waarin de
hoofdsproeier is
g emonteerd
Benzi netoevoc r
Benzinefilter
Filter van Clccelera ti e po mp

BELANGRIJK :
Ais het afste llen voor stationair dra aien moeilijk of onmoge lijk b lijkt
dient men zich ervan t e overtuig en d at geen lucht toetree dt lang s de pakking van de carb urateurflen s, klepdeks el, enz.

-
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Laa t bij stil stand v an uw wagen de sleutel niet in de « Accessoires »st and st aa n, d aar dan de acc u o ntlad en kan worden door b.v . d e ventilator
of de radio , die aan b lijven staan .
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Inrichting van de slaapbanken

VEILIGHEIDSGORDELS
In de personenautomobie len kunne n van fab rieksweg e veiligheidsgor dels op de voorstoe len gemonceerd zijn .

Omdoen van de gordels
D oe de bove nste
delen om.

- Sc huif de voorstoe len gehee l
naar ac hteren .

gordel -

- Duw het steekslot op de
be ug el tussen de stoe len .

- Om
ken
st e
aan

de gordel korter t e ma dient men d e boven band van de heup tiem
te trekk en.

- Om de gordel la nger t e ma ke n dient men de onderste
band aa n t e trekken , w aa rbij
de verstelg esp 9 e k a nt e I d
die nt te worden .

H aak het veertj e lo s e n
kant el de beugel van de
veiligheidsgordels naar
ac htere n.

Openen
- Trek het st eekslot van d e
b eugel.

~I

/

Ophanging van de gordels
De gordel kan na de rit
aa n het haakje op de portierstij l opgehangen worden.

-
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Kantel de rugleuningen hal verwege naar ac hteren en
schuif de voorstoelen zover
naar voren , dat de leuning en
tegen de beugel komen.

-
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Kantel nu de rugleuningen
praktisch hori zo nta a l en
schuif de stoelen geheel
naa r voren .
Kante l d e beugel vervolgens
naar achtere n, totd at hij
tegen de rugleuningen komt.

Radiateur
Het is vo ldoend e de radiate ur te vullen tot
Zou men de radiateur toch geheel vull en,
door het overlooppijpje van de radiate ur
bovendi en telkens ee n gedeelte van het

plm . 5 c m onder de vulopen in g .
d an zou het overtollig e water
verdwijnen . In de winter zou
antivri esm idd el ve rloren gaan .

Dru k de beugel naar links,
zodat de rec hter rugl euning
iets opg eti ld kan worden.
- Trek de beugel naar rec hts
en kantel hem onder d e
linker leuning.

Aftappen van het Iwelwater (bij sc hoon spoele n of reparatie) .

- Klap de leuning van de voorstoelen in d e slaapstoelstand .

Het verdi ent aanbeveling bij
het aftappen van het koelwat er,
het antivriesmengsel op t e vang en (be halve bij het ja arlijkse
schoonspoelen) .

Het aftappen
vo igt :
Vuldop van
nemen.

- Om de stoe len weer in de normal e stand t e brengen , di enen dezelf de handelingen in omgekeerde de vo lgorde uitg evo erd te worden .
Vergeet niet de veer weer aa n de beugel aan te brengen .

-
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geschiedt

de

als

radiateur

Manette 4 van de verwarming (zie pagi na 20) verplaats en
naar
« rood »,
waardoor tevens het radiateurtje van de kachel
wordt afgetapt.
Verwijder de aftapplug, die rec hts achter in het ci linderb lok zit.

-
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De aftapkraan , welke zich aan de achterzijde van de radiateur bevindt
opendraaien .

Verlichting V66r
De voorste clignoteurs en de stadslichten zijn uitgerust met een tweekleurig beschermg las.

Bij het opnieuw vullen con trolere men of de pakking van
de aftapstop van het motorblok en het aftapkraa ntj e van
de radiateur goed af sluiten.

Verlichting Achter
De acht erverlichting bestaat uit 3 afzonderlijke elementen :
Bovenl<ant :
Midden
Onderkant :
Onder deze 3

Nadat de motor enige mi nuten heeft gedraaid , controlere men opn ieuw het niveau
van het water in de radiateur.

geel
rood
rood
lichten :

c lignoteurs
achterlicht
stoplicht
de reflector.

Koelwerk van de radiateur
Men controlere regelmatig of het koelwerk van buiten niet verstopt
geraakt is door insekten e.d . Het verdient aanbeve li ng dit koelwerk op
gezette tijden schoon te blazen met gecomprimeerde lucht, vanaf de motorzijd e naar voren .

Gloeilampen
Koplampen

Asymetrisch 12 V - 40 /45 W

Accu

Clignoteurs v66r en achter
Stoplichten

BA. 15 s 12 V - 15 W

D e accu , 12 V, 65 Ah , is voorzien van speciale ARELCO-poolklemmen
en bevindt zich onder de motorkap, aa n de linkerzijde van de motor en dus
gemakke lij k bereikbaar.

Stadslichten en achterli chten
Kentekenplaatverl ichti ng
Verlichting handschoenenkas~e
(Break)

BA. 15 s 12 V - 5 W

I nstru mentenbordverlichti ng
Oliedruk -contro lelampje (404L)
Controlelampje voor oliedruk en
koelwatertemperatuur (404- U 6)
Controlelampje v.d. clignoteurs
Controlelampj e v.d. choke
Controlelampj e v.h. groot licht.
Control elampje v. d . stadslichten

BA . 9 s 12 V - 2 W FB

Bij normaal gebruik heeft de dynamo voldoende cap aciteit om de accu
in geladen toestand te houden .
Wordt gedurende lange tijd geen gebruik gemaakt van de wagen,
dan is het, voor hetgoede onderhoud van de accu (zie pagina 39) , noodzakelijk deze elke maand te laden .
Men houde de accu steeds in gelad en toestand , ook al om het bevriezen
van het elektrolyte te voorkomen.
Bij d e montage van de accu in de wagen , na vervanging of laden , moe ten d e hoezen van de Arelco accupoolklemmen voor de helft met ESSO
MULTIPURPOSE GREASE H gevuld worden .
-
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._-

- - - - - -- - - -----_._Controlelampje van de rembekrachtiging

BA. 9 s - 12 V - 4 W

Plafonniers

Buislampje 10 x 42 - 12 V - 7 W

-
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Koplampen met asymmetrische dimbundel

Ver vanging van een g/oei/amp

Deze kop lampe n b ieden het voordeel dat de rec hter weghelft en de re c hter
berm ove r grotere afstand worden verlicht. Dit wordt verkregen door speciale

N a de sierrand en de refl ector t e hebben verw ijd erd , klapt men de t wee
steunveertjes van de lam pfitting naa r buiten.

gloeilampen en de constructie van d e koplampgl aze n.
Wann eer d e lichtbundel een maa l is ing est eld, zal d eze zich prakti sc h ni et
meer wijzige n. Moc ht evenwel nastelling om ee n of andere reden n od ig
zijn , b.v. vera nd ering in d e bela sting va n d e wage n, aa nrijding enz. , dan kan
deze a!s voigt worden verricht :

Verwijder de lamp ; de aa nsluiti ngen verwijdert men door deze uit de
lamp te trekk en. Men lette er op d at de st elsc hroeven ni et verdraaid word en.
Monteer de ni euwe gloeilamp, er op lettend dat het o ri entati enokje op
zijn plaats komt. Klap de twee veertjes op de lamprand.

verwijd er de koplamprand doo r deze van o nd eren na ar voren t e trekk en

Druk de aansluitingen di ep in hun ligplaatsen .

( hi ervoor zijn t wee gaten aa nwezig).

Montaer de reflector en sierrand .

voor verticale afsteliing : de met een witte pijl aangeduide schroef
verste ll en .
voor horizontale afsteliing : d e met ee n zwarte pijl aanged uid e
sc hroef of sc hroeve n verst ellen .

Verandering van de afste//ing van de koplampen voor landen
met links verkeer.

Uitnemen van een reflector

elBIE

Hiertoe gaat men al s voigt t e werk :

Druk de veer, welke zich aan
d e rec hter bovenzi jd e (rij rich tin g)
bevindt, naar bove n. M aak on derste bevestiging los.

Demonte er de reflector.
Verwijder de lamp.
Druk het geleideblokj e in de fittin g
in teg enovergesteld e stand.

Bij montage lette men o p de
juiste positie van de o nd erste
bevestiging.

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

Verticale afsteliing der koplampen

Ais de lamp goed i n de fitting
zit, kunnen de veertjes weer aa n gedrukt worden .

Voor reehts verkeer :
Druk het gel eideblo kje naa r links 2 .
Bij belaste wagen laat men d e li c htbun de l
zakken door verschuiving van het ste lpl aatj e
va n sta nd 1 (onbe la st) naar st and 2 (bel ast ) ,
om verb li nding va n tegenliggers te voo rkomen . Dit ste lplaa tj e is bereikb aar na de
kop lamp rand t e hebben verw ij derd .

-
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Vo or links verkeer :
Druk
het
geleideblokje
rec hts 1 .

naar

Zorg ervoor altijd een doosj e met reservelampjes i n Uw wagen te hebb en .
Uw dealer heeft specia le reservesetjes v~~r Uw 404 in voorraad.

-
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blokkeer af doende de wielen aan de zijde, we lke niet wordt opgekrikt.

Gebruik van de luil<

draai de wielmoeren los alvorens de wagen op t e krikken .
plaats hefarm van de krik in de dichtstbijzijnde kriksteun van de wagen
bij het te verwisselen wiel.
De krik , de wielomslag en de
steun bevinden zich , bij aflevering
van de wagen, op de op pag . 58
aangegeven plaats.

ter verwisseling van een achterwiel, plaatst men de hulpsteun in de
kriksteun van de wagen aan de tegeno'/erliggende kant.
krik wagen op en verwissel het wiel.
na het
van de
men de
spanning
gina 8).

regelmatig aanha len
wielmoeren , brengt
band op de juiste
(zie tableau op pa -

Het verdient aanbeveling , na
elke repara ti e van een band of
bij het periodiek verwisse len van
wielen , deze te laten uitbalan ceren .

Ter verwisseling van een vOGrwiel gebruikt men de dichtstbijzijnde kokervormige kriksteun aan
de wagen. Ter verw isseling van
een achterwiel , gebruikt men de
kriksteun aan de zijkant van de
wagen bij het te verwisselen wiel
en plaatst men de hulpsteun aan
de andere zijde van de wagen.

Veiligheidsgordels

Zowel voor de chauffeur als voor de naastzittende passagier zijn 3
bevestigingspunten aangebracht voor de montage van veil igh eidsgordels.

Verwisseling van een wiel

Tw ee van deze punten bevinden zich op de vloer achter de zitting ;
de andere 2 punten zijn aangebracht op de middelste deurstijl, zodat
montage afhanke lijk van de lengte van de gebruiker mog el ijk is.
Men overtuigt zich dat de handrem goed is aangetrokken ; daarna
gaat men als voigt te werk :
neem het reservewiel uit het
rei< onder de achterkant van de
wagen .

-
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Aansluiting voor pechlamp
Zelfs indien de mass aaans luiting van de accu is losgedraaid, kan op
de ARELCO accu-poolklemmen een pechlamp door midde l van bananenstekkers worden aangesloten.

-
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Gereedschap
Aileen het beslist noodzakelijke speciaal gereedschap wordt met de
wagen meegeleverd.
De gebruiker, die voldoende technische kennis bezit om zelf onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, kan het naar believen aanvullen.

Banden
Teneinde een zo groot mogelijke levensduur te verkrijgen, dient men
de banden te verwisselen volgens een der onderstaande schema's, waarbij
niet vergeten dient te worden de banden weer op de juiste spanning te
brengen (zie pag . 8) .

Bij de Familiale bevinden zich
de krik met toebehoren onder de
middelste zittingen .

Bij de Break bevindt het gereedschap

zich

rechts

achterin

de wagen bij de achterklep.

Bij de Stationcar is de krik 1
door middel van een klem tegen
de rechter kant van de achterbank
bevestigd .
Het toebehoren 2 bevindt zich
onder de achterbank .

Uitbalanceren der wielen
Na elke bandreparatie of verwisseling van de voorwielen dienen deze
weer statisch en dynamisch uitgebalanceerd te worden.

-
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CARROSSERIE
Beldeding van het interieur

Bekleding van stot :

Wassen
Alhoewe l op zich zelf een eenvoudig e hand eling , zijn toch enige voorzorgen aan te bevelen.

Verwijdering van vlekken
Vlekken zijn te verwijderen met een schone lap, bevochtigd met was -

benzine.

Men mag niet :
een auto wassen in d e volle zon noch bij vriezend weer.

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

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.

-

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 midde len geven een
goed resultaat zander de bekleding te beschadigen.

In de was zetten
Aile in de handel verkrijgbare middelen kunnen worden gebruikt voor
de synthetische lakken der verschillande modellen van onze produkties.

Bekleding 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.
trich loorethy leen .

Ruiten
Na het wassen nawrijven met een droge schone doek , eventue el met een
reinigingsmiddel voor glas.

De oorspronkelijke glans komt , na afdrogen en wrijven met een droge
doek, weer terug . Derhalve is het af t e raden te trachten er een hogere glans
aan te g even door gebruik van was of dergelijke middelen .

Vergeet vooral niet de ruitenwisse r-veg ertj es eveneens t e reinig en.

Teervleld<en
Accessoires van plastic
De verschillende in d e handel verk rijgbare middelen om t eervlekken te
verwijderen zijn niet aile geschikt voor iedere laksoort: met sommige van
deze mlddelen loopt men gevaar dat d e lak wordt aangetast en er lich t e
plekken ontstaan die, na opdrog en, blijvend zijn. Bij het lakwerk van de
404 moeten teervl ekken uitsluitend verwijderd worden met ee n vette
substantie, zoals b.v . boter, vaseline-oli e, 01 ijfolie, wond erolie.

-

62 -

De van plastic of plexiglas vervaardigde accessoires dienen uitsluitend
met gewone benzin e te worden gereinigd .
In geen geval trichloorethyleen gebruiken , daar hi erdoor bepaald e plasti c
stoffen worden aangeta st .

-
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Code Houge :
Phare J nun c :

Bijzo 'l(l c rhc iu Brea k

SCHEMA

VAN

A tot Z

Stekkers

A.C.

Sigarettenaa nsteker

AI.

DE

r ood dimli c ht
geel groo l li cht

ELEKTRISCHE

INSTAlLATIE

I.A.D.

Motorcontact met startschakelaar en stuurslot

Stroomverdeler met condensator

I.CIi.

Schakelaar clignoteurs

Wisselstroomdynamo

I.E.V.

Schakelaar ruitenwisser-moto r

Av.

Claxon

I.E.V.P.

Bie.

Accu

Schakelaar verlichting v.h .
handschoenenkastje (break)

Bo.

Bobine

loP.

Portierstijlschakelaar v. plafonnier

Alt.

C.A.

Claxonschakelaar

loS.

Schakelaar stoplichten

C.CIi.

Automaat v.d. clignoteurs

I.T.S.

Schakelaar van choke controlelampje

Cli .

Clignoteurs

Com.

Lichtschakelaar

LV.

Schakelaar v.d. achterklep

Cr.

Aansluitblokje

J.R.

Benzinemeter

Starter met relais

J.Tr.

Benzi nemeter element

E.P.P.

N u mmerplaatverlichti ng

L.

Stadslichten

E.V.

Ruitenwisser-motor

L.E.

I nstru menten bordverl ichti ng
Massaaansluiting v. accu

Dem.

VerI. handsch. kastje (Break)

M.

F.1

Zekering

5A.

M.C.A.

Manocont. rembekrachtiger

F.2

Zekering 10 A.

M.C.H.

Oliedrukcontact

F.3

Zekering 10 A.

F.4

Zekering 10 A.

E.V . P.

FAMILIALE
PI.
Pro
P.T.
R .bie
R.L.F.
Reg.
Rh.

s.
T.Cli
T. H.
Th.V . D .
T.L.
T. Ph.
T. S.
T.S . F.
T .T.E.
V.CI.
V.D .

+ a.c.
+ p.

EN

BREAK

Plafonnier
Koplamp
Element koelw. thermometer
Vleugelmoer v. massaaansluiting
van de accu
Remvloeistofreservoir
Spannings regelaar
Regelbare weerstand voor instru menten bordverl ichti ng
Stoplichten
Controlelampje clignoteurs
Controlelampje oliedruk
Thermocontact van de ventilator
Controlelampje v. stadslichten
Controlelampje groot licht
Choke controlelampje
Controlelampje remmen
Temperatu urcontrolelampje
Ventilator van de verwarming
Autom . in. en uitschak. ventilator.
na aanzetten contact
permanent

+
+

AI.

L.
Cli.

JH ~

~ f-~~

Cii. l. S.

Co de Ro uge:
Phare Jalln e:

roo d di1ll1 ichl
gee I grool l ic h t

SCHEMA VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE STATIONCAR
A tot Z

Stekkers

F.1

Zekering 5 A.

L.

Stadslichten

AI.

Stroomverdeler met condensator

F.2

Zekering 10 A.

L.E .

I nstru me nten bord ve rl ichti ng

Alt .

Wisselst roomdyn amo

F.3

Zekering 10 A.

M

M assa-aa nsluiting v. accu

Av.

Cla xo n

F.4

Zekering 10 A.

M.C . H .

Oli ed rukco nta ct

Bie .

Accu

H.E.

PI.

Plafonnier

Bo.

Sobin e

Contro lelampje oliedrukwatertemp.

Pro

Koplamp

I.A.D.

Motorcontact met start
schakelaar en stuurslot

P.T .

El ement koe lw. co ntrolelamp

R .bie .

Vleug elmoer v. massaa ansluiting
van de accu

Reg .

Sp anningsregelaur

C.A .

Cla xonsc hake laar

C.CIi.

Automaat v.d. cl ignoteurs

I.CIi.

Schakelaar clignoteurs

Cli.

Clignoteurs

I.E.V.

Schakelaar ruitenwisser motor

Com.

Lichtsc hakelaar

I.S .

Schake laar stoplichten

Cr .

Aansluitblokje

T . L.

Control elam pj e v.d. stadslichten

I.T.S.

Oem.

Starter met relais

Schakelaar van c hoke controlelampje

T .Cli .

Controlelampje c lignoteurs

E.P.P .

N ummerplaatverlichting

J.R.

Senzinemeter

T.Ph.

Controlelampje groot licht

Senzin emeter ele ment

T .S .

Choke co ntro lelampje

V.CI.

Ventilator v.d . verwarming

E.V .

Ruitenwisser-motor

J .Tr.

+ A .C

+ na aa nzetten co ntact.
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