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Aanduiding der plaatsen, waar chassis- en motornummer zijn ingeslagen

q ~ L 4.313.357 q
Serie-nummer

-...:l

(

Motor - nummer

Chassisnummer; op rechter voorwielkast, onder de motorkap.
Motornummer;

op linkerkant van het motorblok.
5

Familiale
Vermogen S.A .E.
Gewicht

I Slationcar

72 PK

65 PK

1174 kg

1130 kg

Laadvermogen (excl. v66rpassagiers)

500 kg

Maximum toelaatbaar gewicht

1825 kg

Imperiaal : max. draagvermogen (gelijkelijk verdeeld)

75 kg

Gewicht aanhanger

1000 kg

Maximum snelheid met aanhanger

80 km/ u

~

<

Motor

u

Aantal cilinders

Z

-

Boring
Slag .

o

Cilinderinhoud
Compres sie-verhouding
Cilinderkop

I

(

4

84 mm

Krukas
Nokkenas

80 mm

73 mm
1618 cm 3 11468 cm 3
7,4 / 1

7,5 / 1

halfbolvormig Alpax
3 x gelagerd
in motorblok

Ontstekingsvolgorde
V 66rontsteking

1-3-4-2
0,85 mm

Afmetingen
Spoorbreedte, voor
achter
Wielbasis

1,345 m
1,300 m
2,840 m

Draairadius

5,350 m

Totale lengte
Totale breedte

4,582 m

Hoogte (onbelast)
(belast)

1,494 m

1,625 m
1,434 m

7

Bandenspanning

Modellen

Bandenmaat

Merken

Bandenspanning
(kg /cm 2 - koud)
voor

Familiale

Stationcar

I

16Sx380X
18Sx380X

Michelin
Michelin

1,400
1,600

2,200
2,400

16Sx380X
16Sx380

Michelin
aile andere
merken
Michelin

1,400
1,600

2,200
2,SOO

1,800

2,600

18Sx380X

Hei grendelen der portieren

achter- en
reservewiel

Voorportieren
De
twee
voorportieren
kunnen van buiten en van
binnen gegrendeld worden
door de grendelknop naar
boven te plaatsen n .!. :

van buiten: door de sleutel naar achteren te draaien
van binnen: door de grendelknop naar boven te
trekken

Inhoud
Koelsysteem
Benzinetank
Motorcarter .
Versnellingsbak
Achterbrug .
Remvloeistof-reservoir met remleidingen

liter
liter
4
liter
1,2S0 liter
1,700 liter
0 ,400 liter
7,8

so

N .B. Een voorportier kan aIleen
gegrendeld worden wanneer het
dicht is. Bij het dichtslaan wordt
een voorportier n.!. automatisch
ontgrendeld.

Achterportieren
Het grendelen geschiedt door de
grendelknop 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 open en van het
a chterportier van binnenuit te
voorkomen. Wanneer dit handeltje omhoog staat is opening van
het achterportier van binnenuit
n,!. onmogelijk.
8
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DASHBOARD VAN DE FAMILIALE
1. Trekknop voor het openen van de
motorkap
2. Zekeringen

3. Handrem
4. Luchtinlaatbuis
5. Schakelaar voor de parkeerlichtjes

6. Motorcontact met startschakelaar
7. Instrumentenbord·verlichting
8. Schakelaar voor ruitenwissers en
TUitensproeier
9. Aisluiting luchtinlaat
10. Regeling v. h . volume der verwarming

......

1. Trekknop voor het openen va n de
motorkap
Zekeringen
Handrem
Luchtinlaatbuis
Schakelaar voor de parkeerlichtjes

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

16. Draaibare rasters

11. Schakelaar van de kachel·
ventilator
12. Manette voorruitontdooier
Motorcontact met startschakelaar
13. Plaats voor radio
In 3trumenten bord-verlichting
14. Choke
Schakelaar voor ruitenwissers en
15. Knop regeling inlaat der
ruitensproeier
lucht door rasters
Aisluiting luchtinlaat
Reg e ling v. h. volume der verwarming 16. Draaibare rasters

DASHBOARD VAN DE STATIONCAR
......

II . Schakelaar van de kachel·
ventilator
Manette voorruitontdooier
Plaals voor radio
Choke
Knop regeling inlaat der
lucht door rasters

12.
13.
14.
15.

17.
18.
19.
20.

Handschoenenkastje
Asbakie
Versnellingshandel
Schakelaar va or de clignoleurs
21. Claxonring
22. Lichtschakelaar
23. Klepjes voetverwarming

17.
18.
19.
20.

Handschoenenkastje
Asbakje
Versnellingshandel
Schakelaar van de clig·
neleurs
21. Claxonring
22. Lichtschakelaar

VoorziUingen

Ruitenwissers

De voorziUingen kunnen, ook onder het rijden, voor- of achteruit

De ruitenwissers worden bediend door knop no . 8. Om ze in

worden geschoven.

werking te stellen dient men deze knop een kwart slag naar
rechts ie draaien. De ruitenwissermotor, zich bevindende onder
de motorkap, zorgt tevens voor het automatisch terugvallen der
wissers.

Trek hefboom I, welke zich
aan de buitenkant van de
zitting bevindt, naar achteren en schuif de zitting

.fJ

over de glijders .
De hoogte der zittingen

,I

kan

worden

gewijzigd

IN(,\ ·
Ruilensproeiers

door verplaatsing der bevestigingsplaatjes

op

de

glijders .
Bij de Familiale kan de hellingshoek van de rugleuningen van
verticale stand in horizontale stand worden gebracht. Gezeten
op het kussen, kan men, na handel 2 opgetild te hebben, de rugleuning in de gewenste stand plaatsen.
De rugleuning komt automatisch weer in verticale stand wanneer
men handel 2 optilt.

Ais men met korte stootjes op
knop 8 drukt, spuiten de
sproeiers straaltj es water op
de voorruit; door de ruitenwissers in werking te stellen
(knop 8), verwijderen deze
het vuil van de voorruit.
Het reservoir van deze sproeiers bevindt zich onder de motorkap en dient met schoon
water gevuld te zijn, eventueel met een anti-vriesmengsel in vorstperiode.

Asbakje
Het asbakje is afgesloten door een deksel.
Om het te reinigen drukt men het vergrendelplaatje (in het
midden) in, waarna het kan worden uitgenomen.

Inslrumentenbord verlichting
De instrumentenbordverlichting kan alleen functioneren als de
verlichting van de wag en is ingeschakeld . De lichtsterkte is
regelbaar door schakelaar 7 (pagina 10) te draaien.
12

Elektrisch klokje in de Familiale
Het elektrisch klokje is voortdurend ingeschakeld mits de
batterij niet is uitgeschakeld.
Indien om de een of andere
reden de stroom uitgeschakeld is geweest, drukt men op
knop 3 en draait men deze in
de gewenste richting, om het klokje weer te doen lopen en om
het gelijk te zetten.

Laal nimmer hel klolije stilslaan wanneer de accu "is aangeslolen.
13

Plafonnier

Openen der motorkap

Bij het openen van een voorportier gaat automatisch de plafon-

Het openen van de motorkap
geschiedt door knop 1 (pagina
10) uit te trekken en daarna de
veiligheidspal in de neus van
de motorkap te lichten.
De motorkap wordt in open positie gehouden door een scharnierconstructie met veren.

nier branden. Aan de plafonnier bevindt zich een schakelaar,
waarmede bediening ook mogelijk is .

Zekeringen
Vier zekeringen zijn op een plaat aangebracht, links onder het
dashboard:
1. Voor stads- en achterlampen en voor

de

instrumentenbordverlichting

(18

Bij het sluiten van de motorkap
dient men deze goed in te
drukken om de sluiting door
middel van de dubbele veiligheidspal te waarborgen.

Amp. Messing) .
2. Voor de fitting van het lampje onder
de motorkap, voor de parkeerlampjes,
de plafonnier en de claxons (18 Amp.
Messing) .
3. Voor de clignoteurs, de stoplichten en bij de Familiale de
automatisch in- en uitschakelende ventilator (10 Amp . Cad-

Verlichting onder de motorkap
Links tegen het schutbord, onder de motorkap, bevindt zich een
lampfitting . Men kan gebruik maken van een ballonlampje met
bajonetsluiting, 12 Volt. De fitting heeft geen schakelaar.

mium).
4. Voor de verwarming en de ruitenwisser (18 Amp . Messing).

Uitschakeling van de gehele elektrische insfallatie
Benzinelankdop
De vulopening bevindt zich onder een klep in het linker achterscherm.

Benzine
Naar verkiezing kan men normale of Super-benzine gebruiken; wij wijzen er op, dat na
de eerste 1000 km het gebruik
van bovensmering niet is aan
te raden.
14

Door de plastic vleugelmoer,
welke zich bevindt op de negatieve pool van de accu, twee
slagen los te draaien, schakelt
men de gehele elektrische in,tallatie uit.
Wat betreft de Familiale, verzuime men niet bij het wederom aansluiten van de accu, het
elektrisch klokje weer op gang
te brengen (zie pagina 13).
15

Inrichling der slaapplaalsen bij de Familiale

Achlerklep
Openen
Om de achterklep te openen, drukt men op de knop van het slot
en trekt men de klep met het handvat omhoog . De achterklep
wordt in elke stand in balans gehouden door middel van een
scharnierconstructie en weI van horizontaal naar algehele opening van 125° , waardoor een laadopening van 1,080 x 0,800 m.

De twee voorzittingen kunnen als voIgt worden veranderd in slaapplaatsen :
handel no. 1 naar achter
trek ken en de zitting tot
het stuitpunt naar voren
schuiven
vervolgens het verend
plaatje no. 2 naar beneden drukken en de zitting 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 achter de bestuurder dus vrij blijft. Naar
verkiezing kan men ook twee slaapplaatsen inrichten en weI door
be ide rugleuningen neer te klappen.

Sluiten
De sleutel voor de voorportieren dient tevens voor
afsluiting van de achterklep .
Om te sluiten draait men de
sleutel een halve slag naar
rechts en om te ontsluiten een
halve slag naar links.
16

Om de zitplaatsen weer in normale stand te brengen, trekt men
handel 3 omhoog. De rugleuning komt dan automatisch in verticale stand.
17

FAMILIALE

STATIONCAR
Middelste bank

Achterbank en laadv loer

De rugleuning van de bank
bevat een arm leuning, welke

De d iverse st anden van de
achterbank maken verander-

kan worden weggeklapt om

lijke laadruimte moge Iijk.

,

een grote zitting te krijgen.
Het geheel: rugleuninig en
zitting kan naar voren worden

1.

Normale stand

geklapt om een gemakkelijke
instap naar de achterplaatsen
te verkrijgen.
Hiertoe maakt men de ver-

De laad iengte achter de leuning van de achterbank is
1,300 m.

grendeling los door op een
der twee handels, links of
rechts van de zitting, te druk-

2.

Opgeklapie :IliUing en leuning

ken.
Bij het terugklappen van het
geheel wordt dit automatisch
gegrendeld.

Achierste bank
Deze bank is opklapbaar om
achterin meer laadruimte te
krijgen.
Hiertoe schuift men de twee
grendeltjes van de rugleuning
naar buiten, slaat deze op de
zitting en draait het geheel

18

tegen de rugleuning van de
middelste bank. Een aan deze
leuning bevestigde Ius houdt

Door de zitting van de ac h terbank tegen de rugleuninig van de
voorzittingen te k iappen en vervolgens de rugleuning van de

de achterste bank in vertical",
stand.

achterbank neer te klappen, verkrij gt men een v lakke laadvloer
met een lengte van 1,905 m.
19

3.

Uitgenomen achterbank-Ieuning,
neergeslagen s!eun

Verwarming -

voorruiion!dooier -

aircondi!ioning

Dit systeem maakt het mogelijk de binnentemperatuur van de
auto te verhogen, het beslaan van de voorruit te voorkomen en
de carrosserie te ventileren .

Verwijder de rugleuning, welke door 6 boutjes wordt vastgehouden en klap de stalen plaat naar beneden, daarbij de zitting
lichtjes optillend. De laadlengte wordt dan gebracht op 2/136 m.

4. Maximale laadleng!e
Het is mogelijk, voor speciale gevallen, een buitengewone laadlengte te verkrijgen .
Verwijder de rechter voorfauteuil en klap de steun van de achterleuning neer zoals aangegeven in par. 3 (zie boven) .
Men kan aldu s over de helft van de lengte van de wagen een
speciale laadlengte verkrijgen, vanaf achterklep tot onder het
dashboard van 3/30 m.

Laterale luchtrasters - uitsluitend verse lucht
De luchtrasters 16 en de buizen 4 zorgen voar de verde ling van
de verse lucht.

,r

Bediening - manette 15
1. Uitgetrokken: inlaat gesloten
2. Half ingedruki: inlaat verse lucht door de draaibare rasters
16/ met de hand regelbare richting van de luchtstroom
3. Geheel ingedruki: inlaat van de verse lucht door de rasters
16 en door de buizen 4
Deze manette 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.

Aircondi!ioning
Verde ling der lucht, met variabele temperatuur, door de klepjes
23 en door de defrosters aan de onderzijde van de voorruit.

ManeUe 10 commandeert de kraan van de verwarming
Links: blauwe punt : koud
Rechis: rode punt: warm
Tussen koud en warm: tussentemperaturen.
20
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De lucht wordt normaal toegevoerd door de snelheid van d e
wagen. Bij geringe snelheid kan, om deze toevoer te activeren,
de ventilator van de kachel (schakelaar 11 op de kachel) in werking worden gesteld.

Starten van koude motor
Men overtuige zich dat
de
versnellingshandel
vrij staat.
chokeknop 14 uittrekken

Speciale regelingen
Afgesloten toevoer van de builenlucht

draai motorcontact 6
naar rechts tot eerste
stuitpunt; het contact
staat nu "aan" en het
rode oliedrukcontrolelampje gaat brand en

Knop 9: klep van de luchttoevoer.
Normaal moet deze knop uitgetrokken zijn om de buitenlucht in
de wag en toe te laten.
Om het binnendringen van b.v. gas sen van passerende wagens
e .d. te verhinderen, drukt men deze knop tijdelijk in.
In dit geval dienen ook de luchtrasters gesloten te worden door
manettes 15 uit te trekken.

Versnelde verwarming
Bij bijzonder lage buitentemperatuur kan men, door knop 9 in te
drukken en de ventilator van de verwarming (11) in werking te
stellen, een snellere verhoging van de binnentemperatuur verkrijgen, aangezien dan alleen de in de wagen aanwezige lucht
wordt verwarmd.
Men trekt knop 9 weer uit zodra de temperatuur voldoende wordt
geacht.

om de motor te starten draait men bedoeld contact in dezelfde
richting verder
zodra de motor aanslaat, laat men het contact los, waardoor
dit automatisch in de juiste stand terugveert
laat motor enige ogenblikken draaien; het rode oliedrukcontrolelampje moet dan uitgaan
het geluid dat de distributieketting maakt tot de oliedruk voldoende is, is normaal bij het starten
druk chokeknop in naar gelang motor warm wordt
geleidelijk accelereren, doch gaspedaal nooit geheel intrappen
alvorens de temperatuur van het motorkoelwater 60° C heeft
bereikt.

V oorruitontdooier
ManeUe 12

Laat een koude motor nimmer "razen".

Met deze manette kan men een gedeelte der lucht op de voorruit
richten en de hoeveelheid daarvan regelen door deze manette te
schuiven van open stand (rechts) naar gesloten stand (links) .
Bij zeer koud weer kan men, door de twee onderste klepjes 23
tijdelijk te sluiten, praktisch alle verwarmde lucht langs de voorruit dirigeren; opent men deze klepjes wederom, dan komt de
verwarmde lucht direct in de wagen.

Starten van warme motor

22

Geen gebruik maken van choke, maar gaspedaal indrukken terwijl men start. Het startercontact loslaten zodra de motor aanslaat.
23

Gebruik van de versnellingen

CONTROLE ONDER HET RIJDEN

De vier versnellingen vooruit zijn gesynchroniseerd, zodat men
gemakkelijk naar de Ie versnelling kan schakelen onder het rijden, maar . ...

FAMILIALE

Terugschakelen naar de eerste versnelling mag uitsluitend geschieden bij snelheden onder de 25 km/u.
Het versnellingshandel, dat in drie vlakken verplaatsbaar is,
komt automatisch terug in zijn neutrale stand, overeenkomend
met het vlak voor de 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 terugkomen vanuit de Ie of 4e versnelling in zijn neutrale stand.

Oliecirculatie
Nimmer rijden met een bra·n dend oliedmk-controlelampje; als dit
lampje n.!. brandt, kan dit wijzen op een defect in de oliecirculatie. Men zeUe onmiddellijk de motor af en late deze afkoelen;
vervolgens controlere men het olieniveau met de peilstok en zo
nodig vulle men bij . Vervolgens laat men de motor weer draaien.
Blijft het lampje branden, dan zet men de motor af en waarschuwt
de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer.

Thermometer

Laat nooit onder het rijden uw
voet op het koppelingspedaal
rusten.
Nimmer een helling afdalen met
het versnellingshandel in neutrale stand.
Voordat men de achtemit inschakeU, moet de auto volkomen stilstaan.

De normale werktemperatuur van de motor ligt tussen 75 ° C en
95 ° C. Wanneer de temperatuur 100° C is, is opsporing van de
oorzaak hiervan noodzakelijk.

Gebruik van lichtschakelaar
Deze schakelaar is op de linkerzijde van de stuurkolom aange·
bracht, tegenover het versnellingshandel, zodanig dat hij bediend kan worden zonder het stuurwiel los te laten. Hij heeft vier
standen, n .!. drie voor de verlichting en een neutrale, zoals aangegeven op nevenstaande tekening:
lanternes : stadslicht
code: dimlicht
phares: groot licht

Claxons
De bediening van de claxons
ge schiedt door het indrukken
van de claxonring of bij de
Stationcar door het indrukken
van de knop in het midden van
het stuurwiel
door lichte druk: een claxon
- door 7.waardere druk : twee claxons .
24

,
I

INSTRUMENTENBORD
1.
2,
3.
4.
5.

Thermometer en oliedruk-controlelampje
Benzinemeter
Verstelling van elektrisch klokje
Totoa Iteller
Dagteller

6. Verstelling von dogteller
7. A.mperemeter

8. Elektrisch klokje
9. Controlelampje van de clignoteurs
10. Snelheidsmeter

Ventilator
De motor is uitgerust met een automatisch in- en uitschakelende
ventilator, welke zich inschakelt als de temperatuur van het motorkoelwater 80 ° C a 90° Cis.
25

Amperemeter

De werking van deze ventilator is geheel automatisch; speciaal
onderhoud is niet vereist.
Bij niet goed functioneren rijdt men met lage snelheid naar de

OpleUen of de dynamo laadt. Als de accu sterk ontladen is, zal
de laadstroom van de dynamo aanvankelijk hoog zijn, vervol-

dichtstbijzijnde Peugeot-dealer.

gens geleidelijk minder worden naarmate de spanning van de
accu toeneemt. Er is dus geen reden tot ongerustheid als, na lang
rijden, de ampere meter bijna 0 aanwijst.

STATION CAR
,

Oliecirculatie -

I

watertemperatuur

Het rode controle-lampje no . 2 verricht twee functies n.!. controle

Clignoteurs

van de oliedruk en van de temperatuur van het koelwater.
De schakelaar voor de clignoteurs valt automatisch terug wanneer het stuur in rechte stand komt. Hij is aangebracht onder het

Als dit lampje brandt bij normaal rijden, kan dit wijzen op een
defect in het koel- of smeersysteem . Controleer dan het olie-

stuurwie!. Het controlelampje bevindt zich in het instrumenten-

niveau met de peilstok en vul zo nodig tot "normal" bij .

bord (9 in nevenstaande tekening) en zal aileen branden wanneer de clignoteurs functioneren.

VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN
GEDURENDE DE EERSTE 1000 KILOMETER
"I
INSTRUMENTENBORD
1. Benzinem eter

4. C o ntroJeJamp je voor de c1ignoteurs

2. Controle la:npje vear oliedruk en
koelwatertemperatuur
3. Totaalteller

6. Snelheidsmeter

5. Amperemeter

Controleer het niveau van het koelwater in de radiateur (zie ook
pagina 38) en vul eventueel bij tot 5 cm onder de vulopening.

Nimmer koud water bijvullen bij warme motor.
Vervolgens laat men de motor weer draaien. Als het lampje blijft
branden, zet dan de motor af en waarschuw de dichtstbijzijnde
Peugeot-dealer.
26

Gedurende deze periode nimmer de snelheid opvoeren boven

Ie

2e

3e

4e

20 km/u

45 km/u

70 km/u

90 km/u

Bovensmering "Esso Upper Motor Lubricant" in de verhouding
van een maaldop per 10 liler benzine.
Aangeraden wordt na de eersle 1000 km geen gebruik meer t e
maken van bovensmering.
27

VOORZORGSMAATREGELEN
TE NEMEN BIJ KOUDE
De Peugeot-fabrieke n g even olie en ande(zie eveneens pagina's 37 en 50)
re smeermiddelen op van het merk ESSO .

(Eerste 1000 km service-beurt gratis,
uitgezonderd de gebruikte materialen)
Onderhoud na de eerste

Olie

Elke 500 km

Vervang uitsluitend bij langdurige vorst de zomerolie door win-

pag .

Organen

1000 km service-beurt

niveau
controleren

motorcarter
30
remvloeistof-reservoir ~3_1_

smeren
verversen
reinigen

frictie·druklager

31

motorcarter

34

I

1

~------ :

terolie.
Bij koud weer het frictiepedaal intrappen bij het starten van de

Elke 3000 km

motor.

f
1

:.;r.1eren

_ _ _ niveau controleren{ I

oliefilter
mechanische delen
carrosserie
versnellingsbak

34
32-35
36
35

achterbrug

35
--~--

Elke 3000 km
niveau controleren
of elke maand spanning

Allliivriesmiddel

niveau

Om bevriezing te voorkomen, is het aanbevelenswaardig een
Elke 6000 km

goed anti-vriesmiddel te gebruiken. Met gebruike uitsluitend
anti-vriesmiddelen, welke metalen of rubber niet aantasten.

verversen
smeren

I

v~r~isselen

rmnlgen
1afs tellen
I ~

Zeer belangrijk:

Icontroleren
Elke 12000 km Iverversen
- - - -- -

het gebruik van alcoholhoudende anti-vriesmiddelen is ten
strengste verboden.
28

Elke 15000 km

vervangen

i

accu
banden
radiateur

38
38
38

achterbrug
dynamo
wielen
luchtfilter

39
39
40
41

luchtspleet van
ventilator
bougies

41
41

1_

_

-I

vet vernieuwen

-

versnellingsbak-

-

-,- - ; -

bougies
1
voorwiel-naafdoppen I

41
41
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ELKE 500 km

ELKE 500 km
Controle van het olieniveau.
Zo nodig bijvullen.

Rem v loeistofreservoir

Inhoud: 4 liter.
Niveau
I

controleren

en

zo

nodig bijvullen tot "niveau",

1'/
1
~

Uitsluitend remvloeistof
Lockheed HD 31
of
Stop HD 65
gebruiken.
Deze

twee

kunnen

worden

vermengd met elkaar, doch
niet met remvloeistof van een ander soo rt of merk ,

ESSO OLIE
In aBe
joorgetijden
-In de zorner

Bij

Men zorge dat het luchttoevoergaatje in de schroefdop niet ver-

I ESSO fXTRA
MOTOR Oil
20 Wj 30/ 40

stopt is .

of

I--=SSO MOTOR Oil SAE 40

l":o~~tUrige I

ESSO MOTOR Oil SAE 20

ELKE 3000 kml
Het bijvullen van olie tussen twee verversingen behoorl tot het
normaal onderhoud en dient te geschieden in overeenstemming
met de merktekens op de oliepeilstok :
het teken MAXI correspondeert met 4 liter olie in het carter
na afiappen 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 geeft 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.
30

Smeeroliepotje voor frictie-druklager
vu llen met 1 cm a Essolube 40.

/'\

Bij veel gebruik van de frictie,
o .a. bij intensief stadsverkeer,
kan dit elke week geschieden.
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ELKE 3 000 km
SMERING MECHANISCHE ORGANEN
Smering tlp der druk
Met Esso Multipurpose C! rease H (11 smeerpunien)

Middelste lager van de cardan as

Re chter fuseepen
Rechter spoorstangko gel

Linker fu seepen

Kru isko ppe ling

Linker spoorstangkogels Stuurhuis Tandheugel
(2 smeerpunten)
(matig)
(2 smeerpunten)
32

Koppelingspedaal- as

33

Smering mechanische organen

ELKE 3000 km

Te smeren met enkele druppels motorolie,

Inhoud: 4 liter.

Stroomverdeler
(viltje onder de rotor)

Waterpomp

Aftappen van de motorolie ,

Reinigen v. h. oliefilter
Demontage van het filter geschiedt als voIgt :

Vullen ESSO olie.

ESSO OLIE

J

In aile
ESSO EXTRA MOT OR OIL
jaargetijden
20 W/ 30/ 40
· - - - - - - 01
-

I ESSO MOTOR ~IL SAE 40
Bi0a~durige
I ESSO- MOTOR OIL SAE 20
vorst
In de zomer

de dopmoer van de sto lp en
de stolp verwijderen, vervolgens de veer en de rubber
sluitring van 't filterlicha am,

Draaipunten: handrem en versnellingshandel
KabeUjes: choke, motorkap en verwarming
Te smeren met Esso Multipurpose Grease H
Kogelgewrichten van de versnellingsstangetjes

Controleren van het olie-niveau
en event. bijvullen tot niveaustop, Bij lekkage de pakkingen
controleren,

Esso Extra MotoloH 20W j 30 j40

Het schoonspoelen van het
filterelement dient te geschieden in benzine en, bij ernstige vervuiling, in
ethyleen,

trichloor-

Bij montage steeds de pakkingring vernieuwen,

Controleren en event. bijvullen
tot niveau-stop. Bij lekk age de
pakkingen controleren,

Esso Gear Oil VT (zie pagina 39),
34
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Bij vorst: de rubbers van de portieren en van de achterklep zo
nodig insmeren met glycerine .

ELKE 3000 km

Smeerpun!en carrosserie
Esso Handy Oil
Portierscharnieren
Portierophouders
Veiligheidspal
van motorkap

Scharnieren van
de achterklep

Portierschoten
(enkele orurpe l,
g lycerine)

Motorkapsluiting
Glijders van de
Scharnieren van
motorkap
36

voorzittingen
Portiersloten
37

Onderhoud

ELKE

3000

km

I

ELKE12000km

o f m a and e 1 ij k s
Accu
De accu is een vitaal onderdeel en verdient daarom aIle zorg.
Men lette er op, dat de platen steeds plm . 1 cm zijn ondergedompeld en de accu steeds gel aden is .

Olie verversen
Inhoud: 1,250 liter
ESSO EXTRA MOTOR OIL

Uiisluilend bijvullen met gedistilleerd water. Dil is van groot belang voor de levensduur van de accu.
Controleer of de kabelklemmen en de bevestigingsbeugels vast
ziUen; polen en kabelklemmen schoonhouden.

20 W/3011t0

ELKE 6000 km

Banden
Bandenspanning controleren wanneer de banden koud zijn. Vergeet het reservewiel niet. Zie voor de juiste bandenspanning
pagina 8.
Een te lage spanning heeft een nadelige invloed op de levensduur der banden, verhoogt de weerstand op de weg en veroorzaakt daardoor een hoger benzinegebruik. (Zie ook pagina 40
.,Banden" en "Uitbalanceren der wielen").

Olie verversen
Inhoud : 1,4 liter
ESSO GEAR OIL VT

Auentie
Radiateur
Controleer het niveau van het koelwater en vul zo nodig bij tot
plm. 5 cm onder de vulopening .
Nimmer koud water bijvullen bij warme motor.
Het verdient aanbeveling eens per jaar het koelsysteem schoon
te spoelen.
N.B . De radiateur is voorzien van een dop voor overdruk van
280 g /cm 2 , die bereikt wordt bij 107° C.
Om deze dop bij warme motor af te nemen, raden wij aan, hem
eerst tot het eerste stuitpunt los te draaien en aldus de eventueel
aanwezige stoom of waterdamp te laten ontsnappen en v e rvolgens geheel los te draaien.
38

De speciale olie voor de achter-brug kan in geen enkel geval
gemengd worden met andere olie. Twijfelt men, bij bijvullen of
verversen, over de aard van de eerder gebruikte olie, dan moet
de achterbrug zorgvuldig worden gereinigd met een mengsel
van benzol en alcohol, in de verhouding 50/50.

Ruitenwissers
Asjes smeren met dunne olie .

Dynamolager
MOTOROLIE

(enkele druppels)
39

Banden

Luchtfilter

Met het oog op een lange levensduur en een regelmatige slijtage

Wij verwijzen naar de op het filter aangegeven voorschriften .

der banden, is het aanbevelenswaardig de wielen regelmatig te
verwisselen, volgens een der onderstaande tekeningen. Men lette
op de juiste bandenspanning; ook het reservewiel (pagina 8).

Bougies
Controleer de elektrode n-afstand : 0,6 mm.

Aulomalisch in- en uitschakelende venlilator
Luchtspl e et controleren en eventueel af stellen (zie pagina 45).

ELKE1SOOOkm

Bougies
Aile bougies door nieuwe vervangen (zie pagina 44).

Naafdoppen van de
voorwielen
Vet v erversen met pl.m. 15
gram

Uitbalanceren der wielen
ESSO MULTIPURPOSE
Laat de wielen van Uw wagen regelmatig uitbalanceren.
40

GREASE H
41

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 .

Distributie
Afstellen van de distributie dient noodzakelijkerwijze te geschieden met abnormaal grote klepspeling.
Breng de klepspeling van de eerste cilinder, met behulp van een
voelermaat, op 0,7 mmi met deze speling dient de afstelling als
voIgt te zijn :

Begin
Einde
Begin
Einde

Aantal graden
op vliegwiel

Slag in mm
op de zuiger

00 (B D.P.)

0
69,1
68,3
0,175

opening inlaat A.O.A.
sluiting inlaat R.F.A.
opening uitlaat A.O.E.
sluiting uitlaat R.F.E.

0

30 30
35 0
40 30 1

1

Klep2uimelaars
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
V oor het olstellen
van onderstaande
tuimelaars

dient onderstaande
klep geheel

A3 E4
A4 E2
A2 El
Al E3

El
E3
E4
E2

geopend te zijn

N.B. De kleppen zijn hier oangeduid met het·
zelfde nummer als de corresponderende cylinder.
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Automatisch in- en uitschakelende ventilator

Stroomverdeler en bougies
De bougies zijn van het type :

FAMILIALE

Aansluiting der bougiekabels
{ontstekingsvolgorde 1-3-4-2}

Luchtspleet controleren en eventueel nastellen. De normale speling is 0,35 mm a 0,40 mm. Nastellen is noodzakelijk zodra
deze speling groter is.
Mocht om een of andere reden
de ven tilator niet meedraaien
wanneer de thermometer een
temperatuur van meer dan 95 ° C
aanwij st, dan is het mogelijk het
steeds meedraaien te verzekeren
door de drie stelschroeven A
matig aan te draaien.

Vooronlsleking 11 ° op hel vliegwiel

Remmen

De juiste afstand tussen de geopende contactpunten is 0,4 mm. Bij gebruik van benzine met een laag octaangetal kan pingelen ontstaan. In
dat geval is er een mogelijkheid
tot nastellen van de ontsteking door
de fijnregelaar, welke zich aan de
verdeler bevindt, te verstellen {zie
tekening}.

Het nastellen van de remsegmenten dient te geschieden zodra het rempedaal te diep moet
worden ingetrapt voordat de
remmen in werking treden en
geschiedt als voIgt:
- de auto opkrikken zodat een
voorwiel vrij komt van de
grond
een der steIb outen met vierkante kop, zoals afgebeeld in
nevenstaande tekening, met
een sleutel naar voren {rijrichting} draaien, totdat het remsegment de remtrommel juist
blokkeert
- daarna deze bout zover terug draaien tot de remtrommel juist
vrij loopt
- op gelijke wijze met de andere steIb out handelen. De beide
remsegmenten van dat wiel zijn dan juist afgesteld..
- op dezelfde manier de rem van het andere voorwiel afstellen.
Bij de achterwielen moet de achterste stelbout naar achteren worden gedraaid.
Nimmer de afstelling van het rempedaal wijzigen, daar die door
de constructeur voor eens en altijd is verricht.
Er mag zich absoluut geen lucht in de remleidingen bevinden.
Controleer iedere acht dagen of na elke 500 km het niveau van
het remvloeistof-reservoir {pagina 31}.

404 L

A . C.

Marchal

I

404 U

44 F
36 P

i

35 P

Ventilatorriem
Na enkele uren functioneren, kan de ventilatorriem de indruk
geven dat hij te slap gespannen is i blijft hij echter de poelies
van waterpomp en dynamo goed meenemen, dan is geen nastelling nodig.
Blijkt nastelling nodig, d an dient deze koud te geschieden en weI
op de volgende manier :
- bevestigingsbout lo sdraaien
- ventilatorriem afnemen
- 2 merktekens op 100 mm van
elkaar op de buitenkant van de
riem aanbrengen
ventilatorriem opnieuw plaatsen
en zover spannen tot de merktekens 103 mm van elkaar verwijderd zijn
- bevestigingsbout vastdraaien
44
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Frictiepedaal

draai de aans lagschroef Z terug totdat de motor een toerental
heeft van p lm. 600 t.p.m.

De vrije slag van het frictiepedaal d ient 30 a 35 mm te
zijn.

als de motor onregelmatig blijft lop en, draait men de mengselregelschroef Ween weinig terug; deze schroef nimmer geheel
vastdraaien.

Het afstellen van die vrije
slag geschiedt door verdraaiing van de moer van de trekstang van het pedaal.

Carburateur
De Fami liales en de Stationcars zijn uitgerust met een valstroomcarburateur van het merk SOLEX, type 32 PBICA, voorzien van
anti-bevriezingssysteem.
De afstelling is zodanig dat zij bij normaal gebruik in elk jaargetijde voldoet.
De oorspronkelijke afstelling dient dan ook niet te worden gewijzigd.

Starten van een

koude motor
Gs benzinesproeier
van choke

Stationair draaien
9
stationaire sproeier
z
aanslagschroel
W mengseJregel.
schroef

Normaal draaien
a
I

Afsiellen voor slalionair draaien (bij warme motor).
Alvorens tot deze afstelling over te gaan, moet men zich overtuigen dat de bougies in goede staat zijn, dat de elektroden-afstand juist is en de contactpunten van de verdeler goed ~ijn
afgesteld.

remluchtdoorlaat
uitlaatmondstuk van acce.
leraliepomp

K venturiebuis
Gp acceleratie-sproeier (regelt
toevoer bij accelereren )
Y stop waarin de hoofdsproei .
er is gemonteerd
B dop van benzinefilter
C benzine filter
V filter van acceleratiepomp

draai aanslagschroef Z aan om de motor iets sneller te laten
draaien
draai de mengsel-regelschroef W los, zover dat de motor onregelmatig loopt, daarna geleidelijk deze schroef aandraaien
totdat de motor regelmatig draait
46

Als het afstellen voor stationair draaien moeilijk of onmogelijk
blijkt, dient men zich ervan te overtuigen dat geen lucht toetreedt langs de pakking van de carburatorflens, klepdeksel, enz.
47

Het te langzaam stationair doen draaien kan afslaan van de
motor, o.a. bij intensief stadsverkeer, tengevolge hebben.

LuchtfiUer
Het luchtfilter is gemonteerd naast de carburateur. Reiniging van
het element dient te geschieden volgens de voorschriften op het
filterhuis.

Radia~eur

Aangezien de circulaHe 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 h'lt overtollige water door het overlooppijpje van
de radiateur verdwijnen. In de winter zou bovendien telkens een
gedeelte van het antivriesmiddel verloren gaan.

AUappen van het koelwater (bij schoonspoelen of reparatie)
Het verdient aanbeveling,
bij het aftappen van het
xoelwater, het antivriesmengsel op te V'lngen (behalve bij het ;aarlijkse
schoonspoelen) .
Het aft"ppen geschiedt als
voIgt:
-

vuldop van de radiateur
nemen

-

Manette 10 van de verwarming (zie pagina 21)
verplaatsen naar "chaud"
waardoor tevens het radiateurtje van de kachel
wordt afgetapt
handel van aftapstop van de motor van positie 1 verplaatsen
naar positie 2, als aangegeven op tekening. Men overtuige
zich dat inderdaad het water wegloopt.

48
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de aftapkraan 3, welke
zich aan de achterzijde
van de radiateur bevindt
(zie tekening) opendraaien.

Bij het opnieuw vullen controlere men of de pakking
van de aftapstop van het
motorblok en het aftapkraantje 3 van de radiateur
goed afsluiten.

Par keerlichtj es
De parkeerlichtjes, gemonteerd op de voorschermen, dienen tevens als clignoteurs en verhogen daardoor de veiligheid. Deze
clignoteurs werken uitsluitend als de schakelaar van de parkeerlichtjes in zijn middelste stand staat.

Volgens de wettelijke bepalingen is het in NEDERLAND verboden het rechter parkeerlichtje te ge bruiken. Oil parkeerlichtje
is door de Importeur (Gebr. Nefkens n .v .) daarom onklaar gemaakt. Weder-aansluiting is verboden en zou uifsluilend voor
verantwoording van de ,.gebruiker van de automobiel komen.

Gloeilampen
Nadat de motor enige minuten heef! gedraaid, controlere me n
opnieuw het niveau van het water in de radiateur.

fK oplampen

I

Koelwerk van de radiateur
Men control ere regelmatig of het koelwerk van buiten niet verstopt geraakt is door insekten e.d. Het verdient aanbeveling dit
koelwerk op gezeUe tijden schoon te blazen met gecomprimeerde
lucht.

Accu
De accu, 12 V, 55 Ah, is voorzien van speciale ARELCO-poolklemmen en bevindt zich onder de motorkap, aan de linkerzijde van
de motor en dus gemakkelijk bereikbaar.
Bij normaal gebruik he eft de dynamo voldoende capaciteit om
de accu in geladen toestand te houden.

Wordt gedurende lange tijd geen gebruik gemaakt van de wagen, dan is het, voor het goede onderhoud van de accu (zie pagina 31), noodzakelijk deze elke maand te laden.
-
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Men houde de accu steeds in geladen toestand, ook al om het
bevriezen van het elektrolyte te voorkomen.

Voorste clignoteurs en stadslichten

A chterste clignoteurs en
stoplichten

I
I

asymmetrisch 12 V - 40/ 45 W
12 V - 18 / 4 W
12 V - 15 W

Achterlichten
Achternummerbord-verlichting

12 V - 4 W

Instrumentenbord over lichting
Oliedrukcontrolelampje
(Familiale)
Dubbel controlelampje oliedruk
en watertemperatuur (Stationcur)
Controlelampje v /d clignoteurs

12 V - 2 W

Plafonnier

Ibuislampje 10

Parkeerlichtjes

I ~ schroefdraad 14 V - 0,25 Am i

x 4212 V

-=-7W
-I

V 66rverlichting
De voorste clignoteurs en de stadslichten zijn gecombineerd in
dezelfde lamp met dubbel filament.

Achterverlichting
Deze is in drie groepen verdeeld :
- boven: gee I
- midden : rood
onder: rood
- onder deze drie :

clignoteurs
achterlicht
stoplicht
reflector
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Koplampen met asymmeirische dimbundel
Deze koplampen bieden het voordeel dat de rechter weghelft en
de rechter berm over grotere afstand worden verlicht. Dit wordt
verkregen door speciale gloeilampen en de constructie van de
koplampglazen.
Wanneer de lichtbundel eenmaal is ingesteld, zal deze zich praktisch niet meer wijzigen. Mocht evenwel nastelling om een of
andere reden nodig zijn, b.v. verandering in de belasting van de
wagen, aanrijding enz., dan kan deze als voIgt worden verricht :
verwijder de koplamprand door deze van onderen naar voren
te trekken (hiervoor zijn twee gaten aanwezig)

-

Vervanging van een gloeilamp

Na de sierrand en de reflector te hebben verwijderd, klapt men
de twee steunveertjes van de lampfitting naar buiten .
Verwijder de lamp; de aansluitingen verwijdert men door deze
uit de lamp te trekken. Men lette er op dat de stelschroeven niet
verdraaid worden.
Monteer de nieuwe gloeilamp, er op lettend dat het orientatienokje op zijn plaats komt. Klap de twee veerljes op de lamprand.

voor verticale afstelling: de met een witte pijl aangeduid('
schroef verstellen

Druk de aansluitingen diep in hun ligplaatsen.

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

Monteer de reflector en sierrand.

Uitnemen van een reflector

N.B. Voorgaande montages en afstellingen gelden uitsluitend
voor landen met rechts houdend verkeer.

Cibie
Druk de veer, welke zich aan
de rechter bovenzijde (rijrichting) bevindt, naar boven.
Maak onderste bevestiging
los .
Bij montage lette men op de
juiste positie van de onderste bevestiging.

Veriicale afstelling der koplampen
Bij belaste wagen laat men de lichtbundel zakken door verschuiving van
het stelplaatje van stand 1 (onbelast)
naar stand 2 (belast), om verblinding
van tegenliggers te voorkomen. Dit
stelplaatje is bereikbaar na de koplamprand te hebben verwijderd .
52
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blokkeer afdoende de wielen aan de zijde, welke niet wordt
opgekrikt

Gebruik van de krik
De krik, de wielomslag en de
steun bevinden zieh, bij afle-

draai de wielmoeren los alvorens de wagen op te krikken

vering van de wagen, onder
de middelste ziUing .

plaats hefarm van de krik in de diehtstbijzijnde kriksteun van
de wagen bij het te verwisselen wiel
ter verwisseling van een aehterwie l, plaatst men de hulpsteun
in de kriksteun van de wagen aan de tegenoverliggende kant
krik wagen op en verwissel het wiel
een

na het regelmat ig aanhalen

voorwiel gebruikt men de
diehtstbijzijnde kokervormige

van de wielmoeren, brengt
men de band op de juiste

kriksteun aan de wagen. Ter
verwisseling van een aehter-

spanning (zie tableau op
pagina 8)

wiel, gebruikt men de kriksteun aan de zijkant van de
wagen bij het te verwisselen

Het verdient aanbeveling, na
elke reparatie van een band

Ter

verwisseling

van

wiel en plaatst men de hulpsteun aan de andere zijde van
de wagen.

of bij het periodiek verwisselen van wielen, deze te laten
uitbalaneeren.

Verwisseling van een wiel
Men overtuigt zieh dat de
handrem goed is aangetrokken;

daarna

gaat

men

als

vo Igt te werk:
neem het reservewiel uit
ligplaats onder de aehterkant van de wagen
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Gereedschap
Bij de Familiale bevindt de
krik met toebehoren zieh op
plaats I, onder de middel sle
zilting en het gereedsehapstasje is bevestigd op plaat s 2.
Zie nevenslaande tekening.
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Bij de Sfationcar is de krik
bevestigd aan een klem aan
de rechterzijde onder de
achterbank. De rest van het
gereedschap
kan
worden
opgeborgen onder deze bank.

Wassen
Alhoewel op zich zelf een eenvoudige behandeling, zijn toch
enige voorzorgen aan te bevelen.

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 heste is:
allereerst met veel water de modder los te maken en daarna
weg te spoelen
twee sponsen en twee zeemleren lappen te gebruiken, waarvan een stel voor de carrosserie-panelen, motorkap, spatschermen enz., het andere stel voor die gedeelten, welke met olieresten besmeurd zijn, zoals b.v. de wielen
de auto met een rijkelijk natie spons af te sponsen en daarna
met 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 zeUen
Aile in de handel verkrijgbare middelen kunnen worden gebruikt voor de synthetische lakken der verschillende modellen
van onze produkties.
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Ruiten

Accessoires van plastic

Na het was sen nawrijven met een droge schone doek, eventueel
met een reinigingsmiddel voor glas .
Vergeet vooral niet de ruitenwisser-vegertjes eveneens te reinigen.

De van plastic of plexiglas vervaardigde accessoires dienen uitsluitend met gewone benzine te worden gereinigd .
In geen geval trichloorethyleen gebruiken, daar hierdoor bepaalde plastic stoffen worden aangetast.
De sierdop van het stuurwiel dient uitsluitend te worden gereinigd met zuiver water of zeepwater.

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

Bekleding
De lakenbekleding moet in de richting van de draad worden
schoon geborsteld of (beter nog) met een stofzuiger gereinigd
worden. Vlekken zijn te verwijderen met een schone lap, bevochtigd met b.v. wasbenzine. Voorzichtig wrijven vanaf de omtrek
van de vlek en geleidelijk naar het midden toe, om kringen te
voorkomen.
De kunstleer-bekleding kan worden gereinigd met een spons, die
met een weinig zeepwater is bevochtigd of met een ander geschikt produkt, zo nodig met benzine, doch nimmer met andere
oplosmiddelen zoals b .v. trichloorethyleen.
Yiunstleer is uiteraard niet hoog-glanzend. De oorspronkelijke
glans komt, na afdrogen en wrijven met een droge doek, weer
terug. Derhalve is het af te raden te trachten er een hog ere glans
aan te geven door gebruik van was of dergelijke middelen.
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SCHEMA VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE FAMILIALE
A

Amperemeter

AI.

Stroomverdeler met condensator

Av.l
Av.2
Bie.
Bo.
Ca.

C.cli
Ch.

CIi.L.
Com.

Dyn. Dynamo

E.V.

Zekering v . stadslicht. achterlicht en
verlichting instrumentenbord

L.AR.

Achternummerbord-verlichting

L.A.R.S Achterlicht. stoplicht. clignoteur
Zekering v. plafonnier. parkeerlicht- L.e.
Lampje instr.bord-verlichting
jes. lampfitting onder motorkap en
Claxon. stad
M.
Klokje
claxons
Oliedrukcontact
Claxon. buitenweg
F.3 Zekering v . stoplichten. clignoteurs M.c.
en ventilator
Aansluitingen voor verlichting
P.3
Accu
(drie aansluitingen)
F.1t Zekering ruitenwissermotor en verBobine
warming
P.3.r. Aansluitingen achterverlichting
(drie aansluitingen)
F.s Parkeerlichtjes
Claxonschakelaar
P.B.
Fitting v . lampje onder motorkap
Motorcontact met startschakelaar
Automaat v . d . clignoteurs 1.1
Plafonnier met schakelaar
PI.
Schakelaar v . d . ruitenwissermotor
Verwarming - airconditi- 1.3
Pro
Koplamp
oning - voorruitontdooier I.1t
Stoplichtschakelaar
Element v . koelwater-thermometer
P.t.
Clignoteurs - stadslichten I.cli Schakelaar van de clignoteurs
R.bie
Vleugelmoer v. massa-aansluiting
van de accu
Lichtschakelaar
U .s Parkeerlichtjesschakelaar

Dem. Starter met relais

E.H.

F.l

F.2

Schakelaar in portierstijl v .plafonnier Reg.
Rf.E.V.
I . rh. Sc h akelaar met weerstand voor in strumentenbordverlichting
T.CIi.
I.p.

Koelwaterthermometer met
oliedruk-controlelampje
J.r.
Ruitenwisser -motor

Benzinemeter

J.tr. Mechanisme v . b e nzinem. in tank

Spanningregelaar
Autom. afslag v . d . ruitenwissers
Controlelampje v . clignoteurs
Th.V.D. Thermocontact van de ventilateur
V.d.
Automatisch in -en uitschakelende
ventilator
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Amperemeter

AI.

Stroomverdeler met condensator

Av.l Claxon, stad
Av.2 Claxon, buitenweg
Bie.

Accu

Bo.
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Ca.

Claxonschakelaar
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Zekering voor plafonnier. parkeer- L.A.R. Achternummerbord·verlichting
lichtjes. lampfitting onder motorkap
en claxons
L.A.R.S Achterlicht. stoplicht. clignoteur

F.3

Zekering v. stoplichten en clignoteurs L.e,
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Zeker ing ruitenwissermotor en verwarmin g

F.s
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Lampje instr.bord-verlichting
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P.2
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(twee aansluitingen)
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trolelelampje Koelwatertemperatuur

C.cli Automaat v. d . clignoteurs 1.1

Motorcontact met startschakelaar

P.B.

Fitting v . lampje onder motorkap

Ch.

Schakelaar v. d . ruitenwissermotor

P.I.

Plafonnier met schakelaar

Stoplichtschakelaar

Pro

Koplamp

R.bie

Vleugelmoer v . massa-aansluiting
van de acc u

Verwarming - airconditio· 1.3
ning - voorruitontdooier

CIi.L. Clignoteurs - stadslichten
Com. Lichtschakelaar

I.cli Schakelaar van de clignoteurs

Dem. Starter met relais

I.f.s. Parkeerlichtjesschakelaar

Dyn. Dynamo

E.V.

RUitenwisser-motor
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Zekering v . stads!.. achter!'
en ver!' instrumentenbord

Reg.
Spanningregelaar
I.rh. Schakelaar met weerstand voor in- Rf.E, V. Autom. afslag v d . ruitenwissers
strumentenbordverlichting

J.r.

Benzinemeter

J.tr. Mechanisme v. benzinem. in tank

T.CIi .

Controlelampje v . clignoteurs

Th.t.

Thermocontact van koelwaterthermometer
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