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BANDENSPANNING 

Spanning in atm (kg jcm 2 ) 

Spanning 

Merk en type 
Achter en 

Voor res. wiel 

Michelin X 1,600 1,800 
Dunlop S.P. 1,700 1,900 
Kleber-Colombes V.1 0 1.700 1,900 

De aangegeven spanningen moeten KOU D gemeten worden . 

De reserveband moet op dezelfde spanning opgepompt worden als 
de achterbanden . Indien het reservewiel veer gemonteerd wordt. b .v. bij 
een lekke band, moet de spanning op de juiste waarde gebracht worden . 
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AANDUIDING DER PLAATSEN, WAAR CHASSIS - EN MOTORNUMMER 
ZIJN INGESLAGEN 

1 - Serienummer (Chassisnummer): op rechter voorwi elkast. onder de 
motorkap. 

2 Identifi cati eplaatje. 

3 - Motornummer : op linkerkant van het motorblok. 

Vermeld bij aile eventuele correspondentie altijd het serienummer 
van de wagen en de ki lometerstand. 
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AlGEMEEN 

Fiscaal vermogen (Frankrijk) 
Leeggewicht 
Maximum toelaatbaar gewicht 
Imperiaal : draagvermogen max. 
Gewicht aanhanger 
Bandenmaat . . . . . . . 

MOTOR 

Aantal cilinders 
Boring 
Slag 
Cilinderinhoud 
Compressieverhouding 
Cilindervoeringen 
Cilinderkop 
Krukas 
Distributie 

AFMETINGEN 

Spoorbreedte v66r (op de grond gemeten) 
Spoorbreedte achter 
Wielbasis 
Draairadius (tussen muren) 
Totale lengte 
Total e breedte . 
Hoogte (onbelast) 
Hoogte (belast) . 

INHOUDEN 

Koelsysteem 
Benzinetank. 
Motorcarter . 
Versnellingsbak 
Achterbrug . . . 
Remvloeistofreservoir met remleidingen 
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8 CV 
ongeveer 990 kg 

1.550 kg 
50 kg , gelijkmatig verdeeld 

900 kg bij 80 km /u 
. • . . .. 155 x 380 

4 (in lijn) 
80 mm 
73 mm 

1.468 cc 
7,75/1 

nat en uitneembaar 
halfbolvormig (Alpax) 

smeedstaal 
ketting met dubbele schakels 

1,35 m 
1,28 m 
2,65 m 
5,38 m 
4,43 m 
1,62 m 
1,45m 
1,40 m 

7,8 I 
55 I 

4 I 
1,150 I 
1,400 I 
0,650 I 
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Het openen van de 
portieren 

Van buiten.' druk de knop van 

de portierkruk naar binnen. 

Van binnen .' trek de hefboom 

naar boven. 

Grendelknop in bovenste stand. 
Portier gesloten 

Het grendelen der 
portieren 

VOORPORTIEREN 

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

Van buiten; door de sleutel naar 
achteren te draaien . 

Van binnen.' door de grendel 
knop naar boven te trek ken . 

N.B. - Een voorportier kan aileen vergrende!d worden , wanneer het is diehtgesla gen. Bi j 
het diehtslaan wordt een voorportier n .1. automatiseh 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 aange
bracht om het openen van het ach
terportier van binnenuit te voor
komen . Wanneer dit handeltje 
omhoog staat is open en van het 
achterportier van binnenuit n.1. 
onmogelijk. 
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Voorzittingen 

De voorzittingen kunnen, ook onder het rijden, v66r-of achteruit worden 
geschoven. 

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

De hellingshoek van de rugleu

ningen kan van verticale in hori
zontale 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 automa
tisch weer in verticale stand wan

neer men handel 2 optilt. 

Asbakjes 

V66r : Het dekseltje kan naa r voren gekanteld worden . 

am het schoon te maken, kan men het asbakje uit het dashboard nemen, 
na het borgplaatje ingedrukt te hebben. 

A chter : De asbakjes op de achterporti eren kunnen uitgeklapt word en. 

am ze te reinigen drukt men de asbakjes naar beneden in de houder, 
waarna ze uitgenomen kunnen word en. 
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Ruitensproeiers - Ruitenwissers 

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

water op de voorruit. 

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

naar rechts), verwijderen deze het vuil van de voorruit. 

Zekeringen 

Controleer regelmatig het ni

veau in het reservo ir dat zich 
onder de motorkap bevindt en 

vul zonodig schoon water bij. 
waaraan eventueel een neutraal 

middel kan w orden toegevoegd 

zoals b.v. : 

STOPCLAIR in de zomer 

STOPGEL in de winter 

Vijf zekeringen zijn links onder het dashboard aangebracht : 

1. Voor de stads-en achterverlichting aa n de linkerzijde en de instrumen

tenbord -veri ichti ng . 

2 . Voor de c la xo n, verlichting van 

de bagageruimte en de plafonnier. 

3. Voor de clignoteurs en de stop

lichten . 

4. Voor de verwarming , ruiten
wissers, benzinestandmeter en de 
controlelampjes voor de o liedruk, 

koelwatertemperatuur en choke. 

5. Voor de stads-en achterver li ch
ting aan de rechterzijde en de 
nummerplaatverlichting. 
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Plafonnier 

Bij het openen van een voorporti er gaat automatisch de plafonnier 
branden. 

Aan de plafonnier bevindt zich een schakelaar, w aarmede bediening 
ook mogelijk is. 

Openen der motorkap 

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

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

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

Uitschakeling van de gehele elektrische installatie 

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

De twee voorzittingen kunnen als voigt worden veranderd in slaapplaatsen : 

handel 1 naar achteren druk
ken en de zitting tot stuitpunt 

naar voren schuiven. 

door handel 2 op te lichten, 
kan men de rugleuning 

verstelien . 

Aldus kan men een slaapp laats inri chten voor een persoon, in w elk geval 
de plaats achter de bestuurder dus vrij blijft . Naar verkiezing kan men ook 
twee slaapplaatsen inrichten en wei door beide rugleuningen neer te klap
pen en daarbij het kussen van de achterba nk iets op te ti li en. 

Om de zitplaatsen weer in normale stand te brengen, trekt men handel 2 
omhoog . De rugleuning komt dan automatisch in vertica le stand. 
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Bagageruimte 

Om de bagageruimte te ontsluiten , draait men de sleutel in de richting 

van de wijzers van de klok. Om het kofferdeksel te openen draait men 

vervolgens het handeltje van het slot in dezelfde richting . 

Het kofferdeksel blijft in geopende stand door twee scharnieren voorzien 

van compensatieveren. De verlichting geschiedt door een lampje, dat bij 

het openen van het deksel automatisch gaat branden . 

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

worden afgesloten . 

Benzinetankdop 

- 14 

De vulopening van de 

benzinetank bevindt zich achter 

de nummerplaat, die gekanteld 

kan worden . 

Gebruik 

benzine. 

gewone -of super-

Na de inloopperiode dient men 
geen bovensmering of wat voor 

toevoeging dan ook t e ge

bruiken. 

\ 
t 

VERWARMING - VOORRUITONTDOOIER 

Het verwarmingssysteem maakt het mageli jk de binnentemperatuur van de auto te verhagen . 
het beslaan van de vDorruit te voorkomen en het interi eur te ventileren . 

Laterale Luchtrasters - uitsluitend frisse lucht. 

De luchtrasters 2 en de inlaatbuizen 3 zorgen voor de verdeling van de 
frisse lucht. 

Bediening - Knop 1 

Uitgetrokken: inlaat gesloten. 

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

3 Geheel ingedrukt : inlaat van de frisse lucht door de rasters 2 en door 
de inlaatbuizen 3, 

De knop 1 wordt door middel van nokken in de gekozen positie 
gehouden . (zware punten.) 

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

Tussen de standen 2 en 3 is de luchtinlaat door de rasters en door de 
inlaatbuizen. 

Verwarming 

Verdeling der lucht, met variabele temperatuur door de k lepj es 6 en door 
de defrosters aan de onderzijde van de voorruit. 

Manette 4 : Bedient de kraan van de verwarming. 

Blauwe punt: Koud . 

Rode punt : Warm . 

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

Naar links : langzaam - Naar rechts : vlug . 

Speciale regelingen 

Afgesloten toevoer van de buitenlucht 

Knop 5 : klep van de luchttoevoer. 

Normaal moet deze knop uitgetrokken zijn om de buitenlucht in de wagen 
toe te laten . 

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

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

Voorruitontdooier 

Manette 8 

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

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

Versnelde verwarming 

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

Men trekt knop 5 weer uit zodra de temperatuur voldoende wordt geacht. 
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HET RIJDEN MET DE AUTO 

Starten van koude motor 

Men overtuige zich, dat het versnellingshandel vrij staat: 

Chokeknop 1 uittrekken, meer of minder ver, al naar gelang de buiten 
temperatuur. 

Draai het contactslot 2 naar 
rechts tot eerste stuitpunt; 
het contact staat nu aan en 
de controlelampjes 2 van 
de oliedruk en 10 van de 
choke (pag. 20) moeten 
gaan branden. 

Om de motor te starten, 
draait men het contact verder 
naar rechts, zonder gas te 
geven . 

Zodra de motor aanslaat, laat 
men het contact los, waar
door dit automatisch in de 
juiste stand terugkeert . 

Laat de motor enige ogenblikken draaien. Het rode controlelampje 2 

moet uitgaan. 

Druk de chokeknop in naar gelang de motor warm wordt. Het 

controlelampje 11 moet uitgaan als de choke geheel ingedrukt is. 

Geleidelijk accelereren, doch gaspedaal nooit geheel intrappen, voordat 

de motor op temperatuur is. 

Belast de motor niet, indien deze nog koud is. 

Starten van warme motor 

Maak geen gebruik van de choke, maar trap het gaspedaal iets in, terwijl 

men start. Het pedaal moet direct losgelaten worden , zodra de motor 

aanslaat. 
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Stilzetten van de motor 

Draai het contactslot naar links. 

Indien Uw wagen uitgerust is met een stuurslot, moet U nooit de 
sleutel uit het slot trekken, voordat de wagen geheel stilstaat : 

Positie « Garage»: het stuur wordt niet geblokkeerd. 

Positie: « StoP» : indien het stuurwiel iets verdraa id wordt. wordt de 

stuurinrichting geblokkeerd. 

Gebruik van de versnellingen 

De vier versnellingen vooruit 
zijn gesynchroniseerd; het is 
echter raadzaam om niet naar 
de eerste versnelling terug te 
schakelen bij snelheden boven 
de 25 km /u, teneinde de koppe
ling te sparen . 

Verplaats het schakelhandel 
volgens nevenstaand schema. 
De neutrale stand ligt tussen 
3 " . en 4". versnelling. 

Spaar Uw motor. Aarzel 
niet een lagere versnelling 
in te schakelen , als de motor 
begint te stoten. Hij zal U er 
dankbaar voor zijn. 

Laat niet onder het rijd en Uw voet op het koppelingspedaal rusten. 

Daal nimmer een helling af met het schakelhandel in de neutrale stand. 

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

Indien U voor een stoplicht staat, verdient het aanbeveling de versnelling 

in de neutrale sta nd te zetten en het koppelingspedaal niet ingetrapt te 

houden. 

Bij stilstand op een helling moet U nooit met de koppeling werken om 

de wag en op zijn plaats te houden. 
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Gebruik van lichtschakelaar 

Deze schake laar is op de 

linkerzijde van de stuurkolom 

aangebracht. tegenover het 

versnellingshandel, zodanig, 

dat hij bediend kan worden 

zonder het stuurwiel los te 

laten . 

Hij heeft vier standen: n.!. 

drie voor resp. stads-dim-en 

groot licht en een neutrale. 

Bij het onsteken van de 

lampen, gaat ook de instru -

mentenbordverl ichting bran-

den, waarvan de sterkte met 

de knop 8 ingesteld kan wor 

den (pag . 20). 

Claxon 

GROOT LlCIH " 

De claxon wordt bediend via de knop op het stuurwiel. 

Clignoteurs 

De schakelaar v~~r de clignoteurs, die is aangebracht onder het stuurwiel, 

valt automatisch terug, wanneer het stuur in de rech te stand komt. Het 

controlelampje bevindt zich in het instrumentenbord (12 pag. 20 ). Het 

brandt aileen als de clignoteurs functionneren. 

Indien het lampje te snel gaat knipperen, dienen de gloeilampjes ge

controleerd te worden . 
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CONTROLE ONDER HET RIJDEN 

Oliecirculatie - Koelwatertemperatuur 

Het rode controlelampje 2 dient voor de controle van de oliedruk van de 
motor en van de koelwatertemperatuur. 

Indien onder het rijden dit lampje gaat branden, kan dit wijzen op een 
defect in de oliecircu latie of van het koelsysteem. Stop onmiddellijk en zet 
het contact af. 

Controleer het olieniveau met de peilstok en vul zonodig bij tot de 
« normaal» -stand. 

1. Controlelampie voor groot licht. 
2. Controlelampje v. oliedruk en 

koelwatertemperatuur. 
3. Benzinemeter. 
4 . Controlelampje v. remulceistofniveau 
5. Verstelling van dagteller. 
6. Dagteller. 
7. Totaalteller. 

8 . Stelknop v. instrumentenbord 
verlichting . 

9. Snelheidsmeter. 
10. Thermische voltmeter (controle v . 

accu). 
11. Controlelampje v. choke. 
12. Controlelampje v. clignoteurs. 

N .B. - Op het instrumentenbord van het merk Jaeger, zijn de apparaten 
5 tot 8 verwisseld. 

Controleer het niveau van het water in de radiateur en neem daarbij de 
voorzorgen in acht, die op pag. 34 zijn verm eld . Vul zonodig bij tot 5 cm 
onder de rand van de vulopening. 

Vul nooit koud water bij als de motor warm is. 

Laat vcrvolgens de motor weer draaien . Blijft het lampj e branden, dan 
zet men de motor af en waarschuwt men de dichtstbijzijnde 
Peugeot-agent. 
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Voltmeter 

Kijk af en toe naar de thermische voltmeter 10, teneinde de spanning van 

de batterij te controleren . 

Nadat het contact is aangezet. maar de motor niet draait, moet de wijzer 

zich na 40 tot 70 seconden in het gearceerde gedeelte bevinden . 

Bij normaal rijden zal de wijzer zich rechts van het gearceerde gedeelte 

bevinden daarmede een voldoende spanning van de accu en normaal 

laden aangevend. 

INRIJDEN 

Gedurende deze periode nimmer de snelheid opvoeren boven: 

20 km ju 40 km ju 70 km ju 90 km j u 

Bovensmering « Esso Upper Motor Lubricant» mag in de verhouding 

van een maatdop per 10 liter benzine toegepast worden. 

Aangeraden wordt na de eerste 1 000 km geen gebruik meer te maken 

van bovensmering. 

Controlebeurt na de eerste 1 000 km. 

Deze controlebeurt is een voorwaarde voor de toepassing van de garantie. 

Zij moet worden verricht door een vertegenwoordiger van ons merk 

tussen 1 000 en 1 200 km, binnen een termijn van drie maanden na de 

datum van aflevering . 

De garantiekaart, tegen inlevering waarvan de beurt verricht zal 

worden, zal U per post worden toegezonden. 

Voor deze service-beurt zult U Uw wagen in de regel ongeveer 24 uur 

moeten missen . 

Maak tijdig een afspraak met de Peugeot-agent, aan wie U dit werk 

zult toevertrouwen . 
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VOO RZO RGS MAATR EG ELEN 
TE NEMEN BIJ KOUDE 

Koelsysteem 

Om bevriezing te voorkomen, verdient het aanbeve ling anti-vriesmiddel 
ESSO te gebruiken . 

Tot Gebruik 

50 C liter 
ESSO ANTIVRIES 

120 C 2 liter 

21 0 C 3 liter 

350 C 4 liter 

Omdat alcohol reeds bij 78 0 begint te koken, is het verboden dit als 

anti-vriesmiddel te gebruiken : het zou namelijk spoedig verdampen . 

Rubber t ochtstrippen 

Teneinde het vastvriezen van de rubber tochtstrippen van de portieren 

en het kofferdeksel te voorkomen, verdient het aanbeve ling deze door 

middel van een kwast in te smeren met glycerine. 

Accu 

Zorg dat de accu goed geladen is. Een geladen accu is namelijk minder 

gevoelig voor vorst dan een lege of half-geladen accu . 

Wassen 

De produkten, die in de winter bij sneeuw en ijzel op de weg gestrooid 

worden zijn zeer corrosief. Was daarom uw wagen in de winter veelvu ldig 
en vergeet daarbij ook niet de onderzijde . 
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III fMEillNlI EN ONOEilllOUO 

Gebruik voor de smering van Uw 404 uitsluitend de ESSO produGten, 
die op de volgende pagina's aanbevolen worden. 

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

ONDERHOUDSSCHEMA 

Gratis controle na de eerste 1 000 km 

Frequentie van de uit 

I Organen I Pag. te voeren werkzaamheden 

Niveau Motorcarter 24 
EL KE 1 000 km 

controleren 
Rem-en koppelings-
vloeistofreservoirs 24 

- -
Verversen I Motorcarter 26 

Reinigen ! Oliefi lter 26 
Luchtfilter 25 

Niveau ! Versnellingsbak 27 
ELKE 5 000 km contro leren Achterbrug 27 

Smeren ! Mechanische delen 28-29 
Carrosserie 31 

Controleren 

I 
en zonodig Bougies 25 

afstellen 
- - --- -- -

ELKE 5000 km 

I 
Accu 34 

OF IEDERE MAAND Controleren Radiateur 34 
Banden 34 

-

Vervanging I Oliefilterelement 26 

Verversen I Versnellingsbak 35 
ELKE 10000 km Achterbrug 35 

Verwisselen I Wielen 36 

Controle ) 
Stroomverdeler 37 
Stationair draaien 37 

- ---

ELKE 15000 km I Vervanging I Bougies I 37 

Vervanging I Lu chtfi Iterelement 37 

) 
Voorwielnaafdoppen 

ELKE 20 000 km Verversen met vet 37 
Rem-en koppelings-
vloeistofcircuits 37 
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ELKE 1 000 km 
Controle van het olieniveau 

Zo nodig bijvullen 

MOTOR Inhoud : 4 liter 

Gebruik uitsluitend in aile /aargetijden : 
ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W /30 /40 

Het bijvullen van olie tussen twee verv ersingen behoort tot het nor

male onderhoud en dient te geschieden in overeenstemming met de 

merktekens op de oliepeilstok . 

Het bovenste deel va n de afgeplatte kant ko mt overeen met het 

maximum niveau va n het ca rter. 

Het onderste deel va n de afg eplatte kant komt overeen met het 
minimum, dat het carter aa n olie moet bevatten. 

Vul noo it meer bi j dan aangegeven wordt door het bovenste deel, 
daar de overtolli ge o li e onnod ig verbruikt wordt. 
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N iveau Controle 

Hydraulisch Circuit 

Control eer veelvuldig het ni 
veau van de vloeistof in het door
zichtige reservoir van het rem
circuit en in het reservoir van de 
koppelingsbediening. 

Het « nivea u » van het door
zichtige reservoir wordt aange
geven door een streep op onge
veer 2 c m onder de bovenkant. 

In het rese rvoir van de koppe
lingsbediening li gt het « nivea u » 
op ongeveer 3 mm onder de 
bovenkant. 

ELKE 1 000 km 

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

M en zorge, dat het luchttoevoergaatje in de dop niet verstopt is. 

Gebruik uitsluitend : Lockheed vloeistof 55. 

ELKE 5000 km 

Reinigen 

Luchtfilter 

Wij verwijzen naar de op het filter aa ngegeven voorsch riften. 

Contro/eren 

Bougies 

Elektrodenafstand (0,60 mm) controleren en zonod ig afstell en. 
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ELKE 5000 km 

Olie verversen 

Het aftappen van de motorolie 
dient bij warme motor t e geschieden . 

MOTOR 

Bijvullen 

I nhoud van het motorcarter : 4 I. 

Gebruik uitsluitend in aile jaargetijden : 
ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/30 /40 

Bij vee/vu/dig gebruik van Uw wagen in stadsverkeer : taxi's , huis aan 
huis etc .. , evena/s bij gebruik tijdens hevige koude dient men e/ke 2 500 km 
de o/ie te verversen , daar in deze omstandigheden de o/ie zich sne/ verza
digt met water en benzine, waardoor de smeereigenschappen achteruit 
gaan 

Reinigen 

Oliefilter 

Reinig tijd ens het olie ver

versen de stolp van het oliefilter. 

Het filterelement moet vervan

gen word en : 

na de eerste 

na de eerste 

en vervolg ens el ke 

5000 km . 

10000 km. 

10000 km . 

Bij montage steeds de pakkingring verni euwen. 
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ELKE 5000 km 

Controle 

Controleren van het olieniveau en event. Bijvullen tot niveau-stop. Bij 
lekkage de pakkingen controleren 

VERSNELLlNGSBAK 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 

20 W j30 j40 

ACHTERBRUG 
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ESSO GEAR OIL VT 

of indien niet verkrijgbaar 

ESSO GEAR OIL GP 90 

(zie pag. 35) 



Rechter fusee 
Rechter spoorstangkogel 

Linker fusee 
Linker spoorstangkogels 
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Met 

ELKE 5 000 km 

SMERING MECHANISCHE 
ORGAN EN 

Smering onder druk 

ESSO MULTII~.uRPOSE GREASE 
(1 0 sme€~punten) 

Stuurhuis (matig) 
Tandheugel 
(2 smeerpunten) . 

H 

Middelste lager van de 
cardanas 

Kruiskoppeling 
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ElKE 5 000 km 

Smering 

Te smeren met enkele druppels MOTOROLIE. 

Stroomverdeler 

(viltje onder de rotor) 

Draaipunten 

Handrem en versnellingshandel. 

Kabeltjes 

Choke, motorkap en verwarming. 

Dynamolager 

(aohtesrte lager) 

MOTOROLIE 
(enkele druppels) 

- 30 -

Smeerpunten carrosserie 
ESSO HANDY OIL 

Veiligheidspal 

van motorkap 

Motorkapsluiting 

Scharnieren van 
motorkap 
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ElKE 5 000 km 



ELKE 5000 km 

Portierscharn ieren 

Portierophouders 

Portiersloten 
(enkelc druppels glycerin e) 

Porti erschoten 
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Smeerpunten carrosserie 
ESSO HANDY OIL 

Koffersl u it i ng 

Kofferscharni eren 
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ELKE 5000 km 



ElKE 5000 km 
OF MAANDElIJKS 

Accu 

Onderhoud 

De accu is een vitaal onderdeel en verdient daarom aile zorg . Men lette 

er op, dat de platen steeds plm . 1 cm ondergedompeld zijn . 

Uitsluitend bijvullen met gedestilleerd water. Dit is van groot belang 

voor de levensduur van de accu . 

Bij intensief stadsverkeer of in de winter kan het veelvuldig starten 

de ladingstoestand beinvloeden. 

In dat geval verdient het aanbeveling de accu regelmatig op te laten laden . 

Banden 

Bandespanning controleren, wanneer de banden koud ;;:ijn . Vergeet het 

reservewiel niet . Zie voor juiste bandenspanning pagina 4. 

Een te lage spanning verhoogt de rolweerstand en dus ook het benzine

verbruik. Bovendien zal de levensduur een nadelige invloed ondervinden. 

Radiateur 

Controleer het niveau van het koelwater en vul zonodig 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 . 

BELANGRIJK 

De radiateur is voorzien van een vuldop met een op 280 9 /cm2 
afgestelde overdrukklep, waardoor het kookpunt van het koelwater 
tot 1070 C verhoogd wordt. 

Bij het losdraaien van de radiateurdop bij warme motor, draait 
men hem los tot de eerste aanslag en laat men de druk ontsnappen , 
alvorens verder te draaien. 
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Olie verversen 

ACHTERBRUG 

Inhoud: 1.400 liter 

ESSO GEAR OIL VT 

of indien niet verkrijgbaar 

ESSO GEAR OIL GP 90 

Deze oliesoorten mogen echter 

nooit vermengd worden. 

A T TEN TIE 

ElKE 10000 km 

VERSNELLlNGSBAK 

Olie verversen 

I nhoud: 1,150 liter 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 

20 W /30 /40 

De speciale olie voor de achterbrug kan in geen geval gemengd worden 

met andere olie. Twijfelt men bij bijvullen of verversen over de aard van de 
eerder gebruikte olie, dan moet de achterbrug zorgvuldig worden gereinigd 

met een mengsel van benzol en alcohol, in de verhouding 50 /50. 
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ELKE 10000 km 

Banden 

Teneinde een zo groot mogelijke levensduur te verkrijgen, dient men de 

banden te verwisselen volgens een der onderstaande schema 's, waarbij 
niet vergeten dient te worden de banden weer op de juiste spanning te 

brengen (zie pag . 4) . 

Uitbalanceren der wielen 

Na elke bandreparatie of verwisseling van de voorwielen dienen deze 
weer statisch en dynamisch uitgebalanceerd te worden . 
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ELKE 10000 km 

Stroomverdeler 

Onderbrekerpuntenafstand controleren: 0.4 ± 0 ,05 mm. 

Ontstekingstijdstip controleren : 0,85 mm voor B.D.P. 

Stationair Draaien 

Stationair toerental controleren : 650 omw./min. 

Zo nodig bijstellen (zie pag. 41) . 

ELKE 15 000 km 

Bougies 

Aile bougies door nieuwe van hetzelfde type vervangen. (zie pag. 39) . 

ELKE 20000 km 

Luchtfilter van de carburateur 

Element vernieuwen (zie de op het filter aangegeven voorschriften) . 

Hydraulische circuits 

Olie verversen en ontluchten van de rem-en koppelingcircuits. 

Gebruik uitsluitend: Lockheed vloeistof 55 

Naafdoppen van de 
voorwielen 

In de naafdop mag niet meer 
dan 15 gr. vet (grootte van een 
noot) aanwezig zijn . 

ESSO MUL TlPURPOSE 

GREASE H. 
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'U - ,)IUEilfE IIFfTELLIN(JEN 

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

Wa cht daarbij niet tot het laatste moment voor het maken van een afspraak . 
Bij het naderen der vacanties zijn de werkplaatsen altijd erg druk. Maak 

daarom tijdig van te voren een afspraak. 

Distributie 

Afstellen van de distribut ie dient te geschieden met abn ormaa l grote 
klepspeling , te neinde de invloed van de nokhe ll ing t e vermind eren. Breng 
de klepspeling van de ee rste c ilinder op 0 ,7 mm ; met deze speling dient 
de afstelling als voigt t e zijn : 

Aa ntal Slag in 
graden op mm op 
vli egwiel de zu iger 

--- ----------

Begin opening inlaat A.O .A . 0 0 30' (BDP) 0 ,01 3 

Einde slui t ing inlaat R.F.A. 350 68,08 

Begin openi ng uitlaa t A .O.E. 35 0 30' 67,92 

Einde slui t ing ui t laa t R.F.E. 100 0 ,707 

Na contro le van de afstelling moet de kl epspeling w eer op de normale 
w aarde worden gebracht. 

Kleptuimelaars 

Afstellen d ient uitsluitend t e geschieden bij koude motor. (n a 6 uur 
o nafgebroken stilstand is de motor koud ) . 

De speling dient dan t e bed ragen : 

11 
Inlaat : 0,10 mm . 

Uitlaat 0,25 mm . 

Onderstoonde Voor het of stell en 
klep dient geheel vo n onderstoonde 
geopend te zijn tuimeloors 

U1 13 U4 

U3 14 U2 

U4 12 U1 

U2 11 U3 
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Bougies 

El ektroden-afsta nd : 0,6 mm . 

Stroomverdeler 

Ontstekingsvolgorde: 1-3-4-2. 

De motor is uitgerust met bougies 
met lange schacht: 

A .C. MARCH A L Ond . nr. 

P 44 X L 36 H S 5961 .12 

Voorontsteking : 11 0 op het vliegwiel. 

De juist e afstand tussen de geopen

de contactpunten is 0,40 mm. 

Ventilatorriem 

Na enkele uren funct ioneren, kan de ventilatorri em de indru k geven dat 
hij t e slap gespannen is; blijft hij echter de poeli es van w aterpomp en 
dynamo goed meenemen, dan is geen nastelling nodig. 

Nastell ing van de ventil atorri em dient 

koud te geschieden door na de beves
tig ingsbout losgedraa id te hebben de 
dynamo te kantelen totdat een ver

leng ing van 3 0 / 0 verkregen is. 
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REMMEN 

De schijfremmen van de voorwielen worden automatisch nagesteld . 

De remblokjes moeten vervangen worden , indien de voering minder dan 

2 mm dik is. 

Aileen de achterremmen dienen nagesteld te worden, indien het rem

pedaal een te grote vrije slag heeft. 

Voor de afstelling van elke achterwielrem gaat men als voigt te werk : 

Krik de auto op, zodat 

een achterwiel vrij komt 

van de grond. 

Draai de voorste stelbout 
met vierkante kop met 

een sleutel naar voren 

(in de rijrichting), totdat 
het remsegment de rem
trommel blokkeert. 

Draai daarna deze bout 

zover terug tot de remtrom
mel juist vrij loopt. 

Handel op gelijke wijze 

met de achterste stelbout 
waarbij de sleutel echter 

in tegenovergestelde richting gedraaid dient te worden. Aldus zijn de remmen 
gesteld . 

Wijzig nimmer de afstelling van het rempedaal, daar deze door de con
structeur voor eens en altijd is verricht. 

Er mag zich absoluut geen lucht in de rem leidingen bevinden . 

Carburateur 

De 404 Comfort j 8 CV is uitgerust met een SOLEX 32 PBICA of ZENITH 
34 WI M carburateur. 

De afstelling is zodanig , dat zij bij normaal gebrulk in elk jaargetijde 
voldoet. 

De oorspronkelijke afstelling dient dan ook niet te worden gewijzigd . 
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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 con

tactpunten van de verdeler goed zijn afgesteld. 

Breng met aanslagschroef Z het toerental op ± 670 per min . 

Zoek het maximum toerental dat bereikbaar is door middel van de 

mengselschroef W. 

SOLEX CARBURATEUR 

STARTEN VAN EEN 
KOUDE MOTOR 
Gs Benzinesproeier 

van choke. 

9 stationaire sproeier 
Z aanslagschroef. 
W mengselregelschroef 

NORMAAL DRAAIEN 

a remluchtdoodaat 
I uitlaatmondstuk van 

acceleratiepomp 
I( venturiebuis 
Gp accelerat ie-sproeier 

(regelt to evoer bii 
accelereren) 

V stop waarin de 
hoofdsproeier is 
gemonteerd. 

B dop van benzinefilter 
C benzinefilter. 
V fi lter van accelera 

ti epomp. 
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Draai de aanslagschroef Z zeer langzaam terug tot de motor ongeveer 
670 t /min. maakt. 

Draai de schroef W zover aan, dat de motor onregelmatig gaat lopen 
en draai deze schroef vervolgens zo weinig mogelijk terug om een 
toerental van 650 per min. te bereiken. 

Ais het afstellen voor stationair draaien moeilijk of onmogelijk blijkt, dient 
men zich ervan te overtuigen dat geen valse lucht toetreedt langs de pakkingen 
en flensen van de carburateur. 

ZENITH CARBURATEUR 
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U - PlUll"E WEPlIlEPI 

Radiateur 

Aangezien de circulatie van het koelwater vertraagd wordt door de ther

mostaat, is het voldoende de radiateur te vullen tot plm. 5 cm onder de 

vulopening . Zou men de radiateur toch geheel vullen, dan zou het overtol

lige water door het overlooppijpje van de radiateur verdwijnen. In de winter 

zou bovendien telkens een gedeelte van het antivriesmiddel verloren gaan . 

AFTAPPEN VAN HET KOELWATER 

(bij schoonspoelen of reparatie) . 

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

Het aftappen geschiedt als 
voigt: 

Vuldop van de radiateur 
nemen. 

Manette 4 (p . 15) van 
de verwarming verplaatsen 
naar « rood », waardoor 
tevens het radiateurtje 
van de kachel wordt 
afgetapt. 

Verwijder de aftapplug , die rechts achter in het cilinderblok zit . 
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De aftapkraan, welke zich aan de achterzijde van de radiateur bevindt 

opendraaien . 

Bij het opn ieuw vullen 
controlere men of de pakking 

van de aftapstop van het 

motorblok en het aftapkraantje 

van de radiat e ur goed 

afslulten. 

Nadat de moto r enige 
minuten h ee ft gedraaid, 

controlere men opnieuw het 

niveau van het w ater in de 

radiateur. 

Koelwerk van de radiateur 

M en controlere regelmatig of het koelwerk van buiten niet verstopt 

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

gezette t ijden schoon te blazen met gecomprimeerde lucht. 

Accu 

De accu, 12 V, 55 Ah, is voorzi en van speciale ARELCO-poolkl emmen 

en bevindt zich onder de motorkap, aan de linkerzi jde van de motor en dus 

gemakkelijk bereikbaar. 

Bij normaal gebruik heeft 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 34). noodzake
/ijk deze elke maand te laden . 

M en houde de accu steeds in gel aden toestand, ook al om het bevriezen 

van het elektrolyte te voorkomen. 

Bij de montage van de accu in de w agen, na vervanging of laden, moe
ten de hoezen van de Arelco accupoolklemmen voor de helft met ESSO 

MULTIPURPOSE GREASE H gevuld worden . 
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Koplampen met asymmetrische dimbundel 

Deze koplampen bieden het voordeel dat de rechter weghelft en de 

rechter berm over grote afstand word en verlicht. Dit wordt verkregen door 

speciale gloeilampen en de constructie van de koplampglazen. 

Wanneer de lichtbundel eenmaa l is ingesteld, zal deze zich praktisc h 

niet meer wijzigen . Mocht evenwel nastelling om een of andere reden 

nodig zijn, b.v. verand ering in de belasting van de w agen, aanrijding enz., 
dan kan deze als voigt word en verricht : 

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

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

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

Uitnemen van een reflector 

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

MARCHAL 

Druk de veer, welke uit 
pi anodraad is vervaa rdigd en 
zich aan de bovenkant bevindt, 
naa r boven. De reflector zal 
dan kunnen tuimelen op zijn 
onderste steun, die als 
scharnier dienst doet. 

Voor algehele demontage dient men de reflector uit de onderste steun t e 
lichten . 

CIBIE 

Druk de veer, w elke zich 
aan de rechter bovenzijde 
bevindt, naar boven. M aak 
onderste bevestiging los. 

Bij montage lette men o p 
de juiste positi e van de 
onderste bevestig ing . 
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DUCELLIER 

Draa i de reflector tegen de 
wijzers van de klok in , om 
de 3 bevestigingspunten los 
t e maken. 

Vervanging van een glaeilamp 

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. M en lette er op dat de stelschroeven niet verdraaid worden. 

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

Druk de aansluitingen diep in hun ligplaatsen. 

Monteer de reflector en sierrand. 

Verandering van de afstelling van de kaplampen vaar landen 
met links verkeer 

Hiertoe gaat men als voigt te w erk : 

Demonteer de reflector. 

Verwijder de lamp. 

Druk het geleideblokje in de 
fit tin gin tegenoverg estelde 
stand. 

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

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

Voor rechls verkeer: 
Druk het gleideblokje naar 
links 2. 

Voor links verkeer: 
Druk het geleideblokje naa r 
lechts 1 . 
Zorg ervoor altijd een doosje met reservelampjes in Uw wagen te 
hebben. Uw dealer heeft speciale reservesetjes voor Uw 404 in 
voorraad . 
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Gloeilampentabel 

Koplampen 
I 

Asymm etrisch 12 V - 45 /40 W 

Clignoteurs veer en achter 
SA. 15 s - 12 V -Stoplichten 15 W 

Stadslichten en achterlichten 

Kofferverlichting SA. 15 s - 12 V - 4 W 
N ummerbordverlichting 

I nstru mentenbordverlichti ng 
I Controlelampje van de oliedruk 

en koelwatertemperatuur I 
Controlelampje v.d. clignoteurs 

I 
SA. 9 s - 1 2 V - 2 W F S 

Contro lelampje v.d . choke 

Controlelampje v.h . groot licht 
! 

Pl afonnier 

I 
Suislampje 10 x 42 - 12 V - 7 W 

Verlichting (Voor) 

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

Verlichting (Achter) 

De achterverlichting bestaat uit 3 afzonderlijke elementen: 

Bovenkant 

Midden 

Onderkant 

geel 

rood 

rood 

clignoteurs 

achterlicht 

stoplicht 
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Verwisseling van een 
wiel 

Neem het reservewiel van 

onder de kofferruimte, na met 

het trekstangetje naast de ba
gageruimtesluiting de vergren 

deling los gemaakt te hebben. 

M aak zonodig het vl ak, 

w aarmee het wiel tegen de naaf 

komt schoon. 

Krik 

De krik en de w ielomslag be
vinden zich aan de rechterka nt 
in de koffer. 

Trek de hand rem aa n en zet de w ag en in een versnelling (1 e. of achteruit) . 

Blokkeer het wiel, tegenover het wiel dat verwisseld moet w orden. 

Verwijd er de w ieldop en draai de wielmoeren los alvorens de wagen op 
te krikken . 

Pl aats hefarm van de krik in de vereiste steun en krik de wagen op. 

Verwisse l het wiel, draai de wi elmoeren aan en laat de wagen met de 
krik zakken. Controleer nogmaals of de wielmoeren vastz itten en monteer 
de wieldop . 
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Plaats het verwisselde wiel 

in het reservewielrek onder de 
bagageruimte met de bui

ten ka nt naar boven. 

Teneinde het verliezen of 
het stelen van het reserve

wiel tegen te gaan, dient U, 

na de haak van het rek in 
zijn steun geplaatst te hebben, 

deze te vergrendelen, door de 

pal naar boven te drukken. 

Na verwisseling van een wi el brengt men de banden zo spoedig mogelijk 

weer op de juiste spa nning (zie tabel op pag. 4) 

Het verdi ent aanbeveling na elke repa ratie van een band of bij het pe
riodiek verwisselen van wielen , deze te laten uitbalanceren . 

Veiligheidsgordels 

Drie bevestigingspunten maken een eventuele montage der veiligheids

gordels voor de bestuurder en de passagier mogelijk. 

Twee van deze bevestigingspunten bevinden zich op de vloer achter 
elke stoe!. De derde bevindt zich op de stijl tussen de portieren. 

Looplamp 

Tene inde de aansluiting van een loop lamp mogelijk te maken, zelfs als 

de elektri sche insta ll atie via de massa-schakelaar is uitgeschakeld, is 

een « stopcontact » opgenomen in de beide ARELCO accu klemmen. 
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CARROSSERIE 

Wassen 

Alhoewel op zich zelf een eenvoudige behandeling, zijn toch enige 
voorzorgen aa n te bevelen. 

Men mag niet : 

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

een waterstraal gebruiken met te hoge druk. 

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

Het beste is: 

allereerst met vee I 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 v~~r die gedeelten, welke met olieresten besmeurd zijn , zoals b.v, 
de wielen. 

de auto met een rijkelijk natte spons af te sponsen en daarna met een 
schone zeemleren lap af te drogen ; deze lap tevens herhaaldelijk in 
schoon water te spoelen en daarna telkens uit te wringen. 

I n de was zetten 

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

Ruiten 

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

Vergeet vooral niet de ruitenwisser-vegertjes eveneens te reinigen . 
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Teervlekl<en 

De verschillende in de handel verkrijgbare middelen om teervlekken te 
verwijderen zijn niet aile geschikt voor iedere laksoort : met sommige van 

deze middelen loopt men gevaar dat de lak wordt aangetast en er lichte 

plekken ontstaan die, na opdrogen, blijvend zijn. Bij het lakwerk van de 

404 moeten teervlekken uitsluitend verwijderd worden met een vette 
substantie, zoals b.v. boter, vaseline-olie, olijfolie, wond erolie. 

Bekleding van het interieur 

8ekleding van stof : 

- Verwijdering van vlekken : 

Vlekken zijn te verwijderen met een schone lap, bevochtigd met was
benzine. 

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

- Schoonmaken en opfrissen van de bekleding; 

Het wassen van de bekleding geeft een zeer goed resultaat, maar een 
nadeel is, dat de bekleding geheel van de zittingen verwi jderd moet worden , 

wat een lastige en kostbare handeling is. 

In de handel zijn z.g. droogschuim reinigingsmiddelen verkrijgbaar, die 
met een speciale spons opgebracht worden. Deze middelen geven een 

goed resultaat zond er de bekleding te beschadigen. 

8ekleding van kunstleer 

De kunstleer-bekleding kan worden gereinigd met een spons, die met 

een weinig zeepwater is bevochtigd of met een ander geschikt product, 
zo nodig met benzine, doch nimmer met andere oplosmiddelen zoals b.v. 

tri c h loorethyleen. 

De oorspronkelijke glans komI, na afdrogen en wrijven met een droge 

doek, weer terug . Derhalve is het af te raden te trachten er een hogere glans 
aan te geven door gebruik van was of dergelijke middelen . 

- 51 -



Accessoires van plastic 

De van plastic of plexiglas vervaardigde accessoires dienen uitsluitend 
met gewone benzine te worden gereinigd. 

In geen geval trichloorethyleen gebruiken, daar hierdoor bepaalde plas
tic stoffen worden aangetast. 
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SCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

AtotM Aansluitblokjes F.1 Zekering 5A I.T .S. Schakelaar voor controlelampje 
v_ choke 

AI. Stroomverdeler met condensator F.2 Zekering 10 A 

Av. Claxon 
J.R. Senzinemeter 

F.3 Zekering 10 A 

Bie. Accu J.Tr. Mechanisme v. benzinemeter 
FA Zekering 10 A in tank 

Bo. Sobine F.5 Zekering 5A. l.E. Instrumentenbordverlichting 
C.A. Claxonschakelaar 

H.E. Controlelampje v. oliedruk en 
PI. Plafonnier 

C.CIi. Automaat v.d. clignoteurs koelwatertemperatuur. 

Ch. Verwarming-Airconditioning - I.A.D. Motorcontact met startschakelaar Pr. Koplamp 

Voorruitontdooier R.bie. Vleugelmoer v. massaaansluiting I.CIi. Schakelaar v. clignoteurs 
Com. Lichtschakelaar accu 

I.E.C. Schakelaar v. bagageruimte- R.Pr. Aansluitingen voorverlichting Oem. Starter met relais veri ichti ng 

Dyn. Dynamo 
I.E.V. Schakelaar v. ruitenwissermotor 

Reg . Spanningsregelaar 

E.C. Verlichting bagageruimte T.CIi. Controlelampje v.d. clignoteurs 
loP. Schakelaar in portierstijl voor 

E.P.P. Nummerbordverlichting plafonnier T.Ph. Controlelampje v.d. koplampen 

E.V. Ruitenwissers 1.5. Stoplichtschakelaar T.S. Controlelampje v.d. choke 
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URSLOT NEIMAN 
is gekoppeld aan de ontsteker, 
en irreversiebele grendeling. 

RUSTSTAND 
GEPATENHERD S.G.D.G. VOOR FRANKRIJK EN BUITENLAND 
0) AUTOMATISCH, SCHAKELT DE ELEKTRISCHE KRING LOOP 

UIT. b) SCHAKELT DE ONTSTEKER U IT. c) BLO'(KEERT 
DE SfUURRICHTING. 

STAND VOOR HANDBEDIENING IN GARAGEN 
Elektrischc kr ing!ocp en ontste ker blijven uitgesch o keld. 

De enige in serje vervoordigd von fronse makelij. 
Aonvaard door aile verzekeringsmoatschappijen . 

EEN TOTALE ZEKERHEID TEGEN DIEFSTAL 

VOORSCHRIFTEN TER MONTERING 
~ 

wljder de staler "rng Inde he 
t Jurstangomhulsels va' thoudt 

1mhulsel no de 3 schroeven f-e 

Ie lee halve c 
b .,ej n- ~ 
"d . ." 

Schakel de boHerij ui t door losschroeven 
van de vlinderschroef can het schakelpunt 
vo~ de batterij. 
De sleute l uit het slot trek ken op de 
sto!1d "Garage", ni zodonig dot de stand 
van de sleu t e! ju ;s t tegenover de oondui
ding "Garage" stoat. (fig. hiernaast). 

2 De Peugeot schakeloor losschroeven en verwijderen, ontkop
peren van de vier draden. 

3 Richt het slot de schakeloar naar beneden gehouden, 
zodanig dot het rechthoekig uitsteeksel overeens temt met 
de rechthoekige gleuf in de ring omheen het slot. 
Schuif het slo t in de ring, If,g. t). 

4 Duw op het slot, en tegeli jkertijd druk de platte veer in 
(fig. 2), derwijze dot het uitsteeksel in de gleuf post, 

I ngevol van moeilijk inschuiven , het slot noch d e schoot 
bijvi ;len, maar kijk no of €€n gictnood in d2 ring moet 
worden verwijderd . 

5 Schroef het slot vast door midde l von de voorziene schroef. 
DE ELEKTRISCHE SCHAKELING (fig. 4) 

1) Schakel het poor dradm 20 aan de + (30) van he! 
stuurslo t . 

2) Schake I de draad 32 en 2 aan het kontakpunt B (15). 
3) Schake I de draad 46 (ontsteker) aan net punt D (50). 
4) Schroef de vlinderschrocf von de batterij vast . 
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DE WERKING VAN HET STUURSLOT 

VEILIGHEIDSSTAND 
Elektrische kringloop 

en ontsteker 
uitgeschokeld. 

Sleutel ui t het slot. 
Stuurrichting 

onbeweegboor. 

rJG1J'· ' ; ~ ! .., J (.l , 

l 

Fig. 5 
GARAGEST AND : 

Elektrische kringloolO 
en ontsteker 
uitgeschokeld. 

Sleu tel uit het slot. 
Stuurrichting 
beweegbaar 

STAND-I NGANG 
Elek tri sche I<ring:oop 

Ingeschokeld. 
Sleutel vast in het 

sleute lgo t. 

VERTREK 
Sleutel volledig indu

wen, volledig naar 
rechts droaien, indien 
dc motor Gonsloat de 

sleut.l laslaten, Do 
sleu t e l komt outomo-

1 isch terug in de 

OPGELET Indien u de sleutel te lang en onnadig 
starter verschroeien. I"dien u een mocilijk vertrck yoelt, 
tcgelijkertijd de sleutel, de vervorming van de bonden 
net stuurslat beletten valledig las te kamen 

in de ontstekinqsta~~o ~~~.\'f, a 'k~·n de 
beweeq lichtjes het stuurwiel en draai 
al) het boonvok kon de schoat van 

STILSTAND : DrOOl de sleutel een halve toer noar links, en don de sl<'utel uittrekken. 
Draor het stuurwiel tot onbeweegboarheid wordt aangevoeld. 

GARAGE : Droo i de sleute l een kworttoer en u i trrekken 00 de stand "GaroQe". 

EVENTUELE DEMONTAGE VAN HET STUURSLOT 

Aileen de bezitter van de .Ieutel 

kon h e t stuurslot d emonteren . 

Uitschakelen van de batterij. 

10 Uittrekken von de sleute l op stand "Ga rage" (fi g. 5). 
20 nadat de 4 draden we rden verwijderd en duw l ichtjes 

op de schakeloar 

30 Met behulp von de sch roevendraoier von 2 mm op 
de veer drukken doorheen de voorziene opening in de 
ring, en duw tegelijkertijd op de schokelaar (fig . 7). 

RESERVESLEUTEL 
Benzinetonkdop met slot 

Het stuurslot wordt ofgelevc rd me t 2 slcute!s. Not r Ip dan mm 'an 
dl slcutcls. Bcwaar de rcserveslcutcl of%onderlii~ 

Het nummer von de sleutel is gcgroveerd in de ploot onder de schoke!oor. Om het nummer 
Ie kunnen lezen, moet de schokeloor worden verwijderd. Een nieu we reservesleutel zol worden 
ufge:cverd t cgen bev/ijs von eigendom van de wogen. 

In ieder onder voertu ig niet voorzien von de speciale ring woorin het stuurslot past, 
gebeurt de montag2 von het stuurslot volgens onze rich~liinen die u worden toegezend op 
aonvroag. 
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