PE:.UCaE:.OT
met benzine-injectie motor

INSTRUCTIEBOEKJE

Importrice:
GEBR. NEFKENS' AUTOMOBIEL MIJ. N.V. -

UTRECHT

Biltstraat 106 - Telefoon 16523 (4 lijnen)

NADRUFi VERBODEN

BELANGRIJK

SMERING EN ONDERHOUD
De importrice verstrekt bij elke nieuwe auto eell
"smeer- en onderhoudsschema", alsmede een garantiekaart. Het is van het grootste belang dat de daarin
gegeven voorschriften nauwkeurig worden opgevolgd.

*
Laat uw wagen uitsluitend verzorgen door een erkend PEUGEOT-dealer, aangezien deze beschikt over
de ORIGINELE onderdelen en de benodigde speciale
gereedschappen.
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Aanduiding der plaatsen( waar chassis- en motornummer zijn ingeslagen
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S fiRlE· tIUM~ER

MOTOR·HUMMER

Chnssisnummer : op rachlar voorwielknsl, ondor de molorknp.

Motornummer:

op linkerknnt vun het motorhlok, hoven de
stnrtmotor.

Vermold hij nllo evonluele correspondontie nllijd het sedenummer
van de wagon,
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Vermogen.
96 pk (SAE) bij 5700 omw·/min .
Gewicht van do sedan met schuifdak .
1020 kg
Maximum toelaatbaar gewicht
1580 kg
Imperiaal : draagvermogen max . 50 kg, gelijkmatig verdeeld
Gewicht aanhanger
850 kg bij 80 km/u

Motor
4 (in lijn)
Aantal cilinders
Boring x slag
84 x 73 mm
Cilinderinhoud .
1618 cc
Compressieverhouding
8.8 : 1
Cilindervoeringen :
nat en uitneembaar
Cilinderkop :
afzonderlijke inlaatkanalen voor elke cilinder
krukas .
vijfmaal gelagerd
Distributie:
ketting
Aandrijving injectiepomp:
speciale "getande" aandrijfriem
Injectiepomp:
Kugelfischer

Afmetingen
1.34
1.28
2.65
9.86
4.42
1.63
1.45
1.40

Spoorbreedte, voor
Spoorbreedte, achter .
Wielbasis
Draaicirkel .
Totaie lengte
Totale breedte
Hoogte (onbelast)
Hoogte (be last) .

Bandenspanning (kg/cm 2 -

m
m
m
m
m
m
m
m

koud)

Bandenmaat .
Spanning :
Michelin XA2
Dunlop Sp Sport
Zeer belangrijk. V oor de montage zie pag. 36

voor
1.500
1.700

165 x 380
achter
1.700
1.900

Inhoud
Koelsysteem
Benzinetank
Motorcarter
Injectiepompcarter
Versnellingsbak
Achterbrug
Remvloei slofres ervoir met remleid ingen

7.8
50
4
0.4
1.25
1.6
0.65

liter
liter
liter
liter
liter
liter
liter
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Het openen van
de portieren
van buiton: druk do knop vnn
de portierkruk nnnr binnen.
van binnon: Irek de hefboom
nnm boven.

Het grendelen der poriieren
VoorporHeron
De
tw ee
voorporti eren
kunnon vnn builon en vnn
binnen vergrendeld worden door de grendelknop
nnnr bov en Ie plnnlsen, nl.
van buiton: door de slou lel
nunr achteren Ie drnui e nl
van biullon: door de gren delknop nnnr boven 10
Irekken.
N.B. ron vOOlporticr k(ln olleen go·
g ro ndcld worden, wonno o. hot Is
dlchtgo.logon. BII ' t dlcht,l""n wordt
Grcndolknop In bovOnito .tond
I'orller geslolen

eon voorportior n.1. olliomoUlch ont-

g(ondold.

Achterporlieren
Hel grencielen geschiecil door de grendelknop nnn do voorzijde
v nn hot nchlerportier nu ur bove n Ie Irekken .

S(Jocinlo veiligheidsshliling (voo r
kindoren)
Eon h nncleltje, dol b ereikbuor is nls
h ot portier opon is, is nungebrnchl
om hei oponon vun hel ac!tlerporlior von hhmol\uit 10 voorkomon.
\V nnnoo r dit hnndellje omhoog
r; lunl i ~ opo ninn van het achlerporIier van binnonui! n.1. onl\logeJijk.
7

VoorziUingen
De voorzillingen kunnen, ook
onder hel rljden, voor· of uch·
lendl worden goschovon.
Drnk hefboom 1, welke zich
(lUn de buitenkant van de zit·
ling bevindl, nuur uchleren on
schuif de zilling over do glij·
ders. De hellingshoek von de
rugleuningan kun von vEnti ·
colo stand in horizontole
slond worden gebrocht. Gaze ·
Ion op hel kusson, kon men,
no handel 2 opgelild Ie hebben, de rngleuning in de gewensle
slond plnotsen. De rugleuning komi nUlomoiisch weer in verticale
stand wunneel' mon handel 2 oplilt.
De hooglo der zillingen kan worden gewijzigd doo)" verplaalsing
dol' bevostigingsplnnljes op de glijders.

Instrumen1enbordverlichting
De inslrumenlenbordverlichting knn alleen funclionora n als d~
verlichling van de wugen is ingeschakeld. De lichtsterk to is rogelbuur door schakalanr 7 (paginn 6) Ie drunien,

Asbakje
Om hel zich in hel dnshbourd bevindend usbukje Ie rellHgen,
kun men hoi uilnemonna hel cenlrale plnnlje ingedrukl Ie
habben.

Ruifensproeiers
Als men mel korle slooljes op knop 8 drukl, spuilen do sproeiers
slrtlflitjes wotor op de voorruit I door de ruilenwissers in werking
Ie stellen, vorwijderon deze hoi vuiJ vnn do voorruil.
8

Het reservoir van deze ruBen·
sproeiers bevindt zieh onder
de mOlorkap en dient mel
schoon wntergevuld te zijn,
evenlueel mel een anti·vriesmengsel in vorstperiode.

Ruitenwissers
De ruilenwi~sor-molor, welke
door knop ,8 wordl becliend,
bevindl zieh onder de molor·
kUp.
De wissers komen, bij uilsehakeling, uUlomatiseh lerug in rust·
sland.

EleJdrisch klolcje
Hel eleklriseh klokje is voorl·
durond ingeschakeld mils de
balterij niot is uitgeschakeld.
Indien om de oon of andere
redon de slroom uitgesehnkald is gewoesl, drukl men OJ)
knop 3 en drauil men deze in
de gowensle riehling, om hoi klokjo weer te doen lopen en gelijk
te zetlon.

Lnnt nimmcr het klo)(je slilstaan wnnneer de aecn is anngcsiotcil.
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Zekeringen
Vi cr zekering en zijn op eon pInal
nnngobrnc ht links oi1del' he l
dns h b onrd:
1.

voor d e slads- on achlerlnm p e n, de inslntme nl onbordverIi chting e n d e b agng oru imlo
(18 Amp . mess ing)

2. v oor de p ar keerlampj es, d e
pla/ onni er on d o c laxons (18
Amp. mess ing)
3. voor d e clignot eurs, d e sloplichl en en de nutomalisch in- en
uil schakelende venlilalor (10 Amp . cadmium)
4. v oor d e v e rw nrming, do ruil e nwi ssers on d e eloklri sche b e n;dnopomp (18 Amp. mess ing)

Achterbank
De ruglouning van d e nchterbank , bevnt, in he t middon,
een neerklnpbore armslellll,
voorzien von eennsbnkj e.
am dil asbakj e te reinigen
knn men hel llilnemen IHl h e l
contra Ie plnnlj e ingedrukt Ie
hebben.

Plafonnier
Bij he l oponen vun ee n voorportier gnnt aulomntisch d e pinionni er brande n. Ann de plnlonnie r b evindt zich ee n schnkelnal',
wnnrm ecle b edi enin g ook moge lijk is.
10
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- he/boom 3 omhoog trekken an de rugleUl\ing in horizontale
stand brangen,

Aldus kan men een sillapplaats inrichten voor een persoon, in
welk geval de plaats uchler de besfuurder dus vrij blijlt, Nanr
verkiezing kan men ook twee slaapplnntsen inrichten en weI door
beide rugleuningen neer Ie Idappen an dnnrbij het kussen van de
achlerbank ie,s op te tillen. Om de zitplaatsen weer in normale
~tand fe breng~m, trek! mon handel 3 omhoog. De rugleuning
komt dan automnlisch in verlicale sland,
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Openen der motorkap
Het openon von de motorko})
geschiedt door knop 2 (pugino
6) uit te trekken en doomn de
veiligheidspul in de 110US vun
de motorkop te liehlon.
De ll\olorkop wordt in open posHie gehouden door oon scharniorconslructi e mel veron.
Bij hel sluilen vnn de molorknp
dienl men deze goed in Ie
drllkkon om de sllliting door
mid del vOll de d\lbbelo voilihoidspnl 10 wnorborgen.

UifschaJwling van de gehele elekfrische insfallafie
Door de plastic vleugelmoer,
wolke zich bovindt op de nogo tieva pool van de neell, lwoo
slogan los Ie drnnion, schnkelt
men de gehele oleklrisehe in slullntio uil.
l3ij hoi wederom nonsluilen vun

de nccu, verzuime mon niol hel
eleklriseh klokje woer op gang
Ie brengen (zie pagino 9).
12

Bagageruimte
Hierin bevinden zich hoi reservewiel en hel gereedschap.

Om de bagago -borgplnnls Ie onlsluilon, drnail men de slolltel in
de richting van. do wijzers van de klok . Om de kofferdeksel Ie
openon dInaH men vervolgons hel hnndeltje van hoi slol in de·
zelfde richting.
De koffordeksel blijfl in geopendo sland door Iwoo schnrnie ron.
De vorlichting geschieclt door hel lampjo E, dal alloon bij ing eschukeldo verlichling brandt.
Nu hel dichtslaan vun de kofferdeksel, kun deze weer mel do
sloutol wordon ufgoslolell, door ' d0~lG legon de riehting vun de
wij~or s van de klok in Ie draaion ,
Benzine~ankdop

De vulclop bevindl zieh oehler
he l nehiernlll\lmorbord on is he reikbnur, eloor elil nnar ben eden
:0 kl nppon,
Zorg or VOOl', dat or 'gor:l\ watcr
in do hlll1< }<OIIII, danr hiordoor
do illjoctic-ul'parat\lur crusHg

beschadigd lean wordcll.

Benzine
Het is door de hoge eompro3sieverhoudi,ng beslisl nooclzuke lijk
super· benzine Ie gobruik ol1,
13

Verwarming - voorruitontdooier - aircondiHoning
Ho! in de 404 gemonleercle systeem monkl het mogelijk de binnentempernluur von de utllo to verhogen, het beslnnn von do
voorruil Ie voorkomen on de cnrrosserie te vOlltileren.

Lnternle lllohtrnsiers - uilsluilond verSe lucht
De Ju ehtrnslers 15 en de buizon 4 zorgen voor de verdeJing vun
de vorso lueht.
Bcdiclling - manello 14
1. UitgctrokJwl\: inlnnt geslolon
2. Half ingedn\kt: inlnnt verso Inchl door de drnoibore roslors
15, met de hand regelbnre richting van do luchIstroom
3. Geheal ingodrukt: in lnol von de verse lucht door de rasters
15 en door de buizen 4

Deze moneUe wordl door middel von nokkon in do gekozon
posilie gehouclen.
Tussen de stnnden 1 en 2 is de inlnat door cle rosters.
Tusson cle stnnden 2 on :3 is de inlnnt door de rosters en d oor do
buizen.

Aircondifioning
Verdoling der luchl, me! vnrinbele lempernluUl', door de klep jes
22 on door de defrosters oon de onderzijde von de voorruit.

Munette 11 bediont de krnan van de verwarming
Links: blau we pun!: koud
Reohis: rode pun!: wam\
fussen I(oud on warm: tussentemperoturen.
14

pe luehl wordl normaal 10egevoerd door de snelheid van do
,wagen. Bij geringe snelheid kon, om daza toovoer 10 acliveron,
de venlilator van de kaehel (schukelaar lOop de kaehel) in working worden gosleld.

Speciale regelingen
Afgeslofon loevoor van de builonlucht
Knop 9: klep van de luehUoevoer.
Normanl moei daza. knop lIilgatrokken zijn om do bllifenluchl in
da wngon loe Ie lnten.
Om het binnendringen van b.v. gassen vun pussorende wagens
~.d . .1e verhil1deren, ~rukl men daza knop Jijdalijk in.
In, di! geval diellon ook de. 111ehlraslors goslolen Ie worden door
l\\al1E!Ues 15 uit fe trekken.

MaMUo 12
Met daze manello kUl1 !oell een gedeelle der luohl op de voorruil
l:ichten en de hoeveelheid daarvnn regelen door deze maneHe ie
sohuiven vunopen slnnd (rechls) ' nuu,\' gesloten sland (links).
Bij zeer koucl Weer knn men, door de twee ondersle klepjes 22
lijdelijk Ie 'sluite11, praktisch aile verivnrmde luchl lungs de voornlil dirigeron, openl men deze klepje~ -wedorom, dan komi de
vorwnrmde I\lcht direct in de wagen.

Versnelde verwarming
Bij bijzondel' lage buitentemperatuur kan men, door knop 9 in to
drukkan en de ventilator van de verwnrming (10) in werking Ie
stellen, een snelleH) vorhoging van de binnonlemperutuur verkrijgen, uungezien dun aileen de in de wagan uunwezige luchl
wordl verwurmd.
Men trekl knop 9 weer uit zodra do lomporaluur voldoende wordl
goucht.
15
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HET RIJDEN MET DE AUTO

He! starien van een koude moior bij koud weer
Men ovorilligo zieh, dul d o vorsnellingshundel vrij sluul.
Sl ee k d e slell iel in h el conlnclslol 6 en drani nnnr rechls om h e l
conlnc l nn n te zollon (india n dil zwuur guul, mool mon even hel
s tunr hoon on weer bowe gon) . Hel oliedru kconl rolo lumpjo gunl
dan brundol1, ovonals hoI remconlrolelumpje. Brunell h e! remcon trol e lumpj e niel, dun client mon d o re mpedanl e nige mal en ill
Ie Irnppe n (elil ter coni rol e of hel lumpj e niel defect is) . Zio ook
pug . 19.
De eleklrische benzinepomp Ireedt in werking, hot conlrole lampj e
voor d e benzinodruk (10, pug. 19) gunt evon brnnclen en gaul
v ervolgon s weor uil, zodrn de benzinedruk oon wuardo von
0.4 kgicm'l b ere ikl.
Om de molor to starlon
drauit mon de slentel in
c1ezelfcle rich ling vereler,
!erwijl men '9'een gu s gee fl.
Zodrn d e molor nuns lua l,
lnnt men hot conluc l los,
wnurdoor elit nuloma li sch
in de ju isle sta nd lemg V O~H I.

Lnnt de motor an ige ogenblikken drnni en. De rode
conlro lelnmpj es moeten nu
ui tgnnn.
Goef nll gol eidelijk Ineer gas, mnnr Irap h e l gaspeduu l nooil
h e lomun l ill, nlvorens de motor oen tomperoluur vnn 60 °C bereik l
heoft.
Lanf ee n Itonde mo for n'itnmer "rllzcn".

Het siarten van een koude motor bij warm weer of het
siarien van een warme motor
Terw ij 1 men Dim !, moet men he! gu sp ednal een k le in beefje in -

drukkcl1.
16

Het afzetten van de motor
Draai de sleutel naar links en trek hem uit het slot:
"Garage"stand : het stuur is niet geblokkeerd.
"Stop"stand: indien het stuur nu verdraaid wordt, blokkeert
de pal van het stuurslot het stuur.

Gebruik van de versnellingen
De vier versnellingen vooruit zijn gesynchroniseerd, zodat men
gemakkelijk naar de Ie versnelling kan schakelen onder het
rijden, maar ....
Terugschakelen naar de eerste versnelling mag uitsluitend gesch ieden 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 {orceren,
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.
Laat nooH onder hetrijden uw
voet op het koppelingspedaal
rusten.
Nimmer een helling afdalen met
het versnellingshandel in neulIale stand.
V oordat men de achteruit inschakeU, moet de auto volkomen
sHlslaan.
17

Gebruik van lichtschakelaar
Deze schnkelnor is op de linkerzijde von de sluurkolom uungebruchl, legenover hel versnellingshondel, zoclonig dol . hij bediend kon worden zonder hel slutHwiel los Ie lolen. Hij heef! vier
slonden, n.1. drie voor de verlichling en een neulrole, zools nnngegeven op nevenslnonde lekening.
IU:I!ornes: stodslichl
code: dimlichl
phares : grool licht

Claxons
Do bediening von do cluxons
geschiedt c1oo)' hel inclrukkon
von de cloxonrin9, wolke op hel
sluurwiel is gemonleorcl, n.l.:
- door Hchle druk: een claxon
- door zwourdore druk: beide
cluxons.
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Oliecirculatie
Nimmer rijden, terwijl het oliedru!t·controlelampje 1 brandt;
indion clil lampje n.!. brandt, knn dil wijzen op een defect in de
olie-circulntie. Men zelle de molor onmiddellijk nf on lule doze
afkoelen, vel'volge ns conlrolero men het olio·nivonu mol de peil slok en zo nodig vulle mon bij (zio pug. 24). Vorvolgens laol men
de molor weor dranien. Blijft het lnmpje branden, dnn zet mon de
molor nl e n wnarschuwI mon do dichlslbijzijnde PEUGEOT·denler.

Instrumenlenbord

I.
2.
3.
4.
5.
6.

Thermomeler en ollcdruk.conlrolclomplo
Bemlnometor
Vou lelll1l9 vall eloktrl.ch klokl"
TO\(lultollor
J)oglollcr
Vcr, telllng von dogtollor

1.
8.
9.
10.
II .
12.

Amporomotor
floktrl.ch kloklo (zle I'og . 9)
Contrololomplo von do 01l9notollu
ConlrololomPlo van do bomlnodruk
Snelhold.molor
Contrololomplo voor do rcmmon

Thermometer
Do llormule werklemperaluur vun d e mol or ligt lussen 75 °C en
95 "C. Wunnoer de temperalnUl' opioopi 101 100° C, dnn is opspo·

ring vun de oorznok him'von noodzakelijk .

Controle op de werking van de rembekrachtiger
De hydrnulische bediening van de Thermosloble rem me n word!
bekrachligd door een Hydrovnc bekrachtiger.
Voordnl de molor geslorl wordl moel men mot nnngezel contact
conlroieren of het conlrolelampje 12 brandt. Brandl dil Inmpje
19

niot, dnn mool men hoi rempodonl onige molan in!ruppen, lolclol
hel III111pjO gool branden, zodnl men zich aldus van de goode
werking kon vorgowisson.
Indion, nodlll mon het rempodoul onigo millen ingolrnpt hoe!1 hoi
Inmpje niol gllul brondon, dun mool dil lumpje goconlroleerd
worden.
Onder hol rijdell: Ind ien hel conlrololompje guo! branden, lorwijl
do molor drnoil, elun kon clil wijzen OJ) eon delecla bekrnchtigoT,
wllord,)or de remwerking ongunslig boinvloecl kun worden, of op
eon gobrek uon remvlooislof in het reservoir.
In dil geval moel mon de wagen 101 slilslanc! brongen en duarna
IlIilgzllom noar de dichlslbijzijnde Peugeol -deoler rijdon.
Zeer belnngrijk: Gebruik de wagon nooil, indien do molol' niel
draa!! (conlact algo:;ol) of indion do molor niel door do lran smissio ollngedrovcn wordl (vorsnolling in de noulrnle siand of kop polingspodulIl ingelrapl), zells niol indian de benzine op mochl
zijn, dum hiord03r de rembekrachliger builen working wordl
gestold, omdal doze afhankelijk is van hel door de motor opgowekla vacuum.

Druk van de ele1drische benzinepomp
De bonzino wordl opgepompl door (Jeh olektrischo benzinepomp. IncHon ondor hoi rijdon hoi controlollll\1pjo 10 opllikkol'I,
kon e1il wijzon op eon bijnu logo bonzinolallk.
Indien het lumpje constant blijfl brand e n onder hoi rijdon, of
indion hel opflikkerl, lorwijl er gonoeg benzine in de tonk is, don
moot mon do benzinoleidingon en de eleklrische benzinepomp
lulen controleren.

Ventilator
Do molor iG uilgerust mol een lIutOIHlllisch in- on uilschokelonde
venlilllto), wolko zich inschllkoll als cle lemperaluur von hel
molorkoelwllior 80 0 90°C is.
Do werking von deze venlilulor is gehoel aUlomnlisch l specinol
onderhoud is niel voreist.
Bij niel goed funclionoren rijdt men mot luge snelheid nanr de
dichlslbijzijnde PEUGEOT-dellier.

Amperemeter
Oplellol1 of de dynamo laadt. Als de nCCl! slerk ontlodon is, zal
de IOlldslroom van de dynamo aonvankelijk hoog zijn, vervolgens
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geleidelijk minder worden, naarmate de spanning van de accu
toeneemi. Er is dus g'gen reden tot ongerustheid als na lang
rijden de amperemeter bijna 0 aanwijst.

Clignoteurs
De schakelaar vooro de richtingaanwijzers die is aangebracht
onder het stuurwiel, valt automatisch terug, wanneer het stuur in
rechte stand komi. Het controlelampje bevindt zich in het instrumentenbord (9 pag . 19). Het brandt aileen als de clignoteurs
functioneren.

INRIJDEN

Gedurende de inrijperiode nimmer de snelheid opvoeren boven:
Ie

2e

3e

4e

tot 1000 km

20 km/u

45 km/u

70 km/u

90 km/u

van 1000 tot
2000 km

30 km/u

55 km/u

85 km/u

120 km/u

boven 2000 km

geleidelijk mag de snelheid nu
opgevoerd worden
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VOORZOROSMAATREOELEN
TE NEMEN BIJ KOUDE
(zie evoneens png. 33 en 46)

Antivries
Om bevriezing Ie voorkomen, is hel mmbevelenswnnrdig een
goed nnli-vries-middel Ie gebruiken. Men gebnlike uilsluilend
Ilnli-vries-miclclelen, welke me In len of rubber niel nnninsien.

Zeer belangrijk:
De nulomnlisch in- en uilschnkelende venlilnlor schnkell in lussen 80 en 90 °C.
Hel gebruik vnn nlcoholhouclonde nnti-vries-midclelen is len
strengsle verboden, omdnl nlcohol reeds bij 78°C kookl, wnnrdoor
door vordnmping do nnti·vries-eigenschnp sl\el nchleruil gnnl.
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De Peugeot-fabrieken geven olie en andere smeermiddelen op van het merk ESSO.
Onderhoud na de eerste
1000 km service-beurt
Elke 500 km

niveau
controleren

I
Elke 3000 km

verversen
reinigen
niveau
controleren
ontluchten
smeren

Elke 3000 km niveau
of elke maand controleren
spanning
/I
controle op
leekkage van
Elke 6000 km

verversen
smeren
reinigen
afstellen
verwisselen

Elke 12000 km

afstellen
vervangen
verversen

Elke 15000 km reinigen
controlef smeren
smeren

1

Organen

motorcarter

I. remvloeistof-reservoir

vervangen
reinigen

I

Elke 24000 km verversen

II

24
25

motorcarter
oliefilter
injectie-pomp
versnellingsbak
achterbrug
benzinefilter
mechanischo delen
carrosserie

26
26
25
27
27
27
28
31

band en

34
34
34

benzineleidingen

34

I

{
accu
{ radiateur

--35
35
35
35
35
36

Idynamo
achterbrug
luchtfilter
{ bougies
luchtspleet ventilator
wielen

bougies
versnellingsbak

37
37
37
37

filter van elektrische
benzinepomp
benzinepompplunjers
voorwiellagers

38
38
37

{ stroomverdeler
station air toerental

- -~ - ----

Elke 18000 km

_Ipa g .

{

. _-

benzinefilterelement
luchtfilterelement
luchtfilter van
Hydrovac bekrachtiger

Iremvloeistof

-

38
38
38
- 38
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Controle vun hel olienivouu.
20 noelig bijvullon.

Inhoud: 4 liter

Het is verplichl uitshlJtend ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W/30/40
Ie geb'nlilwl\ ill nile jaargetijdel1,
Het bij vullon von olio tussen lV/ee vervorsingen hehoort tot het
normnnl ondorhoud en client te geschiedon in overeenslemming
mel de merklekens op de oliepoilstok:
-

-

hel token MAXI corrosponcleort mol 4 liler olio in het corleI'
na aflappen en vervorsen
het teken NORMAL betoken I 4 liter olio in mol or, wuurbij
rekoning is gohoudon mel de nog in de leidingen on hel filler
unnwozige olio
het leken MINI geeft de minimum hoeveelhoicl olie !lu n, die
zich obsoluul in het corler MOET bevinden

Bij bijvulling nimmer het token NORMAL overschrijden, clanr elit
hoI ideale nivoau vorml voor maximum rendemont en minimum
olieverbruik.
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Remvloeis101reservoir
Conlroleer voelvuldig 'I nivonu
van de remviooislof in hel doorziehlige reservoir.
Op het reservoir is ongeveer 2
em onder de vuldop een merktekon uungebraehl, clnl hoi mnx.
niveuu van de remvlooislof nnngeeft.
Indien hat nivenu te luug is guul
ook hel eonlrolelnmpje 12 (pug .
19) brnnden. Indian leveel vloeislol moet worden bijgevuld wijst
dH op ean lek in het rem~ysleem.
De oorzank inoel men direct laton opsporon en repnrercn.
Gebrui\c nitshtitend: Remvloeistof Locltheed HD 43' (mel sler)

Injecfie~pomp

Conlrolear elke 3000 km hal olioniveau van cia injeclie-pomp.
Het olie-niveuu moe l g e lijk zijn
mel hel merkleken op de peilsiok.
Zo noclig bijvullen mel:

ESSO OLEOFLUID 40 EP
of

UN IV IS 40
25

J

, -E'LK E 3 0 0 0 k ~---I
A(t1tt1'c
Illhoud: 4 liter

AllappaI1 vnn de moloroli e

Vulh:m me l ESSO-olia

Hoi is verplichf uitsluitond ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W/30/40
Ie gehmiltcll in allo jnnrgefij<icll.

Reinigen van he! oliefilfer
Demonlngo vnn he! filter geschi ed ! £lIs voIgt :
Nn de dopmo er losgedrnnid Ie
hebben, knn de stolp verwijderd
worden. Verwijder vorvolgens :
de grolo rubber ring, he! fillorelement, de kloino rubber ring
on de veer.
Hel schoonspoelen van he! IiIterelement dien! te geschieden
in benzine en bij ornstige VOl'vuiling in
trichloorethyleen.
Hel filterelemenl mag niel met
eon doek gereinigd of gedroogd worden, donr hierdoor hoi risico
onlstnnl, clnl er pluisjes in hel eloment nchterblij ven .
Bij monlngo steeds de pnkkingring vernietlwen,
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ControJeron van het olie-nivoou
en event. bijvullen tot nivao\l stop. Bij lekkage de pokkingen
controloron.
Esso exira Moioroil 20 W/30/40.

Controloren en even!. bijvtlllen
niveau-slop. Bij lekkage de
p ukkingen conlroleren.

101

Esso Gear Oil VT

Benzinefilter
Dak de aceu af met behulp von
een poelsdoek. Pluuts een nylon
bukje ondor de uftapleiding.
Droai de uftapschroef los, lop of
en draai do schroef woer vost.
Indian de hoovoelheid wolor,
welke mel do benzine is meege·
komo" meer don 10 em:) bedruagl, moelen ' ook de benzinelaidinge" an de tunk algolapt
worden.
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ELKE 3D
~

SMERING
Smering em
Met Esso Multipurpose
Rochler fusoo
Hechler spoors lnngkoge!

Linker (usee

Linker spoorslungkoge!s
(!.>. smeerpunlen)
28

Sluurhuis
(muJig)

Tundheugel
(2 smeerpunlen)

,

druk

H (11 smeerpunten)

Middelste iager v im de curdnnas

KruiskoppolinO

l'\oppelingspedual.us
9.9

Smeeroliepotje voor
koppelingsdruklager
Vull on mel 1 cm 3 motorolie.
Bij v eel g ebwik vun do koppeling (intensie f stlldsverk ee r), knn
elil elke week geschied e n.

Slnering mechanische organen
Te smere n met enkolo druppels mojorolie.

Wulerpomp

Sirool\\verdeler
(villje ond er de 1'0101')

Drnnip\llllcll: h llnd rem en v e rsnellingshund e l.

Knbelljes. bedi ening molorkup, verwnrming.
To smere n mel ESSO Multipurpos o grens e H : koge lg ewri c ht ol\
v un do v ersnellingss lnngelj es .
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Smeerpunten carrosserie
Esso Handy Oil
V e iligh e icl spul
von molorkop

Glijders van schuifd nk

31

Porlierschornierel1

Porlierophoudors

Bij vorsl: cle portienubbors zo llodig
irismerel1 mel glycerine.

Porlierschoton

Glijders

Vim

de voorzillingol1
Porlierslolen
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Smeerpunten carrosserie
Esso Hnndy Oil
l'iofforsluiling

l'iofferschur n i eren

Bij vorst:nfsluitrubbers van hel ko fferdekse l insmereil mel glycerine.
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ELKE

3000

km
o f m a and e lij k s

Onderhoud

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

Uitsluitend bijvullen met gedistilleerd water. Dit is van groot
belang voor de levensduu·r van de aecu.
Controleer of de kabelklemmen en de bevestigingsbeugels vast
zitten, polen en kabelklemmen schoonhouden.

Benzineleidingen
Controleer aIle benzineleidingen op lekkage.

Banden
Bandenspanning controleren wanneer de banden koud zijn. Vergeet het reservewiel niei. Zie voor de juiste bandenspanning
pagina 5.
Een te lage spanning heeH een nadelige invloed op de levensduur der band en, verhoogt de weerstand op de weg en veroorzaakt daardoor een hoger benzinegebruik. (Zie ook pagina 36
"Banden" en "Uitbalanceren der wielen").

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
Ie spoelen.

Attentie:
De radiateur wordt afgesloten door een overdruk-dop, afgesteld
op 280 g/cm 2 • Hierdoor wordl het kookpunt van het koelwater
verhoogd tot 107°C.
Pas daarom op bij het losdraaien van de dop, als de motor nog
warm is. Alvorens de dop geheel los te draaien, verdient het
aanbeveling eerst de stoom te laten ontsnappen.
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ELKE 6000 km

~I

Olio vetversen
Illhoud: 1.6 liler
ESSO GEAR OIL VT

ATTENTIE
De speciole olie voor de ochterbrug kan in geen geval gemengd
worden met andere olie. Twijfelt mon bij bijvullen of verversen
over de oord van de eerder gebruikle olie, dan moel de achierbrng zorgvuldig worden gereinigd met een mengsel van benzol
en alcohol, in de verhouding 50/50.

Dynamo (achterste lager)
smeren mel enkele druppels
molorolie.

LuchffiUer
Voor het reinigen vnn het luchtfilter verwijzen wij
hel filler nangegeven voorschriflen.

1I

nnar de

OJ)

Bougies
Controleer do oleclrodenofslnnd van de bougies: 0.50 0. 0.55 mm.

Automatisch in" en uifschakelende ventilator
Luchlspleel controleren en zonodig alstellen (zie pag. 41).
35
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ELKE 6000 km

Banden
Mel hel oog op een lange levensduur en een regelmatige slijlage
van de banden, is hel aanbevelenswaardig de wielen regelmatig
le verwisselen, volgens een der onderslaande lekeningen. Men
leUe op de juisle bandenspanning (ook hel reservewiel, als aangegeven op pagina 5).

Zeer belangrijk:
Banden, die voorzien zijn van de aanduiding "cole exlerieur",
moelen altijd mel deze aanduiding aan de buitenzijde van de
wagen gemonleerd worden.

Uitbalanceren der wielen
Laal de wielen van uw wagen regelmalig uilbalanceren .
In ieder geval na een bandreparalie of na hel verw isse len van
de wielen .
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l. ELKE 12000 ~
Sfroomverdeler
Controleer de contaclpunten-afsland: 0,4 - 0.05 Inm.
Conlroleer do afslalling vun he! onlslekingstijdslip : 0.85 mm voor
het bovensle dode pun!.

Bougies
Vervang nile botlgies door nieuwe (zie pag. 40).

Stationair draaien
Conlroleer de afstelling von hel slalionuir loerental: 750 omw.{
min. Indien nodig, kon men hel toerenlal bij sle llen door de luchtschroef te v erdrnoien (zi e pag. 43).

Olie verve rson
Inhoud : 1.250 ,liler

ESSO EXTHA MOTOR OIL
20W/30/40

Naafdoppen van de
voorwielen
Vet vorverson mel plm. 15 grnm

ESSO MULTIPURPOSE
GHEASE H
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Elektrische benzinepomp
Mook het lilterlje schoon, dol
zich in de loevoe rloid ing v an cle
elek trische benzinepomp b ev inci!.

Injecfiepomp
1.001 con lrolere n of de plunjers

CJoed gesmeerd worde n,

~~ K E 1 ~~;;-I
Benzinefilter
V(HV ang het fill erelemen l door
een nieuw e lement mel hel Hummer CP 113,

Luchtfilier van de motor
Vervnng het lillerelement door
een niellw e lement mel hel numme r EL 1..965,

LuchHilter van de
Hydrovac bekrachliger
Muok he l luchtinltlol·filt er
schoon ,
Bij gebruik in stofl ige omge ving
moe t dil schoonmnken vaker
a eschieden,
38

..,;

Anngeruden wordl de hiornn omschroven werkzanmheden, wanrloe in vele gevnllen specinu l gereedschnp is vereisl, door de
Pongoot-imporl eur of zijn officiale Deniers Ie doen uilvoeren.

Distribufie
Alstollen van do distributie dienl lIoodzai<elij/torwijzo Ie geschiedon mel nbnormnnl grolo klepspeling.
Breng do klepspoling vun de eersle cilind ol', mel b ehulp van een
voelermnal, OJ) 0,7 mm, mel deze speling dient de afslelling als
volgl te zij n:

Klepl11imelaars
AI- on nnslellon dient uilsiuilond 10 goschieclon bij /toude molor
(no 6 um onalgebroken slilslancl is de molor koucl). Do speling
lussen luimelaars on klepstelen die nt dun Ie bedragen:

AI

-

0,10 mm voor de in iualkleppon

-

0,25 m11\ voor do uitlnalkloppen
Voor hoi Ofslollcn
v(ln onuorslaando
lulmolaors

~.~ •••- - - - - - .

A3
A .I

dlonl ondorsla~l~dC
klop gehool
geopend 10 Ilfn

~"'~'¥¥'.' _ _ .

AJ E1
A1 E2
A2 £1
AI E3

_A. _...

y¥"yy'

"._~~_

EI

E3
E4

E2

I

.4

N.B. Do kloppon zlfll hie. (longoduld mol hOI.
zellue nummor ols do corrosponuoronde cylinder.
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Bougies

De voorgeschreven bougies zijn:
AC 44 XL of
Marchal 35 HS
De juiste electrodenafstand bedraagt: 0.50-0.55 mm.

Siroom verdeler
Ontslekingsvolgorde : 1-3-4-2.
Voorontsleking: 11 ° op het vliegwie!.
De juiste afstand tussen de geopend e conlaclpunten is 0,40 mm .

Venlila!orriem
N a enkele uren functioneren, kan de ventilalorriem de indruk
geven dal hij te slap gespannen is I blijft hij echler de poelies
van walerpomp en dynamo goed meenemen, dan is geen naslelling nodig.
Blijkl naslelling nodig, dan dient
deze koud Ie geschieden en wei op
de volgende manier :
- bevestigingsboul losd raaien
- venlilalorriem afnemen
- twee merklekens op 100 mm van
elkaar op de buitenka nl van de
riem aanbrengen
- ventilatorriem opnieuw p laalsen
en zover spannen tol de me rklekens 103 mm van elkaar verwij derd zijn
- bevestigingsbout vasldraaien
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Automatisch in- en uitschakelende veniila10r
Luehlspleel controleren en evonluoel nustellen. De normtlle spe·
ling is 0,35 mm U 0,40 mm . Nastellen is noodzakelijk zoclrn
deze speling groter is .
Mocht om een of andere reden
de ventilator niel meedruaien
wnnneor de thermometer een
tempernluur van moor don 95 ° C
nunwijst, dan is het mogelijk hat
steeds meedrnnien te verzekeren
door de drie stelschroeven A
mnlig aon te droaien.

Remmen
Hot nus te llon van do remsogment on diont to goschieden zoelm het rempedaal to diop moet
worden ingotrap! voorda! de
remmon in working fredon 011
gosehiedt als voIgt:
-

de auto opkrikken zodat een
voorwiel vrij komt van do
grond
om de voorwielre mmen af to
stellen, moet mon hel wiel ill
de voorwnnrfse drnniriohlillg
draniol\
- een der stelboulen mel vierkanle kop, zouls ufgebeeld in
bovonstoand e lekoning, met eon sJeutel naUl" voren (rijrichling) druaion, totdut hot remsegment de romlrommo l juist
blokkeerl
- .. duurnu dozo bout ZOVOi" lerug elmuion to t de rotn lrommol juisl
vIij loopl ·
-

op geJijke wijze met de and~re stelboll! hancl olen. De beide
re msegmon!on van da! wiol zijn dun juist nfgosteld .

-

OJ)

clozelfde manior clo rem von hot nndere voorwiel nfslellen.

Bij do tlchterwielon moot de uchterslo stelboul lltltlr nehleron worden gedrnuicl.
Nimmer de nfslelling vun het rempednal wijzigen, dU tl r die door
de constructeur voor eens on tlltijd is vcrricht.
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Er mug z:ch ubsoluut goon hlCht in do remleidingen bevinden,
Controleer iedere nehl dugen of nu elke 500 km het n iveull van
hel remvloeislof-resorvoir (pnginn 25),

I{oppelingspedaal
De vrije sIng van het h'ictiopednnl dient 30 n 35 m1\\ Ie
zijn,
He! afslellen von dio vrije
slug geschiedt door verdraoiing vun do moel' vun de trekslung van het podoo!.

[ -_._-- __B_E_N_Z_I_N_E_-_I_N_J_E_·--_c_;_
·i-_E-_. . ··_·__
·"-~_~.....z
Injecfie.pomp
De 404 is uitgerust mot eon Kugelfischer benzine· inieclie·pomp.
De afstelling von de injecliouppurntuur is zodanig, dul zij bij
norman I gebruik in elk iuurgelijde voldoel.
Do oorspronkelijke ufstelling
dient dun ook niet te worden
gewijzigd .
Hel bijvullen vun het pompcmler mug uitslllitend geschioden
met:
ESSO OLEOFLUID 40 EP
of

UNIVIS 40
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Afstellen van he! station air draaien
Om hat staliollnir clmuien bij Ie
slellen, moal men u!s voIgt Ie
work guun:
druui do contm-moer 1 los en
stel clan mel de schroe! 2 van
het "by-pass" kalluul 3, clat zich
nun cle achterzijdo van hot luchtklephuis be vincll het stalionnirlooronlul bij.
Slel hat slationair dmaien of op
een loeronla! van 700-750 omw./
min.
Nu het olstellan moot de contramoor 1 weer vnstgezet worde :l.

Verstuivers
Mark: Yiugelfischer Type : D L 0 20B
Inspuitdruk : 30-35 kg/cm 2
Min. inspuildruk: 15 kg /c m2
De inspuitdruk kun niet ufgaste!d worden.
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Radialeur
Hel is voldoondo do rodintour Ie vullen tol plm. 5 em onder de
vulopening. Zou men do rodioleur loch gehoel vullen, dan zon
hel overlollige woler door hel ov erlooppijpje van de radiatour
verdwijnen. In de win IeI' ZO\\ bovendien lolkons een gedeelte
vnn het anlivriesmiddel verloron gnnn.
'

Altnppen vall het J(oelwnler (bij sehoonspoolen of repnrolio)
Hel verdienl oonbevelil1g
bij hoi of lop pen vnn hel
koelwoler, hel anlivriesmengsel op 10 vongon (beholve bij hel jnorJijkse
sehoonspoolen) .
Hel oHoppen gesehiedl ols
volgl:
-

vuldop von do rudioleur
nemen

-

Monette 10 van de ver·
worming (zie pogino 14)
verplnnlsen uoor "chntI'd" (raehlor b e nedenhoek) waardoor
levells hel mdioteurlje vall de ]((Iohel wordt of gel opt

-

verplnnls hel IH'lndel ' von de oflnpslop von cle molor zodnnig
in zijn houder (zie pijl), dol de oltnpslop opon komI. Men overluige zieh, dol inderdood hel woler wegloopl

-

de nftapkrnon, welke zieh non de oehlerzijcle von do rodiole ur
bovindt (zie lekel1ing) opondraoien .
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nij hot opnieuw vullen conlrolere men of de pakking van de
altapstop van hel molorblok en hel aftapkralltl lje vun de raclialeur goed afsluilon.

Nadal de molor enige minul e n
heel! gedraaid, conlrolere men
opnieuw hel niveau van hoi
waler in de radialeur.

Koelwerk van de radiateur
Men conlrolere regelmutig of hel koelwerk van buiten Iliel v erslopl goraukt is door insekten e d. Hel verdienl aanbeveling dil
koelwerk op gezette tijden schoon Ie blazen mot gecomprimeel'de
luch!.

Accu
De ncell, 12 V, 55 Ah, is voorzien van speciale AHEI.CO-poolklem men on bevindt zieh onder de molorkap, aan de linkerzijde vun
de molor en dus gemakkelijk bereikbaar.
Bij normaal gebruik heelt de dynamo voldoende eopoeileit om
de uectl in gelnden loesland Ie i\Ouden .
Wordl godurcnde Itmgc tijd geon gehruik gomaaJd van de wa·
gon, dnn is hot, voor hel goede onderhoud van de aeell (zie puginil 34), noodznkelijk doze elko mannd to Indon.
.
-

Men hOllde de aeell steeds in gelnden toesland, ook ul om hel
bevriozen van het oloktrolyto to voorkomen.

Bij d e monloge van een acell, no vemiellwing of no opladen,
moe I me n de ARELCO-poolklemmen voor de helfl vullen mol
ESSO multipurpose grease H, 1l1vorons de kabels nan Ie sluiten.
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Parkeerliohtjes
De porkoerlichljes, gemonieerd op do voorschermen, dienon tevens ols clignoteurs en verhogen doordoor do voiligheid. Doze
C\ignoteurs werken uitsluitend nls de schnkelonr von de porkeerli chlj os in zijn middelsle stond stuut.
Volgens de wellelijke bepalingen is hel in NEDERLAND ver·
boden het rochlor parkoorlichtje te gebmikcn. Dil pnrkeerlicbtje
Is door do Importeur (Gobr. Nefkens n.v.) dnnrom onklaar gelIIaold. Wedcr·aansluiting is verboden en \'lOU uitsluitend voor
vernnlwool'ding Von de ,g ebruiker von de mdomobiol komen.

Gloeilampen
Koplompen

l

Voorste clignoteurs en
studsJichten
.~.~

.....

~.-.~

...•.

~..

.

•

12 V - 18/4 W

"~~"'¥ ¥~-.-

Achterste clignoleurs en
stoplichten

12V - 15W

Achlorlichten en
vorlichting bngogeruimte

12 V - 4 W

Instrumentenbordverlichting
Oliedruk-conlrolelnmpje
Conlrolelnmpje v .d. clignoteurs
Controlelampje voor de
benzinedruk
Controleh\l~\ pje voor de
Temmen

12 V - 2 W

...

~

.•....

~

....

12 V - ~0/45W

~~~.,~.---'---

Pln/onnier '

buislampje 10 x 42 12 V- 7 W

Porkeerlichtjos

14 V - 0,25 Amp.

Verliohting
De .voorste clignotaurs on de stadslichten zijn gecombineerd in
dezelfde lnmp.

Do achterveriichting hastnnt uit

3 afzonderlijke
boveriknnil geel
midden! rood
ondo'rlcnnt: rood

elementen:
clignoteurs
achterlicht
stoplichl
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Koplampen met asymmetrische dimbl1ndel
Doze koplampen bieden hel voordeel dOl ~le fochler weghelft en
de rechler berm over grolere nlslund worden verlichl. Dil wordl
verkregen cloor speciale gloeilampon en de conslructie vun de
koplampglazen.
Wanneer de lichlbundel eenmaal is ingesleld, zul deze zich pruk.
lisch niet meer wijzigen. Moehl evonwel Ilaslelling om een 01
andere redon nodig zijn, b.v. verandering in de bolasling van de
wugen, uanrijding enz., dan kan deze uls volgl worden verrichl:
-

verwijder de kop\amprand door deze vun ondoren nanr voren
Ie trekken (hiervoor zijn Iwee galen uunwezig)

-

voor verlicule afstelling: de mel oon will o pijl aungeduido
schroe! vorslellon

-

voor horizonlale Ilfstolling: de mel een zwn rle pijl uangl3duide
schroof of schroeven verslellen

Uitnemen van een reflector
De handelingon dum'loo zijn verschillend en ulhnnkelijk vun hel
merk van de koplump.
Marchal
Druk de veer, wolke uil pin·
nodruud is vervuurdigd en
zich uun de bovenkanl be·
vincll, nunr boven. De reflec·
tor zal dan kunnen luimelen
op zijn ondersle sleun, die uls
scharnier dionst doel.
Voor algehele domonluge
dient men de reflector uil de
ondersle sleun Ie lichlen.
Cibi6
Druk d e veer, welke zich uun
de rechler bovenzijde (rijrich·
ling) bevindl, nam boven.
Moak onderslo bovostiging
los.
Bij monlugo lell o mon op d o
juiste posilie vun de onderslo bovosliging.
48

Ducellier
Druk het onderste fixeerplnntjo nnnr beneden en trek
de refleclor nunr voron on
nunr bon od e n.
Bij monlng e lello mell op de
juiste positie vnn do twoe
bovensle fix eerplnntjes.

Vervanging van een gloeilamp
Nn do sierrand en de reflector te hebben verwijderd, klnpt .non
de twee steunveertjes vnn cle Inmpfilling nour buiten.
Verwijder de lnmp, de ounsluitingon vorwijdort mon door dozo
uit de lnmp 10 trekken . Men lelle er OJ) dnl de sieischroeven niel
vordmuid worden .
Monteer de nietlw~ gloeilnmp, or op telle nd dnl het orienlnlienokj e op zijn planls komI. Yilnp de twee v eerl jes op de lomprnnd
Druk de nansluitingen (liep in hun Iigplantse n.
Monleer de reflector en sierrl'.nd.
N.B. Voorgaande monlnges en afslellingen geldon uitsltlilond
voor lundon mel rochls houdend vorkeer.
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GebruiJ( van de krik
Om de wngen op 10 krikken
voor b.v . verwisseling van een
wiel, plunlsl men de hefurm
vun de krik in een vun de vierkunia slounol1, welke c!nurvoor
nnn de voor- en achlorzijde
van cle wagen zijn aangebrnchl.

Verwisseling van een wiel
Men overluige zich dOl de hundrem goed is nnngelrokkenJ clnnr·
nu ganl men als voigt Ie werk:
blokkeer ufdoende de wielen nnn de zijde wolke niel
wordl opgekrikl

-

druni de wielmoeren los
ulvorel1s de wagen op Ie
krikken
planls hofnrm van de krik
in de vereisle steun en krik
de wag en op
nn verwisseling van een
wiel, brengl men de bancl
op d e juisle sponning (zie
tableau op pagina 5).

Hel verdient aanbeveling na elko roparntio YUIl oo n bund of bij
hel periodiek velwisselen van wielen, deze Ie laton uilbulollceren.

5Q

Wassen
Alhoewe l op zich zelf ee n eenvoudige b ehund e ling, zijn loch
enige voorzorgen uun Ie bevel en.
Mon mng nief:

een auto wasson in de volle zon n::h bij vriezond weer
een wulerslrnol gebruiken mell e hogo druk
pelroleum of andere iniddol e n, von welke aard ook, Mn hel
wuler loovoegen.
Het beste is:

-

nllereersl mot veel waler do modder los fe muken en duurna
weg 10 spoelen
Iwee sponsen en lwee zeemleren luppon Ie gebruikol1, wanrvan een slol voor do carrossorie -panolen, motorkap, spal schor.
mon enz., hoi andere slol voor die godeellen, wolko met olioroslon bosmeurd zijn, zoals b.v. de wiel on

-

do I).ulo 1l\~1 eon rijkelijk nolle spons of te sponsen en danrnn
mel een schone zeemleren lap of 10 drogon, deze lop levens
hOl'haaldolijk in schoon wulor te spoelan on daama lolkens uit
to wringen ;

In de was zeffen
Aile in do handel verkrijgbnfo middelen humen word on go bruikt voor de synlhelischo lukkon der verschillendo modellen
van onze produkties.

Schuifdak
Men dient or voor Ie zorgen, clal do vior ufwaloringon Iliol vel"
slopt zijn door alvol vun b.v. bloesem, bladeren enz.
Bij verslopping : cloorblnzen met gecomprimeorde lucht.
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Ruiten
Na het wassen nawrijven met een droge schone doek, eventueel
met een reinigingsmiddel voor glas.
Vergeet vooral niet de ruitenwisser-vegertjes eveneens te reinigen.

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

Bekleding
Leer-bekleding
De leerbekleding dient regelmatig te worden gereinigd met een
zachte schone doek, na deze te hebben gedrenkt in lauw zeepwater van zachte zeep, b .v. toiletzeep. Daarna mel schoon waler
naspoelen en mel een zachle droge doek drogen. Men gebruike
nimmer regenwater. Ook mag geen gebruik worden gemaakt van
andere reinigings- of glansmiddelen.

Kunslleer-bekleding
De kunstleer-bekleding kan worden gereinigd mel 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. Kunstleer 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 hogere glans aan te geven
door gebruik van was of dergelijke middelen.
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Bekleding van slof
De bekleding van stof 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 vl ek en gele idelijk naar het midden toe, om kringen te
voorkomen .

Accessoires van plastic
De van plastic of plexiglas vervaardigde accessoires dienen uitsluitend met schoon wafer of mef zeepwater te worden gereinigd.
In geen geval mag gebruik gemaakt worden van benzine of van
trichloorethyleen, daar deze middelen bepaalde plastic materialen aantasten.
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SCHEMA VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
A
Amperemeter
Av.l Claxon, stad
Av.2 Claxon, buitenweg
AI.
Stroomverdeler m et conBie.
Bo.
Ca.
C.cli
Ch.
Cli.L.
Com.
Dem.
Dyn.
E.c.
E.H.
E.V.
E.va

F.l

Zekering v. stadslicht en achterlicht
verlichting instrumentenbord en ba·
gageruimte
Zekering v. plafonnier, parkeerlichtjcs en c1aXODS
Zekering v. stoplichten, clignoteurs
en ventilator
Zekering ruitenwissermotor, verwarming en elektr. benzinepomp
Par keer lichtjes

L.A.R.S
L.e.
M
M_c.a.
M.c.e.
M.c.h.
P.3

Achterlicht, stoplicht, clignoteur
Lampje instr.bord-verlichting
Klokje
F.2
Mano contact v. rembekrachtiger
Mano-contact v. bem:inedruk
densator
F.3
Oliedrukcontact
Accu
Aansluitingen voorverlichting
F.1t
Bobine
i
(drie aansluitingen)
P.3.r.
Aansluitingen ach'erverlichting
Claxonschakelaar
F.s
(drie aansluitingen)
Automaat v.d. clignoteurs
1.1
P.e.
Motorcontact met startschakelaar
Elektr. benzinepomp
Verwarming - airconditien stuurslot
Pl.
PJafonnier met schckelaar
oning - voorruitontdooier 1.3
Schakelaar v.d . ruitenwissermotor Pro
Koplamp
Clignoteurs - stadslichten 1.1t
P.t
Element v . koelwater-thermometer
Stoplichtschakelcar
Lichtschakelaar
R.bie
Vleugelmoer v . massa-aansluiting
I.cli Schakelaar van de clignc teurs
I van de accu
Starter met relais
I.f.s. Parkeerlichtjesschakelaar
Rf.E.V. i Autom. afslag v .d. ruitenwissers
Dynamo met regelaar
I.p.
Schakelaarinportierstijl v. plafonnier Reg.
Spanningregelaar
Verlichting bagageruimte I.rh.
T.a.
Controlelampje voor de remmen
Schakelaar
met
weerstand
voor
inmet schakelaar
T.Cli
strumentenbordverlichting
Controlelampje v . clignoteurs
Koelwaterthermometer met
T.e.
Controlelampje
voor benzinedruk
J.r.
Benzinemeter
oliedruk-controlelampje
Th.V.D.
Thermocontactvan de ventilateur
J.tr' Mechanismev.benzinemeter,in tank
Ruitenwisser-motor
V.d.
Automatisch in-en uitschakelende
Elektrische stal t-klep
L.AR Achternummerbord · verlichting
ventilator

l

NOTITIES
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