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Uw instruktieboekje
toont u waar alle bedieningsorganen zich bevinden

en bevat technische gegevens alsmede informatie voor
noodgevallen.

Uitgebreidere inlichtingen omtrent die onderwerpen
in dit Instruktieboekje waar een sterretje l'I achter staat,

kunt u vinden in de "Ford Handleiding"



ALGEMENE INFORMATIE EN INHOUD

In dit Instruktieboekje wordt een duidelijke uitleg gegeven van alle bedieningsorganen en
er staan belangrijke technische gegevens in, alsmede informatie voor noodgevallen.

De onderstaande inhoud is in vier hoofdgroepen onderverdeeld en er zijn verschillende
kleuren gebruikt om een en ander gemakkelijk op te zoeken.

De funktie van alle instrumenten, bedieningsorganen en schakelaars is snel en gemak-
kelijk te leren.
Uitgebreidere inlichtingen omtrent die onderwerpen in dit boekje waar een
sterretje [*] achter staat, kunt u vinden in uw "Ford Handleiding".
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• Uitrusting en Bedieningsorganen (binnen de wagen) .
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• Slepen, opkrikken, gloeilampvervanging, zekeringen en relais. . . .. 21-28

TECHNISCHE GEGEVENS. . . . . . . . . . . . . . . . . 29-
achteromslag



INSTRUMENTEN EN VERDERE INHOUD VAN DE WAGEN

Veiligheidsgordels
vóór en achter [*]

[KJ Stoelverstelling
Om een voorstoei naar voren of achteren
te schuiven, de schuifhefboom onderaan
de voorkant van de stoel van de deur weg
trekken. Schuif de stoel op de gewenste
stand, daarna de hefboom loslaten.

WAARSCHUWING!
& Nadat de hefboom is losgelaten kan
het nodig zijn de stoel iets heen en weer te
schuiven om het vergrendelmechanisme
in aangrijping te brengen.

[§J Rugleuningverstelling
Om de hoek van de rugleuning van de
voorstoei te verstellen, aan het wieltje op
de buitenrand van de stoel draaien. Als de
voorstoelen naar voren zijn geschoven,
kunnen de rugleuningen helemaal achter-
over versteld worden.

De 3-deurs modellen hebben tevens een
rugleuningontgrendelhefboom. De
hefboom omhoog trekken en de rugleuning
naar voren kantelen.

[9 Lendesteunverstelling
Bij sommige modellen is de voorstoei
voorzien van een lendesteun die met een
handwieltje op de binnenkant van de rug-
leuning versteld kan worden.



[Q] Op de deur gemonteerde
spiegels
Met de hand te verstellen deurspiegels
De deurspiegel aan de kant van de
bestuurder wordt vanuit het interieur van
de wagen versteld met de knop in het
deurpaneel. De deurspiegel aan de kant
van de passagier wordt versteld door het
glas binnen het spiegelhuis te ver-
plaatsen.

[IJ Motorkap ontgrendel-
hefboom
Aan de hefboom (1) onder de stuurkolom-
mantel trekken. Onder de motorkap reiken
(iets rechtsboven het Ford embleem) en
de lip (2) van de veiligheidshaak omhoog
lichten. Zet de motorkap op zijn steun.
Alvorens de motorkap te sluiten, contro-
leren of de steun stevig in zijn klem zit.
Laat de motorkap zakken en laat hem dan
in het slot vallen. Kijk even of de motorkap
stevig gesloten is door te proberen hem
op te lichten.

[IJ Muntenhouder (indien
gemonteerd)
Aan de bovenrand van het dekseltje
trekken om de muntenhouder te openen.

@] Anti-verblindingsstand
aChteruitkijkspie-gel
Om fel licht van de lampen van het achter-
opkomend verkeer te weren, kan de
achteruitkijkspiegel worden gekanteld
door het hefboompje onder het spiegel-
glas naar achteren te trekken.

IEl Multifunktionele digitale
klok (indien gemonteerd)
Zie de .Forc Handleiding" voor een uit-
voerige beschrijving van de klok. [']

[IJ Interieurverlichting
De lichtschakelaar boven de voorru it heeft
drie standen:
• Licht aan als de voordeur open is.
• Licht uit.
• Licht blijft branden.

IEl Schuifdak
Openzetten en sluiten van het dak
Haal de slinger uit zijn ligplaats en zet
hem in de bedieningsstand. Linksom
draaien om het dak open te zetten en
rechtsom om het dak te sluiten.
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Achterrand van het dak kantelen
Haal de slinger uit zijn ligplaats en draai
deze rechtsom tegen een weerstand in.



Om te voorkomen dat er een gedeeltelijke
onderdruk binnen de wagen wordt opge-
bouwd bij het rijden met hoge snelheden,
de zij-ventilatieopeningen op het dash-
board openzetten. Als het dakpaneel in de
gewenste stand staat, de slinger terug-
vouwen in de uitsparing.
De verstelbare zonwering (indien gemon-
teerd) kan naar voren of achteren worden
gedrukt tot elke stand als het dakpaneel is
gesloten of gekanteld. Als het dak wordt
opengezet, zal ook de zonwering worden
teruggetrokken. De zonwering kan naar
voren of achteren worden bewogen binnen
de "gesloten" stand van het dakpaneel.

[IJ Zonnekleppen
De zonnekleppen kunnen omlaag worden
getrokken en ook uit hun binnenmontage-
punten worden losgemaakt om naar de
zijruiten te worden gezwenkt. Bij bepaalde
modellen heeft de zonneklep aan de
passagierszijde een make-up spiegeltje
aan de achterkant.

~ Hoofdsteunen
Afhankelijk van de gemonteerde uitrusting
heeft uw wagen hoofdsteunen waarbij
alleen de hoogte of zowel de hoogte als de
hoek kan worden versteld. De hoogte kan
worden afgesteld door de hoofdsteunen
omhoog te trekken of omlaag te duwen.

WAARSCHUWING!Lt. Trek de hoofdsteun niet voorbij de
maximale stopstand omhoog.

Hoofdsteunen waarbij alleen de
hoogte versteld kan worden
In dit type hoofdsteun kan een kussentje
worden aangebracht.

WAARSCHUWING!Lt. Het hoofdsteunkussentje mag
beslist niet zonder de houder worden
aangebracht.

Om de hoofdsteun te verwijderen, beide
gekartelde borgmoeren rechtsom (in rij-
richting gezien) ronddraaien en de hoofd-
steun uit de rugleuning lichten.
Hoofdsteunen waarbij de hoogte en de
hoek versteld kunnen worden.
De hoekafstelling vindt plaats door de
hoofdsteunen naar achteren of voren te
kantelen. Deze hoofdsteunen kunnen
verwijderd worden door de rode knop
op de rechter borgmoer (in rijrichting
gezien) in te drukken.

[El Handschoenenkastje
Er zit een apart vakje aan de binnenzijde
van de klep om kleine voorwerpen in op te
bergen. Om het handschoenenkastje te
openen, op de plastic lip op de klep
drukken.



Het handschoenenkastje is voorzien van
een lampje. (Het lampje brandt alleen als
de buitenverlichting is ontstoken.)

IQ] Handgeschakelde
transmissie
Alle versnellingen vooruit op de 4- en-
5-versnellingsbakken zijn gesynchroni-
seerd.

In de Se versnelling kan op open wegen
met een kruissnelheid bij een lager motor-
toerental worden gereden dan in de 4e
versnelling wordt bereikt. Bij juist
gebruik zullen brandstofverbruik en
rnotorqelulc' minder zijn.

1.\ WAARSCHUWING!
LL'l. Bij het schakelen van de Se naar de
4e versnelling moet erop worden gelet dat
niet teveel zijwaartse druk op de versnel-
lingshendel wordt uitgeoefend omdat dan
de 2e versnelling kan worden inge-
schakeld.

Bij de 4-versnellingsbakken wordt de
achteruit verkregen door de versnellings-
hendel vanuit neutraal-qeheel naar links te
verplaatsen, daarna tegen een veerdruk in

omlaag te duwen en naar voren te zetten.
Bij de S-versnellingsbakken wordt de
achteruit verkregen door de versnel-
lingshendel vanuit neutraal geheel naar
rechts te verplaatsen, daarna tegen een
veerdruk in omlaag te duwen en naar
achteren te zetten.
Om "knarsen" van de versnellingsbak te
voorkomen, het koppelingspedaal in-
trappen als de motor stationair draait.
Daarna een paar seconden wachten al-
vorens de achteruit in te schakelen. ["]

[f] Automatische
transmissie [*]
Keuzehefboomstanden :
P = Parkeren
R = Achteruit
N = Neutraal
o = Rijden (1 e, 2e en 3e versnelling)
2 = 1een 2e versnelling
1 = 1e versnelling
Om de standen Ren P te kunnen kiezen,
moet de keuzehefboom eerst omlaag in de
N-stand worden gedrukt.
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Om uit de P-stand te kunnen komen, moet
de keuzehefboom eveneens eerst omlaag
gedrukt worden.

1.\ WAARSCHUWING!
LL'l. Handrem aantrekken en keuzehef-
boom in P zetten als:
• de wagen wordt geparkeerd
• er controles/afstellingen onder de

motorkap worden uitgevoerd.
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INSTRUMENTENPANEEL
(Afhankelijk van de gemonteerde uitrusting)

1 = Terugstelknop dagteller
2 = Snelheidsmeter
3 = Temperatuurmeter
4 = Grootlichtcontrolelampje
5 = Oliedrukcontrolelampje
6 = Waarschuwingslampje richtingaanwijzers
7 = Laadstroomcontrolelampje
8 = Gecombineerd waarschuwingslampje

voor handrem/remvloeistofpeil
9 = Brandstofmeter

10 = Schakelaar nood knipperlicht
11 = Toerenteller
12 = Radio
13 = Aansteker
14 = Cassette-opbergruimte
15 = Asbakje

16 = Bediening luidsprekerbalans
17 = Schakelaar Achterruitsproeier/-wisser
18 = Schakelaar Achterruitverwarming
19 = Bediening variabele interval

wisserwerking
20 = Stuurslotlcontactschakelaar
21 = Waarschuwingslampje laag brandstofpeil
22 = Waarschuwingslampje laag peil

motorkoelvloeistof
23 = Waarschuwingslampje laag peil motorolie
24 = Waarschuwingslampje laag peil

ruitesproeierreservoir
25 = Waarschuwingslampje voor remblok-

slijtage
26 = Chokeknop
27 = Schakelaar mistachterlamp



Dashboardschakelaars
Er wordt een oranjekleurig segmentje
direkt boven de schakelaar zichtbaar om
aan te geven dat de schakelaar op "aan"
staat.
Als de buitenverlichting van de wagen is
ontstoken, stralen de tuimelschakelaars
een zacht licht uit waardoor de bestuurder
deze gemakkelijk in het donker kan
vinden. In de "AAN"-stand is het symbool
op de schakelaar eveneens verlicht en
straalt een helderder licht uit om de
bestuurder eraan te herinneren dat de
schakelaar op "aan" staat.

i Terugstelknop dagteller
De dagteller kan worden gebruikt om
een bepaalde af te leggen afstand

vast te leggen. De knop indrukken om de
dagteller op nul te zetten.

11Snelheidsmeter
De kilometerteller in de snelheids-
meter registreert de totaal afgelegde

afstand.

i Temperatuurmeter
Als de naald binnen de oranje sector
komt, de wagen stoppen zodra de

veiligheid dit toelaat, de motor afzetten
en de fout trachten op te sporen. [']

11Grootlichtcontrolelampje
Dit lampje gaat branden als de kop-
lampen op grootlicht staan of als er

met de koplampen geseind wordt.

i Oliedrukcontrolelampje
Als dit lampje tijdens het rijden gaat
branden, de wagen stoppen zodra

de veiligheid dit toelaat, de motor af-
zetten en de fout trachten op te sporen. [']

iWaarschuwingslampje
richtingaanwijzers
Dit lampje gaat sneller knipperen als

een gloeilampje van de richtingaanwijzers
defekt is.

&Laadstroomcontrolelampje
Als dit lampje tijdens het rijden gaat
branden, de wagen stoppen zodra

de veiligheid dit toelaat, de motor afzet-
ten en de fout trachten op te sporen.
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i Gecombineerd waarschu-
wingslampje voor handreml
remvloeistofpeil

Bij ingeschakeld contact zal dit lampje
gaan branden als de handrem is aange-
trokken. Als het lampje tiidens het rijden
gaat branden, eerst controleren of de
handrem geheel IS vrijgezet. Als het
lampje blijft branden, bij de eerste
gelegenheid stoppen en het remvloei-
stofpeil controleren. [']

B1Brandstofmeter
Als de ontsteking is ingeschakeld,
geeft de brandstofmeter het brand-

stofpeil in de tank aan. Als de naald binnen
de rode sector komt, zit er nog ongeveer
8 liter brandstof in de tank.



;Schakelaar
noodknipperlicht [*]

•

Toerenteller
(indien gemonteerd)
Geeft het motortoerental per minuut

aan. Voor maximum motortoerentallen zie
TECHNISCHE GEGEVENS.

•

Radio
De uitgebreide serie radio's en cas-
settespelers staat beschreven in de

"Ford Handleiding". [*]

~

Aansteker
Het asbakje openzetten om bij de
aansteker te komen. Knop indrukken

waarna de aansteker er klaar voor gebruik
uitspringt. Als de aansteker verwijderd is,
kan deze aansluiting ook voor andere
12 volt elektrische apparaten worden
gebruikt.

J.\ WAARSCHUWING!
~ Houd de aansteker nooit ingedrukt.
Geen scherp voorwerp gebruiken om
tabaksresten te verwifderen. Het element
is zelf-reinigend.

ICassette-opbergruimte
De oranje knop indrukken en los-
laten. De cassette springt er dan uit.

Bij het weer opbergen van de cassette
moet de "tape" naar buiten wijzen.

ï!Asbakie
Om het asbakje bij de Basis- en
L-modellen te verwijderen, het bakje

half openzetten en eruit trekken. Bij alle
andere modellen het asbakje half open-
zetten, het chroom rookafweerplaatje
omlaag houden en het bakje eruit trekken.
Om het asbakje weer te plaatsen, de
geleiderails onder de borgveren drukken
en de onderste scharnierogen in de schar-
nieruitsparingen plaatsen. Om de
asbakjes-achter te verwijderen, de mid-
delste borgclip indrukken .

~

Luidsprekerbalans-
regelknop
Deze knop kan worden gebruikt om

de vier luidsprekers apart of in combinatie
te bedienen.

azJ Schakelaar achterruit-f!!] sproeier/-wisser

Schakelaar tot de eerste stand indrukken
om de achterruitwisser in werking te
stellen. Schakelaar verder indrukken en
ingedrukt houden om de sproeier te
bedienen.

ISchakelaar achterruit-
verwarming
Sommige modellen zijn voorzien van

een tijdrelais waardoor de achterruit-
verwarming na ongeveer 10 minuten wordt
uitgeschakeld. Als de verwarmingsele-
menten zijn ingeschakeld (onderkant van
de tuimelschakelaar is dan ingedrukt), zal
een waarschuwingslampje branden. Om
de verwarming binnen deze periode uit te
schakelen, op de bovenkant van de
tuimelschakelaar drukken. [*]



IBediening variabele
interval wisserwerking
(indien gemonteerd)

De periode tussen elke wisserslag kan
geregeld worden. Het wieltje naar rechts
draaien om de tussenpozen langer te
maken of naar links om de tussenpozen te
verkorten.

!Stuurslotl
contactschakelaar
De standen zijn:

o "Uit" - de ontsteking is uitge-
schakeld en het stuur vergrendeld.
Het stuur is ontgrendeld. De ont-
steking is nog uitgeschakeld, maar
de radio kan spelen en de stoelver-
warming worden ingeschakeld.

11 De ontsteking en alle circuits zijn
ingeschakeld. Bij slepen van de
wagen moet de sleutel op deze
stand staan.

111 Starten. De startmotor wordt in
werking gebracht [']

Extra Waarschuwingssysteem
(indien gemonteerd)
Het Extra Waarschuwingssysteem bestaat
uit vijf waarschuwingslampjes die
vloeistofpeilen en voorremblokslijtage in
de gaten houden. Als het contact wordt
aangezet, zullen de waarschuwings-
lampjes 5 seconden oplichten voor een
visuele controle op goede werking van de
gloeilampjes. Na deze controle moeten de
lampjes uit gaan als alles in orde is. [']
Als een lampje oplicht buiten de vijf
seconden-controleperiode, wordt het
volgende aangegeven:

Ei Laag brandstofpeil
Het lampje gaatbranden als er nog on-
geveer 8 liter brandstof in de tank zit.

Bi Laag motorkoelvloei-
stofpeil
Het lampje gaat branden als de vloei-

stol in het koelmiddelreservoir tot onder
het MIN-merkteken is gedaald. Bijvullen
met koelvloeistof tot het MAX-merk-
teken. [']

[ILaag motoroliepeil
Het lampje gaat branden als het
motoroliepeil op het MIN-merkteken

op de peilstok is gekomen (zie INFORMA-
TIE BIJ HET TANKEN). Er kan een onjuiste
waarschuwing ontstaan als de wagen op
een helling wordt gestart. Controleer
eerst het oliepeil met de peilstok en vul tot
het MAX-merkteken bij met Ford of
Motorcraft Super Motorolie of motorolie
die voldoet aan deze specificatie. [']
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11Laag peil ruitesproeier-
reservoir
Het lampje gaat branden als het

sproeierreservoir voor minder dan een
kwart is gevuld. Bijvullen met schoon
water gemengd met Motorcraft
Ruitesproeiervloeistof. [']

i Remblokslijtage
Het lampje gaat branden als een
voorschijfremblokje tot 2 mm dikte is

afgesleten. De remblokjes moeten zo
spoedig mogelijk vernieuwd worden. [']



IjHandchokeknop
(indien gemonteerd)
Er zit een waarschuwingslampje in

de choke knop dat gaat branden als de
choke in gebruik is. Als de motortempera-
tuur oploopt, moet de choke geleidelijk
worden teruggedrukt totdat de wagen
soepel rijdt zonder hulp van de choke. Het
waarschuwingslampje gaat dan automa-
tisch uit als de choke niet in werking is. [Ol

mSchakelaar mistachter-
lamp(en)
(indien gemonteerd)

De mistachterlamp(en) mag (mogen)
alleen gebruikt worden bij slecht zicht.
Deze lamp(en) werkt (werken) alleen als
de koplampen op dimlicht staan.

11Gloeibougie-
waarschuwingslampje
(Alleen voor wagens met

dieselmotor)
Dit lampje gaat branden als de motor koud
en de ontsteking ingeschakeld is.
Alvorens een koude motor te starten, de
sleutel op stand 11zetten. Het duurt even
voordat het lampje uit gaat. [Ol

10



INSTRUMENTENPANEEL
(Afhankelijk van de gemonteerde uitrusting)

1 - Snelheidsmeter
2 - Gecombineerd waar-

schuwingslampje voor hand-
rem/remvloeistofpeil

3 - Waarschuwingslampje
richtingaanwijzers

4 - Grootlichtcontrolelampje

5 = Brandstofmeter
6 = Asbakje
7 = Schakelaar achterruitver-

warming
8 = Stuurstot/contactschakeraar
9 = Temperatuurmeter

10= Laadstroomconlrolelampje

11 - Waarschuwingslampje
richtingaanwijzers

12 - Oliedrukcontrolelampje
13 - Chokeknop
14 - Gloeibougie

waarschuwingslampje
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INSTRUMENTENPANEEL - DIESELMOTOR
(Afhankelijk van de gemonteerde uitrusting)
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SCHAKELAARS

Meervoudige schakelaar

Lichtschakelaar

Schakelaar
voor ruitesproeier/-wisser

12

Met deze schakelaar kunnen de volgende
funkties worden verkregen als de
ontsteking is ingeschakeld (stand 11),
1 = Claxon
2 = Richtingaanwijzer rechts
3 = Richtingaanwijzer links
4 = Grootlicht (als de koplampen aan

zijn)
5 = Er kan met de koplampen geseind

worden door de hefboom licht naar
het stuurwiel toe te trekken,

Deze schakelaar heeft de volgende
standen:
1 = Stads- en achterlichten aan
2. = Koplampen, stads- en achterlichten

aan, Afhankelijk van de stand van de
mee\'Youdige schakelaar zullen de
koplampen op groot- of dimlicht
staan,

Met deze schakelaar kunnen de volgende
funkties worden verkregen als de ont-
steking is ingeschakeld (stand 11):
1 = Normale wissersnelheid
2 = Verhoogde wissersnelheid (voor

uitzonderlijke omstandigheden)
3 = Enkele wisbeweging of

intervalwerking van de wissers,
afhankelijk van het model.
Te gebruiken bij lichte regen of mist.

4 = Ruitesproeiers-knop ingedrukt
houden voor langere sproeiwerking.
Tegelijkertijd gaan dan de kop-
lampsproeiers, indien gemonteerd,
werken mits de rijlampen van de
wagen zijn ingeschakeld, ['l



VERWARMING/VENTILATIE
De luchttemperatuur voor alle ventilatie-
openingen en de luchtstroomverdeling
naar de voorruit en vloer kunnen worden
geregeld met de bedieningsorganen van
de kachel. De hoeveelheid lucht en de
richting ervan die via de midden- en zij-
ventilatieopeningen in de wagen komt,
kan worden geregeld door aan de gekar-
telde wieltjes te draaien en de verstelbare
roosters te verzetten. De ontwasemings-/
ontdooiventilatieopeningen voor de deur-
ruiten, die boven de verstelbare zij-
ventilatieopeningen zitten, zijn vast en
niet-verstelbaar. De luchttoevoer uit deze
ventilatieopeningen hangt af van de
hoeveelheid lucht die naar de voorruit
wordt geleid.

DJ Temperatuurregelhefboom
Laagste stand: koud (buitenlucht)
Bovenste stand: warm
De hefboom kan in elke tussenstand
worden gezet om de temperatuur naar
wens te regelen.

[IJ Luchtverdelingshefboom
À Luchtstroom naar voorruit voor ont-
dooien of ontwasemen.
,. Luchtstroom naar de vloer.

In de tussenstanden tussen À en" ,
wordt de luchtstroom verdeeld tussen de
vloer en voorruit.
• Luchttoevoer naar voorruit en vloer
afgesloten.
In de standen tussen" en. is een ver-
minderde luchtstroom naar de vloer De
zij- en middenventilatieopeningen
werken onafhankelijk van de luchtver-
delingshefboom.

Aanjagerknop
Om de luchtstroom te versterken, de
draai knop rechtsom draaien en wel als
volgt: o~.III= lage snelheid• 11 = middelmatige
•. snelheid
• 111= maximum snelheid
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Wij raden u aan de aanjager te allen tijde
te gebruiken. [*]

o Deurruitontdooi-ventilatie-
openingen

CID Zij-ventilatieopeningen
1 = gekarteld wieltje om ventilatie-

opening te openen/sluiten
2 = verstelbaar rooster

13



[9 Midden-ventilatie-
openingen
1 = gekarteld wieltje om ventilatie-

opening te openen/sluiten
2 = verstelbaar rooster

OR-18

Op de afbeeldingen staan de diverse
standen van de bedieningsorganen.

[QJ Verwarming/ventilatie
bij gematigde buiten-
temperaturen
De temperatuur van de luchtstroom uit de
openingen naar de vloer, voorruit en zij-
ventilatieopeningen wordt geleidelijk
verhoogd. De lucht uit de middenventila-
tieopeningen blijft echter koeler.

[IJ Verwarming bij zeer lage
temperaturen
De luchtstroom uit de ventilatieopeningen,
incl. de midden-ventilatieopeningen,
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wordt geleidelijk opgewarmd. Als de
rechter hefboom helemaal bovenaan staat,
stroomt warme lucht gelijktijdig uit alle
luchtopeningen.

[] Ontdooien/ontwas~men
van de voorruit
Voor optimale resultaten, maximale
luchtstroom op de voorruit richten en de
temperatuur zo effektief mogelijk
instellen. Bovendien de zij-ventilatie-
openingen openzetten en de luchtstroom
op de deurruiten richten. Zodra de ruiten
helder zijn, kunnen de bedieningsorganen
weer worden gezet op standen voor het
meeste comfort van de inzittenden.

OR-20

IQ] Ventilatie bij warm weer
De luchtstroom wordt gelijkmatig verdeeld
tussen de vloer en voorruit en de tempera- J
tuurregelaar wordt op "koud" gezet.
Indien gewenst, de zij- en midden- ,I
ventilatieopeningen open zetten en de
luchtstroom in de gewenste richting
leiden.

ELEKTRISCH BEDIENBARE
RAMEN (indien gemonteerd)
Bij bepaalde modellen zijn de voor-
deuren voorzien van elektrisch bedien-
bare ramen.
Met twee tuimelschakelaars in de arm-
steun van de bestuurdersdeur kan het



\ A

~~~
raam aan de kant van de bestuurder (B) en
het raam aan de kant van de voorpassagier
(A) worden bediend. Een enkele schake-
laar in de armsteun van de voorpassa-
giersdeur bedient alleen de deurruit aan
de kant van de voorpassagier. Op de
betreffende schakelaar drukken en deze
ingedrukt houden totdat de ruit op de
gewenste hoogte is gekomen.

Lt WAARSCHUWING!
• Alvorens één van de ramen te sluiten

erop letten dat de inzittenden van de '
ramen vandaan zijn.

• Bij het verlaten van de wagen altijd de
sleutel verwijderen om te voorkomen
dat de ramen elektrisch worden be-
diend, waardoor achterblijvenden in
de wagen gewond kunnen raken.

DEURSLOTEN
Om de deuren van binnenuit te openen,
de binnendeurkrukken (G) uit hun lig-
plaatsen trekken. Als de slotknoppen
(B) op de achterdeuren zijn ingedrukt als
deze open zijn, zullen de achterdeuren na
het sluiten vergrendeld zijn. Om de voor-
deuren te vergrendelen, de slotknoppen
indrukken en de buitendeurhendels (A)
omhoog houden bij het sluiten van de
deuren.
Voordeuren kunnen eveneens van
buitenaf op slot worden gezet met
gebruikmaking van de sleutel. De deuren
tijdens het rijden niet op slot zetten opdat
deze in noodgevallen van buitenaf
geopend kunnen worden.

Escort Van
Steek de sleutel in het slot en draai deze
rechtsom. Trek de deurkruk (1) omhoog
om de rechterdeur te openen. Afhankelijk
van de stand van de lichtschakelaar zal er
een lampje gaan branden als de deur open
is. Om de linkerdeur te openen, hendel (2)
omhoog zetten om de pallen aan de
boven- en onderkant van de deur te ont-
grendelen. Deuruithouders houden de
deuren in de geopende stand. z
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Boven de deurkrukken op de achterdeuren
zitten hefboompjes die als kinderveilig-
heidssloten dienst doen.

OR-30
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Deze hefboompjes zijn alleen zichtbaar
als de deuren open zijn. Als de hef-
boompjes omlaag gedrukt worden, kunnen
de deuren uitsluitend van buitenaf
geopend worden. Het is aan te raden deze
veiligheidssloten te gebruiken als er
kinderen op de achterbank zitten.

Achterklepslot
Sleutel in het slot steken en linksom
draaien om de klep te ontgrendelen. De
slotknop indrukken om de achterklep te
openen. Er zal een lampje gaan branden
als de klep open is.

Centraalslotsysteem
(indien gemonteerd)
Met dit systeem kunnen de voor- en
achterdeuren en de achterklep op afstand
vergrendeld of ontgrendeld worden via het
deurslot aan de bestuurderszijde. Het
deurslot aan de kant van de voorpassagier
en het achterklepslot kunnen onafhanke-
lijk van het centraal deurslotsysteem
bediend worden.

OMBOUWEN VAN DE
LAADVLOER
De achterzitplaatsen kunnen gekanteld
worden voor extra laadruimte. Voor de
Escort Vans is op bestelling een metalen
afscheidingsrooster extra leverbaar. In de
langsliggers achter de bestuurders- en
passagiers-stoelen zijn gaten aangebracht
voor bevestiging van de afscheiding.

Eendelige achterbank
Trek het achterbankkussen aan de lus naar
voren en kantel (A) dit tegen de
rugleuning-vóór (op de 5-deursmodellen
moet de achterdeur op een kier gezet
worden), trek dan de beide ontgrendelhef-
boompjes (B) die aan de bovenrand van de
16

zitting zitten omhoog en kantel de
rugleuning naar voren en geleid tegelij-
kertijd de veiligheidsgordels-achter over
de rugleuning heen.

Gedeelde achterbank
Het is mogelijk de rugleuning(en)
gedeeltelijk te kantelen. Om de
rugleuning naar voren te kantelen, aan de
betreffende hefboom trekken en de
rugleuning naar voren vouwen.

Bij het weer rechtop zetten van de
rugleuning(en) erop letten dat deze weer
in de vergrendeling komt (komen) en dat
de veiligheidsgordels niet klem komen
te zitten.

Achterruitplank
Om deze te verwijderen, beide banden (A)
loshaken en de geleidepennen (B) uit de
steunen lichten.



ONDER DE MOTORKAP

Motorruimte met Brandstofinspuitingssysteem
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Dieselmotorruimte

o Wagenidentificatie-
plaatje [*]

[§J Koelsysteem

A\ WAARSCHUWING!
~ De motor is uitgerust met een
elektrische koelventilateur die wordt
bediend door een temperatuursensor in
het thermostaathuis. U moet er daarom
voor zorgen dat de ontsteking is uit-
geschakeld voordat er werkzaam-
heden in de motorruimte worden uit-
gevoerd, teneinde te voorkomen dat
de ventilateur plotseling in werking
treedt. [*]

Het koelvloeistofpeil is zichtbaar door de
doorzichtige wanden van het expansie-
tankje. Als de motor koud is, moet het
koelvloeistofpeil gelijk staan met het
MAX-merkteken op het expansietankje.
Een lichte stijging van het koelvloeistof-
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peil boven het MAX-merkteken bij warme
motor is normaal en kan geen kwaad. Als
het peil te laag is (wat bij modellen met het
Extra Waarschuwingssysteem wordt
aangegeven door een waarschuwings-
lampje op het dashboard), het reservoir
bijvullen met het voorgeschreven koel-
middel.

A\ WAARSCHUWING!
~ Alvorens de dop geheel te verwij-
deren, deze eerst tot de eerste aanslag
losdraaien, dan een paar seconden
wachten totdat de druk in het systeem is
ontsnapt en daarna de dop verwijderen.
Na twee jaar moet het koelsysteem door-
gespoeld worden en de koelvloeistof
ververst worden, zoals voorgeschreven
(zie TECHNISCHE GEGEVENS), omdat na
deze periode de originele koelvloeistof
niet langer afdoende bescherming biedt
tegen bevriezing en corrosie. Neem hier-
over contact op met uw Ford Dealer. [*]



@] Motoroliepeilstok
Controleer het motoroliepeil steeds als er
getankt wordt. Zet uw wagen op een
vlakke ondergrond en wacht even na het
afzetten van de motor, om de olie
gelegenheid te geven in het carter terug te
vloeien. Trek de oliepeilstok eruit, veeg
deze schoon met een schone, niet-
pluizende doek, steek de peilstok er weer
in en trek hem er dan weer uit. Het olie-
filmpje dat aan de peilstok blijft hangen zal
het oliepeil aangeven. De twee merkte-
kens op de peilstok geven het maximum
en minimum aanvaardbare peil aan.
Als het oliepeil beneden het onderste
merkteken op de peilstok is gedaald, moet
er onmiddellijk worden bijgevuld met
Ford Super Motorolie om het peil tot op
het bovenste merkteken te brengen. De
hoeveelheid olie die nodig is om van het
onderste merkteken tot aan het bovenste
merkteken bij te vullen is ongeveer 1 liter.

Belangrijk: Niet tot boven het MAX-
merkteken bijvullen.

o
®
©
@

A = OHV-motor
B = CVH-motor
C = Peilstok voor wagens met het

"Extra Waarschuwingssysteem"
o = Dieselmotor

Bij wagens met het Extra Waar-
schuwingssysteem werkt de controle op
laag oliepeil niet als de motor loopt. Dit
gebeurt alleen als de ontsteking pas wordt
ingeschakeld of na het starten van de
motor na een stilstand van langer dan drie
minuten. De peilstok is voorzien van een
sensor. Verwijder voor het controleren van
het oliepeil de peilstok voorzichtig
teneinde beschadiging van de kabel en
elektrische aansluiting te voorkomen. Na
op de gebruikelijke wijze het oliepeil ge-
controleerd te hebben, de peilstok weer
helemaal in de pijp steken. ['l

[QJ Accu
Onder normale bedrijfsomstandigheden
behoeft de accu gedurende 4 jaar of
100.000 km niet gecontroleerd te
worden. [*]

[IJ Luchtfilter
Het filterelement moet op de voor-
geschreven tijdstippen vervangen
worden. ['l

CËJ Remvloeistofreservoir
Controleer of de remvloeistof tot de
MAX-lijn op het reservoir staat. Uitsluitend
bijvullen met Ford remvloeistof of
remvloeistof die voldoet aan de Ford
Specificatie SAM-6C91 03-A. [']

10\ WAARSCHUWING!
~ Als er met remvloeistof op de lak
wordt gemorst, de bewuste plek
onmiddellijk met een natte spons
afnemen.
Het waarschuwingslampje voor het
remvloeistofpeil zal gaan branden
voordat het peil op het MIN-merkteken
komt. In dat geval het reservoir zo spoedig
mogelijk tot het MAX-merkteken bij-
vullen.
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@] Ruitesproeierreservoir-
Voorruit
Vullen met schoon water en Motoreraft
Ruitesproeiervloeistof. Bij wagens met het
Extra Waarschuwingssysteem geeft een
waarschuwingslampje aan als het peil in
het reservoir laag is. Controleer de wer-
king van de koplampsproeiers (indien
gemonteerd).

Achterruitsproeierreservoir
Sedan: Het reservoir bevindt zich achter
het bekledingspaneel aan de linkerkant
van de koffer- of laadruimte. De dop los-
schroeven en vullen met een mengsel van
water en Motoreraft Ruitesproeiervloei-
stof. [Ol

Combi: Dit reservoir bevindt zich in de
ruimte voor het reservewiel. De laad-
vloermat terugslaan, het vloerafdekpaneel
oplichten en op de steun zetten. Verwijder
de reservoirdop (drukpassing) en vul bij.
Om morsen te voorkomen, is het beter het
reservoir eruit te halen en buiten de wagen
te vullen. [Ol

20

[8J Oliepeilstok-
automatische transmissie
De vloeistofpeilcontroles staan
beschreven in de Ford Handleiding. [Ol

QJ Motorolievuldop
Deze heeft een drukpassing. Bijvullen met
Ford Motorcraft Super Motorolie of
olie die voldoet aan deze specificatie. [Ol

Tankdop
Het is belangrijk de brandstoftank niet te
vol te maken door "druppeigewijs" vullen.
Steek het spuitpistool van de benzine-
slang helemaal in de vulhals en vul tot de
tweede "klik-stop" van het spuitpistool,
anders heeft de brandstof niet voldoende
ruimte om uit te zetten en zal bij warm
weer uit de vulhals lopen en vlekken op de
lak maken.
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SLEEPKABEL BEVESTIGEN
EN SLEPEN VAN DE WAGEN

Sleepogen
De wagen heeft een sleepoog vóór en
achter (zie afbeelding).
Voordat met het slepen wordt be-
gonnen, controleren of de contact-
sleutel in stand 11staat. Alleen dan is
het stuurslot ontgrendeld en zijn de rich-
tingaanwijzers, stoplichten, rijlampen en
waarschuwingslampjes bedrijfsklaar. [*]

Reservewiel, krik en wiel-
sleutel
Sedan en Combi: Het reservewiel
bevindt zich onder de vloerbedekking in
de koller-/laadruimte en zit vast met een
klembout. (Bij de Combi moet een afdek-
paneel worden opgelicht.)

De wielsleutel en krik zijn vastgebonden
aan de onderkant van het reservewiel.

Escort Van: De krik bevindt zich op de
vloerplaat achter de rechterstoel. Om bij
de krik te kunnen komen, de rechterstoel
helemaal naar voren en de linkerstoel
helemaal naar achteren schuiven. Laat
vanaf de linkerzijde de krik zakken door
het aansluitpunt van de krikslinger (1)
linksom te draaien. Bevestig de slinger
(deze zit op een steun onder de krik) aan
de krik. Neem de wielsleutel uit de steun.

Het reservewiel bevindt zich onder de
laadvloer aan de achterkant van de Van.
Zet de achterdeuren open om bij de klem-
bout van het reservewiel te kunnen
komen. Draai de bout met de wielsleutel
los om de reservewieldrager te laten
zakken.
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Als er voldoende ruimte is ontstaan,
de reservewieldrager omhoog duwen, de
borghaak (2) van de drager vrij trekken,
de tweede veiligheidshaak (3) loshaken en
de drager laten zakken. Schuif het
reservewiel uit de drager.
Na verwijdering van het reservewiel,
de veiligheidshaak (3) weer vast-
haken.

Opkrikken van de wagen
Alvorens de wagen op te krikken, de
handrem aantrekken. Controleer of de
grond stevig genoeg is om de krik en
eventuele extra steunen te dragen. Als de
wagen op een helling opgekrikt moet
worden, beide wielen aan de andere kant
van de wagen deugdelijk blokkeren. Aan
de krikslinger draaien totdat de krik onder
de wagen geschoven kan worden. Ver-
wijder de wielsierdeksels of wieldop en zet
de betreffende wielbouten ongeveer
een halve slag losser door deze linksom te
draaien.
Indeukingen in de dorpels of pijlen op
de polyurethaan wielkasten (XR3i

modellen) geven de plaatsen van de
voor- en achterkrikpunten aan.
De groef in de kop van de krik past op de
flens onder de dorpel. Hierdoor kan de kop
van de krik stevig worden aangebracht.
Plaats de krik op de juiste wijze en draai
aan de krikslinger om de krikvoet tot op de
grond te laten zakken. [,]

Sedans en Combi's: Plaats de krik zo
dat het brede deel van de krikvoet plat
op de grond staat (zie onderstaande
afbeelding).

Breng de wagen zo ver omhoog dat het te
verwisselen wiel los van de grond is. Als
de wagen omhoog komt, zal de krik
automatisch van stand wijzigen, d.w.z. in
de geheelomhooggebrachte stand zal de
krik op het smalle deel van de voet komen
te staan (zie afbeelding).



Escort Van: De haak van de krikslinger in
het bevestigingspunt van de slinger aan-
brengen en de wagen zo ver omhoog
brengen totdat het te verwisselen wiel los
van de grond is (zie onderstaande
afbeelding).

Alle modellen
11\ WAARSCHUWING!

~ Werk nooit onder een opgekrikte
wagen die alleen op de krik steunt.
Gebruik dan extra steunen. Cl
Wagenkriks mogen uitsluitend op de
speciale krikpunten worden gebruikt (zie
afbeelding). De krik voor geen enkele
andere wagen gebruiken.

1 = Sedan/Combi
2 = EscortVan
A = Krikpunten voor de wagen krik
B = Punten voor extra steunen
C = Extra plaats voor een steun

(niet bij wagens met
benzine-inspuiting)

Als er een garagekrik wordt gebruikt, deze
alleen onder de punten gemerkt "B" en
"C" plaatsen (zie bovenstaande afbeel-
ding). Geen krik onder enig ander deel van
de wagen plaatsen, daar hierdoor de
stuurinrichting, wielophanging, motor of
de rem- en brandstofleidingen ernstig
beschadigd kunnen worden.



GLOEILAMPJES VERVANGEN

Koplampen/stadslichten
Deze lampjes kunnen vanuit de motor-
ruimte vervangen worden.

Koplampen: Trek de multistekker (1) en
het deksel (2) er voorzichtig uit. Druk het
veerklemmetje (3) samen en trek het van
het lampje (4) af. Verwijder het lampje. Als
het glas van het nieuwe gloeilampje met
de vingers is aangeraakt, moet het met
spiritus schoongeveegd worden. Het

nieuwe lampje aanbrengen en verder in
omgekeerde volgorde te werk gaan.
Deksel en multistekker weer monteren.
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Stadslichten: Om een lampje (A) te
vernieuwen, lampfitting linksom draaien
en uit de reflektor trekken. Lampje uit de
fitting trekken. Nieuw lampje aanbrengen
en verder in omgekeerde volgorde te werk
gaan.

Koplampafstelling: Horizontale afstel-
ling vindt plaats met schroef (B) en
vertikale afstelling met schroef (C). Als u
de afstelling zelf uitvoert, de stralen-
bundels zo spoedig mogellijk door uw
Ford Dealer laten controleren.

Richtingaanwijzers-vóór: Deze lampjes
zijn te bereiken vanuit de motorruimte
(naast de koplampen). Lampfitting (A)
linksom draaien en lampje eruit trekken.
Nieuw lampje aanbrengen en verder in
omgekeerde volgorde te werk gaan.



Achterlichten
Lampjes bereikbaar vanuit de koffer-
ruimte.

Sedans: Om een lampje te vervangen, lip·
(1) naar binnen drukken en lamphouder (2)
samen met de lampjes verwijderen.
Lampjes indrukken, draaien en verwij-
deren.

4 = Mistachterlamp
5 = Achteruitrijlamp
6 = Stop-/achterlicht
7 = Richtingaanwijzer
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Om de gloeilampconsole weer te plaatsen,
de lampjes in de corresponderende
openingen (3) geleiden, daarna de con-
sole in zijn ligplaats drukken totdat lip (1)
op zijn plaats klemt.

Combi's: Verwijder het deksel van de
lampjes vanuit de kofferruimte en draai de
vier plastic schroefsleuven een kwart slag.
Druk de borglippen (1) en (2) resp. naar
boven en naar beneden om de lamp-
houder (3) te verwijderen en bij de
lampjes te kunnen komen.

4 = Stop-/achterlicht
5 = Achterlicht
6 = Richtingaanwijzer
7 = Achteruitrijlamp
8 = Mistachterlamp
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Escort Van - Achterlichten:
Bereikbaar in de laadruimte. Draai de
betreHende fitting linksom. Lampje
indrukken, draaien en verwijderen. Nieuw
lampje inzetten.

1 = Richtingaanwijzer
2 = Stop-/achterlicht
3 = Achteruitrijlamp
4 = Mistachterlamp

Kentekenplaatverlichting
Om een lampje te vervangen, de lamp
compleet voorzichtig met een schroeve-
draaiertje uit de bumper wrikken. Fitting
(1) linksom draaien en verwijderen. Het
stiftlampje heeft een drukpassing.

ZEKERINGEN EN RELAIS
In het centrale zekeringkast je (1) zitten
alle zekeringen en de hoofd relais. Extra
relais bevinden zich onder het instrumen-
tenpaneel (zie Tabel op blz. 28). Om een
zekering te controleren of te vernieuwen,
borglippen (2) naar buiten drukken totdat
het plastic deksel van het zekeringkast je

gelicht kan worden. Alle zekeringen (3) en
relais (4) hebben een drukpassing. De
door de zekeringen beveiligde circuits zijn
herkenbaar aan de symbolen op het
plastic deksel. Een doorgeslagen zekering
is te herkennen aan het gebroken
draadje (3).

)\\ WAARSCHUWING I

L.l:l. Alvorens een zekering of relais te
vervangen, eerst de ontsteking en de
betreffende schakelaar uitschakelen.



Centraal Zekeringkastje

Ampère-
Symbool waarde Beveiligde Circuits

@ 20 Noodknipperlicht, claxon

® 15 Interieurverlichting, ruitesproeierpornpie, klokje

@ 25 Koplampsproeier/-wisser

@ 15 Verstralers

Niet in gebruik

@l 10 Grootlicht rechts

@l 10 Grootlicht links

@ 10 Dimlicht rechts

@ 10 Dimlicht links

@ 10 Stads- en achterlichten rechts, verlichling voor instrumenten-
paneel, aansteker, kachelbedieningshefboom en hand-
schoenenkastje

@ 10 Stads- en achterlichten links, kentekenplaatverlichting

® 25 Koelventilateur brandstofsysteem

e 10 Richtingaanwijzers, achteruüriilarnpen

® 20 Motortje kachelaanjager

@ 20 Achterruitverwarming

© 15 Remlichten, motortje voor voor- of achterruitwisser, pompje
voor achterruitsproeier

@ 30 Centraal slotsysteem

® 30 Elektrische raambediening

S 25 Brandstofinspuitsysteem

De volgende zekeringen zitten in zekeringhouders binnen hun betreffend bedradings-
systeem.

• Radio (in bedrading of achterkant radio)
• Elektrisch bedienbare antenne (in bedradingssysteem)
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Zekeringkleuren
10 ampère = rood 15 ampère = blauw 20 ampère = geel 25 ampère = helder plastic
30 ampère =groen.

Als een circuit na het aanbrengen van een nieuwe zekering nog defekt blijkt te zijn, dan het
betreffende relais en de bijbehorende bedrading door een Ford Dealer laten nakijken.

Relais in het Centraal Zekeringkastje

Relais No. Symbool Geschakeld Circuit

I @ Motortje intervalwerking wissers

11 8 Contactschakelaar/stuurslot

lil @ Blokkeerschakelaar automatische transmissie

IV @ Achterruitverwarming met automatische
uitschakeling

V Niet in gebruik

VI Niet in gebruik

VII 8 Richtingaanwijzerrelais

VIII @l Verstralers

IX @ Elektrische raambediening

Relais op pedaalsteun
• Koplampsproeiers/-wissers

Relais op A-stijl (aan bestuurderskant)

• Snelheidssensor
• Brandstofinspuitsysteem

Relais onder het instrumentenpaneel (naast handschoenenkastje)

• Centraal slotsysteem

Relais in motorruimte

• Gloeibougie-waarschuwingslampje (Dieselmotor)

28



BIJ HET TANKEN OF VOOR DE AANVANG VAN EEN LANGE REIS

Inhoud Brandstoftank (liter)
Sedan en Combi,
Van, ,

Motorolie
Benzine- en 1,6 Itr. dieselmotoren
Gebruik uitsluitend Ford/Motorcraft Super
Motorolie SAE 10W-30 of olie die voldoet
aan de specificatie API/SF-CC,

MotorkoeMoeistof - peil en
inhoud
Het vloeistofpeil moet (als de motor koud
is) op het MAX-merkteken staan,
1,1 ltr (OHV) , 6,7 liter
1.31tr (CVH) 7,6 liter
1,6 ltt (CVH) , 7,8 liter
Dieselmotor , 9,3 liter
Voor het bijvullen altijd het juiste koel-
middel mengsel gebruiken, 1.w. 50% water
en 50% Motoreraft Super Plus Antivries,

Ruitesproeierreservoir
Houd het reservoir altijd goed gevuld.
Uitsluitend bijvullen met schoon water
gemengd met Motoreraft Ruitesproeier-
vloeistof

Afmetingen (mm)

Sedan Combi Va,

Maximum lengte 4068 4131 4219

Totale breedte 1640 1640 1640

Totale hoogte max 1399 1400 1568

m" 1388 1377 1538

Wielbasis 2402 2402 2501

Spoorbreedte vóór 1400 1400 1400

achter 1423 1423 1384

~ 9/84-DU

48
50

Bandenmaat/bandenspanning
(bij koude banden)*

Bandenspanning
- bar (kgflcm2)

Normaal- Geheel
beladen beladen

Model Bandenmaal en met en met
hoogstens meer dan
3 personen 3 personen

vóór achter vóór achter

Sedan!
1458R13 1,8 1,8 2,0 2,3

Combi met
benzine-

155 SR 13 1,6 1,8 2,0 2,3

motor
185/60 HR 14 1,8 1,8 2,0 2,3

Sedan/
Combi met
dieselmotor

155 SR 13 1,8 2,0 2,0 2,3
of auto-
matische
transmissie

1,8 1,8 1,8 2,6
1,8 1,8 1,8 3,0

155 SR 13
165SR13

va,

• Koude banden wil zeggen als deze ongeveer op de omge-
vingstemperatuur zijn (niet warm aanvoelend zoals na het
rijden). Houd altijd de voorgeschreven spanning voor koude
banden aan. '
Als er langdurig met hoge snelheden wordt gereden, moel
de bandenspanning worden verhoogd met 0,1 bar voor elke
10 km boven 160 km/ho

Imperiaalbelading
Maximum 75 kg (Sedan en Combi) n
"Trekken van een aanhanger
De toegestane vertikale trekhaakdruk
- gemeten aan de koppeling - mag niet
minder dan 25 kg of meer dan 50 kg zijn,
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