
MANTEMOS A EMOÇÃO  

ILUMINAÇÃO

TUDO O QUE DEVE 
SABER SOBRE



POR QUE MOTIVO SE DESGASTA 
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ?

As principais causas de desgaste são :
• O embaciamento dos vidros,
• Os impactos nas luzes,
•  As infiltrações de água e de poeira nas luzes.

A ILUMINAÇÃO, 
ELEMENTO 

DE VISIBILIDADE 
E DE SINALIZAÇÃO 

PARA VER
 E SER VISTO !

A PEUGEOT ACONSELHA

Conserve uma caixa com lâmpadas de substituição 
a bordo do veículo. Deverá ser capaz de substituir 
a sua lâmpada com defeito no local.

A SABER

Todos os conselhos indicados no presente guia 
são exclusivamente válidos para uma iluminação 
clássica com lâmpadas de halogéneo. 

Em contrapartida, qualquer intervenção numa 
iluminação de Xénon, tendo em conta a fragilidade 
e o risco de manipulação, das lâmpadas de descarga, 
deverá ser efetuada por um profissional qualificado.

Não deverá ser efetuada nenhuma ação neste 
tipo de iluminação pelo utilizador.

RECOMENDAÇÕES   
DE MANUTENÇÃO PEUGEOT 

Solicite a substituição das lâmpadas a cada 
50 000 km ou a cada 2 anos e sempre em par.

A iluminação inclui: as luzes de presença, 
de cruzamento, de estrada (longo alcance), 

nevoeiro (dianteiras e traseiras), de marcha-atrás, 
de travagem (as 3 luzes de travagem), de perigo 

e de gabarito (para determinados veículos).
Abrange, igualmente, as suas luzes 

de mudança de direção e a iluminação 
da chapa de matrícula.



SINAIS DE UMA ILUMINAÇÃO 
DEFEITUOSA

•  Má visibilidade da estrada em locais escuros ou 
em condições de chuva ou de nevoeiro,

• Aceleração do cansaço visual do condutor,

•  Má perceção, por parte dos outros utilizadores, 
do seu veículo e do seu comportamento,

• Perturbação dos outros veículos por encandeamento.

SINAIS DE DEFEITO 
NA ILUMINAÇÃO

•  Presença de impactos, de fissuras ou de riscos 
- Risco de condensação (infiltração de água) resulta 
a perda de luminosidade, 
- Risco de encandeamento, 
- Perda de visibilidade.

Substitua a ótica

•  Espelho embaciado ou oxidado 
- Perda de luminosidade 
significativa, 
- Perda de visibilidade.

Substitua a ótica

A PEUGEOT ACONSELHA

Se o seu veículo estiver carregado, procure alterar 
a regulação do corretor.

Limpar as suas luzes com um pano (não utilizar 
abrasivos ou solventes); sujas podem perder 30 % da sua 
luminosidade ! 

Aquando das deslocações para um país com um sentido 
de circulação diferente (circulação do lado esquerdo/
circulação do lado direito), regule as suas luzes.

Assegure-se do correto funcionamento dos seus lava- 
-faróis, presentes no seu veículo.

•  Fixações alteradas 
- Risco de encandeamento, 
- Perda de luminosidade, 
- Cansaço visual, risco de queda   
e de danos da luz.

Substitua a ótica

•  Lâmpadas gastas 
- Rebentamento da lâmpada 
ou rotura do filamento.

Substitua as lâmpadas gastas   
(sempre em par)

•  Má regulação das luzes 
- Desregulação de 1° para cima: 
encandeamento multiplicado por 20, 
- Desregulação de 1° para baixo: 
perda de visibilidade de 30 m.

Solicite a regulação das suas luzes uma vez 
por ano pelo seu especialista PEUGEOT

• Vidro da luz fosco e/ou embaciado

- Perda de luminosidade significativa,

- Perda de visibilidade.

Substitua a ótica

A SABER

Uma iluminação incorreta poderá ter consequências 
graves: 25 % dos acidentes são causados por uma 
visão defeituosa. 



FIABILIDADE E SEGURANÇA 
DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 
PEUGEOT

As lâmpadas PEUGEOT oferecem 
qualidades ideais e cumprem 
um caderno de encargos rigoroso.

Completamente adaptadas ao seu PEUGEOT, 
aliam qualidade e resistência notáveis.

Estão disponíveis no seu especialista 
PEUGEOT.

A PEUGEOT E
O AMBIENTE

Construtor responsável, a PEUGEOT 
participa ativamente no tratamento 
dos produtos poluentes *.

Desde a conceção dos veículos até 
ao tratamento das peças usadas, 
a PEUGEOT compromete-se, com 
a sua rede, numa ação vigilante em cada 
etapa do ciclo de vida do veículo *.

* Para mais informações aceda à página
  www.groupe-psa.com

ILUMINAÇÃO 
NA IPO 

A Inspeção Periódica Obrigatória é particularmente 
exigente nos elementos de segurança. Vários pontos 
de controlo relativos à iluminação e à sinalização, 
podem originar uma segunda visita.

Não hesite em solicitar o controlo do seu sistema 
de iluminação ao seu especialista PEUGEOT, é a melhor 
forma de evitar os inconvenientes de uma segunda visita.



TUDO O QUE DEVE 
SABER SOBRE

AMORTECEDORES

ESCOVAS LIMPA-VIDROS

BATERIA

CLIMATIZAÇÃO  
E FILTRO DO HABITÁCULO

ESCAPE  
E FILTRO DE PARTÍCULAS

ILUMINAÇÃO

TRAVAGEM 

GAMA DE PEÇAS DE ORIGEM 

KIT DE DISTRIBUIÇÃO

LUBRIFICANTES

PÁRA-BRISAS

PEÇAS RENOVADAS

PNEUS
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PACKS DE SERVIÇO APÓS VENDA 
PACKS.PEUGEOT.PT


