Du skal kunne udpege følgende :

Ratlås , tænding og elektrisk starter( nøglen ), rudevisker og vasker,
horn, lygter, blæser, el-bagrude og
eventuelt chokerknap(findes ikke i min bil).

Kontakt til positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys og havariblink.

Pedal til kobling , speeder og bremse.

Gearstang og herunder gearenes placering samt
parkeringsbremsegreb og rat.

Sikkerhedsselens fastgørelsespunkt og lås.

Visker/Vaskerkontakt

Lyskontakt

Du skal kunne aflæse og forstå betydningen af :
Instrumenter og kontrollys :

Speedometer og temperaturmåler.

Kontrol for : olietryk, elektrisk strøm (ladelampen) , lys i lygter, blinklys,
parkeringsbremse, ABS-bremser, Air-bags og fejl i bremsesystem

Instrumenter og kontrollys

Du skal kunne kontrollere følgende :
Styreapparat :

Hjulene skal præcis følge rattets bevægelser.

Ratslør målt på ratkransen skal ligge inden for 0 – 5 cm, afhængigt af
biltypen. Biler som min med tandstangsstyring må ikke have ratslør.

Rattet skal gå let og uden ujævn modstand eller mislyde.

Forhjulenes selvopretning skal virke når grebet om retter slækkes
under kørsel.

Servobeholderens væskestand skal være mellem max og min
mærket.

Bremser :

Bremsepedalen må ikke rører bunden i bilen.

Den første cm skal være frigang.

Bremsepedalen skal føles fast, og ikke synke.

Biler med bremseforstærkere , skal den nedtrådte pedalen dog synke
lidt når motoren startes.

Bremsevæskebeholderens væskestand skal være mellem max og
min mærket. Hvis under køreforbud .

Lygter , reflekser og horn :











Positionslys
Nærlys
Fjernlys
Baglygterne
Stoplygterne
Blinklys
Havariblink
Nummerplade-Lygte
Reflekser
Hornet

skal kunne ses tydeligt 300 m
skal kunne oplyse vejen mindst 30 m og falde 1cm / m
skal kunne oplyse vejen mindst 100 m
skal kunne ses tydeligt 300 m
skal lyse meget kraftigere end baglygten
skal blinke normalt og kunne ses i sollys
skal tænde både venstre og højre blinklys samtidig
nr. pladen skal kunne ses på mindst 20 m’s afstand
skal være godkendte og ikke trekantede
en’ klar tone

Servovæske

Kølervæske og Bremsevæske

Bremsevæske

Nærlys

Retningspil
Motor og udstødningssystem :

Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj

Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie

Udstøningssystemet skal være forsynet med lyddæmper, som er
monteret rigtigt i gummistropper og ikke er gået løs.

Kølervæske- og sprinklervæske kontrol.

Motorolie kontrol
Dæk og støddæmpere :

Dæk
skal have mindst 1,6 mm mønster( se dækmåler ) og
ingen beskadigelser på siderne , fælgen skal også være hele og uden buler
.
Der skal være samme type dæk på alle hjul.
Dæktryk efter fabrikantens forskrifter.
Dækkene skal vende rigtigt.( omløbsretningspil eller outside )


Støddæmperene

Sommerdæk

Vinterdæk

TWI mærke
TWI mærke

skal få vognen til at falde til ro, straks efter en
kraftig påvirkning
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Du skal kunne udpege følgende !
Du skal kunne aflæse og forstå betydningen af !
Du skal kunne kontrollere følgende !

På min bil

Til den praktiske prøve.
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