Kontrol af bilen
Udpege følgende betjeningsudstyr:
Kontakt til ratlås, rudevisker og -vasker, horn, lygter, blæser, elbagrude.
Kontakt til positionslys, fjernlys, nærlys, blinklygter og havariblink.
Kontrollere, om følgende forhold ved styretøjet er opfyldt:
Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler
med servostyring foretages kontrollen med startet motor).
Bilen har elektrisk servostyring, så det skal kontrolleres om advarselslampen virker.
Kontrollere, om følgende forhold ved bremsen er opfyldt:
Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på pedalen.
Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
Bremseforstærker (vakuumforstærker) kontrolleres ved at træde 3 – 4 gange på bremsepedalen, hvorefter
motoren startes og pedalen skal synke ca. 1 cm.
Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min.- og max.-mærket.
Kontrollere, om følgende forhold til dæk og støddæmpere er opfyldt:
Dæk skal have mindst 1,6 mm i hovedmønstret, evt. bedømt ved slidindikator.
Støddæmpere skal få bilen til straks at gå i ro efter en kraftig påvirkning.
Kontrollere, om følgende krav til lygter, reflekser og horn er opfyldt.
Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
Nærlyset må ikke blænde (lysgrænsen falder 1 cm pr. meter).
Stoplygterne skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne.
Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
Nummerpladelygter skal være belyst med hvidt lys på bagerste nummerplade.
Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke (hvidt eller gult).
Hornet skal have en klar, konstant tone.
Kontrollere, om følgende krav til motor og udstødningssystem er opfyld:
Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
Motorolie skal være mellem oliepindens max. Og min. mærker.
Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter max. og min. mærker.
Kontrollere følgende:
Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.
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Kontrol af bilens væsker:

Kølervæske (lyserød)

Sprinklervæske (sort)

Bremsevæske (gul)

Oliepind (gul)
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