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LYGTER, REFLEKSER OG HORN. 
-Alle lygter og reflekser skal være hele og rene og alle lygterne skal kunne lyse.
-Lygtepar skal have samme farve og lysstyrke.
-Fjernlys skal lyse min 100 m. Og pos og baglys skal kunne ses min 300 m
-Nærlys må ikke blænde, derfor skal det have et fald på 1% (1 cm pr. meter) oplyse min 30 m.
-Stoplys (3 stk) skal være væsentlig kraftigere end baglyset.
-Nummerpladelys skal oplyse nr. pladen med hvidt lys så den kan aflæses.
-Blinklys (6 stk) gule, skal lyse så kraftigt at de kan ses i stærk sollys.
-Havariblink skal tænde alle blinklys samtidig.
-Hornet skal have en konstant og klar tone.

BREMSER 
-Bremsepedalen må aldrig kunne trædes helt ned, heller ikke når der trædes hurtigt eller hårdt.
Pedalvandring er i øvrigt afhængig af bilmodel.

-Bremsepedalen den må ikke synke ved vedvarende tryk.
-Bremsevæskestand skal være mellem min. og max. samt evt. kontrollampe.
-Bremseforstærkerkontrol (vakuumforstærker). Pump 3-5 gange på bremsepedalen med stoppet
motor, hold bremsen ned, start motoren og pedalen skal synke lidt.

STYREAPPARAT 
-Kontrol af ratslør: start motoren (p.g.a servo) hjulene skal følge rattets bevægelser med det
samme.
Da der er tandstangsstyring på bilen må der ikke være slør.

-Servovæskestanden skal være mellem min og max. samt evt. kontrollampe.

DÆK OG STØDDÆMPERE 
-Min 1,6 mm dækmønster i hovedmønsteret. (se evt. slidindekatorer)
-Der skal være 4 støddæmper (1 ved hvert hjul) efter kraftig påvirkning skal bilen straks falde til ro.

MOTORRUM OG UDSTØDNINGSSYSTEM 
-Motoren må ikke udvikle unødig støj eller røg.
-Motoren må ikke være tilsølet i udsivende olie.
-Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
-Motorolien skal være mellem min. og max. mærket på oliepinden. (se evt. instruktionsbogen)
-Kølervæsken skal være påfyldt i korrekt mængde (mellem min og max).

BETJENINGSUDSTYR ( skal kunne udpeges ) 
-Kontakt til: Ratlås, tændingslås, starter, rudevisker og vasker, horn, blæser, elbagrude.

 Kontakten til: blinklys, havariblink, lys (pos, nær, og fjernlys.) 
 De forskellige pedalers placering. (kobling, bremse og speeder) samt håndbremse. 
 Gearstang og gearenes placering. Sikkerhedsselernes fastgørelsespunkt og lås. 

-Kontrollamper for: Olietryk, elektrisk strøm, lys i lygter samt blinklys, parkeringsbremsen, ABS
bremser og evt. kontrollys for airbags, og fejl i bremsesystemet.
-Placering af : Speedometer og temperaturmåler. lyskontakten.

Du ønskes held og lykke til køreprøven. 
PS. Husk at aflevere lånte teoribøger / cd inden køreprøven. 
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