Vejledning i den tekniske del af din
køreprøve.
Du vil til køreprøven komme ud for forskellige spørgsmål om bilen der alle har at gøre med om bilen er
lovlig. For at være en sikker billist skal du selvfølgelig vide om den bil du kører rundt i overholder loven
så du skal kunne tjekke de forskellige ting og der er en del ting du skal vide ud over det.
Derfor skal du BÅDE kunne svare på alle spørgsmålene der står med sort og demonstrere alle testene
der står med rød
Jeg giver dig ikke svarene her... du skal selv researche ALLE spørgsmålene ved at google og se MANGE
MANGE videoer på youtube.  Jo bedre du er forberedt jo mindre tid bruger vi på at gennemgå det
inden din prøve. Er du ordentligt forberedt kan du svare på ALT på ca. 15-20 min
Ok – here goes...

Dæk og fælge


Hvordan skal fælgenes generelle tilstand være? – især vinterfælgene!!



Hvordan skal dækkenes tilstand være?



Hvor meget hovedmønster skal der minimum være på dækkene ?
o

Hvordan tjekker du mønster på dækkene og hvordan vil du forklare det for den
sagkyndige?



Hvilke 3 dæktyper er tilladt og hvornår kører vi med hvad ? (pig-dæk er ikke med i puljen)



Hvor meget dæktryk skal der være i dækkene ? – hvor finder du den information ?

Ratslør


Hvad er den nøjagtige definition på ratslør og hvorfor er det så farligt ?



Må der være ratslør i nyere biler ?
o

Hvordan tjekker du ratslør i bilen – både højre og venstre ? Hvordan vil du forklare det
for den sagkyndige ?(se videoer på youtube)

Spejle, reflekser, ruder og lygter
Spejle, reflekser ruder og lygter har 2 ting til fælles, der har afgørende betydning for synlighed og
orientering.


Spejle, ruder, reflekser og lygter skal være..... ?

Lygter og reflekser


Der er typer 4 lys i forlygtigerne – hvilke 4 lys er det?



I hvilket tidsrum/hvilke situationer bruger man de 4 forskellige lys og på hvor lang afstand skal
de 4 typer lys være synlige?



Hvad ved du om nærlyset – her snakker vi ALLE detaljerne!!
o

Hvordan tjekker du nærlyset og hvorfor gør du det. Hvordan vil du forklare det for den
sagkyndige? (og her mener jeg step by step så man kan se NØJAGTIG hvad du gør – se
masser af videoer på youtube så du BÅDE kan vise og forklare!!



Hvor mange baglygter har du, hvilken farve og hvad er kravet til deres synlighed ?
o



Hvordan tjekker du baglygterne? Hvad vil du forklare for den sagkyndige ?

Hvordan kender du bremselygter fra baglygter (der er 2 afgørende forskelle – hvilke)
o

Hvordan tjekker du bremselygterne? Hvordan vil du forklare det for den sagkyndige?
(og her mener jeg ned til mindste detalje... hvad skal du nøjagtig gøre og i hvilken
rækkefølge)



Hvad farve har baklygterne og hvad er kravet til lysstyrken?
o

Hvordan tjekker du baklygterne? Hvordan vil du forklare det for den sagkyndige? (og
her mener jeg ned til mindste detalje... hvad skal du nøjagtig gøre og i hvilken
rækkefølge – se videoer på youtube)



Hvad er reglerne for nummerpladelygter? (antal, farve, lysstyrke)
o

Hvordan tjekker du nummerpladelygterne ? Hvordan vil du forklare det for den
sagkyndige?



Hvad er kravet til blinklygternes farve, blinkehastighed/frekvens, ensartethed, lysstyrke og antal.
o

Hvordan tjekker du blinklygterne og hvad vil du sige til den sagkyndige mens du
tjekker?



Reflekser – hvad er krav til form og farve og placering ?

Udstødning


Hvad er hovedreglen hvad angår røg og støj? (larm og forurening)



Hvilke farver røg må der IKKE komme ud af udstødningen og hvorfor ikke ? (hvad betyder de 2
forbudte farver røg – hvad er der typisk galt)



Hvilke farver røg må GERNE komme ud af udstødningen?



Hvad er kravet til udstødningens ophæng og hvad kan/skal den være spændt fast med ?
o

Hvordan tjekker du at udstødningen overholder hovedreglen og kravet til ophæng?
(se videoer på youtube eller husk hvad jeg lærte jer i mørketeori)

Hornet


Hvad er kravet til hornets lyd og hvordan må den absolut IKKE lyde ?
o

Hvordan tjekker man hornet ?

Bremsepedalen (den her er svær så brug tid på din research)


Hvad er kravene til bremsepedalen (IKKE bremseforstærkeren – det kommer senere)
o

Der er 5 krav som du SKAL kunne om bremsepedalen og kunne forklare i detaljer til
den sagkyndige (tip: overflade, frigang, fastspænding, konstant tryk og pedalvandring)

o

Hvad betyder det hvis kravene ikke er overholdt?? Du skal kunne forklare hvad hver af
de 5 fejl betyder i praksis!!

Bremseforstærkeren (vacuumforstærkeren)


Hvad er bremseforstærkerens nøjagtige funktion – hvordan virker den? Hvad er det helt præcist
den gør og hvorfor er det så vigtigt at tjekke den
o

Hvordan tjekker man vakuumforstærkeren? og VIGTIGST – hvordan forklarer du den
sagkyndige hvorfor du gør hvad du gør? (se youtubevideoer og husk hvad jeg lærte dig
om bremseforstærkeren i første teori-time)

Støddæmperne


Hvor mange støddæmpere er bilen udstyret med og hvor er de placeret?



Hvad er støddæmpernes primære egenskab!! Hvad er det vigtigste.



Hvad er deres sekundære egenskab (hvis du ikke kan finde svaret – så bare tænk dig godt om)
o

Hvordan tjekker du støddæmperne fortil (se youtubevideoer)

o

Hvordan tjekker du støddæmperne bag til

Motorrummet (se billedet)
BREMSEVÆSKE (B)


Hvor sidder den, hvor meget skal der være, hvad hvis der er for lidt – hvad gør du så?
o

Hvordan demonstrerer du bremsevæsken for den sagkyndige?

OLIE og MOTORRUM (O)


Hvor sidder olien, hvor meget olie skal der være, hvad gør du hvis der er for lidt olie på, hvordan
ved du hvilken olie der passer til DIN bil?
o



Hvordan demonstrerer du et olietjek for den sagkyndige?

Hvordan skal motorrummet se ud i øvrigt og hvilke ting må der absolut ikke være i
motorrummet?

KØLERVÆSKE (K)


Hvor sidder kølervæsken, hvor meget væske skal der være, hvad gør du hvis der er for lidt
kølervæske på, hvordan ved du hvilken kølervæske der passer til DIN bil?
o

Hvordan demonstrerer du kølervæsken for den sagkyndige?

SPRINKLERVÆSKE (S)


Hvor meget sprinklervæske skal der være på bilen? Der er 2 måder man ved om der ikke er nok
– hvilke? (man kan IKKE se det på beholderen – det er ikke det!!)
o

Hvordan demonstrerer du sprinklervæsken for de sagkyndige?

Hvordan motrorrummet ser ud på min bil

Alle knapperne inde i bilen.
Alle biler har forskelligt design, men symbolerne er universelle for diverse funktioner i bilen
Hvilke symboler betyder hvad på dette billede ? og hvornår bruger du hvad ?

De vigtige lys i instrumentbrædtet

Det er vigtigt at du kender betydningen af dem alle – det er de mest almene testlamper.....
Resten som er vildt vigtige kan du se her.... det er dem der kan blive røde og dermed betyder STOP –
afsted til værsted. Der findes mange flere – men så er vi så langt ud over hvad man normalt ser at det er
lige meget  Det må mekanikerne tage sig af 

