
1

Delmål i forbindelse med kørelæreruddannelsen
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Bilens indretning, udstyr og dokumenter
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Kontrollys:

-Rød betyder at du straks skal kontrollere årsagen, og kørsel er normalt forbudt.

-Orange betyder at du straks skal kontrollere årsagen, og kørsel kan være forbudt, 
men oftest uforsvarligt selv om det er lovligt.
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Lys

-Betjenes via ratkontakt eller kontakt på instrumentbordet

Vinduesvisker

- Betjenes oftest via ratkontakt
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Kontrollamper

-Motortemperatur

-Lyser denne skal motoren straks stoppes og årsagen findes

-Brændstof

-Lyser denne er du ved at løbe tør for brændstof

-Dieselbiler skal ofte via værksted hvis du løber tør

-Benzinbiler kan risikere at få stoppet brændstoffilteret hvis du løber tør

-Airbag

-Viser at aribag systemet er ude af drift, oftest grundet fejl

-ESP

-Lyser når systemet er aktivt og er ikke tegn på fejl

-Olie

-Lyser når der mangler olie på motoren og der skal straks efterfyldes olie

-Nedslidt bremsebelægning

-Snarest på værksted og få tjekket/skiftet bremser

-Slides belægningen helt ned kan det beskadigede bremseskiver eller tromler

-ABS



-Lyser når systemet er ude af drift, oftest grundet fejl

-Videre kørsel er forbudt

-Håndbremse (parkeringsbremse)

-Viser at håndbremsen er trukket

-Batteri

-Viser at generatoren ikke lader batteriet

-Kan skyldes fejl i generator, slap eller knækket kilerem
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•Havariblink

•Aktiverer alle blinklygterne der blinker på samme tid

•El-bagrude

•Aktiverer den elektriske el-bagrude (fjerner is og dug)
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-Ventilationsanlæg

-Varmeregulering ”Varme”

-Blæserstyrke ”Styrke”

-Retning for blæser ”Retning”
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Kobling

Bremse

Speeder

-Skridsikker belægning

-Må ikke kunne ”vippe” til siderne
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Sikkerhedsseler

Trepunktssele med selestrammer og selekraftbegrænser.

Den viste pyrotekniske selestrammer udløser ved en kraftig opbremsning eller 
kollision en lille sprængladning, som strammer selen til.

Når bilen er udstyret med airbag, kan selestrammeren suppleres med en 
selekraftbegrænser, der reducerer det maksimale tryk, som selen strammer med, 
og dermed reducerer risikoen for indre kvæstelser ved et uheld.
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Ved en kollision sørger den pyrotekniske selestrammer for, at selelåsen trækkes 
tilbage i løbet af brøkdele af et sekund. Herved strammes skulder- og hoftesele 
samtidigt. 
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•Sikkerhedsseler

•To-punktsseler anvendes fx på det midterste bagsæde i personbiler og 
andre steder, hvor der ikke er plads til trepunktsseler eller ældre biler

•Fire-punktsseler anvendes især inden for motorsport 
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Aktive hovedstøtter

I tilfælde af en påkørsel bagfra vippes de inden for 20 millisekunder fremad og 
opfanger dermed hovedet blidt, når det kastes tilbage. 
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-Airbag

-Supplement til sikkerhedsselen og beskytter fører og passagerer



14

-Airbag

-En sensor registrerer påvirkningen (hastighed og retning)

-Der sker en udladning (eksplotion)

-Airbag’en pustes op
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-Airbag

-Posen fyldes med Nitrogen gas

-Posen tømmes næsten øjeblikkeligt og virker kun i ”øjeblikket”
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Airbag

Viser i 6 billeder hvordan det ser ud

-Sker på et splitsekund

-Kan give midlertidig høreskade
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Airbag

-Mange biler er forsynet med side airbag, gardin airbag og knæ airbag
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Vinduesvisker/sprinkler

-Bilen skal være forsynet med hele viskerblade
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Vinduesvisker/sprinkler

-Betjenes oftest via ratkontakt (multikontakt) som vist
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Vinduesvisker/sprinkler

-Der findes flere systemer der virker på forskellig måde

-Tandem System

-Opposed System

-Single Arm (Controlled)

-Single Arm
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Vinduesvisker/sprinkler

- Sprinklervæske skal være påfyldt til tilstrækkelig mængde
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Restreringsattest

-Opdelt i en del I og en del II

-Skal normalt ikke medbringes ved kørsel i DK

-Ved kørsel med trailer skal der som minimum medbringes en kopi i DK (både bil og 
påhængskøretøj)

-Ved kørsel i udlandet skal de originale attester medbringes, evt. en bekræftet kopi 
fra Skat


