1. Hvað þarf Bensínvél til að geta gengið?
Bensín, Loft og Háspenntan rafneista
2. Hvað þarf Dísilvél til að geta gengið?
Dísilolíu og loft
3. Hvað þarf vélin til að geta gengið heil og óskemmd?
Smurolíu og kælingu
4. Hversu oft þarf að skipta um smurolíu?
4000-15000km fresti
5. Hvað ber að varast varðandi vatnskassan?
Sjóðandi vatn getur kvest yfir mann ef ekki er opnað lokið varlega.
6. Hvað ber að varast varðandi rafgeiminn?
Af honum getur stafað eldhætta
7. Við vissar aðstæður getur hann sprungið ?
Þegar ekki er rétt farið að við að gefa eða þiggja rafmagn. Hann inniheldur
geymasýru sem getur brennt hörundið.
8. Hvert er hlutverk loftsíunnar?
Hreinsar loftið áður en það fer inní vélina.
9. Hvað ljós eiga vera framan á bílnum?
-aðalljós með háum og lágum geisla.
-Stöðuljós
-Stefnuljós
10. Hvaða ljós eiga að vera aftan á bílnum?
-afturljós
-hemlaljós
-stefnuljós
-númersljós
-bakkljós
-Glitaugu, ferköntuð eða hringlaga
-Þokuljós
11.Hversu djúpt má mynstur hjólbarða vera að lágmarki?
-1,6mm á sumrin og 3mm á veturnar
12. Hvað má dauða slagið í stýrinu vera mikið?
2-3cm - Stilla sæti eftir stýri
13. Hvar er varadekkið, tjakkurinn og felgulykillin?
Oftast undir gólfinu í farangursgeymslunni.
14. Eldsneytismælir
Gefur tilkynna að eldsneyti sé að verða búið.

15. Hiti - Ofhiti kælikerfis?
Gefur tilkynna að hitastig kælivatnsins sé orðið of hátt og ber einstaklingur að
stöðva vélina strax. - Leyfa vatninu að kólna áður en skoðað hvort það þurfi að
bæta á vatnskassan. Heitt vatn getur gussað yfir einstaklingin og brennt hann.
16. Hraðamælir
Samanstendur af km teljari og snúningshraðamælir.
17. Þokuljós
Eiga að vera aftaná bílnum en meiga vera að framan. Má eingöngu notast
utanbæjar og þá í slæmu skigni.
18. Smurljós
Olíuþrýstingur er of lágur. Ökumaður skar strax stöðva vélina annars getur hún
eyðileggst. Ath. smurolíu magnið. Ef olíumagnið er of lítið/ekkert er oftast nóg
að bæta á olíu nema gat sér á olíupönnu eða síu. Ef nóg er af olíu er
sennilega biluð olíudæla eða stífluð olíusía. Gera verður við þessa hluti áður
en vélin er gangsett að nýju.
Labba á bensínstöð og kaupa olíu til að fylla á ef engin smurolía eða draga
hann inná verkstæði ef annað kemur í ljós.
18.Hleðsluljós
Ef hleðsluljósið kviknar skal strax athuga hvort viftureimin sé slitin ef svo er þá
er ekki ráðlegt að láta vélina ganga þar sem viftureimin snýr bæði rafala og
kælivatnsdælu sem sér um að dæla kælivatninu um vélina. Sé viftureimin heil
þá er rafallinn að öllum líkindum bilaður.
Einnig getur viftureimin verið slök en þá heyrist að jafnaði mikið ískur.
19: Hættuljós - notkun
Hættuljós eru ætluð til notkunar ef ökumaður neyðist til að stöðva ökutækið
þannig að hætta skapist skyndilega eða ef ökutæki stendur óökufært á vegi
eftir árekstur, skemmd eða bilun þannig að annarri umferð stafi hætta af. Einstaklingur skal leggja langt utan vegar og hægt er og tryggja öryggi bílsins
með því að setja í viðeigandi gír, hættuljósin á og handbremsuna.
20. Hvað gefur smurljósið tilkynna?
Smurþrýstingur hefur fallið t.d. vegna þess að smurolíu vantar á vél eða
smurdælan sé biluð.
21. Hvað á að gera ef smurljósið kviknar?
Leggja bílnum útí kant og drepa á vélinni.
22. Hvað gerist ef hleðsluljósið logar á meðan vélin er í gangi?
Rafallinn framleiðir ekki lengur rafmagn á rafgeyminn.
Viftureimin er slök eða slitin og rafgeymirinn tæmist fyrr eða síðar. Í lagi að aka
stutta vegalengd ef reimin er ekki slitin. Ath. að í mörgum bílum er vatnsdælan
tengd við sömu reim og rafallinn.

23. Hvað gefur hemlaljósið tilkynna (upphrópunarmerkið)
Handhemillinn er á.
Ef ljósið logar eftir að handhemillinn hefur verið settur niður gæti vantað
hemlavökva í forðabúrið eða leki verið kominn að kerfinu.
24.Hvernig er hægt að prófa handhemilinn?
Með því að taka af stað með handhemilinn á.
Með því að leggja bílnum í brekku og setja handhemilinn á
25. Hvernig er hægt að prófa fóthemilinn?
Stíga á hemlafetilinn í kyrrstöðu.
-Hann má ekki dúa eða síga sé stigið á hann í a.m.k. 5sek
-fetilinn má ekki ganga lengra niður en 2/3 af leiðinni í gólf.
26. Hvernig er hægt að prófa bílbeltin?
Kippa snöggt í þau og athuga hvort þau virki.
Þau eiga að vera heil og óskemmd
27. Hvaða uppl. gefur snúningshraðamælirinn?
Hversu hratt vélin snýst á mínútu.
28. Hvaða upplýsingar gefur vatnshitamælirinn?
Hitastig kælivatnsins (Ef hann skildi ofhitna)

