
 

 

Kör in och parkera (vänstersidan):  
Kör in på parkeringen och håll dig till höger, och hitta sedan en lucka bredvid en bil.  

Sikta på den parkerade bilens registreringsnummer så att du har den i linje med din VÄ axel.  

Stanna och vrid ratten max till vänster och krypkör in och rakställ hjulen när bilen står rakt.  

  

  

  Backa in och parkera (högersidan):  
Kör in på parkeringen och håll dig till höger, hitta sedan en lucka till höger bredvid en bil.  

Stanna så att du har din bils front innan den gula bilen, (HÖ axel i höjd med mitten av P-rutan).  

Vrid ratten max. vänster, krypkör fram, tills du ser gula bilens registreringsskylt i din högra spegel.  

Stanna, rakställ hjulen, backa och stanna ”ända mot ända”, vrid max. höger, backa lite, backa rakt in.  

  

  

 Fickparkera:  
Hitta en lucka mellan två bilar. Kontrollera att din bil får plats. Stanna ”ända mot ända” med blå bilen.    

Vrid ratten max. höger och backa in tills du ser registreringsskylten på bilen bakom i din vänstra spegel.  

Stanna och rakställ hjulen, backa tills du ser blå bilens VÄ bakljus i framrutans HÖ kant. Stanna.  

Vrid ratten max. VÄ och backa tills bilen är parallell med kanten i fickan. Rakställ hjulen. Kör fram, stanna  

0,5meter från blå bilen.  

  

  
  

   



 

 

  

 Säkerhetskontroll  

  
Inre kontroll:  

  

Stol, speglar och säkerhetsbälte.  

Tuta, torkare (alla lägen) och spolare (fram, bak).  

Värme reglagen: värme, fläkt, riktning  

  

Bromskontroll:  

Färdbroms kontroll,  

Servosystemet innebär:  

1. Färdbroms servo,  

2. Styr servo (ratten),  

Starta motorn (kontrollera vad som händer).  

  

3. Handbroms kontroll (försök att köra/backa).  

  

  

  

 Yttre kontroll:  

  
Vrid nyckeln till tändningsläge (starta ej), ström till speglar.  

Tänd lamporna: Halvljus, Helljus, Dimljus (fram/bak), Backljus, Vänster blinkers.  

Gå ut och kontrollera alla lampor lyser/blinkar.   

Byt till höger blinkers, kontrollera höger sida. 

Varningsblinkers (kontrollera alla 6 blinkers).  

Be sedan om hjälp att kontrollera bromslamporna...!  

Kontrollera hjulen - 4st. (mönsterdjup, lufttryck, bultar, sommar-/vinterdäck).  

  

  

  

Under huven kontroll:  
  

Kontrollera:   

Kylvätske-nivån.  

Spolvätska-nivån.  

Motorolje-nivån (oljesticka) + påfyllning.  

Bromsvätske-nivån  

Batteri (underhållsfritt?). Vid behov: fyll på med Destillerat vatten.  

Servo-behållare (synlig?)  

  

  


