9. Duggfrie ruter:
Det er viktig med god sikt. Møkkete ruter og dårlig varmeapparat kan gi dugg og farlige
situasjoner. Husk å vaske vinduene godt. Det finnes mange gode vaskemidler på
markedet. Sjekk at det ikke ligger fuktighet under matter som gir økt duggdannelse
gjennom fordamping. Legg gjerne noe under mattene som suger opp vannet og skift
ofte. Hvis luftinntaket til bilen er tett av løv og annet rusk vil varmeapparatet
fungere dårlig. Sjekk i tillegg kupêfilteret hvis bilen er utstyrt med dette

Vinterklar bil

10. Bilvarme:
Å installere en elektrisk kupê-/motorvarmer er noe av det beste du kan gjøre for bilen
din, miljøet og din egen helse. En varm bil minsker motorslitasjen betraktelig og gjør
det til en fornøyelse å sette seg inn i bilen

Tips og råd:
• Husk at dette er generelle instruksjoner. For mer detaljerte instruksjoner
som omhandler din bil kan du konsultere din lokale BilXtra forhandler eller
kjøpe en Haynes reparasjonsbok for din bil
• Sikkerhet er viktig når du jobber med eller ved motorer/maskiner. Vær oppmerksom på varme objekter, skarpe gjenstander eller farlige kjemikalier
• Ikke velg løsninger/fremgangsmåter/verktøy som går på akkord med din
sikkerhet eller prestasjonen til din bil

Sikkerhet:
Hver gang du utfører vedlikehold og service på bilen anbefaler vi at du følger
følgende sikkerhetsregler:

•
•
•
•
•
•

Ha alltid et førstehjelpsskrin tilgjengelig
Vær ekstra forsiktig ved arbeid rundt varme og skarpe gjenstander
Husk å følge bruksanvisninger til produsenten av alle produkter
Hvis du må heve bilen bruk alltid sikkerhetsbukker eller oppkjøringsramper
Ikke ha motoren i gang uten nok ventilasjon
Ikke røyk ved arbeid i nærheten av motoren

Hvis du har spørsmål om vedlikehold og reparasjon av din bil kan du kontakte din lokale BilXtra
forhandler. “Gjør Det Selv”-serien fra BilXtra finner du også på www.bilxtra.no.
Denne “Gjør Det Selv”-brosjyren er laget i samarbeide med den landsdekkende verkstedkjeden
Quick Partner. www.quickpartner.no

Gjør det selv

Innledning:
Hvorfor:
Det kan være lurt å kontrollere bilen på en rekke punkter før vinteren setter inn.
Både økonomisk og sikkerhetsmessig er det mye å hente på godt vedlikehold.
Kulda sliter nemlig både på bilen og sjåfør hvis man ikke forbereder seg godt.
Kommentar:
Vi anbefaler å kontrollere bilen i god tid før kulde og høstfuktighet setter inn.
Det er ofte for sent når mørket og kulda setter inn. Hvis det er enkelte av
punktene på sjekklisten som du ikke kan ta selv kan du spørre nærmeste
verksted eller din lokale BilXtra butikk om hjelp.

Slik går du frem:
1. Lys:
Det er viktig å se og bli sett i mørket. Kontroller at alle lys fungerer og sørg for
ekstra pærer for bremse- og hovedlys

2. Kjølevæske:
Det er viktig at det ikke dannes ispropper i kjølesystemet som forhindrer kjøling
av motoren og oppvarming av kupeen. Sørg for å få kontrollert frysepunktet og
væskenivå. Må du skifte bør du velge en miljøvennlig kjølevæske. Tradisjonelle
kjølevæsker er meget giftige, har kortere levetid og beskytter dårligere mot
korrosjon

3. Bremsevæske:

Vanskelighetsgrad:
På en skala fra 1-6, hvor 1 er lettest
og 6 er vanskeligst: 2

Mange kjører med dårlig bremsevæske. Gammel bremsevæske inneholder for
mye vann og kan derfor fryse i streng kulde eller koke ved varig oppbremsing.
I begge tilfeller mister man bremseeffekt og kontroll over bilen. En undersøkelse
gjort av verkstedkjeden Quick Partner viste at mer enn 40% av bilene som var
inne til kontroll hadde for dårlig bremsevæske. Kontroller derfor både nivå og
kvalitet

4. Motorolje:
Vintersesongen sliter ekstra på motoren hvis du kjører rundt med dårlig motorolje.
Skift gjerne til en tynnere olje på vinterstid for letter kaldstart. Hel- og halvsyntetiske motoroljer er å foretrekke

5. Vindusviskere:

Utstyr det kan være bra å ha
i bilen på vinteren:
Startkabler, Slepetau, Bilpledd, Ekstra lyspærer, Isskrape, Hurtigkjetting
(prøv å bruke dem før du trenger dem), Reservehjul på boks, Lommelykt, Refleksvest.
For lengre turer kan det i tillegg være bra med
et sett varme klær og litt mat.

Perioder med mildvær vinterstid kan virkelig sette vindusviskere på prøve.
Husk at det finnes viskere som er laget for vinterbruk. Skift til vinterviskere når
du skifter til vinterdekk og fyll opp med spylervæske

6. Gummilister og dørlås:
Vask alle gummilister og smør dem inn med silikon slik at de ikke fryser fast.
Pass samtidig på å smøre dørlåsene med låsolje

7. Batteriet:
Nok strøm om vinteren er en selvfølge for rask og sikker start. Vask batteriet og
sjekk at det ikke er irr på polene. Dette kan fjernes med en spesialbørste. Sett
polene inn med fett eller olje og pass på at de er skrudd skikkelig fast. Husk også
å sjekke væskenivået og etterfyll hvis nødvendig med rent eller renset vann slik
at det dekker blyplatene med ca. 1 cm. Er du usikker på batteriets tilstand kan
nærmeste verksted eller BilXtra butikk hjelpe deg. NB! Husk at batterisyre er
etsende!

8. Dekk:
Husk å fylle riktig lufttrykk i vinterhjulene. Trykket i dekkene synker med kulde.
Det kan derfor være lurt å fylle ekstra 10% i forhold til det som er oppgitt da lavt
dekktrykk øker sjansen for punktering og gir dårligere kjøreegenskaper
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