VINDUSVISKERVEILEDNING
CITROËN GIR RÅD FOR
BEDRE VEDLIKEHOLD

HVORDAN OPPDAGER MAN
AT VINDUSVISKERNE ER SLITT?
• Felter som ikke blir visket
Trykket fra vindusviskerholderen er utilstrekkelig.
Vindusviskeren slipper ruten ved høy hastighet.
Trykket fra vindusviskeren er dårlig fordelt på ruten.

• Slør
Det er forurensning på ruten eller bladet. Bladet blir flatt
av trykket fra vindusviskerholderen eller hardt av aldring
eller varme.

• Støt og støy
Bladet blir hardt av aldring eller varme. Bladet blir flatt av
for sterkt trykk fra vindusviskerholderen. Avstanden mellom
vindusviskerholderen og vindusviskeren er for stor.

• Furer
Gummibladet er sprukket på grunn av frost, varme og uvær.

FARER VED SLITTE
VINDUSVISKERE:
• skraper på ruten
• dårligere sikt
• tap av konsentrasjon eller tretthet på grunn av forstyrrelser
i synsfeltet og støy

> Sikten blir dårligere,
særlig om natten, i tåke og i lett regnvær (synsfeltet blir
forstyrret ved forbikjøringer).
GJØR VEDLIKEHOLD TIL EN VANE

Skift vindusviskere én gang i året. Det handler om
sikkerhet og kjørekomfort.

HVA ER HENSIKTEN MED
SPOILEREN ?
• Spoileren regulerer trykket fra bladet på ruten avhengig
av hastigheten.
• Den sikrer optimal kvalitet på viskingen takket være sin
unike aerodynamiske utforming.
Uten spoiler

Med spoiler

RÅD FRA CITROËN

Sørg for å montere spoileren riktig vei for å sikre at den
fungerer tilfredsstillende. Hvis den monteres feil vei,
fungerer den ikke..
OK

VINDUSVISKEREN PÅ
BAKRUTEN ER VIKTIG!
• Vindusviskeren på bakruten gir bedre sikt i bakspeilet.
• Med god sikt bakover manøvrerer du bilen trygt og sikkert.
GJØR VEDLIKEHOLD TIL EN VANE

Husk å skifte vindusviskeren på bakruten samtidig som
du skifter vindusviskerne på frontruten.

SIKKERHETEN VED
CITROËN-DELER
Vindusviskerne fra CITROËN er av beste kvalitet og
oppfyller de strengeste spesifikasjoner.
De er perfekt tilpasset din CITROËN og kombinerer høy
kvalitet med optimal fasthet.

CITROËN TAR
GREP FOR Å VERNE OM MILJØET
Som ansvarlig bilprodusent engasjerer CITROËN seg
aktivt i behandlingen av forurensende produkter.
Fra utforming av bilene til gjenvinning av brukte deler er
CITROËN sammen med sitt nettverk opptatt av å følge opp
hver enkelt fase i bilens livssyklus.

> Et sterkt engasjement for bærekraftig utvikling.

CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

VINDUSVISKERBLADENE GIR
BEDRE SIKT OG ER VIKTIGE
FOR SIKKERHETEN
Vindusviskeren består av tre deler: festestykket (adapteren),
rammen og bladet. Kvaliteten på viskingen avhenger av at
disse delene er korrekt satt sammen og i god stand. Det er
ikke til å unngå at vindusviskerne blir naturlig slitt.

Ramme
Blad
Adapter

HVORFOR BLIR VINDUSVISKERE SLITT?
Gummibladenes tilstand avgjør kvaliteten på viskingen!
Selv når bladet ikke blir brukt, kan det bli slitt av varme
og frost.
• Langvarig eksponering for solen, uvær, forurensning og
plutselige temperatursvingninger kan skade gummibladet
og svekke kvaliteten på viskingen.
• På en fryst rute kan bladene sprekke når vindusviskerne
slås på.

RÅD FRA CITROËN

Ta deg tid til å avise ruten før du slår på vindusviskerne
når det er minusgrader. Unngå så vidt mulig langvarig
eksponering for solen uten beskyttelse.
Skift vindusviskerne ved første tegn til slitasje og minst
én gang i året.
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