
Bästa HHO CC 6.0 kund,                      

Skriv ut denna sida samt tag med den vid ditt verkstadsbesök. 

Fylla i nedanstående uppgifter och jämför sedan resultatet före samt efter. 

 

Du som äger bilen skall kontrollera detta själv eller be verkstaden om hjälp före rengöring 

Bilen får ej ha mekaniska motorfel, risk för gnistbildning i elsystemet, täppta spridare, läckage i 

förbränningsrum eller insug. Rengör ej om bilens motor går ojämnt på tomgång. 

Stäng av bilens AC, vistas inte i bilen, utför inte arbete på bilen under tiden då rengöringen pågår.  

Ringa in eller skriv egna svar nedan (kontrollera att verkstaden har maskinen på bilden här nedan). 

1.) a. Teststräckans längd i kilometer (minst 10km. Längre sträcka = säkrare mätning):……………………………….. 

b. Före: Uppmät bränsleförbrukning:…………………………………………………… 

c. Efter: Uppmätt bränsleförbrukning:………………………………………………….          

2.) Hur upplever du motorn efter testet? (T.ex. starkare, piggare, bättre, sänkt varvtal, ingen skillnad) 

 

Svar:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.) Avgastest: Har ett eller flera värden förbättrats:   Ja / Nej / Vet ej (inget test utfört före och efter) 

Tips: Be att få behålla utskrift från testmaskinen. Mät vid RPM-faktor: 3000v samt ”tomgång”. 

a. Före: Värden:…………………….………   ……………………………   ……………………………   …………..………….... 

b. Efter: Värden:……………………………   ……………………………   ……………………………   ………………………… 

4.) Mäta Decibel (dB) med en App i din telefon eller be verkstaden om hjälp (de har en dB mätare). 

 

a. Före (ange, lägstahögsta dB):…..……………….. ……………………  

 

b. Efter (ange, lägstahögsta dB):……………………..…..……………… 

c.  Ange förändring mellan a/b.:    ………………………    …………………… 

5.) Har vibrationerna minskat: Ja /Nej / Vet ej (inget test utfört före och efter) 

6.) a. Har du sett kolresterna/föroreningarna komma ut ur avgasröret?               Ja /Nej 

b. Har du begärt (i förväg) samt fått ett pappersark med dina föroreningar på?  Ja/Nej 

Tips: Fotografera gärna ditt pappersark om du inte vill ta med det hem.  

Pappersarket (med kolresterna) kan användas som gödning i dina rabatter. 

OBS! Testresultaten varierar mellan olika bilar/körstilar etc. Alla får inte resultat  på samtliga # 1-6.  

En eller flera förbättringar visar att din bilmotor har reagerat positivt på behandlingen. 

Kontakt: HHO EUROPE, Vxl. 08-590 77 660 

 

Boknings datum:________________ 

Tid:___________________________ 

 

Verkstad:______________________ 

Reg.nr:________________________ 

Bilmodell:______________________ 

Körsträcka:_____________________ 


