Brug af el-køretøj

Færdselsregler
Hvis du kører under 6 km/t, betragtes du som
fodgænger og skal køre på fortovet.
Hvis du kører over 6 km/t, betragtes du som cyklist
og skal køre på cykelstien og kørebanen.
Husk lys, når det er mørkt, diset eller tåget.
Tag refleksvest på – så du kan ses af andre.

Forsikringer
Hvis du låner el-køretøjet af kommunen, har du
ikke pligt til at tegne forsikringer på dit el-køretøj.
Har du en almindelig indbo- / ansvars- / familieforsikring dækker den normalt skader som følge af
brand, vandskade og skader, du måtte påføre
andre eller deres ting med el-køretøjet.
Der er selvfølgelig forskel på forsikringsselskaber,
så spørg dit forsikringsselskab, hvordan du er
dækket.

Opladning og opbevaring
El-køretøjet skal helst beskyttes mod vind og vejr,
når det ikke er i brug. Hvis det ikke kan stå tørt
under tag, kan et overtræk bruges.
Der skal være adgang til et almindeligt 230 V stik,
så el-køretøjet kan lades op. Batterierne har ikke
godt af dybe afladninger. Altså – selvom der kun
er kørt lidt i el-køretøjet, tilrådes det at sætte
stolen til opladning dagligt.
Når laderen angiver, at batterierne er fuldt opladet,
slår laderen over på vedligeholdelses-strøm.
Laderen må ikke tildækkes under opladning!

desuden også transportere dit køretøj hjem for dig.
Hvis du skal medbringe el-køretøjet i bil, bør elkøretøjet og bil være forsynet med beslag til
fastgørelse under transporten.

El-køretøjet vil ikke køre
Mulig årsag:
• Laderen er tilsluttet
• Parkering-/håndbremsen aktiveret
• Køretøjet er ikke tændt
• »Frigear« er tilkoblet
• Nogle el-køretøjer, hvor sædet kan
hæves, kan ikke køre med sædet i høj
position

El-køretøjet kører for langsomt
Mulig årsag:
• Batterikapaciteten er lav
• For lavt dæktryk
• Batteriet er »slidt op«
• Batteriet er defekt
• Er indstillet til lav hastighed

El-køretøjet er svær at styre
Mulig årsag:
• Dæktryk uens
• Et ikke-drivende hjul løber ikke frit (slidt
leje)

Yderligere information
Transport af køretøjet
Du er selv ansvarlig for at få transporteret dit elkøretøj hjem, hvis det går i stykker. Hos flere
autohjælpfirmaer kan du tegne et abonnement,
der omfatter en transportordning. En lifttaxa kan

Har du behov for yderligere information er du
velkommen til at kontakte Hjælpemiddeldepotet på
tlf. 72 53 67 95
Alle hverdage mellem kl. 9 og 11
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