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Færdselsregler 

Hvis du kører under 6 km/t, er du  

fodgænger og skal køre på fortovet. 

Hvis du kører over 6 km/t, er du cyklist 

og skal køre på cykelstien og kørebanen. 

Husk lys, når det er mørkt eller tåget. 

Gode råd for sikker færdsel i mørke 

Lys og reflekser skal være rengjorte  

og i orden. Vi anbefaler en god refleks-

vest, som gør det lettere for andre  

trafikanter at se dig.

Forsikringer 

Vi anbefaler, at du tegner forsikring  

på dit el-køretøj.

Har du en alm. indbo/ansvars/-familie- 

forsikring dækker den normalt skader 

som følge af: brand, vandskade, skader 

du måtte påfører andre eller ting med 

el-køretøjet samt tyveri.

Spørg dit forsikringsselskab om,  

hvordan du er dækket.

Opladning og opbevaring 

El-køretøjet skal 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 230V stik til opladning.

El-køretøjet skal altid stå til opladning, 

når det ikke benyttes, da batteriet ikke 

tåler at blive helt afladet. Det betyder, at 

det skal sættes til opladning efter hver 

køretur.

Når opladeren viser, at batterierne er 

fuldt opladet, slår den over på standby, 

og det er vigtigt, at den fortsat står til 

strøm.

Hvis el-køretøjet ikke bruges i en perio-

de, skal opladeren fortsat være tilsluttet,  

da batteriet ellers ødelægges. 

Opladeren må ikke tildækkes under  

opladning. 

Drift og vedligeholdelse  

af el-køretøjet 

Du er selv ansvarlig for udgifter til drift, 

rengøring og vedligeholdelse. Dette kan 

være:

• Lapning

• Udskiftning af bremseklodser

• Smøring, justering, pumpning

• Udskiftning af pærer

• Strømforbrug m.m.

Udskiftning af dæk og slanger skal du 

selv betale.

Vi håber, du får glæde af dit el-køretøj



Vejledning til brugere af el-køretøjer

Er der behov for mere end én årlig ud-

skiftning af dæk og slanger, kan du  

ansøge Hjælpemiddelafdelingen om  

de følgende udskiftninger indenfor 12 

måneder. Du skal ansøge om det,  

inden det bliver lavet. 

Du skal gemme kvitteringen for den  

første udskiftning af dæk og slanger.  

Den har kommunen brug for som  

dokumentation.

For at bevare de gode køreegenskaber  

er det vigtigt med jævne mellemrum at 

kontrollere dæktrykket.

Du kan i brugervejledningen til el-køre- 

tøjet læse mere om vedligeholdelse.

Reparation af el-køretøjet 

Du kan læse på din bevilling, hvordan  

du skal forholde dig til reparationer af  

at el-køretøj.

El-køretøjet vil ikke køre  

- mulige årsager:

• Opladeren er tilsluttet

• Parkering/-håndbremse er aktiveret

• El-køretøjet er slukket

• ”frigear” er tilkoblet

• Et stik sidder ikke rigtigt

•  Nogle el-køretøjer med sædet 

 hævet, kan ikke køre med sædet i 

høj position

El-køretøjet kører langsomt 

- mulige årsager:

• Batteriet skal oplades

• For lavt dæktryk

• Batteriet er i stykker eller slidt op

El-køretøjet er svært at styre 

- mulige årsager:

• Uens dæktryk

•  Dækkene er slidt for meget  

og trænger til en udskiftning

Transport af el-køretøjet  

hvis det går i stykke på en tur 

Du er selv ansvarlig for at få transporte-

ret dit el-køretøj hjem, hvis det går i styk-

ker på en køretur.

Du kan tegne abonnement på en  

transportordning hos flere autohjælps- 

firmaer. Du kan også bestille en lifttaxi  

på egen regning.

Hvis du skal medbringe el-køretøjet i bil, 

bør el-køretøjet være forsynet med  

beslag til fastspænding under transport.

Har du behov for yderligere in-
formation er du velkommen til at 
kontakte Hjælpemiddelafdelingen 
på 79 79 70 50 
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