HULAJNOGI ELEKTRYCZNE
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bezpieczeństwo
i użytkowanie

Hulajnogi elektryczne zyskują coraz większą popularność na Islandii. Oto niektóre z
głównych problemów związanych z ich użytkowaniem i bezpieczeństwem.
Hulajnogi z napędem należą do kategorii rowerów i są stworzone do osiągania na nich
prędkości od 6 km/h do 25 km/h.
Ustawa o ruchu drogowym stanowi, że takie pojazdy nie mogą poruszać się po jezdni, ale
pod innymi względami podlegają tym samym zasadom co rowery. Na przykład w
odniesieniu do wyposażenia ochronnego i zasad, które należy wziąć pod uwagę podczas
jazdy rowerem po ścieżkach dla pieszych.

CZY ISTNIEJE OGRANICZENIE WIEKU?
Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, nie ma ograniczenia wiekowego dla jazdy na
hulajnogach elektrycznych, ale należy zawsze przestrzegać kryteriów i instrukcji
podanych przez producenta. Ponadto wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych zwykle
ustalają ograniczenia wiekowe przy ich wynajmowaniu.

CZY MUSZĘ UŻYWAĆ KASKU?
Dzieci w wieku poniżej 16 lat są prawnie zobowiązane do noszenia kasków
ochronnych. Zaleca się, aby dorośli również używali kasku jako ważnego elementu
bezpieczeństwa.

CZY MOGĘ JEŹDZIĆ Z PASAŻEREM?
Nie.

CZY MOGĘ JECHAĆ DROGĄ (ULICĄ)?
Nie. Ustawa o ruchu drogowym stanowi, że nie wolno prowadzić hulajnogi elektrycznej
na jezdni.

CZY MOGĘ JEŹDZIĆ PO ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH?
Tak. Jeżeli ścieżka rowerowa jest równoległa do chodnika lub ścieżki dla pieszych, to
ścieżka rowerowa powinna być używana zamiast chodnika lub ścieżki dla pieszych.

CZY MOGĘ PRZEJECHAĆ PRZEZ ULICĘ? PRZEZ ŚCIEŻKĘ DLA PIESZYCH?
Tak. Ważne jest, aby zwolnić i uważać na ruch na jezdni. Jak użytkownik hulajnogi uważa,
że można bezpiecznie przejechać przez ścieżkę, należy to robić z prędkością marszu.
Kiedy użytkownik dotrze do skrzyżowania lub przejścia dla pieszych kontrolowanego przez
sygnalizację świetlną, powinien on / ona, podobnie jak inni użytkownicy zatrzymać się na
czerwonym świetle i nie przechodzić dopóki nie zapali się światło zielone.
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GDZIE MOŻNA PARKOWAĆ?
Hulajnoga elektryczna musi być zaparkowana w taki sposób, aby nie utrudniała ruchu
innym użytkownikom dróg, nie powinna powodować dyskomfortu lub stwarzać ryzyka
wypadku. Hulajnogi elektryczne nie powinny być parkowane na środku chodnika, na
ścieżkach, przy rampach, przed wejściem do domu lub na przejściu dla pieszych.

obowiązują te same zasady, które dotyczą rowerów.
Jazda po chodnikach i ścieżkach dla pieszych nie może powodować żadnego
niebezpieczeństwa ani niedogodności dla pieszych.
Piesi mają pierwszeństwo, a rowerzyści i użytkownicy hulajnóg, muszą wziąć to
pod uwagę, zwłaszcza jeżeli chodzi o prędkość.
Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy piesi, rowerzyści i inni użytkownicy, powinni
przemieszczać się po lewej stronie ścieżki.
Tam gdzie znaki określają ruch pieszy po jednej stronie i ruch rowerowy po z
drugiej stronie ścieżki, należy użyć pasa rowerowego.
Użytkownik hulajnogi musi pamiętać, że pieszy nie spodziewa się tego, że
niespodziewanie wyprzedzi go szybko jadący rower czy hulajnoga. Dlatego ważne
jest aby rowerzysta zwolnił i w odpowiednim czasie dał sygnał dźwiękowy, jeszcze
zanim dotrze do danej osoby lub zanim dojedzie do ślepego zakretu lub zakrętu.
CZY MOGĘ JEŹDZIĆ PO SPOŻYCIU ALKOHOLU?
Nie. Jazda rowerem i hulajnogą po spożyciu alkoholu jest prawnie zabroniona.
CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO LUB INTELIGENTNEGO
URZĄDZENIA PODCZAS JAZDY?
Nie. Korzystanie z inteligentnych urządzeń i telefonów komórkowych podczas jazdy na
hulajnodze jest zabronione przez prawo. Przed użyciem telefonu należy się zatrzymać.
CZY SKUTERY ELEKTRYCZNE POTRZEBUJĄ SPECJALNYCH ŚWIATEŁ?
Tak, ważne jest, aby mieć mocne i dobre światła - białe z przodu i czerwone z tyłu.
Oświetlenie jest wymagane szczególnie podczas jazdy wieczorem. Reflektory powinny być
umieszczone na skuterze, zarówno z przodu, jak i z tyłu.
CZY SKUTER ELEKTRYCZNY MOŻE BYĆ WYREGULOWANY W CELU OSIĄGNIĘCIA
WIĘKSZEJ PRĘDKOŚCI?
Nie, wprowadzanie zmian w hulajnodze, aby można ją było prowadzić z prędkością
większą niż 25 km/h, jest nielegalne.
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CZY MOGĘ JEŹDZIĆ PO CHODNIKACH LUB ŚCIEŻKACH DLA PIESZYCH?
Tak. Pamiętaj jednak, że jeśli ścieżka rowerowa jest równoległa do chodnika lub
ścieżki dla pieszych, należy skorzystać ze ścieżki rowerowej.
Jeśli jedziesz chodnikiem lub ścieżką dla pieszych, użytkowników hulajnóg

CZY POTRZEBUJĘ UBEZPIECZENIA?
Nie ma obowiązku ubezpieczania hulajnóg, ale właściciele są zachęcani do zasięgnięcia
porady dotyczącej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
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