
Οδηγός Ασφάλειας στη χρήση του escooter και του ebike

Αγαπητοί πελάτες, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηλεκτρικό σας όχημα από εμάς.
Παρακαλούμε  ακολουθήστε  πιστά  τις  ακόλουθες  οδηγίες  ασφαλείας,  ώστε  να
απολαύσετε  τη  χρήση  του  χωρίς  προβλήματα.  Παρότι  έχουμε  καταβάλει  κάθε
προσπάθεια στο παρόν να καλύψουμε έναν μεγάλο αριθμό περιστάσεων, εντούτοις δεν
μπορούμε να προβλέψουμε κάθε πιθανό σενάριο, οπότε να χρησιμοποιείτε πάντα την
κοινή λογική,  να είστε  προσεκτικοί,  και  διαρκώς να έχετε την ασφάλεια  ως πρώτη
προτεραιότητα.

α. Ασφαλής οδήγηση του ηλεκτρικού σας οχήματος (escooter ή ebike)

1. Μην οδηγείτε το όχημα σε βροχή ή σε χιονόπτωση
2. Μην οδηγείτε δίπλα σε εύφλεκτες ύλες ή άλλες πιθανές εστίες φωτιάς
3. Μην σταματάτε ή ξεκινάτε απότομα
4. Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τις Οδηγίες Χρήσεως ώστε να ξέρετε πώς να 

οδηγήσετε το όχημα με ασφάλεια, και να το διατηρείτε στην βέλτιστη δυνατή 
κατάσταση, διαφορετικά μπορεί να τρακάρετε, να πέσετε, ή να χάσετε τον 
έλεγχο

5. Όταν οδηγείτε το όχημα, να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική και να οδηγείτε με 
ασφάλεια

6. Να φοράτε κατάλληλα ρούχα, κράνος ποδηλάτη, προστατευτικά για γόνατα ή 
αγκώνες, ώστε να μπορείτε να χειριστείτε με ασφάλεια δύσκολες καταστάσεις

7. Πάντα να φοράτε παπούτσια όταν οδηγείτε το όχημα
8. Να αποφεύγετε την οδήγηση επάνω από εμπόδια ή ανώμαλες επιφάνειες, ή 

ολισθηρές επιφάνειες όπως χιόνι ή πάγο, ή βρεγμένες επιφάνειες, ή επιφάνειες 
φτιαγμένες από ύφασμα, ή επάνω από κλαδιά ή πέτρες

9. Να αποφεύγετε την οδήγηση σε στενούς δρόμους ή εκεί όπου υπάρχουν εμπόδια
10. Να αποφεύγετε την οδήγηση σε απότομες πλαγιές ή σε δρόμους με μεγάλη κλίση
11. Το όχημα χρησιμοποιείται μόνο για προσωπική διασκέδαση. Να το οδηγείτε μόνο 

εκεί όπου επιτρέπει ο νόμος. Να μην οδηγείτε σε πεζοδρόμια ή σε μεγάλους 
αυτοκινητόδρομους. Ελέγξτε τους τοπικούς νόμους, πριν οδηγήσετε

12. Μικρά παιδιά χωρίς την συγκατάθεση του κηδεμόνα τους, ή ηλικιωμένοι, ή 
έγκυες γυναίκες δεν συνίσταται να οδηγούν το όχημα

13. Πάντα να τηρείτε τον ΚΟΚ και τους νόμους, και πάντα να δίνετε προτεραιότητα 
σε πεζούς

14. Πάντα να προσέχετε τον περιβάλλοντα χώρο σας, όσο οδηγείτε
15. Μην χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα όσο οδηγείτε
16. Μην οδηγείτε σε μέρη με ελάχιστο ή καθόλου φωτισμό
17. Το βάρος του αναβάτη μαζί με όλα όσα φέρει επάνω του δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό βάρος, όπως αυτό αναγράφεται στο Εγχειρίδιο 
Χρήσης. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να πέσετε, ή να τραυματιστείτε, ή να
επιφέρετε ζημιά στο όχημα. Το να υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό όριο βάρους
του οδηγού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου και τον 
τραυματισμό του οδηγού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά όταν οδηγείτε σε
δρόμους με μεγάλη κατηφορική κλίση, οπότε και η ταχύτητα του οχήματος 
μπορεί να είναι μεγάλη

18. Να βεβαιώνεστε ότι η ταχύτητα του οχήματος είναι σε ασφαλή πλαίσια για εσάς 
και τους ανθρώπους γύρω σας, και να είστε έτοιμοι να φρενάρετε ανά πάσα 
χρονική στιγμή.

19. Το όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν μόνο αναβάτη. Απαγορεύεται να 
το οδηγούν περισσότεροι από δύο αναβάτες ταυτόχρονα.
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20. Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα, ειδοποιείστε αμέσως τις αρχές
21. Εάν οδηγείτε το όχημα δίπλα σε άλλα κινούμενα οχήματα, να διατηρείτε 

απόσταση ασφαλείας ώστε να αποφύγετε πιθανές συγκρούσεις
22. Όταν οδηγείτε ή στρίβετε, να προσέχετε το κέντρο βάρους του σώματός σας, 

επειδή μια μικρή μετατόπιση στο κέντρο βάρους μπορεί να επιφέρει απώλεια 
ελέγχου ή πτώση

23. Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μηχανικό μέσο μεταφοράς σε ΑΜΕΑ. 
Πρέπει να είστε γενικά υγιής προκειμένου να μπορείτε να το οδηγείτε

24. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την δική σας ασφάλεια. Ούτε εμείς ούτε ο 
κατασκευαστής είμαστε υπεύθυνοι σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά, ή 
ατύχημα, ή θανατηφόρος τραυματισμός κατά τη χρήση του οχήματος

25. Μην αποσυναρμολογείτε το όχημα, και μην χρησιμοποιείτε ένα όχημα που έχει 
αποσυναρμολογηθεί

β. Ασφαλής οδήγηση του escooter σας

1. Μην μεταφέρετε άλλα αντικείμενα, ενώ οδηγείτε το escooter
2. Μην οδηγείτε το escooter έχοντας γείρει το σώμα σας προς τα πίσω, ή με μεγάλη

ταχύτητα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά όταν χρειάζεται να στρίψετε
3. Να διατηρείτε τα πόδια σας χαλαρά και τα γόνατα ελαφρά λυγισμένα όσο 

οδηγείτε, ώστε να διατηρείτε την ισορροπία σας σε περίπτωση που συναντήσετε 
ανώμαλο έδαφος

4. Και τα δύο πόδια σας πρέπει να βρίσκονται πάντα επάνω στο escooter. Υπάρχει 
κίνδυνος να πέσετε, εάν ένα από τα δύο σας πόδια δεν πατάει επάνω στο 
escooter

5. Εάν περνάτε μέσα από ανοιχτές πόρτες, να θυμάστε ότι, όταν βρίσκεστε επάνω 
στο escooter, το ύψος σας είναι περίπου κατά 25 εκατοστά υψηλότερο

6. Όσο μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε το escooter, σιγουρευτείτε ότι ένα άτομο 
εμπιστοσύνης σας θα σας βοηθήσει να ισορροπήσετε, έως ότου αποκτήσετε την 
ικανότητα να ισορροπείτε μόνος σας.
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