Ride for fun
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Det anbefales altid at bære hjelm, håndled, albue og knæ beskyttere.
Det er vigtigt at bevægelser forgår i roligt tempo.
Det er vigtigt at lære køretøjet at kende.
Kør et sted hvor der ikke er andre forhindringer.
Der må ikke køres vildt, og om kap.
Hold øje med omgivelserne, der er fare for at hvis hjulet rammer en forhindring at køretøjet slynges
rundt og man falder af.
Lad være med at bremse brat ved at rykke håndtaget hårdt tilbage, der er fare for at vælte, hvis
dæk slipper overfladen er der stor fare for at vælte.
Lad være med at smide håndtaget hurtigt frem, der er fare for at vælte.
Lad være med at svinge hurtigt.
Ved kørsel på ujævn, skråt og glat terræn, sørg for at køre forsigtigt og gå lidt ned i knæ for at holde
balancen.
Lad være med at læne lige op ad eller til siden på håndtaget, den påvirker PT så den kører eller
svinger.
Jo højere fart jo langsommere følsomhed er der ti siden.
Hvis der køres for hurtigt, vil sirene lyde og PT vil læne lidt mod føreren for at nedsætte farten, lad
være med at presse håndtaget frem, mens sirene lyder, den vil slippe på et tidspunkt fordi den
mener der er fare på færde.
Hvis man falder af vil fodpedal sikre at PT stopper.
Hvis PT falder i vandet, sluk straks og tænd ikke igen, kontakt ZGO montør.
Tag altid hensyn til omgivelserne, kør aldrig hurtigere end der kan stoppes sikkert.
Man skal være fyldt 16år for at må køre PT, max 20km/t.

Vi håber I vil nyde turene og komme sikkert frem.
Tak fordi I handlede ved ZGO.

