NIEZBĘDNIK MOTOROWERZYSTY:
- ZASADA OSTROŻNOŚCI – każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się na drodze są
zobowiązane zachować ostrożność, tzn. unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- ZASADA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI – kierujący powinien zwiększyć uwagę oraz dostosować
swoje zachowanie do sytuacji i warunków na drodze tak, aby mógł szybko reagować, np. zmniejszyć
prędkość lub zatrzymać się.
- ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA – polega na tym, że podczas jazdy zachowujemy się na tyle
ostrożnie i trochę nieufnie, aby przewidzieć niewłaściwe zachowanie innych użytkowników drogi (dla
własnego bezpieczeństwa nie możemy ufać im bezgranicznie).
- Do obowiązkowego wyposażenia motoroweru zaliczamy:
* dwa niezależne skutecznie działające hamulce
* dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku
*lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu
- Dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi:
* w strefie zamieszkania 20 km/h
* na drogach przeznaczonych dla pieszych i rowerów 30 km/h
- Dokumenty motorowerzysty:
* karta, dowód rejestracyjny, dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej
- Prawidłowo założony opatrunek uciskowy - zaciskając uszkodzone naczynia powstrzymywać
krwotok, „korkować” ranę, nie utrudniając przepływu krwi przez nieuszkodzone naczynia.
- Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna
wymiotować, należy - ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej.

Zasady ważne dla ciebie:
•
•

•
•

Motorowerzysta, który ukończył 13 lat i nie osiągnął 18 lat, może kierować motorowerem
tylko wtedy, jeśli posiada uprawnienia, czyli kartę motorowerową.
Motorowerem możesz wyjechać na drogę, jeśli masz przy sobie 3 dokumenty: kartę
motorowerową, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ważną polisę ubezpieczeniową OC odpowiedzialności cywilnej lub dowód opłacenia składki.
Kierowca motoroweru i przewożona przez niego osoba muszą w czasie jazdy mieć na
głowach kaski.
Motorower musi być sprawny technicznie i posiadać czytelne tablice rejestracyjne.
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•
•

Karta motorowerowa to dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów z silnikiem do
pojemności 50 cm3 - skuterów, motorowerów i motorynek.
Motorowerzystę obowiązuje na drodze wiele reguł identycznych z tymi, jakie rządzą ruchem
samochodowym. Dlatego warto je poznać - będziesz bezpieczniejszy na drodze,
a w przyszłości łatwiej zdasz egzamin na prawo jazdy.

Włączanie się do ruchu

Włączasz się do ruchu, gdy wjeżdżasz na jezdnię, albo gdy z jednego rodzaju drogi wjeżdżasz
na inną. Na przykład: z parkingu, polnej drogi, z lasu wjeżdżasz na jezdnię lub z drogi dla
rowerów na pobocze albo z podwórka na chodnik. Włączanie się do ruchu to także
rozpoczynanie

jazdy

po

postoju

lub

zatrzymaniu,

które

nie

wynikały

z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Musisz wtedy zachować szczególną ostrożność
- jechać wolno, oceniać sytuację i ustępować pierwszeństwa wszystkim pojazdom oraz
pieszym znajdującym się na drodze, po której masz zamiar jechać. Manewr włączania się do
ruchu staje się niebezpieczny, gdy np. zaparkowany pojazd, żywopłot czy inna przeszkoda
zasłaniają ci widoczność. W takiej sytuacji wyjeżdżając z posesji, poproś kogoś, by stanął w
miejscu, gdzie jest dobra widoczność i powiedział ci, czy możesz bezpiecznie włączyć się do
ruchu. Rower nie ma kierunkowskazów, które mówiłyby innym uczestnikom ruchu, że
zamierzasz skręcić - zastępują je twoje ręce. Dlatego zawsze, gdy skręcasz, sygnalizuj ten
zamiar ręką wyciągniętą w kierunku skrętu.
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Zmiana pasa ruchu

Zawsze sygnalizuj odpowiednio wcześnie zamiar zmiany pasa ruchu. Manewr ten wykonuj z
zachowaniem

szczególnej

ostrożności.

Nie

zmieniaj

pasa

bez

potrzeby!

Wykonując manewr zmiany pasa:
•

upewnij się czy pas ruchu, na który chcesz wjechać, jest wolny,

•

wyciągnij rękę w prawo - jeśli jest to prawy pas, w lewo - gdy chcesz wjechać na lewy
pas; ponownie upewnij się, czy nic ci nie zagraża i wykonaj manewr.

Manewr skrętu w lewo
•

Upewnij się czy pas ruchu, na który chcesz wjechać, jest wolny.

•

Zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu, wystawiając lewą rękę.

•

Jeżeli jesteś bezpieczny, zbliż się do lewej krawędzi jezdni lub do środka jezdni - gdy
droga jest dwukierunkowa.
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•

Ponownie upewnij się, czy nic ci nie zagraża i sygnalizując swój zamiar, skręcaj.

•

Po wykonaniu manewru zajmij miejsce przy prawej krawędzi jezdni.

Przykładowe manewry skrętu w lewo:
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Motorowerzysta na drodze publicznej

Jak prawidłowo poruszać się motorowerem? Jak każdym pojazdem, czyli zgodnie
z przepisami. Musisz jechać tą częścią drogi, która jest dla motoroweru przeznaczona. Do
jazdy

motorowerem

przeznaczona

jest

zarówno

jezdnia,

jak

i pobocze. W pierwszej kolejności należy korzystać z pobocza. A gdy pobocza nie ma lub nie
nadaje się ono do jazdy albo też, jadąc nim, utrudniałbyś ruch pieszym, możesz jechać
jezdnią. Pamiętaj - niezależnie od tego, którędy jedziesz, zawsze zachowuj się tak, by nie
utrudniać ruchu innym użytkownikom. Zawczasu sygnalizuj manewry, zachowuj bezpieczną
prędkość i odległość od poprzedzającego pojazdu. I pamiętaj, by przewidywać zachowania
innych.
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Zasada ważna dla ciebie
•

Motorowerzysta ma obowiązek poruszać się poboczem, a gdy go nie ma lub nie
nadaje się ono do jazdy bądź utrudniałby ruch pieszych, może korzystać
z jezdni. Jezdnią powinien jechać po prawej stronie, jak najbliżej jej krawędzi.

•

Na jezdni jednokierunkowej możesz zająć także lewy pas ruchu, jeżeli zamierzasz
skręcić w lewo albo zawrócić.

Czy motorowerem można jeździć po chodniku? Stanowczo nie. W przeciwieństwie do
roweru, którym w pewnych warunkach możesz poruszać się chodnikiem, motorowerem
wolno ci jeździć tylko jezdnią lub poboczem. Gdy przejeżdżasz przez chodnik, masz
obowiązek ustąpić pieszym drogi. Także oni mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych.

Zasada ważna dla ciebie
•

Motorowerzysta nie może jeździć po chodniku i po ścieżce rowerowej, a także po
autostradzie i drodze ekspresowej. W przypadku przecinania chodnika lub drogi dla
pieszych zachowuj szczególną ostrożność i ustępuj miejsca pieszym.

•

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący pojazdem jest obowiązany zachować
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na
przejściu.

•

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na
którą wjeżdża.

•

Jeśli jedziecie grupą, pamiętajcie, żeby jechać w kolumnie - jeden za drugim
w bezpiecznej odległości - liczba motorowerów nie może przekraczać 10.

•

Przepisy zabraniają jazdy motorowerzyście obok innego uczestnika ruchu.

Każdy motorowerzysta musi znać przepisy ruchu drogowego. Większość z nich - podstawowe
manewry,

pokonywanie

skrzyżowań,

ogólne

zasady

obowiązujące

w ruchu drogowym - opisaliśmy w poprzednim rozdziale. Jeśli nie zdawałeś egzaminu na
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kartę rowerową i nie znasz jeszcze tych przepisów, zacznij studiowanie tego poradnika od
części, przeznaczonej właśnie dla kandydatów na rowerzystów. Zapoznaj się z rozdziałami:
"Podstawowe manewry w czasie jazdy rowerem", "Skrzyżowanie", "Zasady, które musisz
znać i których musisz przestrzegać". Koniecznie poznaj też znaki drogowe. Bez tej wiedzy nie
będziesz bezpiecznie poruszać się po drodze. Nie odniesiesz również sukcesu na egzaminie
na kartę motorowerową.

Wszystko o postoju i zatrzymaniu

Jeżdżąc motorowerem musisz wiedzieć, że dla bezpieczeństwa twojego i innych uczestników
ruchu, a także dla bezpieczeństwa twojego pojazdu, bardzo ważne są zasady prawidłowego
postoju i zatrzymania. Pamiętaj - zatrzymanie i postój są dozwolone tylko w tych miejscach,
w których twój pojazd nie spowoduje utrudnienia lub zagrożenia w ruchu drogowym, np.
tamowania ruchu i jest z daleka widoczny przez innych kierujących.

Zasada ważna dla ciebie
•

Zatrzymanie

pojazdu

-

jest

to

jego

unieruchomienie

nie

wynikające

z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz
każde unieruchomienie wynikające z tych warunków lub przepisów.
•

Postój pojazdu - to jego unieruchomienie nie wynikające z warunków lub przepisów
ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Jeśli zaparkujesz pojazd w niedozwolonym miejscu lub w nieprawidłowy sposób, możesz
mieć kłopoty, bo przepisy mówią, że w takiej sytuacji pojazd jest usuwany
z drogi na koszt właściciela. Jeśli to możliwe, korzystaj z parkingu. Gdy jesteś poza obszarem
zabudowanym i nie ma parkingu, a musisz się zatrzymać, staraj się ustawić swój pojazd poza
jezdnią.
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Zasada ważna dla ciebie
•

Motorower można zaparkować na chodniku pod warunkiem, że nie utrudnia
chodzenia pieszym - po ustawieniu pojazdu piesi mają dla siebie co najmniej 1,5m
szerokości chodnika. Ponadto na danym odcinku drogi nie obowiązuje zakaz
zatrzymywania lub postoju wyrażony znakiem "zakaz zatrzymywania" lub "zakaz
postoju".

•

Zawsze możesz parkować tam, gdzie informuje o tym specjalne oznakowanie.

•

Na jezdni motorower parkujemy jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej.

•

Motorowerzysta musi zastosować się do znaków dotyczących zatrzymania lub
postoju pojazdu.

Zabrania się zatrzymania motoroweru:
•

na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10m od skrzyżowania,

•

na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej
niż 10m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drogach dwukierunkowych o
dwóch

pasach

ruchu

także

za

tymi

przejściami

i przejazdami,
•

na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni
i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,

•

na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju na obszarze
zabudowanym, na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym
ruchu,

•

na pasie między jezdniami, na drodze dla rowerów, na przystanku z zatoką oraz w
odległości mniejszej niż 15m od tablicy oznaczającej przystanek,

•

wzdłuż tzw. wysepki oddzielającej pasy ruchu, jeśli jezdnia z prawej strony ma tylko
jeden pas i w odległości mniejszej niż 15m od punktów krańcowych wysepki,

•

w sposób, który powodowałby zasłonięcie znaku drogowego,

•

na przejeździe kolejowym,

•

w tunelu, na moście lub na wiadukcie.
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Zabrania się postoju motoroweru:
•

w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd, np. z posesji, parkingu itp.,

•

w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu,

•

przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu do
słupka wskaźnikowego z jedną kreską,

•

w strefie zamieszkania w innym miejscu niż do tego wyznaczone.

Postoju i zatrzymania zabraniają również odpowiednie znaki drogowe.

Zasada ważna dla ciebie
•

Zawsze stosuj się do przepisów ruchu drogowego.

•

Analizuj sytuację na drodze i postępuj tak, aby nie narazić siebie i innych oraz nie
utrudnić nikomu korzystania z drogi.

•

Pamiętaj - policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny twojego pojazdu,
jeżeli:
o

motorower

zagraża

bezpieczeństwu,

porządkowi

ruchu

lub

narusza

wymagania ochrony środowiska,
o

jest uzasadnione podejrzenie, że dowód rejestracyjny został podrobiony,

o

dowód rejestracyjny jest zniszczony do tego stopnia, że nie można odczytać z
niego informacji,

o

kierujący motorowerem nie ma przy sobie dokumentu o zawarciu umowy lub
opłaceniu składki OC,

o

dane w dowodzie rejestracyjnym nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Co powinieneś zrobić, gdy pierwszy znalazłeś się na miejscu
wypadku? Natychmiast zadzwonić do służb ratowniczych! Dlatego
musisz znać te numery:
•

997 - policja

•

998 - straż pożarna

•

999 - pogotowie ratunkowe

Do których służb powinieneś zadzwonić najpierw w razie wypadku drogowego? Przede
wszystkim dzwoń na policję. Oficer dyżurny, który odbierze twój telefon, sam zawiadomi
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pogotowie ratunkowe, a jeśli będzie trzeba, również straż pożarną. Ty przez ten czas działaj
dalej!

Pamiętaj - od twojej wiedzy i umiejętności może zależeć życie
innych.

Gdy jesteś na miejscu wypadku:
1. Jeśli silnik uszkodzonego pojazdu pracuje - wyłącz go i wyjmij kluczyki ze stacyjki.
2. Włącz światła awaryjne pojazdu (przycisk z namalowanym trójkątem - znajdziesz go
na desce rozdzielczej pojazdu).
3. Jeśli masz dostęp do bagażnika, wyjmij z niego trójkąt awaryjny i ustaw około 30-50m
za pojazdem, by żaden inny samochód na was nie najechał.
4. Udziel pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

Elementy pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to działania, które wykonujesz, zanim przyjedzie lekarz z pogotowia dlatego pomoc tę nazywamy pomocą przedlekarską. Każdy z nas ma obowiązek udzielania
jej ofiarom wypadków na miarę swoich możliwości. To bardzo ważne - wykonując kilka
podstawowych czynności, możesz uratować czyjeś życie.
Gdy udzielasz pomocy ofierze wypadku:
1. Oceń jej stan - przede wszystkim sprawdź, czy jest przytomna, czy oddycha
i czy bije jej serce.
2. Tętno możesz łatwo sprawdzić na szyi poszkodowanego - przyłóż trzy palce do boku
jego szyi w miejscu, gdzie szyja łączy się ze szczęką.
3. Jeśli widzisz, że poszkodowany ma uraz głowy lub szyi i podejrzewasz, że może mieć
uszkodzony kręgosłup, nie poruszaj nim, chyba że to absolutnie niezbędne!
4. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny:
o

upewnij się, czy nie ma w jamie ustnej ciał obcych, którymi mógłby się udławić
(np. krew) - jeśli tak, usuń je,
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o

przeciwdziałaj zadławieniu językiem - nieprzytomny może udławić się
własnym

językiem

(rys.

1).

Udrożnij

więc

drogi

oddechowe.

5. Aby udrożnić drogi oddechowe (rys. 2):
o

ułóż poszkodowanego na wznak,

o

sprawdź, czy w ustach nie ma ciał obcych - jeśli są, usuń je,

o

trzymając jedną dłoń na jego czole, drugą oprzyj o podbródek i odchyl mu
głowę do tyłu,

o

jeśli podejrzewasz uszkodzenie kręgosłupa szyjnego, nie odginaj mu głowy do
tyłu.

6. W razie potrzeby wykonaj sztuczne oddychanie metodą usta-usta (rys. 3 i 4).
o

zaciśnij palcami nos poszkodowanego, weź wdech i obejmując szczelnie
swoimi ustami jego usta, powoli wdmuchuj powietrze; twój wydech powinien
trwać do 1,5 - 2 s,

o

powietrze wdmuchuj rytmicznie, aż ratowany odzyska oddech - gdy uniesie
się jego klatka piersiowa, masz pewność, że powietrze dostało się do płuc.
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7.

Jeżeli

nie

wyczuwasz

tętna

na

szyi

poszkodowanego, rozpocznij masaż serca (rys. 5):
o

ułóż go na twardym podłożu z głową odchyloną do tyłu,

o

ułóż swoje dłonie jedna na drugiej i umieść je w 1/3 dolnej części mostka
ratowanego,

o

palce musisz mieć lekko uniesione do góry, by nie uciskały żeber, a ręce
wyprostowane w łokciach,

o

uciskaj mostek zdecydowanie (powinien ugiąć się na ok. 4 cm), a następnie
zwalniaj nacisk - ale bez odrywania dłoni,

o

jednocześnie wykonuj sztuczne oddychanie,

o

na każde 15 uciśnięć mostka, 2 razy wdmuchuj powietrze,
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o

przerwa pomiędzy uciskami nie może przekraczać 5 s.

8.

Jeśli ranny oddycha i wyczuwasz puls, sprawdź, czy nie ma
krwawiącej rany.
o

większość kierowców wozi ze sobą apteczkę pierwszej pomocy - spróbuj ją
odszukać. Zwykle jest w schowku przy fotelu pasażera obok kierowcy, na
półce z tyłu auta lub w bagażniku,

o

na ranę poszkodowanego połóż gazę opatrunkową i dociśnij bandażem
elastycznym (rys. 6); nie obmywaj rany,

o

duże krwotoki tamuj opatrunkiem uciskowym - opaską uciskową. Opaska
powinna być wykonana z elastycznego materiału, np. dętki rowerowej. Nie
należy używać sznurków, pasków itp. Taką opaskę zakłada się w odległości
nie większej niż 10 cm od rany (rys. 7),

o

uważaj - opaskę uciskową należy zakładać tylko w sytuacjach krytycznych,
gdy zawiodą inne sposoby zatamowania krwotoku.

9. W razie złamania, nie próbuj ustawiać kości ani naciągać kończyny. Od tego jest
lekarz. Ty unieruchom dwa stawy najbliższe złamanego miejsca.
10. Przy

złamaniach

otwartych,

ostrożnie

nałóż

opatrunek

osłaniający

ranę

i unieruchom kończynę.
11. Gdy podejrzewasz, że poszkodowany ma uraz kręgosłupa piersiowego, ułóż go
płasko na wznak na twardym podłożu.
12. Osoby rannej nie zostawiaj samej - staraj się z nią rozmawiać i uspokajać.
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13. Pamiętaj - ranni bardzo szybko tracą ciepło ciała. Dlatego, do czasu przyjazdu
karetki, postaraj się poszkodowanego czymś przykryć, np. kurtką.
Staraj się nie dopuścić, aby lżej ranna osoba poszła do domu bez konsultacji
z lekarzem. Pamiętaj - niektóre obrażenia mogą dać o sobie znać dopiero po upływie kilku
godzin, a wtedy sytuacja może być groźna dla życia rannego.
- Prawidłowo założony opatrunek uciskowy - zaciskając uszkodzone naczynia powstrzymywać
krwotok, „korkować” ranę, nie utrudniając przepływu krwi przez nieuszkodzone naczynia.
- Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna
wymiotować, należy - ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej.

Nie bój się udzielać pierwszej pomocy!

Motorower, motorynka, skuter

Co to właściwie jest motorower? Jest to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, wyposażony
w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm sześciennych, którego
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Karta motorowerowa uprawnia do
kierowania

nie

tylko

motorowerem,

lecz

także

skuterem

i motorynką, jeśli tylko ich konstrukcja i osiągi odpowiadają przedstawionemu opisowi.
Jednak w tym poradniku, opowiadając o zagadnieniach dotyczących wszystkich tych
pojazdów, dla wygody będziemy powoływać się na motorower. Klasyczny motorower
wyposażony jest w pedały, dzięki czemu zawsze możesz kontynuować podróż, jeśli
zabraknie ci paliwa.

Zasada ważna dla ciebie
•

Motorower musi być zarejestrowany w Wydziale Komunikacji właściwym dla twojego
miejsca zamieszkania.

•

Osoba

niepełnoletnia,

poniżej
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roku

życia,

rejestruje

motorower

w towarzystwie rodziców lub opiekunów.
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•

Po

dokonaniu

rejestracji

urzędnik

wydaje

dowód

rejestracyjny

i

tablice

z numerem rejestracyjnym.

1. Światło białe samodzielnie świecące do przodu, oświetlające drogę na odległość
przynajmniej 30 metrów.
2. Światło pozycyjne i odblaskowe czerwone z tyłu.
3. Dwa sprawnie działające hamulce.
4. Sygnał dźwiękowy o nie przeraźliwym brzmieniu.
5. Tłumik wydechu.
6. Lusterko wsteczne z lewej strony - dopuszcza się lusterko z prawej strony.
Zadbaj o swój motorower i jego wyposażenie

Jazda motorowerem, choćby ze względu na prędkość, jaką rozwija, wymaga więcej uwagi i
umiejętności

niż

jazda

rowerem.

Również

dokonywanie

przeglądów

i konserwacji jest bardziej skomplikowane. Poruszając się takim pojazdem po drogach
publicznych,

musisz

szczególnie

dokładnie

sprawdzać

jego

stan

techniczny

i wyposażenie.
Obowiązkowe wyposażenie motoroweru to:
•

światła:
o

jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, oświetlające
drogę na odległość co najmniej 30m przed pojazdem (przy dobrej
przejrzystości powietrza) i nie oślepiające jadących z przeciwka,

o

jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej,

o

światło odblaskowe czerwone o kształcie innym niż trójkąt umieszczone z tyłu,

o

boczne światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej
samochodowej, jedno lub dwa z każdej strony pojazdu.
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Motorower może być także wyposażony w światła, które nie są obowiązkowe, a dzięki
którym pojazdem kieruje się bezpieczniej. Światła te to przede wszystkim dwa przednie i dwa
tylne kierunkowskazy oraz jedno światło hamowania "stop" umieszczone z tyłu. Kupując
motorower, lepiej wybierz taki, który ma zarówno kierunkowskazy, jak i światło "stop".
Inne obowiązkowe elementy:
•

numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny (VIN oraz tabliczka znamionowa),

•

dwa niezależne, skutecznie działające hamulce,

•

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,

•

tłumik wydechu,

•

lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu,

•

podpórka,

•

uchwyt (uchwyty) dla pasażera,

•

czytelny numer silnika.

Sporo tego, ale większość z tych elementów zwiększa komfort jazdy i sprawia, że będziesz
bezpieczniejszy na drodze. A w wolnych chwilach będziesz miał co robić, bo wszystkie te
urządzenia wymagają okresowych przeglądów.

Zasada ważna dla ciebie
•

Właściciel lub użytkownik jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego pojazdu.

•

Pamiętaj

-

prawidłowo

wyposażony

i

sprawny

motorower

zwiększa

twoje

bezpieczeństwo.
Przed wyruszeniem w trasę zawsze sprawdzaj, czy twój pojazd ma:
•

dostateczną ilość paliwa,

•

prawidłowy poziom oleju,

•

sprawny układ hamulcowy i kierowniczy,

•

sprawne światła,

•

prawidłowy stan ogumienia,

•

właściwie ustawione lusterka,

•

prawidłowo pracujący silnik.
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