
 
Felelősségkizárási  nyilatkozat 
  
  
Mivel az  önegyensúkyozó járművek használata fokozott kockázatokkal jár, kérjük, hogy az alábbiakat 
figyelmesen olvassa el, mert csak a jelen nyilatkozat megértése és elfogadása esetében tudnk a 
használatára lehetőséget biztosítani. 
  
Az eszköz használata kizárólag saját felelősségre történik. 
Az eszköz használata közben a közlekedés szabályait (KRESZ gyalogosokra vonatkozó pontjait), és a 
használattal kapcsolatos biztonsági előírásokat be kell tartani, használó/ kijelenti, hogy a vonatkozó 
KRESZ előírásokat ismeri, arról üzemeltető tájékoztatta. 
Jelen nyilatkozat kizár mindenféle kártérítési igényt, beleértve az eszközt használó által harmadik 
személynek okozott károkból és a veszélyeztetésből eredő kártérítési igényeket, vagyis a használó által 
okozott károkért az üzemeltetőt  felelősség nem terheli. 
Az eszközt üzemeltető Eck Kft. (2890 Tata, Nagysándor József u.14,  Cégjegyzékszám: 11 - 09 - 005842, 
Adószám: 11474298 - 2 - 11) továbbiakban: üzemeltető/ azonban átvállalja a felelősséget olyan személyi 
sérülés vagy károkozás esetén, amelyet munkatársai szándékosan okoznak vagy az ő gondatlanságukból 
ered. 
A járművel csak az a személy utazhat, aki e nyilatkozatot aláírta. Az eszköz átadása más személy részére 
nem megengedett. 
Az eszköz használója köteles az általa  használt eszközben okozott anyagi -, ill. általa okozott  személyi - , 
tárgyi - és vagyoni károkat megtéríteni. 
Az eszköz használata, 30 kg alatti és 120 kg feletti testsúly, 120 cm alatti testmagasság esetén, illetve 
várandós nők, testi fogyatékosságból eredő vagy nem megfelelő egészségügyi állapot (pl. alacsony-magas 
vérnyomás, szívritmuszavar és ebből eredő szédülés, látászavar stb.) miatti egyensúlyzavarban szenvedők 
számára nem megengedett. 
A járművek használata alkohol, vagy drogok, gyógyszerek befolyása alatt állók számára tilos! Amennyiben 
a túravezető ilyen helyzetet észlel, akkor az érintett személy a túrából azonnal kizárható. 
Az eszköz használata közben be kell tartani az üzemeltető utasításait. Azokért a károkért, amik a használó 
saját hibájából, illetve az üzemeltető vagy munkatársai utasításainak be nem tartása miatt keletkeztek, az 
üzemeltetőt felelősséget nem terheli. 
 
Használat  során  kérem  tartsa  be  a  következőket : 
 
Bekapcsolás : kijelzőn  a  bal – és  középső  gombok  egyidejű  megnyomása  után  kapcsolja  be  alul  a  
piros  főkapcsolot, a  lenti  kijelzőn  egy  kék  kört  fog  látni 
Rugja  fel  a  melső  kitámasztót ! 
Álljon  rá  a  gépre, a  lábait a  pedálok  közepére  helyezve ! 
Találja  meg  azt  az  egyensúlyi  testhelyzetet, amikor  a  gép  nem  mozdul  sem  előre, sem  hátra. 
A  kormányt  határozottan  oldalra  eltolva  tud  a  gép  tengelye  körül, egy helyben  megfordulni, előre  
haladáskor  csak  minimális  kormánymozdulatokat  tegyen ! 
Amig  mozgásban  kívánja  tartani  a  gépet, addig  őrizze  testhelyzetét, kis  előredőléssel  tud  elindulni, 
ill. gyorsítani, a  kormányt  magára  húzva, hátradölve  lassítani  és  megállni. 
Lelépéskor  2  kezét  hagyja  a  kormányon, tartsa  a  gép  pozícióját, a  kormányt  NE  nyomja  el  
oldalirányba, egyik, majd  a  másik  lábával  is  lépjen  le  hátrafelé ! 
A  kijelző  középső – és  jobb  oldali  gombjainak  egyidejű  kikapcsolásával  kapcsolja  ki  a  gépet ! 
A  kormányoszlop  hátra  döntésével,  hajtsa  ki  a  kitámasztót  és  támassza  rá  a  gépet ! 
 
Menet  közben ; 
 
Biztonsága  érdekében  használja  a  védőfelszereléseket ( bukósisak  térd – csukló – és  könyökvédő ) !! 
Használat  közben  mindkét  lábával  a  pedálokon  álljon, egyik  lábát  se  emelje  fel  a  gépen  állva ! 
Soha  ne  menjen  másik  gép  mellett ( fokozott  balesetveszély ), mindig  csak  egymás  után, 4 – 5 m – 
es  követési  távolságot  tartva ! 
Úthibákon, laza  testhelyzetben, biztonságos  sebességgel  haladva, térdrogyasztással  haladjon  át ! 
Maximális  sebességel  soha  ne  haladjon, legfeljebb  18 km / h – ás  sebességet  érjen  el, e  sebesség  
felett  a  gép  a  kormány  határozott  visszanyomásával  leszabályoz, ami  fokozott  baleseti  kockázat, ezt  
kerülje  el  azzal, hogy  a  gép „top  speed”  jelzésére  lassítással  reagál ! 
Egyenletes  sebességgel  haladjon, kerülje  a  szükségtelen  gyorsításokat, lassításokat ! 
Előre  haladáskor  természetes  jelenség, hogy  a  kormányoszlop  kicsit  inog, ezért  ne  markolja  
görcsösen  a  fogantyút ! 



Kerülje  a  vészhelyzeteket, veszélyes  szituációkat, türelmesen  vezessen, gyalogosakat, kerékpárosokat  
előzékenyen, udvariasan  engedje  el, ill.  veszélyeztetésük  nélkűl, biztonságosan  kerülje  ki  azokat ! 
Mindig  kellő  körültelintéssel, a  biztonságot  előtérbe  helyezve, saját – és  mások  testi  épségére  
ügyelve  közlekedjen ! 
Tolatáskor  ügyeljen  arra, hogy  ekkor  fordított  irányú  kormánymozdulattal  tud  manőverezni, azaz  a  
kormány  balra  fordításával  hátramenetben  jobbra  fog  fordulni  a  gép ! 

 


