Elrullstol och elskoter i trafiken
Trafikregler, underhåll och säkerhet

Följ regler för gångtrafikant i hastigheter upp till 5-6 km/tim.
ﻗﺎِﻋﺪة

qaanuun

 ﻗﻮاﻋﺪ، ﻣﻘﺮرات،ﻗﻮا ﻧﯿ ﻦ
traffic rules

Följ regler för cyklist i hastigheter över 7 km/tim.
ﺳﺮﻋﺔ

xawli
ﺳﺮﻋﺖ

speed
I gångfart : Kör i första hand på gångbana eller trottoar.

 رﺻﯿﻒ/ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺮ

marsho-biyaadi/ xawaaraha socodka
 ﭘﯿﺎدﻫﺮو/ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺎدﻫﺮوی

pavement

I gångfart: Kör på vänster sida på gata eller väg.

ﻳﺴﺎر

bidix

ﭼﭗ

left

Håll till vänster när du möter cyklister på gemensam gång- och
cykelbana. De ska väja för dig.

ﻗﺎ ﻧﻮن اﻷوﻟﻮﯾﺔ

mudnaansho sii

ﺣ ﻖ ﺗﻘﺪم

give way

Elrullstol och elskoter i trafik
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Korsa alltid vägen i gångfart. Vid övergångsställe: Sakta in och
ta ögonkontakt . Bilen ska stanna för dig.

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺼﺮي
Xiriir indho
ﺗﻤﺎ س ﭼﺸﻤﯽ

eye contact
Korsa gata utan övergångsställe: Välj plats där bilarna saktar in
och kör rakt över.

ُﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

toosan

 ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،راﺳﺖ

straight over
I cykelfart: Kör på cykelbana eller väg. Kör på höger sida.

 اﻟﺠﻬﺔ اﻟُﻴﻤﻨﻰ/ﻣﺴﺎر اﻟﺪّراﺟﺎت

waddada baaskiilka/ midig

 ﺳﻤﺖ راﺳﺖ، ﻃﺮف راﺳﺖ/دوﭼﺮﺧﻪرو

bike lane / right

I cykelfart: Kör in mot mitten och väj för gående som du möter .

ﻳﻘﺎ ﺑﻞ

ka hor imanaya

 رو در رو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻦ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ن
meet

Trafikskyltar: Här får du INTE köra i cykelfart.

ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺪﺧﻮل

ha soo gelin
ورود ﻣﻤﻨﻮع

no entry
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Trafikskyltar: Här får du INTE köra i cykelfart.

Kör INTE berusad eller påverkad av mediciner. Du kan bli
dömd för vårdslöshet i trafiken.

َﺛِﻤﻞ

sakhraansan

ﻣﺴﺖ

intoxicated

Kör rakt över spår och räls, så minskar du risken att hjulen
fastnar .

َﻳْﻌﻠَُﻖ ﺑـ

ku xannibmaya

 ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎد ن،ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن

get caught up

Det finns risk att du välter , eller faller ur stolen. Var särskilt
försiktig vid trottoarkanter, ojämna ytor och skarpa svängar.

َﻳﻘﻠﺐ

rogmanaya

 ﭼﭙﻪ ﺷﺪ ن، ﭼﭙﻪ ﮐﺮدن،(ﺑﺮﮔﺮدا ﻧﺪن )ﭼﯿﺰی

tip

En elrullstol/ elskoter räknas som en cykel och ska därför ha
ringklocka eller tuta.

ﺟﺮ س اﻟﺪراﺟﺔ

Gambaleelka baaskiilka
ز ﻧﮓ دوﭼﺮﺧﻪ

Bicycle bell

Den ska ha bra bromsar .

اﻟﻤ ﻜﺎ ﺑﺢ

Bareegyada
ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ

Brakes

Vid mörker körning: Bär reflexer och reflexväst. Byt ut repiga
reflexer.

 ﻇﻼم/ ﻋﺎﻛ ﺲ ﺿﻮٔﻳﻲ

mugdi/ Ilays soo celiye
 ﻧﻮار ﺷﺐر ﻧﮓ/  ﺗﯿﺮﮔﯽ،ﺗﺎرﯾ ﮑﯽ

darkness/ reflector

I mörker: ha framlykta med vitt eller gult ljus, baklykta med rött
ljus, samt reflexer: vit fram, röd bak och vit/ orange åt sidan.

ِﻣﺼﺒﺎح
nal

 ﻓﺎ ﻧﻮ س،ﭼﺮاغ
light

Underhåll: Serva ditt fordon en gång om året. Kontrollera
däcktrycket två gånger i månaden. Ladda batteriet regelbundet.

ﺧﺪﻣﺔ

daryeel

ﺳﺮوﯾ ﺲ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

overhaul

Vid olycka : Skriv ner namn, adress och telefonnummer på
personen du krockat med. Meddela förskrivare.

ﺣﺎدث
shil

 ﺣﺎدﺛﻪ،ﺗﺼﺎدف

accident

Var klok - håll dig till gångfart och följ reglerna för
gångtrafikanter!
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