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Οδηγίες ασφάλειας και χρήσης βάσης αυτοκινήτου 

Οδηγίες χρήσης για βάση αυτοκίνητου για την μεταφορά μέχρι και  3 ποδήλατων. 
Ευχαριστούμε που αγοράσατε την βάση για μεταφορά ποδήλατων. Κατασκευασμένη η 
συγκεκριμένη βάση με τα υψηλοτέρα στάνταρ θα σας συντροφεύσει για πάρα πολλά 
χρονιά με την βοήθεια της καλής συντήρησης και χρήσης. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης σε 
ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. 
Σημαντικό! Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης και προσέξτε ιδιαίτερα τους κανόνες 
ασφάλειας και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Αν δεν συμμορφωθείτε με αυτά 
υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμό και ζημιά στην βάση για τα ποδήλατα. 

Οδηγίες ασφάλειας. 
Μην χρησιμοποιήσετε την βάση αν λείπουν τμήματά της από την συσκευασία ή αν έχουν 
φθαρεί. Κίνδυνος προσωπικού ατυχήματος. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω της διαφορετικότητας στον σχεδιασμό ποδήλατων και οχημάτων, ο 
χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση και την ασφάλεια  του συγκεκριμένου 
προϊόντος. Η σωστή τοποθέτηση του προϊόντος στο όχημα του αγοραστή είναι ευθύνη του 
αγοραστή και όχι του κατασκευαστή, πωλητή ή οποιουδήποτε αλλού. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο χρήστης πρέπει να ασφαλίσει την βάση και τα ποδήλατα ώστε να 
μεταφέρονται με ασφάλεια. Ελέγχετε συχνά την εγκατάσταση για να διασφαλίσετε την 
ασφάλεια σας και των άλλων γύρω σας. 
Χρησιμοποιήστε γερά στηρίγματα καλής ποιότητας για να ασφαλίσετε τα ποδήλατα στο 
συγκεκριμένο προϊόν. Μην χρησιμοποιήσετε ελαστικούς συνδέσμους. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν τα φωτά του αυτοκίνητου σας εμποδίζονται από τα ποδήλατα, Είστε 
υποχρεωμένος βάσει νόμου να τα αντικαταστήσετε με ένα βοηθητικό κιτ που θα επιτρέπει 
την κανονική τους λειτουργία. 
Αποφεύγετε ζημίες στα ποδήλατα σας από καυτά καυσαέρια. Μην τοποθετείτε τα 
ποδήλατα κοντά στην έξοδο των καυσαερίων καθώς αυτό θα κάνει ζημιά στα ποδήλατα σας 
και ειδικά στα λάστιχα τους.  
Βεβαιωθείτε ότι τα ποδήλατα δεν έρχονται σε επαφή με το αυτοκίνητο σας σε κανένα 
σημείο τους και βεβαιωθείτε ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο σημείο 
υπάρχει προστασία για το χρώμα (βαφή) του αυτοκίνητου σας.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφαιρέστε αντικείμενα που είναι χαλαρά πάνω στα ποδήλατα σας όπως 
μπουκάλια νερού και τρόμπες. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφύγετε να εξέχουν τα ποδήλατα από το πλάι του οχήματος σας καθώς αυτό 
προκαλεί κίνδυνους σε περαστικούς και αλλά οχήματα. 
Μη χρησιμοποιήσετε την βάση ποδήλατων για κανένα άλλο σκοπό πέραν της μεταφοράς 
ποδήλατων.  
Μην στηρίξετε κανένα άλλο αντικείμενο πάνω στον μεταφορέα πέρα από ποδήλατα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οδηγείτε με προσοχή. Να είστε έτοιμος για απότομα φρεναρίσματα και 
ισχυρούς πλευρικούς ανέμους. Μειώστε ταχύτητα και οδηγείτε αμυντικά όταν μεταφέρετε 
ποδήλατα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο συγκεκριμένος μεταφορέας δεν είναι σχεδιασμένος για μόνιμη χρήση. 
Αφαιρέστε τον μεταφορέα σε περίπτωση που δεν τον χρησιμοποιείτε ή πριν προχωρήσετε 
σε οποιαδήποτε επίσκεψη σε πλυντήριο. 
Κάθε φορά πριν την χρήση ελέγξτε τον μεταφορέα σας για την ασφαλή εγκατάσταση του 
και φθορά του. Αντικαταστήστε οποιοδήποτε φθαρμένο εξάρτημα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Θυμηθείτε ότι ο οδηγός του οχήματος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την 
μεταφορά και την ασφάλεια του φορτιού. 
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Πριν την χρήση  παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία σας περιλαμβάνει τα κάτωθι 
εξαρτήματα.  

1 x πλαίσιο μεταφοράς ποδήλατων με έξι μηχανισμούς 
για την ασφαλή πρόσδεση τους.  
2 x βίδες 40x 6mm  
2 x παξιμάδια ασφάλειας Μ6 
2 x ροδέλες 13mm Μ6  
4 x ατσάλινα άγκιστρα 
4 x πλαστικά πιαστράκια ζώνης 
2 x ιμάντες πρόσδεσης 1190mm  
4 x ιμάντες πρόσδεσης 930mm 
6 x ιμάντες πρόσδεσης για το πλαίσιο των ποδήλατων 
700x10mm  

1. Προετοιμασία
• Πρίν την εγκατάσταση του στηρίγματος ποδηλάτων

καθαρίστε όλες τις επιφάνειες του αυτοκινήτου σας που
θα έρθουν σε επαφή με τους ιμάντες ή το πλαίσιο
μεταφοράς.

2. Εγκατάσταση
• Αφαιρέστε το πλαίσιο μεταφοράς καθώς επίσης

και όλα τα εξαρτήματα  της βάσης.
• Τοποθετήστε το πλαίσιο μεταφοράς όπως

φαίνετε στις φωτογραφίες σύμφωνα με τον τύπο
του αυτοκινήτου σας.

• Ξεβιδώστε τον μηχανισμό κλειδώματος που
βρίσκετε στην βάση μεταφοράς για να ρυθμίσετε την βάση στην σωστή
θέση.

3. Οδηγίες χρήσης
• Πάντα χρησιμοποιείτε τους ιμάντες πρόσδεσης για να ασφαλίσετε τα

ποδήλατά σας.
• Προσέξτε κατά την τοποθέτηση να μην βρίσκετε η εξάτμιση του

αυτοκινήτου σας κοντά στα λάστιχα του ποδηλάτου σας.
• Το βάρος των ποδηλάτων μπορεί να κάνει την βάση να χαλαρώσει στους

ιμάντες συγκράτησης. Πριν βγείτε στον δρόμο ελέγξτε καλά όλους τους
ιμάντες ότι είναι σωστά στην θέση τους.

• Είναι απαραίτητο να ελέγχετε όλους τους ιμάντες περιοδικά. Επίσης καλό
θα ήταν να ελέγχετε τους ιμάντες μετά από οδήγηση όπου υπήρχαν πολλά
πλευρικά φορτία στο όχημά σας. Αν εντοπίσετε ότι η βάση έχει
μετακινηθεί τότε προχωρήστε σε ακινητοποίηση του οχήματός σας και
διορθώστε την θέση της.
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4. Τοποθετώντας τα σημεία αγκίστρωσης.
• Επιλέξτε τις βίδες 40x5mm και περαστέ μέσα από τα πλαστικά πιαστράκια

ζώνης τα ατσάλινα άγκιστρα. Περαστέ την βίδα μέσα από το ατσάλινο
άγκιστρο και μέσα από τις τρύπες στο κάτω μέρος του πλαισίου
μεταφοράς.

• Τοποθετήστε ένα ακόμα ατσάλινο άγκιστρο μαζί με το πλαστικό πιαστράκι
στην άλλη άκρη της βίδας.

• Ασφαλίστε τα δυο άγκιστρα με ένα παξιμάδι ασφάλειας Μ5 και μια
ροδέλα.

• Χρησιμοποιώντας δυο κλειδιά 10 σφίξτε την βίδα με το παξιμάδι.

5. Ρύθμιση
• Γυρίστε και ξεβιδώστε τον μηχανισμό κλειδώματος που βρίσκεται στο 

πλαίσιο μεταφοράς και ρυθμίστε την θέση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο 
ώστε να δημιουργείτε μια γωνιά 200 μεταξύ του μπράτσου του πλαισίου και 
του δρόμου. Σφίξτε τον μηχανισμό κλειδώματος.

6. Τοποθέτηση ιμάντων.
• Μόλις το πλαίσιο μεταφοράς είναι στην σωστή θέση χρησιμοποιήστε τους 

δυο ιμάντες των 1190mm καθώς επίσης και τους ιμάντες των 930mm για 
να τους τοποθετήσετε στα πλαστικά πιαστράκια. Για να σφίξετε την 
εγκατάσταση σας περάστε όλους τους ιμάντες από τα πλαστικά 
πιαστράκια και ρυθμίστε το μήκος τους ώστε να είναι σφιχτά στην θέση 
τους. Πιέστε τον μηχανισμό κλειδώματος για να ασφαλίσετε την 
εγκατάσταση.
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7. Τοποθέτηση των πάνω ιμάντων.
• Τοποθετήστε τους δυο άνω ιμάντες με τα πλαστικά πιαστράκια  σε ένα 

ασφαλές μέρος στο πίσω μέρος του οχήματος σας ή γύρω από την πόρτα 
του πορτπαγκαζ.

• Ρυθμίστε τους ιμάντες σύμφωνα με την σωστή θέση τοποθέτησης. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τους ιμάντες κεντρικά και σφιχτά 
ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσουν.

8. Κάτω ιμάντες τοποθέτηση
• Τοποθετήστε τους κάτω ιμάντες και τα πλαστικά πιαστράκια σε ένα 

ασφαλές μέρος στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου σας, Αν δεν μπορούν να 
τοποθετηθούν κάπου αλλού δοκιμάστε στο αμορτισέρ ή σε κάποιο μέρος 
του σασί.

• Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας δεν βρίσκει σε κάποιο κινούμενο εξάρτημα. 
Αποτέλεσμα αυτού θα ήταν η πρόωρη φθορά του ιμάντα και ο κίνδυνος 
για την θραύση του.

9. Πλάγια τοποθέτηση ιμάντων
• Τοποθετήστε τα δυο πλαστικά πιαστράκια σε ένα ασφαλές μέρος στα 

πλάγια του οχήματος σας. Όταν σφίξετε την θέση του πλαισίου 
κατακόρυφα τότε και μόνο τότε θα ρυθμίσετε την θέση του πλαγίως.
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Βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιποι ιμάντες παραμένουν σφιχτοί και στην θέση 
τους αφού έχετε τελειώσει την τοποθέτηση.  

10. Τοποθετώντας τα ποδήλατα στις θέσεις τους.
• Τοποθετήστε τα ποδήλατα στην θέση τους.
• Βεβαιωθείτε ότι τα πετάλια από τα ποδήλατα σας δεν ακουμπάνε πάνω στο 

αμάξι σας καθώς επίσης και κανένα άλλο μέρος των ποδήλατων.
• Χρησιμοποιήστε τους αλλούς ιμάντες ώστε να ασφαλίσετε τα ποδήλατα 

στην θέση του πάνω στο πλαίσιο μεταφοράς τους.
• Ξανασφίξτε τους ιμάντες και σφίξτε όλες τις βίδες μαζί με τον μηχανισμό 

ασφάλειας (υπάρχει περίπτωση να έχουν χαλαρώσει κάποιοι ιμάντες μετρά 
την τοποθέτηση των ποδήλατων και λόγο του προσθετού βάρους).

• Είναι απαραίτητο να ελέγχετε του ιμάντες όσο το δυνατόν πιο συχνά. Είναι 
σημαντικό δε να ελέγχετε την κατάσταση της βάσης όταν έχετε 
προηγούμενος περάσει από χωματόδρομο η κάποιον πιο ανώμαλο δρόμο. 
Υπάρχει περίπτωση λόγο αναταράξεων να έχουν χαλαρώσει οι ιμάντες 
συγκράτησης.
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