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• Τηρείτε τον Κ.Ο.Κ.
• Ποτέ μην συναγωνίζεστε πεζούς και αυτοκίνητα. Επικοινωνείτε με 

σήματα με τους οδηγούς για να κάνετε ξεκάθαρες τις προθέσεις σας. 
• Εγκαταστήστε τα φώτα στο μπροστινό και το πίσω μέρος του 

ποδηλάτου σας, όπως και τους ανακλαστήρες τροχών. Κατά τη δύση 
του ηλίου σιγουρευτείτε ότι τα φώτα σας είναι αναμμένα.

• Πάντα να φοράτε το κράνος σας. 
• Φοράτε ρούχα κατάλληλα για την ποδηλασία (έντονα και ευδιάκριτα 

χρώματα με στενή φόρμα).
• Φοράτε κατάλληλα υποδήματα για την καλύτερη επαφή με τα πετάλια.
• Χρησιμοποιήστε γυαλιά κατά την οδήγηση δεδομένου ότι τα μάτια 

μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωύφια, σκόνη ή σκουπίδια και να 
χάσετε τον έλεγχο ή να τραυματιστείτε.

• Μην οδηγείτε ακούγοντας μουσική, καθώς πρέπει να είστε σε πλήρη 
εγρήγορση με το περιβάλλον σας. Η ακοή είναι η ισορροπία σας.

• Σιγουρευτείτε ότι το μέγεθος του ποδηλάτου είναι κατάλληλο για εσάς 
και πως μπορείτε με άνεση να φτάσετε το τιμόνι. 

• Σιγουρευτείτε ότι τα φρένα λειτουργούν σωστά. Η δεξιά μανέτα   
πρέπει να πιάνει το οπίσθιο φρένο και η αριστερή το εμπρόσθιο. Σε 
άλλες χώρες, η νομοθεσία μπορεί να επιβάλλει την αντίθετη 
συναρμολόγηση. Εάν το ποδήλατο σας δεν πληροί τις παραπάνω 
προϋποθέσεις μην το οδηγήσετε, αλλά επισκεφθείτε το τοπικό σας 
κατάστημα ή το κατάστημα από το οποίο το προμηθευτήκατε.

• Όταν ένα ποδήλατο ε ίναι  μονοθέσιο,  ποτέ μην επιβαίνετε 
περισσότερα άτομα.

Αγαπητοί καταναλωτές, 

Καλώς ορίσατε στον κόσμο της Carrera. Σας συμβουλεύουμε να 
αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο 
και να αφομοιώσετε τις πληροφορίες για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και 
του ποδηλάτου σας.

Από τη στιγμή που το ποδήλατο θα βγει από το κουτί του, είναι σωστό η 
συναρμολόγησή του να πραγματοποιηθεί στο κατάστημα αγοράς του 
από κάποιον ειδικό. Οποιαδήποτε προσωπική σας ενέργεια πάνω στο 
ποδήλατο γίνεται με δική σας ευθύνη. Ακόμη και αν είστε πεπειραμένος 
ποδηλάτης, είναι καλό να τηρείτε αυτή τη διαδικασία.

Η σωστή συμπεριφορά κατά την οδήγηση στο δρόμο είναι απαραίτητη 
για την ασφάλεια σας. Τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(Κ.Ο.Κ.), μπορείτε να προστατέψετε εσάς και τους συνανθρώπους σας 
από τυχόν ατυχήματα. Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζετε πως στην 
ποδηλασία όπως και σε όλα τα αθλήματα, υπάρχει  ο κ ίνδυνος 
τραυματισμού. Η συνετή χρήση και ο τακτικός έλεγχος του ποδηλάτου 
μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν κίνδυνοι 
οι οποίοι δε μπορούν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν και ανάγονται 
αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη ως αναβάτες.
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• Ασφαλίστε οποιοδήποτε φορτίο. Δώστε μεγάλη προσοχή έτσι ώστε το 
επιπλέον βάρος να μην εμποδίζει τα μέρη του ποδηλάτου (φρένα, 
τιμόνι κλπ.) και συγχρόνως την ασφαλή σας οδήγηση. Η CARRERA 
δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές ή ατυχήματα.

• Ποτέ μην οδηγείτε σε ακραίες καιρικές συνθήκες ή υπό την επήρεια 
οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Μην εκτελείτε άλματα ή 
ακροβατικές επιδείξεις. Αξιολογήστε κάθε φορά τη φυσική σας 
κατάσταση ή τυχόν προβλήματα υγείας πριν οδηγήσετε. 

• Να θυμάστε ότι μοιράζεστε τα μονοπάτια/πεζοδρόμια/δρόμους και με 
άλλους ποδηλάτες, αυτοκινητιστές και πεζούς. Σεβαστείτε τα 
δικαιώματά τους.

• Οι τροχοί πρέπει να είναι δεμένοι με ασφάλεια με το πιρούνι και το 
ψαλίδι του σκελετού.

• Η πίεση του αέρα των ελαστικών πρέπει να βρίσκεται εντός των 
αναγραφόμενων επί του ελαστικού τιμών.

• Τα πεντάλ πρέπει να είναι σωστά βιδωμένα και σφιγμένα στους 
άξονες του δισκοβραχίονα.

• Οι ταχύτητες πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένες και οι αλλαγές τους 
να πραγματοποιούνται με άνεση.

• Οι ανακλαστήρες, τα φώτα και το κουδούνι πρέπει να είναι καθαρά 
και λειτουργικά.

• Οι χειρολαβές του τιμονιού πρέπει να είναι σφιχτά τοποθετημένες.
• Δοκιμάστε τις αναρτήσεις και σιγουρευτείτε πως δεν τερματίζουν και 

επίσης δεν πραγματοποιούν κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο.

      Ένας τρόπος για να ελέγξετε την καλή κατάσταση του ποδηλάτου 
σας είναι να το υψώσετε ελαφρώς από το έδαφος και ύστερα να το 
αφήσετε. Εάν παρατηρήσετε κάποιο περίεργο θόρυβο, μπορείτε να 
συμβουλευτείτε κάποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα CARRERA ή το 
κατάστημα αγοράς του. Εφόσον έχετε αρχίσει τη χρήση του 
ποδηλάτου, μπορείτε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο «Service & 
Συντήρηση». Είναι καλό να πραγματοποιείτε έναν σύντομο έλεγχο 
κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατό σας.

Είναι σημαντικό, από τη στιγμή που θα αγοράσετε το ποδήλατο και πριν 
το οδηγήσετε για πρώτη φορά να ελέγξετε ότι βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση και ότι μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Παρακάτω 
αναγράφονται κάποιοι απλοί, αλλά σημαντικοί τρόποι ελέγχου:

•Ελέγξτε βίδες και παξιμάδια και σιγουρευτείτε ότι είναι σε καλή 
κατάσταση και ότι είναι σφιχτά.
•Τα καλώδια πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα στο σκελετό χωρίς  
να είναι μπερδεμένα.
•Δοκιμάστε τα φρένα και σιγουρευτείτε ότι είναι σε καλή λειτουργική 
κατάσταση.
•Το τιμόνι πρέπει να μην φέρνει αντιστάσεις στο στρίψιμο και παράλληλα 
να μην είναι πολύ χαλαρό.
•Ελέγξτε τους τροχούς να μην ταλαντεύονται κατά την κίνηση και να μην 
έρχονται σε επαφή με τα τακάκια των φρένων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

5 6



Το σωστό μέγεθος του ποδηλάτου είναι βασική προϋπόθεση για την 
ασφάλεια, την άνεση και τη μέγιστη απόδοση κατά την ποδηλασία. Με 
την αγορά του ποδηλάτου είναι καλό ο εκπαιδευμένος υπάλληλος του 
εξουσιοδοτημένου καταστήματος CARRERA να ρυθμίσει το ποδήλατο 
που θα διαλέξετε. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται με εργασία που απαιτεί 
εμπειρία. Αποφύγετε να κάνετε οποιαδήποτε προσαρμογή χωρίς να έχετε 
την απαιτούμενη εμπειρία. Αν το ποδήλατο σας δεν είναι στο μέγεθος σας, 
μην το χρησιμοποιήσετε. Απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα CARRERA.

Μέγεθος Ποδηλάτου
Περάστε το πόδι σας πάνω από το ποδήλατο. Αν το top tube βρίσκεται 
μερικά εκατοστά από τον καβάλο σας, το ποδήλατο είναι κατάλληλο. Αν 
σας χτυπάει ή αντίστοιχα υπάρχει μεγάλο χάσμα, σημαίνει πως το 
ποδήλατο δεν διαθέτει τις δικές σας προδιαγραφές. Μην το οδηγήσετε και 
επισκεφθείτε κάποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα CARRERA.

Ύψος Σέλας
Η θέση της σέλας για να είναι σωστή πρέπει όταν θα κάθεστε, το πόδι 
που θα κάνει πεταλιά και θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του δίσκου, να 
δημιουργεί στο γόνατο μια μικρή γωνία. Την σέλα μπορείτε να την 
προσαρμόσετε ως προς τη γωνία της και επίσης ως προς την απόστασή 
της από το τιμόνι. Οι περισσότεροι προτιμούν η σέλα να βρίσκεται σε 
παράλληλη θέση με το έδαφος. Αν δείτε πως δυσκολεύεστε να φτάσετε τη 
μπάρα του τιμονιού μπορείτε να δοκιμάσετε να φέρετε την σέλα πιο κοντά 
στο τιμόνι. 

Το ποδήλατο είναι ένα όχημα που θα χρησιμοποιήσετε για μεταφορά, 
διασκέδαση, γυμναστική, δουλειά κλπ. Μετά από την τακτική  χρήση του ή 
την εγκατάλειψή του για ένα χρονικό διάστημα, είναι λογικό να υποστεί 
φθορές. Τα διάφορα μέρη του ποδηλάτου υπόκεινται με διαφορετικό τρόπο 
σε φθορές και έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής. Αν κάποιο μέρος του 
ποδηλάτου ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής του, υπάρχει η πιθανότητα να 
προκληθούν ζημιές ή και τραυματισμοί. Μπορείτε να προλάβετε κάποιο 
δ υ σ ά ρ ε σ το  σ υ μ β ά ν  α ν  π ρ α γ μ α τοπο ι ε ί τ ε  τα κ τ ι κ ή  σ υ ν τ ή ρ η σ η . 
Αποχρωματισμός, θόρυβοι, σκουριά, γρατζουνιές, ρωγμές είναι ενδείξεις 
πως το ποδήλατό σας χρειάζεται την παρατήρηση ενός ειδικού και 
πιθανότατα την αντικατάσταση μερών του ή και ολόκληρου του ποδηλάτου. Η 
ζωή του ποδηλάτου είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον τρόπο χρήσης και 
συμπεριφοράς σας απέναντι στο αντικείμενο. Με ακατάλληλη οδήγηση και 
αμέλεια ως προς το ποδήλατο και τη συντήρησή του, η ζωή του ποδηλάτου 
γίνεται συντομότερη.

Το ποδήλατο την τελευταία εικοσαετία έχει εξελιχθεί σε ένα τεχνολογικά 
περίπλοκο προϊόν. Για το λόγο αυτό, είναι φρόνιμο να εφαρμόσετε τις απλές 
οδηγίες που θα σας δώσει το εξειδικευμένο κατάστημα CARRERA για τη 
συντήρηση του ποδηλάτου και να μην επιχειρείτε το service του αν δεν έχετε 
την απαιτούμενη εμπειρία. Για την ασφάλεια τη δική σας και του ποδηλάτου 
σας, το service πρέπει να πραγματοποιείται από κάποιον ειδικό.

Εάν επιθυμείτε κάποια αναβάθμιση ή αλλαγή στα περιφερειακά του 
ποδηλάτου σας, σας συνιστούμε να προτιμήσετε τα γνήσια εξαρτήματα για 
την καλύτερη λειτουργία του. Τα γνήσια εξαρτήματα είναι εξαιρετικής 
σημασίας για την ασφάλειά σας και του ποδηλάτου σας. Από τη στιγμή που 
θα επιλέξετε να διαφοροποιήσετε τα ανταλλακτικά πέραν της γνήσιας μάρκας 
τους, αποδεσμεύεστε και από την εγγύηση που σας παρέχει η CARRERA.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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• Κλοπή του ποδηλάτου.
• Πιθανές σκουριές που εμφανίζονται μετά από γρατζουνιές στο χρώμα 

και δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του σκελετού.
• Σπάσιμο του σκελετού που προέκυψε από την υπερβολική ανύψωση 

της σέλας.

Η εγγύηση του ποδηλάτου ΔΕΝ καλύπτει:
• Τα ελαστικά και τους αεροθαλάμους.
• Το στράβωμα των τροχών του ποδηλάτου και των ακτινών τους.
• Τις βοηθητικές του ποδηλάτου.
• Τα χερούλια του ποδηλάτου.
• Τη φθορά από υπερφόρτωση σε σχάρες/καλάθια.
• Τα πιθανά σκισίματα ή στραβώματα της σέλας.
• Τη φθορά των πεντάλ.
• Οποιαδήποτε φθορά μπορεί να προκύψει από πέσιμο, τρακάρισμα, 

κλοπή, συμμετοχή σε αγώνες ή συμμετοχή σε events επίδειξης.
• Βλάβες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την τοποθέτηση 

ελαττωματικών ανταλλακτικών ή αξεσουάρ μη συμβατών με τις 
προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή ποδηλάτων.

• Οποιαδήποτε φθορά μπορεί να προκύψει από τη μεταφορά δεύτερου 
ατόμου εκτός από παιδί βάρους μέχρι 22 κιλών σε ειδικό κάθισμα.

• Ανακλαστικά και συστήματα φωτισμού.
• Τακάκια και δίσκοι φρένων.
• Αλυσίδα και δίσκοι δισκοβραχίονα.
• Οπίσθιος εκτροχιαστής.
• Αυτοκόλλητα.

Για να ισχύει η εγγύηση είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταμειακής
απόδειξης αγοράς.

Η καλή εμφάνιση και λειτουργία του ποδηλάτου απαιτούν μια ελάχιστη 
φροντίδα από μέρους σας. Αυτή η φροντίδα εξασφαλίζει την ομοιόμορφα 
σωστή λειτουργία του ποδηλάτου σας με το πέρασμα του χρόνου και της 
επέκτασης της διάρκειας ζωής του. Οι συμβουλές είναι οι εξής:

•Με ένα μαλακό πανί και χλιαρό νερό μπορείτε να πλένετε την επιφάνεια 
του σκελετού και με μια μαλακή βούρτσα να φτάνετε τα πιο δύσκολα 
σημεία.
•Αποφύγετε τα χημικά καθαριστικά που μπορούν να βλάψουν το χρώμα 
του σκελετού και ενδεχομένως τα πλαστικά μέρη. Υπάρχουν ειδικά, 
φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά για τα διάφορα σημεία του 
ποδηλάτου, για τα οποία θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό 
πριν τα χρησιμοποιήσετε.
•Λιπαίνετε τα μηχανικά μέρη του ποδηλάτου τακτικά, ιδιαίτερα κατά τους 
χειμερινούς μήνες που εκτίθενται σε σκληρές καιρικές συνθήκες.

Η ΖΕΥΣ καλύπτει:
Είκοσι (20) χρόνια εγγύηση για τους σκελετούς αλουμινίου.

Η εγγύηση σκελετού ΔΕΝ ισχύει για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
•Πιθανές γρατζουνιές στο χρώμα του ποδηλάτου & οξείδωση λόγω 
εκτεταμένης έκθεσης στο περιβάλλον.
•Στρεβλώσεις που προκύπτουν από κακή χρήση του προϊόντος, τροχαία 
ατυχήματα, συμμετοχή σε αγώνες ή events επίδειξης.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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ΕΤΟΣ:               

Μοντέλο:                                                                                                                        
Ημερομηνία αγοράς:                                                                                                                             
Υλικό σκελετού:                                                                                                                                       
Χρώμα σκελετού:                                                                                                         
Μέγεθος σκελετού:                                                                                                                  

Ο εξειδικευμένος προμηθευτής CARRERA θα πρέπει να 
ελέγξει τα παρακάτω σημεία:

ØΣκελετός
ØΠιρούνι
ØΟπίσθια ανάρτηση
ØΦρένα
ØΤακάκια, μανέτες, ντίζες, λάδια, δίσκοι φρένων
ØΑλλαγές ταχυτήτων, εμπρόσθιο και οπίσθιο ντεραγιέρ, ντίζες 
ταχυτήτων
ØΑλυσίδα, δισκοβραχίονας, ελεύθερο, μεσαία τριβή
ØΠεντάλ
ØΤιμόνι, λαιμός, χειρολαβές, ποτήρια
ØΤροχοί, σταθερότητα, ζυγοστάθμιση, επιφάνεια στεφανιού/ένδειξη 
φθοράς
ØΚέντρα, ακτίνες, καψούλια, περιοχή γύρω από τα καψούλια
ØΠίεση αέρα στους αεροθάλαμους και έλεγχος κατάστασης 
ελαστικού/τακούνι
ØΣύστημα φωτισμού
ØΚουδούνι
ØΒίδες, παξιμάδια, οδηγοί καλωδίων

Παρατηρήσεις:                                                                                                             
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

Ημερομηνία service:                                                                                                   

Σφραγίδα Καταστήματος:

SERVICE SERVICE

Υπογραφή :                                                                                                        
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Κατάστημα Πώλησης CARRERA:
Όνομα:                                                                                                                                               
Διεύθυνση:                                                                                                                                        
Τηλέφωνο:                                                                                                                                        
Fax:                                                                                                                                                     
E-mail:                                                                                                                                                
Site:                                                                                                                                                    

Πελάτης:
Όνομα:                                                                                                                                               
Διεύθυνση:                                                                                                                                        
Τηλέφωνο:                                                                                                                                        
Fax:                                                                                                                                                     
E-mail:                                                                                                                                                
Site:                                                                                                                                                    

Ποδήλατο CARRERA:
Μοντέλο:                                                                                                                                           
Ημερομηνία αγοράς/παράδοσης:                                                                                     
Υλικό σκελετού/χρώμα/μέγεθος:                                                                                      
Serial No. σκελετού:                                                                                                                        

Δήλωση Πελάτη
• Έλεγξα λεπτομερώς το παραπάνω ποδήλατο.
• Με την επιστροφή του ποδηλάτου, πήρα και το εγχειρίδιο.
• Ενημερώθηκα πως η εγγύηση απευθύνεται σε ελαττωματικά και μόνο προϊόντα. Η 

φυσική τους φθορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Η εγγύηση ισχύει 
αποκλειστικά για τους όρους που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

Ημερομηνία                       Σφραγίδα/Υπογραφή Dealer                          Υπογραφή Πελάτη
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΩΛΗΤΗΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
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