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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, απόδοση, και 
σέρβις  του  Zigo® Leader™ (κατά  την  χρήση  σε  διαμόρφωση  ποδηλάτου,  και 
διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα).

Το Zigo® Leader™ αποστέλλεται με δύο εγχειρίδια. Το εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και 
Χρήσης, και του εγχειρίδιο Κατόχου Ποδηλάτου. Αμφότερα περιέχουν σημαντικές 
πληροφορίες για την ασφάλεια, απόδοση, και το σέρβις. Διαβάστε τα και τα δύο πριν 
κάνετε την πρώτη σας βόλτα, και κρατήστε τα για μελλοντικές αναφορές.

Επιπλέον  πληροφορίες  για  την  ασφάλεια,  απόδοση,  και  σέρβις  όσο  αφορά 
συγκεκριμένα αξεσουάρ όπως κράνη, ή φώτα που έχετε αγοράσει, μπορεί να είναι 
διαθέσιμες.  Σιγουρευτείτε  ότι  ο  εξουσιοδοτημένος  αντιπρόσωπος   Zigo σας  έχει 
δώσει ότι  βιβλιογραφία του κατασκευαστή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο  Zigo® 

Leader™ ή τα αξεσουάρ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των οδηγιών αυτού του 
εγχειριδίου  και  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  ένα  ανεξάρτητο 
κατασκευαστή, ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες του ανεξάρτητου κατασκευαστή.

Αν  έχετε  οποιαδήποτε  απορία  ή  δεν  καταλαβαίνετε  κάτι,  ενδιαφερθείτε  για  την 
ασφάλεια σας και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σας, ή επικοινωνήστε μαζί μας 
στο (973)387-8788 ή 877-GET-ZIGO, ή στείλε email στο support  @  myzigo  .  com  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτό το  εγχειρίδιο  δεν  προορίζεται  ως  ένα  περιεκτικό  εγχειρίδιο  χρήσης,  σέρβις, 
επιδιόρθωσης,  ή  συντήρησης.  Παρακαλούμε  επισκεφτείτε  τον  εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο  Zigo® ή επικοινωνήστε με την  Zigo® για όλα τα σέρβις, επισκευές ή 
συντήρηση.  Ο  εξουσιοδοτημένος  αντιπρόσωπος  Zigo® μπορείς  επίσης  να  σας 
αναφέρει μαθήματα ή βιβλία που αφορούν την χρήση ποδηλάτου, σέρβις, επισκευές ή 
συντήρηση.

Zigo Inc
71 South Orange Ave, Suite 396
South Orange, NJ 07079, USA

Η Zigo Inc, διατηρεί όλα τα δικαιώματα στα εγχειρίδια Συναρμολόγησης και Χρήσης 
και  Κατόχου  Ποδηλάτου.  Κανένα  κείμενο,  απόσπασμα  ή  εικόνα  και  από  τα  δύο 
εγχειρίδια δεν μπορούν να αναπαραχθούν, ή να διανεμηθούν ή να γίνουν αντικείμενο 
μη εξουσιοδοτημένης χρήσης για διαφημιστικούς σκοπούς, ή να γίνουν διαθέσιμα σε 
άλλους.

© 2009. SOMA Cycle, Inc. All rights Reserved
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1.0 Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά ενός καινούργιου Zigo® Leader™
Το  Leader™ είναι το πρώτο όχημα οικογενειακής μετακίνησης που παίρνει δύναμη 
από την  μητέρα ή τον  πατέρα!  Η κορυφαία  σχεδίαση συνδυάζει  την  αξεπέραστη 
λειτουργικότητα με την ευκολία χρήσης, ασφάλειας και άνεσης.

Το Leader™ επιτρέπει στους γονείς και στις νταντάδες να πάρουν μαζί τους ένα ή δύο 
παιδιά έξω για μια βόλτα στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα, ή να αποσυζεύξουν 
το όχημα στα ξεχωριστά του τμήματα, το Childpod® και το ποδήλατο. Το Childpod® 

με τους  τροχούς  μετακίνησης κάτω λειτουργεί  ως  ένα  τυπικό  καροτσάκι.  Μπορεί 
επίσης  να  μετατραπεί  σε  ένα  καροτσάκι  jogging ή  ένα  τρέϊλερ  ποδηλάτου με  τα 
προαιρετικά κιτ Zigo® Jogger ή Trailer.

Το Leader™ λειτουργεί στις ακόλουθες διαμορφώσεις :
• Ποδήλατο Φορέας
• Καροτσάκι
• Ποδήλατο
• Jogger (απαιτούμενο το κιτ Jogger)
• Trailer (απαιτούμενο το κιτ Trailer)

Μεταφερόμενο σε δύο κουτιά, το Leader™ εκτός κουτιού μπορεί να συναρμολογηθεί 
σε  δέκα  λεπτά  ή  λιγότερο,  μόνο  με  την  χρήση  των  εργαλείων  τα  οποία 
συμπεριλαμβάνονται. Ενώστε το τιμόνι του ποδηλάτου, τοποθετήστε τα πετάλια του 
ποδηλάτου, συνδέστε το ποδήλατο με το ChildPod®, και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε 
να ποδηλατείτε. Το  Zigo® Leader™ έρχεται με δυο εγχειρίδια : το παρόν  Εγχειρίδιο 
Συναρμολόγησης και Χρήσης και το Εγχειρίδιο Κατόχου Ποδηλάτου.

Διαβάστε και τα δύο εγχειρίδια πριν από την χρήση
Έχουμε κάνει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε η  Zigo® εμπειρία σας  να είναι 
ασφαλής και διασκεδαστική. Σιγουρευτείτε ότι έχετε διαβάσει το παρόν Εγχειρίδιο 
Συναρμολόγησης και Χρήσης και το Εγχειρίδιο Κατόχου Ποδηλάτου προσεκτικά και 
ότι έχετε καταλάβει πλήρως την λειτουργία του οχήματος και την ασφάλεια. Στην 
διαμόρφωση του Ποδηλάτου-Φορέα  το  Zigo® Leader™ είναι ένα τρίκυκλο, και όχι 
ποδήλατο,  και  σαν  ένα  τέτοιο,  χρειάζεται  συγκεκριμένη  γνώση  σχετικά  με  το 
χειρισμό του.

Διαβάστε πλήρως και τα δύο εγχειρίδια πριν χρησιμοποιήσετε το Leader™ για πρώτη 
φορά, ακολούθως πάρτε το  Leader™ για μια δοκιμαστική βόλτα για να μάθετε τις 
δυνατότητες απόδοσης πριν το χρησιμοποιήσετε μαζί με τα παιδιά σας. Διαλέξτε ένα 
ελεγχόμενο  περιβάλλον,  μακριά  από  αυτοκίνητα,  άλλους  ποδηλάτες,  εμπόδια,  ή 
άλλες πηγές κινδύνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ.  Διατηρείστε  και  τα  δύο εγχειρίδια  για  μελλοντική 
αναφορά.
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτά τα εγχειρίδια δεν προορίζονται ως  περιεκτικά εγχειρίδια 
χρήσης,  σέρβις,  επιδιόρθωσης,  ή συντήρησης.  Παρακαλούμε επισκεφτείτε  τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο  Zigo® ή επικοινωνήστε με την  Zigo® για όλα τα 
σέρβις,  επισκευές  ή  συντήρηση.  Ο  εξουσιοδοτημένος  αντιπρόσωπος  Zigo® 

μπορείς  επίσης να σας αναφέρει  μαθήματα ή βιβλία  που αφορούν  την χρήση 
ποδηλάτου, σέρβις, επισκευές ή συντήρηση.

Προτεινόμενη χρήση
To Zigo® Leader™ έχει σχεδιαστεί για χρήση υπό το φως της ημέρας σε πεζοδρόμια, 
σε δρόμους ελαφριάς κίνησης, και ομαλά μονοπάτια ποδηλάτου. Εάν επιλέξετε να 
χρησιμοποιήσετε το Leader™ το απόγευμα, το βράδυ, ή υπό άλλες συνθήκες χαμηλής 
ορατότητας,  σας  συμβουλεύουμε  να  αγοράσετε  και  να  χρησιμοποιήσετε  ένα 
συνοδευτικό σύστημα φωτισμού.

Μη προτεινόμενη χρήση
Δεν προτείνουμε καμία από τις παρακάτω συμπεριλαμβανόμενες χρήσεις, οι οποίες 
όμως δεν περιορίζονται σε : μεταφορά παιδιών με κατοικίδια, μεταφορά κατοικίδιων 
μόνο, χρήση σε ανώμαλο έδαφος, χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς, φόρτωση πέρα 
από  τα  προτεινόμενα  όρια,  υπερβολική  ταχύτητα,  χρήση  μετά  από  ακατάλληλη 
επιδιόρθωση ελαττωμάτων,  χρήση με ακατάλληλα αξεσουάρ,  και  κάθε  μετατροπή 
σχετικά με την απόδοση.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπόλογος για ζημιές που προκύπτουν από χρήση η οποία 
δεν είναι προτεινόμενη.

Χαρακτηριστικά απόδοσης σε διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα
• Μεταφορά φορτίου : 36 κιλά (80 lbs), μέγιστο 2 παιδιά
• Μέγιστο ύψος παιδιών : 1,37 μέτρα  (54 in)
• Μέγιστη ταχύτητα : 16 χλμ/ώρα (10 mph)
• Μέγιστη ταχύτητα σε γωνιές ή ανώμαλους δρόμους : 8 χλμ/ώρα (5 mph)
• Μέγιστο βάρος ενήλικου ποδηλάτη : 100 κιλά (220 lbs)
• Μέγιστη πίεση ελαστικών ποδηλάτου και ChildPod® : 65 psi

Χαρακτηριστικά απόδοσης σε διαμόρφωση Trailer
• Επιτρεπόμενη φόρτωση κοτσαδόρου : 54 κιλά (120 lbs)
• Επιτρεπόμενη διάσταση πίσω τροχού : 28 in
• Μέγιστη ταχύτητα : 16 χλμ/ώρα (10 mph)
• Μέγιστη ταχύτητα σε γωνιές ή ανώμαλους δρόμους : 8 χλμ/ώρα (5 mph)
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2.0 Ασφάλεια

Αυτή η ενότητα έχει σκοπό να σας εισάγει στους συμβολισμούς ασφαλείας, να σας 
πληροφορήσει  για  τις  προφυλάξεις  που  πρέπει  να  παίρνετε  όταν  χειρίζεστε  το 
Leader™, και να σας εκπαιδεύσει σχετικά με την ασφαλή χρήση του Leader™ ώστε να 
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού του εαυτού σας ή του παιδιού σας.

Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρη την ενότητα προσεκτικά και με επιμέλεια.
Είναι η πιο σημαντική ενότητα αυτού του εγχειριδίου. Η μη τήρηση κάποιας από τις 
οδηγίες ασφαλείας σε αυτή την ενότητα μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά εξαρτημάτων ή 
τον τραυματισμό ή τον θάνατο δικό σας ή των επιβατών σας.

2.1 Επεξήγηση των Συμβόλων και των Οδηγιών

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ !
Ο συνδυασμός του συμβόλου προειδοποίησης με την λέξη  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! 
δείχνει μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή τον θάνατο.

• ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο συνδυασμός του συμβόλου προειδοποίησης με την λέξη  ΠΡΟΣΟΧΗ  δείχνει μια 
πιθανά  επικίνδυνη  κατάσταση  η  οποία,  αν  δεν  αποφευχθεί,  μπορεί  να  έχει  ως 
αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό, ή είναι μια επαγρύπνηση κατά επικίνδυνων 
πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εδώ θα βρείτε οδηγίες σε θέματα που είτε απαιτούν ειδική αντιμετώπιση, είτε κάνουν 
την χρήση του προϊόντος πιο εύκολη για εσάς.
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2.2 Προτεινόμενες δραστηριότητες που εμπλέκουν παιδιά

Διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα και διαμόρφωση Trailer
Πριν χρησιμοποιήσετε το  Leader™ σε διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα ή την χρήση 
του ChildPod® σε διαμόρφωση Trailer™, σας συνιστούμε το παιδί σας να είναι πάνω 
από 12 μηνών,  ικανό να καθίσει  σε όρθια  θέση και  να κράτα το κεφάλι  του/της 
σταθερό, και να έχει σωστά τοποθετημένο ένα προστατευτικό κράνος.

Διαμόρφωση Jogger
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα εγκεκριμένο φορέα νηπίου, μπορείτε να 
ξεκινήσετε να κάνετε τζόκινγκ σε ομαλές επιφάνειες όταν το παιδί είναι έξι μηνών. 
Αν το παιδί σας είναι ικανό να καθίσει σε όρθια θέση να κρατά το κεφάλι του/της 
μόνο του/της,  μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε  το  ChildPod® σε διαμόρφωση  Jogger 
χωρίς την χρήση ενός εγκεκριμένου φορέα νηπίου.

Διαμόρφωση Καροτσάκι
Όταν  χρησιμοποιείται  σε  συνδυασμό  με  ένα  εγκεκριμένο  φορέα  νηπίου  Zigo, 
μπορείτε να μετακινηθείτε αμέσως! Διαφορετικά, αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για 
παιδί κάτω των 6 μηνών.

2.3 Γενική Ασφάλεια
• Ακολουθήστε της οδηγίες του κατασκευαστή.
• Το Zigo® Leader™, σε διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα, είναι ένα τρίκυκλο και 

συμπεριφέρεται διαφορετικά από ένα ποδήλατο.
• Ανασκοπήστε την ενότητα Φροντίδα και Συντήρηση ώστε να αποκτήσετε μια 

πλήρη  αντίληψη  του  συστήματος  LeaderLink®.  Αυτό  συμπεριλαμβάνει 
σημεία σύνδεσης και συστημάτων φρένου.

• Κάντε δοκιμαστική χρήση χωρίς την ύπαρξη παιδιού ώστε να καταλάβετε τις 
δυνατότητες χειρισμού, συμπεριλαμβανομένου της στροφής, φρεναρίσματος 
και εκκίνησης

• Μην υπερφορτώνετε το όχημα. Το συνδυασμένο βάρος στο ChildPod® δεν θα 
πρέπει να ξεπερνάει τα 36 κιλά/80 lbs στη διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα ή 
στη διαμόρφωση Trailer.

• Πάντα να υπακούτε στους τοπικούς νόμους κυκλοφορίας οι οποίοι αφορούν 
τις  απαιτήσεις  φωτισμού  ενός  ποδηλάτου.  Χρησιμοποιείστε  φώτα  σε 
συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

• Πάντα να υπακούτε στους τοπικούς νόμους οι οποίοι αφορούν τις απαιτήσεις 
των ανακλαστήρων. Πάντα να ποδηλατείτε με ανακλαστήρες.

• Μην επιτρέψετε την χρήση του ποδηλάτου ως παιχνίδι.
• Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία έχουν ζημιά ή έχουν σπάσει και 

επικοινωνήστε  με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο  Zigo® ή 
επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας.

• Μην  το  χρησιμοποιείτε  σε  δρόμους  με  υψηλή  κυκλοφορία.  Το  Leader™ 

προορίζεται  για  χρήση  σε  περιοχές  αναψυχής  όπως  δρόμοι  πάρκων, 
ποδηλατικά μονοπάτια και περιοχές με μικρή κίνηση.

• Για  να  προλάβετε  μια  επικίνδυνη  κατάσταση,  ποτέ  να  μην  τοποθετείτε 
τσάντες  ή  πορτοφόλια   στο  πάνω  μέρος  του  ChildPod®.  Πάντα  να 
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χρησιμοποιείτε  τις  προσφερόμενες  θήκες  αποθήκευσης  ή  εξουσιοδοτημένα 
αξεσουάρ.

• Να  μην  προσδένετε  μη  εγκεκριμένες  τσάντες  ή  μεταφορείς  φόρτου  στο 
Leader™, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αστάθεια.

• Για να αποφύγετε το κίνδυνο εγκαυμάτων,  μην τοποθετείτε  ζεστά υγρά σε 
καμία από τις ποτηροθήκες που χρησιμοποιούνται με το Leader™.

• Μην χρησιμοποιείτε κάθισμα αυτοκινήτου ή κάποια άλλη συσκευή η οποία 
δεν έχει εγκριθεί από τη Zigo®.

• Μην κάνετε καμία μετατροπή στο Zigo® Leader™.
• Μην ακουμπάτε τα τύμπανα των φρένων μετά την χρήση. Μπορεί να είναι 

ζεστά
• Μην ξεπεράσετε το προτεινόμενο φορτίο των 36 κιλών (80lbs) στο ChildPod. 

Υπερβολικό βάρος μπορεί να κάνει το όχημα ασταθές.
• Ασταθείς  επικίνδυνες  συνθήκες  μπορεί  να  υπάρξουν,  αν  μη  εγκεκριμένα 

αξεσουάρ μεταφοράς φορτίου προστεθούν πάνω στο όχημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να είστε  σίγουροι  ότι  χρησιμοποιείτε  τους  ανακλαστήρες 
στην σωστά προσανατολισμένη θέση για την μέγιστη ασφάλεια και ορατότητα.

2.4 Οδηγίες Ασφαλείας Σχετικά με τα Παιδιά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η θέση δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 6 μηνών.

• Πάντα  να  συμπλέκετε  το  φρένο  παρκαρίσματος  κατά  την  διάρκεια  της 
φόρτωσης και εκφόρτωσης των παιδιών.

• Να ισορροπήσετε το βάρος. Όταν μεταφέρετε ένα παιδί, τοποθετήστε τον/την 
στο κέντρο, προσπαθώντας να ισορροπήσετε το φορτίο.

• Πάντα να ασφαλίζετε τις ζώνες ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες και να τις 
ρυθμίζετε ώστε να πετύχετε ένα εφαρμοστό σφίξιμο. Μην χρησιμοποιήσετε 
το όχημα χωρίς να ασφαλίσετε τις ζώνες ασφαλείας.

• Ποτέ να μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση μέσα ή με το όχημα. Πάντα να 
έχετε το παιδί σε οπτική επαφή όταν είναι στο όχημα.

• Μην επιτρέψετε σε παιδιά να σκαρφαλώσουν μέσα ή έξω από το όχημα χωρίς 
βοήθεια. Πάντα να χαμηλώνετε τα ροδάκια  πριν φορτώσετε ή εκφορτώσετε 
παιδιά στο ChilPod®, ή κάθε φορά που το βάρος ενός ενήλικα ποδηλάτη δεν 
είναι  στην  σέλα  ποδηλάτου,  μην  το  κάνοντας  αυτό  μπορεί  να  έχετε  ως 
αποτέλεσμα  την  κλίση  του  Leader™ Ποδηλάτη-Φορέα  προς  τα  εμπρός. 
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε εσάς ή στα παιδιά σας.

• Αποφύγετε  τον  κίνδυνο  στραγγαλισμού.  Μην  τοποθετείτε  αντικείμενα  με 
κορδόνι γύρω από το λαιμό του παιδιού σας, μην τοποθετείτε πράγματα με 
κορδόνι, ή ενσωματώσετε κορδόνια σε αυτό το προϊόν.

• Πάντα να φοράτε ένα εγκεκριμένο κράνος ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το 
όχημα στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα ή στην διαμόρφωση Ποδηλάτου. 
Πάντα  να  βάζετε  εγκεκριμένα  κράνη  ασφαλείας  στα  παιδιά  σας  στις 
διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα, Trailer, και Jogging.

• Μην χρησιμοποιείτε το όχημα σαν mountain bike.
• Μην επιτρέψετε  κανένα μέρος  του σώματος  του παιδιού,  ρούχα,  κορδόνια 

παπουτσιών,  παιχνίδια,  κ.τ.λ.  να  έρθουν  σε  επαφή  με  κανένα  από  τα 
κινούμενα εξαρτήματα.
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• Για  να  προλάβετε  τυχόν  τραυματισμούς,  σιγουρευτείτε  ότι  τα  παιδιά  είναι 
μακριά  από  τα  κινούμενα  εξαρτήματα  όταν  συνδέετε  το  ChildPod® ή  το 
ποδήλατο.

• Μην μεταφέρετε επιπλέον παιδιά ή τσάντες μέσα ή πάνω στο ChildPod®.
• Πακέτα, αντικείμενα αξεσουάρ, ή και τα δύο, τοποθετημένα και τα δύο στο 

όχημα, μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στο όχημα.
• Να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους έκθεσης των επιβατών στο ChildPod®. 

Παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες, ή εκτεταμένες περίοδοι σε 
θερμές  θερμοκρασίες  χωρίς  επαρκή  αερισμό  ή  ενυδάτωση  μπορεί  να 
προκαλέσουν κρύωμα ή θερμοπληξία.

Ζώνες ασφαλείας
• Πάντα να ρυθμίζετε τις ζώνες ασφαλείας και την ζώνη του καβάλου ώστε 

αυτές να συναντιούνται  στο κάτω μέρος του στήθους του παιδιού.
• Η τοποθέτηση των ζωνών και τις πόρπης κοντά στο λαιμό του παιδιού μπορεί 

να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
• Η μη τοποθέτηση ενός παιδιού στην κεντρική θέση μπορεί  να προκαλέσει 

ανατροπή  του  ChildPod® με  συνακόλουθο  αποτέλεσμα  ένα  σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο.

• Οι  επιβάτες  σε  ένα  ChildPod® πρέπει  πάντα  να  χρησιμοποιούν  ζώνες 
ασφαλείας και ζώνη ασφαλείας μέσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι  επιβάτες  σε  ένα  ChildPod® πρέπει  πάντα  να  χρησιμοποιούν 
ζώνες ασφαλείας και ζώνη ασφαλείας μέσης.

• Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα ασφαλείας  ζωνών σε κάθε περίπτωση.

2.5 Οδηγίες Ασφαλείας για την χρήση σε διαμόρφωση Ποδηλάτου- 
Φορέα και Trailer

Δοκιμαστική βόλτα με το Zigo® Leader™

• Εξοικειωθείτε με το όχημα. Κάντε μια δοκιμαστική βόλτα χωρίς το παιδί σας 
ώστε να εξοικειωθείτε με το χειρισμό του.

• Σιγουρευτείτε ότι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο Κατόχου Ποδηλάτου του Zigo® 

Leader τις πλήρεις οδηγίες για τα συστατικά του ποδηλάτου του Leader™.
• Πριν από κάθε βόλτα, σιγουρευτείτε ότι ούτε το ChildPod®, ούτε κανένα από 

τα  εξαρτήματα  του  παρεμβαίνουν  στο  φρενάρισμα,  πεταλάρισμα,  ή  το 
στρίψιμο του οχήματος.

• Χρησιμοποιήστε  ένα  καλά  συντηρημένο  ποδήλατο  με  το  ChildPod® σε 
διαμόρφωση Trailer.

• Επιλέξτε  ένα  ελεγχόμενο  περιβάλλον,  μακριά  από  αυτοκίνητα,  άλλους 
ποδηλάτες, εμπόδια ή άλλους κινδύνους. Ποδηλατήστε για να εξοικειωθείτε 
με  τον  έλεγχο,  τα  χαρακτηριστικά  και  την  απόδοση  του  καινούργιου  σας 
Leader™.

• Εξοικειωθείτε με το φρενάρισμα. Δοκιμάστε τα φρένα σε χαμηλές ταχύτητες, 
τοποθετώντας το βάρος σας προς τα πίσω και πιέζοντας ευγενικά τα φρένα με 
πρώτο  το  πίσω  φρένο.  Αιφνίδια  ή  υπερβολική  εφαρμογή  του  μπροστινού 
φρένου  μπορεί  να  σας  ρίξει  πάνω  από  το  τιμόνι.  Η  εφαρμογή  δυνατού 
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φρεναρίσματος  μπορεί  να  μπλοκάρει  κάποιο  τροχό,  το  οποίο  μπορεί  να 
προκαλέσει  την  απώλεια  ελέγχου  και  πτώση.  Το  γλίστρημα  είναι  ένα 
παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν ένας τροχός μπλοκάρει.

• Εξασκηθείτε  στην  αλλαγή  ταχυτήτων  (δείτε  το  εγχειρίδιο  Κατόχου 
Ποδηλάτου). Να θυμάστε ότι ποτέ δεν μετακινούμε το διακόπτη ταχυτήτων 
όταν πεταλάρουμε προς τα πίσω, ούτε πεταλάρουμε προς τα πίσω αμέσως 
μόλις μετακινήσουμε το διακόπτη. Αυτό μπορεί να μπλοκάρει την αλυσίδα 
και να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ποδήλατο.

• Χρησιμοποιείστε το φρένο παρκαρίσματος. Για προλάβετε τυχόν κίνηση του 
Leader™, συμπλέξτε το φρένο παρκαρίσματος, όταν το ποδήλατο-φορέας δεν 
έχει  αναβάτη.  Η  μη  σύμπλεξη  του  φρένου  παρκαρίσματος  μπορεί  να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε εσάς ή στους επιβάτες σας.

• Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ή αν αισθάνεστε κάτι σχετικά με το Leader™ το 
οποίο δεν είναι σωστό, σταματήστε την κάθε χρήση του  Zigo® Leader™ και 
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Zigo® ή 
την Zigo® απευθείας.

Ακτίνα Στροφής
• Επαληθεύστε  ότι  το  κλείδωμα   του  τιμονιού  έχει  αποσυμπλεχθεί,  στην 

διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα. Αν το κλείδωμα τιμονιού είναι συμπλεγμένο 
στην διαμόρφωση του Ποδηλάτου-Φορέα, το  Leader™ δεν θα είναι ικανό να 
ελιχθεί  σωστά και μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός  ή θάνατος σε 
εσάς  ή  τους  επιβάτες  σας.  Αντιστρόφως,  στην  διαμόρφωση  Trailer, 
επαληθεύστε ότι το κλείδωμα τιμονιού είναι συμπλεγμένο.

• Το  Leader™ έχει  ακτίνα  στροφής  3.7  μέτρα/12  ft,  επιτρέποντάς  σας  να 
ελιχθείτε εύκολα  σε ένα τυπική αστική γειτονιά.

• Μεθοδεύστε τις στροφές σας. Το Leader™ σε διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα 
έχει μεγάλη ακτίνα στροφής και ο χειρισμός του διαφέρει, ουσιαστικά, από 
ένα ποδήλατο. Το Leader™ σε διαμόρφωση Trailer αλλάζει την σταθερότητα, 
τις  απαιτήσεις  φρεναρίσματος  και  τα  χαρακτηριστικά  ποδηλασίας  ενός 
ποδηλάτου.

• Στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα, μην γέρνετε στις στροφές. Το Leader™ 

στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα συμπεριφέρεται σαν ένα τρίκυκλο, όχι 
σαν ένα ποδήλατο, παραμείνατε σε ορθή θέση.

• Μην πραγματοποιείται  απότομες  στροφές  ή  στροφές  με  μεγάλη  ταχύτητα. 
Απότομες στροφές ή στροφές με ταχύτητα υψηλότερη των 8 χλμ/ώρα (5 mph) 
μπορούν  να  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  ανατροπή  του  οχήματος  και  τον 
τραυματισμό ή τον θάνατο του δικού σας ή των επιβατών σας.

Εκκίνηση, Σταμάτημα και ποδηλασία
• Δώστε προσοχή όταν διασταυρώνεστε με δρόμους και μονοπάτια. Το leader™ 

είναι  μακρύτερο  από  συνηθισμένα  ποδήλατα  και  στην  διαμόρφωση 
Ποδηλάτου-Φορέα,  η  μύτη  του  Leader™  μπορεί  λόγω  απροσεξίας  να 
προεξέχει στην επερχόμενη κίνηση. Στην διαμόρφωση Trailer, το ChildPod® 

μπορεί λόγω απροσεξίας να παραμείνει στην επερχόμενη κίνηση ακόμα και 
όταν το ποδήλατο έχει βγει από την διασταύρωση.
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• Το επιπλέον βάρος των παιδιών μέσα στο ChilPod®, καθώς και το βάρος του 
ίδιου του ChilPod®, απαιτεί από το όχημα περισσότερο χρόνο και απόσταση 
για την εκκίνηση του και το σταμάτημα του.  

• Μην  φρενάρετε  απότομα.  Το  όχημα  μπορεί  να  αναποδογυρίσει  και  να 
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

• Δοκιμάστε  τα  φρένα.  Πάντα  τα  δοκιμάζετε  τα  φρένα  πριν  να 
χρησιμοποιήσετε το όχημα.

• Αποφύγετε την αστάθεια και τους πιθανούς κινδύνους. Δώστε προσοχή όταν 
χρησιμοποιείτε το όχημα στην διαμόρφωση του Ποδηλάτου-Φορέα χωρίς την 
παρουσία παιδιών στο  ChildPod®. Το όχημα είναι λιγότερο σταθερό χωρίς 
βάρος εμπρός.

• Κινηθείτε  με  προσοχή  στις  άκρες  των  πεζοδρομίων  και  σε  ανώμαλες 
επιφάνειες.

• Μην χρησιμοποιείτε το όχημα στην διαμόρφωση του Ποδηλάτου-Φορέα αν 
δεν  είστε  σίγουροι  ότι  το  ποδήλατο  και  το  ChildPod® είναι  σωστά 
ασφαλισμένα  με  το  LeaderLink®.  Μην  χρησιμοποιείτε  το  όχημα  στην 
διαμόρφωση  Trailer αν δεν είστε σίγουροι ότι  o βραχίονας του  Trailer έχει 
ασφαλώς συζεύξει το ChildPod® με το ποδήλατο.

• Κατά την διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα και Trailer μην το χρησιμοποιείτε 
σε λόφους. Μπορεί να είναι δύσκολο να ελέγξετε την ταχύτητα σας κατά την 
κατάβαση.

• Πάντα να  χρησιμοποιείτε  την  πορτοκαλί  σημαία  ασφαλείας  για  αυξημένη 
ορατότητα.

• Σιγουρευτείτε  ότι  τα  ροδάκια  του  καροτσιού  είναι  στην  πάνω θέση  όταν 
ποδηλατείτε στην διαμόρφωση του Ποδηλάτου-Φορέα.

2.6 Οδηγίες Ασφαλείας για στην Χρήση του ChildPod®.
• Ανοίξτε το σωστά. Σιγουρευτείτε ότι το ChildPod® είναι πλήρως ανορθωμένο 

και κλειδωμένο πριν επιτρέψετε τα παιδιά να έρθουν κοντά του.
• Αποφύγετε την παγίδευση δαχτύλου. Δώστε προσοχή όταν αναδιπλώνετε και 

αναπτύσσετε  το  ChildPod®.  Δώστε  ιδιαίτερη  προσοχή  όταν  ανοίγετε  και 
κλείνετε τις ρόδες από το καροτσάκι.

• Επαληθεύστε  ότι  το  κλείδωμα  του  τιμονιού  έχει  συμπλεχθεί στις 
διαμορφώσεις  Καροτσάκι,  Jogger και  Trailer.  Σημειώστε  ότι  στην 
διαμόρφωση  Ποδηλάτου-Φορέα  (δείτε  παραπάνω)  το  κλείδωμα  τιμονιού 
πρέπει να είναι αποσυμπλεγμένο.

• Χρησιμοποιείτε πάντα το κορδόνι του Pod. Στις διαμορφώσεις καροτσάκι και 
Jogger, πάντα να χρησιμοποιείτε το κορδόνι του  Pod για να είστε σίγουροι 
ότι το ChildPod® δεν θα φύγει μακριά από εσάς.

• Σταθεροποιείστε  το  όχημα.  Πάντα  να  χρησιμοποιείτε  το  φρένο 
παρκαρίσματος όταν το ChilPod® είναι ακίνητο.

• Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το  ChilPod® σε σκάλες ή ασανσέρ. Μπορεί να 
χάσετε τον έλεγχο, ένα παιδί μπορεί να πεταχθεί έξω, ή μπορεί να συμβούν 
άλλοι τραυματισμοί.

• Στην διαμόρφωση καροτσάκι, μην τρέχετε ή τροχοδρομείτε με το ChilPod®.
• Στην διαμόρφωση καροτσάκι,  οι ρόδες πρέπει πάντα να είναι κλειδωμένες 

στην θέση κάτω.
• Στις διαμορφώσεις καροτσάκι και Jogger, να έχετε πάντα τα χέρια σας στην 

μπάρα. Μην σπρώχνετε το καροτσάκι μακριά σας.
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• Χρησιμοποιείστε το φρένο του Jogging ώστε να επιβραδύνετε κατάλληλα το 
ChilPod®.

• Μην κρεμάτε σακούλες ή βάρος στην μπάρα. Το ChilPod® μπορεί να γυρίσει 
προς  τα  πίσω,  με  αποτέλεσμα  κάποιο  τραυματισμό.  Χρησιμοποιείστε 
εξουσιοδοτημένα αξεσουάρ Zigo®.

2.7 Οδηγίες Ασφαλείας για την Xρήση σε Διαμόρφωση Ποδηλάτου.
• Διαβάστε  το  εγχειρίδιο  Κατόχου  Ποδηλάτου  Zigo® Leader™ για  πλήρεις 

οδηγίες χρήσης του Leader™ σας σε διαμόρφωση ποδηλάτου.
• Πάντα να σφίγγετε την μπροστινή ρόδα του ποδηλάτου όταν την τοποθετείτε. 

Δείτε το εγχειρίδιο Κατόχου Ποδηλάτου Zigo® Leader™ για πλήρεις οδηγίες.
• Πάντα να συνδέετε  τις  αρθρώσεις  του μπροστινού φρένου του ποδηλάτου 

αφού  έχετε  εγκαταστήσει  τον  μπροστινό  τροχό.  Δείτε  την  ενότητα  3, 
Ανοίγοντας τα κουτιά του Leader™.

2.8  Οδηγίες  Ασφαλείας  για  την  Σύμπλεξη  και  Αποσύμπλεξη  του 
Leader™.

• Όταν  συμπλέκετε  το  ποδήλατο  και  ChilPod®,  δώστε  προσοχή  στην 
ευθυγράμμιση  των  πιρουνιών  του  ποδηλάτου  με  την  σύνδεση  τιμονιού 
LeaderLink®, η οποία βρίσκετε στην βάση της κολόνας του LeaderLink®.

• Σφίξτε μαζί τον σφιγκτήρα του LeaderLink® και το σφιγκτήρα του Pod. Μην 
τα σφίγγετε υπερβολικά.

• Επαληθεύστε  το  φρένο  του  LeaderLink®.  Αφού  σφίξετε  τον  συνδετήρα 
φρένου  του  LeaderLink® με  την  μέγκενη,  πάντα  να  επαληθεύετε  ότι  ο 
αριστερός διακόπτης φρένου ενεργοποιεί τα φρένα τυμπάνου του ChilPod®.

• Αποφύγετε την παγίδευση δαχτύλου. Δώστε προσοχή όταν συμπλέκετε και 
αποσυμπλέκετε  το  ChilPod® από  το  ποδήλατο  για  να  αποφύγετε  την 
παγίδευση δαχτύλου.

• Ασφαλίστε  την  σύνδεση.  Στην  διαμόρφωση  Ποδηλάτου-Φορέα,  πάντα  να 
σιγουρεύεστε ότι το ποδήλατο είναι σωστά συνδεμένο με το ChilPod®.

• Οι ρόδες του καροτσάκι πρέπει να είναι στην θέση κάτω, πριν συμπλέξετε 
και αποσυμπλέξετε το  ChilPod® από το ποδήλατο. Όταν αποσυμπλέκετε το 
ChilPod® από το ποδήλατο, το ChilPod® θα γείρει προς τα εμπρός αν οι ρόδες 
του καροτσάκι δεν είναι στην θέση κάτω.
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3.0 Ανοίγοντας τα κουτιά του Leader™

Όταν ανοίγετε τα κουτιά του Leader™ , θα διαπιστώσετε ότι το Leader™ είναι σχεδόν 
πλήρως  συναρμολογημένο.  Το  ChilPod® αποστέλλεται  σε  διαμόρφωση 
Αποθήκευσης, ενώ το ποδήλατο  Zigo® απαιτεί μόνο την σύνδεση του τιμονιού και 
την αναδίπλωση των πεταλιών. Ένα κλειδάκι άλλεν συμπεριλαμβάνεται  στο κουτί 
του ποδηλάτου.

Στο κουτί του ChilPod® θα βρείτε το ChilPod®, το κουμπί απελευθέρωσης των πίσω 
τροχών με τα skewers, την σημαία ασφαλείας, το σκοινάκι ασφαλείας, το εγχειρίδιο 
Κατόχου, και την κάρτα εγγραφής.

3.1 Καταχωρίστε το Zigo® Leader™!
Το  ChilPod® και το ποδήλατο έρχονται μαζί με τα αυτοκόλλητα χαρτιά σειριακών 
αριθμών. Βρίσκονται στα εγχειρίδια κατόχου.

Ταχυδρομείστε την Κάρτα Εγγραφής
1. Βρείτε την Κάρτα Εγγραφής, το αυτοκόλλητο χαρτί του σειριακό αριθμού του 

ChilPod®, και το αυτοκόλλητο χαρτί του σειριακού αριθμού του ποδηλάτου.
2. Ξεκολλήστε  το  αυτοκόλλητο  του  ChilPod® από το  αυτοκόλλητο  χαρτί  και 

κολλήστε το στην Κάρτα Εγγραφής.
3. Κάντε το ίδιο με το χαρτί του ποδηλάτου.
4. Συμπληρώστε την Κάρτα Εγγραφής και ταχυδρομείστε την. (Προπληρωμένη 

στις Η.Π.Α. Εκτός Η.Π.Α. απαιτούνται έξοδα αποστολής).

ή Γραφτείτε Online
      1. Πηγαίνετε στο www  .  myzigo  .  com   και συμπληρώστε την online φόρμα.

Κρατήστε τους σειριακούς αριθμούς στο αρχείο σας
1. Βρείτε την Κάρτα Εγγύησης στο πίσω μέρος του Εγχειριδίου Κατόχου.
2. Κολλήστε τα αυτοκόλλητα των σειριακών αριθμών του ποδηλάτου και του 

ChilPod® και κρατήστε την στο αρχείο σας.
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3.2 Ετοιμάζοντας το Ποδήλατο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατεβάστε το στηριχτήρι για να κρατήσετε το ποδήλατο όρθιο κατά την διάρκεια της 
ετοιμασίας

3.2.1 Εγκατάσταση Άξονα Μπροστινού Τροχού
Ο άξονας μπροστινού τροχού βρίσκεται στο κουτί εξαρτημάτων. Είναι κάπως έτσι:

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι έντασης από το τέλος του  άξονα τροχού.
2. Εισάγετε  τον άξονα μέσα στο κενό  άξονα με το στενή άκρη του κωνικού 

ελατηρίου να βλέπει το κέντρο, ένα ελατήριο στην κάθε άκρη του κέντρου.
3. Επαναεγκαταστείστε το παξιμάδι έντασης.
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3.2.2 Εγκατάσταση μπροστινού τροχού ποδηλάτου (για χρήση στην διαμόρφωση 
ποδηλάτου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δείτε το εγχειρίδιο ποδηλάτου Zigo® για σαφείς οδηγίες πάνω στην εγκατάσταση του 
μπροστινού τροχού του ποδηλάτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο μπροστινός τροχός ποδηλάτου μπορεί να αποθηκευτεί στην θέση του μποστινού 
τροχού στον πίσω σάκο (προαιρετικό αξεσουάρ).

3.2.3 Εγκατάσταση τιμονιού του ποδηλάτου

1. Ελευθερώστε το τιμόνι από τα υλικά συσκευασίας.
2. Χρησιμοποιώντας το κλειδί άλλεν, αφαιρέστε τις βίδες μέγκενης του τιμονιού για 
να αποσπάσετε την πλάκα της μέγκενης από το σωλήνα.
3. Τοποθετήστε το κέντρο του τιμονιού στην πατούρα του σωλήνα. Συγκρατήστε το 
τιμόνι πάνω στο σωλήνα και επανατοποθετήστε την πλάκα της μέγκενης και τις βίδες 
της μέγκενης του τιμονιού χαλαρά.

4.Περιστρέψτε  το  τιμόνι  σε  μια 
άνετη θέση και γωνία.
5.  Σφίξτε  τις  βίδες  της  μέγκενης 
του  τιμονιού,  πρώτα  την  κάθε 
βίδα με τον ίδιο αριθμό στροφών 
προς την φορά του ρολογιού με το 
κλειδί  άλλεν,  μέχρι  να 
αντιληφθείτε  αντίσταση.  Στην 
συνέχεια  σφίξτε  την  κάθε  βίδα 
εναλλάξ με την ίδια δύναμη μέχρι 
κάθε  βίδα  να  σφίξει  πολύ  καλά 
και  να  μην  είστε  ικανοί  να 
μετακινήσετε  το  τιμόνι  εκτός 
θέσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο διακόπτης του μπροστινού τροχού θα πρέπει να είναι στα αριστερά και ο διακόπτης 
του πίσω τροχού στα δεξιά.
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• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Μετασχηματίστε στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα και ελέγξτε ότι οι διακόπτες 
των φρένων δεν παρεμβαίνουν με το πίσω μέρος του  ChildPod®.  Αυτό μπορεί να 
περιορίσει το στρίψιμο.

3.2.4 Εγκαθιστώντας την βάση LeaderLink®
1.  Αφαιρέστε  όλα  τα  υλικά 
συσκευασίας από το ποδήλατο.
2.  Εισάγετε  το  πόμολο  του 
LeaderLink® στην  κεφαλή  του 
σωλήνα  του  ποδηλάτου  που 
βρίσκεται  στο  κέντρο  της 
μέγκενης του σωλήνα.

3.2.5 Σύμπλεξη του μπροστινού σύρματος 
1. Βρείτε το σύρμα από το 
μπροστινό φρένο που οδηγεί στο 
μπροστινό μπράτσο φρένου του 
ποδηλάτου. Οδηγήστε το 
προστατευτικό του μπροστινού 
σύρματος φρένου προς τον οδηγό 
σύρματος και βάλτε το μέσα στην 
οπή η οποία βρίσκεται στο τέλος 
του οδηγού σύρματος.
2.  Με  το  ένα  χέρι  πιέστε  τα 
μπράτσα  των  φρένων  μαζί  και 
αγκιστρώστε  το  τέλος  του 
σύρματος στην σχισμή στο πάνω 
μέρος του μπράτσου του φρένου.
 3.  Κεντράρετε  το  ζυγό  του 
σύρματος,  και  στην  συνέχεια 
δοκιμάστε το φρένο
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3.2.6 Εγκατάσταση πεταλιών ποδηλάτου

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Μια  ακατάλληλη  εγκατάσταση  και  σφίξη  πεταλιών  μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
χαλάρωση,  με  αποτέλεσμα  την  ζημιά  του ποδηλάτου,  και  την  πρόκληση πιθανών 
σοβαρών τραυματισμών ή τον θάνατο του ποδηλάτη

1. Βάλτε μια μικρή δόση γράσου στο σπείρωμα του κάθε πεταλιού.
2. Δείτε για το γράμμα “L”  ή “R” στην πλευρά ή στο τέλος του άξονα του κάθε 

πεταλιού.
3. Τοποθετήστε το πετάλι με το γράμμα “R” στο βραχίονα στην δεξιά πλευρά 

του ποδηλάτου. Γυρίστε τον άξονα προς την φορά του ρολογιού με το χέρι.

• ΠΡΟΣΟΧΗ
Σιγουρευτείτε  ότι  δεν  τα  έχετε  βάλει  ανάποδα,  πράγμα  το  οποίο  μπορεί  να 
καταστρέψει τα σπειρώματα στο βραχίονα. Αν τα σπειρώματα δεν γυρίζουν εύκολα, 
μην τα πιέσετε. Βγάλτε τον άξονα έξω και ξεκινήστε ξανά.

4. Από τη στιγμή που το σπείρωμα είναι μέσα στο βραχίονα, σφίξτε τον άξονα 
καλά στο βραχίονα με την χρήση ενός κλειδιού 15mm ή με ένα ρυθμιζόμενο 
κλειδί.

5. Τοποθετήστε  το  πετάλι  με  το  γράμμα  “L”  στο  βραχίονα  στην  αριστερή 
πλευρά  του  ποδηλάτου.  Γυρίστε  τον  άξονα  ανάποδα  από  την  φορά  του 
ρολογιού  με  το  χέρι.  Από  τη  στιγμή  που  το  σπείρωμα  είναι  μέσα  στο 
βραχίονα, σφίξτε τον άξονα καλά στο βραχίονα με την χρήση ενός κλειδιού 
15mm ή με ένα ρυθμιζόμενο κλειδί.

3.2.7 Ασφάλιση του σφιγκτήρα του pod
Σιγουρευτείτε ότι ο σφιγκτήρας του pod είναι ασφαλισμένος.

1. Κρατήστε τον σφιγκτήρα του Pod 
επάνω και  στην θέση  του.  Γυρίστε 
το  πόμολο  προς  την  φορά  του 
ρολογιού.

• ΠΡΟΣΟΧΗ

Διατηρήστε το σφιγκτήρα του Pod 
ασφαλισμένο στην διαμόρφωση 
ποδηλάτου. Μη ασφαλισμένος 
σφιγκτήρας pod μπορεί να παρέμβει 
με το πεταλάρισμα. Μη 
ασφαλισμένος σφιγκτήρας pod 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια του πόμολου του σφιγκτήρα 
του pod.
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3.2.8 Ρυθμίζοντας το ποδήλατο για να ταιριάζει
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δείτε  το  εγχειρίδιο  ποδηλάτου  Zigo® για  σαφείς  οδηγίες  πάνω στην ρύθμιση του 
ύψους της σέλας, ρύθμιση θέσεων ελέγχου, και απόσταση φρένων

3.3 Συναρμολογώντας το ChildPod®

Η  συναρμολόγηση  του  ChildPod® είναι  εύκολη!  Χαμηλώστε  τα  ροδάκια  από  το 
καροτσάκι,  εγκαταστήστε  το  κουμπί  απελευθέρωσης  τροχών,  ανασηκώστε  το 
ChildPod®,  και  εναπατοποθετήστε  την  μπάρα.  Δείτε  την  ενότητα  4,  Βασικές 
Λειτουργίες του ChildPod® .

3.3.1 Εγκατάσταση του κουμπιού απελευθέρωσης άξονα
Βρείτε το κουμπί απελευθέρωσης τροχών και το κουμπί απελευθέρωσης άξονα.

1.  Εισάγετε  το  κουμπί 
απελευθέρωσης  άξονα  διαμέσου 
του  κέντρου  του  κουμπιού 
απελευθέρωσης τροχών.

 
3.3.2 Συνδέστε τα δύο άκρα της Σημαίας Ασφαλείας

3.3.3 Συναρμολόγηση ChildPod®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δείτε την ενότητα 4 για πλήρεις οδηγίες πάνω στις Βασικές Λειτουργίες ChildPod®.
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7. Συνδέστε το κορδόνι ασφαλείας στον δακτύλιο D πάνω από το hitch Beam
8. Σιγουρευτείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας είναι σωστά σχηματισμένες είτε για ένα 

είτε  για  δύο  παιδιά.  Δείτε  την  ενότητα  8.1  στο  Zigo® εγχειρίδιο 
συναρμολόγησης και χρήσης.

9. Εντοπισμός βλαβών στο φρενάρισμα  LeaderLink®  . Δείτε την ενότητα 10.0, 
Εντοπισμός Βλαβών.

Χαμήλωμα ροδών από το καροτσάκι

• ΠΡΟΣΟΧΗ
Κρατήστε  τα  χέρια  σας  μακριά  από  μετακινούμενα  εξαρτήματα.  Μπορεί  να 
πληγώσετε τα δάχτυλα σας.

Εγκατάσταση κουμπιού Απελευθέρωσης Πίσω Τροχών

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η μη σωστή εγκατάσταση του κουμπιού Απελευθέρωσης Πίσω Τροχών μπορεί να 
έχει  ως  αποτέλεσμα  τον  σοβαρό  τραυματισμό  ή  τον  θάνατο  του  ποδηλάτη  και 
των/του επιβατών/η του.

Ανύψωση ChildPod®

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Σιγουρευτείτε ότι το πίσω πλαίσιο του ChildPod® έχει κλειδώσει στην όρθια θέση του 
πριν το φορτώσετε με τους επιβάτες του. Η μη εκτέλεση αυτής της κίνηση μπορεί να 
προκαλέσει τον σοβαρό τραυματισμό ή τον θάνατο των/του επιβατών/η.

19



Επανατοποθέτηση της μπάρας

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η μη σωστή τοποθέτηση της μπάρας προς τα εμπρός στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-
Φορέα  μπορεί  να  μπορεί  να  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  παρεμβολή  της  στις 
δυνατότητες στριψίματος.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η τοποθέτηση της μπάρας προς τα εμπρός στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα και 
Trailer δημιουργεί  έχει  ως αποτέλεσμα την δημιουργία μιας μπάρας ασφαλείας σε 
περίπτωση  ατυχήματος.  Αυτό  βοηθάει  στο  να  κρατήσετε  τους  επιβάτες  του 
ChildPod® ασφαλείς.

Κλείδωμα Στριψίματος

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η μη σωστή σύμπλεξη του Κλειδώματος Στριψίματος στις διαμορφώσεις, καροτσιού, 
Jogger,  και  Trailer μπορεί  να  κάνει  το  ChildPod® δύσκολο  στο  χειρισμό  του και 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η μη σωστή αποσύμπλεξη του Κλειδώματος Στριψίματος μπορεί να κάνει το Leader™ 

μη ευέλικτο στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα.

Κορδόνι Ασφαλείας

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η  μη  χρήση  του  Κορδονιού  Ασφαλείας  στις  διαμορφώσεις  καροτσάκι  ή  Jogger 
μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου σε περίπτωση που χάσετε το πιάσιμο στο 
ChildPod®.  Πάντα  να  χρησιμοποιείτε  το  Κορδόνι  Ασφαλείας  στις  διαμορφώσεις 
Καροτσιού ή Jogger.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Μην χρησιμοποιείτε  το Κορδόνι Ασφαλείας στις  διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα 
και  Trailer.  Αποθηκεύστε  το  Κορδόνι  Ασφαλείας  στις  τσέπες  αποθήκευσης  του 
ChildPod® όταν δεν το χρησιμοποιείτε.  Το Κορδόνι Ασφαλείας μπορεί  να πιαστεί 
στις πίσω ρόδες του  ChildPod®, ή να παρεμβληθεί στην λειτουργία του σφιγκτήρα 
του Pod στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα.
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4.0 Βασικές Λειτουργίες ChildPod®

Σε  αυτή  την  ενότητα,  θα  μάθετε  τις  βασικές  λειτουργίες  του  ChildPod®.  Αυτό 
συμπεριλαμβάνει του κουμπί Απελευθέρωσης Τροχών, επανατοποθέτηση του ροδών 
από  το  καροτσάκι,  την  αναδίπλωση  και  την  ανύψωση  του  ChildPod®,  την 
επανατοποθέτηση της  μπάρας,  και  την  χρήση του  Κλειδώματος  Στριψίματος,  του 
φρένου  Jogging /  φρένο  πάρκινγκ,  την  Σημαία  Ασφαλείας,  και  του  Κορδονιού 
Ασφαλείας.

4.1 Κουμπί Απελευθέρωσης Τροχών
4.1.1 Εγκατάσταση Τροχών

1.  Πιέστε  το  κουμπί  στο κέντρο 
του πίσω τροχού.

2. Εισάγετε τον άξονα στο κέντρο 
της πλύμνης.
3. Επαληθεύστε ότι ο πίσω τροχός 
είναι ασφαλισμένος.
4 Επαναλάβατε στην άλλη πλευρά

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Η  μη  σωστή  εγκατάσταση  του 
κουμπιού  Απελευθέρωσης 
Τροχών  μπορεί  να  οδηγήσει  στο 
σοβαρό  τραυματισμό  ή  τον 
θάνατο  του  ποδηλάτη  και  των 
επιβατών του.

21



4.1.2 Αφαίρεση του κουμπιού Απελευθέρωσης Τροχών
Για χρήση σε διαμόρφωση αποθήκευσης

1. Πιέστε το κουμπί 
Απελευθέρωσης που βρίσκεται 
στο κέντρο του κάθε τροχού.

2. Αφαιρέστε τον άξονα από την 
πλύμνη.  Επαναλάβατε  με  τον 
δεύτερο τροχό. 

4.2 Ρόδες από το καροτσάκι
4.2.1 Χαμηλώνοντας τις ρόδες από το καροτσάκι
Για χρήση στην διαμόρφωση καροτσάκι

1. Αφαιρέστε την ταινία 
ασφαλείας από τους τροχούς 
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2.  Πιέστε  προς  τα  μέσα  του 
κουμπί  του  ρυθμιστή  τροχών 
καροτσιού.

3. Περιστρέψτε το τον τροχό του 
καροτσιού προς τα κάτω.

4.  Πιέστε  προς  τα  πάνω μέχρι  η 
συναρμογή  να  κλειδώσει  στην 
θέση  του.  Επαναλάβατε  με  τον 
δεύτερο τροχό.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Κρατήστε τα δάχτυλα σας μακριά 
από  μετακινούμενα  εξαρτήματα. 
Μπορεί να πληγώσετε τα δάχτυλα 
σας.

4.2.2 Ανυψώνοντας τις ρόδες του καροτσιού
Για χρήση στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα, Jogger, και Trailer.

1. Ολισθήστε το κουμπί 
απελευθέρωσης του καροτσιού 
προς τα εμπρός, και πιέστε το 
κουμπί του ρυθμιστή τροχών 
καροτσιού προς τα μέσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μη σωστή ανύψωση των 
τροχών του καροτσιού μπορεί να 
οδηγήσει σε ζημιά τους προϊόντος 
στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-
Φορέα, Jogging και τρέϊλερ.
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2. Περιστρέψτε τους τροχούς του 
καροτσιού  προς  τα  επάνω,  μέχρι 
να κλειδώσουν στην θέση τους.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Το  χαμήλωμα  των  τροχών  στις 
διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα, 
Jogging ή τρέϊλερ μπορεί να έχει 
σαν  αποτέλεσμα  την  αθέλητη 
σύγκρουση  με  αντικείμενα  στο 
έδαφος, πράγμα το οποίο θα σας 
κάνει να χάσετε τον έλεγχο.

3.  Ασφαλίστε τους με την ταινία 
ασφαλείας των τροχών.

4.3 Ανυψώνοντας και αναδιπλώνοντας το ChildPod®

4.3.1 Ανυψώνοντας το ChildPod®

1.  Πιάστε  τις  πλευρές  του  πάνω 
πλαισίου  του  ChildPod® και 
μετακινήστε το προς τα επάνω και 
προς  την  θέση  κλειδώματος.  Η 
πλάτη  θα  κλειδώσει  στην  θέση 
της.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Επαληθεύστε  ότι  η  πλάτη  του 
πλαισίου  του  ChildPod® έχει 
κλειδώσει  στην  όρθια  θέση  της 
πριν  το  φορτώσετε  με  τους 
επιβάτες.  Η  μη  επαλήθευση 
μπορεί  να  έχει  σαν  αποτέλεσμα 
τον  σοβαρό  τραυματισμό  ή  τον 
θάνατο των επιβατών.

4.3.2 Αναδιπλώνοντας το ChildPod®
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Για χρήση στην διαμόρφωση Αποθήκευσης

1. Σταθείτε πίσω από το 
ChildPod® και πιέστε και τα δύο 
σετ μοχλών αναδίπλωσης του Pod 
ταυτόχρονα. Αυτά βρίσκονται 
κάτω από τα κουμπιά του 
ρυθμιστή της μπάρας.

2. Πιέστε το πίσω πλαίσιο του 
ChildPod® προς τα κάτω.

4.4 Επανατοποθέτηση της μπάρας

Η μπάρα είναι  ρυθμιζόμενη,  σε μια  ποικιλία  θέσεων,  εξαρτώμενη  πάντα από την 
συγκεκριμένη χρήση του Leader™.

1.  Πιέστε  ταυτόχρονα  προς  τα 
μέσα  και  τα  δύο  κουμπιά  του 
ρυθμιστή της μπάρας.
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2. Καθώς κρατάτε πιεσμένα τα 
κουμπιά του ρυθμιστή 
περιστρέψτε την μπάρα στην 
επιθυμητή θέση.

4.4.1 Χρήσιμες θέσεις μπάρας
Για χρήση στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα και τρέϊλερ.

1.  Περιστρέψτε  την  μπάρα  προς 
τα εμπρός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τοποθετώντας την μπάρα προς τα 
εμπρός στις διαμορφώσεις 
Ποδηλάτου-Φορέα και τρέϊλερ, 
αυτή λειτουργεί σαν μπάρα 
ασφαλείας σε περίπτωση 
ατυχήματος. Αυτό βοηθάει να 
παραμένουν ασφαλείς οι επιβάτες 
του ChildPod®.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Η μη σωστή τοποθέτηση της 
μπάρας προς τα εμπρός στην 
διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα 
μπορεί να παρέμβει στην 
δυνατότητες στριψίματος.

1.  Περιστρέψτε  την  μπάρα  προς 
τα κάτω.
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4.5 Κλείδωμα Στριψίματος
4.5.1 Σύμπλεξη του κλειδώματος στριψίματος
Για χρήση στις διαμορφώσεις Καροτσιού, Jogger και Τρέϊλερ

1. Ευθυγραμμίστε τους πίσω 
τροχούς του ChildPod® ώστε να 
είναι ευθείς.

2. Τραβήξτε την λαβή του 
κλειδώματος στριψίματος προς τα 
έξω και περιστρέψτε την προς την 
φορά του ρολογιού. Αφήστε την 
λαβή όταν αυτή είναι σε οριζόντια 
θέση.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Η μη σωστή σύμπλεξη του 
κλειδώματος στριψίματος στις 
διαμορφώσεις, καροτσάκι, Jogger, 
και Trailer μπορεί να κάνει το 
ChildPod® δύσκολο στο χειρισμό 
του και μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμό

4.5.2 Αποσυμπλέκωντας το κλείδωμα στριψίματος
Για χρήση στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα.

1. Τραβήξτε την λαβή του 
κλειδώματος στριψίματος προς τα 
έξω και περιστρέψτε την προς την 
φορά του ρολογιού. Αφήστε την 
λαβή όταν αυτή είναι σε οριζόντια 
θέση.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Η μη σωστή αποσύμπλεξη του 
κλειδώματος στριψίματος μπορεί 
να κάνει το Leader™ μη ευέλικτο 
στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-
Φορέα.
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4.6 Φρένο Jogging/Παρκαρίσματος
4.6.1 Φρένο Jogging
Επιβραδύνει το  ChildPod® όταν χρησιμοποιείται στις διαμορφώσεις Καροτσιού και 
Jogger. Βρίσκεται στην μέση της μπάρας.

1. Τραβήξτε το διακόπτη του 
φρένου Jogging προς την μπάρα 
για να συμπλέξετε το φρένο του 
ChildPod®.

4.6.2 Φρένο Παρκαρίσματος
Το  Φρένο  Jogging δρα  επίσης  και  ως  Φρένο  Παρκαρίσματος,  κρατώντας  το 
ChildPod® σταθερό  σε  διάφορες  επιφάνειες.  Επίσης  είναι  διαθέσιμο  στην 
διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα.

Σύμπλεξη του Φρένου Παρκαρίσματος

1. Τραβήξτε το διακόπτη του 
Φρένου Jogging/Παρκαρίσματος 
προς την μπάρα. Πιέστε το 
κλείδωμα παρκαρίσματος προς τα 
μέσα και αφήστε το διακόπτη. Ο 
διακόπτης θα παραμείνει 
τραβηγμένος.

Αποσύμπλεξη του Φρένου Παρκαρίσματος

1. Τραβήξτε το διακόπτη του Φρένου  Jogging/Παρκαρίσματος προς την μπάρα. Το 
κλείδωμα παρκαρίσματος θα πεταχτεί προς τα επάνω.

2. Αφήστε το διακόπτη του Φρένου Jogging/Παρκαρίσματος.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελέγξτε  ότι  το  Φρένο  Παρκαρίσματος  έχει  απελευθερωθεί  πριν  ασφαλίσετε  τον 
συνδετήρα φρένων LeaderLink®. To φρενάρισμα LeaderLink® δεν θα συμπλεχθεί αν 
το Φρένο Παρκαρίσματος είναι σε χρήση όταν ο συνδετήρας φρένων έχει ασφαλιστεί.
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4.7 Σημαία Ασφαλείας
Για χρήση στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα, Jogger και τρέϊλερ.

1. Περάστε το κοντάρι της 
σημαίας διαμέσου του μανικιού 
σημαίας και μέσα στην θήκη του 
κονταριού.

4.8 Κορδόνι Ασφαλείας
Για χρήση στις διαμορφώσεις Καροτσιού και Jogger. Το κορδόνι ασφαλείας δένεται 
στο Hitch Beam του ChildPod®.

4.8.1 Εγκατάσταση του Κορδονιού Ασφαλείας

1. Περιτυλίξτε το κορδόνι ασφαλείας γύρω από το Hitch Beam.
2. Περάστε το κορδόνι ασφαλείας μέσα από μια από τις θηλιές. Και τα δύο άκρα 

του κορδονιού ασφαλείας έχουν θηλιά. Τραβήξτε σφικτά.

4.8.2 Χρήση του Κορδονιού Ασφαλείας

1. Περάστε τον καρπό σας μέσα από την θηλιά του κορδονιού ασφαλείας.
2. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε το κορδόνι ασφαλείας σε μια από 

τις θήκες αποθήκευσης του ChildPod®.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η  μη  σωστή  χρήση  του  Κορδονιού  Ασφαλείας  στις  διαμορφώσεις  καροτσάκι  ή 
Jogger μπορεί  να  οδηγήσει  στην  απώλεια  ελέγχου  σε  περίπτωση  που  χάσετε  το 
πιάσιμο  στο  ChildPod®.  Πάντα  να  χρησιμοποιείτε  το  Κορδόνι  Ασφαλείας  στις 
διαμορφώσεις καροτσάκι ή Jogger.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Μην χρησιμοποιείτε  το Κορδόνι Ασφαλείας στις  διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα 
και  Trailer.  Αποθηκεύστε  το  Κορδόνι  Ασφαλείας  στις  τσέπες  αποθήκευσης  του 
ChildPod® όταν δεν το χρησιμοποιείτε.  Το Κορδόνι Ασφαλείας μπορεί  να πιαστεί 
στις πίσω ρόδες του  ChildPod®, ή να παρεμβληθεί στην λειτουργία του σφιγκτήρα 
του Pod στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα.
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5.0  Μετατρέποντας  στην  διαμόρφωση  Ποδηλάτου-
Φορέα
Τώρα που έχετε ανοίξει τα κουτιά του Leader™ σας, και έχετε ετοιμάσει το ChildPod® 

και  το  ποδήλατο,  ας  μάθουμε  πως  μπορείτε  να  τα  συνδέσετε  μαζί  ώστε  να 
δημιουργήσετε το Ποδήλατο-Φορεά.

5.1 Προετοιμασία ChildPod® και ποδηλάτου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε  στην Ενότητα  4,  Βασικές  Λειτουργίες  ChildPod®,  για  συγκεκριμένες 
οδηγίες πάνω στην επανατοποθέτηση της μπάρας.
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5.1.1 Επανατοποθέτηση της μπάρας

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η μη σωστή τοποθέτηση της μπάρας προς τα εμπρός στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-
Φορέα μπορεί να παρέμβει στην δυνατότητες στριψίματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τοποθετώντας την μπάρα προς τα εμπρός στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα και 
τρέϊλερ,  αυτή  λειτουργεί  σαν  μπάρα  ασφαλείας  σε  περίπτωση  ατυχήματος.  Αυτό 
βοηθάει να παραμένουν ασφαλείς οι επιβάτες του ChildPod®.

5.1.2 Απελευθέρωση του σύρματος φρένου από τα μπράτσα

1. Πιέστε τα μπράτσα των 
φρένων μαζί και απαγκιστρώστε 
το σύρμα.

5.1.3 Αφαίρεση του μπροστινού τροχού

1. Περιστρέψτε τον μοχλό 
γρήγορης απελευθέρωσης 
του άξονα στην ανοιχτή του 
θέση.

31



2. Κρατήστε το παξιμάδι 
του άξονα (στην άλλη 
πλευρά του άξονα) και 
περιστρέψτε τον άξονα 
αντίστροφα από την φορά 
του ρολογιού για να 
αφαιρέσετε τον μπροστινό 
τροχό τελείως.

5.1.4 Απελευθέρωση του σφιγκτήρα του Pod.

1.  Περιστρέψτε  το  πόμολο 
του  σφιγκτήρα  του  Pod 
αντίστροφα  από  την  φορά 
του ρολογιού.
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5.2 Σύνδεση Ποδηλάτου και ChildPod® μαζί

5.2.1 Τοποθέτηση Ποδηλάτου στην βάση του LeaderLink® 

1. Τοποθετήστε τα πιρούνια του 
ποδηλάτου  πίσω  από  το 
ChildPod® και  χαμηλώστε  το 
ποδήλατο  πάνω  στην  βάση 
LeaderLink®,  η  οποία  βρίσκετε 
ανάμεσα  στις  θήκες  του 
ChildPod® και  τη  δοκό 
πρόσδεσης.
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5.2.2 Σύμπλεξη της σύνδεσης στριψίματος LeaderLink®

1. Κρατήστε το μπροστινό 
πιρούνι ίσιο, ευθυγραμμίστε τις 
άκρες του πιρουνιού με την 
σύνδεση στριψίματος, η οποία 
βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
βάσης LeaderLink®. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Ευθυγραμμίστε τις άκρες του 
πιρουνιού με την σύνδεση 
LeaderLink® σωστά. Η μη 
σωστή ευθυγράμμιση μπορεί να 
σας εμποδίσει να στρίβετε 
πλήρως στην διαμόρφωση 
Ποδηλάτου-Φορέα.

5.2.3 Ασφάλιση του Ποδηλάτου στο ChildPod®

1. Ανασηκώστε τον σφιγκτήρα 
του Pod ώστε να ταιριάξει 
ακριβώς με την δοκό πρόσδεσης 
του Pod.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Η μη σωστή ασφάλιση του 
σφιγκτήρα του Pod μπορεί να 
κάνει το Leader™ να χάσει την 
δομική του σταθερότητα και 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο.

2. Κρατήστε το σφιγκτήρα του 
Pod στην θέση του και 
περιστρέψτε το πόμολο προς 
την φορά του ρολογιού.
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5.2.4 Σύμπλεξη Συνδετήρα Φρένων LeaderLink®

1. Περιστρέψτε το πόμολο 
του συνδετήρα φρένων 
LeaderLink® προς την φορά 
του ρολογιού, για να 
συνδέσετε το διακόπτη του 
μπροστινού φρένου με τα 
τύμπανα φρένων του 
ChildPod®.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Ελέγξτε  ότι  το  Φρένο  Παρκαρίσματος  έχει  απελευθερωθεί  πριν  ασφαλίσετε  τον 
συνδετήρα φρένων LeaderLink®. To φρενάρισμα LeaderLink® δεν θα συμπλεχθεί αν 
το Φρένο Παρκαρίσματος είναι σε χρήση όταν ο συνδετήρας φρένων έχει ασφαλιστεί.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Επαληθεύστε ότι τα φρένα και το τιμόνι του LeaderLink® είναι λειτουργικά πριν τα 
χρησιμοποιήσετε.
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5.3 Μετατροπή του ChildPod®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε στην Ενότητα 4 για συγκεκριμένες οδηγίες στις Βασικές Λειτουργίες 
του ChildPod®.

5.3.1 Ανύψωση των τροχών του καροτσιού

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Το χαμήλωμα των τροχών του καροτσιού στις διαμορφώσεις του  Jogger, τρέϊλερ ή 
Ποδηλάτου-Φορέα μπορεί να οδηγήσει σε αθέλητες συγκρούσεις αντικειμένων στο 
έδαφος κατά την χρήση, με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η μη σωστή ανύψωση των τροχών του καροτσιού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του 
προϊόντος στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα, Jogging και τρέϊλερ.
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5.3.2 Αποσύμπλεξη του Κλειδώματος Στριψίματος

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η μη σωστή αποσύμπλεξη του κλειδώματος στριψίματος θα κάνει κάνει το Leader™ 

μη ευέλικτο στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα.

5.3.3 Αποθήκευση του μπροστινού τροχού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο  μπροστινός  τροχός  του  ποδηλάτου  μπορεί  να  αποθηκευτεί  στον  σφιγκτήρα 
μπροστινού τροχού της πίσω σχάρας. Διαθέσιμο σαν αξεσουάρ.

5.3.4 Αποθήκευση του Κορδονιού Ασφαλείας

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Μην χρησιμοποιείτε  το Κορδόνι Ασφαλείας στις  διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα 
και  Trailer.  Αποθηκεύστε  το  Κορδόνι  Ασφαλείας  στις  τσέπες  αποθήκευσης  του 
ChildPod® όταν δεν το χρησιμοποιείτε.  Το Κορδόνι Ασφαλείας μπορεί  να πιαστεί 
στις πίσω ρόδες του  ChildPod®, ή να παρεμβληθεί στην λειτουργία του σφιγκτήρα 
του Pod στην διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα.
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6.0 Μετατρέποντας σε Διαμορφώσεις Ποδηλάτου και 
Καροτσάκι

6.1 Αποσυνδέοντας το Leader™

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε  στην ενότητα 4, Βασικές Λειτουργίες  ChildPod® ,  για συγκεκριμένες 
οδηγίες στο χαμήλωμα των τροχών του καροτσιού.

6.1.1 Χαμήλωμα των τροχών του καροτσιού

• ΠΡΟΣΟΧΗ
Κρατήστε  τα  δάχτυλα  σας  μακριά  από  μετακινούμενα  εξαρτήματα.  Μπορεί  να 
πληγώσετε τα δάχτυλα σας.
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6.1.2 Απελευθέρωση του Συνδετήρα Φρένων LeaderLink®

1. Περιστρέψτε αντίστροφα από 
την φορά του ρολογιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανασηκώστε το πόμολο του 
συνδετήρα φρένων LeaderLink® 

ώστε να επαληθεύσετε ότι ο 
συνδετήρας φρένων 
LeaderLink® έχει αποσυνδεθεί. 
Το ποδήλατο δεν μπορεί να 
αποσυνδεθεί από το ChilPod® 

αν αυτή η σύνδεση δεν έχει 
απελευθερωθεί.

6.1.3 Απελευθέρωση του σφιγκτήρα του Pod

1. Περιστρέψτε αντίστροφα από 
την φορά του ρολογιού.

6.1.4 Αποσύνδεση του Leader™

1. Ανασηκώστε το ποδήλατο και 
βγάλτε το από το ChilPod®.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το ποδήλατο δεν 
ανασηκώνεται εύκολα από το 
ChilPod®, ελέγξτε ξανά ότι τα 
πόμολα του συνδετήρα φρένων 
LeaderLink®και του σφιγκτήρα 
του Pod έχουν αποσυνδεθεί 
πλήρως. 
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6.2 Ετοιμάζοντας το Ποδήλατο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε  στο Εγχειρίδιο  Κατόχου Ποδηλάτου για  συγκεκριμένες  οδηγίες  στην 
εγκατάσταση του μπροστινού τροχού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε στην Ενότητα 3, Ανοίγοντας τα κουτιά του Leader™ για συγκεκριμένες 
οδηγίες στην σύνδεση του σύρματος και στην ασφάλιση του σφιγκτήρα του Pod.
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6.3 Ετοιμάζοντας το ChildPod®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε  στην  Ενότητα  4,  Βασικές  Λειτουργίες  ChildPod® για  συγκεκριμένες 
οδηγίες στην σύμπλεξη του μηχανισμού κλειδώματος και στην επανατοποθέτηση της 
μπάρας.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η μη σωστή σύμπλεξη του μηχανισμού κλειδώματος στις διαμορφώσεις Καροτσιού, 
Jogger και  Τρέϊλερ  μπορούν  να  κάνουν  το  ChildPod® δύσκολο  στο  χειρισμό  και 
μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η  μη  χρήση  του  Κορδονιού  Ασφαλείας  στις  διαμορφώσεις  καροτσάκι  ή  Jogger 
μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου σε περίπτωση που χάσετε το πιάσιμο στο 
ChildPod®.  Πάντα  να  χρησιμοποιείτε  το  Κορδόνι  Ασφαλείας  στις  διαμορφώσεις 
Καροτσιού ή Jogger.
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7.0 Μετατρέποντας σε Διαμόρφωση Αποθήκευσης
Το ChildPod® αναδιπλώνει σε ένα συμπαγές πακέτο για εύκολη αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε στην Ενότητα 4 για συγκεκριμένες οδηγίες στις Βασικές Λειτουργίες 
ChildPod®
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8.0 Φροντίδα Παιδιού

8.1 Σύστημα Ζωνών
Το σύστημα ζωνών της  Zigo® αποτελείται  από ζώνες ασφαλείας  και ζώνη μέσης. 
Έρχεται  ρυθμισμένο  για  ένα  παιδί,  αλλά επεκτείνεται  ώστε  να  εξυπηρετήσει  δύο 
παιδιά, με την αγορά επιπλέον ζωνών ασφαλείας.

43



8.1.1 Ρυθμίζοντας το ύψος των ζωνών
Οι ζώνες ασφαλείας μπορούν να ρυθμιστούν σε τρία διαφορετικά ύψη, εξαρτωμένου 
από το μέγεθος του παιδιού σας, περνώντας τις ζώνες ασφαλείας κάτω από μια, δύο ή 
καμία από τις διασταυρούμενες ενισχυτικές λωρίδες.

• 12 μηνών ή μικρότερο : Χρησιμοποιήστε μαζί την χαμηλή και μεσαία 
διασταυρούμενη ενισχυτική λωρίδα.

• 12 – 36 μηνών : Χρησιμοποιήστε μόνο την μεσαία διασταυρούμενη 
ενισχυτική λωρίδα.

• 36  μηνών  και  μεγαλύτερο:  Μην  χρησιμοποιήσετε  κάποια  διασταυρούμενη 
ενισχυτική λωρίδα.

1.  Αφαιρέστε  τον  ρυθμιζόμενο  ιμάντα  ζωνών  ασφαλείας  από  την  διπλή  μπάρα 
ολίσθησης.

2. Τραβήξτε και τους δυο ρυθμιζόμενους ιμάντες των ζωνών ασφαλείας εκτός των 
διασταυρούμενων ενισχυτικών λωρίδων.

3.  Περάστε  τους  ρυθμιζόμενους  ιμάντες  των  ζωνών  ασφαλείας  μέσα  από  τον 
απαιτούμενο αριθμό διασταυρούμενων ενισχυτικών λωρίδων και μέσα στην διπλή 
μπάρα ολίσθησης.

4.  Επαναλάβατε στην άλλη πλευρά.

8.1.2 Ασφαλίζοντας το παιδί σας στο ChildPod®

Ανασηκώστε τις ζώνες ασφαλείας προς τα επάνω και εκτός καθώς τοποθετείτε τους 
επιβάτες. Τοποθετείστε το κάθε παιδί στο ChildPod® και τοποθετείστε την ζώνη του 
καβάλου ανάμεσα στα πόδια τους. Περάστε τις ζώνες ασφαλείας πάνω από το κεφάλι 
του κάθε παιδιού. Ρυθμίστε την ζώνη του καβάλου και τους ρυθμιζόμενους ιμάντες 
των ζωνών ασφαλείας με τέτοιο τρόπο ώστε οι πόρπες να βρίσκονται χαμηλά στο 
στήθος του κάθε παιδιού.

1. Τοποθετήστε την ζώνη του 
καβάλου στην πόρπη 
σφιξίματος των ζωνών 
ασφαλείας.

2. Τραβήξτε και τους δύο 
ρυθμιζόμενους ιμάντες των 
ζωνών ασφαλείας ώστε να 
σφίξει το πάνω μέρος των 
ζωνών ασφαλείας.

3. Ασφαλίστε την ζώνη μέσης 
και σφίξτε την.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Πάντα να ρυθμίζετε τις ζώνες ασφαλείας και την ζώνη του καβάλου έτσι ώστε να 
συναντιούνται χαμηλά στο στήθους του παιδιού. Η τοποθέτηση των ζωνών και των 
πορπών  κοντά στο λαιμό του παιδιού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή 
θάνατο.
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• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας μόλις το παιδί καθίσει χωρίς βοήθεια.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Αποφύγετε τους σοβαρούς τραυματισμούς από πτώσεις ή από γλίστρημα. Πάντα να 
χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας και την ζώνη μέσης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η  μη  τοποθέτηση  ενός  παιδιού  στην  κεντρική  θέση  μπορεί  να  προκαλέσει  την 
ανατροπή του ChildPod® με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ή τον θάνατο.

8.1.3 Επέκταση του Συστήματος Ζωνών Zigo® ώστε να εξυπηρετήσει δύο παιδιά

Τοποθετήστε  τις  ζώνες  ασφαλείας  δίπλα-δίπλα  ώστε  να  εξυπηρετήσουν  δύο 
παιδιά.
(Απαιτείται η απόκτηση δεύτερων ζωνών ασφαλείας)

1. Αφαιρέστε τις ζώνες ασφαλείας από την διπλή μπάρα ολίσθησης και από τις 
διασταυρούμενες ενισχυτικές λωρίδες.

2. Τοποθετήστε  τις  ζώνες  ασφαλείας  στην  αριστερή  θέση.  Επιλέξτε  το 
κατάλληλο ύψος των ζωνών και  περάστε τους  ρυθμιστικούς  ιμάντες  μέσω 
των σχετικών αριθμών των διασταυρούμενων ενισχυτικών λωρίδων και μέσα 
στην διπλή μπάρα ολίσθησης.

3. Επαναλάβατε το βήμα 2 με το δεύτερο σετ των ζωνών ασφαλείας στα δεξιά.

Επανατοποθέτηση των Ζωνών Μέσης
Οι κεντρικές ζώνες μέσης μπορούν να επανοτοποθετηθούν  στις εξωτερικές σχισμές 
ζωνών μέσης

1. Αφαιρέστε το μαξιλαράκι της 
πλάτης και αφαιρέστε τις ζώνες 
μέσης  από  τις  εσωτερικές 
σχισμές των ζωνών μέσης.
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2. Οι ζώνες μέσης είναι 
περασμένες μέσω των κάθετων 
ενισχυτικών λωρίδων. 
Αφαιρέστε τις ζώνες.

3. Τοποθετήστε ξανά το 
μαξιλαράκι πλάτης και περάστε 
τις ζώνες μέσης μέσω των 
εξωτερικών σχισμών για τις 
ζώνες ασφαλείας.
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8.2 Κλιματικός Έλεγχος

Το Leader™ έρχεται με ένα σκίαστρο που προστατεύει τους νεαρούς επιβάτες μέσα 
στο ChilPod®. Το χαρακτηριστικό ViewPort επιτρέπει στους φροντιστές να ελέγχουν 
τους επιβάτες τους. Για προστασία από τα ζουζούνια, αέρα, ψιχάλισμα και βροχή, το 
Σύστημα Ελέγχου Περιβάλλοντος και η επιπλέον Προστασία Βροχής είναι διαθέσιμα 
σαν αξεσουάρ.

8.2.1 Σκίαστρο και ViewPort
Όταν το σκίαστρο είναι σε χρήση, συγκρατείται από σημεία  Velcro στην επιφάνεια 
του  ChilPod®.  Μπορεί  επίσης  να  διπλώσει  ώστε  να  δώσει  πλήρη  ορατότητα  στα 
παιδιά ή να βγει εντελώς. Το σκίαστρο είναι εφοδιασμένο επίσης με το ViewPort, το 
οποίο επιτρέπει στην εύκολη οπτική επαφή με τα παιδιά.

Χρησιμοποιώντας το Σκίαστρο

1. Τοποθετήστε το σκίαστρο 
στα σημεία Velcro στην 
επιφάνεια του ChilPod®. Το 
σημεία αυτά βρίσκονται στην 
πλάτη του ChilPod® και στο 
πάνω μέρος του ανοίγματος.

Αναδιπλώνοντας το σκίαστρο

1. Αναδιπλώστε το σκίαστρο 
και συγκρατήστε το στα 
σημεία Velcro δίπλα στο 
ViewPort.

47



Χρησιμοποιώντας το ViewPort
1. Το ViewPort συνδέεται και 
αποσυνδέεται από το σκίαστρο 
μέσω των δύο σημείων Velcro.

Διπλώνοντας το ViewPort
1. Αποσπάστε το ViewPort από 
το σκίαστρο.

2. Αναδιπλώστε προς τα πίσω 
και συγκρατήστε το στα σημεία 
Velcro στη πλάτη του ChilPod®.

Αφαιρώντας το Σκίαστρο
1. Τραβήξτε το πίσω μέρος το 
σκιάστρου από το ChilPod®.

48



8.3 Λύσεις Αποθήκευσης επί του Ποδηλάτου
Το  Leader™  προσφέρει  πολλές  διαφορετικές  λύσεις  για  την  αποθήκευση  των 
αντικειμένων, δικών σας και των παιδιών σας, συμπεριλαμβανομένου πίσω θέσεων, 
και εσωτερικών θέσεων.

8.3.1 Αποθήκευση Μπροστινού Τροχού Ποδηλάτου
Ο  μπροστινός  τροχός  του  ποδηλάτου  αποθηκεύεται  στον  πίσω  σάκο.  Διαθέσιμο 
ξεχωριστό σαν αξεσουάρ. Δείτε την ενότητα 11 Αξεσουάρ.

8.3.2 Θήκες Αποθήκευσης
Υπάρχει  μια  σειρά  θέσεων  αποθήκευσης  στην  πλάτη  του  ChilPod®.  Στην  αρχή 
φαίνονται σαν δύο μεγάλες θήκες πλέγματος στην πλάτη του  ChilPod®. Εσωτερικά 
της  πάνω  θήκης  θα  βρείτε  δύο  μικρότερες  θήκες  πλέγματος  και  μια  θήκη  με 
φερμουάρ για τα πιο πολύτιμα αντικείμενα Εσωτερικά στο ChilPod®, θα βρείτε δύο 
set θηκών στην κάθε πλευρά.
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9.0 Φροντίδα και Συντήρηση
Το Zigo® Leader™ έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να αντέχει, αλλά η διάρκεια 
ζωής  εξαρτάται  από  την  φροντίδα  σας!  Η  συχνότητα,  ο  τρόπος  χρήσης  και  η 
συντήρηση είναι  παράγοντες που συνεισφέρουν στο προσδόκιμο  χρόνο ζωής του 
Leader™ σας.

9.1 Καταπόνηση και Σχισίματα
Αν  το  Leader™ σας  εκτίθεται  σε  διάφορες  μετεωρολογικές  συνθήκες  κατά  την 
διάρκεια  σκληρής  χρήση,  εξαρτήματα  και  μέρη  μπορεί  να  φτάσουν  το  όριο 
καταπόνησης  τους  πριν  από την  λήξη  της  εγγύησης.  Ωστόσο μη  νομίζετε  ότι  το 
Leader™ σας δεν είναι πλέον λειτουργικό. Επισκεφτείτε το κοντινότερο αντιπρόσωπο 
της Zigo® για σέρβις ή επικοινωνήστε με την Zigo® απευθείας.

Τα παρακάτω εξαρτήματα υποβάλλονται σε καταπόνηση λόγω χρήσης:
- Λάστιχα
- Ζάντες, κέντρα, άξονες και ακτίνες
- Συστατικά στριψίματος LeaderLink®

- Σημεία σύνδεσης LeaderLink®

- Σύρματα φρένου LeaderLink®

- Σύρματα φρένου Jogging/Παρκαρίσματος
- Ταμπούρα φρένων
- Τακάκια φρένων
- Μέρη ζωνών ασφαλείας
- Υφασμάτινη επιφάνεια
- Μαξιλαράκια καθισματων του ChildPod®

Εξαιτίας των:
- Φόρτωση επιβατών και αντικειμένων
- Ένταση Χρήσης
- Ποδηλατικές συνήθειες
- Μετεωρολογικές συνθήκες
- Έκθεση σε UV ακτίνες
- Υγρασία
- Βρομιά
- Θερμοκρασία
- Υγρασία
- Αλατότητα νερού
- Αλατότητα δρόμου
- Συνθήκες αποθήκευσης
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Κρατήστε το Leader™ σας καθαρό.
Το Leader™ είναι ένα όχημα για το δρόμο, με μετακινούμενα μέρη και εξαρτήματα. 
Κρατήστε το καθαρό. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε ολόκληρο το όχημα με ένα 
καθαρό βαμβακερό πανί. Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά. Καθαρίστε 
μόνο με απαλό σαπούνι και νερό. Η σωστή φροντίδα και συντήρηση θα αυξήσει την 
ζωή του προϊόντος σας. Επιπλέον οδηγίες και videos  μπορεί να είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο www  .  myzigo  .  com  

9.2 Υφασμάτινη Επιφάνεια
Ελέγχετε  συχνά  την  επιφάνεια  του  ChildPod®,  τις  ζώνες  ασφαλείας,  και  τα 
μαξιλαράκια  για  σκισίματα  ή  άλλα  σημάδια  ζημιάς.  Σκισίματα  στην  υφασμάτινη 
επιφάνεια μπορεί να εκθέσουν τα παιδιά σας σε μετακινούμενα εξαρτήματα, με ορατό 
το κίνδυνο τραυματισμού. Σκισίματα στις ζώνες ασφαλείας μπορεί να εκθέσουν τα 
παιδιά σας σε κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος.

Καθαρίστε την επιφάνεια με το χέρι με την χρήση ενός σαπουνιού ή ενός απαλού 
καθαριστικού και ζεστό νερό. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή καθαριστικά. 
Πάντα να δοκιμάζετε σε ένα μικρό διακριτικό σημείο της υφασμάτινης επιφάνειας 
για αλλοίωση χρώματος πριν το καθαρισμό. Μην το πλένετε με πλυστικό μηχάνημα.

9.3 Μηχανισμοί του ChildPod®

Χρησιμοποιείστε ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδια για να καθαρίζετε συχνά όλες τις 
περιοχές  των παρακάτω εξαρτημάτων.  Αυτό θα  διασφαλίσει  ότι  η  βρομιά  και  τα 
θραύσματα  δεν  θα  συσσωρευτούν  και  δεν  θα  παρεμβληθούν  στα  μετακινούμενα 
μέρη.

1. Τροχοί του καροτσιού
2. Μπάρα
3. Σφιγκτήρα του Pod, μέσα και έξω.
4. Βάση LeaderLink®

9.4 Λάστιχα, ζάντες, κέντρα, άξονες, και ακτίνες 
Χρησιμοποιείστε  ένα  στεγνό  πανί  χωρίς  χνούδια  για  να  καθαρίζετε  συχνά  τους 
τροχούς, κέντρα και άξονες του Leader® σας. Καθαρίζετε τα λάστιχα σας συχνά.

9.5 Μακρά Αποθήκευση
Αποθηκεύστε το  Zigo® Leader™ σας σε ένα καλά αεριζόμενο, στεγνό μέρος για να 
προλάβετε την δημιουργία μούχλας. Μην εκτίθεται το Leader™ σας σε απευθείας φως 
κατά  την  διάρκεια  μακράς  αποθήκευσης.  Μην  αποθηκεύετε  το  Leader™ σας  σε 
διαμόρφωση Ποδηλάτου-Φορέα ή συνδεμένο σε διαμόρφωση Τρέϊλερ για διάστημα 
μεγαλύτερο των δύο μηνών.
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9.6 Εποχική Συντήρηση
Το  ChildPod® και  το  πλαίσιο  του  ποδηλάτου  θα  πρέπει  να  καθαρίζεται  και  να 
προστατεύεται συχνά. Να έχετε το ποδήλατο σας συντηρημένο και ρυθμισμένο όπως 
περιγράφεται στο εγχειρίδιο ποδηλάτου.

• Να σφίγγετε τα παξιμάδια κλειδώματος  LeaderLink steering tie kai drag link
• Nα  ελέγχετε  τα  τακάκια  των  φρένων  στα  ταμπούρα  του  ChildPod® για 

υπερβολική φθορά.
• Να ελέγχετε τον συνδετήρα LeaderLink® ώστε να είστε σίγουροι ότι το φρένο 

είναι συνδεμένο.
• Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο ποδηλάτου για την συντήρηση του ποδηλάτου.

9.7 LeaderLink®

Σιγουρευτείτε  ότι  ο  συνδετήρας  φρένων  LeaderLink® και  τα  σημεία  έδρασης  του 
σφιγκτήρα του Pod συνδέονται σωστά και στρωτά. Τα πόμολα αυτά δεν χρειάζεται 
να πιέζονται.  Επαληθεύστε ότι  οι  άκρες  του πιρουνιού του ποδηλάτου ταιριάζουν 
σωστά με την σύνδεση στριψίματος. Τυχόν ζημιές είτε στις άκρες είτε στην σύνδεση 
μπορεί  να  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  μη  σωστή  λειτουργία  του  στριψίματος 
LeaderLink®.

Αν  ο  συνδετήρας  φρένων,  ο  σφιγκτήρας  του  Pod,  οι  άκρες  του  πιρουνιού,  ή  η 
σύνδεση στριψίματος παρουσιάσουν ζημιά και δεν εισέρχονται  /ταιριάζουν σωστά 
τότε σταματήστε αμέσως την χρήση του  Zigo® Leader™ σας, και επικοινωνήστε με 
τον  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο της  Zigo® για  σέρβις  ή  επικοινωνήστε  με  την 
Zigo® απευθείας.

9.7.1 Φρένο LeaderLink®

Όπως και στην περίπτωση κάθε συρμάτινου συστήματος φρεναρίσματος έτσι και το 
σύστημα φρεναρίσματος  LeaderLink® μπορεί  να χρειαστεί  ρύθμιση από καιρό  σε 
καιρό.  Παρακαλούμε  διαβάστε  αυτή  την  ενότητα  προσεκτικά.  Η  αντίδραση 
ισορροπίας  του  φρεναρίσματος  LeaderLink® είναι  επίσης  συνδεμένη  με  φρένο 
Jogging του  ChildPod® και,  σε  μικρότερο  βαθμό,  με  το  μπροστινό  φρένο  του 
ποδηλάτου.

Ρύθμιση του Βαρελοειδούς Ρυθμιστή Φρένου 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Αν  παρατηρήσετε  ότι  η  αντίδραση  ισορροπίας  του  φρεναρίσματος  LeaderLink® 

χρειάζεται  ρύθμιση,  κάντε  τα  παρακάτω  με  την  σειρά.  Η  μη  τήρηση  της  σειράς 
μπορεί  να  έχει  κακή  επίδραση  στην  αντίδραση  ισορροπίας  του  φρεναρίσματος 
LeaderLink®

1. Μετατρέψτε το  Leader™ σας σε διαμόρφωση  Ποδηλάτου-Φορέα και συνδέστε 
τον συνδετήρα φρένων LeaderLink®.
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2. Στον αριστερό μπροστινό 
διακόπτη φρένου του 
ποδηλάτου, βρείτε και 
περιστρέψτε τον βαρελοειδή 
ρυθμιστή LeaderLink® 

αντίστροφα από την φορά του 
ρολογιού. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε μέχρι 3-4 mm.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Μην ρυθμίσετε τον βαρελοειδή ρυθμιστή για πάνω 3-4  mm. Ο συνδετήρας φρένων 
μπορεί να μην συνδεθεί ξανά σε επόμενες προσπάθειες σύνδεσης.

3. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον συνδετήρα φρένου. Δοκιμάστε την σύνδεση 
φρένου.
4. Αν ο συνδετήρας φρένου δεν συνδεθεί, περιστρέψτε τον βαρελοειδή ρυθμιστή προς 
την φορά του ρολογιού για να μειώσετε την τάση και δοκιμάστε ξανά.

Ρύθμιση του Βαρελοειδούς Ρυθμιστή Των Ταμπούρων.
Υπάρχουν  δύο  βαρελοειδής  ρυθμιστές  στο  ταμπούρο  του  ChildPod®.  Ο  κάτω 
βαρελοειδής  ρυθμιστής  είναι  συνδεμένος  με  τον  συνδετήρα φρένων  LeaderLink®, 
ενώ  ο  άνω  βαρελοειδής  ρυθμιστής  είναι  συνδεμένος  με  το  φρένο  Jogging του 
ChildPod®.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φέρτε  τα  τακάκια  των  φρένων 
όσο  πιο  κοντά  γίνετε  στα 
ταμπούρο  χωρίς  όμως  να 
δημιουργείτε τριβή.

1.  Περιστρέψτε  τον  άνω  βαρελοειδή  ρυθμιστή  αντίστροφα  από  την  φορά  του 
ρολογιού.
2. Επαληθεύστε ότι δεν υπάρχει επαφή των τακακιών με τα ταμπούρο. Ανασηκώστε 
από το έδαφος τον πίσω τροχό του  ChildPod® και περιστρέψτε τον. Θα πρέπει να 
περιστρέφετε ελεύθερα
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3.  Αν  τα  τακάκια  ακουμπάνε  το  ταμπούρο,  ο  πίσω  τροχός  θα  σταματήσει  να 
περιστρέφετε γρήγορα. Αν συμβαίνει  αυτό,  περιστρέψτε  τον βαρελοειδή ρυθμιστή 
προς την φορά του ρολογιού για να μειώσετε την τριβή.
4. Επαναλάβατε στην άλλη πλευρά.

Ρύθμιση του Φρένου Jogging/Παρκαρίσματος
Μην περιστρέψετε τον βαρελοειδή ρυθμιστή στα ταμπούρα του  ChildPod® για να 
ρυθμίσετε το φρένο Jogging/Παρκαρίσματος.

1. Περιστρέψτε αντίστροφα από την φορά του ρολογιού τον βαρελοειδή ρυθμιστή 
που βρίσκετε στο διακόπτη φρένου Jogging/Παρκαρίσματος ο οποίος βρίσκεται στην 
μπάρα του ChildsPod®. Αυτό θα τεντώσει το σύρμα του φρένου.
2.  Κοιτάξτε τα μπράτσα φρένων του ChildPod®. Όταν τεντώνετε το σύρμα, μην το 
τεντώσετε στο σημείο όπου τα μπράτσα αρχίζουν να κινούνται.

Ρύθμιση του Μπροστινού Φρένου του Ποδηλάτου
Το μπροστινό φρένο του ποδηλάτου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσω της ρύθμισης 
των τακακιών φρένου.

1. Μετατρέψτε το Leader™ σε διαμόρφωση Ποδηλάτου.
2. Μην ρυθμίσετε τον βαρελοειδή ρυθμιστή του διακόπτη φρένων.
3. Δείτε το εγχειρίδιο του ποδηλάτου.

9.7.2 Εξαρτήματα Στριψίματος του LeaderLink®

Ο σωλήνας διατηρεί την ευθυγράμμιση του τιμονιού με το πιρούνι του ποδηλάτου. Η 
σύνδεση στριψίματος LeaderLink® μεταφέρει  τις κινήσεις του πιρουνιού στους πίσω 
τροχούς  του  ChildPod® μέσω  της  συνδετικής  ράβδου  LeaderLink®  και  του 
συστήματος στριψίματος drag link.

Η συνδετική ράβδος συνδέει την σύνδεση στριψίματος LeaderLink® με το drag link. 
Ρυθμίσεις στο turnkey της συνδετικής ράβδου θα γυρίσουν και τους ΔΥΟ τροχούς το 
ChildPod® , δεξιά ή αριστερά ταυτοχρόνως. Το drag Link  κρατάει τους πίσω τροχούς 
του  ChildPod® παράλληλους μεταξύ τους. Ρυθμίσεις στο  drag link  θα αυξήσει την 
κλίση προς τα μέσα ή προς τα έξω.

Η ευθυγράμμιση στριψίματος του LeaderLink® γίνεται στο εργοστάσιο. Προτείνουμε 
να ΜΗΝ ρυθμίζετε την συνδετική ράβδο και το σύστημα στριψίματος drag link του 
Leader® σας  εκτός  αν  είναι  απολύτως  απαραίτητο.  Η  εποχική  συντήρηση  των 
παξιμαδιών κλειδώματος  του συστήματος  στριψίματος  θα  προλάβει  τυχόν θέματα 
ευθυγράμμισης κατά την διάρκεια ζωής του προϊόντος σας. Ωστόσο, αν θεωρείται 
αναγκαία μια ρύθμιση της ευθυγράμμισης, σας συστήνουμε την ευθυγράμμιση του 
σωλήνα ή του πιρουνιού μόνο. Παρακαλούμε πηγαίνετε το Zigo® Leader™ σας στον 
κοντινό  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  της  Zigo® για  επαναευθυγράμμιση,  ή 
επικοινωνήστε με την Zigo® απευθείας.
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Ευθυγράμμιση του Σωλήνα με το Πιρούνι.
1. Χαλαρώστε όλες τις βίδες τις 
μέγκενης του σωλήνα 
στριψίματος με μια ή δύο 
στροφές.
2. Ευγενικά χτυπήστε το 
σωλήνα με την παλάμη του 
χεριού σας μέχρι να δείξει 
ευθεία μπροστά.
3. Επανασφίξτε τις δύο βίδες με 
τον ίδιο αριθμό στροφών με τον 
οποίο τις ξεβιδώσατε.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Το μη σωστό σφίξιμο των βιδών της μέγκενης του τιμονιού μπορεί να περιορίσει την 
λειτουργία του τιμονιού, πράγμα το οποίο μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο 
και να πέσετε. Βάλτε τον μπροστινό τροχό του ποδηλάτου ανάμεσα στα πόδια σας 
και  προσπαθήστε  να  στρέψετε  την  συναρμογή  τιμονιού/σωλήνα.  Αν  μπορείτε  να 
στρέψετε τον σωλήνα σε σχέση με τον μπροστινό τροχό ή να γυρίσετε το τιμόνι σε 
σχέση με το σωλήνα,, σφίξτε τις κατάλληλες βίδες.

Για επαγγελματίες ΜΟΝΟ
Ρυθμίστε την συνδετική ράβδο, και μετά το Drag Link

1. Χαλαρώστε τα παξιμάδια 
κλειδώματος. 
2. Περιστρέψτε τα Turnkeys της 
συνδετικής ράβδου όσο 
χρειάζεται για να ρυθμίσετε την 
ευθυγράμμιση.
3. Σφίξτε τα παξιμάδια 
κλειδώματος.
4. Επικοινωνήστε με την Zigo® 

για πιο λεπτομερείς οδηγίες.
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10. Εντοπισμός Βλαβών

10.1 Έλεγχος Γραμμών Φρένων στο ταμπούρο
10.1.1 Οι πίσω τροχοί του ChildPod® μπορεί να μην εγκαθίστανται εξαιτίας της 
σύμπλεξης του μπράτσου φρένου κατά την μεταφορά.

Κατά την διάρκεια της μεταφοράς το μπράτσο του φρένου μπορεί να συμπλεχθεί και 
να σπρώξει το καλώδιο εκτός του βαρελοειδούς ρυθμιστή. Το τέλος του καλωδίου 
πρέπει  να  εισαχθεί  πλήρως  μέσα  στον  βαρελοειδή  ρυθμιστή  για  να  λειτουργήσει 
σωστά.

10.2 Ρύθμιση των Βαρελοειδών Ρυθμιστών
10.2.1  Οι  πίσω τροχοί  του  ChildPod® μπορεί  να  μην  εγκαθίστανται  εξαιτίας 
υπερβολικής τάσης του μπράτσου φρένου.

Αν οι πίσω τροχοί του ChildPod® δεν εγκαθίστανται εξαιτίας υπερβολικής τάσης του 
μπράτσου φρένου,  οι  βαρελοειδής  ρυθμιστές  θα  πρέπει  να  μετακινηθούν  προς  τα 
μέσα για να χαλαρώσουν το μπράτσο.
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1. Απελευθερώστε τον άνω και κάτω παξιμάδι κλειδώματος των βαρελοειδών 
ρυθμιστών  για  να  επιτραπεί  στους  βαρελοειδής  ρυθμιστές  να  κινηθούν. 
Περιστρέψτε αντίστροφα από την φορά του ρολογιού.

2. Μετακινήστε  τον  άνω  και  κάτω  βαρελοειδή  ρυθμιστή   προς  τα  μέσα, 
περιστρέφοντας  προς  την  φορά  του  ρολογιού.  Γυρίστε  και  τους  δύο 
βαρελοειδής  ρυθμιστές  το  ίδιο,  και  δοκιμάστε  να  τοποθετήσετε  τον  τροχό 
κάθε 2 ή 3 στροφές.

3. Αφού εγκαταστήσετε τον πίσω τροχό, περιστρέψτε το παξιμάδι κλειδώματος 
του βαρελοειδούς ρυθμιστή προς της φορά του ρολογιού για να κλειδώσετε 
τον βαρελοειδή ρυθμιστή στην θέση του.

10.2.2 Ο διακόπτης του μπροστινού φρένου (αριστερός διακόπτης στο ποδήλατο) 
και  το  μπράτσο  φρένου  μπορεί  να  μην  γυρνάνε  προς  τα  πίσω,  στην  θέση 
αποσύμπλεξης

Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει χαλαρότητα σε κάποια από τις γραμμές καλωδίων. Η 
υπερβολική χαλαρότητα είναι πιο πιθανόν να συμβεί στο ChildPod® , ανάμεσα στην 
βάση του LeaderLink® και το ταμπούρο.

1. Αποσυνδέστε  το ποδήλατο από το  ChildPod®. Τραβήξτε  προς  τα πίσω τα 
μπράτσα των φρένων για να σιγουρευτείτε ότι έχουν επιστρέψει στην θέση 
αποσύμπλεξης.

2. Γυρίστε  το  ChildPod® στο  πλάϊ.  Ελέγξτε  όλες  τις  γραμμές  φρένων  για 
χαλάρωση στις θέσεις των καλωδίων.

3. Από την στιγμή που χαλάρωση σε γραμμή φρένου έχει διαπιστωθεί :
α)  Περιστρέψτε  το  παξιμάδι  κλειδώματος  του  βαρελοειδούς  ρυθμιστή 

αντίστροφα από την φορά του ρολογιού για να επιτραπεί η κίνηση του 
βαρελοειδούς ρυθμιστή.

β)  Εξαλείψτε την χαλάρωση με την περιστροφή του βαρελοειδούς ρυθμιστή 
της  χαλαρής  γραμμή  αντίστροφα  από  την  φορά  του  ρολογιού.  Μην 
σφίγγετε υπερβολικά τον βαρελοειδή ρυθμιστή. Δείτε την ενότητα 2.2.1 
για επιπλέον οδηγίες σε περίπτωση υπερβολικής σφίξης.

γ)  Ασφαλίστε  το  παξιμάδι  κλειδώματος  του  βαρελοειδούς  ρυθμιστή 
γυρνώντας προς την φορά του ρολογιού.

δ)   Συνδέστε το ποδήλατο με το ChildPod® και ελέγξτε την συμπεριφορά του 
διακόπτη μπροστινού φρένου.
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11.0 Προδιαγραφές

Αντικείμενο Προδιαγραφές Σημειώσεις
Διαμορφώσεις :
Leader™ Ποδήλατο-Φορέας Τρίκυκλο στυλ κάμπιας Δύο  μπροστινοί 

τροχοί
Zigo® Ποδήλατο Ποδήλατο Ποδήλατο Πόλης

Jogger (αξεσουάρ) 3 τροχοί Μονός  τροχός  για 
Jogging

Καροτσάκι 4 τροχοί Δύο μπροστινοί 
τροχοί καροτσιού 

Τρέϊλερ (αξεσουάρ) Μπράτσο τρέϊλερ Συνδέεται με το 
Hitch Bracket, 
συμβατό με όλα τα 
ποδήλατα.

Τιμόνι
Leader™ Ποδήλατο-Φορέας Tie rod and drag link
Ποδήλατο Τυπικό ποδήλατο
Καροτσάκι Μπροστινοί τροχοί καροτσιού
Τροχοί
Μπροστινοί καροτσιού 8’’ τροχοί
Καροτσιού πίσω/τρίκυκλου μπροστά 20’’ με εσωτερικά ταμπούρα 

φρένων, κουμπί απελευθέρωσης
Πίσω ποδηλάτου 20’’ με εσωτερικές ταχύτητες 

και ταμπούρο φρένων
Μπροστινός ποδηλάτου 20’’ ελεύθερος τροχός
Jogging 16’’ ελεύθερος τροχός
Χωρητικότητα παιδιών 1  ή  2  με  επιπλέον  ζώνες 

ασφαλείας (αξεσουάρ)
Φρένα Δύο μπροστινά ταμπούρα,  πίσω 

ταμπούρο, Jogging/Παρκάρισμα
Μπροστινό τρικύκλου Εσωτερικά μπροστινά 

ταμπούρα (2)
Μπροστινό ποδηλάτου Με μπράτσα τύπου V
Πίσω ποδηλάτου Εσωτερικό ταμπούρο φρένων
Jogging/Παρκάρισμα Μέσω  των  ταμπούρων  του 

ChildPod®
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Σχέσεις 7τάχυτο εσωτερικό κέντρο
Ρυθμιζόμενη μπάρα Πολλαπλές θέσεις
Ζώνες ασφαλείας παιδιών Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων με 

μεταβλητό ύψος
Ζώνες  ασφαλείας 
με βάτες και ζώνη 
μέσης

Διαστάσεις 
Πλάτος 80 cm (31.5 in)
Μήκη

Συνολικό 224 cm (88 in)
Καροτσιού 107 cm (42 in)
Jogger 147 cm (58 in)
Ποδηλάτου 160 cm (63 in)

Από το έδαφος μέχρι την μπάρα 89 cm (35 in) στην οριζόντια 
θέση

Στις πολλαπλές 
θέσεις το εύρος 
είναι από 79 cm 
(31 in) σε 107 cm 
(42 in)

Πλάτος ώμων 60 cm (23.5 in)
Πλάτος σέλας 48 cm (19 in)
Πλάτος γόνατου 48 cm (19 in)
Ύψος κεφαλής 64 cm (25 in)
Ισχίο μέχρι το γόνατο 25 cm (10 in)
Γόνατο μέχρι πατούσα 36 cm (14 in)
Χωρητικότητα βάρους 36,4 κιλά (80 lbs)
Βάρος καροτσιού 18.6 κιλά (41 lbs)
Βάρος ποδηλάτου 15.5 κιλά (34 lbs)
Σκιάστρο Μερική κάλυψη
Προστατευτικό σκόνης (αξεσουάρ 
ECS)

Πλήρης  κάλυψη  από  έντομα 
και σκόνη

Προστατευτικό ψιχαλίσματος 
(αξεσουάρ ECS)

Καλύπτει  τα  ανοίγματα  του 
ChildPod® για  ελαφριά  βροχή 
και προστασία από τον αέρα

Προστατευτικό βροχής (αξεσουάρ, 
ECS)

Διάφανο  πλαστικό  κάλυμμα 
RoHS

Αποθήκευση μπροστινού τροχού Στην πίσω σκάρα με θέση 
αποθήκευσης
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Χαρακτηριστικά:
Δυναμικό φρενάρισμα Τα  ταμπούρα  φρένων  του 

ChildPod®  εξισορροπούνται 
αυτόματα  έτσι  ώστε  να  μην 
υπάρχει  αλλαγή  κατεύθυνσης 
λόγω φρεναρίσματος

Μπροστινό διαμέρισμα παιδιών Αυξημένη ορατότητα και 
μεγαλύτερος έλεγχος 

Κουμπί απελευθέρωσης των πίσω 
τροχών του ChildPod®

Εύκολη μετατροπή μεταξύ 
διαμορφώσεων
Πλαίσιο με σχεδιασμό ασφαλείας για 
να  προστατεύονται  οι  επιβάτες  του 
ChildPod®

Μπροστινή  ζώνη  ελεγχόμενης 
παραμόρφωσης

Λωρίδες υψηλής ορατότητας Zigo® Ανακλαστικό υλικό
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12.0 Αξεσουάρ

12.1 Κιτ Jogger για το ChildPod®

Μετατρέπει το ChildPod® από διαμόρφωση καροτσάκι σε διαμόρφωση Jogger.

12.1.1 Εγκατάσταση κιτ Jogger

1. Εισάγετε το κιτ Jogger μέσα 
στην υποδοχή αξεσουάρ του 
Pod, το οποίο βρίσκεται σε 
μπροστινό πλαίσιο του 
ChildPod®.
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3. Εισάγετε τον πείρο μέσα στο 
συνδετήρα του Jogger.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Σιγουρευτείτε ότι ο πείρος του 
συνδετήρα έχει εισαχθεί 
πλήρως.

12.1.2 Μετατροπή ChildPod®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε  στην ενότητα 4 για συγκεκριμένες  οδηγίες  στις  Βασικές  Λειτουργίες 
ChildPod®.
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Ανύψωση τροχών καροτσιού

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Το χαμήλωμα των τροχών του καροτσιού στις διαμορφώσεις του  Jogger, τρέϊλερ ή 
Ποδηλάτου-Φορέα μπορεί να οδηγήσει σε αθέλητες συγκρούσεις αντικειμένων στο 
έδαφος κατά την χρήση, με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η μη σωστή ανύψωση των τροχών του καροτσιού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του 
προϊόντος στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα, Jogging και τρέϊλερ.

Σύμπλεξη Κλειδώματος Στριψίματος

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η μη σωστή σύμπλεξη του μηχανισμού κλειδώματος στις διαμορφώσεις Καροτσιού, 
Jogger και  Τρέϊλερ  μπορούν  να  κάνουν  το  ChildPod® δύσκολο  στο  χειρισμό  και 
μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό.

Χρήση Κορδονιού Ασφαλείας

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η  μη  χρήση  του  Κορδονιού  Ασφαλείας  στις  διαμορφώσεις  καροτσάκι  ή  Jogger 
μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου σε περίπτωση που χάσετε το πιάσιμο στο 
ChildPod®.  Πάντα  να  χρησιμοποιείτε  το  Κορδόνι  Ασφαλείας  στις  διαμορφώσεις 
Καροτσιού ή Jogger.

12.1.3 Ρύθμιση του κατευθυντικότητας του κιτ Jogger
Μετά από κάποιο διάστημα μπορεί να παρατηρήσετε ότι η κατευθυντικότητα του κιτ 
Jogger να μην είναι πλέον ευθεία. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με την ολίσθηση της 
υποδοχής του κιτ Jogger  αριστερά ή δεξιά.

1. Με την χρήση ενός κλειδιού 
άλλεν  χαλαρώστε τις βίδες που 
βρίσκονται στο πάνω μέρος τις 
υποδοχής αξεσουάρ του Pod. 
Χρησιμοποιείστε ένα κλειδί για 
να συγκρατήσετε τα παξιμάδια 
στην θέση τους στην κάτω 
πλευρά της υποδοχής αξεσουάρ 
του Pod.
2.  Ρυθμίστε  αριστερά  ή  δεξιά, 
όσο  απαιτείται,  και  σφίξτε  τις 
βίδες. 
3. Ελέγξτε την κατευθυντικότητα 
τρέχοντας με το Jogger για 
αρκετά μέτρα. Επαναρυθμίστε αν 
χρειάζεται.  
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12.2 ChilPod® Τρέϊλερ κιτ

Μετατρέπει το ChildPod® από διαμόρφωση καροτσάκι σε διαμόρφωση τρέϊλερ. Στην 
διαμόρφωση τρέϊλερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ποδήλατο με τροχούς μέχρι 
28’’.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατεβάστε τον ορθοστάτη για να κρατήσετε το ποδήλατο όρθιο κατά την διάρκεια 
της συναρμολόγησης.

12.2.1 Εγκατάσταση της Λαβής του Τρέϊλερ
1. Αφαιρέστε το παξιμάδι του 
τροχού από την πλευρά που δεν 
έχει την αλυσίδα.
2. Βάλτε την λαβή.
3. Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε 
το παξιμάδι

12.2.2 Εγκατάσταση του κιτ Τρέϊλερ στο ChildPod®

1. Εισάγετε τον βραχίονα του 
τρέϊλερ μέσα στην υποδοχή 
αξεσουάρ του ChildPod®

2. Εισάγετε τον πείρο του 
συνδετήρα του τρέϊλερ.

3. Τυλίξτε την δευτερεύουσα 
ταινία ασφαλείας γύρω από τον 
εμπρός προφυλακτήρα και 
συνδέστε την με τον εαυτό της.
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12.2.3 Σύνδεση του Τρέϊλερ κιτ με τη Λαβή
1. Ολισθήστε την άκρη του 
τρέϊλερ μέσα στην λαβή.
2. Εισάγετε τον πείρο.

3. Τυλίξτε την δευτερεύουσα 
ταινία ασφαλείας γύρω από το 
ψαλίδι του ποδηλάτου και 
συνδέστε την με τον εαυτό της.

12.2.4 Μετατροπή σε ChildPod®

66



ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε  στην ενότητα 4 για συγκεκριμένες  οδηγίες  στις  Βασικές  Λειτουργίες 
ChildPod®

Ανύψωση του τροχών καροτσιού

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Το χαμήλωμα των τροχών του καροτσιού στις διαμορφώσεις του  Jogger, τρέϊλερ ή 
Ποδηλάτου-Φορέα μπορεί να οδηγήσει σε αθέλητες συγκρούσεις αντικειμένων στο 
έδαφος κατά την χρήση, με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η μη σωστή ανύψωση των τροχών του καροτσιού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του 
προϊόντος στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα, Jogging και τρέϊλερ.

Τοποθέτηση την μπάρας μπροστά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τοποθετώντας την μπάρα προς τα εμπρός στις διαμορφώσεις Ποδηλάτου-Φορέα και 
τρέϊλερ,  αυτή  λειτουργεί  σαν  μπάρα  ασφαλείας  σε  περίπτωση  ατυχήματος.  Αυτό 
βοηθάει να παραμένουν ασφαλείς οι επιβάτες του ChildPod®.

Σύμπλεξη Κλειδώματος Στριψίματος

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η μη σωστή σύμπλεξη του μηχανισμού κλειδώματος στις διαμορφώσεις Καροτσιού, 
Jogger και  Τρέϊλερ  μπορούν  να  κάνουν  το  ChildPod® δύσκολο  στο  χειρισμό  και 
μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό.

Χρήση Κορδονιού Ασφαλείας

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Η  μη  χρήση  του  Κορδονιού  Ασφαλείας  στις  διαμορφώσεις  καροτσάκι  ή  Jogger 
μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου σε περίπτωση που χάσετε το πιάσιμο στο 
ChildPod®.  Πάντα  να  χρησιμοποιείτε  το  Κορδόνι  Ασφαλείας  στις  διαμορφώσεις 
Καροτσιού ή Jogger.
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12.3 Σύστημα Ελέγχου Περιβάλλοντος Zigo®

Το Σύστημα Ελέγχου Περιβάλλοντος  Zigo® είναι  αποθηκευμένο σε μια  τσάντα η 
οποία  προσδένεται  στο  μπροστινό  τμήμα  του  ChildPod®.  Το  Σύστημα  Ελέγχου 
Περιβάλλοντος  Zigo® περιλαμβάνει ένα δίχτυ και την προστασία ψιλής βροχής, τα 
οποία προστατεύουν από τα έντομα και την ψιλή βροχή. Είναι αποθηκευμένα σε μια 
τσάντα ECS, η οποία προσδένεται στο μπροστινό τμήμα του ChildPod®.

12.3.1 Πρόσδεση της τσάντας ECS στο ChildPod®.
1. Η τσάντα ECS προσδένεται 
στα πλευρά του ChildPod®.

12.3.2 Τοποθέτηση καλύμματος στο ChildPod®.
Και τα δύο καλύμματα μπορούν να συνδεθούν στο σκίαστρο μέσω φερμουάρ για να 
προστατεύσουν τους επιβάτες.

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα από 
την τσάντα ECS  και συνδέστε 
τα στο σκίαστρο. Το σκίαστρο 
έχει δύο φερμουάρ. Το κάλυμμα 
ψιλής βροχής συνδέεται στο 
φερμουάρ που είναι εγγύτερα 
στην μπροστινή άκρη του 
σκιάστρου.

2. Υπάρχουν ελαστικά κορδόνια 
στο τέλος κάθε καλύμματος. 
Τεντώστε τα κορδόνια γύρω 
από τα κουμπιά στο κάτω μέρος 
του ChildPod®.
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3. Πιέστε τα σημεία σύνδεσης 
Velcro.

12.3.3 Χρήση ενός καλύμματος κάθε φορά
Το δίχτυ  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  μόνο  του,  κάνοντας  ρολό  προς  τα  επάνω το 
κάλυμμα προστασίας ψιλής βροχής και αποθηκεύοντας το στο σκίαστρο.

12.3.4 Αποθήκευση καλυμμάτων ενώ αυτά είναι τοποθετημένα στο ChildPod®.
Αν το επιλέξετε τα καλύμματα μπορούν να αποθηκευτούν στο ChildPod®.

1. Απελευθερώστε τα ελαστικά 
κορδόνια.
2. Κάντε ρολό τα καλύμματα 
προς το σκίαστρο.
3. Κρατήστε τα στην θέση τους 
με τις ελαστικές θηλιές που 
βρίσκονται κάτω από το 
σκίαστρο.
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12.4 Κάλυμμα Βροχής Zigo®

Το κάλυμμα βροχής Zigo® προστατεύει τους επιβάτες από δυνατή βροχή. Μπορεί να 
τοποθετηθεί πάνω από το σύστημα έλεγχου περιβάλλοντος.

12.4.1 Εγκατάσταση του Καλύμματος Βροχής
1. Το κάλυμμα βροχής 
συνδέεται στα σημεία σύνδεσης 
Velcro.
2. Ελαστικά κορδόνια 
τυλίγονται γύρω από τα κουμπιά 
στο κάτω μέρος του ChildPod®.

12.4.2 Εγκατάσταση του Καλύμματος Βροχής
Το παράθυρο του καλύμματος βροχής μπορεί να γίνει ρολό προς τα επάνω και να 
αποθηκευτεί στην “ανοιχτή” του θέση.

1. Κάντε το κάλυμμα βροχής ρολό προς το σκιάστρο.
2. Κρατήστε  το  στην  θέση  του  στην  θέση  του  με  τις  ελαστικές  θηλιές  που 

βρίσκονται στο πάνω μέρος του παραθύρου του καλύμματος βροχής.
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12.5 Σχάρα Ποδηλάτου

12.5.1 Εγκατάσταση Σχάρας Ποδηλάτου

1. Ευθυγραμμίστε την πίσω σχάρα με τα 4 σημεία σύνδεσης στο πλαίσιο του 
ποδηλάτου.  Η  πλάκα  τοποθέτησης  του  μπροστινού  τροχού  θα  πρέπει  να 
κοιτάει προς τα πίσω.

2. Μες  την  χρήση  των  παρεχόμενων  βιδών,  συνδέστε  την  πίσω  σχάρα  στο 
πλαίσιο του ποδηλάτου.

12.5.2 Αποθήκευση του Μπροστινού Τροχού στην Σχάρα του Ποδηλάτου.

1. Κρατήστε  τον  μοχλό  γρήγορης  απελευθέρωσης  στην  “ανοιχτή”  του  θέση. 
Ξεβιδώστε  το  παξιμάδι  γρήγορης  απελευθέρωσης  αρκετά  ώστε  να  του 
επιτραπεί να ολισθήσει από το πάχος της πλάκας τοποθέτησης του τροχού

2. Εισάγετε  τον  τροχό  από  την  πλευρά  του  παξιμαδιού  του  άξονα  γρήγορης 
απελευθέρωσης μέσα στην πλάκα τοποθέτησης και  ολισθήστε τον προς τα 
κάτω. Θα πρέπει να ολισθαίνει εύκολα.

3. Σφίξτε  το  παξιμάδι  και  μετακινείστε  τον  μοχλό  γρήγορης  απελευθέρωσης 
στην “κλειστή” του θέση. Μην πιέσετε τον μοχλό. Αν ο μοχλός δεν κλείνει 
εύκολα, χαλαρώστε το παξιμάδι κατά ¼ της στροφής και προσπαθήστε ξανά.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επαληθεύστε ότι ο τροχός είναι ασφαλισμένος στην θέση του. Το παξιμάδι θα πρέπει 
να είναι σφιχτό και επίπεδο με την επιφάνεια της πλάκας τοποθέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά του άξονα του τροχού, μην εφαρμόσετε παραπάνω 
πίεση ή παραπάνω βάρος στον τροχό όταν αυτός είναι τοποθετημένος.
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12.6 Επέκταση του Συστήματος Ζωνών Ασφαλείας  Zigo® ώστε να 
εξυπηρετήσουν  δύο παιδιά :

Τοποθέτηση των ζωνών ασφαλείας δίπλα-δίπλα ώστε να εξυπηρετήσουν δυο (2) 
παιδιά.
(Είναι απαραίτητη η απόκτηση δεύτερων ζωνών ασφαλείας)

1. Αφαιρέστε τις ζώνες ασφαλείας από την διπλή μπάρα ολίσθησης και από τις 
διασταυρούμενες ενισχυτικές λωρίδες.

2. Τοποθετήστε  τις  ζώνες  ασφαλείας  στην  αριστερή  θέση.  Επιλέξτε  το 
κατάλληλο ύψος των ζωνών και  περάστε τους  ρυθμιστικούς  ιμάντες  μέσω 
των σχετικών αριθμών των διασταυρούμενων ενισχυτικών λωρίδων και μέσα 
στην διπλή μπάρα ολίσθησης.

3. Επαναλάβατε το βήμα 2 με το δεύτερο σετ των ζωνών ασφαλείας στα δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αναφερθείτε στην Ενότητα 8 για συγκεκριμένες οδηγίες στην Φροντίδα Παιδιών
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Επανατοποθέτηση των Ζωνών Μέσης
Οι κεντρικές ζώνες μέσης μπορούν να επανοτοποθετηθούν  στις εξωτερικές σχισμές 
ζωνών μέσης

1. Αφαιρέστε το μαξιλαράκι της 
πλάτης και αφαιρέστε τις ζώνες 
μέσης  από  τις  εσωτερικές 
σχισμές των ζωνών μέσης.

2. Οι ζώνες μέσης είναι 
περασμένες μέσω των κάθετων 
ενισχυτικών λωρίδων. 
Αφαιρέστε τις ζώνες.

3. Τοποθετήστε ξανά το 
μαξιλαράκι πλάτης και περάστε 
τις ζώνες μέσης μέσω των 
εξωτερικών σχισμών για τις 
ζώνες ασφαλείας.
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