
1. Προετοιµασία 
 

Ο αντάπτορας πρέπει να τοποθετείται στους 
τροχούς κίνησης του οχήµατος στην αρχή της 
χειµερινής περιόδου. Εάν το όχηµα είναι 
τετρακίνητο, συµβουλευτείτε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή στο εγχειρίδιο χρήσης του 
οχήµατος. 
 

Αφαιρέστε όλα τα διακοσµητικά καπάκια των 
µπουλονιών(εάν υπάρχουν). Σε περίπτωση που 
υπάρχει µπουλόνι ασφαλείας συνιστάται να 
αντικατασταθεί µε απλό µπουλόνι. Πχ: 
Αντικαταστήστε τα µπουλόνια ασφαλείας µε 
απλά µπουλόνια, από τις ρόδες που δεν θα 
τοποθετήσετε τον αντάπτορα. 
 

Προσοχή: Σε περίπτωση που τα µπουλόνια είναι 
µε φουσκωτό (µποµπέ) κεφάλι, τότε πρέπει το 
τριποδάκι Α1 να αγκαλιάζει την επίπεδη 
επιφάνεια του µπουλονιού για τουλάχιστον 6mm 
(εικόνα 1) 
 

2. Βρίσκοντας ποιους αποστάτες  
    χρειάζεστε. 
 

Βάλτε ένα τριποδάκι Α1 πάνω σε ένα από όλα τα 
µπουλόνια της ρόδας και κατόπιν τοποθετήστε 
πάνω σε αυτό και ένα καµπανάκι Α2 (εικόνα 2). 
Κρατήστε τώρα στα χέρια σας οδηγίες 
τοποθέτησης και ακολουθήστε τις οδηγίες που 

αναγράφονται στην παράγραφο µέτρηση 

απόστασης . 
 

3. Τοποθετώντας τους αποστάτες 
 

ΠΡΟΣΟΧΉ: Ανάλογα µε την καθορισµένη 
απόσταση (εικόνα Β), ακολουθήστε µία από τις 
τέσσερις επόµενες οδηγίες. 
 

Αριθµός απόστασης: 1 ή 2  

Συνεχίστε κατευθείαν µε την παράγραφο 5. 
 

Αριθµός απόστασης: 3 ή 4 

Βιδώστε την µικρή προέκταση Β2 στο  
καµπανάκι Α2 µε το τριποδάκι Α1 που ήδη έχετε 
τοποθετήσει. Τοποθετήστε και τα 
υπόλοιπα τριποδάκια Α1 µε τα καµπανάκια  
Α2, το ένα µετά το άλλο, πάνω στα 
υπόλοιπα µπουλόνια της ρόδας και κατόπιν 
 
 

βιδώστε σε όλα τις υπόλοιπες µικρές 
προεκτάσεις Β2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε µικρή ή µεγάλη 
προέκταση πρέπει να βιδωθεί και να σφιχτεί 
ξεχωριστά όπως περιγράφεται παρακάτω στην 

παράγραφο «Σφίξιµο» (παράγραφος 4)! 
Συνεχίστε µετά µε την παράγραφο 5. 
 

Αριθµός απόστασης: 5 ή 6 

Βιδώστε την µεγάλη προέκταση Β1 στο 
καµπανάκι Α2 µε το τριποδάκι Α1 που ήδη έχετε 
τοποθετήσει. Τοποθετήστε και τα υπόλοιπα 
τριποδάκια Α1 µε τα καµπανάκια Α2, το ένα µετά 
το άλλο, πάνω στα υπόλοιπα µπουλόνια της 

ρόδας και κατόπιν βιδώστε σε όλα τις υπόλοιπες 
µικρές προεκτάσεις Β2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε µικρή ή 
µεγάλη προέκταση πρέπει να βιδωθεί και να 

σφιχτεί ξεχωριστά όπως περιγράφεται παρακάτω 
στην παράγραφο «Σφίξιµο» (παράγραφος 4)! 
Συνεχίστε µετά µε την παράγραφο 5. 

 

Αριθµός απόστασης: 7 ή 8 

Βιδώστε την µεγάλη προέκταση Β1 στο 
καµπανάκι Α2 µε το τριποδάκι Α1 που ήδη έχετε 
τοποθετήσει. Τοποθετήστε και τα υπόλοιπα 
τριποδάκια Α1 µε τα καµπανάκια Α2, το ένα µετά 
το άλλο, πάνω στα υπόλοιπα µπουλόνια της 
ρόδας και κατόπιν βιδώστε σε όλα τις υπόλοιπες 
µικρές προεκτάσεις Β2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε µικρή ή 
µεγάλη προέκταση πρέπει να βιδωθεί και να 
σφιχτεί ξεχωριστά όπως περιγράφεται παρακάτω 
στην παράγραφο «Σφίξιµο» (παράγραφος 4)! 
Βιδώστε τις µικρές προεκτάσεις Β2 πάνω στις 
µεγάλες προεκτάσεις Β1 που ήδη έχετε σφίξει και 
σφίξτε τις µικρές προεκτάσεις µε το δυναµόκλειδο 
όπως πριν σφίξατε τις µεγάλες. Συνεχίστε µετά µε 
την παράγραφο 5.  
 

4. Σφίξιµο 
 

Βάλτε το µπουλονόκλειδο Η πάνω στην βίδα που 
έχετε τοποθετήσει και σφίξει µε το χέρι σας. Βάλτε 
την κοντή µεριά του δυναµόκλειδου Ι µέσα στην 
τρύπα του µπουλονόκλειδου (εικόνα 3). 
 

Σφίξτε τώρα κάθε βίδα ξεχωριστά, κρατώντας µε 
το δεξί σας χέρι το δυναµόκλειδο και µε το 
αριστερό σας χέρι το µπουλονόκλειδο, 
στρίβοντας δεξιόστροφα. Όταν το ωµέγα που 
σχηµατίζει το δυναµόκλειδο ενώσει (εικόνα 4) 
τότε  µην σφίξετε παραπάνω. Χρησιµοποιείτε 
 

µόνο! το συγκεκριµένο µπουλονόκλειδο και 
δυναµόκλειδο. 
 

5. Τοποθέτηση του µεταλλικού   
   δίσκου (αντάπτορα) 
 

Αφαιρέστε τον δίσκο ασφάλισης F από τον 
µεταλλικό δίσκο D κρατώντας τον µεταλλικό 
δίσκο µε το ένα χέρι, ενώ µε το άλλο χέρι 

τραβήξτε προς τα έξω την κόκκινη ασφάλεια και 
στρίψτε τον δίσκο ασφάλισης αριστερά ή δεξιά 
µέχρι να ελευθερωθεί από τον µεταλλικό δίσκο 
(εικόνα 5). Ο µεταλλικός δίσκος D πρέπει να 
τοποθετηθεί στην ζάντα µε την πλευρά που έχει 
τα χαραγµένα νούµερα να είναι προς τα έξω. 
 

Για 3-µπούλονες και 6-µπούλονες ζάντες 
χρησιµοποιείστε τις εγκοπές µε το νούµερο 3. 
Για 4-µπούλονες και 8-µπούλονες ζάντες 
χρησιµοποιείστε τις εγκοπές µε το νούµερο 4. 
Για 5-µπούλονες και 10-µπούλονες ζάντες 
χρησιµοποιείστε τις εγκοπές µε το νούµερο 5.  
 

ΠΡΟΣΟΧΉ: Ανάλογα µε την καθορισµένη 
απόσταση (εικόνα Β), ακολουθήστε µία από τις 
τέσσερις επόµενες οδηγίες. 
 

Αριθµός απόστασης: 1  

Βάλτε τις µικρές βίδες Ε2 στις συγκεκριµένες 
εγκοπές που πρέπει του µεταλλικού δίσκου D. 
Βιδώστε ελαφρά  το καµπανάκι Α2 µε το 
τριποδάκι Α1 πάνω στην βίδα στην εσωτερική 
πλευρά του µεταλλικού δίσκου έτσι ώστε να 
µπορούν να κινούνται µέσα στην εγκοπή. 
Τοποθετήστε τώρα τον µεταλλικό δίσκο µε τα 
τριποδάκια και τα καµπανάκια πάνω στα 
µπουλόνια της ρόδας (εικόνα 6) και πιέστε µέχρι 
τα καµπανάκια να τερµατίσουν πάνω στα 
µπουλόνια, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
σφίξετε τις βίδες όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο «Σφίξιµο» (παράγραφος 4)!   
 

Αριθµός απόστασης: 2 

Βάλτε τις µεγάλες βίδες Ε1 στις συγκεκριµένες 
εγκοπές που πρέπει του µεταλλικού δίσκου D και 
τοποθετήστε µία ροδέλα C στην εσωτερική 
πλευρά του µεταλλικού δίσκου (εικόνα 7) πάνω 
σε κάθε βίδα. Κατόπιν Βιδώστε ελαφρά  το 
καµπανάκι Α2 µε το τριποδάκι Α1 πάνω στην 
βίδα στην εσωτερική πλευρά του µεταλλικού 
 

δίσκου έτσι ώστε να µπορούν να κινούνται µέσα 
στην εγκοπή. Τοποθετήστε τώρα τον µεταλλικό 
δίσκο µε τα τριποδάκια και τα καµπανάκια πάνω 
στα µπουλόνια της ρόδας (εικόνα 8) και πιέστε 
µέχρι τα καµπανάκια να τερµατίσουν πάνω στα 
µπουλόνια, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
σφίξετε τις βίδες όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο «Σφίξιµο» (παράγραφος 4)!   
 

Αριθµός απόστασης: 3, 5 , 7 

Βάλτε τις µικρές βίδες Ε2 στις συγκεκριµένες 
εγκοπές που πρέπει του µεταλλικού δίσκου D και 
βιδώστε µε το χέρι στην αρχή την µία µετά την 

άλλη τις βίδες πάνω στις προ τοποθετηµένες 
από εσάς πάνω στα µπουλόνια προεκτάσεις 
(εικόνα 9). Συνεχίστε µε την παράγραφο 

«Σφίξιµο» (παράγραφος 4). 
 

Αριθµός απόστασης: 4, 6 , 8 

τις µεγάλες βίδες Ε1 στις συγκεκριµένες εγκοπές 
που πρέπει του µεταλλικού δίσκου D και 
τοποθετήστε µία ροδέλα C στην εσωτερική 
πλευρά του µεταλλικού δίσκου (εικόνα 7) πάνω 
σε κάθε βίδα . Βιδώστε τώρα µε το χέρι στην αρχή 
την µία µετά την άλλη τις βίδες πάνω στις προ 
τοποθετηµένες από εσάς πάνω στα µπουλόνια 
προεκτάσεις (εικόνα 10). Συνεχίστε µε την 
παράγραφο «Σφίξιµο» (παράγραφος 4). 
 

Τελειώσατε!!! - Ο αντάπτορας είναι 
τοποθετηµένος (εικόνα 11). 
 

6. Οδηγώντας µε SPIKES-SPIDER 
 

Αφαιρέστε το διακοσµητικό κάλυµµα G του 
µεταλλικού δίσκου, φορέστε τις Spikes-Spider 
στην ρόδα και ασφαλίστε αυτές µε τον δίσκο 

ασφάλισης F. 
 

7. Οδηγώντας χωρίς SPIKES-SPIDER 
 

Σηµειώστε ότι το διακοσµητικό κάλυµµα G πρέπει 
να τοποθετείται όταν οδηγείτε χωρίς τις Spikes-
Spider. Τοποθετείστε το µπουλονόκλειδο Η στο 
κέντρο του διακοσµητικού καλύµµατος G και 
βάλτε το κάλυµµα πάνω στον µεταλλικό δίσκο D. 
Με την βοήθεια του δυναµόκλειδου I γυρίστε το 
κάλυµµα δεξιόστροφα ασκώντας µικρή δύναµη, 
ώσπου να τοποθετηθεί σωστά, σφιχτά, και να 
έχει ασφαλιστεί (εικόνα 12). 
 

 
 
 Μέτρηση απόστασης    
 

Ανοίχτε εντελώς το φυλλάδιο των οδηγιών 

και τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το 
κόκκινο βέλος. Ακουµπήστε την µαύρη 
άκρη από το βέλος πάνω στο καµπανάκι 
Α2 (εικόνα Α) που έχετε τοποθετήσει πάνω 
στο τριποδάκι πάνω στο µπουλόνι. 
Κρατήστε ανοιχτό το φυλλάδιο οδηγιών και 
κρατώντας το µε το αριστερό και το δεξί 

σας χέρι αρχίστε να σπρώχνετε σιγά- σιγά 
προς την ρόδα µέχρι οι κόκκινες µεριές του 
φυλλαδίου των οδηγιών να ακουµπήσουν 

δεξιά και αριστερά πάνω στο προφίλ της 
ρόδας. Ενώ κάνετε αυτό, το κόκκινο βελάκι 
πρέπει φυσικά να µπαίνει σιγά-σιγά προς 

τα µέσα. Τώρα µπορείτε να διαβάσετε την 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ειδική περίπτωση 
Εάν οι κόκκινες µεριές του φυλλαδίου των 
οδηγιών δεν µπορούν να ακουµπήσουν 
δεξιά και αριστερά πάνω στο προφίλ της 
ρόδας επειδή το σχέδιο της ζάντας είναι 
τέτοιο το οποίο προεξέχει πιο έξω από την 
νοητή ευθεία του προφίλ της ρόδας, τότε ο 
αντάπτορας µπορεί να τοποθετηθεί µόνο  
 

 
 
 µετρηµένη απόσταση. Εάν το τυπωµένο 
βέλος δείχνει πολύ κοντά ή ακόµα και 
πάνω στην µαύρη γραµµή που χωρίζει 
τις αποστάσεις, διαλέξτε την αµέσως 
µεγαλύτερη απόσταση. Χρησιµοποιείστε 
µόνο τους αποστάτες που αντιστοιχούν 
στην απόσταση που µετρήσατε. Η 
εικόνα Β δείχνει οχτώ πιθανούς 
συνδυασµούς που µόνο ένας από 
όλους θα ταιριάζει κάθε φορά για κάθε 
συγκεκριµένη ζάντα και ελαστικό. 
Οι αποστάτες που περισσεύουν δεν 
χρειάζονται, παρά µόνο για άλλη 
περίπτωση ζάντας και ελαστικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
κατά την περίπτωση που η απόσταση 
µεταξύ των κόκκινων µεριών του 
φυλλαδίου των οδηγιών και του προφίλ 
του ελαστικού δεν είναι παραπάνω από 
10 χιλιοστά. Εάν λοιπόν η απόσταση 
είναι το πολύ έως 10 χιλιοστά τότε 

συνεχίστε µε την παράγραφο 3. 

  
 

          ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ 
 

          10x   A1   ΤΡΙΠΟ∆ΑΚΙ 
          10x   Α2   ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ 
          10x   Β1   ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗ 
          10x   Β2   ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΗ 
          10x   C    ΡΟ∆ΕΛΑ (ΝΥLON) 
            2x   D    ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ) 
          10x   Ε1   BΙ∆Α ΜΕΓΑΛΗ(20mm) 
          10x   E2   BΙ∆Α ΜΙΚΡΗ (10mm) 
            2x   F     ∆ΙΣΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
            2x  G     KAΛΥΜΑ ∆ΙΣΚΟΥ 
            1x   Η    MΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙ∆Ο 
            1x   Ι      ∆ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ∆Ο(25 Νm) 
 
 
 
 
 

          
          Πιθανοί συνδυασµοί των αποστατών και µεγέθη απόστασης 
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