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HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 



  PLEXI 
 

1 LESZERELÉS  
1.1 Hajtsa fel a plexit teljesen. 
1.2 Nyomja be a plexi kioldó gombot (A) és kattanásig csúsztassa előre a plexit (1. ábra). 
1.3 Húzza ki a plexi rögzítőfüleitfüleit (B1 és B2) a helyükről. 
1.4 Ismételje meg ezeket a lépéseket a sisak másik oldalán. 

Figyelem: ne szerelje ki a plexi mechanizmusát az állrészből. 
 
2 FELSZERELÉS  
2.1 Helyezze a plexi rögzítőfüleit (B1 és B2) a mozgatómechanizmusba (2. ábra). 
2.2 Illessze a helyére az egyik (B1) rögzítőfület, majd a másik rögzítőfülnél (B2) pattintsa be a helyére a plexit. 
2.3 Csúsztassa hátra a plexit, amíg be nem pattan a helyére. 
2.4 Ismételje meg a lépéseket a sisak másik oldalán. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
- Összeszerelés után győződjön meg arról, hogy a mozgatómechanizmus megfelelően működik-e: csukja le, 

majd nyissa fel teljesen a plexit! 
- Amennyiben a plexi mozgatómechanizmusa nem működik megfelelően vagy megsérül, forduljon az 

EuroMotor Kft.-hez, vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedéshez! 
 
  KIVEHETŐ KOMFORTPÁRNÁZÁS (BÉLÉS) 
  (Csak a kivehető komfortpárnázással rendelkező sisakoknál!) 
 

1 ARCPÁRNÁK KISZERELÉSE  
1.1 Nyissa ki a bukósisak állszíjának csatját. 
1.2 Fűzze ki az állszíj bal szárát az arcpárnából (3. ábra). 
1.3 Fűzze ki a szárat (4. ábra). 
1.4 Ismételje meg a lépéseket jobb oldalon. 
 
2 BÉLÉS KISZERELÉSE  
2.1 Óvatosan nyomja odébb a sisakhéj szélén elhelyezett tömítést és a nyakrésznél húzza meg a bélést a sisak 

belseje felé, amíg a bal hátsó rögzítőfül ki nem old (5. ábra). 



Ezután ugyanilyen módon oldja ki a középső és a jobb oldali hátsó rögzítőfület. 
2.2 Fogja meg a bélés első felét a bal oldalon és húzza addig, amíg az itt található rögzítőfül ki nem old (6. 

ábra). 
Ezután ugyanilyen módon oldja ki a középső és a jobb oldali rögzítőfület.  
 

2.3 Vegye ki a bélést a bukósisakból. 
 

3 BÉLÉS BESZERELÉSE  
3.1 Helyezze a bélést a megfelelő irányban a bukósisak belsejébe és simítsa rá a sisak belső felületére. 
3.2 Illessze a helyére az első rögzítőfüleket, úgy, hogy a bélést a sisak külseje felé nyomja (6. ábra). 
3.3 Illessze bele a hátsó rögzítőfüleket a nyakpárna melletti patentbe (5. ábra). Nyomja be a rögzítőfüleket 

addig, amíg a helyükre nem pattannak. Simítsa a bélést a belső polisztrén felületre. 
 

4 ARCPÁRNÁK BESZERELÉSE  
4.1 Illessze a rögzítőfület a megfelelő helyre; rögzítse a bal első fület az állvédőhöz (3. és 4. ábra). 
4.2 Rögzítse a gombot a bélésen az EPS segítségével (7. ábra). 
4.3 Ismételje meg a lépéseket a job oldalon. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
- Amennyiben a sisakja D-gyűrűs, húzza lefelé a címkén jelzett módon. 
- Minden használat után ellenőrizze a sisakot és ha szükséges, ismételje meg a fentebb leírt lépéseket. 
- Kizárólag tisztítás céljából vegye ki a bélést a bukósisakból. 
- Ne használja a bukósisakot, amíg a bélés és az arcpárnák nincsenek megfelelően visszaszerelve a 

helyükre! 
- A bélés tisztítását mindig kézzel végezze. A tisztításhoz kizárólag langyos (legfeljebb 30°C-os) vizet és 

semleges szappant használjon. 
- Öblítse le hideg vízzel és szobahőmérsékleten szárítsa, közvetlen napfénytól távol. 
- Vigyázzon a bukósisak belsejében található polisztrén betétekre, mivel könnyen deformálódnak. A betétek 

feladata, hogy alakváltozással, vagy akár roncsolódással segítsék egy baleset során az ütés energiájának 
elnyelését. 

- Nedves kendővel tisztítsa és szobahőnérsékleten szárítsa, távol a közvetlen napfénytől. 
- Soha, semmilyen formában ne módosítsa a bukósisak belsejében található polisztrén betéteket. 
- Soha ne mossa a sisakbélést és az arcpárnákat mosógépben. 



- A fenti műveletek elvégzéséhez soha ne használjon szerszámokat, vagy más hasonló eszközt, tárgyat. 
 
     
 (Széria- és extra kiegészítőként is elérhető) 
 

1 A PINLOCK® PÁRÁSODÁSGÁTLÓ BESZERELÉSE  
1.1 Vegye le a bukósisak plexijét. 
1.2 Figyeljen arra, hogy a plexi belső felülete tiszta legyen, továbbá a PINLOCK® rögzítőtűk legyenek befelé 

fordítva. 
1.3 Helyezze a PINLOCK® párásodásgátlót a plexi belső felületére.  

 A PINLOCK® párásodásgátló szilikonos tömítésének mindenütt illeszkednie kell a plexi belső 
felületéhez. 

1.4 A PINLOCK® párásodásgátló egyik végét illessze a megfelelő oldali rögzítőtűre és tartsa ott (8. ábra). 
1.5 Óvatosan feszítse szét a plexit, illessze a PINLOCK® párásodásgátló másik végét a másik rögzítőtűre (9. 

ábra). 
1.6 Engedje el a plexit. 
1.7 Távolítsa el a védőfóliát a PINLOCK® párásodásgátlóról, majd ellenőrizze, hogy a páramentes plexi 

tömítése mindenhol megfelelően illeszkedik-e a sisak plexijének belső felületéhez. 
1.8 Szerelje vissza a plexit a bukósisakra. 
 
2 A PINLOCK® PÁRÁSODÁSGÁTLÓ ELLENŐRZÉSE  
Győződjön meg arról, hogy a sisakplexi mozgatómechanizmusa megfelelően működik-e: csukja le, majd nyissa fel 
teljesen a plexit.  
Ellenőrizze, hogy a sisakplexi és a PINLOCK® párásodásgátló megfelelően van-e rögzítve (nem szabad 
csúszkálniuk a helyükön).  
Ha a PINLOCK® párásodásgátló nem illeszkedik a plexire, a rögzítőtűk egyszerre történő, fokozatos felfelé 
fordításával állítson rajta.  
 
 
 FIGYELMEZTETÉS 
- A plexi és a PINLOCK® közé bekerülő por mindkettő felületét összekarcolhatja. 



- A nem megfelelően rögzített, egymáson elcsúszó plexi és PINLOCK® szintén összekarcolhatja egymást. A 
karcok jelentősen rontják a kilátást a sisakból. 

- Az összekarcolt plexit és PINLOCK®-ot le kell cserélni. 
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a PINLOCK® megfelelően illeszkedik-e a plexihez. Ha párásodást 

tapasztal a PINLOCK® belső felületén, vagy a plexi és a PINLOCK® között, ellenőrizze, hogy a PINLOCK® 
és a plexi megfelelően van-e rögzítve, felszerelve. A túl gyors, vagy túlzottan erős megfeszítés a 
PINLOCK® deformálódásához vezethet, aminek következtében a PINLOCK® a későbbiekben nem tudja 
majd ellátni feladatát, illetve az utánállítás ellenére sem illeszkedik majd a plexihez. 

- Speciális időjárási körülmények közötti, hosszan tartó használat során csökkenhet a PINLOCK® 
párásodásgátló képessége: részleges párásodás következhet be, illetve pára csapódhat le a PINLOCK®-
on. Ilyen esetben távolítsa el a PINLOCK®-ot és hagyja megszáradni szobahőmérsékletű száraz helyen. 

- Az intenzív izzadás és lélegzés, a sajátos időjárási körülmények (alacsony hőmérséklet és/vagy magas 
páratartalom és/vagy hirtelen hőmérséklet-változás vagy erős zivatar), illetve az intenzív és hosszan tartó 
használat befolyásolhatja a működését, párásodást, páralecsapódást okozhat a PINLOCK®-on. Ilyen 
esetben távolítsa el a PINLOCK®-ot a plexiről hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen. 
Hasonló módon szárítsa meg a sisakot, ha a belseje a fenti körülmény hatására átnedvesedett. 

3 A PINLOCK® PÁRÁSODÁSGÁTLÓ KISZERELÉSE  
3.1 Vegye le a bukósisak plexijét. 
3.2 Óvatosan feszítse szét a plexi széleit és emelje le a PINLOCK®-ot a rögzítőtűkről (9. ábra). 
3.3 Engedje el a plexit. 
 
4 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS  
Távolítsa el a PINLOCK®-ot a sisakból. Puha, nedves ruha és enyhén szappanos víz segítségével óvatosan, az erős 
dörzsölést mellőzve tisztítsa meg a PINLOCK®-ot; a szappanos vizet öblítse le. 
A PINLOCK®-ot hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen; ne törölgesse!  
A nedves belsejű sisakot hagyja megszáradni jól szellőző, száraz helyen, és eközben hagyja felhajtva a plexit.  
A PINLOCK®-ot tárolás közben ne érje közvetlen napfény, és tartsa távol mindenféle hőforrástól. 
 
  SZELLŐZŐ RENDSZER 
 
1 FELSŐ SZELLŐZŐ RENDSZER (11. ábra)  
A megújult felső szellőztető rendszer levegőt közvetít a sisakba: 



- A pozíció (gomb elöl) szellőző rendszer lezárva 
- B pozíció (gomb hátul) levegőt irányít a sisakba 
 
2 ALSÓ SZELLŐZŐ RENDSZER (12. ábra)  
A megújult alsó szellőztető rendszer egy praktikus eszköz által, közvetlenül a plexire engedi be a levegőt, csökkentve 
ezzel a párásodást: 
A) zárt 
B) nyitott 
 
3 HÁTSÓ ELVEZETŐ (13. ábra)  
Az idom alatti hátsó kivezető gondoskodik a megfelelő hőelvezetésről. 
 
  SZÉLVÉDŐ 
 

Ez a kiegészítő növelheti a sisak teljesítményét bizonyos körülmények között.  
A Szélvédő megakadályozza az idegen anyagok áll alatti bejutását.  
Lásd a 14. ábrát a szét- és összeszerelésért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A homologizációs címke száma és a típusmegnevezés A hivatalos márkakereskedés neve és bélyegzője 
 
 
 
 
 
 



A vásárlás időpontja    A vevő neve, címe 

 
 
 
 
 
EURÓPAI GARANCIA 
 

Tisztelt Vásárlónk! 
Köszönjük, hogy X-Lite®-Nolan®-Grex® motoros bukósisakot választott! Ha már korábban is használt X-Lite®-Nolan®-Grex® sisakot, akkor nyilván 
azért választott ismét bennünket, mert elégedett volt a termékkel. Ha pedig élete első X-Lite®-Nolan®-Grex® fejvédője, hamarosan nagyra értékeli 
majd kivételes tulajdonságait és szolgáltatásait.  
NE FELEDJE: AHHOZ, HOGY MOTOROZÁS KÖZBEN BIZTONSÁGBAN ÉREZHESSE MAGÁT, ELSŐSORBAN KÖRÜLTEKINTŐ, ÓVATOS 
KÖZLEKEDÉSRE VAN SZÜKSÉG! 

KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI GARANCIALEVELET! 
Az X-Lite®-Nolan®-Grex® EZEN GARANCIALEVÉLLEL tanusítja a bukósisak első vásárlójának, hogy a sisak az eladás időpontjában mentes volt 
minden gyártási anyaghibától. 
 

A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE 
Amennyiben a vásárlás napjától számított 5 (öt) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, az 
X-Lite®-Nolan®-Grex® vállalja a hibás termék megjavítását, vagy cseréjét. Az említett esetekben az X-Lite®-Nolan®-Grex® biztosítja a hiba 
kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. Jelen garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális 
feltételek) felsorolt esetekben. 
 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 
Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibákból, vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik. Az X-Lite®-Nolan®-Grex® 
nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben, vagy egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően 
a garancia nem érvényes többek között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben: 
a) a nem megfelelő / nem előírásszerű használatból, a karbantartás hiányából, valamint a normál elhasználódásból eredő meghibásodások; 
b) baleset során megkarcolt, lehorzsolt, megkopott vagy más módon megsérült külső fényezett alkatrészek; 
c) baleset során megkarcolt, lehorzsolt, megkopott, vagy más módon megsérült, illetve helytelen tisztítás során megsérült plexi; 
d) matrica és / vagy ragasztóanyag használatából eredő meghibásodás; 
e) balesetből eredő sérülés; 
f) bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon, amelyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el; 
g) a külső héj átfestéséből, átfényezéséből adódó sérülés, melyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el; 
h) káros anyagok, vegyületek használatából adódó sérülések, elszíneződések; 
i) közvetlen napfény és / vagy magas hőmérséklet által előidézett elszíneződés vagy sérülés; 
l) a grafika / fényezés fluoreszkáló színű részeinek (egyes modelleken) elszíneződése közvetlen és hosszan tartó napfény hatására; 
m) inkompatibilis, nem az X-Lite®-Nolan®-Grex® által árusított kiegészítők, alkatrészek használata. 



A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális illetve szubjektív esetekre sem, mint a 
kényelemmel kapcsolatos problémák, a szélzaj és egyéb hangok. 
Az X-Lite®-Nolan®-Grex® semmilyen módon nem felelős azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, amelyek jelen Használati és kezelési útmutató 
utasításainak figyelmen kívül hagyásából erednek. 
 

GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE 
Ez a garancia csak abban az esetben érvényes, ha a vásárlás időpontjában a regisztrációs lap ezen szekciói ki vannak töltve: 
1) homologizációs címke száma és típusmegnevezése; 
2) hivatalos márkakereskedés neve és bélyegzője; 
3) váráslás időpontja; 
4) vevő neve, címe. 
 

GARANCIÁLIS IGÉNY BEJELENTÉSE 
Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell a feltételezett hibá ról azt a 
márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a szóban rofgó terméket és az ahhoz tartozó, hiánytalanul kitöltött adatlapot. 
 

JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A SISAK HASZNÁLATI ÉS 
KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS MÁS FELHSZNÁLÓK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN MINDIG PONTOSAN KÖVESSE 
ÉS TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT. 
 

A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 (ÖT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT VESZTI. EZEN IDŐSZAK  
LETELTÉVEL JAVASOLJUK, HOGY SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN VEGYE FONTOLÓRA EGY ÚJ BUKÓSISAK VÁSÁRLÁSÁT.  
ELKÉPZELHETŐ, HOGY BIZONYOS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, A TERMÉK NEM ELŐÍRÁSSZERŰ HASZNÁLATA, BALESETI ERŐHATÁSOK,  
A NORMÁLIS KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELHASZNÁLÓDÁS STB. BEFOLYÁSOLTÁK A TERMÉK MECHANIKAI ÉS FIZIKIAI TULAJDONSÁGAIT, ÉS  
EMIATT ROSSZABBÁ VÁLHATTAK TULAJDONSÁGAI. 
 

Jelen garancialevél Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás az X-Lite®-Nolan®-Grex® 
részéről az általa gyártott bukósisakokra. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/EC irányelvében rögzített jogok illetik meg. 
A garanciális javítások, alkatrészcserék nem hosszabbítják meg a garancia érvényességének időtartamát. Amennyiben a 
bukósisakot vagy annak bármely alkatrészét garanciában kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak sem a teljes sisakra, 
sem a kicserélt alkatrészre vonatkozóan, a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti sisak vásárlásának 
időpontja a mérvadó. 
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