
 
 

Gratulálunk, Ön nagyszerűen döntött, amikor GREX motoros bukósisakot választott! 
 
Ez a termék egy modern, kiváló minőségű és teljesítményű sisak, amely a biztonság és a 
komfort tekintetében is minden igényt kielégít. A bukósisak tervezése során a biztonság 
mellett a kényelem, az ergonómia, az aerodinamikus forma és az egyszerű használhatóság is 
kiemelt szempont volt. 
 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS A BUKÓSISAK HASZNÁLATA 
 
 
FIGYELMEZTETÉS 
 

- Kérjük, szánjon időt a Használati és kezelési útmutató tanulmányozására annak 
érdekében, hogy az Ön által vásárolt bukósisak mindig a lehető legnagyobb védelmet tudja 
biztosítani Önnek a motorozás során. Javasoljuk, hogy az útmutató fejezeteit sorrendben 
haladva tanulmányozza, mert így biztosan megismer minden lényeges információt. 
- A Használati és kezelési útmutató tanulmányozásának hiányában előfordulhat, hogy Ön 
nem megfelelően használja a bukósisakot, és így az nem képes maximálisan ellátni 
feladatát, azaz megvédeni viselőjét a sérülésektől. 
 
 
A BUKÓSISAK HASZNÁLATA 

 
- A bukósisak kimondottan motorkerékpározáshoz készült, ettől eltérő használat esetén 

nem garantálható az azonos mértékű védelmi szint. 
- Baleset esetén a bukósisak védelmet nyújt viselője számára, csökkenti a fejsérülés esélyét 

illetve mértékét.  
-   A balesetek során fellépő erőhatásokkal szemben a bukósisak azonban nem mindig képes 

teljes védelmet nyújtani, viselése nem minden esetben véd meg a súlyos vagy akár halálos 
sérülésektől. A saját biztonsága érdekében mindig motorozzon óvatosan, körültekintően, 
az időjárási és útviszonyoknak megfelelően!  

- Figyeljen arra, hogy a bukósisakot mindig az előírásoknak megfelelően, becsatolva, 
helyesen viselje, és hogy a sisak megfelelő méretű legyen! A nem megfelelő méretű, nem 
megfelelően viselt, illetve nem helyesen becsatolt bukósisak nem képes ellátni 
védőfunkcióját. 

 - Soha ne viseljen sálat a bukósisak állszíja alatti részen! Soha ne viseljen sapkát vagy más 
fejfedőt a bukósisak alatt!  

- A bukósisak tompítja a környezeti zajokat, ezért mindig figyeljen a közlekedés 
szempontjából fontos hangokra (duda, sziréna stb.). 

- Mindig tartsa távol a bukósisakot a különböző hőforrásoktól (kipufogó, motorkerékpár 
hátsó ülése, álló járművek utastere stb.).  

- A bukósisak alkatrészeit tilos leszerelni, módosítani vagy megrongálni! A módosított, nem 
eredeti illetve nem javasolt kiegészítők felszerelése részben vagy teljesen 
megakadályozhatja, hogy a sisak ellássa  

- Balesetet vagy más komoly erőhatást, ütést követően nem garantálható, hogy a bukósisak 
továbbra is tökéletesen el tudja látni védőfunkcióját. A személyautók gyűrődőzónájához 
hasonlóan a bukósisakoknál a külső és/vagy a belső héj szerkezete deformálódik (teljes 
egészében vagy csak a szerkezet egy része) és nyeli el így az ütközés energiáját. A 
bukósisakok felépítése miatt azonban ezek a szerkezeti sérülések csak ritkán vehetők észre 
egyszerű szemrevételezéssel. 

 
 



 
- A motoros bukósisakok csak egy baleset során képesek megfelelő védelmet nyújtani 

viselőjük számára. Bármilyen balesetet, bukást vagy egyéb, a sisakot érő jelentős erőhatást 
követően a sisakot ki kell cserélni! A balesetet szenvedett illetve sérült sisakokat biztonsági 
okokból a további viselésre alkalmatlanná kell tenni. 

- Amennyiben kételyei vannak a bukósisak sérüléseinek mértékével és a bukósisak 
használhatóságával kapcsolatban, ne használja a sisakot, hanem forduljon az Önhöz 
legközelebbi Grex márkakereskedőhöz. 
 
 

A BUKÓSISAK KIVÁLASZTÁSA 
 

A bukósisak mérete: 
- A megfelelő méret meghatározásához próbálja fel a különböző méretű bukósisakokat, és 

válassza azt, amelyik leginkább illeszkedik a fejformájához, szorosan, de megfelelő 
komfortot biztosítva  

- Ha a bukósisak túl nagy, motorozás közben le tud csúszni, eltakarva a szemet, vagy 
elfordulhat oldalra.   

-    Hagyja fent a fején a bukósisakot pár percig, és győződjön meg róla, hogy sehol sem érez 
túlzott, kellemetlen nyomást, mely fájdalmat vagy fejfájást okozhat. 

 
A bukósisak levétele: 
- A bukósisakot felvéve és a szíjat megfelelően becsatolva próbálja levenni a bukósisakot a 
fejéről az “A” ábrán látható módon. Baleset esetén a különböző erőhatások következtében 
a bukósisak elfordulhat a fejen, vagy akár le is csúszhat a fejről, ha nincs megfelelően 
becsatolva 
- A sisaknak nem szabad elfordulnia vagy mozognia a fejen, és nem csúszhat le a fejről. Ha 
mégis ez történne, állítsa be megfelelően a szíj hosszát, vagy válasszon másik méretű 
bukósisakot. Ismételje meg a próbát.  
 
Állszíj és csat: 
- A bukósisak állszíja gyárilag szabvány-méretre van beállítva. Használat előtt ellenőrizze, 
hogy megfelelően van-e beállítva. 
- Győződjön meg róla, hogy a szíj megfelelően van-e rögzítve, ezáltal képes-e megfelelően a 
helyén tartani a bukósisakot. Minden motorozás előtt győződjön meg róla, hogy a szíj 
megfelelő mértékben meg van-e szorítva az áll alatt, olyan közel a nyakrészhez, amennyire 
csak lehetséges, anélkül, hogy kényelmetlen lenne 
- Megfelelő feszesség esetén a szíj nem akadályozza a légzést és nyelést, de a becsatolt 
állszíj és az áll között legfeljebb egy ujjnyi rés maradhat.  
- Figyelmeztetés: az állszíjon található egy patent, ez azonban nem az állszíj becsatolására 
szolgál! A patent segítségével a már becsatolt állszíj vége rögzíthető.  
 

 
PLEXI 
- Ha a plexi sérült vagy nagyon karcos, csökkentve ezzel a kilátást, azt jelenti, hogy 
valószínűleg a védelem mértéke is csökkent. Ez esetben a plexit le kell cserélni. 
- Ne fesse le a plexit semmilyen anyaggal és ne ragasszon rá matricákat. 
- Minden bukósisakot csak a speciálisan az adott modellhez gyártott plexivel szabad 
használni. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
 -  Egy balesetből adódó károsodásnak nincsenek mindig szemmel látható jelei; a sisakot, 
melyet bármilyen erős külső behatás ért, le kell cserélni. 
- Figyelem: egyes hétköznapi tisztítószerek súlyos, kívülről nem látható roncsolódást 
okozhatnak a sisakban illetve a plexiben, amelyek következtében azok nem lesznek képesek 
tökéletesen ellátni feladatukat. A sisak és a plexi tisztításához kizárólag langyos, tiszta vagy 
enyhén szappanos vizet használjon! A tisztítás után a sisakot és a plexit hagyja 
szobahőmérsékleten megszáradni, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőnek. 
- Figyelem: soha ne használjon üzemanyagot (benzint), benzolt, oldószert, hígítószert vagy 
más hasonló kémiai anyagot a bukósisak tisztítására, mert ezek:   
•  Helyrehozhatatlanul károsítják a bukósisakot  
• Módosítják a plexi optikai tulajdonságait, csökkentik a mechanikai képességeit és gyengítik 
a védőfunkcióját. 
 
A ÁBRA 
 

 


