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MICROLOCK CSAT
Az Ön bukósisakját exkluzív Microlock csattal szerelték fel. Ez a modern megoldás magas fokú kényelmet és pontos, mikrometrikus állítási 
lehetőséget biztosít. Kérjük, szánjon időt jelen Használati és kezelési útmutató tanulmányozására annak érdekében, hogy a Microlock csat mindig a 
lehető legnagyobb védelmet tudja biztosítani Önnek a motorozás során. Első lépésként vegye fel a bukósisakot. Figyeljen arra, hogy mindig 
megfelelő méretű sisakot viseljen (további információk a sisak használati és kezelési útmutatójában).

1. Illessze a Microlock csat fogazott nyelvét a csatba ➊. 
Figyelmeztetés: Soha ne csavarja meg az állszíjat! A fogazott nyelv fogazott oldala mindig kifelé (a sisak külseje felé) kell nézzen! Az állszíj 
meghúzásával ellenőrizze, hogy a csat megfelelően zárult-e!

2. Nyomja be a fogazott nyelvet a csatba addig, amíg az állszíj neki nem feszül az állának. Az állszíjnak feszesen, de nem kényelmetlenül kell 
illeszkednie az állra. 
Figyelmeztetés: a fogazott nyelvnek nem szabad mozognia, lötyögnie a csatban.

3.  Fogja meg mindkét kezével a bukósisak hátulját (lent a tarkónál) és próbálja meg előrefele lefordítani (lehúzni) a sisakot a fejéről. A sisaknak 
stabilan a fejen kell maradnia (további információk a sisak használati és kezelési útmutatójában).

4.  Ha a 3. pontban leírtak végrehajtása közben azt tapasztalja, hogy az állszíj túl laza (akkor sem feszül neki az állnak, ha a fogazott nyelvet 
teljesen benyomja a csatba), állítsa feszesebbre (rövidebbre) az állszíjat. Ha a 3. pontban leírtak végrehajtása közben azt tapasztalja, hogy az 
állszíj túl szűk (a fogazott nyelv csak a harmadik-negyedik fogig tolható be a csatba), állítsa lazábbra (hosszabbra) az állszíjat.

5.  Az állszíj hosszának állításához a vörös kioldófül meghúzásával oldja ki a csatot, majd vegye le a bukósisakot ➋. 
Bújtassa át az állszíjat az állítócsaton, amíg el nem éri a kívánt hosszúságot ➌.

6.  Ismételje meg az 1., 2. és 3. lépést. Figyeljen arra, hogy a fogazott nyelv legalább öt kattanásig (az ötödik fogig) csússzon be a csatba. 
(Amennyiben lehetséges, javasolt a fogazott nyelvet használni az állszíj megfelelő, pontos beállításához: nyomja be a nyelvet a csatba legalább 
az ötödik fogig, majd a végleges a beállításhoz nyomja tovább még egy foggal vagy lazítson rajta egy fognyit. A lehető legnagyobb kényelem és 
biztonság ezzel a módszerrel érhető el.)

7.  FIGYELMEZTETÉS!!! A VÖRÖS KIOLDÓFÜLET CSAK AKKOR HÚZZA MEG, AMIKOR LE SZERETNÉ VENNI A SISAKOT! MOTOROZÁS 
KÖZBEN SOHA NE HÚZZA MEG A VÖRÖS KIOLDÓFÜLET!

A MICROLOCK CSAT KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA
A csat megfelelő működését és állíthatóságát befolyásolhatja a por és az egyéb szennyeződések. Javasolt a Microlock csatot rendszeres 
időközönként megtisztítani langyos víz és semleges szappan segítségével.

A CSAT TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON ÜZEMANYAGOT (BENZINT), BENZOLT, OLDÓSZERT, HÍGÍTÓSZERT VAGY MÁS 
HASONLÓ ANYAGOT! SOHA NE ZSÍROZZA VAGY OLAJOZZA A CSATOT!

Amennyiben bármi befolyásolja az állszíj és/vagy a csat megfelelő működését, vagy előre nem látható okokból módosul az állszíj és/vagy a csat 
használhatósága, illetve ha a csat és/vagy az állszíj nem működik megfelelően, ne használja tovább a bukósisakot!
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