
1 A PÁRAMENTES BELSŐ PLEXI BESZERELÉSE 
1.1 Vegye le a bukósisak plexijét. 
1.2 Figyeljen arra, hogy a plexi belső felülete tiszta legyen és a rögzítőtűk legyenek befelé 

fordítva. 
1.3 Távolítsa el a védőfóliát a páramentes plexi külső felületéről (arról, amelyik a sisak 

plexijének belső felületével érintkezik majd). 
1.4 A páramentes plexi egyik felét illessze a megfelelő oldali rögzítőtűre 
1.5 Fogja meg a páramentes plexi másik végét és óvatosan hajlítsa meg a plexit S alakban. Így 

könnyen ráillesztheti a páramentes plexit a másik oldali rögzítőtűre. 
1.6 Engedje el a páramentes plexit. 
1.7 Távolítsa el a másik védőfóliát is a páramentes plexiről, majd ellenőrizze, hogy 

páramentes plexi széle mindenhol megfelelően illeszkedik-e a sisak plexijének belső 
felületéhez. 

1.8 Szerelje vissza a plexit a bukósisakra. 
 
A PÁRAMENTES PLEXI ELLENŐRZÉSE 
Győződjön meg arról, hogy a plexi mozgatómechanizmusa megfelelően működik-e: csukja le, 
majd nyissa fel teljesen a plexit! Az állrész felhajtásakor a plexinek magától le kell csukódnia. 
Ellenőrizze, hogy a külső plexi és a páramentes plexi megfelelően van-e rögzítve (nem szabad 
csúszkálniuk a helyükön). Ha a páramentes plexi nem illeszkedik a külső plexire, a rögzítőtűk 
egyszerre történő, fokozatos felfelé fordításával állítson rajta. 
 
FIGYELMEZTETÉS!!! 
A külső plexi és a páramentes plexi közé bekerülő por mindkét plexi felületét 
összekarcolhatja. A nem megfelelően rögzített, egymáson elcsúszó plexik szintén 
összekarcolhatják egymást. Az összekarcolt plexi és páramentes plexi jelentősen rontja a 
kilátást a sisakból. Az összekarcolt plexiket le kell cserélni. 
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a páramentes plexi megfelelően illeszkedik-e a külső 
plexihez. 
Ha párásodást tapasztal a plexi belső felületén vagy a külső plexi és a páramentes plexi 
közötti résben, ellenőrizze, hogy a páramentes plexi megfelelően van-e rögzítve, illetve a 
sisak plexije megfelelően van-e visszaszerelve. 
A páramentes plexi túl gyors vagy túlzottan erős megfeszítése a páramentes plexi 
deformálódásához vezethet, aminek következtében a plexi a későbbiekben nem tudja majd 
ellátni feladatát, illetve az után állítás ellenére sem illeszkedik majd a külső plexihez. 
Speciális időjárási körülmények közötti, hosszan tartó használat során csökkenhet a belső 
plexi páramentesítő képessége: részleges párásodás következhet be, illetve pára csapódhat 
le a páramentes plexin. Ilyen esetben távolítsa el a páramentes plexit 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 rendszer működését, párásodást, 
illetve páralecsapódást okozhat a páramentes plexin. Ilyen esetben távolítsa el a páramentes 
plexit és hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen. Hasonló módon szárítsa 
meg bukósisakot, amennyiben a belseje a fenti körülmények hatására átnedvesedett. 
 
 



2 A PÁRAMENTES BELSŐ PLEXI KISZERELÉSE 
2.1 Vegye le a bukósisak plexijét. 
2.2 Óvatosan feszítse szét a külső plexi széleit, a belső plexi így elválik a külső plexi 

felületétől. Ebben a pozícióban már könnyen kiakasztható az oldalt elhelyezett 
rögzítőtűkből. 

2.3 Vegye ki a belső plexit. 
 
A PÁRAMENTES PLEXI KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA 
Távolítsa el a páramentes plexit a bukósisak plexijéből. Puha, nedves ruha és semleges 
szappanos víz segítségével óvatosan, az erős dörzsölést mellőzve tisztítsa meg a páramentes 
plexit. A szappanos vizet öblítse le. Hagyja megszáradni a plexit szobahőmérsékletű, száraz 
helyen; ne törölgesse! A nedves belsejű bukósisakot hagyja megszáradni jól szellőző, száraz 
helyen, és eközben hagyja felhajtva a sisakplexit. A páramentes plexit tárolja sötét helyen, 
távol mindenféle hőforrástól. Soha ne használjon üzemanyagot (benzint), benzolt, oldószert, 
hígítószert vagy más hasonló anyagot a páramentes plexi tisztításához! 
 


