
Biztonsági- és használati utasítások 

 

Gratulálunk az Ön újonnan vásárolt sisakjához! 

 

Ez a sisak modern, magas teljesítményű, amely kielégíti mind a biztonsági, mind a kényelemi igényeket. Ez 

tette lehetővé a sisak design, ergonomikus, kényelemi és aerodinamikai tulajdonságait, valamint a praktikus 

és könnyen használható állítófülek, alkatrészek. 

BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

FIGYELEM! 

-A sisak használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a füzetet, és minden további dokumentumot, mert ezek 

tartalmazzák a fontosabb jelzéseket, valamint, hogy hogyan kell használni a sisakot egyszerűen és 

biztonságosan! 

- Az utasítások elolvasásának elmulasztása csökkentheti a sisak által nyújtott védelmet és ennek 

következtében az Ön biztonságát is. 

A SISAK HASZNÁLATA 

-A sisak kifejezetten motorkerékpárok használatára lett kifejlesztve, ezért a védelme nem feltétlenül 

biztosítja bármi más használatkor is a maximális védelmet. 

- Baleset esetén, a sisak védelmet jelent, amely csökkenti a sérülések és a fejsérülések lehetőségét. Ennek 

ellenére, a maximális biztonságot a dinamikus és óvatos vezetés jelenti. 

- Motorozás közben minden esetben viselje a sisakot, megfelelően rögzítve, annak érdekében, hogy 

maximális biztonságot tudjon nyújtani Önnek a sisak 

- Sose viseljen sálat, illetve sapkát a sisak alatt, mert a rögzítő rendszer ilyen esetben nem tud teljes 

védelmet nyújtani 

- A sisak kizárja a közlekedési zajokat, azonban az alapvető hangok, mint például a sürgősségi jármű 

szirénája, megfelelően behallatszik 

- Mindig tartsa a sisakot távol a hőforrásoktól, mint például a kipufogódobtól 

- Ne módosítsa a sisakot vagy annak egy részét semmilyen okból. Csak eredeti tartozékokat és / vagy 

alkalmas alkatrészeket használjon az adott sisak modellhez 

- A sérült sisakot ki kell cserélni 

- Amennyiben nem biztos benne, hogy a sisak az eredeti biztonságot nyújtja, minél hamarabb forduljon a 

hivatalos forgalmazóhoz, aki leellenőrzi azt 

SISAKVÁLASZTÁS  

Méret: 

- Annak érdekében, hogy Ön helyes sisak méretét ki tudja választani, próbáljon különböző méretű 

sisakokat, és végül válassza azt, amelyik a legjobban illik a fejformájához, valamint kényelmet nyújt 

- Amennyiben a sisak túl nagy, le tud csúszni egészen a szemhez, illetve el tud fordulni oldalra is motorozás 

közben 

- Próbáláskor tartsa a fején néhány percig, hogy meggyőződjön róla, hogy nem okoz különösebb nyomást, 

vagy fejfájást 

Sisaklevétel: 

- A sisak a heveder segítségével biztonságosan rögzíthető, mindig próbáljon rögzített sisakot. Amennyiben 

nincs rögzítve a sisak, baleset esetén különböző erők miatt elfordulhat, hogy lecsúszik 

- A sisaknak nem szabad elfordulnia, illetve mozognia a fejen. Ellenkező esetben szorítsa meg a hevedert, 

vagy váltson sisakméretet 

Rögzítő rendszer: 

- A rögzítő rendszer (szíjjal) gyárilag beállított hosszúságú. Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a 

hossza 



- Ellenőrizze, hogy a szíj megfelelően van e rögzítve, és húzza meg annyira, hogy tartsa a sisakot szilárdan a 

helyén. Motorozás előtt is mindig győződjön meg arról, hogy a heveder jól van rögzítve az álla alatt, a 

lehető legközelebb a torkához anélkül, hogy kényelmetlen lenne 

- Akkor optimális a szíj feszülése, ha lehetővé teszi a normál légzést és nyelést, anélkül, hogy beférne egy ujj 

a torok és heveder közötti részhez 

Figyelem, a szíj végén lévő patent megakadályozza, hogy lobogjon a szíj, amennyiben helyesen rögzítve 

van! 

PLEXI 

- Ha a plexi sérült, vagy mélyen karcolt, akkor rossz látási viszonyokat okoz, ami azt jelenti, hogy a védő 

kezelés valószínűleg sérült, így azt ki kell cserélni 

- Ne fessen, vagy ragasszon rá matricát 

- Az plexi csak akkor használható, ha az adott sisakmodellé 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Figyelem: Csak langyos vízzel és szappannal tisztítható a sisak és az üvege. Tisztítás után hagyja őket 

megszáradni szobahőmérsékleten távol napsugaraktól és / vagy hőforrás közelétől 

Figyelem: Soha ne használjon benzint, hígítót, oldószereket, sem egyéb vegyi anyagokat, amelyek: 

•helyrehozhatatlanul károsítják a sisakokat 

• Módosítja az optikai tulajdonságokat és gyengíti a látómezőt védő kezelést is 
 

 

NYAKPÁRNA 

A NYAKPÁRNA KISZERELÉSE 
- Csatolja ki az állszíjat. 
- Fűzze ki az állszíj szárait a nyakpárnán lévő hurkokból  
- Oldja ki a bal arcpárna hátulján lévő rögzítő patentet, majd oldja ki a nyakpárna rögzítő patentjét. 
Pattintsa vissza a bal arcpárna rögzítő patentjét. Ismételje meg a műveletet a jobb oldali arcpárnával. 
- Nyissa ki a cipzárt és vegye ki a nyakpárnát  
- A nyakpárna kiszerelését követően mindig ellenőrizze, hogy az állszíj szárai megfelelő hosszúságúra 
vannak-e állítva (további információ az állszíj és a csat ismertetőjében). 
A NYAKPÁRNA BESZERELÉSE 
- Csatolja ki az állszíjat. 
- Illessze a helyére a nyakpárnát, rögzítse, majd cipzárazza be. 

- Fűzze be az állszíj szárait a nyakpárna megfelelő hurkaiba  

- Oldja ki a bal arcpárna hátulján lévő rögzítő patentet, majd pattintsa be a nyakpárna rögzítő patentjét 

- Pattintsa vissza a bal arcpárna rögzítő patentjét. Ismételje meg a műveletet a jobb oldali arcpárnával. 
-A sisak használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a cipzár húzókája be van-e fűzve a rögzítésére szolgáló 
hurokba  
-A nyakpárna beszerelését követően ellenőrizze, hogy az állszíj szárai megfelelő hosszúságúra vannak-e 

állítva 

 

EYEWEAR ADAPTIVE ARCPÁRNA SZEMÜVEGESEK SZÁMÁRA  
Az X-lite exkluzív újdonsága az Eyewear Adaptive (EA) arcpárna, amely a szemüveget viselő motorosok 
kényelmét szolgálja. Segítségével egyszerűen és gyorsan kialakítható a szemüvegszárak számára szükséges 



hely. Az EA arcpárnák visszaalakíthatók eredeti állapotukba. Ha szemüveggel szeretné viselni a sisakot, 
tegye a következőket:  
1. Szerelje ki az arcpárnákat a sisakból (követve jelen használati és kezelési útmutató kisterelésre vonatkozó 
utasításait ). 
2. Nyissa ki a BAL arcpárna felső részén a tépőzárat (24. ábra), vegye ki az arcpárna betét felső, perforált 
részét. 
Megjegyzés: Az arcpárna betét kivett részét javasolt megtartani, így szükség esetén újra használhatja 

őket. 

3. Zárja vissza az arcpárna tépőzárját. 

4. Ismételje meg a 2. és a 3. lépést a JOBB arcpárnával. 
5. Szerelje vissza az arcpárnákat a sisakba (követve jelen használati és kezelési útmutató kisterelésre 
vonatkozó utasításait ). 
Az arcpárnák eredeti állapotának visszaállítása: 
 
1. Szerelje ki az arcpárnákat a sisakból (követve jelen használati és kezelési útmutató kisterelésre vonatkozó 
utasításait ). 
2. Nyissa ki a BAL arcpárna felső részén a tépőzárat (25. ábra) és tegye vissza a helyére az arcpárna betét 
korábban eltávolított felső részét. 
3. Zárja vissza az arcpárna tépőzárát. 
4. Ismételje meg a 2. és a 3. lépést a JOBB arcpárnával. 
5. Szerelje vissza az arcpárnákat a sisakba (követve jelen használati és kezelési útmutató kisterelésre 
vonatkozó utasításait). 

 
• SZELLŐZŐ RENDSZER HOMLOK- ÉS FEJSZELLŐZŐ 
A homlok- és fejszellőző nyílásai levegőt juttatnak a sisak belsejébe. A szellőzés akkor a leghatékonyabb, ha 
a VPS beépített napellenző használatban van (le van engedve): 
A) Szellőző zárva 
B) Szellőző nyitva  
TARKÓSZELLŐZŐ 
A tarkószellőző kivezeti a meleg, elhasznált levegőt, s ez által folyamatos levegőáramlást biztosít a sisak 
belsejében.  
ÁLLSZELLŐZŐ 
Az állszellőző levegőt juttat a plexihez, így csökkenti annak párásodását: 
A) Szellőző zárva 
B) Szellőz nyitva  
OLDALSÓ SZELLŐZŐK  
AZ oldalsó szellőzők kivezetik a meleget, elhasznált levegőt a sisakból 

 

AZ ARCPÁRNÁK KISZERELÉSE 
1 Nyissa ki a bukósisak állszíjának a csatját (további információ az állszíj és a csat ismertetőjében), majd 
húzza a bal oldali arcpárna első felét a sisak belseje felé, hogy kioldjanak a hátulján elhelyezett patentek  
2 Fűzze ki az állszíj bal szárát a bal oldali arcpárnából, majd vegye ki a bal oldali arcpárnát a sisakból. 
3 Ismételje meg az előző lépéseket a jobb oldali arcpárnával.  
2. A BÉLÉS KISZERELÉSE 
1 Fogja meg a bélés hátsó részét középen és húzza a sisak belseje felé, amíg a rögzítő fülek ki nem oldanak. 
Oldja ki a bal és jobb oldali rögzítő patenteket  
2 Fogja meg a bélés középső részét és húzza a sisak belseje felé, amíg a középső rögzítő fül ki nem jön a 
sisakhéj szélén kialakított helyéről. Ezután ugyanilyen módon oldja ki a bal és a jobb oldali rögzítő fület is  
Vegye ki a bélést a sisakból.  
3 A BÉLÉS BESZERELÉSE 
1 Helyezze a bélést a megfelelő irányba, szimmetrikusan elrendezve a bukósisak belsejébe. 



2 Ellenőrizze, hogy a bélésrögzítő fülei a megfelelő helyen vannak-e. Ezt követően először illessze a helyére 
a bélés bal és a jobb oldali rögzítő fülét, majd a középső rögzítő füleket  
3 Az előző pontban leírtakhoz hasonló módon rögzítse a bélés hátsó részét  
4 Simítsa rá a bélést a sisak belső felületére. 

 

 

 


