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BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  HUN 



  PLEXI (XFS-03) 
 

1 PLEXI LESZERELÉSE  

1.1   Nyissa ki teljesen a plexit (1. ábra). 
1.2 Egy időben a sisak mindkét oldalán nyomja le a plexi mechanizmus csúszkáját (2. ábra) és távolítsa el a 

plexit a sisakról(3. ábra). 
 

2 PLEXI BESZERELÉSE  

2.1 A plexi bal oldalát helyezze a sisak bal oldalán lévő plexi mechanizmusba a mágnesek segítségével (4. 
ábra). 

2.2 Hajtsa fel a plexit addig, amíg egy kattanás nem jelzi, hogy a plexi a helyén van (1. ábra). 
2.3   Ismételje meg a fenti utasításokat a sisak jobb oldalán is. 
2.4 Igazítsa a helyére a plexi mindkét oldalát. 
2.5 Csukja le a plexit.  
 

 FIGYELMEZTETÉS 

- Ellenőrizze, hogy a mechanizmus megfelelően működik. Nyissa ki, majd csukja be a plexit, illetve ha 
szükséges, ismételje meg a fenti utasításokat. 

- Ne használja a sisakot, ha a plexi nem megfelelően lett felszerelve. 
- Ne szedje le a plexi mechanizmusát a sisakról. 

- Meghibásodás esetén keresse fel legközelebbi Nolan márkakereskedését. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
 A plexi mechanizmusában mágnes található: olvassa el figyelmesen az ehhez kapcsolódó 

szükséges óvintézkedéseket. 
  
     
  (Szériatartozék, vagy külön megvásárolható kiegészítő) 
 

1 A PINLOCK® PÁRÁSODÁSGÁTLÓ BESZERELÉSE  

1.1 Vegye le a bukósisak plexijét a fenti utaításoknak megfelelően. 
1.2 Figyeljen arra, hogy a plexi belső felülete tiszta legyen, továbbá a Pinlock® rögzítőtűk befelé legyenek 

fordítva (5. ábra). 
1.3 Helyezze a PINLOCK® párásodásgátlót a plexi belső felületére.  



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

1.4 A PINLOCK® párásodásgátló egyik végén illessze a megfelelő oldali rögzítőtűre és tartsa ott (6. ábra). 

1.5 Óvatosan feszítse szét a plexit és illessze a PINLOCK® párásodásgátló másik végét a másik rögzítőtűre (7. 
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 belső felületéhez. 
1.8 Szerelje vissza a plexit a bukósisakra a fenti utasítások szerint. 
 

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 (5. ábra). 
 

 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 

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. 

- 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 sisakot, ha a belseje a fenti körülmények 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 (7. ábra). 

3.3 Engedje el a plexit. 
 

4 A PINLOCK® PÁRÁSODÁSGÁTLÓ KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA  

4.1 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. 

4.2 A Pinlock®-ot hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen; ne törölgesse!. 
4.3 A nedves belsejű sisakot hagyja megszáradni jól szellőző, száraz helyen, és eközben hagyja felhajtva a 

plexit. A Pinlock®-ot tárolás közben ne érje közvetlen fény, távol mindenféle hőforrástól. 

4.4 Soha ne használjon benzint, benzolt, oldószert, hígítószert vagy más hasonló anyagot a Pinlock® 
tisztításához! 

 
  VISION PROTECTION SYSTEM (VPS)   
 

Az exkluzív VISION PROTECTION SYSTEM (VPS) egy sötétített, polikarbonát, LEXAN fényvédő, karc- és 
párásodás elleni kezeléssel. Használata rendkívül egyszerű:hajtsa le a használathoz, és emelje fel, ha már nincs rá 
szüksége. Használata a hosszabb túrákon, vagy rövidett vári utakon is kifejezetten hasznos. 

Mitöbb, az új rögzítő rendszerrel nincs szükség semmilyen szerszámra a ki-, és beszereléshez. 
 

1 VPS NAPELLENZŐ HASZNÁLATA  

A VPS mechanizmusa lehetőséget ad arra, hogy a fényvédő részlegesen elfedje a plexit. Ezáltal a fényerősség 
csökkenést hozhatunk létre.  
Bármikor, anélkül, hogy a plexihez nyúlna, egy egyszerű mozdulattal kikapcsolhatja a VPS-t a fenti normal állapotba, 
hogy a rendes látásviszonyok visszaállhassanak. 
1.1 A VPS aktiválásához a 8.A ábra szerint használja a csúszkát, amíg egy kattanást nem hall. 

 A VPS egyénileg állítható, hogy használata kényelmes legyen. 
1.2  A VPS deaktiválásához nyomja meg a 8.B ábrán látható gombot, amíg a VPS az eredeti pozíciójába vissza 

nem áll. 
 

2 VPS NAPELLENZŐ HASZNÁLATA ELŐTTI ÓVINTÉZKEDÉSEK  

A bukósisakokra vonatkozó ECE 22-05 szabvány értelmében nappali motorozáshoz legalább 50%-os fényáteresztő-
képességű, éjszakai motorozáshoz pedig 80%-nál nagyobb fényáteresztő képességű plexi használható. Különösen 



erős, vakító napsütésben illetve ellenfényben motorozva a szem kímélése érdekében célszerű lehet napszemüveget 
viselni a bukósisak alatt, mivel a napszemüvegek fényáteresztő-képessége jóval 50% alatti. A motorozás közbeni 
napszemüveg-viselésnek azonban hátrányai is vannak: vészhelyzetben vagy például alagútba hajtva nem lehet 

olyan gyorsan eltávolítani, mint a beépített napellenzőt.  
 

 FIGYELMEZTETÉS 
- Kizárólag a csúszka alatti gombbal aktiválja, vagy deaktiválja a VPS-t, sosem kézzel.  

- A VPS napellenző kizárólag nappal illetve a fent említett időjárási körülmények esetén használható. 
- Sötétben illetve rossz látási viszonyok között TILOS HASZNÁLNI a VPS napellenzőt. 
- A bukósisak használata közben mindig ellenőrizze, hogy a VPS napellenző az időjárási és 

fényviszonyoknak megfelelő pozícióban van-e. 
- A VPS napellenző használata kizárólag a bukósisakhoz szériafelszerelésként adott, 80%-nál nagyobb 

fényáteresztő képességű plexivel javasolt. 
- A leengedett napellenző nem biztosít olyan fokú védelmet, mint a bukósisak plexije, ezért csak lehajtott 

plexivel szabad használni. 
- Minden elindulás előtt ellenőrizze, hogy a beépített napellenző tiszta-e és megfelelően működik-e. A koszos 

és/vagy nem megfelelően működő napellenző összekarcolódhat vagy más sérüléseket szenvedhet. 
- Kérjük, kizárólag a Használati és kezelési útmutatóban leírtak szerint tisztítsa a plexit és a VPS napellenzőt! 

- A VPS karc- és párásodás elleni bevonata csökkenti a párásodást. A hosszabban tartó eső és időjárási 
viszonyok párásodást idézhetnek elő a VPS-ben. Ilyenkor ne használja a VPS-t!. 

- Gyorsan és jelentősen romlik a kilátás a bukósisakból, ha esőben motorozva vízcseppek kerülnek a VPS 
napellenzőre. Ilyen esetben azonnal hajtsa fel (húzza vissza) a napellenzőt. 

- A VPS napellenző speciális páramentes bevonata érzékeny a magas hőmérsékletre. Ha ilyen körülmények 
között közvetlen kapcsolatba kerül más anyagokkal, az a napellenző szennyeződését okozhatja, foltok 
jelenhetnek meg a napellenző felületén. Ilyen esetekben (ha például meleg időben a motorra szerelt 
dobozban tárolja a sisakot) figyeljen arra, hogy a VPS napellenző ne kerüljön közvetlen kapcsolatba 
semmilyen tárggyal, anyaggal. 

 

3 A VPS NAPELLENZŐ KISZERELÉSE  
3.1 Nyissa ki a plexit és hajtsa le a VPS-t teljesen (jelen használati és kezelési útmutató vonatkozó utasításait 

követve). 
3.2 Tartsa a VPS napellenző bal oldalát és húzza kifelé a sisakból (17. ábra). 



3.3 Ismételje meg a folyamatot a jobb oldalon is. 
 

4 VPS NAPELLENZŐ BESZERELÉSE  

4.1 Nyissa ki a plexit és a csúszkát csúsztassa el teljesen a fenti utasításoknak megfelelően. (8.A ábra). 
4.2 Illessze a VPS napellenző bal oldalát a megfelelő helyére (9. ábra). 
4.3 Ismételje meg a folyamatot a jobb oldalon is. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

- A csúszka segítségével ellenőrizze, hogy a VPS megfelelően működik-e. 
Ha szükséges, ismételje meg a fent leírt folyamatokat. 

- Ha a plexi és / vagy a napellenző mozgatómechanizmusa megsérül / nem működik megfelelően, ne 
használja a sisakot, forduljon a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz. 

- Ne használja a VPS-t, ha nincs megfelelően összeszerelve. 
- A VPS napellenző nem nyújt akkora biztonságot, mint a plexi. Csak lecsukott plexivel használja! 
 

 
  KIVEHETŐ KOMFORTPÁRNÁZÁS 
 

A kivehető komfortpárnázás az alábbiakból áll: 
- bélés 
- job és bal oldali arcpárnák 
- állszíj védőburkolata 
Minden alkatrész kivehető és mosható.  

Az arcpárnák kivehető habszivacsot tartalmaznak. 
 

1 AZ ARCPÁRNÁK KISZERELÉSE  

1.1 Csatolja ki az állszíjat a fenti utasítások szerint. 
1.2  Óvatosan húzza meg a sisak bal oldalának belső részén található kampót, amihez a piros szíj (Nolan 

Emergency Release System) van csatlakoztatva, hogy kioldja a biztonsági kampót az arcpárna belső felén 
(10. ábra). 

1.3  Fogja meg és forgassa felfelé a bal arcpárnát, hogy az első és hátsó része elengedjen (11. ábra). 
1.4 Húzza meg a bal arcpárna hátsó részét a sisak közepe felé, hogy a csat elengedjen (12. ábra). 
1.5 Teljesen távolítsa el az arcpárnákat a sisakból (13. ábra). 
1.6 Ismételje meg az utasításokat a jobb oldali arcpárnával is. 



 Ne távolítsa el a polisztirol arcpárnákat a sisakhéjból! 
 

2 AZ ARCPÁRNÁK BELSŐ SZIVACSPÁRNÁINAK ELTÁVOLÍTÁSA    

A belső párnázás egyes részeinek könnyebb tisztítását lehetővé teendő, az arcpárnák külön belső szivacspárnákat 
tartalmaznak, amelyek a szövetbélésből kivehetőek. A párnázás eltávolításához az alábbiak szerint járjon el, miután 
eltávolította az arcpárnákat a sisakból (lásd a fenti utasításokat). 
 

2.1 Óvatosan távolítsa el a belső habosított szivacsot a bal oldali arcpárna szövetbéléséből (14. ábra). 

2.2 Ismételje meg a fenti lépéseket a jobb oldali arcpárnával. 
 

 Figyelmeztetés: Miután az arcpárnákból a belső szivacspárnákat eltávolította, győződjön meg, hogy 

a hátsó "D" patent, az elülső és felső "C" patentek, az "A" rögzítőfülek és a “B” NERS biztonsági kioldókar a 

megfelelő helyen, helyükön vannak (15. ábra); Ellenkezdő esetben erősítse vissza őket. 
 

3 ÁLLSZÍJ VÉDŐBURKOLATÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA   

Az állszíj védőburkolatának eltávolításához az alábbiak szerint járjon el, miután eltávolította az arcpárnákat a 
sisakból (lásd a fenti utasításokat). 
 

3.1 Húzza meg a bal oldali állszíj borítást, majd az állszíj belső felén oldja ki a tépőzárat (16.A ábra). 
3.2 Ismételje meg a fenti lépéseket a job oldali állszíjjal is. 
 

4 BÉLÉS KISZERELÉSE    

4.1 Húzza a bélés a sisak közepe felé, hogy a bal rögzítőfül elengedjen (17. ábra). Ismételje meg a job oldalon 
is. 

4.2 Húzza ki a helyéről a rögzítőfület. 
4.3 A bélés hátulját húzza a sisak közepe felé hogy elengedjenek a csatok. (18. ábra). 
4.4 Pantentolja ki a bal, középső és job rögzítőfüleket is a bélés felfelé húzásával (19. ábra).  
4.5  Távolítsa el a bélést a sisakból teljesen. 
 

5 BÉLÉS BESZERELÉSE  

5.1 Helyezze be a bélést a megfelelő irányban a bukósisak belsejébe. 
5.2 Illessze a megfelelő helyre a bal rögzítőfület és nyomja le addig, amíg a helyére nem kerül. Azután illessze 

a helyére a job oldali és középső rögzítőfüleket is (19. ábra). 
 Figyelmeztetés: A VPS napellenző fel- és lehajtásával ellenőrizze, hogy a bélés a helyén van. 

Ellenkezdő esetben ismételje meg a 4.3 és 5.2 lépéseket.  



5.3 Pattintsa bele a két hátsó patentot a megfelelő helyre a sisakhéjba (18. ábra). 
5.4 Helyezze a bélés rögzítőfülét a megfelelő helyre a sisakhéjba. 
5.5 Helyezze a bal és jobb rögzítőfület a számára kialakított helyre és nyomja le, amíg be nem pattan (17. 

ábra). 
 

6 ÁLLSZÍJ VÉDŐBURKOLATÁNAK FELSZERELÉSE   

A jobb és a bal burkolatok különböznek egymástól (16B, 16C ábra). 
 

6.1 After identifying the left covering strap, insert the release mechanism of the chin strap inside of it at the free 
end of the "hook and loop fastener" until it comes completely out from the central slot. Press the free end of 
the strap over the chin strap band in line with the "hook and loop fastener" and pull the strap to stretch it out 
completely (Fig.16A). 

6.2 Repeat these steps with the right covering strap. 
6.3 Ensure that the straps are secured by gently pulling them towards the inside of the helmet. 
6.4 If the release mechanism is the D-Ring type, check that the anti-fluttering snap button on the left strap only 

is correctly placed past the two "D-rings" (Fig.16B). 
 

7 ARCPÁRNÁK BELSŐ SZIVACSPÁRNÁINAK BESZERELÉSE  

7.1 Óvatosan helyezze bele a belső szivacspárnát az arcpárna huzatába (14. ábra). Ellenőrizze, hogy a szivacs 
megfelelően illeszkedik a huzatba, nem gyűrődik. 

7.2  Ismételje meg a folyamatot a jobb oldalon is. 
 

8 ARCPÁRNÁK BESZERELÉSE  

 Figyelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy a rögzítőfülek az arcpárnán a megfelelő pozícióban vannak, 

nem csúsztak ki, nem mozdultak el. A NERS kampónak nyitott pozícióban kell lennie (15. ábra). 
8.1 Az arcpárna első műanyag vezetőrészét igazítsa be az EPS és a héj közé (13. ábra). 
8.2 A szíjat és annak párnázatát igazítsa az arcpárnán annak kialakított vájatba. Pattintsa be a hátsó patentot 

(12. ábra). 
8.3 Nyomja be, majd forgassa el a bal arcpárnát, hgogy a helyére kerüljön. (11. ábra). 
8.4 Nyomja az arcpárna párnázatát az EPS-hez és csúsztassa rá a kiálló rögzítőfülekre, először felül, majd elől 

(12. ábra). 
8.5 Nyomja a biztonsági kampót felfelé, ezzel rögzítve az első patentot. (10. ábra). 
8.6 Ellenőrizze, hogy a fentiek megfelelően rögzültek-e: finoman húzza az arcpárna párnázatát a sisak belseje 

felé és győződjön meg róla, hogy nem válik el az EPS arcpárnától. 



8.7 Ismételje meg a fenti lépéseket a jobb oldali arcpárna párnázásával is. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
- Ha az ön bukósisakja dupla D gyűrűs csattal van felszerelve, a csat tájékoztatójában leírt módon húzza 

lefelé a csatot! 

-  Kizárólag tisztítás céljából vegye ki a bélést a bukósisakból.  
-  Soha ne használja a bukósisakot, amíg a bélés és az arcpárnák nincsenek megfelelően és tel jesen 

visszaszerelve a helyükre!  
-  A bélés tisztítását mindig kézzel végezze langyos (legfeljebb 30°C-os) vízben, semleges szappannal. 
-  A tisztítás végén öblítse ki a bélést hideg vízzel, majd hagyja szobahőmérsékleten megszáradni. Ne tegye ki a 

bélést közvetlen napfénynek. 

-  Soha ne mossa a sisakbélést és az arcpárnákat mosógépben. 
-  Vigyázzon a sisak belső polisztirénbetéteire, mivel könnyen deformálódnak. A betétek feladata, hogy 

alakváltozással, roncsolódással segítsék egy baleset során az ütés energiájának elnyelését. 
-  Soha, semmilyen formában ne módosítsa a bukósisak belsejében található polisztirénbetéteket. 

-  A polisztirénbetétek tisztításához használjon nedves ruhát, majd hagyja őket szobahőmérsékleten 
megszáradni. Ne tegye ki a betéteket közvetlen napfénynek.  

-  A fent leírt műveletek elvégzéshez soha ne használjon szerszámokat vagy más hasonló eszközt, tárgyat. 
 
  LINER POSITIONING CONTROL (LPC) 
 

1 BÉLÉS BEÁLLÍTÁSA  
A felhasználók különböző fejformái szükségessé teszik, hogy a bukósisakot a fejre igazítsuk. A LINER 

POSITIONING CONTROL-nak (LPC) köszönhetően, most személyre szabhatja bélését, így ugyanakkora méretű 
sisak esetén a bélés a személyes igényeknek megfelelően állítható. 
Hogy beállítsa a bélést, kövesse az alábbi utasításokat: 
1.1 Távolítsa el a hátsó rögzítőfület (20. ábra). 

1.2 Állítsa be a 7 lehetőség közül a kívánt pozícióba. 
 Minél jobban húzza a rögzítőfület, a sisak annál magasabban ül a fejen. 

1.3 Szerelje be a bélést a sisakba a fenti utasítások szerint, figyeljen, hogy a rögzítőfül a helyére kerüljön. 

1.4 Vegye fel a sisakot és bizonyosodjon meg róla, hogy jól let beállítva. Ellenkező esetben állítsa be még 
egyszer.  

 



 FIGYELMEZTETÉS 

Miután beállította a bélést, vegye fel a sisakot és ellenőrizze az állszíj megfelelő beállítását, és a sisak 
megfelelő helyzetét vezetési pozícióban (lásd "Biztonsági és Használati Útmutató"). 

 
  EYEWEAR ADAPTIVE 
 

1 HELY KIALAKÍTÁSA SZEMÜVEG SZÁMÁRA  

1.1 Távolítsa el a bal arcpárnát a sisakból a fenti utasítások szerint. 
1.2 Távolítsa el az arcpárna habszivacs bélését a fenti utasítások szerint. 
1.3 Távolítsa el a felső részét a habszivacs bélésnek (21. ábra), majd helyezze vissza a megfelelő helyre a 

többi habszivacsot. 

 A kivett habszivacsot ne dobja ki! Tegye félre későbbi használat esetére. 
1.4 Rakja vissza a habszivacsot az arcpárnába a fenti utasítások szerint. 
1.5 Majd szerelje vissza teljesen az arcpárnát a sisakba a fenti utasítások szerint. 
1.6 Ismételje meg a job oldalon is. 
 

2 SZEMÜVEG SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT HELY ELTÁVOLÍTÁSA  

2.1 Távolítsa el a bal arcpárnát a sisakból a fenti utasítások alapján. 
2.2 Távolítsa el az arcpárna habszivacsát a fenti utasítások alapján. 

2.3 Rakja vissza az előzőleg kivett habszivacs párnázást az arcpárna huzatába (21. ábra). 
2.4 Rakja vissza a teljes arcpárnákat a fenti utasítások alapján. 
2.5 Ismételje meg az instrukciókat a job oldali arcpárnával is. 
 
  NOLAN EMERGENCY RELEASE SYSTEM (NERS)   
 

A Nolan vészkioldó rendszer (NERS) lehetővé teszi a mentőszemélyzet számára az arcpárnák párnázatának 
eltávolítását a sisakból, miközben a sisak a pilóta fején van. 

A bal arcpárna eltávolításához csatolja ki az állszíjat, majd húzza meg a piros vészkioldó pántot (22. ábra). 
Először az arcpárna hátulján található biztonsági kampó fog kioldani, majd a piros pánt további húzásával 
fokozatosan leválik az EPS-ről, végül pedig a sisakon kívülre kerül, szabadon hagyva az oldalsó területet. 
Ismételje meg a fenti lépéseket a jobb oldali arcpárna párnázásával is. Ezután a sisak sokkal könnyebben 

eltávolítható a pilóta fejéről. 
 



 FIGYELMEZTETÉS 

- Motorozás közben SOHA NE húzza meg a piros vészkioldó pántokat (Nolan Emergency Release System - 
NERS). 

- Mindig ellenőrizze, hogy az arcpárnák megfelelően vannak-e beszerelve. A NERS használata után 
mindenképpen ellenőrizze az arcpárnák épségét. Az ép párnákat az utasításoknak megfelelően szerelje 
vissza a sisakba. 

- Ne használja a NERS vészkioldó rendszert az arcpárnák rutinszerű karbantartásához vagy tisztításához. 

- A 23. ábrán látható matricákat ne vegye ki a sisakból, mert hasznos információkat tartalmazhatnak a mentő 
személyzet számára. 

- Ha a NERS nem működik vagy károsodik, keresse fel a Nolangroup hivatalos viszonteladóját. 
- Csak akkor használja a NERS vészkioldót segítségnyújtáshoz, ha megvan a megfelelő képzettsége és 

tapasztalata. Ellenkező esetben hívjon szakszerű segítséget. 
 
  BOGÁRHÁLÓ 

  (Szériatartozék vagy külön megvásárolható kiegészítő) 
 

Ezek a kiegészítők bizonyos körülmények között növelik a bukósisak komfortját. A bogárháló használata esetén az 
állrésznél kevesebb zavaró légáramlat jut be a sisakba. A bogárháló be- és kiszerelését a 24. ábra mutatja.  
 
  SZELLŐZŐ RENDSZER   
 

A sisak szellőzőrendszere a következőkből áll: 
 

 
 

Alsó szellőző rendszer  
Lehetővé teszi a szellőzést a száj környékén és a levegőt közvetlenül a plexire továbbítja, így csökkenti a 
párásodást. 
Lásd a 25. ábrát a nyitáshoz és zárásához. 
 

Felső szellőzés  

Lehetővé teszi a fej szellőzését, még alacsony sebességnél is. Lásd 26. ábrát a nyitáshoz és zárásához. 
 

Hátsó szellőző rendszer  



Lehetővé teszi a meleg és elhasználódott levegő kivezetését, ami növeli a komfortérzetet a sisak belsejében (27. 
ábra). 
 
  N-COM SISAKKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ELŐKÉSZÍTÉS 
  (Elérhető a termék verziójától függően.) 
 

Az Ön bukósisakja N-Com kommunikációs rendszer előkészítéssel rendelkezik. 
A komunikációs rendszer telepítése közben (N-Com Használati Utasítás) szükséges eltávolítani az N-Com 
előkészítés körül lévő habszivacs betétet. 
 A habszivacs betétet csak akkor távolítsa el, ha megfelelő N-Com® rendszer kíván telepíteni. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
A homologizációs címke száma és a típusmegnevezés A hivatalos márkakereskedés neve és bélyegzője 
 
 

 
 
 

 
Vásárlás időpontja    A vásárló neve és címe 

 
 
 
 



 
EURÓPAI GARANCIA 
 

Tisztelt Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy X-Lite®-Nolan®-Grex® motoros bukósisakokot választott! Ha már korábban is használt X-Lite®-Nolan®-Grex® sisakot, akkor 
nyilván azért választott ismét bennünket, mert elégedett volt a termékkel. Ha pedig ez 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! 

A X-Lite®-Nolan®-Grex® EZEN GARANCIALEVÉLLEL tanúsítja a bukósisak első vásárlójának, hogy a sisak az eladás időpontjában mentes volt 
minden gyártási és 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 anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra vontakozik. Az X-Lite®-Nolan®-Grex® nem 
vállal felelsősséget 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 bármely sérülés; 

f) bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon, amelyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el;  
g) a sisakhéj (át)festéséből, (át)fényezéséből származó sérülések; 
h) káros anyagok, vegyületek által okozott sérülések, elszíneződés; 

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. 

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. 
 

A GARANCIALEVÉL ÉRVÉNYESSÉGE 



Jelen garancialevél kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt adatlapot a vásárláskor hiánytalanul kitöltötték, illetve ha rendelkezésre 
állnak az alábbiak: 

1) a homologizációs címke száma (a sisak állszíjára varrt címkére nyomtatva) és a típus / modell megnevezése; 
2) a hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője; 
3) a sisak vásárlásának dátuma; 

4) a vevő neve és címe. 
 

GARANCIÁLIS IGÉNY BEJELENTÉSE 

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell a feltételezett hibáról azt a 
márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a szóban forgó terméket és az ahhoz tartozó, hiányta lanul kitöltött adatlapot. 
 

JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A SISAK HASZNÁLATI ÉS 
KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS MÁS FELHASZNÁLÓK 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. 


