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FELICITĂRI... pentru achiziţionarea noii căşti. 
Această cască a fost concepută pentru a fi un produs modern, capabil să satisfacă cele mai pretenţioase cereri în ceea ce priveşte confortul şi siguranţa. Aceste lucruri sunt 
posibile datorită design-ului căştii, a faptului că are o formă ergonomică, este confortabilă, foarte uşoară şi aerodinamică, şi, nu în ultimul rând, practică şi uşor de folosit.   
 
● I�STRUCŢIU�I DE FOLOSIRE ŞI �ORME DE SIGURA�ŢĂ 
IMPORTA�T! 
- Înainte de a folosi casca, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni, deoarece ele conţin indicaţii importante în ceea ce priveşte utilizarea în siguranţă şi cu uşurinţă a căştii. 
- Omiterea citirii cu atenţie a acestui prospect poate afecta serios siguranţa dvs.  şi poate reduce protecţia oferită de cască prin folosirea inadecvată a acesteia. 
 
FOLOSIREA CĂŞTII 
- Casca a fost special creată pentru a fi folosită pe motociclete; pentru orice altă întrebuinţare, protecţia nu este garantată. 
- În caz de accident, casca reprezintă un element de protecţie care atenuează loviturile şi protejează capul. Totuşi, casca în sine nu vă protejează de accidente fatale, de aceea este 
indicat să conduceţi preventiv. 
- Când conduceţi motocicleta, purtaţi întotdeauna casca, asigurându-vă că aţi blocat închizătoarea aş cum trebuie. 
- Nu purtaţi eşarfe sub sistemul de blocare şi nu purtaţi şepci sub cască. 
- Casca poate atenua zgomotul de pe şosea. Asiguraţi-vă totuşi că auziţi zgomotele esenţiale, cum ar fi claxonul sau sirenele autuvehiculelor cu regim de circulaţie prioritară.. 
- Ţineţi casca departe de sursele de căldură (eşapamente,etc.). 
- Nu modificaţi sau distrugeţi casca sau interiorul ei, oricare ar fi motivul. Folosiţi doar accesorii originale, create special pentru modelul de cască achiziţionat de dvs. 
- Distrugerile datorate căderilor accidentale s-ar putea să nu fie vizibile; căştile care au fost implicate în impacturi violente trebuie înlocuite. 
- În cazul în care vă îndoiţi de integritatea căştii dvs., evitaţi folosirea acesteia şi contactaţi un dealer autorizat pentru a o verifica. 
 
ALEGEREA CĂŞTII 
Mărimea: 
- Pentru a determina mărimea căştii, încercaţi mai multe căşti de diferite mărimi, apoi alegeţi-o pe cea care stă strâns pe cap, dar e şi comfortabilă în acelaşi timp. 
- Dacă vă este prea mare, s-ar putea să vă alunece pe ochi sau să se deplaseze într-o parte în timp ce vă plimbaţi cu motocicleta. 
- Staţi cu ea pe cap timp de câteva minute pentru a vă asigura că nu vă cauzează dureri de cap şi nu există puncte unde vă strânge excesiv. 
Cum să vă scoateţi casca: 
- Cu casca pe cap şi cu închizătoarea blocată încercaţi să vă scoateţi casca aşa cum vă indică figura A. În caz de accident, casca tinde să sară din cap. 
- Casca nu are voie să se rotească pe cap sau să alunece în faţă. Dacă acest lucru se întâmplă, ajustaţi lungimea închizătorii sau schimbaţi mărimea căştii. Repetaţi testul. 
Sistemul de retenţie: 
- Sistemul de retenţie (închizătoarea) este ajustată din  fabrică la o mărime standard. Înainte de a folosi casca, verificaţi dacă mărimea benzii este corectă. 
- Asiguraţi-vă că banda este blocată corect, astfel incât să ţină casca ferm pe cap. Înainte de a vă urca pe motocicletă asiguraţi-vă că aţi blocat corect închizătoarea sub bărbie, cât 
mai aproape de gât, dar fără să vă deranjeze. 
- Poziţia corectă a benzii de blocare trebuie să vă permită să răsuflaţi şi să înghiţiţi normal, dar nu trebuie să încapă un deget între bandă şi bărbie. 
 
VIZIERA 
-Dacă viziera este distrusă sau zgâriată, atunci trebuie neapărat înlocuită, deoarece reduce considerabil vizibilitatea. 
- Este interzisă vopsirea sau aplicarea de autocolante pe vizieră. 
- Viziera poate fi folosită doar pentru modelul de cască desemnat. 
 
CURĂŢARE ŞI Î�TREŢI�ERE 
- Unele distrugeri cauzate de accidente s-ar putea să nu fie vizibile. Totuşi, în caz de accident violent, casca trebuie înlocuită. 
- Atenţie: casca şi viziera ar putea fi distruse de anumite substanţe de uz comun, fără ca distrugerea să fie vizibilă. Pentru a curăţa casca şi viziera folosiţi apă călduţă şi săpun, şi 
lăsaţi-le la uscat la temperatura camerei, departe de razele soarelui sau  de sursele directe de căldură. 
- Atenţie: nu folosiţi sub nici o formă benzină, solvenţi sau alte chimicale care ar putea: 
-  să distrugă casca; 
-  să modifice proprietăţile optice, să le distrugă pe cele mecanice sau să distrugă tratamentul de protecţie al vizierei. 
 

 
 

I�STRUCŢIU�I DE FOLOSIRE 
 

DESCHIDEREA PĂRŢII FAŢĂ 
Casca este echipată cu un sistem inovator de deschidere, cu acţiune dublă, care previne deschiderile accidentale. 
�otă: nu e necesar să deschideţi partea faţă pentru a vă pune casca. 
 
1. DESCHIDEREA 
1.1 Apăsaţi levierul roşu din exterior rotindu-l cu degetul mare (fig. 1). 
1.2 Puneţi arătătorul pe vârful levierului de deschidere şi împingeţi în jos pentru a bloca partea faţă (fig. 2). 
1.3 Ridicaţi partea modulară. 
2. ÎNCHIDEREA 
2.1 Trageţi partea faţă în jos, până când auziţi clic-ul mecanismului de închidere. 
2.2 Asiguraţi-vă că partea faţă este corect închisă. 



 
AVERTISMENT!!! 

- Nu conduceţi cu partea faţă deschisă. Partea faţă trebuie închisă şi blocată în timpul mersului. 
- Nu folosiţi casca fără partea faţă. 
- Nu folosiţi casca în caz de defecţiune a părţii faţă, în acest caz contactaţi un dealer autorizat Nolan. 
- Nu înlocuiţi şi nu umblaţi la şuruburile care unesc carcasa cu partea faţă. 

Avertisment: partea faţă trebuie menţinută închisă şi blocată în timp ce vehiculul este în mişcare. 
 

 MECA�ISMULVIZIEREI 
1.     Demontarea  
1.1     Deschideti complet viziera. 
1.2     Apasând butonul de eliberare a vizierei, puteti misca usor viziera pina auziţi un clic. (fig.4) 
1.3     Trageti usor bolturile de blocare (B1 si B2) de la locul lor.(fig. 5). 
1.4     Repetati pasi si pentru cealalta parte a căştii. 
2. Montarea 
2.1 Întoarceţi complet echipamentul automat de redresare al vizierei dupa cum vă este arătat în Fig.6 
2.2 Fixati viziera in pozitia de deschidere prin plasarea bolturilor de blocare (B1 şi B2) la locul lor în mecanismul vizierei. 
2.3 Introduceţi boltul de blocare B şi rotiţi-l din poziţia 2 în poziţia 1 până când capătul său este blocat de pivotul de fixare (E) (fig. 5).   
Atenţie: Boltul de blocare dreapta (R) este diferit de boltul de blocare stânga (L). 
2.4 Poziţionaţi capacele de protecţie A2 şi A1 aşezând ştifturile în locurile lor şi împingeţi puţin până când auziţi clic-ul de închidere. 
Avertisment!!! 

- Pentru o funcţionare corectă este esenţial ca dintele cârligului să fie corect introdus în locaşul corespunzător. 
- Verificaţi că sistemul funcţionează corect: deschideţi viziera. Când ridicaţi partea faţă, viziera trebuie să se închidă automat. 

 
. 
�FRS-SISTEMUL �OLA� A�TICEAŢĂ 
1. Montarea vizierei interioare 
1.1 Scoateţi viziera. 
1.2 Asiguraţi-vă că suprafaţa interioară a vizierei este curată şi verificaţi ca levierele exterioare ale bolturilor de fixare sunt îndreptate spre interior. 
1.3 Scoateţi folia protectoare de pe faţa vizierei interioare care vine în contact cu viziera. 
1.4 Aşezaţi o parte a vizierei interioare pe unul din bolturile vizierei şi menţineţi această poziţie, vezi fig. 7. 
1.5 Întindeţi viziera şi fixaţi cealaltă parte a vizierei pe cel de-al doilea bolt, vezi fig. 8. 
1.6 Eliberaţi viziera. 
1.7 Scoateţi cealaltă folie protectoare a vizierei interioare şi verificaţi ca viziera interioară să adere la vizieră. 
1.8 Fixaţi viziera pe cască. 
Verificarea şi ajustarea curenţilor de aer 
Verificaţi montarea corectă a sistemului închizând şi deschizând viziera şi verificaţi ca ambele viziere să fie corect fixate şi să nu se mişte. 
Dacă viziera interioară nu este fixată etanş pe vizieră, mişcaţi simultan levierele exterioare de ajustare în sus pentru a îmbunătăţi circulaţia aerului (fig.9). Această operaţie 
trebuie făcută treptat. Curentul de aer maxim se obţine când levierele exterioare de ajustare sunt rotite spre exterior. 
ATE�ŢIE!!! 
Prezenţa murdăriei între cele două viziere poate produce zgârieturi pe ambele suprafeţe. 
Vizierele şi vizierele interioare zgâriate pot cauza reducerea vizibilităţii şi trebuie aşadar înlocuite. 
Verificaţi periodic circulaţia corectă a curentului de aer pe viziera interioară, pentru a preveni mişcarea acesteia şi zgârierea ambelor suprafeţe.  
Dacă viziera se abureşte sau se formează condens între cele două viziere, verificaţi ca ambele sisteme să aibă corect reglat curentul de aer. 
Un curent de aer excesiv pe viziera interioară poate produce o aderenţă exagerată pe suprafaţa vizierei şi/sau deformarea permanentă, care ulterior duce la  imposibilitatea 
ajustării corecte. 
Folosirea în condiţii speciale de vreme poate reduce performanţa sistemului şi poate produce aburire parţială şi condens pe viziera interioară. În acest caz, scoateţi viziera 
interioară şi uscaţi-o cu aer călduţ şi uscat. 
2. Demontare 
2.1 Scoateţi viziera echipată cu viziera interioară. 
2.2 Întindeţi  viziera şi desprindeţi viziera interioară din bolturi (fig. 8. 
2.3 Eliberaţi viziera. 
 
Î�TREŢI�ERE ŞI CURĂŢARE 
Desprindeţi viziera interioară de pe vizieră. Folosind o cârpă moale şi uscată, ştergeţi cu grijă folosind un săpun lichid neutru. Limpeziţi cu apă din abundenţă. Uscaţi viziera 
interioară cu ajutorul unui curent de aer uscat şi călduţ, fără să o ştergeţi. 
Pentru a păstra timp îndelungat calităţile vizierei interioare, lăsaţi casca să se usuce după utilizare într-un loc uscat şi aerisit. 
Păstraţi-o la distanţă de surse de căldură, într-un loc întunecat. 
Nu utilizaţi solvenţi sau produse chimice. 
 
• PARASOLARUL (VPS) 
Noul parasolar exclusiv de la Nolan este poziţionat în interiorul  vizierei, este modelat în Lexan şi  tratat împotriva zgârierii. Folosirea acestuia este extrem de simplă şi practică:  
doar îl trageţi în jos sau în sus pentru a-l  activa/dezactiva din câmpul vizual. Este folositor într-o mulţime de situaţii, fie că e vorba de călătorii lungi în afara oraşului sau de 
drumuri scurte prin oraş. Mecanismul inovator de rotaţie –sincronizat cu deschiderea vizierei-asigură funcţionalitatea perfectă în orice condiţii. Parasolarul este uşor de demontat 
atunci când nu e necesar sau când trebuie curăţat. 
 
Funcţionarea parasolarului 
Mecanismul parasolarului permite de aesemenea activarea  prin simpla coborâre a acestuia până când acoperă parţial câmpul vizual al vizierei, determinând astfel reducerea 
dorită a transmiterii luminii. În orice moment, printr-o simplă mişcare şi independent de vizieră,  parasolarul poate fi dezactivat şi ridicat pentru a restabili vizibilitatea normală şi 
protecţia garantată de viziera omologată. 
Pentru dezactivarea parasolarului, împingeţi glisorul spre partea posterioară a căştii (fig. 10A) până când auziţi click, ceea ce înseamnă că parasolarul este corect poziţionat. 
Pentru activarea parasolarului, împingeţi glisorul înainte (fig. 10B) până când auziţi click-ul de închidere. 
Parasolarul a fost conceput pentru a asigura o demontare uşoară şi rapidă, fără a fi nevoie de vreo unealtă.  
Precauţii 
Standardele actulale (EEC 22-05) prevăd că nivelul minim de transmitere al luminii trebuie să fie mai mare de 80% în timpul nopţii şi nu mai mic de 50%  în timpul zilei. 
Din acest motiv, atunci când călătoriţi ziua în condiţii deosebite de luminozitate-lumina extrem de puternică, de exemplu-, folosirea ochelarilor de soare care reduc transmiterea  
luminii cu mai mult de 50% nu este recomandabilă dacă nu e absolut necesară, deoarece cauzează oboseala ochilor în cazul unor călătorii lungi. 



Ochelarii de soare sunt necesari pentru a reduce riscul orbirii când se foloseşte doar viziera. Utilizarea lor poate face dificilă executarea manevrelor urgente când vizibiliatea 
maximă trebuie restabilită rapid. Gândiţi-vă, de exmplu, ce se întâmplă când intraţi într-un tunel sau când survin schimbări neaşteptate ale intensităţii luminii. Datorită 
mecanismului de operare  şi poziţionării acestuia în exterior, parasolarul face aceste operaţii mult mai uşor. 
 
ATE�ŢIE! 

- Parasolarul poate fi activat numai în timpul zilei şi în condiţiile descrise mai sus. 
- Noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă, parasolarul poate fi dezactivat sau demontat de pe cască. 
- Verificaţi întotdeauna ca parasolarul să fie corect poziţionat, în funcţie de condiţiile de mediu şi de recomandări. 
- Recomandăm montarea parasolarului numai cu viziera omologată, care are o valoare de transmitere a luminii  mai mare de 80%. 
- Asiguraţi-vă că parasolarul şi viziera sunt curate şi funcţionează corect, pentru a evita zgârieturile şi/sau acoperirea anormală a vizierei. 
- Deoarece parasolarul nu asigură aceiaşi protecţie ca cea oferita de vizieră, trebuie folosit doar când viziera  este  coborâtă. 
- Când parasolarul e demontat, vă sfătuim să asamblaţi capacele laterale auxiliare. 
- Pentru operaţiunile de întreţinere şi curăţare, vă rugăm să consultaţi secţiunea corespunzătoare din manualul de utilizare. 

 
Instrucţiuni de dezasamblare a parasolarului 
Pentru a scoate parasolarul de pe cască, deschide-ţi partea din faţa si coborâţi parasolarul impingând usor înainte, ca în fig.10B. 
Tineţi de partea centrala a parasolarului şi apasaţi-o usor spre interiorul căştii, simultan trageţi parasolarul in jos până când partea superioara a parasolarului este scoasa din 
carcasa. (Fig. 11) 
Ţineţi de partea dreapta a parasolarului şi trageţi-o  spre exteriorul căştii. 
  
 

- Dacă viziera şi/sau mecanismul de închidere/deschidere sunt avariate sau nu funcţionează în mod corect vă rugăm să contactaţi un dealear autorizat Nolan. 
- Nu folosiţi casca dacă parasolarul nu a fost montat corect. 

 
ATE�ŢIE! 
Deoarece parasolarul nu asigură aceeaşi protecţie ca şi viziera, trebuie folosit doar cu viziera lăsată.  
 
 PROTECTORUL  DE VÂ�T 
Acest accesoriu permite îmbunătăţirea performanţelor căştii, dacă sunt respectate anumite condiţii. 
Protectorul de vânt previne infiltrarea neplăcută a aerului sub bărbie. 
Vezi fig. 13 pentru asamblare sau dezasamblare. 
 
ATE�ŢIE! 
Protectorul de vânt este uşor de scos. Puteţi verifica dacă accesoriul este corect asamblat trăgând usor, cu degetul mare şi aratătorul, spre partea interioară căştii. Dacă se mişcă, 
repetaţi operaţiunea de asamblare. 
 
CĂPTUŞEALA I�TERIOARĂ   DETAŞABILĂ 
(numai pentru versiunile cu căptuşeală interioară detaşabilă) 
Pentru a scoate sau a monta căptuşeala interioară deschideţi partea faţă a căştii şi ridicaţi parasolarul. 
 
SCOATEREA PER�IŢELOR DE OBRAJI 
1.1  Deschideţi cureluşa de  bărbie conform instrucţiunilor şi trageţi partea din faţă a perniţelor de obraji din  stânga spre interiorul căştii pentru a desface butonul din spate (Fig. 
14). 
1.2 Scoateţi perniţa de obraji stânga din cască tragând  partea stângă a cureluşei de bărbie afară din deschizătura perniţei.  
1.3 Repetaţi paşii şi pentru partea dreaptă.  
 
SCOATEREA  CĂPTUŞELII  
1.4 Eliberaţi închizătoarea perniţei de gât din cadrul fixat în exteriorul carcasei. (Fig. 15) 
1.5 Desprindeţi clapeta stângă din spate din suportul fixat în carcasă, deformând uşor garnitura de etanşare şi tragând uşor căptuşeala din zona cefei spre interior. Apoi, urmaţi 
aceeaşi paşi pentru a scoate clapa centrală, dar şi pe cea din partea dreaptă spate. 
1.6 Desprindeţi clapeta stângă faţă din suportul aflat în interiorul carcasei, tragând puţin de căptuşeală spre interiorul căştii. Apoi, urmaţi aceeaşi paşi pentru a scoate clapa 
centrală,  dar şi pe cea din faţă dreapta. 
1.7 Scoateţi căptuşeala din cască. 
 
 MO�TAREA CĂPTUŞELII           
2.1 Introduceţi corect căptuşeala în cască. 
2.2 Introduceţi clapeta frontală stângă în suportul din carcasă, presând-o până la închiderea completă (fig. 17). Urmaţi aceeşi paşi şi pentru clapeta centrală şi clapeta frontală 
dreapta. 
2.3 Introduceţi clapetele posterioare ale căptuşelii în locaşurile corespunzătoare aflate în zona cefei. (fig. 16). 
2.4  Prindeţi  perniţa  de gât pe cadrul  aflat în exteriorul carcasei. 
2.5 Aranjaţi căptuşeala până când aderă bine la carcasa căştii.3 
 
ATE�ŢIE!!! 

- Scoateţi căptuşeala interioară numai pentru a o curăţa sau spăla. 
- Nu folosiţi niciodată casca fără să fi înlocuit corect şi complet căptuşeala interioară, ca şi perniţele de obraji. 
- Spălaţi manual, cu săpun neutru şi apă călduţă (max. 30 gr. Celsius). 
- Limpeziţi în apă rece şi lăsaţi să se usuce la temperatura camerei, la adăpost de lumina solară. 
- Nu modificaţi niciodată componentele interioare ale polistirenului căştii. 
- Nu folosiţi niciodată unelte pentru a efectua paşii descrişi mai sus. 
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