
 
 
 
 
 

GREX RF1 
 
ATE
ŢIE: Păstraţi acest manual şi prospectele ataşate, deoarece conţin informaţii importante pentru folosirea optimă a căştii. Citiţi 
cu atenţie instrucţiunile înainte de prima utilizare a căştii. 

1. Carcasa:  modelată în policarbonat LEXAN. 
2. Partea faţă modulară este echipată cu sistemul Dual Control Lift, un sistem inovator de deschidere centrală ce poate fi 

acţionat cu o singură mână. 
3. Viziera: din policarbonat Lexan, cu tratament antizgâriere. 
4. Sistemul de ventilaţie:  doi curenţi de aer, uşor de manevrat cu o singură mână. Curentul de aer superior propagă aerul în 

carcasă, în timp ce curentul de aer inferior direcţionează fluxul de aer in partea faţă, direct pe vizieră, pentru a limita 
formarea condensului şi aburirea vizierei. 

5. Sistemul de blocare rapidă: închizătoare rapidă, prevăzută cu o cureluşă de bărbie ajustabilă. 
6. Căptuşeala interioară: fabricată din materiale specifice caracterizate prin calitate, comfort, durabilitate. Disponibilă în 6 

mărimi: XS-S-M-L-XL-XXL. 
 
 
PARTEA FAŢĂ MODULARĂ 
Sistemul de deschidere cu dublu control  este în mod special apreciat atunci când e nevoie să deschideţi partea faţă cu o singură mână: 
de exemplu, când opriţi la o staţie de benzină, la semafor, la intrarea pe autostradă - când motocicleta nu e în mişcare. 
 
DESCHIDEREA PĂRŢII FAŢĂ 

- Presaţi levierul cu degetul mare (fig. 2), apoi trageţi glisorul de deschidere în jos, până când partea faţă se deschide (fig. 3). 
- Deschideţi partea faţă până când se blochează în poziţia de deschidere maximă (fig. 4). 

Dacă paşii descrişi mai sus se fac cu viziera în poziţie deschisă,  sistemul automat cu care este echipată această cască readuce viziera 
în poziţie închisă. 
 
Î
CHIDEREA PĂRŢII FAŢĂ 
Rotiţi partea faţă în jos până când auziţi clic-ul mecanismului de închidere, şi asiguraţi-vă că partea faţă este corect închisă. 
ATE
ŢIE!!! 
u conduceţi cu partea faţă deschisă. Partea faţă trebuie obligatoriu închisă în timpul mersului. 
                       
u utilizaţi casca fără partea faţă. 
                       
u utilizaţi casca în cazul defecţiunii părţii faţă, contactaţi imediat un dealer Grex autorizat. 
      
u scoateţi şuruburile care conectează partea faţă cu carcasa. 

OTĂ: În timpul utilizării normale a căştii, praful se poate acumula în zona mecanismului lateral de deschidere a părţii faţă. Vă 
sugerăm să curăţaţi periodic mecanismele laterale, de preferinţă cu aer comprimat. 
 
I
STRUCŢIU
I DE MO
TARE/DEMO
TARE A VIZIEREI 
Demontarea vizierei 
• Cu partea faţă deschisă, deschideţi viziera până la prima poziţie.  
• Scoateţi plăcuţa A trăgând uşor capătul superior spre exterior. 
• Glisaţi închizătoarea B până la capăt trăgând uşor spre exterior şi rotind-o din poziţia 1 spre poziţia 2 (fig. 6). Apoi scoateţi-o. 
• Scoateţi mecanismul vizierei fixat cu un piston şi inele glisante. (fig. 7). 
• Urmaţi aceeaşi paşi şi pentru cealaltă parte. 
• Scoateţi viziera. 
 
Montarea vizierei 
• Cu partea faţă închisă, aşezaţi mecanismele vizierei în locaşurile corespunzătoare. Atenţie! Mecanismul din partea dreaptă (R) este 
diferit de cel din partea stângă (L). 
• Introduceţi viziera în poziţie deschisă. Arcul mecanismului trebuie introdus corect în fanta vizierei. 
• Introduceţi închizătoarea B şi rotiţi-o din poziţia 2 în poziţia 1 (fig.6). Atenţie: închizătoarea dreaptă este diferită de cea stângă. 
• Aşezaţi plăcuţa A aranjând butoanele în locaşurile corespunzătoare, apoi apăsaţi uşor până când auziţi clic-ul de închidere. 
• Urmaţi aceeaşi paşi şi pentru cealaltă parte. 
• Verificaţi funcţionarea corectă a sistemului, închizând şi deschizând viziera şi partea faţă. 
• Dacă sistemul nu funcţionează corespunzător, repetaţi paşii de mai sus. 
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