
 

 
 
 

GREX RF2 
 
FELICITĂRI... pentru achiziţia noii dumneavoastră căşti. 
Casca a fost concepută şi creată pentru a fi un produs modern, de o performanţă ridicată, capabil să satisfacă chiar şi cele mai pretenţioase cereri în ceea ce priveşte siguranţa şi 
confortul. Acest lucru este posibil datorită designului căştii, fiind ergonomică, confortabilă, extrem de uşoară şi aerodinamică şi, nu în ultimul rând, datorită caracterului său 
practic şi simplităţii în folosire. 
 
!ORME DE Î!TREBUI!ȚARE ŞI DE SIGURA!ŢĂ  
IMPORTA!T! 
- Înainte de a folosi casca, citiţi această broşură şi toate documentele anexate fiindcă acestea conţin indicaţii foarte importante privind folosirea căştii cu uşurinţă şi în 
siguranţă. 
- Trecerea cu vederea a acestor instrucţiuni poate reduce protecţia oferită de cască şi, în consecinţă, siguranţa dumneavoastră. 
 
FOLOSIREA CĂŞTII 
- Casca a fost concepută în mod special doar pentru folosirea împreună cu motocicleta, aşadar, pentru oricare altă folosire decât cea pentru care a fost prevăzut, nu este 
garantată o protecţie corespunzătoare. 
- În cazul unui accident, casca reprezintă un element de protecţie care reduce rănile şi afecţiuni craniene. Totuşi, nu poate împiedica de una singură rănile grave şi/sau fatale 
datorită dinamicii specifice dintr-un accident, aşa că aveţi grijă când conduceţi. 
- În timp ce conduceţi orice motocicletă, să purtaţi mereu casca fixată corespunzător pentu a valorifica la maxim de protecţia oferită. 
- Nu purtaţi niciodată eşarfe sub sistemul de închidere sau şepci sub cască. 
- Casca poate înnăbuşi zgomotul din trafic. Să fiţi siguri că puteţi auzi sunete esenţiale, cum ar fi claxoane sau sirene ale vehiculelor de urgenţă. 
- Ţineţi casca mereu departe de surse de căldură, cum ar fi toba de eşapament, geanta de motocicletă ataşabilă sau interiorul unui vehicul. 
- Nu modificaţi sau deterioraţi sub nicio formă casca sau vreo componentă de-a căştii. Folosiţi doar accesorii şi/sau piese originale potrivite pentru modelul dumneavoastră de 
cască. 
- S-ar putea ca deteriorările rezultate din căzăturile accidentale să nu fie vizibile; căştile care au avut parte de un impact puternic trebuie înlocuite. 
- În cazul în care aveţi dubii privind integritatea şi siguranţa căştii, evitaţi să o folosiţi şi contactaţi un dealer autorizat GREX pentru a o verifica. 
 
ALEGEREA CĂŞTII 
Mărimea: 
- Pentru a determina mărimea corectă, încercaţi căşti de mărimi diferite şi alegeţi-o pe ceea ce se potriveşte cel mai bine formei capului dumneavoastră şi care stă ferm când e 
purtată şi legată, astfel oferind un confort ridicat. 
- Dacă aţi ales o cască prea mare, s-ar putea să alunece în jos să vă acopere ochii sau să se întoarcă încet într-o parte în timp ce conduceţi. 
- Ţineţi-o pe cap pentru câteva minute şi asiguraţi-vă că nu sunt puncte de presiune extremă care v-ar putea provoca durere sau dureri de cap. 
Cum să daţi jos casca: 
- Cu casca pe cap şi sistemul de închidere fixat, încercaţi să daţi jos casca exact ca în Fig. A. În caz de accident, forţele ce se exercită şi direcţiile diferite în care se propagă 
pot face casca să se rotească sau chiar ar putea să vă alunece de pe cap dacă nu e prinsă corespunzător. 
- Casca nu trebuie să se rotească, nici să se mişte pe cap şi nu trebuie să alunece de pe cap. În cazul în care se întâmplă aceste situaţii, ajustaţi lungimea curelei sau schimbaţi 
mărimea căştii. Repetaţi testul. 
Sistemul de închidere: 
- Sistemul de reţinere (cureaua) este ajustată din fabrică la o lungime standard. Înainte de a o folosi, verificaţi că este pre-ajustată corespunzător. 
- Asiguraţi-vă că cureaua este închisă şi strânsă corespunzător pentru a ţine casca frme în loc. Oricum, înainte de a conduce, asiguraţi-vă că cureaua este închisă bine sub 
bărbie, cât mai aproape de gât, fără a fi inconfortabilă. 
- Tensiunea corectă a curelei trebuie să permită o respitaţi şi o înghiţire normală, dar fărăr a lăsa un spaţiu cât pentur un deget între curea şi gât. 
- Atenţie: butonul care poate fi prezent pe curea doar previne ca finalul ei să fluture după ce cureaua a fost închisă corespunzător. 
 
VIZIERĂ 
- Dacă viziera este dteriorată sau zgâriată adânc cauzând o scădere a vizibilităţii, asta înseamnă că tratamentul de protecţie este probabil deteriorat, aşa că viziera trebuie 
înlocuită. 
- Nu o vopsiţi şi nu lipiţi abţibilde pe ea. 
- Viziera poate fi folosită doar pentru modelul potrivit de cască. 
 
Î!TREŢI!ERE ŞI CURĂŢARE 
- S-ar putea ca deteriorările rezultate din căzăturile accidentale să nu fie vizibile; căştile care au avut parte de un impact puternic trebuie înlocuite. 
- Atenţie: Casca şi viziera pot fi deteriorate în mod grav de unele substanţe obişnuite fără ca deteriorarea să fie vizibilă. Folosiţi doar apă călduţă şi săpun pentru a curăţa 
viziera şi casca, iar apoi lăsaţi-le să se usuce la temperatura camerei, departe de razele solare şi/sau surse de căldură. 
- Atenţie: Nu folosiţi niciodată benzină, diluanţi, benzeni, solvenţi sau alte substanţe chimice care ar putea să: 
• Deterioreze iremediabil casca 
• Modifice proprietăţile optice, le le scadă pe cele mecanice şi să slăbească tratamentul de protecţie a vizierei. 
Atenţie: Păstraţi acest manual şi broşurile ataşate. Conţin informaţii importante despre cum să folosiţi cel mai bine casca. Citiţi-le cu atenţie înainte de a folosi casca pentru 
prima oară. 
1. Carcasa: din material policarbonat Lexan rezultat prin turnare prin injecţie. 
2. Apărătoarea de bărbie flip-up: Casca RF2 este echipată cu un Sistem Dual de Ridicare Controlată, un sistem central inovator de deschidere care este echipat cu un braţ de 
eliberare ce poate fi operat cu o singură mână. 
3. Viziera: turnată prin injecţie într-un policarbonat Lexan OQ cu protecţie UV de până şla 400 nanometri şi cu un tratament de rezistenţă la zgârieturi (citiţi paragraful despre 
cum să daţi jos/să puneţi viziera din acest manual). 
4. Sistem Nolan de Rezistenţă la Ceaţă (SNRC): viziera este presetată pentru a fi folosită cu viziera interioră de rezistenţă la ceaţă. Îmbunătăţeşte rezistenţa vizierei la ceaţă, 
astfel crescând nivelul de vizibilitate, chiar şi în condiţii de umiditate. 
5. SPV: Exclusivul Sistem de Protecţie al Vizierei, cu care este prevăzut casca, oferă o protecţie practică şi simplă de folosit împotriva razelor solare: Coborâţi-l sau ridicaţi-l 
pentru a-l folosi sau îndepărta. 



6. Sistem de Ventilaţie: Casca RF2 este echipată cu două orificii de aer ce pot fi operate cu o singură mână şi cu orificii de extragere a aerului. Orificiul superior de aer 
transmite aerul în carcasă, în timp ce cel de jos îl direcţionează spre apărătoarea de bărbie şi spre zona interioară a vizierei, astfel limitând formarea condensului şi aburirea 
vizierei. Orificiile de extragere de pe apărătoarea de bărbie şi spatele carcasei permite scoaterea aerului carld şi stătut. 
7. Catarama ajustabilă: un sistem modern şi confortabil de închidere care poate fi ajustat cu ajutorul centurii de prindere (citiţi instrucţiunile de folosire din broşură). 
8. Căptuşeala de confort ce poate fi îndepărtată/spălată: căptuşeala din interior este creată din materiale cu anumite proprietăţi privind calitatea, confortul, respirabilitatea şi 
durabilitatea. Puteţi îndepărta căptuşeala cu uşurinţă şi să-i daţi jos învelişul, iar perniţele pentru obraji pot fi spălate. 
Sunt disponibile în şase mărimi: XS-S-M-L-XL-XXL. 
 
APĂRĂTOAREA DE BĂRBIE FLIP-UP 
Sistemul de deschidere Dual de Ridicare Controlată este apreciat în spcecial în toate acele situaţii în care, cu motocicleta oprită,  este necesar să deschideţi apărătoarea de 
bărbie cu o singură mână, de exemplu când opriţi la benzinărie, la bariere, la stop, etc. 
 
DESCHIDEREA APĂRĂTORII DE BĂRBIE 
• Apăsaţi braţul de eliberare (Fig. 2) cu degetul, iar apoi trageţi partea glisantă în jos până apărătoarea de bărebie este eliberată (Fig. 3). 
• Deschideţi apărătoarea de bărbie până este blocată în poziţia maximă de deschidere (Fig. 4). 
Dacă paşii menţionaţi mai sus sunt efectuaţi cu viziera deschisă, casca RF2 este echipată cu un sistem automat de revenire care aduce viziera înapoi în poziţia „închis”. 
 
LEGĂTURA APĂRĂTORII DE BĂRBIE 
• Rotiţi apărătoarea de bărbie în jos până auziţi eliberarea mecanismului de prindere şi asiguraţi-vă că apărătoarea de bărbie este prinsă corespunzător. 
ATE!ŢIE! 
Nu conduceţi motocicleta cu apărătoarea de bărbie deschisă. Apărătoarea de bărbie TREBUIE să fie închisă şi prinsă în timp ce conduceţi motocicleta. 
Nu folosiţi casa fără apărătoarea de bărbie. 
Nu folosiţi casa cu o apărătoarea de bărbie defectuoasă. Contactaţi imediat un dealer autorizat Grex. 
Nu îndepărtaţi şi/sau umbalţi la şuruburile care fixează apărătoarea de bărbie de carcasă. 
N.B.: În timpul uzului normal a căştii, se poate aduna praf lângă mecanismul lateral de flip-up, acesta cauzând fricţiune în timpul ridicării şi prinderii apărătorii. Aşadar vă 
recomandăm să curăţaţi periodic mecanismul lateral, preferabil cu aer comprimat. 
 
SCOATEREA VIZIEREI 
• Închideţi apărătoarea de bărbie şi viziera. 
• Întoarceţi încuietoarea 90 de grade spre partea din faţă a căştii (priviţi Fig. 5). Efectuaţi această operaţiune împingând încuietoarea cu palma spre partea interioară a căştii. 
• Scoateţi încuietoarea din cască trăgând-o în afară astfel încât ştiftul din îmbinarea baionetă „A” iese din locaşul său din mecanismul vizierei (priviţi Fig. 6). 
• Efectuaţi aceiaşi paşi pe partea dreaptă a căştii. 
• Scoateţi viziera ţinând-o de capătul lateral şi îndoind-o în afară pentru ca gaura „B” şi închizătorul intern „C” ies din locaşurile lor din mecanismul vizierei (vedeţi Fig. 7). 
 
ASAMBLAREA VIZIEREI 
• Închideţi apărătoarea de bărbie. 
• Puneţi viziera pe mecanismul stâng al vizierei, având grijă să introduceţi închizătorul intern „C” lângă partea de jos a dinţilor mecanismului vizierei şi gaura „B” pe 
ridicătura specială circulară a aceluiaşi mecanism (vedeţi Fig. 7). 
• Puneţi încuietoarea din partea stângă (marcată cu litera „L”) pe mecanismul vizierei şi introduceţi ştiftul din îmbinarea baionetă „A” iese din locaşul său din marginea 
mecanismul (priviţi Fig. 6). 
ATE!ŢIE: încuietoarea din stânga (L) este diferită de cea din dreapta (R). 
• Întoarceţi încuietoarea 90 de grade spre partea din spate a căştii (priviţi Fig. 5). Efectuaţi această operaţiune împingând încuietoarea cu palma spre partea interioară a căştii. 
• Efectuaţi aceiaşi paşi pe partea dreaptă a căştii folosind încuietoarea marcată cu litera „R”. 
• Asiguraţi-vă că sistemul funcţionează corespunzător. Deschideţi viziera. Ridicând apărătoarea de bărbie, viziera se închide în mod automat. 
• Nu folosiţi casca dacă viziera nu a fost a corespunzător. 
• Dacă mecanismul vizierei de ridicare/coborâre sunt deteriorate sau nu funcţionează corespunzător, cereţi ajutor  unui dealer autorizat GREX. 
 
S!RC - SISTEMUL !OLA! DE REZISTE!ŢĂ LA CEAŢĂ 
1. ASAMBLAREA VIZIEREI I!TERIOARE 
1.1 Scoateţi viziera. 
1.2 Asiguraţi-vă că suprafaţa interioară a vizierei este curată şi că braţele externe de ajustare a pivoturilor sunt întoarse spre înăuntru. 
1.3 Îndepărtaţi folia protectoare de pe viziera interioară pe partea ce intră în contact cu viziera. 
1.4 Aşezaţi o latură a vizierei interioare pe unul dintre pivoturi şi ţineţi-l în acea poziţie (priviţi Fig. 8). 
1.5 Lărgiţi viziera şi prindeţi cealaltă parte a vizierei interioare de al doilea pivot (Fig. 9). 
1.6 Daţi drumul vizierei. 
1.7 Îndepărtaţi a doua folie protectoare de pe viziera interioară şi verificaţi ca întregul profil al vizierei să de lipească de vizieră. 
1.8 Asamblaţi viziera pe cască. 
VERIFICAREA ŞI AJUSTAREA CURE!TULUI DE AER DI! VIZIERA I!TERIOARE 
Verificaţi asamblarea coprectă a sistemului prin deschiderea şi închiderea vizierei. Verificaţi ca ambele viziere să fie prinse corect şi că nu se mişcă. 
Dacă viziera interioară nu este fixată strâns de vizieră, mişcaţi braţele externe de ajustare în mod simultan în sus pentru a creşte nivelul curentului de aer (Fig. 10). Această 
operaţiune trebuie efectuată treptat. Nivelul maxim al curentului de aer este atins când braţele externe de ajustare sunt în jos. 
ATE!ŢIE!!! 
Prezenţa prafului între cele doupă viziere poate da naştere la zgârieturi pe ambele suprafeţe. Vizierele şi vizierele interioare zgâriate pot reduce vizibilitatea şi aşadar trebuie 
schimbate. Verificaţi în mod regulat nivelul corect de curent al vizierei interioare pentru a preveni acelaşi lucru de la mişcare, rezultând zgârierea ambelor suprafeţe. Dacă 
viziera se înceţoşează şi se formează condens între viziere, verificaţi instalarea ambelor sisteme şi curentul de aer. 
Un curent de aer excesiv şi timpuriu al vizierei interioare poate duce la o aderenţă excesivă asupra suprafeţei vizierei şi/sau deformări permanente rezultând neputinţa de a 
efectua ulterior ajustările în mod corect. Folosirea prelungită în condiţii speciale de vreme poate reduce performanţele sistemului şi rezulta în înceţoşarea parţială şi probleme 
de condensare pe viziera interioară. În acest caz, scoateţi viziera interioară din viziera căştii şi uscaţi-o cu aer uscat şi călduţ. 
2. DEZASAMBLAREA 
2.1 Scoateţi viziera echiăpată cu viziera interioară. 
2.2 Lărgiţi viziera şi scoateţi viziera interioară din pivoturi (Fig. 9). 
2.3 Îndepărtaţi viziera. 
 
Î!TREŢI!ERE ŞI CURĂŢARE 
Scoateţi viziera interioară din vizieră. Folosind o cârpă moale şi umedă, curăţaţi-o încetişor folosind săpun lichid cu ph neutru. Spălaţi săpunul sub un jet de apă. Uscaţi viziera 
interioară cu aer uscat şi călduţ, fără să o ştergeţi. Pentru a păstra proprietăţile vizierei interioare într-o stare bună cu trecerea timpului, lăsaţi casca să se usuce într-un loc 
ventilat şi uscat cu viziera deschisă după folosire. 
Ţineţi-o la distanţă de surse de căldură şi păstraţi-o într-un loc întunecos. 
Nu folosiţi solvenţi sau substanţe chimice. 
 



PARASOLARUL 
Noul şi exclusivul Sistem de Protecţie a Vederii (SPV) este un ecran de protecţie solară creat de firma LEXAN şi tratat împotriva zgârieturilor poziţionat pe partea exterioară a 
vizierei.  E foarte uşor şi practic de folosit: doar trageţi-l în sus sau în jos pentru a-l activa/îndepărta din câmpul vizual. Este folositor în foarte multe situaţii, în călătorii mai 
lungi în afara oraşului sau în plimbări mai scurte prin oraş. 
Mecanismul inovator de prindere vă permite să asamblaţi şi să dezasamblaţi ecranul de protecţie fără folosirea niciunui instrument necesar în mod normal pentru a efectua 
operaţiunile de întreţinere şi curăţenie. 
Funcţionarea SPV-ului 
Mecanismul SPV-ului permite activarea ecranului de protecţie solară prin simpla sa coborâre până ce acoperă parţial câmpul vizual al vizierei. În acest fel se obţine reducerea 
dorită a transferului de lumină. În orice clipă, cu o simplă mişcare şi în mod independent de vizieră, SPV-ul poate fi dezactivat şi ridicat pentru a readuce vizibilitatea şi 
condiţiile de protecţie la nivele normale garantate de către vizieră. 
Pentru a deactiva SPV-ul, apăsaţi butonul în jos (Fig. 11 A) până auziţi un click, asta însemnând că butonul şi sistemul SPV sunt la locul potrivit. 
Pentru a activa SPV-ul, apăsaţi butonul în sus (Fig. 11 A) până auziţi un click, asta însemnând că butonul şi sistemul SPV sunt la locul potrivit. 
SPV-ul a fost creat pentru a asigura o dezasamblare uşoară, rapidă şi care nu necesită echipament. 
Precauţii la folosire  
Standardele actuale aprobate (EEC 22-05) precizează că nivelurile minime de transfer ale luminii trebuie să fie mai mari de 80% când se conduce motocicleta noaptea şi nu 
mai mică de 50%. Din acest motiv, când se conduce motocicleta ziua pe condiţii meteo cu luminozitate puternică, cum ar fi un soare puternic, folosirea ochelarilor de soare – 
care determină un transfer mult mai mic de 50% - este recomandată, dacă nu obligatorie, pentru a reduce obosirea ochilor în călătorii lungi. În acelaşi mod, ochelarii de soare 
sunt necesari pentru a reduce riscul orbirii directe din cauza farurilor în contrast cu folosirea unei simple viziere aprobate. Folosirea ochelarilor de soare îngreunează efectuarea 
unor posibile operaţiuni de urgenţă când vizibilitatea maximă a vizierei este adusă la normal. Gândiţi-vă, de exemplu, la ce se întâmplă când intraţi într-un tunel sau când apar 
schimbări neaşteptare ale luminozităţii. Datorită mecanismului de operare şi poziţiei exterioare pe vizieră, SPV-ul vă uşurează aceste operaţiuni. 
ATE!ŢIE 
• SPV-ul poate fi activat doar ziua şi în condiţiile meteo descrise mai sus. 
• Noaptea sau în condiţii cu o vizibilitate redusă, SPV-ul TREBUIE să fie dezactivat. 
• Verificaţi mereu că SPV-ul este poziţionat corect conform diferitelor condiţii meteo şi ale mediului înconjurător şi/sau conform recomandărilor de folosire menţionate mai 
sus. 
• Vă recomandăm asamblarea sistemul SPV doar împreună cu viziera aprobată care are un transfer ale luminii mai mare de 80%. 
• Fiindcă sistemul SPV nu oferă aceeaşi protecţie ca ceaa vizierei, trebuie folosit doar când viziera căştii este trasă în jos. 
• Verificaţi mereu că SPV-ul şi viziera sunt curate şi funcţionează corespunzător pentru a evita zgârieturile şi/sau uzura anormală a vizierei. 
• În ceea ce priveşte operaţiunile de întreţinere şi curăţire a SPV-ului, vă rugăm să citiţi secţiunea dedicată acestui lucru din manualul de folosire a căştii. 
 
I!STRUCŢIU!ILE DE DEZASAMBLARE A PARASOLARULUI  
Pentru a îndepărta sistemul SPV, deschideţi apărătoarea de bărbie şi coborâţi sistemul SPV împingând butonul în sus (Fig. 11 B). 
Ţineţi partea centrală a SPV-ului, apăsaţi-l încet spre partea interioară a căştii şi trageţi încetişor SPV-ul în jos până ce „dintele” de prindere superior a ieşit din carcasă (Fig. 
12). Ţineţi partea dreaptă a SPV-ului şi trageţi-l spre exteriorul căştii apăsând „dintele” de prindere în locaşul carcasei (Fig. 13 A). 
Repetaţi aceleaşi operaţiuni pe partea stângă a căştii (Fig. 13 B). 
 
I!STRUCŢIU!ILE DE ASAMBLARE A PARASOLARULUI  
Pentru asamblarea sistemului SPV, deschideţi apărătoarea de bărbie a căştii şi asiguraţi-vă că butonul este în poziţia sus (Fig. 11 A). 
Introduceţi partea stângă a SPV-ului în glisiera din partea stângă până „dintele” de prindere intră în locaşul din carcasă (Fig. 13 B). 
Repetaţi aceiaşi paşi pe partea dreaptă (Fig. 13 A). 
Apăsaţi încet sistemul SPV spre interiorul căştii în apropiere de „dintele” de prindere superior. În acelaşi timp, împingeţi sistemul SPV în locul dintre carcasa interioară şi cea 
exterioară (Fig. 12). Împingeţi SPV-ul în sus, asigurându-vă că butonul este în poziţia jos (Fig. 11 A). 
Vertificaţi funcţionarea corectă a sistemului SPV prin mişlcarea butonului din partea stângă în sus (Fig. 11 A) şi în jos (Fig. 11 B) până auziţi click-urile, asta însemnând că 
sunt în poziţiile corecte. Dacă e nevoie, repetaţi paşii de mai sus. 
- Dacă mecanismul de ridicare/coborâre al vizierei şi/sau sistemul SPV sunt deteriorate sau nu funcţionează corespunzător, adresaţi-vă unui dealer autorizat Nolan. 
- Nu folosiţi casca dacă sistemulul SPV nu a fost asamblat corespunzător. 
ATE!ŢIE 
• Fiindcă sistemul SPV nu oferă acelaşi nivel de protecţie ca cel oferit de vizieră, trebuie să fie folosit doar când viziera căştii este trasă în jos. 
 
CĂPTUŞEALA I!TERIOARĂ DETAŞABILĂ DE CO!FORT 
(doar pentru versiunile care au căptuşeală interioară detaşabilă) 

Pentru a îndepărta şi/sau reasambla căptuşeala interioară de confort, deschideţi apărătoarea de bărbie şi ridicaţi sistemul SPV. 
Î!DEPĂRTAREA PER!IŢELOR DE OBRAJI 
1.1 Deschideţi legătura de la bărbie (citiţi instrucţiunile proprii) şi, ţinând partea din faţă a perniţei stângi de obraz, trageţi-o spre interiorul căştii pentru a declanşa butonul 
automat de pe spate (Fig. 14). 
1.2 Daţi jos perniţa stângă din cască trăgând legătura stângă a bărbiei din locul său din perniţă. 
1.3 Repetaţi aceşti paşi cu perniţa de pe obrazul drept. 
Î!DEPĂRTAREA CĂPTUŞELII 
1.4 Scoateţi bucla perniţei de la gât din cadrul fixat pe carcasa exterioară (Fig. 15). 
1.5    Scoateţi marginea de prindere din stânga-spate din cadrul fixat pe carcasa exterioară prin deformarea marginii de sigilare a căştii şi tragerea căptuşelii de confort din zona 
perniţei de gât spre interior (Fig. 16). Repetaţi aceiaşi paşi pentru a scoate marginea centrală, precum şi cea din dreapta-spate. 
1.6 Ţineţi partea din faţă a căptuşelii din stânga şi trageţi-o în sus pentru a scoate marginea căptuşelii din suportul fixat în carcasa internă de polistiren (Fig. 17).  
1.7 Scoateţi căptuşeala în întregime din cască. 
 
ASAMBLAREA 
2.1 Introduceţi căptuşeala corect în cască şi potriviţi-o bine faţă de bază. 
2.2 Introduceţi marginea de prindere din stânga-faţă în locaşul său pe suportul fixat în carcasa internă de polistiren şi împingeţi-o încet în jos până este fixată în întregime (Fig. 
17). Repetaţi aceiaşi paşi cu marginea centrală, precum şi cea din dreapta-spate. 
2.3 Introduceţi marginile dreapta-faţă, cea centrală şi cele din partea stângă ale căptuşelii în locaşurile corespunzătoare în zona perniţei de gât spre interior (Fig. 16). Pentru a 
efectua aceşti paşi, faceţi următoarele: deformaţi marginea de sigilare a căştii şi împingeţi marginile până sunt prinse de suport. 
2.4 Prindeţi bucla perniţei de la gât din cadrul fixat pe carcasa exterioară (Fig. 15), asigurându-vă că bucla centrală a cadrului este liberă (Fig. 15). 
2.5 Ajustaţi cu grijă căptuşeala până aderă bine de carcasă.  
N.B.: Verificaţi instalarea corectă a zonei frontale a căptuşelii prin ridicarea şi coborârea parasolarului. Aceste mişcari trebuie să fie fluide. Dacă nu sunt aşa, repetaţi paşii 1.6 
şi 2.2 
ASAMBLAREA PER!IŢELOR DE OBRAJI 
2.6 Introduceţi şi cureaua şi legătura stângă a bărbiei în slotul din perniţa stângă de obraz. 
2.7 Aşezaţi perniţa stângă de obraz lângă interiorul carcasei. Împingeţi-o ca să intre la locul ei şi introduceţi „dintele” de prindere superior între carcasa interioară şi exterioară. 
La final, apăsaţi partea din faţă a perniţei de obraz de butonul automat, care se află pe spate, pentru a o prinde de carcasă (Fig. 14). 
2.8 Repetaţi aceşti paşi cu perniţa de pe obrazul drept. 
 



ATE!ŢIE!!! 
- Îndepărtaţi căptuşeala doar când este necesară curăţarea sau spălarea ei. 
- Să nu folosiţi niciodată casca înainte de a introduce înapoi în mod corect şi în totalitate căptuşeala interioară de confort şi perniţele de obraji. 
- Spălaţi cu grijă de mână, folosind doar săpun şi apă călduţă (maxim 30 de grade Celsius). 
- Limpeziţi în apă rece şi lăsaţi-le să se usuce la temperatura camerei, departe de lumina solară. 
- Nu spălaţi niciodată căptuşeala de confort cu maşina de spălat. 
- Polistirenul interior e un material ce se deformează cu uşurinţă pentru a absorbi energia impactului suferind modificări parţiale sau distrugere. 
- Ştergeţi componentele cu o cârpă umedă, apoi lăsaţi-le să se usuce la temperatura camerei, departe de lumina solară. 
- Nu modificaţi niciodată componentele interioare de polistiren ale căştii. 
- Să nu folosiţi niciodată unelte pentru a efectua paşii descrişi mai sus. 
 
SISTEMUL DE ÎNCHIDERE „CATARAMA AJUSTABILĂ” 
Noua dumneavoastră cască este echipată cu sistemul modern şi confortabil de închidere „CATARAMA AJUSTABILĂ”, care poate fi ajustat cu uşurinţă cu ajutorul centurii 
de prindere. 
Pentru a beneficia de protecţie maximă şi a aprecia avantajele sistemului „CATARAMA AJUSTABILĂ”, citiţi cu atenţie instrucţiunile conţinute în această broşură. 
Puneţi-vă pe cap noua cască GREX, asigurându-vă că mărimea este corectă (citiţi manualul de instrucţiuni ataşat). 
1 Prindeţi casca introducând centura de prindere 1 în mecanismul de prindere. 
(Aveţi grijă să nu învârtiţi legătura; partea cu zimţi a limbii trebuie să fie în afara centurii.) 
2 Trageţi total centura de prindere, până simţiţi legătura că vă apasă obrazul. 
3 Acum încercaţi să vă daţi jos casca, trăgând-o din spate, rotind-o spre faţă. Casca trebuie să rămână bine fixată pe capul dumneavoastră. 
(citiţi instrucţiunile anexate) 
4 Dacă vă alunecă de pe cap sau dacă introducând centura în totalitate nu simţiţi o presiune destul de mare asupra maxilarului, atunci sistemul de închidere trebuie pre-ajustat 
(scurtată centura de la bărbie). 
Dacă din contră, centura este prea strânsă când primii trei zimţi ai centurii au fost introduşi în mecanismului de prindere, sistemul de închidere trebuie iar pre-ajustat (lungită 
centura de la bărbie). 
5 Pentru a face o pre-ajustare, eliberaţi sistemul de prindere ridicând braţul roşu 2, apoi îndepărtaţi centura 1 din mecanismul de prindere şi îndepărtaţi casca. Ajustaţi 
lungimea curelei ţinând sau eliberând capătul liber în catarama 3. 
6 Repetaţi operaţiunile 1, 2 şi 3, asigurându-vă că această curea a ajuns până la cel puţin  5 trepte în corpul mecanismul de închidere. 
(Vă recomandăm să efectuaţi pre-ajustarea prin alunecarea curelei cel puţin 5 trepte pentru a profita la maxim de funcţia de ajustare a sistemului de închidere. Ţinând sau 
eliberând capătul liber al curelei cu o treaptă faţă de pre-ajustare, sistemul asigură cel mai bun confort ce garantează cea mai mare siguranţă). 
ATE!ŢIE!!! RIDICAŢI BRAŢUL ROŞU DOAR CÂND VĂ DAŢI CASCA JOS ! NICIODATĂ NU TRAGEŢI DE EL ÎN TIMP CE CONDUCEŢI ! 
ÎNTREŢINEREA 
Eficienţa ajustării şi a sistemului de închidere poate fi defectuoasă din cauza particulelor de praf sau nisip. Vă sugerăm o curăţare periodică a sistemului de închidere folosind 
doar o soluţie de apă călduţă şi săpun cu ph neutru. 
!U FOLOSIŢI SOLVE!ŢI ŞI/ SAU SUBSTA!ŢE LUBRIFIA!TE. 
NU pot fi excluse manipulări sau evenimente neobişnuite care să compromită funcţionarea sistemului de închidere. Dacă sistemul de închidere nu funcţionează corespunzător, 
renunţaţi la folosirea căştii. 
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