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PINLOCK® 30 PUSH PIN
Lensa Pinlock® Anda terbuat dari plastik yang menyerap lembap. Segel silikon pada lensa Pinlock® menciptakan kantong udara insulasi
antara lensa Pinlock® dan kaca helm. Pin yang menjadi tempat pemasangan lensa Pinlock® bersifat eksentrik, sehingga sumbu pin
tidak tepat berada di tengah. Hal ini memungkinkan Anda untuk menambah atau mengurangi ketegangan pada lensa Pinlock® dengan
memutar pin, yang memungkinkan segel silikon terpasang dengan sempurna. Harap perhatikan! Lensa Pinlock® kurang tahan terhadap
goresan dibandingkan kaca helm!
PEMASANGAN
1. Lepaskan kaca helm dari helm, seperti yang ditunjukkan dalam petunjuk produsen helm. (gbr. A)
2. Lenturkan kaca helm dan tempatkan lensa Pinlock® di antara dua pin yang tersedia pada kaca helm. (gbr. B) Biarkan kaca helm
kembali ke bentuk melengkungnya. Segel silikon pada lensa Pinlock® harus bersentuhan sepenuhnya dengan kaca helm untuk
menghindari terbentuknya kondensasi antara kaca helm dan lensa Pinlock®. (gbr. C) Jika segel silikon tidak bersentuhan sepenuhnya
dengan kaca helm, silakan lanjutkan paragraf “Menyesuaikan ketegangan lensa”.
3. Lepaskan lapisan pelindung dari lensa Pinlock®.
4. Pasangkan kembali kaca helm pada helm.
MELEPASKAN
5. Lepaskan kaca helm dari helm, seperti yang ditunjukkan dalam petunjuk produsen helm. (gbr. A)
6. Lenturkan kaca helm dengan hati-hati sampai tidak ada lagi ketegangan pada lensa Pinlock®. Lepaskan lensa Pinlock® dari posisinya
dengan hati-hati. (gbr. E)
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MEMBERSIHKAN
7. Lepaskan lensa Pinlock® seperti yang ditunjukkan pada paragraf “MELEPASKAN”. Bersihkan lensa Pinlock® dan kaca helm hanya
dengan menggunakan sabun cair ringan, air hangat, dan kain lembap yang lembut. Biarkan lensa Pinlock® dan kaca helm kering
secara alami sebelum dipasang kembali.
JANGAN GUNAKAN PRODUK PEMBERSIH YANG ABRASIF, CAIRAN YANG MENGANDUNG AMMONIA ATAU ALKOHOL
ATAU AIR MENGALIR.
MENYESUAIKAN KETEGANGAN LENSA
8. Lepaskan lensa Pinlock® seperti yang ditunjukkan pada paragraf “MELEPASKAN”.
9. Sesuaikan pin dengan mendorongnya ke arah luar dan memutarnya dengan jari Anda sebelum menekannya kembali. (gbr. D)
10. Ulangi langkah 2 (PEMASANGAN).
GARANSI TERBATAS
Pinlock® memberi jaminan kepada pemilik asli bahwa lensa akan bebas dari kerusakan bahan dan pengerjaan selama jangka waktu satu
(1) tahun dari sejak tanggal pembelian awal. Atas kebijakan sendiri, Pinlock® akan memperbaiki atau mengganti lensa yang rusak atau
mengembalikan uang sesuai harga pembelian. Garansi Pinlock tidak berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan,
penyelewengan, pengabaian, perubahan, pemakaian dan pelepasan normal, pemasangan atau pembersihan yang tidak tepat, atau
kecelakaan (termasuk, tanpa batasan, balapan, melakukan aksi atau kegiatan serupa). Garansi Pinlock tidak berlaku untuk kaca helm
yang dipasang oleh Pinlock® atau posisi lubang pada kaca helm yang dipasang oleh Pinlock®. Garansi dan solusi ini bersifat eksklusif
dan sebagai pengganti dari semua jaminan dan solusi lain, baik secara lisan atau tertulis, tersurat maupun tersirat. Tidak ada pengecer,
diler, agen, atau karyawan Pinlock® yang berwenang untuk memodifikasi, memperpanjang atau memperluas cakupan garansi dan solusi
ini. Untuk meminta garansi, pemilik awal harus mengirimkan lensa ke diler resmi Pinlock®, disertai dengan nota penjualan atau dokumen
pembelian lain yang bertanggal.
PINLOCK® MENOLAK SETIAP DAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT, TERMASUK, TANPA PEMBATASAN, JAMINAN JUAL-BELI DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. JIKA PINLOCK® TIDAK BISA
SECARA HUKUM MENOLAK ATAU MENGECUALIKAN JAMINAN TERSIRAT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA DIPERLUAS SEJAUH MUNGKIN. SETIAP KLAIM DALAM JAMINAN TERSIRAT
TERSEBUT BERAKHIR PADA BERAKHIRNYA PERIODE JAMINAN DI ATAS. PINLOCK® TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL ATAU
AKIBAT DARI ADANYA PELANGGARAN JAMINAN ATAU BERDASARKAN TEORI HUKUM LAINNYA.
Pinlock® tunduk pada ketentuan hak paten internasional dan merupakan merek dagang terdaftar.
Produk ini mengandung berbagai hak paten.
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Untuk informasi lebih lanjut cek pinlock.com

