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PENDAHULUAN

NHK GP PRIME

SPESIFIKASI HELM

FITUR HELM NHK GP PRIME

1. VENTILASI UDARA 

2. TUAS SUN VISOR

3. VISOR / KACA HELM 

5. TALI PENGIKAT ( CHIN STRAP ) *

6. INTERIOR HELM NHK GP PRIME

     •  BUSA PIPI ( CHEEK PADS ) & BUSA INTERIOR ( CROWN PAD )
     •  BUSA PELINDUNG DAGU ( CHIN GUARD )
     •  PELINDUNG HIDUNG ( NOSE GUARD )

7. ERS ( EMERGENCY RELEASE SYSTEM )

     •  MICROMATIC BUCKLE
     •  DOUBLE D RING

4. PINLOCK ( LENSA ANTI KABUT ) *

BAHASA
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Busa interior helm NHK GP Prime, merupakan pembaharuan teknologi yang di desain 
mengikuti bentuk kontur kepala dengan dua ukuran EPS yang dapat memaksimalkan 
kenyamanan dan keamanan pada saat digunakan. Material interior padding helm ini 
dibuat dengan menggunakan material berkualitas yang sangat halus dan nyaman. Selain 
itu semua interior helm ini dapat di lepas untuk di cuci. Untuk mencuci interior helm, 
gunakan sabun dan air, jangan mencuci interior helm Anda dengan mesin cuci dan air 
panas, karena hal ini akan dapat menyebabkan kerusakan pada busa interior.

6.  BUSA INTERIOR HELM NHK

Cara Memasang :
- Kaitkan tali pengikat ke dalam kedua cincin ring besi
- Tarik ujung tali lalu lipat ke arah berlawanan, 
   kemudian kencangkan
- Tekan kancing pengikat dan periksa apakah helm 
   Anda sudah terpasang dengan baik

Cara Melepaskan :
Pertama lepaskan kancing pengikat dengan cara 
menarik bagian ujung tali dan lepaskan tali dengan 
cara mengeluarkannya dari ring.

Untuk memasang micromatic strap, masukkan kepala
bergerigi ( A ) ke dalam pengunci buckle. Kemudian 
tarik chin strap dengan kencang sampai ke dagu. 

Untuk melepaskan chinstrap, Tarik tuas pita berwarna 
merah ke atas kemudian lepaskan pengunci bergerigi
sambil di tarik hingga terlepas.

•   Micromatic Buckle Strap : 

Buckle Chinstrap

Strap ladder

(A)

(B)

5



Cara melepaskan Busa Interior Helm ( Crown Pads ) :
- Pertama lepaskan busa pipi ( cheek pads ) dan chin guard terlebih dahulu
- Dari bagian belakang busa interior, tarik crown pad ke arah luar dan lepaskan 
   pengait yang menempel pada bagian dalam helm
- Kemudian keluarkan busa interior helm ( crown pad ) dari dalam helm

•  

      

•   BUSA PELINDUNG DAGU ( CHIN GUARD )

Busa dagu ( Chin Guard ) dapat mengurangi  masuknya udara dan suara bising  dari angin 

yang masuk ke area dagu dan suara bising dari kendaraan lain akan berkurang. Harap 

berhati-hati pada saat berkendara. Jangan membawa helm dengan cara mengangkatnya 

dari sisi busa dagu / chin guard, karena akan sangat  mudah terlepas dapat menyebabkan 

helm dapat terjatuh.

   

CARA 
MELEPAS

CARA 
MEMASANG

CROWN  PAD

CHEEK PADS
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Fungsi utama dari penutup hidung / nose guard yang ada pada helm ini adalah untuk 

mengurangi efek benturan / fogging pada kaca helm yang di sebabkan oleh hembusan 

nafas.

     Jangan membawa helm dengan mengangkatnya

     terlepas, dan akan menyebabkan helm dapat terjatuh dan rusak.

     PERHATIAN !

•   PENUTUP HIDUNG (NOSE GUARD)

                 

     

     dari sisi nose guard, karena bagian ini mudah 

     

Cara melepaskan Nose Guard :

Cara memasang Nose Guard :

Tempatkan nose guard pada area yang ada di antara lubang ventilasi 

depan dan busa interior dalam helm.

Tarik penutup hidung dari antara lubang ventilasi depan dan busa 

interior dalam helm hingga terlepas. UNTUK
MEMBUKA

UNTUK
MEMASANG

1. 3.2.
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