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AERO

RACE

Shield (glas) verwijderen
1. Maak de clip naar boven los en 

verwijder deze
2. Maak de neusbrug los aan de 

ene kant
3. Maak de neusbrug los aan de 

andere kant en verwijder geheel
4. Maak de bovenhoek los door de 

veer naar beneden te bewegen 
5. Maak de onderste hoek los en 

neem de veer af

Shield (glas) verwijderen
1. Maak de clip naar boven los en 

verwijder deze
2. Maak de onderkant van het 

montuur aan de ene kant los
3. Doe hetzelfde aan de andere kant
4. Maak de neusbrug los en verwijder 

de onderkant van het montuur
5. Maak de bovenkant van het 

montuur aan één kant los van de 
pin van het glas

6. Doe hetzelfde aan de andere kant
7. Maak het glas midden bovenin los 

van de bovenkant van het montuur

Shield (glas) bevestigen
1. Plaats de onderste hoek in de veer, 

zoals aangegeven door de pijl
2. Beweeg de veer omhoog om ook 

de bovenste hoek vast te zetten
3. Plaats de ene kant van de 

neusbrug en klik vast
4. Plaats de andere kant van de 

neusbrug en klik vast
5. Bevestig de clip
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SPRINT
Glazen verwijderen
1. Maak de clip naar boven los en 

verwijder deze
2. Maak de glazen aan de buitenste 

zijkanten los van het montuur door de 
veren iets omhoog te bewegen

3. Maak de glazen los aan de neusbrug

Shield (glas) bevestigen
1. Schuif de bovenkant van het glas 

in het midden in het montuur zoals 
aangegeven door de pijl en klik vast

2. Plaats het zijstuk van het montuur aan 
de ene kant over de pin van het glas en 
klik vast

3. Doe hetzelfde aan de andere kant
4. Plaats de neusbrug in het midden en 

klik de onderkant van het montuur vast
5. Schuif de pin van het glas aan de ene 

kant in het gat en maak de boven- en 
onderkant van het montuur vast

6. Doe hetzelfde aan de andere kant
7. Bevestig de clip

Glazen bevestigen
1. Bevestig de binnenste hoeken van 

het glas aan de neusbrug zoals 
aangegeven door de pijl

2. Bevestig de buitenste hoeken van 
het glas aan de zijkanten van het 
montuur zoals aangegeven door 
de pijl

3. Bevestig de clip
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DE CLIP PLAATSEN EN VERWIJDEREN 
(DIT GELDT VOOR RACE, AERO EN SPRINT)
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Neem de neuspads stevig vast, duw in 
de richting van de pijl en klik vast aan 
beide kanten

Neem beide zijden van de clip met 
twee vingers vast en trek omhoog om 
de clip te verwijderen

Zet je duim tegen de basis van 
de neusbrug en gebruik duim en 
wijsvinger samen om de neuspads 
aan te passen (2 standen)

Houd het montuur stabiel en duw de 
pinnetjes van de clip recht in het gat 
op de neusbrug

DE NEUSPADS PLAATSEN EN AANPASSEN




