


PENDAHULUAN

GM EVOUQ SERIES

SPESIFIKASI HELM

FITUR HELM GM EVOUQ :

1. VENTILASI UDARA 

2. VISOR

3. TALI PENGIKAT ( CHIN STRAP ) *

4. INTERIOR HELM GM EVOUQ

     •  BUSA PIPI ( CHEEK PADS ) 
   

     •  BUSA INTERIOR ( CROWN PAD )   

•  MICROMATIC BUCKLE

info@gmhelmets.com



PENDAHULUAN

Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam memilih seri helm GM EVOUQ.
Helm ini di desain dan di dibuat dengan teknologi tinggi dan modern yang dapat
memenuhi kebutuhan para biker dalam hal keamanan dan kenyamanan yang 
maksimal. Helm GM EVOUQ ini di desain sesuai dengan standard ergonomi 
kenyamanan dan aerodinamik dengan fitur yang mudah digunakan.

Mohon membaca buku panduan ini dengan baik sebelum Anda menggunakan 
helm GM. Buku panduan ini dapat digunakan sebagai referensi karena 
didalamnya terdapat banyak informasi pen�ng yang dapat Anda gunakan 
untuk lebih memahami fitur helm dan fungsinya, serta untuk dapat lebih 

keamanan dan kenyamanan yang maksimal.

TENTANG GM EVOUQ

GM EVOUQ diciptakan dengan desain yang Elegan, Aerodinamik dan modern.
Helm GM EVOUQ dibuat dengan material Thermo Polymer shell yang 

Selain itu helm ini memiliki sistem ventilasi udara yang baik, sehingga dapat 
memaksimalkan udara yang masuk ke dalam helm dan dapat memberikan rasa 
lebih nyaman pada saat digunakan. 

SPESIFIKASI HELM

GM EVOUQ ini tersedia dalam 4 ukuran kenyamanan yang berbeda. Tabel ini 
hanya untuk referensi. Selalu coba helm dan ikuti petunjuk manual ini untuk 
kenyamanan yang maksimal. Berikut ukuran yang ada untuk helm GM EVOUQ : 

EPS

INTERIOR LINER

TALI PENGIKAT / STRAP

INTERIOR LINER

VISOR / KACA HELM

SHELL LUAR

VENTILASI

CMLINGKAR
KEPALA 21.65-22.05

INCH

CM

22.44 -22.83
INCH

CM

23.23 - 23.62
INCH

23.62 - 24.01

CM

INCH

UKURAN HELM

hadir dengan interior yang sangat nyaman. 



FITUR HELM GM EVOUQ
1.  SISTEM VENTILASI UDARA

     Helm GM EVOUQ telah di desain dengan ven�lasi udara yang maksimal.
     ·   Ven�lasi bagian atas dibuat untuk mendistribusikan udara ke area                    
         kepala bagian atas.
     ·   ven�lasi udara bagian depan, di desain untuk mengalirkan udara ke           
         area dahi

2. VISOR / KACA HELM 
     PERHATIAN !!

    • CARA MEMBUKA VISOR :
    ·  Buka visor dengan menekan ibu jari Anda
       pada visor sampai terbuka.
    ·  Angkat visor ke atas secara menyeluruh.

    • CARA MENUTUP VISOR :
    ·  Tutup visor dengan cara menurunkan-
        nya sampai ke bawah dan tekan visor
        hingga tertutup dengan rapat.

TUTUP

BUKA

Apabila visor rusak atau tergores akan dapat mengurangi pandangan Anda.
Ar�nya permukaan visor yang sudah rusak harus segera digan� dengan 
yang baru. Untuk menggan� visor GM EVOUQ ini hanya dapat menggu-
nakan visor khusus dari GM EVOUQ  dan �dak dapat menggunakan visor 
�pe lainnya.  Jangan mengecat visor helm / menambahkan s�cker pada 
visor Anda



•  Cara Melepaskan Visor GM EVOUQ

-  Lepaskan cover samping / penutup visor untuk membuka baut dengan cara
   membukanya dengan di congkel ke atas (Gambar 1)
-  Buka visor ke atas dan pas�kan visor dan ratchet sudah ada pada posisi yang 
   benar (Gambar 2)
-  Bukalah baut pengunci visor (Gambar 2)
-  Lakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya
-  Lepas visor dengan ha�-ha� dari helm (Gambar 3)

•  Cara Memasang Visor GM EVOUQ

     

1 3

-  Tempatkan visor dengan ha� - ha� pada rachet yang ada pada sisi 
    helm (Gambar 1)
-  Pas�kan visor dan ratchet sudah ada pada posisi yang benar (Gambar 1)
-  Pasang Baut pengunci visor (Gambar 2)
-  Lakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya
-  Setelah itu naik turunkan visor untuk mengecek apakah visor sudah
   terpasang dengan sempurna 
-  Pasangkan cover samping / penutup visor (Gambar 3)
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PASANGKAN VISOR SESUAI 
DENGAN POSISI INI

PASANGKAN BAUT PENGUNCI VISOR
NAIK TURUNKAN VISOR 

SETELAH BAUT TERPASANG

PASANGKAN COVER PENUTUP VISOR

LEPASKAN COVER PENUTUP VISOR
ANGKAT / BUKA VISOR KE ATAS

PASANGKAN BAUT PENGUNCI VISOR PASANGKAN VISOR SESUAI
DENGAN POSISI INI



3.  TALI PENGIKAT ( CHIN STRAP ) 

     Microma�c Buckle Strap : 
     

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

     ·  Untuk melepas chin strap, tarik tuas pita berwarna merah ke atas      
        kemudian lepaskan pengunci bergerigi sambil ditarik hingga terlepas.

Buckle Chinstrap

Strap Ladder

( )A ( )B

BUSA INTERIOR
BUSA PIPI

4.  BUSA INTERIOR GM HELMET 
Busa interior helm GM EVOUQ , merupakan pembaharuan teknologi yang 
di desain mengiku� bentuk kontur kepala yang dapat memaksimalkan 
kenyamanan dan keamanan pada saat digunakan. Material interior 
padding helm ini dibuat dengan menggunakan material berkualitas yaitu 
ultra so� micro fiber material yang sangat halus dan nyaman. Selain itu 
interior helm ini dapat dilepaskan untuk dicuci. Untuk mencuci interior 
helm, gunakan sabun dan air, jangan mencuci interior helm Anda dengan 
mesin cuci dan air panas, karna  hal ini akan dapat menyebabkan kerusakan 
pada busa interior Anda. 



•   BUSA PIPI (CHEEK PADS ) 
•   BUSA INTERIOR (CROWN PAD)

     Beberapa bagian dari busa interior helm harus dilepas untuk dapat dicuci     
     dan dibersihkan      

     Cara Melepas Busa Pipi (Cheek Pads):
     -   Tempatkan jari Anda di belakang busa pipi
     -   Tarik perlahan bantalan busa pipi dari dinding interior helm
     -   Pada busa pipi terdapat 3 kancing pada bagian belakang yang harus          
          dilepaskan secara bersamaan, tarik plas�k pengait keluar dari sisi helm
     -   Lakukan hal yang sama pada  sisi lainnya.

   

     Cara Melepas Busa Interior Helm (Crown Pad):
     -   Lepaskan busa pipi terlebih dahulu
     -   Dari sisi belakang bagian busa interior, tarik crown pad ke arah luar dan   
          lepaskan secara bersamaan, tarik plas�k pengait keluar dari sisi helm
     -   Kemudian keluarkan busa interior helm (crown pad) dari dalam helm

  
     Cara Memasang Busa Pipi dan Busa Interior :
     -   Untuk memasang kembali busa pipi dan busa interior helm, Anda dapat   
          mengulangi langkah sebelumnya dengan urutan sebaliknya
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