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ÚVOD 

Gratulujeme Vám k zakoupení nové helmy. Tato helma byla navržena jako moderní a vysoce účinný 
výrobek, který je schopen uspokojit i nejnáročnější zákazníky. Splňuje vysoké požadavky na kvalitu, 
bezpečnost i komfort. Helma má výborné ergonomické vlastnosti a manipulace s ní je velice snadná. 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

POZOR: Před používáním helmy si pozorně přečtěte přiložený návod, popř. další dokumentaci. 
Obsahuje důležité informace ohledně správného použití i zásad bezpečnosti. Nedodržení uvedených 
doporučení může vést k vážnému zranění. Návod si uschovejte pro budoucí potřebu. 

POUŽÍVÁNÍ HELMY 

Helma byla speciálně navržena pro motokola a motocykly a nesmí být používána pro jiné účely (nebo 
nad stanovený rámec). Při jiném než určeném použití není možno zaručit stejný stupeň ochrany. 
Helma slouží jako ochranný prostředek a v případě nehody má zmírnit riziko vážného poškození 
hlavy. Žádný ochranný prostředek však není schopen riziko úrazu zcela minimalizovat. Proto vždy 
jezděte opatrně a v souladu s předpisy.  

 Během jízdy mějte vždy řádně dotažený upínací systém helmy. 

 Pod upínacím systémem nikdy nenoste šál nebo šátek. Taktéž si pod helmu nedávejte čepici. 

 Helma může tlumit nebo zkreslovat zvuky z vnějšího prostředí. Ujistěte se, že i tak uslyšíte a 
rozeznáte výstražné signály (sirény bezpečnostních a pohotovostních složek atd.). 

 Nikdy helmu nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů. Nepokládejte ji do blízkosti výfuku, 
prostoru pod sedadlem nebo do vnitřních prostor motocyklu.  

 Helmu si sami neupravujte a ani ji svévolně neničte. Při jejím ošetřování se striktně řiďte 
manuálem. Používejte pouze originální součástky, určené pro Váš typ helmy.  

 Po každé nehodě musí být helma okamžitě vyměněna. Pamatujte na to, že ne každé 
poškození je ihned viditelné.  

 Pokud by vyvstaly jakékoliv pochybnosti co do správného používání nebo možného poškození 
helmy, kontaktujte odborný servis nebo prodejce. 

VÝBĚR SPRÁVNÉ HELMY 

VELIKOST 

Vyzkoušejte si více druhů i velikostí helem a poté si zvolte tu nejvhodnější. Helma musí 
korespondovat s tvarem Vaší hlavy, musí po zapnutí pevně sedět a zároveň musí být pohodlná. 
Pokud by helma byla příliš velká, hrozilo by její samovolné posunutí vpřed nebo do stran a zakrytí 
výhledu během jízdy. Helmu před prvním použitím chvíli noste, abyste se ujistili, že příliš netlačí. 
Nadměrný tlak by mohl způsobit migrénu nebo obdobné komplikace.  

SEJMUTÍ HELMY 

Dejte si helmu na hlavu a řádně utáhněte řemínky. Poté se pokuste helmu z hlavy sundat, jak je 
ukázáno na obr. A. Pokud není helma dobře utáhnutá, hrozí její sesmeknutí nebo přetočení v případě 
nehody. Helma by se neměla sesmyknout ani příliš pohybovat. Pokud byste toto pozorovali, je třeba 
ještě více utáhnout řemínky helmy nebo zvážit jinou velikost. Test zopakujte, dokud nebude vše 
v pořádku. 
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UPEVŇOVÁNÍ HELMY 

Upevňovací systém (řemínkový) je z výroby přednastaven na standardní délku. Před použitím se 
ujistěte, že je řemínek správně nastaven.  

 Přesvědčte se, že je řemínek správně utáhnutý a drží helmu na správném místě. Před jízdou 
si zkontrolujte, že je řemínek pod bradou zapnutý. Řemínek by měl být co nejblíže krku, ale 
zároveň by neměl příliš škrtit. 

 Řemínek by neměl znemožňovat klasické dýchání. Zároveň by ale mezi řemínkem a krkem 
neměla zůstat mezera větší než je jeden prst. 

 Úchyt, který může být na řemínku, slouží k tomu, aby zabránil volnému pohybu konce řemínku 
po jeho správném utažení.  

PRŮZOR 

Poškozený nebo hodně poškrábaný průzor může citelně ovlivnit výhled z helmy. Navíc je v takovém 
případě zřejmě poškozena ochranná vrstva. Helma musí být okamžitě vyměněna.  

Průzor musí korespondovat s typem přilby. Na průzor není možno nic malovat ani si na něj lepit 
nálepky. Ty by mohly omezit výhled. 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

Případné poškození helmy vlivem kolize nebo pádu nemusí být ihned viditelné. Pro větší bezpečnost 
helmu v takovém případě okamžitě vyměňte.  

POZOR: Helma i průzor se mohou poškodit i běžným používáním. Ani tato poškození nemusí být 
okamžitě zjevná a rozpoznatelná pouhým okem. Pro čištění helmy i průzoru používejte teplou 
mýdlovou vodu a nechejte ji uschnout při pokojové teplotě. Helmu nevystavujte tepelným zdrojům 
nebo přímému slunci. Pro čištění nikdy nepoužívejte líh, benzín, ředidlo nebo jiné chemikálie, které by 
mohlo helmu nenávratně poškodit (omezit výhled, omezit mechanické vlastnosti a poškodit ochrannou 
vrstvu průzoru atd.). 

 

INSTRUKCE PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ 

Helma N104 ABSOLUTE může být používaná ve dvou provedeních. (se sklopeným chráničem brady 
– P /s odklopeným chráničem brady – J). Použití helmy v provedení „P“ (sklopený chránič brady, 
sklopený průzor) skýtá vyšší ochranu než provedení „J“ (odklopený chránič brady, odklopený průzor).  

Odklopený chránič brady 

Helma je vybavena unikátním dvoufázovým systémem ovládání chrániče brady. Pozice ve středu 
chrániče brady umožňuje snadný systém odepnutí pomocí jedné ruky a eliminuje tak možnost 
samovolného otevření. Chránič brady může být druhou páčkou uvolněn až tehdy, pokud byla dříve 
uvolněna první páčka. Pro snazší nasazování helmy doporučujeme v průběhu nasazování ponechat 
chránič brady v otevřené (odklopené) pozici s páčkou směrem vzhůru. 
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ODKLOPENÍ CHRÁNIČE BRADY 

1. Pomocí palce zatlačte červenou páčku směrem ven (Obr. 1). 

2. Položte ukazováček na vrch otevírací páčky a zatlačte směrem dolů pro odklopení chrániče 
brady (Obr. 2). 

3. Potáhněte sklopnou část chrániče brady směrem dopředu a zároveň elipsovitým pohybem 
směrem nahoru (Obr. 3). 

POZOR: Pokud helmu používáte v provedení „J“ (odklopený chránič brady), doporučujeme dát levý 
zavírací kontakt do pozice „J“ (viz návod pro použití P/J – Obr. A, kontakt směrem vzhůru) pro fixaci 
chrániče brady ve zvednuté pozici. 

   

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 

 

 

Obr. A 

SKLOPENÍ CHRÁNIČE BRADY 

POZOR: Pokud chcete sklopit (zavřít) chránič brady, nejprve se ujistěte, že je zavírací kontakt v pozici 
„P“ dle obrázku B (kontakt je směrem dolů). 

 

Obr. B 

Posuňte chránič brady směrem dolů pomocí elipsovitého pohybu, dokud neuslyšíte kliknutí zavíracího 
mechanismu. Ujistěte se, že chránič brady pevně sedí. 
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NASTAVENÍ P/J 

Obr. B – kontakt je směrem dolů. 

Pokud je uzavírací kontakt v pozici „P“ (Obr. B, páčka směrem dolů), může být chránič brady buď 
odklopený a/nebo sklopený. 

Obr. A – kontakt je směrem vzhůru. 

Pokud je uzavírací kontakt v pozici „J“ (Obr. A, páčka směrem vzhůru), není možno chránič brady 
sklopit. Pozice je fixovaná. 

POZOR: Při tomto nastavení nelze chránič brady sklopit. Nepokoušejte se o to násilím, abyste 
mechanismus nezničili. Pro sklopení chrániče brady je potřeba dát kontakt do pozice „P“. (Obr. B, 
páčka směrem dolů). 

VAROVÁNÍ 

 Ochrana, kterou helma skýtá, vždy závisí na správné konfiguraci. Pokud je sklopen chránič 
brady a průzor je uzavřen (sklopen), poskytuje helma úplnou ochranu. Pokud je chránič brady 
odklopen nebo průzor otevřen (odklopen), skýtá helma pouze částečnou ochranu. 

 Helmu si sami neupravujte a nemanipulujte svévolně se šrouby, které upevňují dílčí části 
helmy. 

 Nepoužívejte helmu bez chrániče brady. 

 Pokud je chránič brady poškozen, helmu nepoužívejte. Okamžitě kontaktujte autorizovaného 
prodejce a poraďte se ohledně dalšího postupu. 

MECHANISMUS OVLÁDÁNÍ PRŮZORU 

DEMONTÁŽ PRŮZORU 

1. Průzor zcela otevřete. Chránič brady je sklopený (zavřený). 

2. Zatlačte a podržte uvolňovací knoflík průzoru (A) směrem k čelu helmy a uvolněte zadní 
vnitřní průzorový uzávěr (B) z jeho pozice vytáhnutím průzoru směrem ven. 

3. Nechejte průzor sjet dopředu, dokud se z mechanismu neuvolní přední vnitřní uzávěr (C) dle 
obrázku 4.  

4. Stejný postup zopakujte na druhé straně helmy. 

POZOR: Mechanismus ovládání průzoru nevytahujte z chrániče brady. 

 

Obr. 4 
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MONTÁŽ PRŮZORU 

1. Se sklopeným chráničem brady dejte průzor do otevřené pozice pomocí umístění vnitřních 
průzorových uzávěrů (B a C) na jejich místa v mechanismu (Obr. 4). 

2. Vložte uzávěr (C) do dodaného předního sedla a zatlačte průzor proti straně mechanismu 
v linii se zadním uzávěrem (B). 

3. Současně zatlačte na uvolňovací knoflík průzoru (A) směrem k přední části helmy, dokud 
neuslyšíte, jak průzor zacvakne do mechanismu. 

4. Stejný postup zopakujte na druhé straně helmy. 

POZOR: Přesvědčte se, že systém pracuje správně. Otevřete průzor helmy. Nadzvednutím chrániče 
brady by se měl průzor automaticky uzavřít. Pokud není průzor správně namontován, nikdy helmu 
nepoužívejte. Pokud zjistíte, že mechanismus pro otevření/uzavření nefunguje zcela správně nebo je 
poškozený, helmu nepoužívejte a obraťte se na autorizovaného prodejce. 

MONTÁŽ PRŮZORU SE SYSTÉMEM PINLOCK® 

(Pouze jako volitelný doplněk dle nabídky.) 

 Vyjměte průzor ven. 

 Přesvědčte se, že je povrch vnitřního průzoru čistý a že jsou vnější nastavitelné páčky otočeny 
směrem dovnitř. 

 Vložte Pinlock® vnitřního průzoru na chránič. POZOR! Profil Pinlock® vnitřního průzoru, který 
je zalit v silikonu, by se měl dotýkat vnitřního prostoru průzoru helmy. Vložte jednu stranu 
Pinlock® vnitřního průzoru na jeden z průzorových kolíků a podržte ho v pozici uvedené na 
obr. 5. 

 Rozšiřte průzor a utáhněte jednu stranu Pinlock® vnitřního průzoru s druhým kolíkem (Obr. 6). 
Uvolněte průzor helmy. 

 Odstraňte ochrannou fólii z vnitřního průzoru Pinlock® a zkontrolujte, zda se celý silikónem 
zalitý profil vnitřního průzoru přilepil na průzor helmy. 

 Průzor upevněte zpět na helmu. 

  

Obr. 5 Obr. 6 

KONTROLA A NASTAVENÍ UPNUTÍ VNITŘNÍHO PRŮZORU 

Zkontrolujte správnost systému montáže tak, že otevřete a znovu zavřete průzor helmy. Zkontrolujte, 
zda jsou oba průzory dobře upevněny a nehýbou se.  

Pokud vnitřní průzor není dostatečně připevněn k průzoru helmy, pohněte vnějšími páčkami současně 
směrem vzhůru, aby se zvýšilo pnutí (Obr. 7). Proces vykonejte postupně. Maximální vypnutí poznáte 
tak, že jsou vnější páčky kolíku otočeny směrem ven. 
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Obr. 7 

POZOR! 

 Prach, který se zachytává v průřezech helmy, může vážně poškrábat povrch obou průzorů. 
Škrábance na obou průzorech mohou výrazně snížit výhled. Proto je nutné je okamžitě 
vyměnit.  

 Pravidelně kontrolujte správné napnutí vnitřního průzoru, abyste zabránili jeho samovolnému 
pohybu a následnému poškrábání obou povrchů.  

 Pokud se helma zamlžuje nebo pokud pozorujete kondenzaci v prostoru mezi průzory, 
zkontrolujte usazení a upnutí průzorů. 

 Nadměrné a časté otevírání vnitřního průzoru může vést ke zvýšené přilnavosti vůči povrchu 
průzoru a následné deformaci. To může vážně ohrozit správné nastavení. 

 Používání helmy ve specifických povětrnostních podmínkách může snížit výkonnost helmy. 
Následkem může být časté zamlžování a problémy s výskytem kondenzace na vnitřním 
průzoru. V takovém případě vytáhněte vnitřní průzor ven a osušte ho suchým hadříkem. 

 Nadměrné pocení, dýchání, používání helmy ve specifických podmínkách (nízké teploty, 
vysoká vlhkost, teplotní výkyvy, prudký déšť), taktéž dlouhodobé používání může ovlivnit 
výkonnost helmy a způsobit časté zamlžování nebo výskyt kondenzace na vnitřním průzoru. 

 V takovém případě po použití helmy a před jejím správným uskladněním, vyjměte vnitřní 
průzor helmy a nechte ho vysušit při pokojové teplotě. Stejným způsobem postupujte při 
vysoušení vlhkosti, která se časem nahromadila na průzoru. 

DEMONTÁŽ PRŮZORU SE SYSTÉMEM PINLOCK® 

Zvolte si průzor s nainstalovaným Pinlock® systémem. 

Průzor roztáhněte a odepněte vnitřní průzor Pinlock® z kolíků (Obr. 6). 

Průzor uvolněte. 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

 Vytáhněte vnitřní průzor Pinlock® z průzoru helmy.  

 Pomocí suchého a měkkého hadříku ho očistěte s použitím neutrálního a neagresivního 
čisticího prostředku. Přebytečný čisticí prostředek spláchněte tekoucí vodou.  

 Průzor vysušte vzduchem a utřete suchým hadříkem.  

 Vnitřní průzor pouze vysušte vzduchem a neutírejte ho.  

 Aby se zachovaly pozitivní vlastnosti vnitřního průzoru co nejdéle, nechte helmu s otevřeným 
průzorem vysušit v suché a větrané místnosti po každém použití.  

 Helmu nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů a ani ji nevystavujte přímému slunečnímu 
záření. 

 Při čištění nepoužívejte žádné agresivní nebo chemické prostředky. 
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OCHRANNÝ SYSTÉM VIDITELNOSTI (VPS) 

Tento nový vnitřní ochranný systém je od značky LEXAN™ (*). Jedná se v podstatě o sluneční clonu, 
která zároveň skýtá ochranu proti poškrábání a proti zamlžování. Jeho použití je velmi snadné, stačí 
ho sklopit dolů. Pokud by Vám překážel, jednoduše jej odklopte a nebude omezovat Váš zorný úhel. 
Jeho výhody jistě oceníte jak při dlouhých jízdách, tak při rekreačních jízdách městem. Pro montáž 
sluneční clony navíc nepotřebujete žádné speciální vybavení. Rovněž klasická údržba a ošetřování 
nejsou jeho používáním dotčeny. 

POUŽITÍ VPS 

VPS mechanismus umožňuje snadnou aktivaci sluneční clony bez nutnosti obsluhy průzoru. Stačí 
jednoduše mechanismus spustit, dokud clona nepřekryje průzor. Tím se sníží světelná prostupnost. 
VPS je možno rychle deaktivovat bez zásahu do ovládání průzoru. Stačí snadný pohyb rukou pro 
vytažení clony zpět nahoru. Dosažená kvalita viditelnosti je zaručena s ohledem na schválený průzor 
helmy.  

 Pro aktivaci VPS systému potáhněte páčku směrem dopředu (Obr. 8B), dokud neuslyšíte 
zacvaknutí. To znamená, že je páčka a VPS na správném místě. 

 Pro deaktivaci systému stlačte vratný knoflík (Obr. 8A), dokud se VPS neuvolní a dokud se 
automaticky nedá do pohotovostní pozice. 

  

Obr. 8A Obr. 8B 

DOPORUČENÍ: Dle normy ECE22-05 musí být minimální úroveň světelné prostupnost vyšší než 80% 
během jízdy v noci a zároveň ne nižší než 50% během denní jízdy. S ohledem na tento požadavek 
doporučujeme za velmi slunečných dní použít sluneční brýle, které mají prostupnost světla mnohem 
nižší než uvedených 50%. Jedná se pouze o naše doporučení s ohledem na ochranu Vašeho zraku, 
zvláště během delších jízd. Použití slunečních brýlí zároveň snižuje možnost přímého oslnění 
sluncem. Zároveň ale jejich použití ztěžuje manipulaci v havarijních situacích, kdy je nutná maximální 
viditelnost a Vy musíte co nejrychleji zvednout průzor. Jako příklad může sloužit banální situace 
vjezdu do tunelu nebo snížení intenzity slunečního záření vlivem oblačnosti. Systém VPS v těchto 
situacích skýtá lepší a rychlejší řešení. 

POZOR! 

 Systém VPS je možno použít pouze ve dne a za popsaných podmínek. 

 VPS nesmíte používat v noci nebo za snížené viditelnosti. 

 Vždy zkontrolujte, zda je VPS ve správné pozici a zda jeho použití odpovídá změnám počasí a 
prostředí a zda je v souladu s uvedenými fakty. 

 Doporučujeme systém použít pouze se schváleným standardním průzorem, jehož světelná 
prostupnost je vyšší než 80%. 

 Systém VPS neskýtá stejnou ochranu jako průzor helmy. Proto je nutno jej používat pouze se 
sklopeným průzorem helmy.  

 Vždy se ubezpečte, že je VPS správně používán a že je čistý. Zabráníte tak jeho poškrábání 
nebo nadměrnému opotřebení. 
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 Vždy kontrolujte funkce sytému VPS a v případě zjištění nedostatků nebo poruch přestaňte 
helmu používat. Obraťte se na autorizovaného prodejce značky Nolan. 

 Před použitím VPS si dobře přečtete instrukce ohledně správného používání a údržby helmy, 
včetně informací ohledně čištění průzoru. 

 VPS ochranná funkce proti zamlžování a poškrábání značně snižuje zamlžování průzoru. 
Nicméně dlouhodobě špatné počasí může způsobit zamlžení VPS systému včetně výskytu 
kondenzace na VPS. To má za následek zhoršení viditelnosti. V takovém případě doplněk 
VPS nepoužívejte. 

 Kapky deště na ochranné vrstvě VPS systému velmi rychle negativně ovlivní viditelnost, 
zvláště její ostrost. V takovém případě přestaňte VPS používat okamžitě. 

 Speciální systém proti zamlžování na VPS je zároveň velmi citlivý na vysoké teploty nebo na 
tepelné zdroje. Může nastat znečištění kontaktem s jinými materiály. Znečištění může 
způsobit skvrny. Pokud by k tomu došlo (např. skladováním helmy mimo krabici nebo bez 
ochranného obalu za slunečných dní), doporučujeme zkontrolovat, že průzor helmy nebyl 
v kontaktu s jinými materiály.  

DEMONTÁŽ VPS 

 VPS bylo navrženo tak, aby byla zabezpečena jeho jednoduchá demontáž bez použití 
nástrojů.  

 Pro odmontování VPS systému z helmy, odklopte chránič brady a sklopte VPS tak, že 
zatlačíte boční páčku směrem dopředu (Obr. 8B). 

 Podržte pravou stranu na VPS a zatlačte VPS k přední straně helmy (Obr. 9A), abyste VPS 
uvolnili z postranního rámu uvnitř kukly. 

 Stejný postup opakujte na druhé straně helmy (Obr. 9B). 

  

Obr. 9A Obr. 9B 

MONTÁŽ VPS 

 Pro montáž systému VPS otevřete chránič brady na helmě a ujistěte se, že je páčka v pozici 
směrem dopředu (Obr. 8B). 

 Vložte levý konec VPS do postranního rámu kukly, dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená 
správné uchycení VPS na levou stranu (Obr. 9B).  

 Stejný postup opakujte i na pravé straně helmy (Obr. 9A). 

 Přesvědčte se, že VPS pracuje správně tím, že aktivujete i deaktivujete systém dle předešlých 
instrukcí. 

POZOR: Pokud je průzor nebo zavírací systém VPS poškozený nebo nefunkční, přestaňte helmu 
používat a kontaktujte autorizovaného prodejce firmy Nolan. 



12 

 

OCHRANA PROTI VĚTRU 

Tento doplněk umožňuje lepší použití helmy za specifických povětrnostních podmínek. Ochrana proti 
větru snižuje nepříjemné pronikání větru pod bradu (viz Obr. 10 pro montáž a demontáž.) 

 

Obr. 10 

UPOZORNĚNÍ: Ochranu proti větru je možno snadno odmontovat. Její namontování můžete 
zkontrolovat tak, že ji jemně potáhnete směrem k vnitřní straně helmy pomocí palce a ukazováčku. 
Pokud se hýbe a nezůstává na místě, zopakujte montáž znovu. 

ODNÍMATELNÉ VNITŘNÍ VYCPÁVKY 

Pro odebrání nebo pro opětovné vložení vnitřních vycpávek otevřete chránič brady na helmě a 
zvedněte VPS. 

DEMONTÁŽ LÍCNÍCH VYCPÁVEK 

 Uvolněte řemínek na bradě dle instrukcí. 

 Potáhněte přední část levé lícní vycpávky směrem dovnitř helmy a poté uvolněte knoflíky na 
zadní straně vycpávky (Obr. 11A). 

 Zcela vyjměte levou lícní vycpávku z helmy tak, že potáhnete řemínek brady z otvoru na levé 
lícní vycpávce.  

 Stejný postup aplikujte na pravou lícní vycpávku. 

 Nevytahujte polystyrénové lícní vycpávky. 

 

Obr. 11A 

DEMONTÁŽ KRČNÍHO OPĚRNÉHO VÁLCE 

 Odejměte zadní klapky krčního opěrného válce z místa usazení na těsnícím rohu kukly dle 
obrázků 12 a 15. 

 Jakmile je uvolněn přední knoflík levé lícní vycpávky, vyjměte přední sponu dle obrázku 11A. 
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 Stejně postupujte na pravé straně helmy. 

 Odejměte krční válec. 

 Znovu nasaďte knoflíky krčních vycpávek (levý i pravý). 

  

Obr. 12 Obr. 15 

DEMONTÁŽ PODŠÍVKY 

 Před odejmutím podšívky vyjměte ven krční válec dle instrukcí v odstavci výše. 

 Vyjměte zadní klapky z jejich umístění na těsnícím rohu kukly, jak je uvedeno na obrázku 13. 

 Podržte přední levou stranu podšívky a potáhněte ji směrem vzhůru, aby se odstranili klapky 
z přední opory na vnitřní polystyrenové části kukly (Obr. 14). 

 Stejný postup proveďte pro odejmutí přední střední části pravých klapek. 

 Vyjměte podšívku z helmy. 

  

Obr. 13 Obr. 14 

MONTÁŽ PODLOŽKY 

 Podšívku vložte zpět do helmy a upevněte ji k základně. 

 Vložte levou přední klapku zpět na místo opory, které je připravené na polystyrénové základně 
kukly, jemně ji zatlačte směrem dolů, dokud nebude zcela zavřena na svém místě (Obr. 14). 
Obdobně postupujte u předních středových a pravých klapek. 

 Vložte zadní klapky podšívky do nejnižších míst na těsnícím rohu kukly dle obrázku 13. 

 Opatrně připněte podšívku helmy, až dokud plně nepřilne ke kukle.  

POZOR: Zkontrolujte správnost montáže podšívky na přední straně pomocí nadzdvihnutí a sklopení 
VPS. Pohyby by měly probíhat hladce a bez omezení. Pokud by tomu tak nebylo, zopakujte kroky 
montáže. 
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MONTÁŽ KRČNÍHO VÁLCE 

 Vložte zadní uzávěry krčního válce do vyššího místa na těsnícím rohu kukly, jak je zobrazeno 
na obrázcích 12 a 15. 

 Poté, když je uvolněný levý lícní chránič, zavěste přední klapku na krční válec (viz Obr. 11A). 

 Zopakujte stejný postup i pro pravou stranu helmy.  

 Zapněte knoflíky lícních vycpávek (levý i pravý). 

MONTÁŽ CHRÁNIČE TVÁŘE 

 Potáhněte textilní trojúhelníkovou nástavbu na zadní stranu levé lícní vycpávky a vložte 
bradový řemínek do náležitého otvoru. Potáhněte ho směrem ven z druhé strany vycpávky 
(Obr. 11B). 

 Potáhněte čalouněné lícní vycpávky v linii s knoflíky na zadní stranu, abyste je mohli upevnit 
na místo (Obr. 11A). 

 Stejný postup zopakujte na pravé straně. 

 

Obr. 11B 

POZOR: 

 Vycpávky vytahujte pouze v nutných případech – čištění nebo praní. 

 Nikdy nepoužívejte helmu bez vycpávek nebo se špatně instalovanými vycpávkami. 

 Vycpávky myjte šetrně a pouze ve vlažné vodě (max. 30°C). Používejte pouze neutrální a 
neagresivní mýdlo. 

 Poté opláchněte ve studené vodě a nechte schnout při pokojové teplotě. Nevystavujte 
přímému slunečnímu záření. 

 Vycpávky nikdy neperte v pračce. 

 Vnitřní polystyrenová výplň je materiál, který se snadno deformuje. Používáním se její tvar 
samovolně změní, aby lépe tlumila nárazy.  

 Pro čistění použijte suchý hadřík a nechejte následně vysušit při pokojové teplotě mimo přímé 
sluneční záření. 

 Nikdy si vnitřní komponenty helmy sami neupravujte. 

 Nikdy při popsaných montážích a demontážích nepoužívejte nářadí. Tím byste mohli helmu 
nenávratně poškodit nebo omezit její funkčnost. 
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ÚPRAVA PRO BRÝLE 

VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO BRÝLE 

 Vyjměte levou lícní vycpávku z helmy (dle dřívějších instrukcí). 

 Otevřete lícní výplně na horní straně, částečně odstraňte vycpávku tak, že vyjmete vyseknuté 
části (Obr. 16). Poté znovu nainstalujte zbylé vycpávky v lícní výplni a uzavřete. Zbylé 
vycpávky si ponechejte pro další použití. 

 Znovu nasaďte lícní vycpávky do helmy (dle dřívějších instrukcí). 

 Stejný postup zopakujte u vycpávek na pravé straně. 

 

Obr. 16 

ODSTRANĚNÍ PROSTORU PRO BRÝLE 

 Vyjměte levou lícní vycpávku z helmy (dle dřívějších instrukcí). 

 Otevřete lícní výplně na horní straně, znovu vložte odstraněné části do lícní vycpávky a 
uzavřete (Obr. 16). Opět nainstalujte lícní vycpávku na helmu (dle dřívějších instrukcí). 

 Stejný postup zopakujte i u pravé lícní vycpávky. 

VĚTRÁNÍ 

Větrací systém u N104 ABSOLUTE funguje následovně: 

Spodní větrací systém – umožňuje větrání oblasti úst a průzoru. Pro jeho otevření dejte nastavitelný 
kontakt do polohy dle obrázku 17. Pro jeho uzavření postupujte opačně. 

Vrchní větrací systém – umožňuje větrání u vrchních partií hlavy díky inovativní vzduchové 
posilovací technologii. Ta odvádí vzduch přicházející z vrchu a přenáší jej do vrchní části hlavy jezdce 
bez rozptylu. Pro otevření vrchního větracího systému dejte posuvník přívodu vrchního větrání až na 
horní mez (Obr. 18). Pro jeho uzavření postupujte opačně.  

Zadní vzduchové extraktory – umožňují odvod teplého a zvětralého vzduchu ven, aby se zachovalo 
optimální prostředí uvnitř helmy (Obr. 19). 

  
 

Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 
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N-COM® - NOLAN KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM – PŘEDNASTAVENÍ 

Helma je již z výroby přednastavena tak, aby umožnila používání N-Nolan komunikačního systému. 
Během instalace komunikačního systému (viz instrukce obsažené v sadě N-Com) bude nutné 
odstranit pěnový materiál spodní zadní opěrky a zvukové redukce z helmy, jak je zobrazeno na 
obrázku 20. 

POZOR: Pěnový materiál zadní spodní opěrky a redukce zvuku může být odstraněn pouze tehdy, je-li 
helma vybavena systémem, který je kompatibilní se systémem N-Com®. 

 

Obr. 20 

POZNÁMKA: Helma je vyrobena s ohledem na životní prostředí. Po uplynutí její životnosti Vám 
doporučujeme ji zlikvidovat v místě bydliště v souladu s platnými předpisy a nařízeními o odpadu a 
recyklaci. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 
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Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

 zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškozením 

 opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

 neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahy 

 nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  
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