
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

Dětské sportovní helmy W-TEC 

Dětské přilby W-TEC se vyrábí pomocí moderních technologií, 
které zajišťují maximální ochranu cyklistům, bruslařům i 
skateboardistům. I tato Vaše helma byla úspěšně podrobena 
laboratorním testům a splňuje nyní evropskou normu EN 
1078:2012, což dokládá i štítek na helmě. 

Přilby W-TEC byly navrženy pro použití při jízdě na kole, in-
line bruslích nebo skateboardech a nezaručují stejný stupeň 
ochrany při jiném způsobu používání. 
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HELMY JSOU VHODNÉ PRO JÍZDU NA KOLE, IN-LINE 
BRUSLÍCH A SKATEBOARDECH. 

POZOR: Před použitím si přečtěte celý manuál. 

OCHRANA 

Tato helma je velice pevná a odolná. Postupem času a 
opotřebením však může ztrácet své ochranné vlastnosti. 

SPRÁVNÁ VELIKOST 

Aby mohla helma plnit svou ochrannou funkci, musí si uživatel 
vybrat správnou velikost. Proto je nutno vyzkoušet velikostí 
několik a vybrat tu helmu, která sedí co nejpevněji a 
nejpohodlněji. Se správně vybranou helmou není možno po 
zajištění upínání jakkoli pohybovat. 

STAHOVACÍ MECHANISMUS 
„RETENTION SYSTEM“ 

Pomocí mikrometrické přezky lze snadno nastavit délku 
řemínků, stejně tak jako řádně helmu zajistit. Řemínky by měly 
být na každé straně napnuty stejnou měrou. Ujistěte se, že 
pohodlně přiléhají k bradě. Pevně si helmu nasaďte a zajistěte 
přezku. Přezka by se neměla dotýkat čelisti. 
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Jestliže je jeden z řemínků povolený, sejměte helmu z hlavy a 
utáhněte ho tak, aby pohodlně přiléhal k bradě. Poté jej 
provlečte mikrometrickou přezkou, abyste jej mohli nastavit. 
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Chcete-li utáhnout řemínek, přidržte si jednu stranu 
mikrometrické přezky rukou. Druhou rukou uchopte druhou 
stranu přezky. Poté s ní pohybujte ze strany na stranu tak, 
abyste nastavili správnou délku řemínku. 

 

Helma musí být nasazena tak, aby pevně držela a nebránila 
uživateli jakkoli ve výhledu. 

  

Správná poloha Nesprávná poloha 
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Chcete-li se ujistit, že jsou řemínky správně napnuté, nasaďte 
si helmu a zajistěte přezku. Otevřete ústa. Měli byste cítit, jak 
se Vám řemínek napíná o bradu. Poté se pokuste sejmout 
helmu z hlavy. Jestliže se Vám to podaří, musíte řemínek 
utáhnout. Helmou by nemělo být možné na hlavě příliš 
pohnout. Bez odepnutí přezky by nemělo být možné helmu 
sejmout z hlavy. 

POZNÁMKA: Nastavení řemínků zkontrolujte pokaždé, když 
si budete helmu nasazovat. 

KONEČNÁ KONTROLA 

Je důležité si pamatovat, že helma musí pohodlně přiléhat. 
Jestliže s ní dokážete pohnout dopředu nebo dozadu, je nutno 
utáhnout řemínek. 

Helma poskytuje úplnou ochranu pouze je-li přezka zajištěná. 
Nenasazujte si helmu tak, aby byla příliš nakloněná do týlu a 
odrývala tak čelo. 

Nastavení řemínků je třeba kontrolovat před každým použitím. 

ÚDRŽBA 

Helmu čistěte pouze pomocí roztoku vody a jemného 
saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla, barvy ani agresivní 
čistící prostředky. Mohlo by dojít k narušení ochranných 
vlastností helmy. 

Nevystavujte helmu teplotám vyšším než 49 °C. Umístění ve 
vozidlech či zavazadlech tmavé barvy může v extrémně 
teplých obdobích okolní teplotu navyšovat. Je-li helma 
poškozena teplem, objeví se na ní hrbolatá místa. Jestliže je 
helma poškozena, už ji nepoužívejte a neprodleně ji vyměňte 
za novou. 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Tato helma slouží k pohlcení nárazů tak, že se její materiál 
deformuje. I když takovéto poškození nemusí být na první 
pohled zřetelné, je nutno helmu po každém nárazu vyměnit. 

Helma naneštěstí nedokáže uživatele ochránit před veškerými 
zraněními, které si lze přivodit při pádu či nehodě, i když daná 
nehoda odpovídá testovacím parametrům norem. Dokonce i 
nehody za velmi pomalé rychlosti mohou mít za následek 
vážná, či smrtelná zranění. Záleží na typu nárazu. Proto při 
jízdě vždy dbejte opatrnosti a pečlivě si pročtěte tento manuál. 

VAROVÁNÍ 

• Tato helma není určena k použití na motocyklech 
nebo podobných motorových prostředcích. 

• Žádná helma nedokáže uživatele ochránit před 
nepředvídatelnými nárazy. 

• Pro maximální ochranu musí helma pevně přiléhat 
k hlavě a upínání musí být bezpečně zajištěné. 

• Helmu žádným způsobem nemodifikujte. Mohli byste 
negativně ovlivnit její ochranné vlastnosti. 

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 
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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. 

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. 
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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 
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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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Datum prodeje:   Razítko a podpis prodejce:  


