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Návod k údržb ě a použití p řilby 
 

Všeobecné informace: 

Přilba je ur čena jako osobní ochranný prost ředek hlavy chránicí uživatele, zejména p řed mechanickým úrazem 
hlavy zp ůsobeným nárazem. 
 
Před použitím p řilby si pe čliv ě p řečt ěte p řiložené instrukce, tak aby zakoupená p řilba správn ě sloužila 
svému ú čelu. Po dobu používání p řilby si návod uschovejte. 
 
Přilba, stejn ě jako jiné produkty podléhá životnosti a opot řebení v závislosti na pé či, která je v ěnována 
při jejím používání, údržb ě a skladování. Dle sou časných standard ů je životnost p řilby cca p ět let od data 
pořízení. 
 
Má-li p řilba poskytovat náležitou ochranu, musí být správn ě vybrána a se řízena podle velikosti hlavy 
uživatele. 
 
Před každým použitím zkontrolujte, zda není p řilba poškozená. Nepoužívejte p řilbu, která je poškozená.  
 
Přilba je ochranný prvek navržený a vyrobený tak, aby  pohltila energii nárazu částe čným porušením nebo 
poškozením sko řepiny a náhlavní vložky, a proto nedoporu čujeme po pádu nebo jiném poškození dále p řilbu 
používat, a to ani tehdy, není-li poškození zjevné.   
 
Přilby se nesmí upravovat za ú čelem montáže p říslušenství jinak, než doporu čuje výrobce p řilby. Nesmí se 
používat nát ěry, rozpoušt ědla, lepidla nebo samolepící nálepky (etikety) krom ě t ěch, které jsou v souladu 
s pokyny a údaji výrobce. 
 
 
Správný výb ěr: 
 
Při výb ěru helmy je d ůležité vybrat si správnou velikost a model dle zp ůsobu využití. Pro vaši bezpe čnost 
si vybírejte p řilbu tak, aby vám daná velikost sed ěla správn ě. To znamená, že musí sed ět p říjemn ě (pevn ě, 
ale komfortn ě), musí být oporou pro co nejv ětší plochu hlavy. Pokud je p řilba p říliš velká, bude se na 
hlav ě hýbat, pokud je p řilba p říliš malá bude nekomfortní a tla čit.  
Nasaďte si p řilbu na hlavu, nejprve zat řepejte hlavou doprava a doleva, dozadu a dop ředu. Chy ťte p řilbu  
do rukou a zkuste s ní pooto čit. Pokud se p řilba v jakémkoliv sm ěru na hlav ě lehce hýbe, znamená to, že je 
přilba p říliš velká. Pokud vám až bolestiv ě tahá k ůži nebo zp ůsobuje nep říjemné otla čeniny, tak je malá.  
Velikost je správná, když na obli čeji p řirozen ě sedí a p ři tom se na hlav ě nehýbe.  
Přilba by Vám m ěla být prodána v autorizované prodejn ě a její výb ěr a vyzkoušení doporu čujeme řešit p řes 
autorizované prodejce.  
 
 
Údržba: 
 
Pro dosažení dlouhé životnosti a správné funk čnosti výrobku, je t řeba v ěnovat zvýšenou pozornost 
stanoveným pokyn ům. 

• Při čišt ění je doporu čené používat mýdlovou vlažnou vodou, p řípadn ě s nízkou koncentrací 
saponátu a jemnou tkaninu. 

• Přímý kontakt s kapalinou obsahující organická rozpou št ědla nebo alkoholy (post řikem nebo 
ponořením), by mohl snížit mechanickou odolnost sko řepiny nebo poleptání ochranného filmu. 

• K dezinfekci vnit řního polstrování je možné použít b ěžně prodávané dezinfek ční prost ředky. 

• Potní pásek se čistí vhodným, b ěžně prodávaným dezinfek čním a čistícím p řípravkem. 

• V p řípad ě, kdy jsou vložky pln ě vym ěnitelné, omyvatelné a nahraditelné je možné pro o čišt ění 
zvolit pouze ru ční mytí. Pokud jsou vložky mokré, po dešti, či propocené, vždy vložky sušte ve 
stínu. 

Skladování: 

• Skladujeme v suchém a čistém prost ředí p ři teplotách 5 až 40°C. 

• Skladujeme ve tm ě nebo alespo ň tak, aby p řilba nebyla vystavena p římému slune čnímu zá ření. 

• Doporu čujeme používat p ůvodní obal p řilby, který je vhodný pro p řepravu i ochranu proti od ření. 



 
 

Systém zapínání: 
 
Po nasazení na hlavu zkontrolujte, zda p řilba dostate čně p řiléhá a zárove ň netla čí – viz odstavec „správný 
výb ěr“ výše. Používání nezajišt ěné p řilby není dovoleno. 
  
 
Řemínek s „D“ kroužky: 
 
Upevněte řemínek protáhnutím řemínku p řes oba „D“ kroužky. Utáhn ěte ho tak, abyste se cítili komfortn ě  
pro vaše bezpe čí a pohodlí. Po utáhnutí řemínku pozvedn ěte p řilbu a ujist ěte se, že vám sedí dob ře  
na hlav ě a řemínek dob ře drží. Abyste p řilbu mohli sundat, zatáhn ěte za řemínek sm ěrem ven. Tím uvolníte 
„D“ kroužky. Poté rota čním pohybem sm ěrem dop ředu sundáte p řilbu z vaší hlavy.   
 
 
Řemínek se sponou: 
 
Délku upev ňovacího řemínku lze nastavit pomocí spon. Řemínek upevn ěte pomocí zabezpe čovací spony. Pro 
otev ření zámku spony posu ňte tla čítko z polohy CLOSE(uzam čeno) do polohy OPEN (otev řeno). 
 
 
Řemínek s rá čnou (p řezkou): 
 
Délku upev ňovacího řemínku lze nastavit pomocí rá čny. Řemínek vtla čením do rá čny a jejím posunem. Pro 
otev ření zámku rá čny zmá čkněte tla čítko rá čny a prove ďte úpravu či odepnutí posunem rá čny po řemínku. 
 
 
Ventila ční efekt: 
 
Pro zvýšení ventila čního efektu uvnit ř p řilby a pro zamezení zamlžování ochranného štítu lze  využít 
ventila ční otvory, které lze otev řít posunutím posuvných ovlada čů. P řilbu je zakázáno jakkoliv upravovat. 
Pouze p řilba v originálním stavu m ůže zaru čit bezpe čnost p ři používání.  
 
 
Ochranný štít: 
 
V p řípad ě že je p řilba vybavena ochranným štítem nebo slune ční clonou zabra ňte poškrábání ochranného štítu 
a clony. P řed jízdou vždy ochranný štít d ůkladn ě o čist ěte pomocí speciálních neagresivních čisticích 
prost ředk ů na pr ůhledné plastikové části. P řilbu je zakázáno používat s poškrábaným, zne čišt ěným či jinak 
poškozeným ochranným štítem. Na ochranný štít nenal epujte žádné samolepky či jiné etikety a p ředměty, 
které mohou omezovat výhled či m ěnit barevné spektrum výhledu. Ochranný štít lze vym ěnit za jiný. Ochranný 
štít vym ěňujte pouze za shodný typ se stávajícím.  
 
 
Ochranný kšilt: 
 
U model ů p řileb, které neobsahují ochranný štít, ale jen ochra nný kšilt, je nutné používat správné 
ochranné brýle. Brýle musí p řesn ě zapadat do sko řepiny p řilby, proto je nutné tyto brýle vybírat vždy 
s nasazenou p řilbou na hlav ě. 


