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Návod na údržbu a použitie prilby 

 

Všeobecné informácie: 

Prilba je určená ako osobný ochranný prostriedok hlavy ochraňujúca používateľov, najmä pred mechanickým 

úrazom hlavy spôsobeným nárazom. 

 

Pred použitím prilby si pozorne prečítajte priložené inštrukcie, tak aby zakúpená prilba správne slúžila 

svojmu účelu. Po dobu používania prilby si návod uschovajte. 

 

Prilba, rovnako ako iné produkty podlieha životnosti a opotrebovaniu v závislosti na starostlivosť, ktorá 

je venovaná pri jej používaní, údržbe a skladovaní. Podľa súčasných štandardov je životnosť prilby cca päť 

rokov od dátumu obstarania. 

 

Ak má prilba poskytovať primeranú ochranu, musí byť správne vybraná a nastavená podľa veľkosti hlavy 

používateľa. 

 

Pred každým použitím skontrolujte, či nie je prilba poškodená. Nepoužívajte prilbu, ktorá je poškodená. 

 

Prilba je ochranný prvok navrhnutý a vyrobený tak, aby absorbovala energiu nárazu čiastočným porušením 

alebo poškodením škrupiny a náhlavnej vložky, a preto neodporúčame po páde alebo inom poškodení ďalej 

prilbu používať, a to ani vtedy, ak nie je poškodenie zjavné.  

 

Prilby sa nesmie upravovať za účelom montáže príslušenstva inak, než odporúča výrobca prilby. Nesmie sa 

používať nátery, rozpúšťadlá, lepidlá alebo samolepiace nálepky (etikety) okrem tých, ktoré sú v súlade s 

pokynmi a údajmi výrobcu. 

 

 

Správny výber: 

 

Pri výbere helmy je dôležité vybrať si správnu veľkosť a model podľa spôsobu využitia. Pre vašu bezpečnosť 

si vyberajte prilbu tak, aby vám daná veľkosť sedela správne. To znamená, že musí sedieť príjemne (pevne, 

ale komfortne), musí byť oporou pre čo najväčšiu plochu hlavy. Ak je prilba príliš veľká, bude sa na hlave 

hýbať, ak je prilba príliš malá bude nekomfortné a tlačiť. 

Nasaďte si prilbu na hlavu, najprv zatrepte hlavou doprava a doľava, dozadu a dopredu. Chyťte prilbu 

do rúk a skúste s ňou pootočiť. Ak sa prilba v akomkoľvek smere na hlave ľahko hýbe, znamená to, že je 

prilba príliš veľká. Ak vám až bolestivo ťahá kožu alebo spôsobuje nepríjemné otlačenie tak je malá. 

Veľkosť je správna, keď na tvári prirodzene sedí a pri tom sa na hlave nehýbe.  

Prilba by Vám mala byť predaná v autorizovanej predajni a jej výber a vyskúšanie odporúčame riešiť cez 

autorizovaných predajcov. 
 

 

údržba: 

 

Pre dosiahnutie dlhej životnosti a správnej funkčnosti výrobku, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť 

stanoveným pokynom. 

 Pri čistení je odporúčané používať mydlovou vlažnou vodou, prípadne s nízkou koncentráciou 

saponátu a jemnú tkaninu. 

 Priamy kontakt s kvapalinou obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo alkoholy (postrekom alebo 

ponorením), by mohol znížiť mechanickú odolnosť škrupiny alebo poleptanie ochranného filmu. 

 Na dezinfekciu vnútorného polstrovanie je možné použiť bežne predávané dezinfekčné prostriedky. 

 Potné pásik sa čistí vhodným, bežne predávaným dezinfekčným a čistiacim prípravkom. 

 V prípade, keď sú vložky plne vymeniteľné, umývateľné a nahraditeľné je možné pre očistenie 

zvoliť iba ručné umývanie. Ak sú vložky mokré, po daždi, či prepotené, vždy vložky sušte v 

tieni. 

skladovanie: 

 Skladujeme v suchom a čistom prostredí pri teplotách 5 až 40 ° C. 

 Skladujeme v tme alebo aspoň tak, aby prilba nebola vystavená priamemu slnečnému žiareniu. 

 Odporúčame používať pôvodný obal prilby, ktorý je vhodný pre prepravu aj ochranu proti odreniu. 
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Systém zapínania: 

 

Po nasadení na hlavu skontrolujte, či prilba dostatočne prilieha a zároveň netlačia - pozri odsek "správny 

výber" vyššie. Používanie nezabezpečené prilby nie je dovolené. 

  

 

Remienok s "D" krúžky: 

 

Upevnite remienok pretiahnutím remienka cez oba "D" krúžkami. Utiahnite ho tak, aby ste sa cítili 

komfortne 

pre vaše bezpečie a pohodlie. Po utiahnutie remienka pozdvihnite prilbu a uistite sa, že vám sedí dobre 

na hlave a remienok dobre drží. Aby ste prilbu mohli zložiť, zatiahnite za remienok smerom von. Tým 

uvoľníte "D" krúžkami. Potom rotačným pohybom smerom dopredu zložíte prilbu z vašej hlavy. 

 
 

Remienok so sponou: 

 

Dĺžku upevňovacieho remienka možno nastaviť pomocou spôn. Remienok upevnite pomocou zabezpečovacie spony. 

Pre otvorenie zámku spony posuňte tlačidlo z polohy CLOSE (zamknuté) do polohy OPEN (otvorené). 

 

 

Remienok s račňou (prackou): 

 

Dĺžku upevňovacieho remienka možno nastaviť pomocou račne. Remienok vtlačením do račne a jej posunom. Pre 

otvorenie zámku račne stlačte tlačidlo račne a vykonajte úpravu či odopnutie posunom račne po remienka. 

 

 

Ventilačný efekt: 

 

Pre zvýšenie ventilačného efektu vnútri prilby a pre zamedzenie zahmlievaniu ochranného štítu možno využiť 

ventilačné otvory, ktoré možno otvoriť posunutím posuvných ovládačov. Prilbu je zakázané akokoľvek 

upravovať. Iba prilba v originálnom stave môže zaručiť bezpečnosť pri používaní. 

 

 

Ochranný štít: 

 

V prípade že je prilba vybavená ochranným štítom alebo slnečnou clonou zabráňte poškriabaniu ochranného 

štítu a clony. Pred jazdou vždy ochranný štít dôkladne očistite pomocou špeciálnych neagresívnych 

čistiacich prostriedkov na priehľadné plastikové časti. Prilbu je zakázané používať s poškriabanou, 

znečisteným či inak poškodeným ochranným štítom. Na ochranný štít nenalepujte žiadne samolepky či iné 

etikety a predmety, ktoré môžu obmedzovať výhľad či meniť farebné spektrum výhľadu. Ochranný štít možno 

vymeniť za iný. Ochranný štít vymieňajte iba za zhodný typ s existujúcim. 

 

 

Ochranný šilt: 

 

Pri modeloch prilieb, ktoré neobsahujú ochranný štít, ale len ochranný šilt, je nutné používať správne 

ochranné okuliare. Okuliare musia presne zapadať do škrupiny prilby, preto je nutné tieto okuliare vyberať 

vždy s nasadenou prilbou na hlave. 
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