Prilba pre cyklistov, používateľov skejtbordov a kolieskových korčúl
Vyhovuje: STN EN 1078

NÁVOD NA POUŽITIE

Táto prilba Vám poskytne ochranu pri jazde na ulici aj v teréne. Prečítajte si pozorne tento návod na použitie
a starostlvosť, skôr ako začnete prilbu používať.
Ochrana a vetranie
Vonkajšia škrupina prilby poskytuje výbornú pevnosť a odolnosť. Mnohé otvory spolu s vnútornými
vzduchovými kanálmi zabezpečujú maximálne vetranie.
Priliehavosť polstrovania
Aby prilba poskytovala maximálnu bezpečnosť musí správne sedieť na hlave. Ak prilba správne sedí, nebude sa
posúvať na hlave na strany, ani dopredu-dozadu. V prípade, že má prilba nastavovaciu skrutku dotiahnite ju tak,
aby bola pohodlná ale zabezpečovala účinnú ochranu, veľkosť je možné upraviť aj priloženými vymedzovacími
pásikmi.
Upevňovací systém
Táto prilba sa upevňuje rýchloupínacou prackou, ktorá sa jednoducho otvorí a zatvorí bez toho, aby sa porušilo
nastavenie. Prilbu nasaďte na hlavu a zapnite pracku. Nastavte správnu veľkosť popruhov pomocou pracky.
Upínacie popruhy nemajú zakrývať uši a pri otvorení úst mate cítiť pod bradou jemný protitlak. Deťom vždy
skontrolujte zapnutie prilby, aby neobmedzovala výhľad a nepohybovala sa. Prilba musí sedieť na hlave pevne
tak aby chránila čelo a neposúvala sa dozadu (viď obr. ).

Ak sa prilba pohybuje upravte dĺžku popruhov.
Upozornenie : Skontrolujte nastavenie pred každým použitím.
Čistenie
Čistite len vlažnou vodou s mydlom, bez rozpušťadiel. Sušiť len pri izbovej teplote.
Nevystavujte extrémnym teplotám
Nevystavujte teplote nad 65 oC! Môže dôjsť k poškodeniu štruktúry prilby. Počas letných dní môže teplota
v aute prekročiť túto teplotu! Ak dôjde k poškodeniu prilby v žiadnom prípade ju nepoužívajte, ale ju úplne
znehodnoďte.
Dôležitá informácia
Táto prilba je kontštruovaná tak, aby pohltila energiu nárazu, pričom dôjde k jej rozbitiu alebo poškodeniu.
PRILBA VYSTAVENÁ SILNEJŠIEMU NÁRAZU SA NESMIE ĎALEJ POUŽÍVAŤ. Bohužiaľ končia
niektoré nárazy úrazom hlavy, ktorým nemôže žiadna prilba zabrániť. Jazdite preto opatrne.
Výmena prilby
Zaobstarajte si novú prilbu vždy
- po páde (náraze)
- po údere, alebo zatlačení
- ak je prilba silne poškriabaná
- po niekoľkých rokoch používania.
- keď už nesedí na hlave
Varovanie
Táto prilba nie je určená pre motoristické športy, ako prilba na moped, alebo na horolezectvo kde môže dôjsť
k zachyteniu prilby. Nepoužívajte prilbu pri lezení po stromoch a inde, kde by mohlo dôjsť k zachyteniu pásky
a nebezpečenstvu uškrtenia. Používajte výhradne na bicyklovanie, skejtbord a kolieskové korčule. Na prilbe
nevykonávajte žiadne úpravy ani výmeny originálnych dielov.
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