
 

 

POKYNY K STAROSTLIVOSTI O MOTOKROSOVÉ PRILBY 

Bezpečnostné odporúčania – Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali informácie o správnom nasadzovaní, 
používaní a starostlivosti o vašu novú prilbu a oboznámili sa s nimi. Skôr ako začnete prilbu používať, veľmi 
starostlivo si prečítajte túto príručku a uložte ju na bezpečnom mieste pre budú potrebu. Tieto pokyny sú veľmi 
dôležité pre vašu bezpečnosť. Prilba ponúka technologicky vyspelú ochranu motocyklistu. Je vyrobená len 
pre použitie v teréne a na terénnu jazdu na motocykli. V prípade iného použitia nemôže zaručiť rovnakú 
úroveň ochrany. V prípade nehody nedokáže prilba sama o sebe vylúčiť nebezpečenstvo vážnych či dokonca 
smrteľných zranení. Základnou funkciou prilby je chrániť hlavu. Bezpečnosť zaisťuje polystyrénová vložka 
absorbujúca náraz a chrániaca pred ním hlavu, čo je základná funkcia prilby. Preto môže byť z dôvodu ochrany 
hlavy do určitej aj keď zanedbateľnej, miery obmedzené periférne videnie, sluch aj pohyb. Myslite na to pri 
každej jazde. Žiadna prilba neochráni užívateľa pred všetkými predvídateľnými nárazmi. Aby prilba 
poskytovala maximálnu ochranu, musí dokonale sadnúť a umožňovať dostatočné periférne videnie. Remienok 
pod bradou musí byť bezpečne upevnený. 

V prípade zapínania na dvojitý D- krúžok: pretiahnite koniec remienka cez krúžky D a jeho utiahnutím, aby 
pohodlne sedel a prilba bezpečne a tesne priliehala k hlave. 

Viditeľnosť: Všetky prilby umožňujú nosenie ochranných okuliarov. Ochranné okuliare nie sú súčasťou 
balenia prilieb. Kúpenie a používanie ochranných okuliarov je na Vašom výbere a rozhodnutí. Pokiaľ však 
nebude používať ochranné okuliare, môže dôjsť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti. 

Lícne vypchávky – Vyberateľné lícne vypchávky držia na mieste pomocou nitov. Ak ich chcete vybrať, 
jemne zatiahnite za ich prednú časť a odopnite ich. AK ich chcete znovu pripnúť postupujte opačne a správne 
nity zarovnajte. 

Vnútorná vložka – Vnútorná vložka je pripnutá na mieste pomocou nitov. Ak ju chcete vybrať, jemne 
zatiahnite za jej ľavý alebo pravý horný roh a odopnite ju v rohoch. Opakujte postup u spodnej časti vnútornej 
vložky a úplne ju tak vyberte. 
Ak výrobca uvádza, že lícnice a vnútornú vložku je možné prať, perte ich pri teplote do 30oC, na nízkych 
otáčkach a s použitím veľmi šetrného pracieho prostriedku. Nepoužívajte aviváž. Perte v ochrannom vrecku. 
Upozornenie: Ak bude vložka v prilbe osadená obrátene, nebude v nej správne sedieť, tým bude ohrozená 
funkcia a bezpečnosť prilby a v prípade nárazu alebo nehody môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti. 
Pozícia prilby – Prilbu je potrebné nosiť v správnej polohe (obrázok A). Nesmie byť pri nosení naklonená 
dozadu (obrázok B) a ani dopredu (obrázok C). 
Upozornenie: Pri každom ďalšom upevňovaní musí byť prilba v správnej a rovnej polohe. Pokiaľ to tak 
nebude, nemusí prilba správne padnúť a v prípade nehody môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo úmrtiu. 
Čítajte pozorne: Bezpečnosť zaistíte výberom správnej veľkosti prilby, ktorá tesne dolieha k hlave. Ak vám 
prilba správne nesadne vás v prípade nehody neochráni, čím môže dôjsť k vážnemu poraneniu alebo úmrtiu. 
Remienok prilby musí byť pevne utiahnutý a v prípade D krúžkov, musia byť tieto riadne upevnené. Prilbu 
nenasadzujte na pokrývku hlavy. V prípade problémov alebo otázok týkajúcich sa nasadzovania prilby, 
požiadajte o pomoc autorizovaného predajcu. 

Prvé nasadzovanie prilby: Aby ste si prilbu správne nasadili použite zrkadlo. Rukami uchopte remienky, 
jemne ich vytiahnite smerom von a nasaďte si prilbu na hlavu. Ľahko zakrúťte hlavou doprava a doľava. 
Potom pohnite hlavou dopredu a dozadu alebo skúste prilbu rukami otočiť. Otáčajte prilbou zo strany na stranu 
a sledujte pohyb kože vo vzťahu k prilbe. Prvé nasadenie prilby je správne, pokiaľ sa pohyb kože zhoduje s 
pohybom prilby. Pokiaľ sa prilba v niektorom smere pohybuje voľne, skúste menšiu veľkosť. 

Upevnenie remienku pod bradou: Remienok umiestnite pod bradu smerom ku krku a upevnite krúžky D 
(alebo račnový typ zapínania). Remienok nastavte, aby bol správne a dostatočne utiahnutý, aby pohodlne sedel 
a prilba tesne a bezpečne priliehala k hlave. Remienok musí byť čo najviac utiahnutý, ale nie tak, aby 
spôsoboval bolesť. Hýbte hlavou hore dole a do strán, aby ste sa uistili , že vám remienok nebráni v dýchaní, 



 

 

rozprávaní, prehĺtaní a otáčaní hlavy. Pokiaľ áno, upravte remienok. Ubezpečte sa, že remienok a jeho kryty 
sú na koži naplocho, teda, že nie sú prekrútené. 
Upozornenie: Je dôležité, aby remienok pod bradu prechádzal cez lícne vypchávky. Ak bude remienok pod 
lícnymi vypchávkami, nebude prilba pri nárazu alebo nehode správne sedieť a plniť svoju funkciu a môže 
dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti. 

Záverečné osadzovanie: Keď máte dôkladne a bezpečne upevnené krúžky D a utiahnutý remienok, vykonajte 
záverečné osadenie prilby. Uchopte prednú časť prilby za náustok, zatlačte nahor a otočte prilbu smerom 
dozadu. Potom zdvihnite zadnú časť prilby, zatlačte smerom dopredu a skúste prilbu sňať otočením. Pri 
vykonávaní týchto krokov by nemalo byť možné dať prilbu z hlavy dole. Pokiaľ však prilbu je možné dať 
dole z hlavy ale ak sa v niektorom smere voľne pohybuje, je potrebné skúsiť menšiu veľkosť. Ak sú remienky 
riadne utiahnuté potom nesmie byť možné dať prilbu dole z hlavy v žiadnom smere. 

Snímanie prilby – Ak si chcete dať prilbu dole, zatiahnite za pútko krúžku D smerom od tváre, uvoľnite tak 
napnutý remienok a potom remienok pod bradou vytiahnite s krúžku D. Zatiahnite za remienky od tváre, 
otočte prilbu a dajte ju dole. Ak máte račňové zapínanie, najskôr potiahnite červený pásik smerom nadol, 
zámok sa uvoľní a následne zapínanie otvorte. Remienky zatiahnite od tváre a dajte si prilbu dole. 
Ak Vám prilba stále správne nesedí, nepoužívajte ju. Ak používate nesprávne sediacu prilbu, môže pri nehode 
dôjsť k vážnemu zraneniu. Aby vás prilba neustále správne chránila je potrebné stále kontrolovať jej 
upevnenie aj počas jazdy a pri každom použití a v prípade potreby vykonať úpravy. 

Nastavenie šiltu: Ak chcete nastaviť šilt povoľte (ale nevyberajte) skrutky buď plochým skrutkovačom alebo 
mincou. Siahnite pod stred šiltu a prstami povoľte nastavovaciu skrutku. Polohu zaistite utiahnutím 
nastavovacej skrutky v strede rukou a potom utiahnite bočné skrutky. 
Ak chcete šilt vymeniť postupujte podľa vyššie uvedených pokynov ale vyberte bočné skrutky a šilt dajte 
dole. Nasaďte nový šilt a najprv vložte bočné skrutky. Potom do stredu vložte nastavovaciu skrutku, upravte 
šilt a rukou skrutku dotiahnite. 
Upozornenie: Skrutku príliš neuťahujte. Uťahujte ju len rukou. Skutky nasaďte správne, aby nedošlo ku 
skríženiu závitov. Ak k tomu dôjde, môže to prilbu poškodiť (na toto poškodenie sa nevťahuje záruka). Šilt 
sa môže počas používania rozbiť. Nikdy nenoste prilbu s rozbitým šiltom. Rozbitý šilt okamžite vymeňte. V 
opačnom prípade môže pri náraze dôjsť k vážnemu zraneniu alebo úmrtiu. Vždy noste ochranné okuliare. 

Starostlivosť a čistenie: Vnútorný a vonkajší povrch prilby pravidelne čistite. K čisteniu používajte mäkkú 
handričku a vlažnú vodu s jemným saponátom. 
Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá na farby či laky, benzén ani iné chemikálie, ktoré môžu zničiť vložku 
absorbujúcu nárazy a plastové súčasti, pretože tieto látky môžu poškodiť prilbu a spôsobiť jej neúčinnosť. 
Vnútornú vložku a vypchávky je možné vybrať a umývať. V prípade potreby vnútornú vložku a lícne 
vypchávky umyte a nechajte uschnúť na vzduchu. Ak sú vnútorná vložka a vypchávky vlhké, je potrebné ich 
vybrať a dať usušiť. Ale nikdy nie na priamom slnečnom svetle. 
O prilbu sa starajte. Aj keď má prilba pevnú konštrukciu, je potrebné s ňou zaobchádzať opatrne. Ak vám 
prilba spadne na tvrdý povrch alebo ak s ňou budete hrubo zaobchádzať, môžete tým spôsobiť poškodenie 
lakovaných povrchov alebo znížiť účinnosť prilby. Na tento typ poškodenia sa nevzťahuje záruka. Dbajte na 
to aby sa prilba nedostala do blízkeho kontaktu s horúcimi povrchmi (napr. výfuk motocykla), pretože môže 
dôjsť k jej nevratnému poškodeniu. 

VÝSTRAHA - Ak prilba prekonala náraz, nesmie byť viac používaná. Ak prilba prekonala akýkoľvek náraz 
už ju viac nepoužívajte ani v prípade, že nie sú viditeľné žiadne povrchové poškodenia. Účelom tejto prilby 
je absorbovať náraz prostredníctvom modifikácie alebo čiastočnej deštrukcie niektorých častí a poškodenie 
prilby nemusí byť viditeľné. Z tohto dôvodu je potrebné prilbu, ktorá prekonala náraz zlikvidovať a vymeniť 
za novú. Poškodenie prilby po náraze nie je známkou závady v prevedení prilby alebo jej konštrukcii. Presne 
taká je funkcia prilby. 



 

 

Upozornenie: Prilbu nijak neupravujte. Akékoľvek úpravy prilby majú za následok padnutie záruky. 
Neupravujte ani remienok pod bradou a ani vnútorné časti prilby. Nerežte, nevŕtajte a nevyberajte časti z 
polystyrénového vnútorného plášťa a ani kompozitného vonkajšieho plášťa. Mohli by ste tak znížiť schopnosť 
prilby absorbovať náraz. Na prilbu nič nepridávajte. Nevystavujte prilbu nadmernému alebo priamemu teplu, 
napríklad ju nenechávajte na slnku alebo vo vyhriatom aute. Teplo môže poškodiť vnútornú štruktúru a tak 
zničiť celú prilbu. Životnosť prilby je obmedzená a pokiaľ sa objavia zrejmé známky optrebovania alebo ak 
prilba prekoná náraz alebo nehodu, je potrebné ju vymeniť. Pre výmenu častí používajte len značkové súčasti. 

Obmedzená záruka - Čítajte pozorne – Záruka v trvaní dvoch rokov sa vzťahuje na chyby a vady v prevedení, 
výrobe a na materiáloch, ale nezahrňuje poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnou starostlivosťou, 
nedbanlivosťou a bežným opotrebovaním alebo prirodzeným opotrebovaním farieb, materiálov v priebehu 
času a nadmerným používaním. Záruka za nevzťahuje na odštiepnutie, poškriabanie, odrenie a ďalšie 
poškodenie vonkajšieho plášťa prilby, šiltu, ozdobných otvorov a lakovaných povrchov, ktoré boli spôsobené 
kontaktom prilby s inými povrchmi alebo predmetmi. V prípade reklamácie postupujte podľa reklamačného 
poriadku, ktorý je vystavený v kamennej predajni alebo na stránke Vášho predajcu. 

 


