
Návod k použití lyžařské přilby 

Přilbu si nasaďte na hlavu před začátkem lyžování. Přední část přilby má otvor pro obličej, zadní část 

přilby je ucelená a pevná. Ujistěte se, že přilba dobře sedí na hlavě a nebrání Vám v rozhledu. 

Následně zapněte řemínek pod bradou a nastavte (dotáhněte) tak, aby se přilba volně nepohybovala 

na hlavě. Řemínek Vás však nesmí tlačit nebo škrtit. Vždy pečlivě zkontrolujte zda máte řemínek 

opravdu zapnutý. 

Pokud je součástí přilby štít na oči, tento štít vždy sklopte na úroveň očí. Před použitím zkontrolujte, 

zda není štít poškozený nebo poškrábaný. V případě jakýchkoliv závad, štít nepoužívejte a ihned ho 

vyměňte. Pokud nemáte adekvátní štít na výměnu, přilbu nepoužívejte. Také zkontrolujte zda není 

štít špinavý a brání Vám v rozhledu. Špinavý štít jemně otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte 

chemické čisticí prostředky. 

Přilba chrání hlavu při pádu. Pokud je přilba poškozena nebo má hlubší škrábance, ihned ji vyměňte. 

Poškozená přilba nechrání hlavu a může Vám způsobit zranění. Přilbu pravidelně zkontrolujte. Nesmí 

být prasklá, ani jinak poškozena. Také nesmí chybět žádné části helmy. V žádném případě nevybírejte 

žádné části přilby (jako např. Podšívku, ušní boltce, atd.). Pokud přilbu používáte dlouhodobě a jsou 

viditelné známky opotřebení, je třeba tuto přilbu vyměnit. 

Přilba nesmí být vystavena vysokým teplotám. Teplota nad 60 ° C může přilbu poškodit. Pozor si dejte 

i na teplotu uvnitř auta. Za slunečného dne může teplota v autě přesáhnout 60 ° C. 

Přilbu čistěte pouze vodou, mýdlem a měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky a 

různé chemikálie, které mohou přilbu poškodit a snížit její ochranné vlastnosti. Dovnitř přilby nikdy 

nestříkejte (nenanášejte) chemické přípravky. Při sportování by se mohly tyto přípravky dostat na 

pokožku hlavy a způsobit Vám zdravotní problémy. 

Přilba je výhradně určena na zimní sporty jako například lyžování. Lyžařská helma se nikdy nesmí 

používat pro jízdu na motorizovaných dopravních prostředcích. Přilba se nesmí používat ani při jízdě 

na kole, při skateboardingu nebo při horolezectví. Helmu nepoužívejte při činnostech, při kterých by 

mohlo dojít k zavěšení na upínací řemínek. 

 


