Návod na použitie lyžiarskej prilby
Prilbu si nasaďte na hlavu pred začiatkom lyžovania. Predná časť prilby má otvor pre tvár, zadná časť
prilby je ucelená a pevná. Uistite sa, že prilba dobre sedí na hlave a nebráni Vám v rozhľade.
Následne zapnite remienok pod bradou a nastavte (dotiahnite) tak, aby sa prilba voľne nepohybovala
na hlave. Remienok Vás však nesmie tlačiť alebo škrtiť. Vždy dôkladne skontrolujte či máte remienok
naozaj zapnutý.
Ak je súčasťou prilby štít na oči, tento štít vždy sklopte na úroveň očí. Pred použitím skontrolujte, či
nie je štít poškodený alebo poškriabaný. V prípade akýchkoľvek závad, štít nepoužívajte a ihneď ho
vymeňte. Ak nemáte adekvátny štít na výmenu, prilbu nepoužívajte. Taktiež skontrolujte či nie je štít
špinavý a bráni Vám v rozhľade. Špinavý štít jemne poutierajte vlhkou handričkou. Nepoužívajte
chemické čistiace prostriedky.
Prilba chráni hlavu pri páde. Ak je prilba poškodená alebo má hlbšie škrabance, ihneď ju vymeňte.
Poškodená prilba nechráni hlavu a môže Vám spôsobiť zranenie. Prilbu pravidelne skontrolujte.
Nesmie byť prasknutá, ani inak poškodená. Taktiež nesmú chýbať žiadne časti helmy. V žiadnom
prípade nevyberajte žiadne časti prilby (ako napr. podšívku, ušnice, atď.). Ak prilbu používate
dlhodobo a sú viditeľné známky opotrebenia, je potrebné túto prilbu vymeniť.
Prilba nesmie byť vystavená vysokým teplotám. Teplota nad 60 ° C môže prilbu poškodiť. Pozor si
dajte aj na teplotu vo vnútri auta. Za slnečného dňa môže teplota v aute presiahnuť 60 ° C.
Prilbu čistite iba vodou, mydlom a mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky
a rôzne chemikálie, ktoré môžu prilbu poškodiť a znížiť jej ochranné vlastnosti. Do vnútra prilby nikdy
nestriekajte (nenanášajte) chemické prípravky. Pri športovaní by sa mohli tieto prípravky dostať na
pokožku hlavy a spôsobiť Vám zdravotné problémy.
Prilba je výhradne určená na zimné športy ako napríklad lyžovanie. Lyžiarska prilba sa nikdy nesmie
používať pre jazdu na motorizovaných dopravných prostriedkoch. Prilba sa nesmie používať ani pri
jazde na bicykli, pri skateboardingu alebo pri horolezectve. Helmu nepoužívajte pri činnostiach, pri
ktorých by mohlo dôjsť k zaveseniu sa na upínací remienok.

