Ďakujeme, že ste si vybrali prilbu Lazer. Urobili ste skvelé rozhodnutie, ktoré pomôže posilniť vašu bezpečnosť pri
bicyklovaní: športe, pre ktorý bola táto prilba navrhnutá. Prilby Lazer spĺňajú prísne kritériá medzinárodných noriem.
Nosenie prilby môže znížiť závažnosť poranenia hlavy, ktoré môže nastať pri nehode počas športovania. Z tohto
dôvodu je dôležité správne používanie tejto ochrany.
VAROVANIE:
1 Každý typ bezpečnostného vybavenia má svoje obmedzenia. Pozorne si prečítajte a postupujte podľa týchto
pokynov.
2 Táto prilba je určená len pre nasledujúce činnosti: jazda na bicykli, kolieskové korčule, skateboard. Nie je určená
pre použitie na motorovom vozidle alebo pre akýkoľvek iný typ športu.
3 Táto prilba je navrhnutá tak, aby absorbovala vplyv šoku pri deformácii, čo môže viesť k možnému poškodeniu
vnútornej vrstvy. Poškodenie nemusí byť viditeľné. Avšak, v prípade, že ste s prilbou prekonali veľký náraz, mala by
byť zničená a nahradená aj v prípade, že vonkajšia strana vyzerá byť v dobrom stave.
4 Prilba nechráni oblasti hlavy, ktoré nie sú prilbou zakryté, ako tvár alebo krk. Žiadna prilba nemôže ochrániť
užívateľa pred všetkými možnými nehodami pri jazde na bicykli. Niektoré typy nárazov, a to aj pri nehode v pomalej
rýchlosti, môže dôjsť k vážnemu alebo dokonca smrteľnému zraneniu.
5 Nosenie prilby by vás nemalo nabádať k podstupovaniu vyššieho rizika a nemalo by v žiadnom prípade chrániť pred
zneužívaním upozornení, najmä pokiaľ ide o deti. Nosenie prilby neznamená, že môžete riskovať viac, a že Vás prilba
ochráni pred akýmkoľvek zranením, hlavne u detí. Vaša zodpovednosť sa netýka len bodov vyššie. Mali by ste mať
dobrý zdravotný stav a nebicyklovať pod vplyvom alkoholu alebo drog
6 Deťom sa neodporúča nosiť helmu pri behu, pretože tu je riziko zranenia kvôli zachyteniu popruhov.
Návod na použitie:
Ak chcete zabezpečiť maximálnu ochranu, musí byť vybraná správna veľkosť prilby pre každého užívateľa (uistite sa,
že medzi hlavou a prilbou nie je žiadny veľký prázdny priestor alebo naopak). Pre výber veľkosti si zmerajte obvod
hlavy (od čela k najširšej časti v zadnej časti hlavy) a vyberte veľkosť, ktorá zodpovedá vášmu merania (v cm).
VAROVANIE (viď obrázok 1 pre správne nastavenie). Prilba by mala byť správne nastavená na hlave: popruhy by
nemali zakryť uši, spona nesmie prekrývať bradu a popruhy by mali byť pevne, ale pohodlne nastavené. To isté platí
aj pre nastavenie po obvode hlavy. Prilba by mala byť vždy pripevnená na hlavu (popruhom pod bradou).
Skontrolujte nastavenie pred každým použitím.
Vždy si dávajte na prilbu pozor, aj keď ju nepoužívate. Udržujte ju v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a
slnečného žiarenia. Nechajte ju vyschnúť na dobre vetranom mieste. Dlhodobé pôsobenie slnečného žiarenia
oslabuje všetky plastové materiály. Preto sa odporúča vymeniť prilbu najmenej raz za 3 roky.
Na čistenie vonkajšieho vrstvy používajte iba vodu a jemné mydlo. Nikdy nepoužívajte prostriedky na báze olejov,
rozpúšťadlá ani iné chemické látky. Nevykonávajte žiadne zmeny na prilbe. Neodstraňujte akékoľvek pôvodné
súčasti. Nevybavujte prilbu iným príslušenstvom, ako je odporučené od výrobcu. Nelakujte ju, ani na prilbu
nepoužívajte akékoľvek farby.
NASTAVENIE
Pred začatím používania prilby, urobte nasledujúce nastavenia:
Systém Advanced Rollsys®
1. Nasaďte si prilbu na hlavu s prednou a zadnou stranou na rovnakej úrovni, takže prilba je rovnobežne so zemou
(graf 1)
2. Nastavte výšku zadného koša Rollsys® otočením prilby hore nohami a ťahaním alebo tlačením zadného koša nahor
alebo nadol.
3.Nastavte retenčný systém otáčaním kolieska na hornej časti prilby. Otáčajte ním, až kým prilba nie je pevne, ale
pohodlne na hlave.
4. Nastavte bočné popruhy. Posuňte deliče popruhov nahor alebo nadol, kým nie sú v pohodlnej polohe tesne pod
ušami.
5. Zatvorte pracku pod bradou a upravte popruh na pohodlné nosenie.
Systém Rollsys®
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2. Nastavte výšku zadného koša Rollsys® otočením prilby hore nohami a ťahaním alebo tlačením zadného koša nahor
alebo nadol.
3. Nastavte retenčný systém otáčaním kolieska na hornej časti prilby. Otáčajte ním, až kým prilba nie je pevne, ale
pohodlne na hlave.
4. Nastavte bočné popruhy. Odomknite deliče popruhov; nastavte ich nahor alebo nadol, až kým nie sú v pohodlnej
polohe tesne pod uchom. Zamknite deliče popruhov.
5. Zatvorte pracku pod bradou a upravte popruh na pohodlné nosenie.
Systém Autofit
1. Potlačte zadný kôš retenčného systému dozadu a nasaďte si prilbu na hlavu s prednou a zadnou stranou na
rovnakej úrovni, takže prilba je rovnobežne so zemou (graf 1)
2. Okamžite pocítite napätie retenčného systému, ktorý sa upravuje automaticky.
3. V prípade potreby upravte výšku zadného koša otočením prilby hore nohami a ťahaním alebo tlačením zadného
koša nahor alebo nadol.
4. Nastavte bočné popruhy. Odomknite deliče popruhov; nastavte ich nahor alebo nadol, až kým nie sú v pohodlnej
polohe tesne pod uchom. Zamknite deliče popruhov.
5. Zatvorte pracku pod bradou a upravte popruh na pohodlné nosenie.
Systém Advanced TurnFit
1. Nasaďte si prilbu na hlavu s prednou a zadnou stranou na rovnakej úrovni, takže prilba je rovnobežne so zemou
(graf 1)
2. Otočte guľatým gumeným kolieskom na zadnej časti prilby pre nastavenie veľkosti; otáčajte ním, až kým retenčný
systémom neobopne hlavu pevne, ale pohodlne.
3. Nastavte bočné popruhy. Odomknite deliče popruhov; nastavte ich nahor alebo nadol, až kým nie sú v pohodlnej
polohe tesne pod uchom. Zamknite deliče popruhov.
4. Zatvorte pracku pod bradou a upravte popruh na pohodlné nosenie.
Systém TurnFit
1. Nasaďte si prilbu na hlavu s prednou a zadnou stranou na rovnakej úrovni, takže prilba je rovnobežne so zemou
(graf 1)
2. Otáčaním kolieska na zadnej strane prilby upravte veľkosť; otáčajte ním, až kým nie je prilba pevne, ale pohodlne
na hlave.
3. Nastavte bočné popruhy. Odomknite deliče popruhov, nastavte ich nahor alebo nadol, až kým nie sú v pohodlnej
polohe tesne pod uchom. Zamknite deliče popruhov.
4. Zatvorte pracku pod bradou a upravte popruh na pohodlné nosenie.
Systém Comfit
1. Nasaďte si prilbu na hlavu s prednou a zadnou stranou na rovnakej úrovni, takže prilba je rovnobežne so zemou
(graf 1)
2. Zatlačte dve časti retenčného systému v zadnej časti prilby k sebe, aby ste nastavili veľkosť; tlačte, kým prilba nie
je pevne, ale pohodlne na hlave.
3. Nastavte bočné popruhy. Odomknite deliče popruhov, nastavte ich nahor alebo nadol, až kým nie sú v pohodlnej
polohe tesne pod uchom. Zamknite deliče popruhov.
4. Zatvorte pracku pod bradou a upravte popruh na pohodlné nosenie.
Ak máte otázku, ktorá nie je zodpovedaná v tomto návode, navštívte prosím webovú stránku Lazer v časti FAQ pre
viac informácií.
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