Návod na použití jezdecké přilby Junior Pro

Obj. č: 8936.

Upozornění

Přilba se nesmí použít za jiným účelem, než pro jaký je určena. Přilba je určena pro jízdu na
Koni.
Tato přilba je konstruována tak, že energie z nárazu je z části pohlcována skořepinou přilby a
její polystyrenovou náplní. Při nárazu může dojít k poškození přilby, které nemusí být však na
první pohled patrné. Je proto nutné přilbu po nárazu vyměnit za nepoškozenou.
Pro maximální ochranu je zapotřebí mít přilbu dobře nasazenou a správně utaženou.
Správná velikost přilby se určuje podle obvodu hlavy.
Přilbu, nebo její příslušenství nelze nějak upravovat nebo měnit.
Nepoužívejte přilbu, která vám nesedí a opatřete si jinou.
Vámi zvolená přilba by se měla nosit lehce, neměla by tlačit ani být příliš volná.
Přilba nesmí být na hlavě posunutá dozadu, ani dopředu. Přilbu nesmí být možné z hlavy
sundat bez rozepnutí přezky.
Tato přilba neposkytuje ochranu jiným částem těla.
Extrémní teploty mohou rovněž způsobit poškození, které není pouhým okem patrné.
Díky dále se rozvíjející technologii a vysokému standardu ochrany se doporučuje přilbu po
každých 5 letech vyměnit za novou.
Použití agresivních chemických čistidel může způsobit poškození, které může být
přehlídnuto.

Schéma správného použití

Po nasazení helmy si kolečkem dotáhněte
helmu tak, aby pevně a přitom příjemně
seděla.
Správná péče a čištění
Používejte pouze vodu a neagresivní čisticí prostředek. Vnitřní hlavová výstelka a výstelka na
přezce nejsou odnímatelné. Pro jejich čištění se nesmí používat chemických prostředků.
Přilbu nevystavujte vyšším teplotám. Nevozte přilbu v horkých dnech za sklem
v automobilech, teplota může přesáhnout i 50°C a mohlo by dojít k jejímu poškození,
například zvlněním povrchu. Síla ochrany helmou záleží na okolnostech, nošení helmy pokaždé
nezabrání smrti či dlouhotrvajícím následkům.

Likvidace:
Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se
její části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního
prostředí.
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající
se sběrem druhotných surovin.
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se
roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

