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Přílba pro horolezectví a vysokohorskou turistiku (Via ferrata) 
 
ROZSAH POUŽITÍ 
Přilba pro horolezectví, speleologii, canyoningu a via ferrata 
Nepoužívejte výrobek pro činnosti, ke kterým není určen. 
Používání přilby může rizika související s aktivitami ve výškách výrazně snížit, avšak nemůže 
je zcela vyloučit. 
Při větším nárazu se přilba deformuje, aby pohltila co možná největší množství energie. Někdy 
až tak, že dojde k jejímu úplnému zničení. Deformace může být takového rozsahu, že přílbu 
nelze nadále používat. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Činnosti spojené s používání přilby jsou nebezpečné. Za své jednání si zodpovídáte sami. 
Před používáním helmy je nutné: 

• Prostudovat návod k použití. 
• Nacvičit správné používání výrobku. 
• Seznámit se s možnostmi výrobku a s omezeními jeho požití. 
• Pochopit rizika spojená s jeho používáním. 

Opomenutí či porušení některého z těchto pravidel může vést k vážnému poranění nebo smrti. 
 
POPIS 
(1) Skořepina, (2) Nastavovací kolečko, (3) Podbradní pásek, (4) Upínací přezka (5) Spona 
nastavení podbradního pásku (6) Spona pro uchycení svítilny, (7) Větrací otvory. 
Materiály : skořepina  ABS (akrylonitril butadien styren), polstrování  polyuretanová a 
polystyrénová pěna, popruhy  polyester. 
 
KONTROLA 
Před každým použitím se přesvědčte, že vnitřní a vnější část skořepiny nevykazuje žádné 
praskliny nebo deformace, že popruhy a šití hlavového pásku nejsou poškozeny. Zkontrolujte 
systém nastavení velikosti, zejména  přezku podbradního popruhu. 
 
UPOZORNĚNÍ  
Velký náraz může helmu nenávratně poškodit i bez viditelných známek poškození. Po velkém 
nárazu helmu vyřaďte z používání 
Jestliže máte jakékoliv pochybnosti o stavu výrobku, kontaktujte firmu Rock Empire, s.r.o., 
nebo výrobek vyřaďte z používání. 
 
NASAZENÍ A NASTAVENÍ 
Příprava - pomocí nastavovacího kolečka (2), zvětšete obvod helmy. 
Nastavení - přilbu nasaďte na hlavu a pomocí nastavovacího kolečka (2), utáhněte obvod na 
velikost hlavy. Sponu nastavení podbradního pásku (5), stáhněte pod uši, lze také nastavit vpřed 
nebo vzad, podle potřeb uživatele. 
Zapnutí - dva díly upínací přezky (4), zasuňte do sebe, až dojde k zapadnutí háčků. Podbradní 
pásek utáhněte pevně, ale pohodlně. Správné utažení zaručuje, že nedochází ke sklouznutí 
helmy z hlavy. Podbradní pásek rozepnete oboustranným stisknutím přezky (4). 
Kontrola  - správné zapnutí přezky (4), si vždy ověřte tahem za popruhy. 
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Během používání dbejte na to, aby byla helma správně usazena, protože jedině tak, může 
poskytnout maximální ochranu. 
 
PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA 
Přilbu balte tak, aby na ni nepůsobil tlak a ostré hrany. 
Přilbu skladujte mimo dosah UV záření, vlhka, chemických látek, rozpouštědel, apod. 
Přilbu nevystavujte vysokým teplotám, např. ve vozidle na přímém slunci. 
Barvy, samolepky a jiné podobné aplikace mohou mít nepříznivý vliv na bezpečnost helmy. 
Úpravy- vyvarujte se jakýmkoli úpravám konstrukce helmy, taktéž dodatečné instalace 
různých doplňků, apod. 
Jedinou výjimku tvoří instalace čelové svítilny pomocí spon (6). 
Čištění - přilbu lze umývat vlažnou vodou a běžným mýdlem, nikdy nepoužívejte rozpouštědla 
nebo jiné chemické látky. Přilbu neperte a nesušte v automatických zařízeních. 
Přilba je dodávána v polyethylenovém sáčku a papírovém kartonu. 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE 
Životnost a prohlídky 
Výrobky z plastů mají životnost 10 + 5 let (5 let skladování podle návodu, 10 let od prvního 
použití). Pokud oprávněná osoba zjistí, že takový výrobek není způsobilý pro další bezpečné 
použití, je v jeho kompetenci doporučit výrobek k vyřazení z dalšího používání, i když doba 
životnosti ještě neuplynula. 
Výrobky z plastů musí být minimálně 1 krát za 12 měsíců kontrolovány výrobcem nebo osobou 
oprávněnou ke kontrole OOP kategorie III. jednoduché konstrukce (dále jen osoba oprávněná), 
jako např. IRATA a SPRAT Level 3 atd. Tyto kontroly by měly být prováděny i v případě 
mimořádných událostí (pád, agresivní chemické prostředí, mechanické poškození, nebo 
pochybnost uživatele). 
 
Jakmile o stavu přilby máte pochybnosti, vyřaďte jí z používání a odevzdejte k likvidaci. 
Stárnutí výrobku - je mnoho důvodů, proč posuzovat výrobek jako zastaralý. Například změny 
norem a předpisů, vývoj nových technik, neslučitelnost s ostatními součástmi vybavení, apod. 
 
ZÁRUKA 
Na výrobní vady a vady materiálu se vztahuje záruka 3 roky Záruka se nevztahuje na vady 
vzniklé běžným opotřebením, oxidací, změnami a úpravami výrobku, nesprávnou údržbou a 
skladováním, poškozením při nehodách či z nedbalosti a způsob použití, pro něž výrobek nebyl 
určen. 
Výrobce není odpovědný za následky přímé, nepřímé nebo náhodné a ani za škody vzniklé 
v průběhu používání tohoto výrobku. 
 
 
 


