NÁVOD K MOTOCYKLOVÝM PŘILBÁM NZI
Gratulujeme k zakoupení produktu NZI. Před používáním důrazně doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tento návod k obsluze.
JAK UDRŽOVAT A POUŽÍVAT PŘILBU
Důkladně pečujte o přilbu, berte na vědomí, že vás chrání v případě dopravní nehody. Přilba byla dokončena tenkou povrchovou vrstvou, stejně jako jakákoliv jiná lakovaná plocha
může být poškozena nešetrným zacházením nebo nepozorností. Dbejte na to, aby vám přilba nespadla na zem, ani ji nevystavujte teplotám vyšším než 50 ° C, protože kromě poškození
laku, může dojít k snížení schopnosti ochrany přilby. Nenanášejte na přilbu barvy, samolepky, hořlaviny či rozpouštědla.
SPECIFIKACE
Skořepina (vyrobena z materiálu termoplast nebo komposit) vnitřní ochranná vložka, řemínek s rychlopřezkou, 3-D hledí, ovladatelný ventilační systém, odnímatelný a omyvatelný
interiér, homologace ECE/ONU R22.05.
VELIKOST PŘILBY
Je důležité zvolit správnou velikost přilby, jen tak Vás ochrání tak jak má v případě nehody. Velikost přilby je určena obvodem hlavy. Obvod se změří těsně nad očima a ušima, tím
získáte velikost v centimetrech (obr. 1). Podle změřené hodnoty vyberete přilbu, která odpovídá dané velikosti. V případě, že je přilba příliš těsná, zvolte větší velikosti. Pokud váháte
mezi dvěma velikostmi, doporučujeme se rozhodnout pro menší.
NASAZENÍ PŔILBY
Po nasazení přilby si dopněte řemínek, tak aby nezbyla vůle mezi páskem a bradou. Přilba by měla být nasazena na hlavě tak, že chrání jak čelo, tak krk (viz obr. 2). Nesmí být skloněna
dopředu ani dozadu (obr. 3 a 4).
HLEDÍ
NZI hledí je potaženo vrstvou proti poškrábání a zamlžení. Tyto vrstvy chrání před zhoršením výhledu a zvyšují tím bezpečnost v kritických situacích. 3D tvarované hledí má vysokou
průhlednost, odolnost proti poškrábání a odření. Čiré hledí splňuje homologaci ECE / ONU R22.05. Hledí mají vysokou propustnost světla, nízký rozptyl světla a dobrou optickou kvalitu.
JAK UDRŽOVAT HLEDÍ
Čistěte hledí pouze vodou a neutrálním mýdlem, nebo přípravkem k tomu určeným. Sušit hledí není nutné, stačí setřít ubrouskem. Důrazně doporučujeme, aby se zabránilo používání
na hledí jakýchkoliv druhů rozpouštědel, alkoholu nebo brusných výrobků. Doporučuje vyměnit hledí, pokud se objeví škrábance nebo jiné stopy na hledí, které mohou narušit váš
výhled.
SLUNEČNÍ CLONA
Sluneční clona se používá při jízdě proti slunci, omezuje oslnění. Pro pohyb clony nahoru nebo dolů slouží posuvná páčka na přilbě.
VNITŘNÍ VÝSTELKA
Přilba má odnímatelnou komfortní výstelku. Můžete ji snadno vyndat a vyčistit. Umyjte ji v ruce neutrálním mýdlem, nebo přípravkem k tomu určeným, nevystavujte ji přímému
slunečnímu záření.
VYJMUTÍ VNITŘNÍ VÝSTELKY
Vyjmutí: Doporučuje se nejprve odstranit boční výstelky (obr. 16), následně vyjměte čepeček výstelky (obr. 14) a jako poslední vyjměte spodní límec (obr. 15).
RYCHLOZAPÍNACÍ PŘEZKA
Tato přilba má systém, který udrží přilbu na hlavě v případě nehody.
Zavření: Posuňte ozubenou část do zámku, dokud není vůle mezi podbradníkem a bradou (obr. 17).
Otevírání: Zatáhněte za červený popruh na přezce, dokud ozubená část neuvolní řemínek (obr. 18).
VENTILAČNÍ SYSTÉM
Přilba má několik vstupních otvorů a vnitřní ventilační kanály, které zajistí dobrou obnovu vzduchu uvnitř. Za účelem přizpůsobení proudění vzduchu lze otevřít a zavřít přívody
vzduchu, jak je zobrazeno na obr. 19, 20 a 21.
ODVOD VZDUCHU
Výstup na zadní straně umožňuje horkému vzduchu proudit ven z přilby, to zajišťuje dobrou obnovu vzduchu uvnitř přilby (obr. 22).

Záručním listem je doklad o koupi přilby. Záruka na skořepinu trvá 24 měsíců od data nákupu. Na hledí a interiér se vztahuje záruka 6 měsíců.
Doporučení: Pro zachování vnitřního tvaru podle Vaší hlavy se doporučuje přilbu nezapůjčovat. Z anatomických důvodů dochází k vůli, které mohou způsobit, že přilba nebude už tak
dobře obepínat vaši hlavu. Po každém silnějším nárazu přilby, může dojít k poškození, které nemusí být opticky zřetelné, tudíž se pro Vaši bezpečnost doporučuje přilbu vyměnit za
novou. Plexi přilby používejte převážně v čirém provedení, ostatní zabarvení snižují viditelnost v nočním provozu, nebo v tmavých místech jako je tunel apod. Tmavé a jinak barevné
hledí nemusí být homologovány pro silniční provoz. Pokud nosíte brýle, doporučujeme je vyzkoušet zároveň při výběru nové přilby.
Děkujeme vám za výběr přilby NZI a přejeme spoustu šťastných kilometrů bez nehod.
Výrobce: NZI TECHNICAL PROTECTION, S.L.
Avda. de la Paz s/n · 30510 Yecla - Murcia (Spain)
www.nzi.es

Dodavatel: MMB s.r.o.
Mileny Hážové 1163, Mladá Boleslav 293 01, ČR
www.mmb.cz

