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BLAHOPŘEJEME
Děkujeme vám za nákup cyklistické přilby Bontrager. Svým zhotovením splňuje tato přilba 
nejvyšší výkonnostní a bezpečnostní normy. Řádné nastavení, péče a udržování této 
helmy vám umožní bezpečnou jízdu.

Obsah
Než s novou přilbou vyrazíte na kolo, přečtete si tento návod ...................................1

Kontaktujte nás ........................................................................................................1

Důležité bezpečnostní informace ..............................................................................2

Záruka výměny po nárazu .........................................................................................2

POUŽITÍ A PÉČE ......................................................................................................3

PRVKY PŘILBY ........................................................................................................4

Díly přilby ...............................................................................................................4

Spony na popruhu pod bradou .............................................................................5

Úchyty popruhů .....................................................................................................5

Příslušenství a doplňky ..........................................................................................6

NASTAVENÍ PŘILBY .................................................................................................7

Jak ověřit velikost přilby .........................................................................................7

Jak upravit usazení přilby .......................................................................................7

Jak vyzkoušet nastavení ........................................................................................8

Jak zajistit nadbytečný popruh pod bradou ...........................................................8

OMEZENÁ ZÁRUKA .................................................................................................8

1

Než s novou přilbou vyrazíte na kolo,  
přečtete si tento návod
Je nám jasné, že chcete nasednout na kolo a vyrazit. K zajištění vaší bezpečnosti je však 
nutné, abyste si přilbu správně nastavili. 

Rodiče a opatrovníci: Vysvětlete zde uvedené informace svým malým cyklistům. 

Kontaktujte nás
Máte-li nějaké dotazy ohledně této příručky, obraťte se na prodejce. Pokud vám prodejce 
není schopen otázku zodpovědět či problém odstranit, kontaktujte nás:

Trek-Bontrager Bikeurope BV
ATTN: Customer Service   Ceintuurbaan 2-20C
801 W. Madison Street   3847 LG Harderwijk
Waterloo, WI 53594   Nizozemsko
+1 920.478.4678 Tel: +31 (0)88-4500699
www.trekbikes.com 

Tento návod splňuje předpisy a požadavky následujících norem:

• Americká Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků 16 CFR, část 1203.
• ASTM F 1447-06
• EN 1078
• AS/NZS 2063:2008

Přilby otestoval:
Taicang ACT Sporting Goods Testing Co., Ltd
No. 35 Zhenghe Road, Ludu Town,
Tchaj-cchang, Su-čou, provincie Ťiang-su, Čína 215412
86.512.53230300

Oznámeno:
Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) ‒ oznámený subjekt č. 1463
Al Gen. Józefra Hallera 126 80-416
Gdaňsk, Polsko

Polski Rejestr Statkow S.A. 80-416 Gdaňsk, Polsko
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Důležité bezpečnostní informace

Záruka výměny po nárazu
V případě poškození při nárazu vám přilbu vyměníme zdarma během prvního roku jejího 
vlastnictví. Obraťte se na nás nebo na místního prodejce s poškozenou přilbou, původní 
stvrzenkou o koupi, podrobnostech o nehodě a zpáteční adresou, kam náhradní přilbu 
odeslat.

K zajištění ochrany je přilbu nutné správně nosit a udržovat. Pečlivě si přečtěte 
následující pokyny a řiďte se jimi:

•  Jezděte bezpečně. Prudký náraz, ostrý předmět, nevhodné použití či nesprávné 
nastavení mohou způsobit úraz nebo smrt. 

•  Ujistěte se, že je přilba navržena pro způsob vaší jízdy na kole. Tato přilba je 
navržena k použití při rekreační cyklistice. Neposkytuje stejnou ochranu jako přilba 
určená pro namáhavější sporty. Pokud nehodláte provozovat pouze rekreační 
cyklistiku, zvolte si jiný model přilby s vhodnou ochranou.

•  Cokoli mezi vaší hlavou a přilbou může snížit ochranu. Čepice, šátek či dokonce 
i účesy s velkým objemem mohou způsobit pohyb přilby během nárazu. Vlasové 
sponky, sluchátka nebo jiné předměty pod přilbou vás mohou při nárazu poranit.

•  Neupravujte přilbu. K přilbě by se nemělo nic přidávat kromě dílů doporučených 
jejím výrobcem. To platí i pro různé nálepky.

•  Zabraňte uškrcení. Děti by neměly přilbu používat při lezení či jiných činnostech, 
kde existuje riziko zavěšení či uškrcení, pokud v ní někdo uvízne.

•  Ventilačními otvory mohou do přilby vniknout předměty. Větvičky, kameny či hmyz 
se mohou otvory dostat do vnitřní části přilby.

 VAROVÁNÍ

POUŽITÍ A PÉČE
•  Noste přilbu ve správné poloze s ochranou čela. (viz Obrázek 1 a 2).

Obrázek 1 Správné usazení přilby Obrázek 2 Nesprávné usazení přilby

•  Přilbu je třeba zajistit popruhem pod spodní čelistí (viz Obrázek 3). 

Obrázek 3 Správné umístění popruhu pod bradou

• Před každou jízdou zkontrolujte nastavení (viz strana 8). 

•  Uchovávejte přilbu v čistotě. Opláchněte ji jemným mýdlem a vodou. Výstelky lze 
prát na jemný program za studena. Nesušte v sušičce. Náhradní výstelky jsou k 
dispozici u vašeho prodejce.

•  Nevystavujte přilbu vysoké teplotě, např. v autě za teplého dne. Nadměrné teploty 
mohou poškodit výstelku nebo skořepinu či způsobit jejich oddělení. 

•  Nepoužívejte chemikálie. Ropa a ropné výrobky, čisticí prostředky, barvy, lepidla a 
podobné látky mohou přilbu poškodit způsobem, který není uživateli zřejmý, a zrušit 
tak její účinnost. Vztahuje se to i na repelenty obsahující látku DEET.

•  Vyměňte starou či poškozenou přilbu. Přilba je navržena tak, aby pohltila náraz 
částečným zničením skořepiny a výstelky. Poškození nemusí být patrné. Proto by 
se měla přilba po prudkém nárazu zlikvidovat nebo vyměnit, i když na první pohled 
vypadá nepoškozeně. Přilba má omezenou životnost a měla by se vyměnit, když 
prokazuje jasné známky opotřebení. Díly přilby ztrácejí postupně pevnost. Proto je 
nutné po třech letech vyměnit i nepoškozené přilby.
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PRVKY PŘILBY
Přilby Bontrager nabízejí řadu prvků, které zajišťují, že přilby dobře padnou. Řiďte se 
pokyny, které se vztahují na vaši přilbu. Obraťte se na prodejce, pokud nevíte, jakými 
prvky je přilba vybavena, nebo potřebujete další pomoc.

Na obrázcích nemusí být přesně vaše přilba. To nevadí. Některé přilby Bontrager nemají 
všechny uvedené prvky.

Díly přilby

Systém nastavení

Popruh pod bradou
Úchyt popruhů

Přezka
Systémy týlního nastavení

Systém Nastavení

Výška týlního systému 
nastavení

Napnutí

Pryžová 
páska

Bez potřeby nastavení. Stačí si jen přilbu nasadit.

Systém 
Headmaster

YOKE

ANCHOR

Upravte posunutím. 

Boa

Vysuňte zátky a zatlačte 
je do jiné polohy.

Utažením padne 
těsněji.

Uvolněním padne 
volně.

Spony na popruhu pod bradou

Spona Fidlock Zapínání: 
Přibližte magnety k sobě.

Přezka Zapínání:

Spona LockDown Zapínání Spona LockDown Otevřená
K seřízení popruhů odemkněte zámek. Po seřízení ho zamkněte.

FlatLock Bez potřeby 
nastavení. Stačí si jen 
přilbu nasadit.

Spona Fidlock Otevírání: 
Vysuňte stranou.

Přezka Otevírání

Úchyty popruhů
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Příslušenství a doplňky (nejsou k dispozici na všech přilbách)

Nastavitelný (a snímatelný) 
kšilt (šroubky)

Snímatelný kšilt 
(zasunovací kolíky)

Přední úchyt Blendr 
(kompatibilní s GoPro a 
světlem Bontrager Ion)

Zadní úchyt Blendr 
(kompatibilní s blikačkou)

Pokud kšilt nepoužíváte, 
zakryjte dírky po šroubcích.

Kšilt NeoVisor

NASTAVENÍ PŘILBY
POZNÁMKY: Všechny uvedené směry (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) odkazují na přilbu 
tak, jak je nasazená na hlavě.

Obrázky s pokyny, jak s nějakým prvkem pracovat nebo jak systém upravit, naleznete na 
stranách 4-6.

Jak ověřit velikost přilby
Některé modely přileb Bontrager jsou dostupné v různých velikostech dle velikostí hlav. 
Správnou velikost zjistíte nasazením přilby na hlavu a seřízením týlního systému nastavení. 
Má být těsná, ale ne malá.

Jak upravit usazení přilby
1. Nasaďte si přilbu na hlavu. Měla by být vodorovná tak, aby spočívala 
nad obočím a kryla vám čelo. 

Odemkněte zámek popruhů.

2. Na levé straně přidržte přezku pod bradou a posuňte zámek 
popruhů pod ušní lalůček. Popruhy by měly být zarovnané s hlavou.

Zamkněte zámek popruhů.

3. Na pravé straně helmy vytáhněte veškerý průvěs z levé strany.

Poté zopakujte Krok 2 na pravé straně.

4. Ujistěte se, že je popruh pod bradou veden správnou přezkou a 
poté přezku zapněte. 

Uvolnění či pohybu popruhu pod bradou zabráníte jeho vedením 
pojistným očkem.

5. Ujistěte se, že je přezka řádně zajištěná:
• Při jejím zapadnutí uslyšíte kliknutí. 
•  Zkuste přezku rozepnout zatažením za popruhy. Neměla by se 

otevřít.

6. Nastavte popruh pod bradou tak, aby byl umístěn těsně pod čelistí 
dle obrázku.

Since1980.

1

2
1

2



8

Jak vyzkoušet nastavení
Účinnost přilby zaručíte správným usazením a nošením. Správné usazení zkontrolujte 
nasazením helmy na hlavu a provedením uvedených úprav. Řádně zajistěte systém 
uchycení. Uchopte přilbu a zkuste ji otočit vpřed a vzad. Správně usazená přilba by měla 
být pohodlná a neměla by se posunovat vpřed, kdy by zakrývala výhled, či vzad, čímž 
by obnažovala čelo. Pokud se vám přilbu nedaří správně usadit, obraťte se na svého 
prodejce.

Jak zajistit nadbytečný popruh pod bradou
Podle velikosti hlavy může zbýt po provedení úprav nadbytečný popruh pod bradou. 
Můžete ho přehnout a zasunout do pojistného očka nebo ho můžete odříznout. 

Pokud se ho rozhodnete uříznout, ponechte alespoň 25 mm (1 palec) za přezkou.  

Po odříznutí zatavte konec popruhu pod bradou, abyste zabránili jeho třepení. Buďte 
opatrní, když v blízkosti přilby používáte zdroj vysokých teplot. Popruh je hořlavý. 
Nedotýkejte se roztaveného nylonu, dokud nezchladne. Mohl by vás popálit.

OMEZENÁ ZÁRUKA 
Trek Bicycle Corporation poskytuje na každou novou přilbu Bontrager záruku proti vadám 
v provedení a materiálech. Podrobnosti naleznete na naší webové stránce.  
www.trekbikes.com/bontrager/guarantee
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