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Upozornenie: 

Pozorne si prosím prečítajte návod na použitie, postupujte podľa inštrukcií v tomto návode. Odložte si tento návod 

pre ďalšie potreby.
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Gratulujeme Vám k zakúpeniu novej helmy. 

Táto helma bola navrhnutá a vyrobená ako moderný a vysoko účinný výrobok, so schopnosťami uspokojiť väčšinu 

požiadaviek, či už na bezpečnosť alebo na komfort. Toto všetko je možné vďaka dizajnu tejto helmy, jej 

ergonomickými vlastnosťami ako aj praktickou a jednoduchou manipuláciou. 

BEZPEČNOSŤ A PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA 

Dôležité 

Pred použitím helmy si pozorne prečítajte tento návod a všetky priložené dokumenty, ktoré zahŕňajú dôležité 

informácie pre správne a bezpečné používanie helmy. 

Nedodržanie inštrukcií môže znížiť ochranu zabezpečenú správnym použitím helmy čím vystavujete vašu 

bezpečnosť riziku. 

POUŽÍVANIE HELMY 

Helma bola špeciálne navrhnutá pre motorové bicykle a motorky, preto nesmie byť používaná pre iné účely (alebo 

nad určený rámec). Rovnaká ochrana nie je garantovaná pre žiadne iné použitie ako je určené. 

V prípade nehody, helma reprezentuje ochranný prvok, ktorý zníži dôsledky možného zranenia a poškodenia hlavy. 

Napriek tomu, nie je možné použitím helmy zabrániť vážnym a/alebo fatálnym zraneniam z dôvodu špecifických 

okolností nehody, preto vždy jazdite opatrne. 

Pri jazde na motorke majte vždy správne utiahnutú helmu za účelom celkového využitia jej ochrany.  

Nikdy nenoste šál alebo šatku pod uťahovacím systémom alebo akékoľvek čiapky pod helmou.   

Helma môže tlmiť zvuky z premávky. Napriek tomu sa presvedčte, že môžete počuť dôležité zvuky ako sú napríklad 

trúby alebo sirény pohotovostných zložiek.  

Vždy udržujte helmu mimo tepelných zdrojov ako je napríklad výfuk, miesto pod sedadlom, alebo vnútorné časti 

motocykla.  

Neupravujte alebo žiadnym iným spôsobom nepoškodzujte helmu alebo jej časti za akýmkoľvek účelom. Používajte 

iba originálne súčiastky, ktoré sú určené pre váš špecifický model helmy.   

Poškodenie ktoré vzniklo z nehody nemusí byť viditeľné. Helmy, ktoré boli poškodené pri nehode alebo páde, musia 

byť vymenené za nové.  

V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadne vašej helmy a jej možných poškodení alebo bezpečnosti sa vyhnite jej 

používaniu a kontaktujte vášho predajcu. 

VOĽBA HELMY 
Veľkosť 

Pre zistenie správnej veľkosti helmy, vyskúšajte si niekoľko veľkostí heliem a vyberte si jednu, ktorá sa najlepšie hodí 

na tvar vašej hlavy a ktorá vám pevne sedí na hlave po jej zapnutí a je aj pohodlná pri nosení.  

Ak by bola helma veľká, mohlo by sa stať, že sa zošuchne dole a zakryje vám oči alebo sa pomaly otočí na stranu 

počas jazdy na motocykli.  

Nechajte si ju zopár minút na hlave aby ste sa uistili, že vám na určitých bodoch nespôsobuje prílišný tlak ktorý by 

mohol spôsobovať migrénu alebo bolesti hlavy.  

Zloženie helmy 

S helmou na hlave a pritiahnutými remienkami sa pokúste zložiť helmu z hlavy ako je to uvedené na obrázku A. 

V prípade nehody rozličné sily na konštrukciu helmy a ich rôzne smerovanie môžu spôsobiť otáčanie helmy alebo 
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dokonca jej zošmyknutie ak nie je helma správne utiahnutá. Helma by sa na hlave nemala otáčať alebo pohybovať 

a nemala by a zošmyknúť dolu z hlavy. V prípade, že sa toto vyskytne, utiahnite viac remienky na helme alebo 

vymeňte veľkosť helmy. Zopakujte test. 

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM 
Upevňovací systém (remienok) je nastavený z výroby na štandardnú dĺžku. Pred použitím skontrolujte, že je 

remienok správne prednastavený. 

Presvedčte sa, že je remienok správne utiahnutý aby udržal helmu pevne na mieste. Napriek tomu sa pred jazdou 

presvedčte, že je remienok pod bradou zapnutý, a je čo najbližšie ku krku ak je to možné, ale bez toho aby to bolo 

nepohodlné.  

Správne napnutie remienka by malo umožňovať normálne dýchanie a prehĺtanie ale tak, aby nezostalo miesto 

veľkosti jedného prsta medzi remienkom a krkom.  

Upozornenie: tlačidlo ktoré sa môže nachádzať na remienku, slúži iba na to aby zabránil tomu, že koniec remienka 

bude lietať okolo tváre po tom, ako bol remienok správne utiahnutý. 

PRIEZOR NA PRILBE 
Ak je priezor na prilbe poškodený alebo hlboko poškriabaný, čo by mohlo znížiť viditeľnosť, to znamená že ochranná 

vrstva je zrejme poškodená a je čas na výmenu priezoru prilby.  

Priezor môže byť používaný iba pre konkrétny typ prilby pre ktorú bol určený. Nemaľujte na priezor ani naň nelepte 

žiadne nálepky.  

 

ÚDRŽBA A ČISTENIE 
Poškodenie dôsledkom pádu nemusí byť viditeľné, helmy ktoré boli poškodené alebo boli súčasťou nehody by mali 

byť okamžite vymenené.  

Upozornenie: Helma a prierez sa môžu vážne poškodiť pri bežnej prevádzke a tieto poškodenia nemusia byť 

viditeľné voľným okom. Na čistenie helmy a priezoru používajte teplú jarovú vodu a nechajte ich vyschnúť pri izbovej 

teplote mimo priameho slnečného svetla a/alebo tepelných zdrojov.   

Upozornenie: Nikdy nepoužívajte lieh, benzín, riedidlo alebo iné chemikálie ktoré by mohli nenávratne poškodiť 

helmu, znížiť viditeľnosť priezoru helmy, znížiť mechanické vlastnosti a oslabiť ochrannú vrstvu priezoru helmy.  
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INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE 

N104 ABSOLUTE helma môže byť používaná v dvoch prevedeniach (chránič brady zatvorený - P / chránič brady 

otvorený - J). Používanie helmy v prevedení P (chránič brady zatvorený, priezor zatvorený) jasne ponúka najvyšší 

stupeň ochrany voči prevedeniu J (chránič brady a priezor otvorený). 

• Systém chránič brady otvorený 

N104 ABSOLUTE je vybavený s unikátnou “Dvojitou akciou” otváracieho systému chrániča brady. Pozícia v strede 

chrániča brady umožňuje jednoduchý systém otvorenia pomocou jednej ruky a zabraňuje tak náhodnému otvoreniu, 

pretože chránič  brady môže byť uvoľnený otvorením druhej páčky v prípade, že bola najskôr uvoľnená prvá páčka. 

Pre jednoduchšie nasadenie helmy vám odporúčame, aby ste ponechali chránič brady v otvorenej pozícii páčkou 

smerom hore počas nasadzovania prilby.  

  

OTVORENIE 

Zatlačte červenú páčku smerom von otočením s použitím vášho palca (obr. 1). 

Položte ukazovák na vrch páčky pre otváranie a zatlačte smerom dole pre odomknutie chrániča brady (obr. 2). 

Potiahnite sklopný systém chrániča brady smerom dopredu, čo je sprevádzané s otočením hore elipsovitým pohybom 

(obr. 3). 

UPOZORNENIE: V prípade, že sa helma používa v konfigurácii J (chránič brady otvorený), odporúčame vám dať 

ľavý uzatvárací kontakt do pozície “J” (viď inštrukcie pre P/J konfiguráciu – obr. A, kontakt smeruje hore) pre 

uzatvorenie chrániča brady vo zdvihnutej pozícii. 

 

UZAVRETIE 

UPOZORNENIE: Za účelom možnosti uzatvorenia chrániča brady sa presvedčte, že je uzatvárateľný kontakt 

v pozícii “P”, ako je zobrazené na obrázku B (kontakt je smerom nadol). 

Potiahnite chránič brady smerom dole, čo je sprevádzané otočným elipsovitým pohybom, až pokiaľ nebudete počuť 

kliknutie uzatváracieho mechanizmu. 

Presvedčte sa, že je chránič brady správne upevnený. 

 

P/J NASTAVENIE 

Obr. B (kontakt smeruje nadol) 

Keď je uzatvárací zasúvací kontakt v pozícii “P” (Obr. B, páčka smeruje dole), môže byť chránič brady otvorený 

a/alebo zatvorený. 

Obr. A (kontakt smeruje hore) 

Keď je uzatvárací zasúvací kontakt v pozícii “J” (Obr. A, páčka smeruje hore), nie je možné chránič brady uzavrieť, 

zostáva tak uzamknutý v otvorenej pozícii. 

UPOZORNENIE! Pri tomto nastavení nemôže byť chránič brady znovu uzatvorený. Nesnažte sa nasilu zavrieť 

chránič brady nakoľko by ste mohli poškodiť uzatvárací mechanizmus helmy. Pre uzatvorenie chrániča brady je 

potrebné posunúť uzatvárací kontakt do pozície P (Obr. B, páčka smerom nadol). 

UPOZORNENIE!!! 

Bezpečnostná úroveň tejto helmy počas jazdy záleží od konfigurácie prijatej jazdcom: celková ochrana ak je 

ochrana brady a priezor uzavretý, čiastočná ochrana ak je chránič brady a/alebo je priezor otvorený.  

Neodstraňujte alebo svojvoľne nemanipulujte s upevnením skrutiek ktoré pripájajú chránič bradu ku kukle. 

Nepoužívajte helmu bez chrániča brady. 

Nepoužívajte helmu v prípade, že je akokoľvek poškodený chránič brady. Okamžite kontaktujte autorizovaného 

predajcu pre Nolan výrobky. 
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SYSTÉM MECHANIZMU PRIEZORU 

DEMONTÁŽ PRIEZORU 

Kompletne otvorte priezor, chránič brady zostáva uzavretý. 

Zatlačte a podržte uvoľňovací gombík priezoru (A) smerom k prednej strane helmy a uvoľnite zadný vnútorný 

priezorový uzáver (B) z jeho umiestnenia vytiahnutím priezoru smerom von. 

Nechajte priezor skĺznuť dopredu až pokiaľ nebude predný vnútorný uzáver (C) uvoľnený z mechanizmu (obr. 4). 

Zopakujte rovnaký postup pre druhú stranu prilby. 

UPOZORNENIE: nevyberajte priezorový otvárací a uzatvárací mechanizmus z chrániča brady. 

 

MONTÁŽ 

S uzavretým remienkom brady, nastavte priezor do otvorenej pozície s použitím a umiestnením vnútorných 

priezorových uzáverov (B) a (C) na ich miesta v mechanizme priezoru (obr. 4). 

Vložte uzáver (C) do dodaného predného sedla a zatlačte priezor oproti strane mechanizmu v línii so zadným 

uzáverom (B). 

V rovnakom čase zatlačte uvoľňovací gombík priezoru (A) smerom dopredu helmy až pokiaľ nebudete počuť 

zakliknutie priezoru do mechanizmu.  

Zopakujte rovnaký postup pre druhú stranu helmy. 

UPOZORNENIE! 

Presvedčte sa, že systém pracuje správne. Otvorte priezor helmy. Nadvihnutím chrániča brady by sa mal 

priezor automaticky zatvoriť. 

Nepoužívajte helmu ak nie je priezor správne namontovaný. 

Ak otvárací/zatvárací mechanizmus priezorového systému nepracuje správne alebo je tento mechanizmus 

poškodený, kontaktujte prosím vášho autorizovaného predajcu. 

 

(V ponuke ako dodatočný doplnok) 

PINLOCK® MONTÁŽ VNÚTORNÉHO PRIEZORU 

Vyberte priezor. 

Presvedčte sa, že je povrch vnútorného priezoru čistý a skontrolujte či sú vonkajšie nastaviteľné páčky otočené 

smerom dovnútra. 

 

Vložte Pinlock® vnútorného priezoru na chránič. UPOZORNENIE: Silikónom zaliaty profil Pinlock® vnútorného 

priezoru by sa mal dotýkať s vnútorným priestorom na priezore helmy. Vložte jednu stranu Pinlock® vnútorného 

priezoru na jeden z priezorových kolíkov a podržte ho v pozícii (obr. 5). 

Rozšírte priezor a utiahnite jednu stranu Pinlock® vnútorného priezoru s druhým kolíkom (obr. 6). Uvoľnite priezor 

helmy. 

Odstráňte ochrannú fóliu z Pinlock® vnútorného priezoru a skontrolujte, či sa celý silikónom zaliaty profil vnútorného 

priezoru  prilepil na priezor helmy.  

Pripevnite priezor na helmu. 

 

KONTROLA A NASTAVENIE NAPÍNANIA VNÚTORNÉHO PRIEZORU 

Skontrolujte správnosť systému montáže otvorením a znovu zavretím priezoru helmy. Skontrolujte, či sú oba priezory 

správne upevnené a nehýbu sa. 

Ak nie je vnútorný priezor dostatočne pripevnený na priezor helmy, pohnite vonkajšie nastavovacie páčky súčasne 

smerom hore pre zvýšenie pnutia (obr. 7). Tento proces musí byť vykonaný postupne. Maximálne napnutie je 

dosiahnuté vtedy, keď sú vonkajšie páčky kolíka otočené smerom von. 

UPOZORNENIE! 
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Prítomnosť prachu medzi dvomi prierezmi helmy môže viesť ku škrabancom na oboch povrchoch. 

Poškriabané priezory vonkajšie aj vnútorné môžu viesť k zníženiu viditeľnosť a preto musia byť okamžite vymenené. 

Pravidelne kontrolujte správne napnutie vnútorného priezoru, aby ste tak zabránili voľnému pohybu a následnému 

poškriabaniu obidvoch povrchov. 

V prípade, že sa priezor helmy zahmlieva a/alebo nastáva kondenzácia medzi priezormi, skontrolujte osadenie oboch 

systémov a ich pnutie. 

Nadmerné a skoré roztiahnutie vnútorného priezoru môže viesť k nadmernej priľnavosti voči povrchu priezoru 

a/alebo permanentnej deformácii a následnej neschopnosti vykonať správne nasledujúce nastavenia. 

Používane helmy pri špecifických poveternostných podmienkach môže znížiť celkovú výkonnosť helmy, výsledkom 

čoho je čiastočné zahmlievanie a problémy s kondenzáciou na vnútornom priezore. V takomto prípade, vyberte 

vnútorný priezor z helmy a vysušte ho so suchou handričkou.  

Nadmerné potenie/dýchanie, používanie helmy v špecifických poveternostných podmienkach (nízke teploty a/alebo 

vysoká vlhkosť a/alebo náhle zmeny teploty a prudký dážď), intenzívne a dlhodobé používanie môže ovplyvniť 

výkonnosť helmy a spôsobiť zahmlievanie alebo kondenzáciu na vnútornom priezore.  

V takýchto prípadoch, po použití helmy a pre jej následné správne uskladnenie, vyberte vnútorný priezor helmy 

a nechajte ho vysušiť pri izbovej teplote. Ten istý postup musí byť použitý pre vysušenie vlhkosti ktorá sa 

medzičasom nahromadila na priezore.  

 

PINLOCK® DEMONTÁŽ VNÚTORNÉHO PRIEZORU 

Vyberte priezor ktorý je vybavený s Pinlock® vnútorným priezorom. 

Roztiahnite priezor a uvoľnite Pinlock® vnútorný priezor s kolíkov (obr. 6). 

Uvoľnite priezor.  

ÚDRŽBA A ČISTENIE  

Vyberte Pinlock® vnútorný priezor z priezoru helmy. Použite suchú a mäkkú handričku, jemne vyčistite s použitím 

neutrálneho neagresívneho čistiaceho prostriedku. Odstráňte prebytočný čistiaci prostriedok pod tečúcou vodou. 

Vysušte priezor vzduchom a utrite ho suchou handričkou. Vysušte vnútorný priezor iba vzduchom, neutierajte ho.  

Pre zachovanie vlastností vnútorného priezoru v dobrej kondícii z dlhodobého hľadiska, nechajte helmu vysušiť 

v suchej a vetranej miestnosti s priezorom otvorený vždy po ukončení používania helmy.  

Udržujte helmu mimo tepelných zdrojov a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. 

Na čistenie helmy nepoužívajte agresívne alebo chemické čistiace prostriedky. 

OCHRANNÝ SYSTÉM VIDITEĽNOSTI (VPS) 

Nový a exkluzívny vnútorný Ochranný systém viditeľnosti (VPS) je značky LEXAN™ (*) – je to zalisovaná slnečná 

clona so zabudovaným ošetrením proti poškriabaniu a proti zahmlievaniu. 

Použitie je veľmi jednoduché a praktické: Jednoducho ho sklopte pre aktiváciu alebo vyklopte pre odstránenie zo 

zorného uhla. Jeho využitie je možné v rôznorodých situáciách, tak pre dlhé jazdy ako pre krátke výlety po meste.  

Podobne vám umožňuje uzatvárací systém primontovať alebo odmontovať slnečnú clonu bez použitia akýchkoľvek 

nástrojov a vykonávať základnú údržbu a čistenie. 

Použitie VPS  

VPS mechanizmus umožňuje aktiváciu slnečnej clony jednoducho a bez nutnosti obsluhy priezoru, jednoduchým 

spustením VPS mechanizmu až pokiaľ čiastočne neprekryje priezor. V tomto prípade je dosiahnutá znížená svetelná 

priepustnosť. Kedykoľvek bez potreby obsluhy priezoru, je možné deaktivovať VPS jednoduchým pohybom a ľahko 

ho povytiahnuť smerom hore pre dosiahnutie normálnej kvality viditeľnosti a ochrana je garantovaná so schváleným 

priezorom helmy. 

Pre aktiváciu VPS, potiahnite páčku smerom dopredu (obr. 8 B) až pokiaľ nebudete počuť klik, ktorý znamená, že 
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páčka a VPS sú správne umiestnené na mieste. 

Pre deaktiváciu VPS potlačte obnovovací gombík (obr. 8 A), až pokiaľ sa VPS neuvoľní a nedá sa automaticky do 

pohotovostnej pozície. 

Odporúčania pre použitie 

Aktuálna schválená norma (ECE22-05) udáva, že minimálna úroveň svetelnej priepustnosti musí byť vyššia ako 80% 

počas jazdy v noci a nie nižšia ako 50% počas dennej jazdy. Pre túto požiadavku, počas jazdy cez deň pri špecificky 

jasnom počasí napríklad silné slnečné žiarenie spôsobené vysokou intenzitou a/alebo pri výskyte silných slnečných 

lúčov, použite slnečné okuliare, ktoré majú priepustnosť omnoho nižšiu ako 50% - je to naše odporúčanie, nie je to 

absolútne nevyhnutné, ale znižuje namáhanie zraku a očí pri dlhších jazdách. Slnečné okuliare taktiež znižujú risk 

z priameho oslnenia, ako protiklad pri použití čírych schválených priezoroch. Napriek tomu ale používanie slnečných 

okuliarov sťažuje výkon v havarijných situáciách kedy je potrebná maximálna viditeľnosť a priezor musí byť čo 

najrýchlejšie zdvihnutý. Skúste si predstaviť príklad, čo sa stane keď vojdete do tunela alebo ak sa nečakane zmení 

okolitá svetelnosť. Vďaka ovládaciemu mechanizmu VPS sa tieto úkony stávajú omnoho jednoduchšími. 

UPOZORNENIE 

VPS môže byť používané iba počas dňa a pri okolitých podmienkach popísaných vyššie. 

V noci a/alebo pri zlých viditeľnostných podmienkach, nesmiete VPS používať. 

Vždy skontrolujte, či je VPS v správnej pozícii podľa zmeny počasia/okolitého prostredia a/alebo podľa vyššie 

uvedených odporúčaní pre jeho používanie.  

Odporúčame vám používanie VPS iba a výhradne spolu so schváleným štandardným priezorom, ktorý má hodnotu 

priepustnosti svetla vyššiu ako 80%. 

Nakoľko vám VPS nedokáže zabezpečiť rovnakú ochranu, ako je tá ktorú zabezpečí priezor helmy, je možné ju 

používať iba v prípade, keď je priezor helmy vytiahnutý dole.   

Vždy sa presvedčte, že je VPS čistý a používaný správnym spôsobom, aby ste tak zabránili jeho poškriabaniu 

a/alebo nadmernému opotrebeniu pri každom jeho použití. 

VŽDY skontrolujte funkcie VPS a v prípade zistenia akejkoľvek chyby alebo jeho zlyhania, prestaňte používať helmu 

a kontaktujte svojho autorizovaného predajcu pre Nolan výrobky.  

Pozorne si prečítajte odsek určený VPS v návode na použitie pre helmu a pre údržbu a čistenie priezoru helmy. 

VPS funkcia proti poškriabaniu a zahmlievaniu značne znižuje zahmlievanie priezoru. Dlhodobé nepriaznivé počasie 

a/alebo nepriaznivé environmentálne podmienky môžu spôsobovať zahmlievanie a/alebo tvorbu kondenzácie na 

VPS, čo je príčinou zníženia viditeľnosti a/alebo ostrosti viditeľnosti: v tomto prípade prestaňte používať VPS doplnok.  

V prípade dažďa, priamy kontakt dažďových kvapiek s proti poškriabateľnou vrstvou a proti zahmlievacou vrstvou, 

ktorá sa nachádza na VPS veľmi rýchlo zníži ostrosť viditeľnosti, tým sa stáva viditeľnosť značne obmedzenou, 

v takomto prípade prestaňte používať VPS okamžite.  

Špeciálne vyvinutý systém proti zahmlievaniu na VPS, je obvykle veľmi citlivý na vysoké teploty alebo na tepelné 

zdroje. V takomto prípade môže nastať znečistenie zapríčinené kontaktom s iným materiálom. Toto znečistenie môže 

spôsobiť škvrny a machule. Ak to nastane (napríklad ak je helma skladovaná na vrchu krabice alebo ochranného 

obalu počas horúcich dní), odporúčame vám, aby ste sa presvedčili, že sa priezor helmy nedotýka iných materiálov. 

VPS DEMONTÁŽ 

VPS bolo navrhnuté tak, aby bola zabezpečená jeho jednoduchá demontáž bez použitia akýchkoľvek nástrojov. 

Pre odobratie VPS systému z helmy, otvorte chránič brady a sklopte VPS zatlačením bočnej páčky smerom dopredu 

(obr. 8 B). 

Podržte pravú stranu na VPS a zatlačte VPS do prednej strany helmy (obr. 9 A) za účelom uvoľnenia VPS 

z postranného rámu vo vnútri kukly. 

Zopakujte rovnaký postup aj pre ľavú strany helmy. (obr. 9 B). 
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VPS MONTÁŽ 

Pre montáž VPS systému, otvorte chránič brady na helme a presvedčte sa, že je páčka v pozícii smerom dopredu 

(obr. 8 B). 

Vložte ľavý koniec VPS do postranného rámu kukly až pokiaľ nebudete počuť klik ktorý znamená, že bol VPS 

upevnený na ľavú stranu. (obr. 9 B). 

Zopakujte rovnaký systém aj pre pravú stranu helmy (obr. 9 A).  

Presvedčte sa, že VPS pracuje správne aktivovaním a deaktivovaním systému podľa predošlých inštrukcií.  

 

Ak je priezor a/alebo VPS otvárací/zatvárací mechanizmus poškodený alebo nefunkčný, prestaňte 

s používaním helmy a kontaktujte vášho autorizovaného Nolan predajcu. 

  

CHRÁNIČ PRED VETROM 

Tento doplnok umožňuje lepšie využitie helmy pri špecifických poveternostných podmienkach. 

Chránič pred vetrom znižuje nepríjemné prenikanie vzduchu pod bradou. 

Viď obr. 10 pre montáž a demontáž. 

UPOZORNENIE!!! 

Chránič pred vetrom je možné jednoducho odmontovať. Môžete skontrolovať namontovanie tohto doplnku tak, že ho 

jemne potiahnete smerom k vnútornej strane helmy s použitím vášho palca a ukazováka. V prípade, že sa hýbe 

a nezostane na mieste, zopakujte znovu montážnu časť.  

ODOBERATEĽNÉ VNÚTORNÉ VYPCHÁVKY 

Pre odobratie a/alebo znovu namontovanie vnútorných komfortných vypchávok, otvorte chránič brady na helme 

a nadvihnite  VPS. 

 

DEMONTÁŽ LÍCNYCH VYPCHÁVOK 

Uvoľnite remienok na brade (viď inštrukcie). 

Potiahnite prednú časť na ľavej lícnej vypchávke smerom dovnútra helmy a potom uvoľnite tlačidlové gombíky na 

zadnej strane vypchávky. (obr. 11A). 

Úplne vyberte ľavú lícnu vypchávku z helmy potiahnutím remienka brady von z otvoru na ľavej lícnej vypchávke. 

Zopakujte rovnaký postup pre pravú lícnu vypchávku. 

Poznámka: Nevyberajte polystyrénové lícne vypchávky. 

 

DEMOTNÁŽ KRČNÉHO OPORNÉHO VALCA 

Odoberte zadné klapky krčného oporného valca z miesta ich usadenia na tesniacom rohu kukly ako je to zobrazené 

na obrázku 12 a obr. 15. 

Potom ako je uvoľnený predný tlačidlový gombík na ľavej lícnej vypchávke, vyberte prednú sponu ako je zobrazené 

na obrázku 11 A. 

Zopakujte rovnaký postup aj pre pravú stranu helmy. 

Vyberte krčný valec. 

Nahoďte znovu tlačidlové gombíky lícnych vypchávok (ľavý a pravý). 

 

DEMONTÁŽ PODŠÍVKOVEJ ČASTI 

Pred odstránením podšívky, vyberte von krčný valec ako je popísané v odstavci vyššie. 

Vyberte zadné klapky z ich umiestnenia na tesniacom rohu kukly ako je zobrazené na obrázku 13. 

Podržte prednú ľavú stranu podšívky a potiahnite ju smerom hore, aby ste tak odstránili klapky z prednej opory na 

polystyrénovej vnútornej časti kukly (obr 14). Zopakujte rovnaký postup pre odstránenie prednej strednej časti 
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a pravých klapiek. Vyberte celú podšívku z helmy. 

MONTÁŽ PODLOŽKY 

Vložte podšívku správne späť do helmy a pripevnite ju na základňu. 

Vložte ľavú prednú klapku späť na oporné miesto, ktoré je pripevnené na polystyrénovej základni kukly a jemne ju 

zatlačte smerom dolu, až pokiaľ nie je kompletne uzatvorená na svojom mieste (obr. 14). Postupujte rovnakým 

spôsobom aj pre predné stredové a pravé klapky. 

Vložte zadné klapky podšívky do ich najnižších miest na tesniacom rohu kukly ako je to zobrazené na obrázku 13. 

Opatrne primontujte podšívku helmy až pokiaľ úplne nepriľne ku kukle. 

Poznámka: Skontrolujte správnosť montáže podšívky na prednej strane nadvihnutím a sklopením VPS. Tieto pohyby 

by mali byť hladké bez akýchkoľvek obmedzení. V prípade, že to tak nie, zopakujte znovu predchádzajúce kroky 

montáže. 

MONTÁŽ KRČNÉHO VALCA 

Vložte zadné uzávery krčeného valca do ich vyššieho miesta na tesniacom rohu kukly ako je zobrazené na 

obrázkoch 12 a 15. 

Potom, ako je uvoľnený ľavý lícny chránič, zaveste prednú klapku na krčný valec ako je to zobrazené na obrázku 11 

A. 

Zopakujte rovnaký postup aj pre pravú stranu helmy. 

Nahoďte tlačidlové gombíky lícnych vypchávok (ľavý a pravý). 

MONTÁŽ CHRÁNIČA TVÁRE 

Potiahnite trojuholníkovú textilnú nadstavbu na zadnú stranu ľavej lícnej vypchávky a vložte remienok rady do 

prislúchajúceho otvoru, povytiahnite ho smerom von z opačnej strany vypchávky. (obr 11B). 

Potiahnite čalúnenie lícnej vypchávky v línii s tlačidlovými gombíkmi na zadnú stranu, aby ste ich mohli upevniť na 

miesto. (obr. 11A). 

Zopakujte rovnaký postup s vypchávkami pre pravú stranu. 

UPOZORNENIE!!! 

Vypchávky vyberajte iba v prípade, ak je potrebné ich vyčistenie alebo opratie.  

Nikdy nepožívajte helmu bez vnútorných vypchávok, alebo v prípade, že tieto neboli správne nainštalované do vnútra 

kukly helmy.  

Čistenie vypchávok vykonávajte jemne v teplej, ale nie horúcej vode (max. 30°C), a s neutrálnym neagresívnym 

mydlom. 

Opláchnite so studenou vodou a nechajte vysušiť pri izbovej teplote, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.  

Nikdy neperte vnútorné vypchávky helmy v práčke. 

Vnútorná polystyrénová výplň je ľahko deformovateľný materiál, v skutočnosti sa sama zmení pri používaní a tým 

lepšie absorbuje nárazy.  

Použite suchú handričku pre čistenie a nechajte vysušiť pri izbovej teplote, mimo dosahu priameho slnečného 

žiarenia. 

V žiadnom prípade sa nesnažte akokoľvek upravovať vnútorné polystyrénové komponenty helmy.  

Nikdy sa nesnažte pri vyššie opísaných krokoch používať akékoľvek ručné náradie, nakoľko by ste tým mohli 

neodvratne poškodiť helmu a jej funkčnosť. 

PRISPÔSOBENIE PRE OKULIARE 

Vytvorenie miesta pre okuliare 

Vyberte ľavú lícnu vypchávku z helmy (viď inštrukcie vyššie). 
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Otvorte lícnu výplň na vrchu, čiastočne vyberte vypchávky a odstráňte vyseknuté časti (obr. 16), potom znovu 

nainštalujte zostávajúce vypchávky v lícnej výplni a uzavrite.  

Poznámka: odporúčame vám, aby ste si zvyšné vypchávky uložili pre ich ďalšie možné využitie.  

Znovu nahoďte lícne vypchávky na helmu (viď inštrukcie vyššie). 

Zopakujte rovnaký postup pre pravé lícne vypchávky.  

ODSTRÁNENIE MIESTA PRE OKULIARE 

Odoberte ľavú lícnu vypchávku z helmy (viď inštrukcie vyššie). 

Otvorte lícnu vypchávku na vrchu, znovu vložte pred tým odstránené vypchávky (obr. 16) do lícnej vypchávky a 

uzavrite. 

Znovu nainštalujte lícnu vypchávku na helmu (viď inštrukcie vyššie). 

Zopakujte rovnaký postup pre pravú lícnu vypchávku. 

VETRANIE 

Vetrací systém pre N104 ABSOLUTE zahŕňa nasledovné: 

Spodný vetrací systém: umožňuje vetranie pre ústa a oblasť priezoru. Pre otvorenie vetracieho systému, aplikujte 

nastaviteľný kontakt do polohy ako je to zobrazené na obrázku 17.  

Pre uzatvorenie vetracieho systému postupujte s nastaviteľným kontaktom v opačnom smere.  

Vrchný vetrací systém: umožňuje vetranie vo vrchnej časti hlavy vďaka inovatívnej vzduchovej posilňovacej 

technológii, ktorá odvádza vzduch ktorý prichádza z vrchu a prenáša ho do vrchnej časti hlavy jazdca bez 

akýchkoľvek rozptylov.  

Pre otvorenie vrchného vetracieho systému premiestnite kĺzavý behúň prívodu vrchného vetrania až pokiaľ sa vám 

dá. (obr. 18).  

Pre uzatvorenie vrchného vetracieho systému, premiestnite kĺzavý behúň do opačného smeru.  

Zadné vzduchové extraktory: umožňujú prúdene teplého a zvetraného vzduchu von, zabezpečujúc optimálny komfort 

vo vnútri helmy (obr. 19). 

 

N-COM® - NOLAN KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM - PREDNASTAVENIE 

Vaša Nolan helma je prednastavená už vo výrobe, aby umožnila aj používanie N-Nolan komunikačného systému.  

Počas inštalácie komunikačného systému (viď špecifické inštrukcie obsiahnuté v N-Com sade) bude potrebné 

odstrániť penový materiál spodnej zadnej opierky a zvukové redukcie z helmy ako je to zobrazené na obr. 20. 

UPOZORNENIE!!! 

Penový materiál zadnej spodnej opierky a redukcie zvuku môžu byť odstránené IBA ak je helma vybavená s 

N-Com® kompatibilným systémom. 

 

Táto helma je vyrobená s prihliadnutím dopadu na životné prostredie. Po ukončení jej používania vám odporúčame 

jej znehodnotenie podľa platných špecifických nariadení o odpade a recyklácii v mieste vášho bydliska.  
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na 

tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na 

dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 

Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 

IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 

predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 

622, predajnake@insportline.sk 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej 

obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúcí, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho 

podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a obchodnými 

podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 

predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve 

alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnou 

hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 

24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k 

obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja 

zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja 

zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt): 

A) zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím 

sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

B) neodbornou repasiou 

C) nesprávnou údržbou 

D) mechanickým poškodením 

E) opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.) 

F) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

G) neodbornými zásahmi 

H) nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, 

neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.  

I) nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, 

S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným 

materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste 

tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, 

resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej 

odbornej prehliadke zistiť. 
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Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie 

faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového 

čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závada bola 

nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s 

odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z 

platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu. 

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. 

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok 

predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo 

zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný 

tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne 

spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude 

dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný 

kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, 

dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť 

kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu. 

 
Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 


