
Hokejová ochranná helma 

Táto helma je certifikovaná pre ľadový hokej. Vyberte si veľkosť a tvar prilby tak, aby vám 

nespôsobovala tlak na hlavu. Pozorne si prečítajte body 1-6 na prispôsobenie helmy: 

1. Povoľte skrutky o jeden a pol závitu.  

2. Nasaďte si helmu tak, aby predná strana bola vo výške 1,25 cm nad obočím.  

3. Podľa potreby súčasne stláčajte predný a zadný diel k sebe (pre zmenšenie) alebo od 

seba (pre zväčšenie) tak, aby helma sedela pevne na hlave.  

4. Utiahnite opatrne skrutky.  

5. Nastavte pásku pod bradou a zapnite sponu.  

6. Pre správne upevnenie pásky pod bradou ho nastavte tak, aby sa pri zapnutí dotýkal 

špičky brady.   

Návod na údržbu: Pred každým použitím vizuálne skontrolujte povrch helmy, vnútornú 

výstelku a upínacie diely, či  nie sú deformované, odlepené alebo prasknuté. V prípade, že je 

helma týmto niektorým spôsobom poškodená, okamžite poškodený diel vymeňte. Používanie 

poškodenej helmy môže spôsobiť úraz s trvalými následkami. Helmu čistite jemným 

mydlovým roztokom alebo čistou vodou. Nenanášajte riedidlá, farby ani iné chemické látky. 

Na helmy, ktoré sú upravené farbením, vŕtaním alebo nálepkami, ktoré neboli určené pre 

tento výrobok, nemôže byť uplatnená reklamácia. Všetky tieto úpravy nepriaznivo pôsobia na 

ochranné vlastnosti helmy. 

Hokejová ochranná mriežka 

Použitie: Tento výrobok je určený pre hráča ľadového hokeja. Vyberte veľkosť a typ mriežky 

tak, aby bola kompatibilná s modelom helmy. Pripojte kovové klipsy k helme pomocou dvoch 

skrutiek. Pripojte kovové háčiky úchytom von a pripevnite k helme po oboch stranách. 

Nahraďte zadné skrutky priloženými patentkami a zaistite plastovou sponou a nastavte podľa 

potreby. V prípade, že nemáte možnosť montáže podľa uvedeného návodu, požiadajte o 

montáž v mieste zakúpenia alebo v špecializovanom servise. 

Hokejové ochranné plexi 

Použitie: Tento výrobok je určený pre hráča ľadového hokeja. Vyberte typ plexiskla tak, aby 

bol kompatibilný s modelom helmy. 

Plexi nesmú používať hráči mladší ako 18 rokov! 

Pri montáži použite priložené skrutky a podložky. K čisteniu a ošetrovaniu používajte iba 

originálne prípravky proti zahmlievaniu a mäkkú handru. Nepoužívajte chemické roztoky 

alebo čistiace prostriedky. Prirodzené mechanické poškodenie, spôsobené  poškriabaním, sa 

nepovažuje za vadu materiálu. Po každom ukončení použitý výrobok uskladnite v ochrannom 

textilnom obale. Akýmkoľvek neprimeraným zásahom (vŕtanie otvorov, nahrievanie a pod.) 

riskujete poškodenie zraku. 

 



Sprej proti zahmlievaniu na hokejové ochranné plexi 

Použitie: prostriedok naneste na vnútornú a vonkajšiu stranu plexiskla. Mäkkou handrou 

rozotrite tak, aby po celej ploche vznikla tenká vrstva. Nechajte vyschnúť približne 10 

sekúnd. Pred nanesením tohto prípravku nepoužívajte žiadne šampóny, mydlá a pod. 

Prostriedok nepoužívajte na čistenie ani leštenie kontaktných šošoviek. Chráňte pred dosahom 

detí. Výrobok nie je určený k vnútornému použitiu. 

 

Všeobecné záručné podmienky: Záručná doba na uvedený výrobok je 24 mesiacov. Záruka 

sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie úmyselné alebo neúmyselné, 

nešťastnou náhodou, nárazom alebo preseknutím.Za chybu sa nedá považovať zmenu 

výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho mechanického a nešetrného 

zachádzania s výrobkom, taktiež aj v dôsledku prirodzeného opotrebovania materiálu 

výrobku. 

Upozornenie: Vzhľadom k charakteru použitia uvedeného výrobku je zrejmé, že pri hre 

dochádza k mnohým rizikám vedúcim k následnému mechanickému poškodeniu. Poškodenia 

týmto spôsobom sa nepovažujú za vadu výrobku. Pri výbere výrobku odpovedajúcemu vášmu 

spôsobu hry resp. korčuľovania sa poraďte s predajcom vo vašej predajni. 

 


