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UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím přilby přečtěte pečlivě tento návod. Pokud se budete 
řídit následujícími instrukcemi, bude Vaše přilba účinná a bezpečná. Uchovejte 
tento manuál na bezpečném místě, neboť obsahuje instrukce, které jsou důležité 
pro Vaši bezpečnost. Udělali jsme všechno pro to, aby tento návod byl přesný a 
jasný, Pokud byste však shledali tyto instrukce nejasnými nebo měli nějaké 
další otázky či požadavky, neváhejte nás kontaktovat poštou nebo e-mailem.

Před jízdou sejměte z plexi ochrannou fólii !!!

Informace pro uživatele
-   Pro maximální ochranu musí přilba sedět pevně na hlavě a všechny retenční   
    popruhy musí být bezpečně upevněny.
-   Helma, která utrpěla prudký náraz by měla být vyměněna
-   Varování! Přilba může být poškozena a znehodnocena čistícími  
    prostředky, barvami, lepidly atd. aniž je poškození viditelné pro uživatele.



CZ
Gratulujeme k zakoupení naší přilby LAZER Monaco !

Buďte si jisti, že jste si vybrali správně. Tato výklopná
přilba se “vzhledem integrální přilby” je nejlehčí a
nejkompaktnější ve své třídě. Ideální pro jízdu městem a
na dlouhé trasy,dostupná ve dvou verzích:

Karbon a sklolaminát; efektivně, naši inženýři z týmu
Lazer R&D , vyvinuli novou technologii dovolující výrobu
kompozitů, které zajišťují vysokou ochranu a velmi
nízkou váhu.

Užijte si ji a šťastnou jízdu, Lazer ochraňuje Vaší
svobodu...

1. SKOŘEPINA 

Karbonová verze (obr.1):

4 vrstvy karbonu:

A. Karbon odolný proti kroucení
B.    Multi-axialní dlouhá vlákna
C. Organická vlákna
D. Vysokopevnostní saténový karbon

Sklolaminátová verze (obr.2): 

4 vrstvy vícesměrových organických vláken 
(M.D.C.F. – Multi Directional Composite Fibres)

E.  Nárazu odolná vlákna
F. Dlouhá vlákna odolná postupnému praskání
G.  Organické vlákna
H. Strukturované tkané vláknité tkaniny

Vlastnosti:

• Předem-impregnovaná vlákna: vlákna jsou vložena
homogenně v termosetové pryskyřici před procesem
výroby.

•    Vlákna jsou spojena v pryskyřici, která zajišťuje jak
pevnost, tak odolnost pro optimální rovnováhu jejich
vlastností, přičemž zachovají nízkou váhu. 

• Střídání hustoty vrstev v souladu s dynamickými
vlastnostmi, které jsou vyžadovány na různých místech
přilby 

2. BEZPEČNOST 

• MONACO je schválena podle předpisu ECE R22.05
jako přilba P a J; P jako “ochrana” přilby a J jako přilba;
Tato modulární přilba může být použita v otevřené nebo
zavřené poloze

• Vnitřek absorbující nárazy je vyroben z 3-Density
expandovaného polystyrenu “EPS 3D”, tato možnost
poskytuje optimální výkon odolnosti proti nárazům pro
každou oblast přilby

• Upevnění chrániče brady pomocí hliníkových šroubů s
vysokou pevností zajišťuje maximální bezpečnostní
upevnění

POZNÁMKA: Boční upevňovací šrouby odolávají nárazům
na obličej; Ale jsou navrženy tak, aby se zhroutily, aby
nemohly přenášet boční nárazy do hlavy uživatele

• Bezpečné uzavření krytu brady (uzavřené) zajišťují
kovové ostruhy a háčky

• Viditelnost: 3 odrazné zóny se skleněnými mikrovlákny,
které odrážejí paprsky světla ke zdroji, jako zrcadlo.
Tyto odrazné zóny najdete na zadní straně helmy, na
krku a na bradě

• V případě nárazu se chránič brady ve zvednuté poloze
přesune na zadní část helmy pohlcením části energie

3. VENTILACE: FULL AIR SYSTEM (F.A.S.)     

• Ventilace je optimalizována díky:

- ventilaci brady s 3 polohami (obr. 3 I, J, K)

Které vám umožňují zvolit směr proudění přívodního

vzduchu: 1. uzavřený, 2. odmrazování obrazovky,

3. odvlhčení a větrání přilby

- horní větrání ve 3 polohách: 1. uzavřené, 2. lehké

větrání, 3. silné větrání



- Boční a zadní výdechy

• Větrání vzduchových sítí

• Ventilace s Venturiho účinkem: Venturiho efekt je
fenomén dynamiky vzduchu, při kterém dochází ke
zrychlení vzduchu v důsledku zúžení jeho cirkulace.
Zrychlení vzduchu způsobuje pokles teploty tím, že
poskytuje čerstvost uvnitř přilby

4. PRAKTICKÉ ASPEKTY

• Mikrometrická přezka: ergonomická přezka s
nastavitelným a přesným postrojem

• Snadné otevírání palcem pomocí externího centrálního
tlačítka na čepu (obr. 4)

• Velmi kompaktní objem i při zvedání brady; To
poskytuje aerodynamickou stabilitu

• Nový rohatkový systém, který lze rychle odstranit

• Zlepšená vodotěsnost pomocí systému rotační rohatky

• Zajistěte výhled pomocí integrovaného ventilátoru /
zámku v dolní části přilby

• Opěrka brady je vyrobena z reflexního materiálu, který
zajišťuje čelní viditelnost při zvedání brady

• Ozdobné krycí lišty pro dokonalé utěsnění

5. KOMFORTNÍ A MORFOVÝ SYSTÉM PLUS

• 100% odnímatelný a omyvatelný. Vysoce komfortní
interiér s antibakteriální látkou Silverplus

• Systém Morpho: polštářky na tváře a hlavu jsou k
dispozici v několika tloušťkách pro perfektní přizpůsobení
morfologii každého

• Ergonomické 3D obličejové podložky, zcela
odnímatelné a omyvatelné

• Přiložené tlačítka pro sluchátka

• Kruhový prostor vytvořený tak, aby odpovídal většině
značek reproduktorů pro sady Bluetooth

•Akustický límec pro snížení hluku

7. PLEXI (obr. 5)      

•    Je vybaven hledím WideClear Lumino (fotochromatické)
v kombinaci s ochranou proti zamlžování Pinlock pro
maximální zorné pole. • Lumino mění barvu (od 20 do
80% přenosu světla) podle intenzity zásahu UV záření,
více UV záření intenzivněji zvětšuje Lumino a naopak.
Tento jev vám dává jasný výhled z vašeho hledí; Šetří
a uvolňuje vaše oči tím, že reguluje jejich expanzi a
zúžení kvůli změně intenzity světla na vaší cestě.

• Výkon vašeho stínidla Lumino závisí na vnější teplotě.

RADY

VIDĚNÍ

Při jízdě na motocyklu může váš život záviset na jasné
vizi.

Udržujte je bez omezení tím, že dodržujete tato základní
pravidla:

- Používejte pouze originální plexi štíty

- Tónované plexi štíty jsou určeny pouze pro denní
použití

- Vždy udržujte plexi štít čistý

- Vždy udržujte své zorné pole bez omezení výhledu

NASAZENÍ

Vaše přilba bude zbytečná, pokud je příliš velká nebo
není správně upevněna. Vždy si koupte přilbu na svou
přesnou velikost a vždy ji upevněte správně.

MODIFIKACE

Nikdy nepřizpůsobujte přilbu. Modifikace mohou mít za
následek snížení účinnosti přilby.



POŠKOZENÍ HELMY

Když vaše přilba utrpí těžký náraz, část její struktury a
podšívky může být zhoršena tím, že absorbuje energii
nárazu. Tato poškození nemusí být viditelná pro oko. V
takovém případě neváhejte jej nahradit.

PÉČE A ÚDRŽBA

Čistěte venek a vnitřek přilby pravidelně. Používejte
měkký hadřík a teplou nebo mírně mýdlovou vodu.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SPREJOVÝ OLEJ,
ROZPOUŠTĚCÍ LÁTKY, BENZÍN NEBO JINÉ
AGRESIVNÍ VÝROBKY

Polstrování je odnímatelné, aby bylo snadné jej vyčistit.
Znovu použijte teplou nebo mýdlovou vodu. Myjte v ruce 
a nechte odkapat do sucha.

Chcete-li čistit clonu (štít), ponořte jej do vlažné mýdlové
vody. Utřete jej jemnou látkou od horního až dolního
povrchu a vyhněte se jakémukoli kruhovému pohybu.

Po správném čištění větracích otvorů a ochranného krytu
je dobré je čas od času promazat bílým nebo silikonovým
tukem, aby se jejich trvanlivost maximalizovala.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Po umytí přilby ji uložte do vaku na suchém místě.
Vyhněte se delšímu skladování na velmi osvětleném
místě.

TRVANLIVOST

Během času se na bezpečnostních prvcích helmy
mohou objevit značky opotřebení, jako například: nošení
popruhů nebo roztřepení popruhu, porucha uchycení,
praskání nebo rozpadání vnitřní vložky, popraskání
obalu, ... V takovém případě se obraťte na svého
Prodejce, který zkontroluje nebo vymění přilbu.

ZACHÁZENÍ

NASTAVENÍ A POUŽITÍ

MIKROMETRICKÉ SPONY (obr. 6)

1. Nejprve nastavte délku popruhu tím, že jej provedete
přes nastavovací kroužek (L)

2. Chcete-li sponu zavřít, vložte zubatý jazýček

(M) do pouzdra (N). Když uslyšíte “cvaknutí”, spona se
zavře. Vícenásobné ozubení umožňuje jemné úpravy, aby
bylo dosaženo dokonalého pohodlí a zapnutí spony

3. V případě potřeby se vraťte zpět a zopakujte krok 1

4. Chcete-li otevřít sponu, zatáhněte za červený pásek (O)
a vytáhněte zubatý jazýček pomocí druhé ruky

BUDETE NASAZOVAT? (Obr. 7)

Chcete vědět, že přilba, kterou si koupíte, zůstane pevně
na hlavě při havárii. Ujistěte se, že podbradník je nasazen
a skloňte hlavu dopředu. Požádejte někoho, aby zkusil
sundat helmu z hlavy tím, že pečlivě zatáhne za zadní části
přilby na hlavě. Pokud ji můžete sundat z hlavy dolů, pak
při havárii jistě spadne.

JAK SUNDAT A VYMĚNIT PLEXI

Demontáž plexi (obr. 8):

• Plexi musí být v otevřené poloze (P).

• Chcete-li levou část plexi vrátit zpět, vysuňte levou rukou
plexi dopředu tak, aby se náboj plexi vytáhl z rohatky;
Potom umístěte náboj nad rohatku (Q, R)

• Zatlačením fixační páky otevřete centrální válec

(S) a vysuňte plexi směrem nahoru krátkým, ostrým
cvaknutím (T)

• Stejné pro pravou stranu instalace plexi (obr. 9):

• Umístěte plexi do otevřené polohy a vložte



středový náboj do odpovídajícího otvoru na přilbě (U)

• Zacvakněte fixační válec pevně do otvoru a současně 
zatlačte plexi dopředu tak, aby byl náboj uzavřený pod 
rohatkou (V)

• Pokud to provedete v jednom pohybu, plexi bude 
bezpečně zaklapnuto (W)

• Opakujte na druhé straně

Zkontrolujte správnou funkci plexi tím, že uděláte
několik pohybů otevření a uzavření.

JAK VYMĚNIT LÍCNICE (obr. 10)

Odstranění lícnic:

• Vycvakněte 3 západkové knoflíky (A)

• Odstraňte upevňovací popruh (B)

• Udělejte to samé na druhé straně (C)

Instalace lícnic:

• Zacvakněte knoflík na otvorech umístěných na 
zadní straně tváře; Ujistěte se, že jsou západky
náušníků také zajištěna (D)

• Zatáhněte za popruh do prostoru ve středu tváře (E)

• Na třetím tlačítku pro uchycení vpředu připevněte 
upínací popruh na krk; Nekroutit pružný pás (F)

• Zacvakněte 3 západkové knoflíky.

JAK VYMĚIT NÁUŠNÍKY

Demontáž náušníků:

• Nejdříve vyjměte lícní vložky.

• Ušní chrániče jsou opatřeny čepelkami a lze je nyní 
snadno vyjmout.

Instalace náušníků:

• Na zadní straně zajistěte fixační pásky na obou       
západkách (obr. 11 G, H).

• Nainstalujte čepelky.

JAK VYMĚNIT VNITŘNÍ VÝSTELKU (obr. 12)

Vytáhněte výstelku a uvolněte dvě tlačítka (I)                    
• Vytáhněte výstelku dopředu, abyste uvolnili dvě tlačítka
(J)                                                                                      
• Odstraňte celou výstelku (K)                                        
Jak nainstalovat výstelku:                                                  
• Položte výstelku uvnitř přilby (L)                                      
• Zarovnejte a stiskněte 2 knoflíky (M)                               
• Zarovnejte a zatlačte na dvě tlačítka pro uchycení v
přední části (N)

JAK SUNDAT A NASADIT LÍMEC (obrázek 13)             
• Vyjměte zuby                                                                   
• Na límci vytáhněte roličky límce a uvolněte fixační
proužek z pláště (O, P)                                                      
• Vytáhněte obě strany límce směrem od zadní strany
směrem k zadní straně a vytáhněte límec z prostoru mezi
pláštěm a vložkou EPS (Q)

Jak nainstalovat límec:                                                      
• Vezměte obě strany límce a vložte jej do prostoru mezi
pláštěm a vložkou EPS

• Posuňte límec, dokud nemůže jít dál (R)

• Opakujte to pro druhou stranu

• Vložte krční část límce do prostoru mezi pláštěm a
vložkou EPS (S)

• Pohybujte límcem, dokud není symetricky namontován
a nezůstane žádný záhyb (T)

W WW. L A Z E R H E L M E T S. C O M



KARBON

SKLOLAMINÁT

E
F
G
H

A

B

C

D

obr.1

obr.2



VĚTRACÍ SYSTÉM

SNADNÝ SYSTÉM VYKLÁPĚNÍ

obr.3

obr.4

FOTOCHROmATICKé PLEXICZ

I

K

j

obr.5



mIKROmETRICKá SPONA

SEDÍ PŘILBA SPRÁVNĚ?

l M N O

obr.6

obr.7

CZ

CZ



U v W

P

S

Q

T

R

obr.8

obr.9

DEMONTÁŽ PLEXI

MONTÁŽ PLEXI

CZ

CZ

ClIC!



A

D

b

E F

C

obr.10

obr.11

VyJmUTÍ A NASAZENÍ 
LÍCNIC

CZ

VyJmUTÍ A NASAZENÍ 
NÁUŠNÍKŮ

CZ

G H



O P Q

TSR

I

Ml

j

N

K

obr.12

obr.13

VÝMĚNA VNITŘNÍ 
VÝSTELKY

VyJmUTÍ A NASAZENÍ LÍMCE

CZ

CZ

ClIC!

ClIC!
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Typ přilby:

Výrobní kód:

Datum prodeje:
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