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      Zásahová přilba PAB FIRE 04 HT Composite  - návod pro uživatele. 
 

 
 
Všechny modely přileb od výrobce PAB splňují ty nejpřísnější bezpečnostní normy a plní i 
požadavky evropských norem EN 443/2008, EN 14458/2004 a Med/Solas. 
Přilby jsou navrženy a vyvinuty, aby chránily hlavu za těch nejextrémnějších podmínek, přilba PAB 
Fire 04 HT Composite je přilba poslední generace, která zajišťuje vysokou spolehlivost, plní 
nejpřísnější bezpečnostní kritéria a nabízí maximální ochranu a komfort nošení širokému spektru 
uživatelů. 
Přilba je vyrobena z kompozitního sklolaminátu - materiálu odolného vůči vysokým teplotám. 
Přilba je vyrobena za pomoci nejmodernějších technologií a obsahuje nejmodernější ochranné 
prvky. Přilba je velmi lehká a může být osazena mnoha druhy příslušenství. 
 
 
Návod k použití: 
Opatrně vyjměte přilbu z krabice, odstraňte ochranný obal z PVC (obr.1). Stiskněte červené tlačítko 
označené nápisem „PRESS“ na straně podbradního pásku a tím podbradní pásek rozepnete (obr.2). 
Nasaďte si přilbu na hlavu a zadním ovládacím kolečkem upravte obvod náhlavního pásu tak, aby 
vám vyhovoval (obr.3). Utáhněte přilbu tak, aby jste zjistili, zda je podbradní pásek vyhovující 
délky (podbradní pásek zapnete tak, že konec jeho zacvaknete) (obr.4). 
Délku podbradního pásku lze nastavit po obou stranách (obr.5 a 6). 
Zátylník přiložte ke spodnímu zadnímu okraji přilby, upevněte jej na připravené cvoky na zadní 
vnitřní části a bočních částech skořepiny, zátylník zacvakněte nejdříve na cvoky po stranách a poté 
na cvok na zadní části skořepiny (obr.7). Nasaďte si přilbu a zakryjte zátylníkem krk. Všechny 
pásky by měly být dobře upevněny pomocí suchého zipu, aby nikde neplandaly (obr.8, 9, 10). 
K upevnění kandahárů slouží plastové držáky po vnější straně skořepiny. 
 
Příslušenství: 

1) Vnitřní brýle certifikované dle normy EN 166. 

2) Chránič brady. 

3) Svítilna ATEX, LED nebo Xenon. 

4) Fotoluminiscenční barva. 

5) Holandský límec. 

6) Držák na svítilnu. 

 
 


