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MSAGallet F1 XF

No Part Part. No

1 Aluminized neck curtain F1 XF GA1116A

2 Integral neck curtain F1 XF GA1116B

3 Nomex neck curtain F1 XF GA1116C

4 Lighting module F1 XF GA1484

5 Torch lamp support F1 XF GA1485D

6 Lamp XP Xenon GA1457

7 Lamp XP LED GA1464

8 Lamp XS zone 0 GA1466

9 Lamp AS-R GA1481

10 Ocular visor kit F1 XF, EN14458 GA1087A

11 Face shield F1 XF, EN14458, clear GA1086A

12 Face shield F1 XF, EN14458, metalized GA1086B

13 Shell F1 XF, Large, Painted GA1090-xxL

14 Shell F1 XF, Medium, Painted GA1090-xxM

15 Kitfix F1 XF GA1092A

16 Kitfix F1 XF mobile GA1092B

17 Suspension F1 XF, EN443, Large GA1094-L

18 Suspension F1 XF, EN443, Medium GA1094-M

19 Impact liner F1 XF, EN443, L GA1095-L

20 Impact liner F1 XF, EN443, M GA1095-M

21 Ratchet cradle  F1 XF GA1098A

22 Chinstrap F1 XF, textile GA1128A

23 Chinstrap F1 XF, leather GA1128B

24 Textile paddings, F1 XF GA1129A

25 Leather paddings, F1 XF GA1129B

26 Retroreflective stickers F1 XF GA1136-xx

27 Front plate F1 XF GA1150

For other languages see chapter 6 of the respective manual. 28 Protective bag for helmet GA1382
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MSABezpe�nostní pokyny

Gallet F1 XF4 CZ

1 Bezpe�nostní pokyny 
1.1 �ádné použití

P�ilba Gallet F1 XF - dále v tomto dokumentu ozna�ovaná jako p�ilba - je bezpe�nostní p�ilba pro ochranu 
hlavy ur�ená pro protipožární operace, nap�. hašení požár� v budovách a jiných stavbách, záchraná�ské 
zásahy a další typické úkoly hasi�ských sbor�. 
P�ilba je ur�ená pro použití s celoobli�ejovými maskami u dýchacích p�ístroj�.

Je nezbytn� nutné, abyste si p�ed použitím produktu prostudovali a posléze dodržovali tento návod k 
použití. Zvlášt� pe�liv� si p�e�t�te a dodržujte bezpe�nostní pokyny a informace o použití a obsluze 
produktu. K bezpe�nému použití je t�eba brát v úvahu též národní zákonné p�edpisy platné v zemi 
uživatele.
Alternativní použití nebo použití vymykající se zde uvedené specifikaci se považuje ze nevhodné použití. 
Totéž platí zvlášt� pro neautorizované modifikace produktu a pro p�ípady, kdy byl produkt uveden do 
provozu jinou osobou než odborníkem MSA nebo autorizovanou osobou.

1.2 Informace o odpov�dnosti
MSA nenese odpov�dnost za p�ípady, kdy je produkt použit nevhodným zp�sobem nebo k jiným ú�el�m, 
než ke kterým byl ur�en. Za výb�r a použití produktu nese odpov�dnost výhradn� každý jednotlivý 
provozovatel.
Nároky na garanci produktu, záruky a garance MSA související s použitím produktu jsou neplatné, pokud 
byl produkt používán, udržován nebo mu byl poskytnut servis v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití.

2 Popis
P�ilba chrání hlavu a obli�ej p�ed údery, ostrými p�edm�ty, pronikáním pevných, kapalných, korozních a 
chemických produkt� (kyseliny sírové, hydroxidu sodného, p-xylenu, butan-1-olu, n-heptanu...), 
roztaveným kovem, sálavým teplem, plameny a elektrickým proudem. 
V situacích, kdy jsou podmínky náro�n�jší než výše uvedené, není ochrana uživatele zaru�ena. 

Obli�ejový štít
�irý nebo pozlacený obli�ejový štít chrání p�ed r�znými nebezpe�ími, která se pravd�podobn� vyskytnou 
b�hem protipožárních zásah� a �inností spojených s poskytnutím léka�ské a pohotovostní pé�e, s výjimkou 
nebezpe�í pro dýchací cesty vyvolaného emisemi kou�e, plyn� a výpar�. Obli�ejový štít chrání p�ed 
post�íkáním stejnými chemickými produkty, které byly zmín�ny výše pro p�ilbu.

Výstraha!
Stanovenou bezpe�nost poskytovanou p�ilbou lze zajistit pouze když je p�ilba správn� 
sestavena a nasazena – odnímatelné �ásti se nesmí používat samostatn�.

Nebezpe�í!
P�ilba není vhodná jako motocyklová p�ilba.

Nebezpe�í!
Tento produkt chrání život a zdraví. Nevhodné použití, nesprávná údržba nebo opravy 
mohou ovlivnit funkci produktu, a tím vážn� ohrozit život uživatele.
P�ed použitím produktu musíte prov��it jeho provozuschopnost. Produkt nesmíte použít, 
pokud byla zkouška jeho funkceschopnosti neúsp�šná, pokud je poškozený, pokud nebyla 
provedena odborná a kompetentní údržba/oprava a pokud nebyly použity originální náhradní 
díly MSA.



PopisMSA

Gallet F1 XFCZ 5

2.1 P�ehled
P�ilba se skládá z následujících komponent�:

2.2 Technické údaje

1 Sko�epina 5 Adaptér masky Kitfix

2 �elní štítek 6 Zadní hlavový pás

3 Obli�ejový štít 7 M�kká vycpávka

4 Ochranné brýle 8 Podbradní pásek

1 2

5

4

6

3

8 7

Velikosti p�ilby - St�ední (M) pro velkosti hlavy od 52 cm do 62 cm (20,5 palce do 
24,4 palce)

- Velká (L) pro velkosti hlavy od 57 cm do 65 cm (22,4 palce do 
25,6 palce)

Hmotnost 
(P�ilba s obli�ejovým 
štítem, bez dopl�k�)

- M: 1450 ± 30 g
- L: 1580 ± 30 g
Pokud jsou na p�ilbu nasazeny dopl�ky, hmotnost se zm�ní. P�esné 
hmotnosti dopl�k� naleznete v p�íslušných návodech k nim.

Dopl�ky - Zátylník (3 typy)
- Integrovaná svítilna
- Držák svítilny pro upevn�ní svítilny na p�ilbu
- Ochranné brýle
- Komunika�ní systém
- Chráni�e sluchu s komunika�ním systémem nebo bez n�ho
Podrobné informace o sv�telném modulu a komunika�ním systému 
naleznete v samostatných návodech k použití k t�mto za�ízením.

Záruka
- P�ilba
- Dopl�ky

2 roky od data koup� na díly a zpracování
2 roky od data koup� na díly a zpracování

Právní záruka Na vady a skryté vady podle podmínek stanovených v �láncích 1641 a 
podle ob�anského zákoníku (ve Francii).
Mohou platit r�zné národní p�edpisy.
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2.3 Certifikace/Schválení/Technické údaje
P�ilba spl�uje požadavky sm�rnice 89/686/EHS a je certifikována podle normy EN 443:2008. Podle 
konkrétní konfigurace p�ilby mohou být na p�ilb� vyzna�eny volitelné požadavky dle normy EN 443:2008 
vysv�tlené níže:

Normy a sm�rnice týkající se p�ilby

Normy a sm�rnice týkající se obli�ejových štít�

Certifika�ní ú�ad P�ilba INSPEC Ltd (0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, 
Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

Normy a sm�rnice: 89/686/EHS Osobní ochranné pom�cky

EN 443:2008 „P�ilby pro hašení požár� v budovách a jiných objektech“

Typ B Ozna�uje ochrannou zónu zaru�enou p�ilbou (oblasti 1a -1b).

Typ B3b Ozna�uje rozší�enou ochrannou zónu zaru�enou p�ilbou (oblast 1a-1b a 3b).

E2 Ozna�uje elektroizola�ní odolnost mokré p�ilby.

E3 Ozna�uje nevodivý povrch sko�epiny.

***. Ozna�uje ochranu p�i nízké teplot� až do -30 °C.

C Ozna�uje odolnost v��i kapalným chemikáliím. (kyselina sírová, hydroxid sodný, 
p-xylen, butan-1-ol, n-heptan)

Ozna�ení (zna�ka 
kormidla):

Spl�uje požadavky sm�rnice 96/98/ES o námo�ních za�ízeních (MED – Marine 
Equipment Directive).

Certifika�ní ú�ad Obli�ejový štít: INSPEC Ltd (0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, 
Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

Ochranné brýle DEKRA EXAM (0158), Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum

Normy a sm�rnice: 89/686/EHS Osobní ochranné pom�cky

EN 14458:2004 Prost�edky k ochran� o�í 

(+) Vyhovuje dalším požadavk�m hasi��.

Typ obli�ejového štítu: Ochrana o�í

Typ obli�ejového štítu: Ochrana obli�eje

-30 °C; 120 °C Mimo�ádné teploty, ve kterých byl obli�ejový štít testován (–30 °C a +120 °C).

W Vyhovuje požadavk�m na elektrické vlastnosti. 

A Odolnost v��i nárazu o vysoké energii 190 ms-1 

T Odolnost v��i nárazu o st�ední energii p�i extrémních teplotách

AT Odolnost v��i nárazu o vysoké energii (190 ms-1) p�i extrémních teplotách

K Odolnost v��i od�ru podle normy EN 168: 2001, bod 15

N Odolnost v��i zamlžení

2C-2.5 a 2C-1.2 Filtrování UV zá�ení podle normy EN170:2002
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Ochrana proti sálavému teplu zaru�ená obli�ejovými štíty se liší v závislosti na teplot� zdroje, jak je vid�t 
na obrázku. Doporu�ujeme používat obli�ejový štít pouze tehdy, když m�že zabránit p�sobení tepla na o�i 
nositele menšímu než 100 W/m2.

3 Nastavení p�ilby
3.1 P�ed nasazením

Ochrana proti s�lav�mu teplu
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Výstraha!
Pokud bude p�ilba vybavena jiným osobním ochranným prost�edkem nebo p�íslušenstvím 
(než dodaným výrobcem p�ilby pro použití s touto p�ilbou), p�ilba s ozna�ením shody s 
požadavky normy EN 443 již nemusí vyhovovat všem ustanovením normy. Viz informace od 
výrobce p�ilby.

(1) Zvolte velikost p�ilby M nebo L (viz Technické 
údaje) podle velikosti hlavy.

(2) Upravte p�ední hlavový pásek posunutím 
nahoru nebo dol�.

(3) Nastavte p�ední hlavový pásek uvnit� p�ilby 
tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 
páskem a maskou.

(4) Nastavte zadní hlavový pásek oto�ením tak, 
aby optimáln� sd�l na zadní �ásti hlavy. 

(5) Nastavte výšku pomocí suchých zip� na dvou 
zadních nastavovacích páscích.
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3.2 Nasazení
Po nasazení p�ilby je pot�eba provést následující nastavení.

Podbradní pásek má 3 nastavovací klipy, které umož�ují rychlé a jednoduché nastavení, když je p�ilba 
nasazená na hlav�. 

(1) P�ed nasazením p�ilby posu�te podbradní 
pásek dle obrázku.

(2) Nastavte velikost hlavy:
� Otá�ením knoflíku ve sm�ru chodu 

hodinových ru�i�ek utáhnete hlavový 
pásek se západkou.

� Otá�ením knoflíku proti sm�ru chodu 
hodinových ru�i�ek povolíte hlavový pásek 
se západkou.

(3) Zkontrolujte, zda je p�ilba správn� nastavená:
� P�ilba nesmí spadnout, jestliže p�edkloníte 

hlavu a máte uvoln�ný podbradní pásek.

(1) Maximáln� uvoln�te 3 nastavovací body.
(2) Nasa�te si p�ilbu na hlavu. Ujist�te se, že je dob�e posazena.
(3) Zapn�te p�ezku podbradního pásku.
(4) Dotáhn�te podbradní pásek.
(5) Utáhn�te zadní nastavovací pásky tak, aby p�ilba sed�la 

t�sn�, ale pohodln�.

Úhel nasazení na obrázku slouží jako ilustrace. 
M�že se mírn� lišit podle velikosti a tvaru hlavy uživatele.

Výstraha!
P�ilba spl�uje požadavky normy EN 443:2008 na p�ipevn�ní jen v p�ípad�, je-li použit 
podbradní pásek dodaný výrobcem p�ilby a je-li nastaven podle pokyn�.
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3.3 Obli�ejové štíty

Ochranné brýle je možné nastavit tak, aby bylo dosaženo optimální vzdálenosti mezi brýlemi a obli�ejem.
(1) Nasa�te si p�ilbu a stáhn�te ochranné brýle dol�.

Výstraha!
- Obli�ejové štíty nasazené p�es neschválené korek�ní zorníky mohou p�enášet odrazy, 

které mohou korek�ní zorník poškodit a mohou tak ohrozit nositele.
- Životnost obli�ejových štít� závisí na podmínkách použití.
- Obli�ejový štít, který byl poškrábán, spadl na zem, nebo byl poškozen, musí být 

vym�n�n.
- Obli�ejové štíty pro „ochranu obli�eje“ chrání o�i a podstatnou �ást obli�eje.
- Obli�ejový štít plní svou funkci pouze ve funk�ní (sklopené) poloze. P�i používání 

dýchacího p�ístroje musí být obli�ejové štíty v pohotovostní poloze (zasunuté pod 
sko�epinou p�ilby). 

- Vybavení, které není ozna�ené písmenem T, lze používat pouze tehdy, když teplota 
okolí nedosahuje extrémních hodnot.

- P�i hašení požár� v budovách používejte p�ilby vyhovující požadavk�m normy EN443 se 
štíty s ozna�ením +.

- U citlivých osob m�že kontakt materiálu s pokožkou nositele vyvolat alergické reakce.

Obli�ejový štít

(1) Obli�ejový štít vytáhn�te úpln� nahoru nebo stáhn�te úpln� dol�.

Ochranné brýle (volitelný 
dopln�k)

(1) Ochranné brýle vytáhn�te nahoru nebo stáhn�te dol�.
(2) Naklo�te ochranné brýle sm�rem k obli�eji, aby co nejlépe sed�ly.

(2) Odepn�te a zapn�te žlutou zarážku v poloze 
(A), (B) nebo (C), aby ochranné brýle 
optimáln� sed�ly na obli�eji.
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4 P�ipevn�ní p�íslušenství
4.1 Zátylníky

Je možné nainstalovat 2 typy zátylník�:
- Zátylník pro ochranu zátylku
- Integrovaný zátylník

P�ilba má 8 otvor� pro instalování integrovaného 
zátylníku:
- 4 vzadu pro zadní zátylník (A, B, C, D).
- Další 4 pro integrovaný zátylník (E, F, G, H).

(1) Umíst�te zátylník vzh�ru nohama nad p�ilbu.
(2) Zasu�te 2 klipy ozna�ené �  do st�edních 

otvor�. 

(3) Zamá�kn�te 2 p�ítla�né klipy �  až na doraz.
U integrovaného zátylníku opakujte akci pro 4 p�ední 
p�ipojovací body.
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4.2 Ochranné brýle

4.3 Sv�telný modul

(1) Umíst�te ochranné brýle vzh�ru nohama nad 
p�ilbu.

(2) Zasu�te sou�asn� 2 klipy do p�íslušných 
otvor�.

(3) Zajist�te modul ochranných brýlí na sko�epin� 
(napravo a nalevo).

(1) Držte p�ilbu vzh�ru nohama obli�ejovým štítem 
sm�rem k sob�.

(2) Zasu�te levou �ást pouzdra (ozna�enou L) 
sv�telného modulu F1 XF do otvoru na levé 
stran� p�ilby a zacvakn�te ji.

(3) Totéž prove�te s pravou �ástí pouzdra (R).
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Podrobné informace o použití naleznete v návodu k použití sv�telného modulu.

4.4 Držák svítilny a svítilna

(4) Ujist�te se, že kabel je umíst�n ve vyzna�ené 
oblasti.

(1) Posu�te držák svítilny podél sko�epiny.

(2) Zasu�te zezadu svítilnu do držáku svítilny (A).
(3) Oto�te a zatla�ením dop�edu p�íslušenství 

upevn�te (B).
(4) Naklo�te svítilnu nahoru nebo dol� podle 

požadované pozice.
(5) Chcete-li svítilnu sejmout, lehce ji p�imá�kn�te 

k p�ilb� a posu�te ji do zadní otev�ené �ásti (A) 
držáku svítilny.
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4.5 Adaptér masky (Kitfix)
Masku p�ipevn�te pomocí sad konektor� „Kitfix“ A.

5 Údržba a �išt�ní
Doba použitelnosti p�ilby je ovlivn�na druhem materiál� použitých p�i její výrob� a prost�edím, ve kterém je 
používána a skladována. Rady, kterými se máte �ídit, si vyžádejte od výrobce.

Dosažení maximální životnosti p�ilby:
- Skladujte p�ilbu v p�íslušném skladovacím vaku nebo v uzav�ené sk�íni, aby nebyla vystavena 

nadm�rnému p�sobení chladu, vlhkosti, výfukových par a podobn�.
- Po použití p�ilbu p�ed uskladn�ním vy�ist�te (sko�epinu a vnit�ní komponenty).

Kontroly po každém použití
Po každém použití zkontrolujte každý díl p�ilby a zejména všechny upev�ovací body:
- Správné upevn�ní
- Žádné zjevné opot�ebení
- Žádné praskliny
Ov��te, zda upevn�ní p�ilby je vždy správné.

Údržba provád�ná školeným pracovníkem
Pravidelnou údržbu musí provád�t pouze školený pracovník.

Nastavení t�snosti masky na p�ilb�:
(1) Pomocí kleští vyjm�te kolík.
(2) Kitfix umíst�te do polohy (1), (2) nebo (3) (podle požadované 

t�snosti masky).
(3) Pomocí kolíku zajist�te Kitfix v dané poloze (zcela jej 

zatla�te).
(4) Po p�ipevn�ní masky vyzkoušejte v p�ípad� pot�eby její 

t�snost.

Výstraha!
Na p�ilbu a štíty nenanášejte barvu, nelepte štítky a nepoužívejte �isticí prost�edky na bázi 
uhlovodíku nebo rozpoušt�dla, aby nedošlo k poškození materiál� p�ilby.

Zabra�te pádu p�ilby na zem. 
Chra�te p�ilbu p�ed nárazy, které by mohly poškodit štíty (praskliny/škrábance). 

�ásti, které p�icházejí do kontaktu s pokožkou, je t�eba pravideln� kontrolovat, aby se na 
nich nevyskytly praskliny nebo opot�ebení, které by zp�sobily nepohodlné nošení. 
Pravidelnou vým�nou t�chto �ástí zajistíte pat�i�nou úrove� uživatelského pohodlí.

Pozor!
Poškozené díly nahra�te pouze originálními díly MSA, protože pouze originální díly jsou 
schváleny a zajiš�ují garantovanou funk�nost p�ilby.
P�ilba pohltí energii nárazu, p�i�emž dojde k její �áste�né destrukci nebo poškození. 
P�estože takové poškození nemusí být okamžit� patrné, každou p�ilbu, která prod�lala silný 
náraz, je pot�eba vym�nit.
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Pravideln� provád�jte úplnou kontrolu p�ilby a podrobnou kontrolu všech d�ležitých komponent�. 
Spole�nost MSA poskytne na požádání Návod k servisu a údržb�, ve kterém jsou uvedena podrobná 
kritéria shody pro všechny bezpe�nostní komponenty p�ilby a postupy vým�ny díl�.
Spole�nost MSA doporu�uje, aby byla tato úplná kontrola provád�na nejmén� každé dva (2) roky, 
pravideln�ji v p�ípad� intenzivního používání (nap�. každý rok), nebo pokaždé, když byla p�ilba vystavena 
velmi náro�ným podmínkám (mechanický náraz, velmi vysoká teplota, p�ímý kontakt s ohn�m, kontakt s 
tekoucím kovem nebo chemikáliemi).

5.1 �išt�ní a dezinfekce
Plastové komponenty
- Použijte mýdlovou vodu a m�kký had�ík. (Nepoužívejte �isticí prost�edek, produkty na bázi 

rozpoušt�dla a abrazivní materiály.)

Obli�ejový štít a ochranné brýle
- Použijte mýdlovou vodu a m�kký had�ík. (Nepoužívejte �isticí prost�edek, produkty na bázi 

rozpoušt�dla a abrazivní materiály.)

Podbradní pásek a vycpávka hlavového pásku
(1) Sundejte textilní nebo kožené komponenty (p�ipevn�né suchým zipem).
(2) Vy�ist�te je následujícím postupem:

� Textilní podbradní pásek + textilní vycpávka hlavového pásku: Použijte vodu o teplot� 30 °C a 
šetrný �isticí prost�edek.

� Kožený podbradní pásek + kožená vycpávka hlavového pásku: Použijte mýdlovou vodu a m�kký, 
net�epivý had�ík.

Sejmutí podbradního pásku p�ed �išt�ním

Pozor!
V p�ípad� viditelného poškození zjišt�ného b�hem každodenní kontroly (p�ed použitím nebo 
po n�m), nap�. náraz�, výrazných škrábanc�, odstran�ní nát�ru na sko�epin� nebo štítech, 
roztavených �ástí, rozbitých �ástí, potrhaných pásk� nebo vycpávek, chyb�jících 
komponent�, nefunk�ních pohyblivých �ástí (nap�. štít� nebo západky) a podobn� je pot�eba, 
aby p�ilbu kompletn� zkontroloval školený servisní pracovník nebo ji odneste do 
autorizovaného servisního st�ediska spole�nosti MSA.

Pozor!
Komponenty, které jsou z hlediska bezpe�nosti produktu zvlášt� d�ležité, nap�. upínání, 
sko�epina a m�kká vycpávka, jsou ozna�eny symbolem .
S t�mito �ástmi zacházejte b�hem kontroly a sestavování zvlášt� opatrn� a pe�liv�. 

(1) Vyhákn�te kovovou pojistku (3. bod 
podbradního pásku) z há�ku.

(2) Oto�te klipy na pravé a na levé stran� podbradního 
pásku o 90 stup�� sm�rem k zadní stran� p�ilby.

(3) Zatla�te klipy dop�edu a vzadu je zvedn�te.
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Nasazení podbradního pásku po �išt�ní

�išt�ní zátylník�

5.2 P�eprava
P�ilba s obli�ejovými štíty
Uložte obli�ejové štíty do p�ilby (do jiné polohy než p�i použití) a p�ilbu uložte do ochranného vaku 
MSA Gallet (GA1382).

Obli�ejový štít jako náhradní díl
Obli�ejové štíty musí být uloženy v plastových vacích, dokud nejsou nasazeny na p�ilbu.

5.3 Likvidace
P�ilbu je nutno likvidovat jako obvyklý pr�myslový odpad/bezpe�ný odpad podle místních p�edpis�. Další 
informace získáte od spole�nosti MSA.

(1) Zasu�te vertikáln� oba klipy do otvor�. (2) Oto�te klipy o 90 stup�� sm�rem dozadu a 
zamá�kn�te je.

(3) Oto�te klipy o 90 stup�� sm�rem dop�edu do pozice nošení.

P�ipojení 3. bodu (vzadu)
(4) Zahákn�te kovovou pojistku za há�ek tak, že ji zatáhnete vertikálním sm�rem.

Zátylník z nomexu, vln�ný:
- Vyperte v šetrném pracím prost�edku p�i 

teplot� 30 °C.
Pohliníkovaný zátylník:
- Umyjte houbou vodou o teplot� 30 °C. 
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6 Náhradní díly, p�íslušenství a volitelné dopl�ky

Popis Obj. �.

1 Pohliníkovaný zátylník F1 XF GA1116A

2 Integrovaný zátylník F1 XF GA1116B

3 Zátylník nomex F1 XF GA1116C

4 Sv�telný modul F1 XF GA1484

5 Držák svítilny F1 XF GA1485D

6 Svítilna XP Xenon GA1457

7 Svítilna XP LED GA1464

8 Svítilna XS zone 0 GA1466

9 Svítilna AS-R GA1481

10 Ochranné brýle F1 XF, EN14458 GA1087A

11 Obli�ejový štít F1 XF, EN14458, �irý GA1086A

12 Obli�ejový štít F1 XF, EN14458, pozlacený GA1086B

13 Sko�epina F1 XF, velká, barevná GA1090-xxL

14 Sko�epina F1 XF, st�ední, barevná GA1090-xxM

15 Kitfix F1 XF GA1092A

16 Kitfix F1 XF mobile GA1092B

17 Upínání F1 XF, EN443, velké GA1094-L

18 Upínání F1 XF, EN443, st�ední GA1094-M

19 M�kká vycpávka F1 XF, EN443, L GA1095-L

20 M�kká vycpávka F1 XF, EN443, M GA1095-M

21 Kolíbka západky  F1 XF GA1098A

22 Podbradní pásek F1 XF, textilní GA1128A

23 Podbradní pásek F1 XF, kožený GA1128B

24 Textilní vycpávka, F1 XF GA1129A

25 Kožená vycpávka, F1 XF GA1129B

26 Reflexní nálepky F1 XF GA1136-xx

27 �elní štítek F1 XF GA1150

28 Ochranný vak na p�ilbu GA1382

Obrázky jednotlivých díl� najdete na p�eložené stránce.
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