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2 ÚVOD 
 
Gratulujeme Vám ke koupi přilby FULL CONTACT 4. Přilba FULL CONTACT 4 je vyvinutá speciálně pro motorový paragliding. 
Díky použitým materiálům (především uhlíku) je nejlehčí přilbou ve své kategorii a to nikoliv na úkor bezpečnosti. V přilbě 
není zabudováno na pevno žádné komunikační zařízení, je však vybavena sluchátky a mikrofonem a díky inteligentně 
řešeným konektorům je k ní možno připojit celou řadu zařízení - pomocí kabelu nebo pomocí Bluetooth. Novinkou je 
nabídka celé řady plně kompatibilních ochranných plexi štítů. 
 
Hlavní přednosti přilby FULL CONTACT 4: 

 Lehká, pevná, ručně laminovaná skořepina z  uhlíko-kevlarového sendviče zajišťuje kompletní ochranu hlavy vč. týlu 

 Vyjímatelné velikostní vložky (S, M, L) 

 Nastavitelná vnitřní sluchátka – ochrana proti hluku 

 Možnost externího připojení radiostanice pomocí kabelu 

 Možnost připojení telefonu a dalších zařízení pomocí Bluetooth 

 Možnost propojení několika přileb (intercom) pomocí Bluetooth 

 Nízká hmotnost – 790 g včetně základního vybavení 

 Mikrofonní filtr chráněn průmyslovým vzorem 

 Velký výběr vyměnitelných ochranných plexi štítů 
 

Přejeme Vám spoustu krásných letových zážitků umocněných možnostmi přilby FULL CONTACT 4. 
 

NIRVANA TEAM  
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3 POUŽITÍ A KOMUNIKACE 
 
Přilba je díky své konstrukci, odhlučnění a systému diverzitního mikrofonu určena pro létání na motorových, zejména 
otevřených sportovních létajících zařízeních (SLZ). Je použitelná i pro bezmotorové létání, odhlučnění však izoluje pilota od 
okolních zvuků, a tak není přilba pro volné létání příliš vhodná. Přilba nesmí být používána pro lyžování, vodní sporty, jízdu 
na motocyklech a jízdních kolech. 
 

 
 

K přilbě je možné připojit externí komunikační přístroje dvěma způsoby: 
 

 pomocí kabelu 

 pomocí Bluetooth 
 

  

Nepoužívejte radiostanici v blízkosti čerpacích stanic, ve výbušném prostředí a všech 
prostorách, kde je používání těchto zařízení zakázáno. 
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Nejčastěji používané komunikační přístroje: 
 

 Radiostanice na frekvenci 446 MHz (PMR) 
S těmito radiostanicemi je umožněn volný provoz bez poplatků a registrace na základní generální licence ČTU a evropských 
předpisů pro radiostanice PMR. 
 

 Radiostanice na letecké frekvenci (118 – 138 MHz) 
V leteckém provozu je oprávněna použít radiostanici v leteckém pásmu pouze kvalifikovaná osoba s průkazem radiofonisty. 
Provoz tohoto typu radiostanice je zpoplatněn. 
 

 Telefon 
Přes Bluetooth je možné připojit telefon. Telefon je možné používat s ohledem na pravidla stanovená výrobcem a 
provozovatelem telefonní sítě. 
 

 Další zařízení 

- přehrávače hudby (walkmany, discmany, mp3…) 

- akustické letecké přístroje, přístroje signalizující překročení limitních hodnot (teplota motoru, stav paliva…) 

Pilot je plně odpovědný za průběh letu. 
Žádná činnost ani komunikace nesmí mít přednost před řízením SLZ. 
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4 VELIKOSTI 
 
Přilba správně zvolené velikosti pevně sedí na hlavě, nikde netlačí, umožňuje volné otáčení a záklon hlavy a neomezuje 
výhled žádným směrem. Přítlak sluchátek by měl být dostatečný pro odhlučnění. 
 

Velikost S M L 

Obvod hlavy (cm) 56 – 57 58 – 59 60 – 62 

Obvod hlavy (in) 22 22 
3
/4 23 

5
/8  

Hat 7 7 
1
/4 7 

1
/2 
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5 TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS 
 
 

Technické parametry 
 
Hmotnost   790 g 
Rozměry (d x š x v)  280 x 250 x 250 mm 
Skořepina   Sandwichová konstrukce z kevlaru, uhlíku a sklolaminátu s aramidovou výztuhou. 
 
 

Technický popis 
 

1 Ochranná skořepina 
2 Sluneční štítek (vyměnitelný) 
3 Tlačítko PTT 
4 Mikrofon 
5 Sluchátka s reproduktory 
6 Čelní polstrování (vyjímatelné) 
7 Temenní polstrování (vyjímatelné) 
8 Týlové polstrování 
9 Upínací pásek (nastavitelný) 
10 Konektory pro sluchátka a externí zařízení 
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6 FUNKCE 
 

Nasazení přilby 
Přilbu nasazujte uchopením skořepiny (1) za lícní výčnělky, mírně roztáhněte a nasaďte přes uši na hlavu. 
 

Sluneční štítek 
Sluneční štítek zabraňuje oslnění. Rozsah polohování je dán dorazy. Nepolohujte štítek mimo daný rozsah. Při startu 
použijte horní krajní polohu (štítek tak nebrání ve výhledu nahoru). Polohu proti oslnění nastavte až za letu. 
Sluneční štítek je vyměnitelný a v nabídce je několik druhů. Výměnu proveďte citlivým povolením dvou šroubů na každé 
straně, sejmutí štítku, nasazením štítku a jeho opětovným zajištěním původními šrouby. Šrouby dotahujte citlivě.  
 

Vysílání a příjem 
Pro vysílání pomocí radiostanice je nutno stisknout a podržet tlačítko PTT (3). Puštěním tlačítka jste na příjmu. Poloha 
tlačítka vpravo nahoře neomezuje pilota při řízení PK. 
Pro komunikaci pomocí telefonu a nebo jiných zařízení připojených přes bluetooth není nutné klíčovat pomocí tlačítka PTT.  
 

Připojení externích zařízení kabelem 
Kabel externích zařízení připojujte do konektoru pro sluchátka a externí zařízení a veďte ho pod vyjímatelným polstrováním. 
Podrobnosti v kapitole 7 – Zapojení kabelů. 
 

Připojení externích zařízení přes Bluetooth 
Zařízení Bluetooth připojte kabelem do konektoru přilby a na přilbu připevněte pomocí velcro pásky na pravé přední části 
přilby. Zařízení Bluetooth používejte v souladu s návodem dodaným se zařízením. 
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Diverzitní mikrofon 
Systém diverzitního mikrofonu aktivně potlačuje hluk motoru. Mikrofon (4) je umístěn na přední části ohebného krku,  který 
slouží k nastavení správné polohy. Při vysílání za letu by měl být mikrofon vzdálen asi 1 cm od úst.  
Není nutné do mikrofonu křičet, zatlumení mikrofonu ve spojení s aktivním elektronickým filtrem eliminuje všechny ostatní 
nežádoucí zvuky. 
Ohebný krk mikrofonu nepoužívejte ke zvedání a nošení přilby, není odnímatelný a má omezený rozsah pohybu. Samotný 
mikrofon na ohebném krku má pevnou polohu. Neotáčejte jím. 
 

Nastavení sluchátek 
Sluchátka (5) jsou odnímatelná a plně přestavitelná podle pozice uší. Při správném umístění sluchátka netlačí a dobře tlumí. 
Pro nalezení nejlepší pozice je možno sluchátko otočit zúženou stranou dolů, popřípadě vyměnit je mezi sebou (je nutné 
přepojit konektory na krabičce s konektory – 10). 
 

Polstrování 
Polstrování se skládá ze tří částí (6 – 8), je vyjímatelné, což usnadňuje jeho údržbu. 
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7 ZAPOJENÍ KABELŮ 
 

  
BLUETOOTH 

PRAVÉ 
SLUCHÁTKO 

LEVÉ 
SLUCHÁTKO 

RADIOSTANICE 
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8 OPRAVY A ÚDRŽBA 
 

 Nepoužívejte jiné než originální příslušenství. 

 Nenechávejte přilbu volně ležet na přímém slunci ani v prašném a vlhkém prostředí. 

 Nepokoušejte se nikdy přilbu a její příslušenství rozebírat ani opravovat. Případné opravy svěřte výrobci 
nebo autorizovanému prodejci. 

 K čištění skořepiny a štítku používejte vodu a běžný saponát. 

 Vyjímatelné díly polstrování je možno lehce ručně přeprat ve vlažné vodě. Poté všechny díly pořádně 
vysušte. 

 Sluchátka nenamáčejte! K jejich očištění použijte hadřík. 
 

 

9 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 

 Přilbu přepravujte v lehkém obalu dodaném výrobcem, abyste předešli případnému poškrábání přilby či 
vniknutí nečistot z okolního prostředí. 

 K přepravě a uskladnění můžete také zvolit některý z textilních kontejnerů nabízených výrobcem. 

 Při přepravě ani skladování nepokládejte na přilbu těžší předměty.Skladujte v suchém, bezprašném, 
teplotně stálém a čistém prostředí. 
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10 VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

Základní výbava 
Přilba FULL CONTACT 4 v základní výbavě obsahuje: 

 Ochrannou skořepinu 

 Sluneční štítek bez ochranného plexiskla 

 Tlačítko PTT 

 Mikrofon 

 Sluchátka s reproduktory 

 Polstrování 

 Upínací pásek (nastavitelný) 

 Konektory pro sluchátka a externí zařízení 
 
 

Příslušenství k přilbě (volitelné) 
 Plexi štít dlouhý čirý nebo kouřový 

 Plexi štít krátký čirý nebo kouřový 

 Kabel k radiostanici 
(nutné objednat dle typu radiostanice) 

 Bluetooth komunikátor 

 Radiostanice 

 Kontejner na přilbu 

 Držák radiostanice na popruh sedačky  
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11 ZÁRUČNÍ LIST 
 
Výrobní číslo:       Velikost: 
 

Záruka pokrývá vady práce a materiálu u všech součástí přilby, a to po dobu 12 měsíců. 
Záruka se poskytuje za podmínky, že kupující (uživatel) dodrží zásady správné obsluhy uvedené v návodu, který je k 
výrobku přiložen. 
Nárok na reklamaci se dokládá platným záručním listem s vyplněným datem prodeje a podpisem obou stran. 
Oprávněnost reklamace posuzuje servisní technik výrobce. 
 
Záruka se nevztahuje na: 
- poškození způsobená vnějšími událostmi 
- mechanická poškození 
- poškození vzniklá neodborným zásahem 
- poškození vzniklá nesprávným užíváním výrobku 
- poškození způsobená použitím neoriginálních dílů nebo doplňků 
- výrobce je oprávněn účtovat náklady spojené s neoprávněnou reklamací 

 
 
Datum ……………………………………     Prodejce …………………………………… 
 
Kupující svým podpisem potvrzuje, že byl informován o řádném užívání výrobku. 
 
       Kupující …………………………………… 

 

S M L XL

L 
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NIRVANA SYSTEMS s.r.o., Jateční 523, 760 01  Zlín, Czech Republic 

tel.: +420 577226616, fax: +420 577019117, sms: +420 775917001 
e-mail: info@nirvana.cz, http://www.nirvana.cz 

 
E-Shop: www.paramotors-shop.cz 

Facebook: www.facebook.com/nirvanaparamotors 


