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Určení správné velikosti helmy 

Helma je dodávána v několika velikostech. K určení správné velikosti je potřeba 
věnovat velkou pozornost. Nesprávně zvolená velikost může mít za následky 
například bolesti hlavy, otlaky a nesprávně sedící helmu na hlavě. Proto prosím 
věnujte svou pozornost při výběru velikosti. K výběru správné velikosti vám 
pomůže tento obrázek. 

S - 55-56 cm 
M - 57-58 cm 
L - 59-60 cm 
XL - 61-62 cm 
XXL - 63-64 cm 

Velikosti helem: 

 

 

 

 



Dual visor systém a jeho funkce 

Helma je opatřena dvěma překrytými visory v čiré a tmavé barvě. Visory se dají 
použít jednotlivě, ale pro větší bezpečí i oba dva současně. Použití visorů ne-
brání v používání s dioptrickými brýlemi. Použití visoru a možné varianty visorů 
jsou zobrazeny v následujících obrázcích. 

                                        

Použití jednotlivých visorů:  

 

Možnosti použitelných visorů: 

 



Použití helmy v palubním interkomu 

Helmu je možné použít v palubním interkomu po připojení do palubní zástavby 
pomocí konektoru U-174, nebo jiného druhu připojení. Podle nastavení palub-
ního interkomu je možné helmu použít buď v režimu VOX, nebo pomocí pří-
davného PTT tlačítka pro možnost vysílání a komunikace přes interkom. Mikro-
fon komunikačního setu mějte vždy tak, aby se molitanová ochrana mikrofonu 
lehce dotýkala rtů a to pro lepší přenos hlasu a správnou funkci mikrofonu. 

Použití helmy osazené Bluetooth modulem 

Helma osazená přídavným BT modulem slouží k bezdrátovému připojení mobil-
ního telefonu, nebo jiného zařízení s funkcí Bluetooth. Při připojení mobilního 
telefonu je možné uskutečňovat telefonní hovory bez nutnosti sundání helmy 
s hlavy. Příjem hovorů probíhá buď zmáčknutím příslušného tlačítka, nebo au-
tomaticky po pátém zazvonění. Propojení přes BT modul neovlivňuje funkci 
helmy připojené do palubního interkomu. Také je možné helmu osazenou BT 
modulem propojit s další helmou s BT modulem a použít bezdrátového spojení 
„helma-helma“ až na vzdálenost 1200 metrů v závislosti na terénu. K tomuto 
spojení mezi helmami není zapotřebí žádného dalšího zařízení. Toto spojení 
funguje ve full duplex módů. 

Údržba a čištění helmy, visorů 

V případě, že helmu nebudete nějaký čas používat doporučujeme helmu uscho-
vat do přepravní tašky. Helmu nevystavujte přímému slunci a vysokým teplo-
tám. Před použitím helmy je potřeba vždy zkontrolovat funkčnost helmy a pří-
padně dotáhnout šrouby na překrytu visorů a šrouby na úchytech sluchátek. 

Údržba helmy: 

Helmu je možné čistit vlažnou vodou s přídavkem saponátu na nádobí, případ-
ně speciálními přípravky na čištění např. HELMET & VISOR CLEANER od Firmy 
MOTIP. Interier a vnitřní polstrování helmy je možné čistit vlhčenou tkaninou 
s přídavkem mýdla, nebo podobného neagresivního přípravku. Doporučení vý-
robce je použít přípravek Fa. Turtle Wax Interior I. Po použití tohoto přípravku 
doporučujeme vytřít jen vlhkou tkaninou. 

Čištění helmy: 

 

 



Na čištění visoru doporučujeme použít utěrku s mikrovláken s mírným přítla-
kem, aby nedošlo k poškrábání visoru. Také je možné použít kombinaci utěrky 
s mikrovláken a přípravku HELMET & VISOR CLEANER od firmy MOTIP. 

Číštění visorů:  

Řešení poruch helmy, nebo komunikačního setu 

V případě závady na helmě, nebo na komunikačním setu se obraťte na autori-
zovaný servis, případně na výrobce. 

Revize a opravy 

Výrobcem doporučený interval pro revize helmy a komunikačního setu je sta-
noven na 24 měsíců. V případě potřeby je doporučeno provést revizi dříve. 
Vždy, když jsou uživatelem zaznamenány odlišnosti od plně funkčního stavu. 
Opravy a revize zařízení je možné provádět u výrobce, nebo jím autorizovaného 
servisu. Pro seznam autorizovaných servisů se obraťte na výrobce zařízení. 

Provozní parametry a omezení 

Přilba RH-20 je určena pro provoz ve vrtulnících leteckých záchranných služeb. 
Z toho plynou určitá specifika použití. Helmu se nedoporučuje používat 
v letounech s pevným křídlem, otevřeným kokpitem a s vyšší cestovní rychlostí 
než 250 km/hod. Také se nedoporučuje používání kabelu helmy v napnutém 
stavu 200 cm po delší dobu z důvodu možného poškození kabelu, případného 
zlomení, utržení konektoru či vytržení kabelu s náušníku komunikačního setu. 
Helma je ve standartu vybavena spirálovým kabelem s délkou 75/200 cm. Ko-
vový pantograf sloužící k uchycení a aretaci mikrofonu v poloze před ústy. Ko-
munikační set je osazen elektretovým mikrofonem pracujícím v rozsahu 150-
1000 OHM. Reproduktorové vložky sluchátek jsou 300 OHM a v provedení s BT 
modulem jsou 300/32 OHM. Komunikační set je také vybaven s možností vlast-
ní nastavení hlasitosti a to buď společně pro obě sluchátkové mušle, nebo pro 
každou samostatně (v závislosti na konfiguraci). 

 

 

 

 

 



 

Schéma zapojení 

 

Doba životnosti a doba použití přilby 

Životnost přilby je ovlivněna několika faktory, jako jsou chlad, teplo, chemikálie, 
sluneční světlo či špatné používání. Denně a před každým použitím by měla být 
provedena kontrola s cílem identifikovat možné poškození (praskliny, trhliny, 
bodová poškození) přilby a ověřena funkčnost sluchátkového setu. Každá 
přilba, která utrpěla značný náraz , nebo jeví známky opotřebení, musí být 
OKAMŽITĚ vyměněna! Technická životnost přilby je 5 let od prvního použití. 
Tuto životnost je možné dále prodloužit revizí u výrobce o další 2 roky a násled-
ně každé 2 roky, pokud bude přilba vyhovovat prodloužení životnosti. Maxi-
mální doba skladování před prvním použitím je 4 roky v suchém a tmavém pro-
středí v přepravním vaku, tašce. 



EN 

Determining the correct helmet size 

The helmet is available in several sizes. Great care must be taken to determine 
the correct size. An incorrect size can result in, for example, headaches, bruises 
and an incorrectly fitting helmet on the head. Therefore, please pay attention 
when choosing the size. This image will help you choose the right size.  

S - 55-56 cm  
M - 57-58 cm  
L - 59-60 cm  
XL - 61-62 cm  
XXL - 63-64 cm 

Helmet sizes:  

 

 

 

 

 



Dual visor system and its functions  

The helmet is equipped with two covered visors in clear and dark colors. Visors 
can be used individually, but for greater safety, both at the same time. The use 
of visors does not preclude use with prescription glasses. The use of visor and 
possible variants of visor are shown in the following figures. 

 

Use of individual visors: 

 

Possibilities of usable visors: 

 



Use of a helmet in the on-board intercom 

The helmet can be used in the on-board intercom after connection to the on-
board installation using the U-174 connector, or another type of connection. 
Depending on the settings of the on-board intercom, the helmet can be used 
either in VOX mode or by means of an additional PTT button for the possibility 
of transmission and communication via the intercom. Always keep the micro-
phone of the communication set so that the foam protection of the micropho-
ne touches your lips lightly for better voice transmission and proper micropho-
ne function. 

Use of a helmet equipped with a Bluetooth module 

The helmet equipped with an additional BT module is used for wireless con-
nection of a mobile phone or other device with Bluetooth function. When a 
mobile phone is connected, it is possible to make phone calls without having to 
remove the helmet from the head. Calls are answered either by pressing the 
appropriate button or automatically after the fifth ring. The connection via the 
BT module does not affect the function of the helmet connected to the on-
board intercom. It is also possible to connect a helmet equipped with a BT mo-
dule with another helmet with a BT module and use a wireless "helmet-
helmet" connection up to a distance of 1200 meters depending on the terrain. 
No additional equipment is required for this connection between the helmets. 
This connection works in full duplex modes. 

Maintenance and cleaning of helmets, visors 

If you will not be using the helmet for some time, we recommend storing the 
helmet in a transport bag. Do not expose the helmet to direct sunlight or high 
temperatures. Before using the helmet, always check the functionality of the 
helmet and, if necessary, tighten the screws on the visor cover and the screws 
on the headphone holders. 

Helmet maintenance: 

The helmet can be cleaned with lukewarm water with the addition of dishwa-
shing detergent, or special cleaning products such as HELMET & VISOR CLEA-
NER from the MOTIP company. The interior and inner padding of the helmet 
can be cleaned with a damp cloth with the addition of soap or similar non-
aggressive product. The manufacturer's recommendation is to use Fa. Turtle 

Helmet cleaning: 



Wax Interior I. After using this product, we recommend wiping only with a 
damp cloth. 

We recommend using a microfiber cloth with a slight pressure to clean the vi-
sor to avoid scratching the visor. It is also possible to use a combination of a 
microfiber cloth and HELMET & VISOR CLEANER from MOTIP. 

Visor cleaning: 

Troubleshooting of helmet or communication set faults 

In the event of a defect in the helmet or communication set, contact an autho-
rized service center or the manufacturer. 

Revisions and repairs 

The manufacturer's recommended inspection interval for the helmet and 
communication set is set at 24 months. If necessary, it is recommended to per-
form the revision earlier. Whenever the user notices differences from a fully 
functional state. Repairs and inspections of the device can be performed by the 
manufacturer or its authorized service. Contact the device manufacturer for a 
list of authorized services. 

Operating parameters and limitations 

The RH-20 helmet is intended for operation in helicopters of air rescue services. 
This results in certain specifics of use. The helmet is not recommended for use 
in aircraft with a fixed wing, open cockpit and a cruising speed higher than 250 
km / h. It is also not recommended to use the helmet cable in a taut state of 
200 cm for a long time due to possible damage to the cable, possible breakage, 
tearing of the connector or tearing of the cable from the communication set 
earpiece. The helmet is equipped as standard with a spiral cable with a length 
of 75/200 cm. Metal pantograph used to attach and lock the microphone in 
front of the mouth. The communication set is equipped with an electret micro-
phone operating in the range of 150-1000 OHM. The speaker headphone in-
serts are 300 OHM and in the version with the BT module they are 300/32 
OHM. The communication set is also equipped with the possibility of customi-
zing the volume, either together for both headphone shells or for each separa-
tely (depending on the configuration). 

 

 



 

Diagram 

 

Lifetime and time of use of the helmet 

The life of the helmet is affected by several factors, such as cold, heat, chemi-
cals, sunlight or misuse. A check should be performed daily and before each 
use to identify possible damage (cracks, tears, spot damage) to the helmet and 
to verify the functionality of the headset. Any helmet that has suffered a signi-
ficant impact or shows signs of wear must be replaced IMMEDIATELY! The 
technical life of the helmet is 5 years from the first use. This service life can be 
further extended by a revision at the manufacturer for another 2 years and 
then every 2 years, if the helmet is suitable for life extension. The maximum 
storage time before the first use is 4 years in a dry and dark environment in a 
transport bag. 



 

Poznámky / comment 
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