
Návod na úžívání a údržbu pro rukavice 
 
100% kůže Pittards, textilní materiál: Cordura 500D, Maxtex, 3M Scotchlite reflexní materiál, vodní 
membrána Warm & Dry, Neprat, nežehlit, chemicky nečistit, pouze otřete vlhkým hadříkem, poté 
důkladně naimpregnujte. Životnost rukavic závisí na frekvenci používání. Upozorňujeme, že při 
zvýšeném pocení nebo provlhnutí může částečně pouštět barvu. E chemicky nečistit, G nebělit, H 
nesušit sušit v sušičce,  M nežehlit 

 

 
Návod na užívání a údržbu pro kožené oblečení 

 
100% pravá hovězí kůže (Pittards kůže),  vyjímatelné CE homologované protektory – norma: 
EN1621-1, podšívka thermomix: 100% polyester. Neprat, nežehlit, chemicky nečistit.  Podšívka: 
šetrné ruční praní. Bunda: neprat, pouze otřete vlhkým hadříkem, poté důkladně naimpregnujte 
balzámem se včelím voskem.  Životnost bundy/kalhot a protektorů závisí na frekvenci používání. 
Protektory po pádu vyměňte.  Ošetření: speciální suché čištění kůže. 
Výrobce: Spark Co. Výhradní dovozce: Motorcycles & Powersports s. r. o. 

 
 
 
Návod na užívání a údržbu pro textilní rukavice 
 
Dlaň: 100% pravá hovězí broušená kůže, vrchní část rukavice: polyester/polyamid. Neprat, 
nežehlit, chemicky nečistit, pouze otřete vlhkým hadříkem. Životnost rukavic závisí na frekvenci 
používání. Upozorňujeme, že při zvýšeném pocení nebo provlhnutí může částečně pouštět barvu. 
Chemicky nečistit, G nebělit, H nesušit sušit v sušičce,  M nežehlit 

 

 
  Návod na užívání a údržbu pro textilní oblečení 
 

Textilní  oblečení:  složení Cordura, vodní membrána warm & dry, vyjímatelné CE homologované 
protektory – norma: EN1621-1, podšívka thermomix: 100% polyester. Nepoužívat aviváž. Bunda, 
podšívka – ruční praní. Nebělit, nesušit v sušičce. Chemicky nečistit. Nežehlit. Životnost bundy a 
protektorů závisí na frekvenci používání. Protektory po pádu vyměňte.  
Výrobce: Spark Co. Výhradní dovozce: Motorcycles & Powersports s. r. o. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vážený zákazníku, 
koupí přilby Cyber se Vám dostává do ruky výrobek, kde je maximální důraz kladen na spolehlivost a 
kvalitu zpracování. 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ MOTOCYKLOVÝCH PŘILEB CYBER 
- přilbu vybírejte s maximálním důrazem na volbu správné velikosti, tzn. nesmí být příliš volná ani 

těsná, s výběrem Vám ochotně pomůže prodejce 
- nikdy za jízdy nepoužívejte přilbu bez zapnutého bezpečnostního řemínku a sklopeného hledí (je-

li jím přilba vybavena) 
- pozor, polstrování přilby snižuje kontakt s okolním prostředím, okolní zvuky bývají výrazně 

redukovány 
- přilbu používejte pouze vy, jiná osoba může znehodnotit vytvarování polstrování dle tvaru Vaší 

hlavy 
- přilba, která utrpěla náraz, musí být vyměněna, přestože nejeví zjevné známky poškození 
- ochranný štít/plexi je třeba udržovat čistý, pro čištění používejte pouze vlažnou vodu s neutrálním 

saponátem nebo ethylalkohol, nikdy nepoužívejte agresivní prostředky jako benzín, ředidla apod. 
- ochranný štít/plexi je třeba mít při jízdě vždy zavřený, nepoužívejte zatmavené/tónované plexi  při 

snížené viditelnosti 
- výměnu plexi vždy svěřte školenému personálu/zástupcům prodejců, abyste předešli případnému 

poškození výklopného mechanismu 
- nevystavujte přilbu přímým tepelným zdrojům a vysokým teplotám, přilbu uchovávejte v suchém a 

větraném prostředí 
- v případě vyjímatelného polstrování toto ručně vyperte vlažnou vodou se saponátem a nechte 

uschnout při pokojové teplotě 
- používejte pouze originální díly a doplňky 
- působení slunečního záření zhoršuje užitné vlastnosti plastového materiálu, proto je nutné přilbu 

z plastu zhruba po třech letech vyměnit, u kompozitových materiálů je tato doba zhruba 
dvojnásobná, vždy však záleží na intenzitě užívání a skladování přilby  

- při užívání výrobku tento nevystavujte vysokým či nízkým teplotám pod bodem mrazu (může dojít 
ke křehnutí popř. tavení plastových komponentů či skořepiny), v opačném případě může mít 
nesprávné užívání přilby vliv na její životnost a může vést k omezení doby či úplné ztrátě záruky 

- přilba je homologovaná dle normy ECE 22.05. Konkrétní homologační číslo najdete vždy na 
upínacím pásku. 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Prohlašujeme, že daný výrobek se shoduje se schváleným typem: 
US – 97 E1 – 05300228/P – 001, PLEXI  E1 - 05300163 
US – 95 E1 – 05300228/P – 001, PLEXI  E1 - 05300163 
US – 94 E1 – 05300181/P – 001  PLEXI  E1 – 05300163 
US – 91 E1 – 05300206/P – 001  PLEXI  E1 – 05300159 
US – 38 E1 – 05300181/P – 001  PLEXI  E1 – 05300163 
UX – 22 E1 – 05300094/P – 012 
UX - 25   E1 – 05300094/P – 012  
U – 12 E1 – 05300097/J – 002  PLEXI  E1 – 05300162 
U – 13 E1 – 05300097/J – 002  PLEXI  E1 – 05300162 
U – 376 E1 – 05300097/J – 002  PLEXI  E1 – 05300162 
U – 378 E1 – 05300097/J – 002  PLEXI  E1 – 05300162 
U – 216 E1 – 05300181/P – 001  PLEXI  E1 – 05300163 
U – 6 E1 – 05300199/J – 001   
 
POZOR 
- Přilba musí být používána pouze v souladu s. návodem k použití, v opačném případě dochází ke 

ztrátě záruky. Záruka se vztahuje na výrobní či materiálové vady a nelze uplatnit na vady vzniklé 
hrubým zacházením a tepelným působením (viz. výše).  

- Reklamované zboží musí být čisté, nepoškozené. V opačném případě nemůže být přijato 
k reklamaci. 

Co nejvíce kilometrů vez nehody Vám přeje firma Motorcycles & Powersports s. r. o., výhradní 
dovozce přileb Cyber 
Motorcycles & Powersports s. r. o. (místo pro montáž a konzultace) 


