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RYCHLÝ START
• Přilba Hövding je vybavena nabíjecí baterií. Před prvním
použitím Hövdingu musí být zcela nabitá. Viz oddíl Nabíjení baterie.
• Přilba Hövding se aktivuje úplným zatažením zipu a umístěním tlačítka vypínače na pravou stranu límce. Aktivujte teprve, když budete sedět na kole, bezprostředně
před vyjetím. Dodržením těchto kroků pojedete na kole
bezpečně.
• Hövding se deaktivuje odebráním tlačítka vypínače z
pravé strany límce. Deaktivujte před slezením z kola.
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• POZOR: Hövding je určen k Vaší ochraně za jízdy na kole,
pročež jej aktivujte jen za jízdy na kole.
VÁŠ HÖVDING
Hövding je revoluční airbag pro cyklisty, jenž se používá
místo cyklistické přilby. Nabízí ve srovnání s cyklistickými
přilbami kdekoli jinde na světě nejlepší tlumení nárazu a
navíc je praktickým, diskrétním doplňkem, který je snadné
mít kdekoli s sebou na cestách.
Na rozdíl od jiných přileb se Hövding nenasazuje na hlavu,
nýbrž kolem krku jako límec. V límci je airbag, který se při
nehodě na kole nafoukne a chrání hlavu. Nafouknutí řídí
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čidla, která zaznamenávají cyklistovy nezvyklé pohyby
při nehodě.

bude-li Hövding aktivován, a připomínat nutnost
dobití baterie.

POUŽÍVÁNÍ PŘILBY HÖVDING
Hövding je určen k Vaší ochraně za jízdy na kole, pročež jej
aktivujte jen za jízdy na kole. Je zkonstruován pro městskou
cyklistiku, nikoli pro aktivity jako jízda na koni, mopedu,
lyžování, inline bruslení, jízda na skateboardu apod.
Cyklistikou míníme městskou a silniční cyklistiku, tedy ne
extrémní druhy jízdy na kole jako BMX, jízdu v terénu či
horskou cyklistiku. Hövding má chránit hlavu při nehodách
na kole registrováním vzorů pohybu. Po aktivaci se airbag
může spustit tak, že se nafoukne při zaznamenání nezvyklých pohybů. Bude-li Hövding aktivován, když na jízdním
kole nebudete sedět a budete ho nosit, mohlo by se stát, že
to přístroj bude považovat za nehodu a spustí se.

NASAZENÍ POUZDRA NA LÍMEC
Hövding se dodává se snímatelným černým
základním pouzdrem.

NA ČEM MŮŽU JEZDIT?
Hövding je určen pouze k jízdě na standardních jízdních
kolech se dvěma koly, elektrokolech a jízdních kolech s
malými koly včetně bicyklů skládacích. Lze ho používat
pro silniční cyklistiku, je však ergonomicky optimalizován
pro vzpřímenější pozici sedícího jezdce. Není vytvořen pro
speciální jízdní kola, motocykly, tandemy, kola BMX, ležáky,
nákladní kola apod.
KDO HO MŮŽE POUŽÍVAT?
Hövding se vyrábí pro velikosti hlavy (obvod) 52-59 cm
(20,5–23,2”) a pro obvod krku maximálně 45 cm (17,7”). To
je nejzazší maximální velikost.
Hövding je určen pro cyklisty ve věku od 15 let včetně a
výše. Nesmějí ho užívat menší děti, jelikož se pohybují při
normální jízdě na kole i při nehodách jinak než dospělí.
Specifikace k použití platí pro uvedenou funkci.
VELIKOSTI
Hövding se vyrábí ve třech velikostech: Small (S) a Medium
(M) a Large (L). Velikosti k dostání (S, M a L) jsou nastaveny
na stejnou velikost obvodu hlavy: 52-59 cm. Vyberte si tu
velikost, kterou pociťujete jako nejpříjemnější. Doporučujeme, aby Hövding seděl co nejtěsněji, ovšem stále pohodlně. Small doporučujeme pro obvod krku menší než 36 cm,
Medium doporučujeme pro obvod krku mezi 34 a 42 cm a
Large pro obvod krku 38-45 cm. Hövding 2.0 je přizpůsoben
a otestován na obvod krku do maximálně 45 cm.
NABÍJENÍ BATERIE
Hövding obsahuje nabíjecí baterii. Než začnete Hövding
poprvé používat, nabijte baterii naplno. Plné nabíjení trvá
asi tři hodiny.
K nabití baterie použijte kabel s konektorem USB, jenž
se připojuje k zásuvce USB vzadu na límci.
Pak
zapojte kabel do externího nabíječe se zásuvkou USB (jako
jsou přibalovány ke smartphonům či tabletům). Při nabíjení
blikají světelné diody vpředu na límci, a když je Hövding
plně nabit, všechny diody svítí nepřetržitě.
Baterie Hövdingu stačí asi na devět hodin používání. Hövding spotřebovává energii, jen když je aktivován.
Úroveň nabití baterie můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka baterie uvnitř límce po dobu asi dvou vteřin. Tlačítko
baterie je za diodami uvnitř límce. Úroveň nabití můžete
kontrolovat i při vypnutém přístroji.
Na potřebu nabití baterie Vás upozorní zvukový signál
v předstihu jedné hodiny. Zazní pak každých pět minut,
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Pouzdro nasadíte tak, že ho položíte na límec a zatáhnete
oba zipy nahoře na vnitřní a vnější straně límce. Sejmete
pouzdro tak, že prostě zipy na obou stranách zase roztáhnete.
NASAZENÍ HÖVDINGU
Před nasazením Hövdingu se přesvědčte, zda je baterie
dostatečně nabitá pro předpokládanou jízdu – více informací viz v oddílu NABÍJENÍ BATERIE. Hövding nasadíte tak,
že si ho položíte kolem krku a zatáhnete zip vpředu pod bradou až nadoraz. Držák zipu je vybaven poutkem s vypínačem. Když se zip vytáhne až nadoraz a poutko s vypínačem
připne na pravou stranu límce, Hövding se aktivuje. Ozve se
zvukový signál a současně začnou svítit světelné diody, což
oznamuje, že Hövding je v provozu.
• Před aktivováním Hövdingu musí být zip zatažen
až nadoraz.
• Hövding se nesmí používat s jinými ochranami
hlavy a zátylku.
• Zajistěte, aby trhací šev na horní straně límce nebyl přikryt jinou částí obleku. Takto zajistíte, aby nic nebránilo
nafouknutí airbagu.
• Hövding aktivujte pouze, když budete sedět na
kole a jezdit.
JÍZDA NA KOLE S HÖVDINGEM
Aktivujte Hövding zatažením zipu vpředu nadoraz a
připnutím vypínače na pravou stranu límce. Zda je Hövding
aktivován zjistíte, když zazní zvukový signál po připnutí
vypínače, nebo též tím, že svítí signální diody. Učiňte tak,
než se rozjedete.
Hövding aktivuje, jen když ho máte nasazený na sobě a
vyjíždíte na kole. Jinak vzniká riziko, že zapomenete, že
máte aktivovaný Hövding na sobě a omylem pak spustíte
nafouknutí Hövdingu.
Pokud pojedete v hlučném prostředí, nebude na škodu před
jízdou úroveň nabití baterie ověřit, jelikož pak třeba neuslyšíte zvukové signály.
Po sejmutí Hövdingu z krku ho můžete složit a uložit do
dodávané tašky. Na límci je detail uvnitř límce (na levé
straně zipu), který lze použít k zavěšení Hövdingu, když ho
nepoužíváte.
Vypínač má v sobě magnet, který Hövding aktivuje. Proto
Hövding nepřibližujte k jiným magnetům (magnetickým
zámkům, reproduktorům apod.).
Přístroj je vybaven zvukovými signály s těmito funkcemi:
Zapnutí – tři stoupající tóny.
Vypnutí – tři klesající tóny.
Nízká úroveň nabití baterie – když zbývá do vybití
baterie jedna hodina, uslyšíte dvě krátká pípnutí opakující
se dvakrát za sebou. Signál se opakuje po každých
pěti minutách.
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Kritická úroveň nabití baterie – uslyšíte varovný signál
nízké úrovně nabití baterie desetkrát za sebou. Pak se ozve
signál vypnutí a Hövding se sám vypne.
Porucha výrobku –hlasitý dlouhý signál nezaměnitelný s
ostatními zvukovými signály. Pak se ozve signál vypnutí a
Hövding se sám vypne.
ÚDRŽBA
Pravidelně kontrolujte, zda Váš Hövding není viditelně
poškozen. V případě poškození ho nepoužívejte, dokud se
nespojíte s naším oddělením služeb zákazníkům a nezískáte
další rady.
Límec se nedá prát, protože obsahuje součásti, které
vlhkost nesnesou. Můžete však odstranit případné skvrny
opatrným drhnutím a mnutím vlhkým hadříkem. Límec
chrání před oděrem, potem a nečistotami obalující jej
pouzdro z textilu. Pouzdro se dá prát, viz instrukce na praní
pro pouzdro.
V PŘÍPADĚ PORUCHY
Hövding při každém startu automaticky provádí vnitřní
kontrolu a testuje všechny komponenty, zda fungují, jak
mají. Tato vnitřní kontrola probíhá také kontinuálně při jízdě.
Jestliže se něco porouchá, Hövding varuje jasným zvukovým signálem poruchy a pak se sám vypne.
Pokud nelze Hövding aktivovat po signálu chyby, výrobek
již není použitelný.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nesmíte Hövding opravovat, zašívat, rozmontovávat nebo
měnit. Servis Hövdingu může vykonávat pouze autorizovaný
personál. Hövding obsahuje součásti, které mohou být
nebezpečné, pokud se vyjmou a chybně se s nimi zachází.
Hövding je odolný v dešti. Nesmí se však nořit do vody
nebo jinak zbytečně vodě vystavovat. Nepokoušejte se
sušit Váš Hövding vnějším zdrojem tepla jako fénem nebo
mikrovlnnou troubou.
Nepoužívejte Hövding proděravěný, poškozený vodou,
nebo jehož švy praskly.
Hövding zapínejte pouze, když ho máte nasazen a v přímé
souvislosti s Vaší jízdou na kole (viz též JÍZDA NA KOLE S
HÖVDINGEM).

Hövding obsahuje choulostivé součásti, s nimiž je třeba
zacházet opatrně. Skladujte mimo dosah dětí.
Dohlédněte, aby byl Hövding vypnut, když pojedete jinými
druhy dopravy jako autem, vlakem, autobusem, letadlem
apod.
Může se stát, že Vám nepovolí vzít Hövding na palubu letadla. Navštivte naši webovou stránku, kde můžete vyhledat
čerstvé informace.
Hövding nezaručuje naprostou ochranu proti ostrým předmětům.
Hövding se nafukuje pouze tehdy, když cyklistovy pohyby
nabydou zvláštní charakter při nehodě. Airbag se zcela
nafoukne asi za jednu desetinu vteřiny (0,1 s). Náraz do
hlavy, který nastane před spuštěním a nafouknutím Hövdingu, se nazývá přímý náraz.
Příkladem přímého nárazu může sloužit pád rampouchu na
hlavu cyklisty nebo náraz při jízdě do větve ve výši hlavy.
Přímé nárazy jsou ovšem velmi nezvyklou kategorií nehod
na kole.
Žádná cyklistická helma neochrání před všemi druhy nehod
na kole. Při srážce s motorovým vozidlem je limitním faktorem pro ochranu, kterou přilba skýtá, vždy rychlost nárazu.
Při vyšších rychlostech roste riziko přímého nárazu a
vzniku vnitřních poranění cyklisty, proti nimž přilba žádnou
ochranu neposkytuje.
UJIŠTĚNÍ O ES SHODĚ
Hövding se shoduje s předpisy ve směrnici Rady 89/686/
EHS. Notifikovaný orgán č. 0402 (SP). Na naší webové
stránce je kopie prohlášení o shodě.
UJIŠTĚNÍ O ABSENCI ŠKODLIVÝCH LÁTEK
Prohlašujeme, že tento výrobek s přiloženými pouzdry
neobsahuje látky známé či podezřívané
z vlivu na zdraví uživatele.
RECYKLACE
O recyklaci se dozvíte na naší webové stránce.
KONTAKT
Informace o kontaktech jsou na www.hovding.com.

Nepokrývejte ničím, třeba šálou, trhací šev na Hövdingu.
Trhací šev vede uprostřed horní strany Hövdingu.
Extrémní účesy nebo pokrývky hlavy, jsou-li příliš objemné,
tuhé nebo těžké, mohou případně ztížit nafouknutí airbagu.
Většina účesů a pokrývek hlavy ovšem nepůsobí při nafouknutí potíže. Podrobněji o nedoporučovaných účesech a
pokrývkách hlavy pro Hövding na naší internetové stránce.
Neskladujte Hövding ve vysokých teplotách, například v
autě při pálícím slunci. Hövding se nesmí používat při teplotách pod -20 °C (-4 °F) a nad +50 °C (+122 °F).
Nevystavujte Hövding otevřenému ohni. Hövding obsahuje
vyvíječ plynu, který se může zničit, bude-li vystaven teplotě
nad +130 °C (+266 °F), a dále lithium-polymerovou baterii
(baterii pro mobilní telefony), která by se mohla poškodit
nebo v extrémních případech začít hořet, bude-li vystavena
teplotám nad +60 °C (+140 °F).
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