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QUICKSTART
• Hövding indeholder et genopladeligt batteri. Sørg for, at
batteriet er ladet helt op, inden du bruger Hövding første
gang. Se afsnittet “Opladning af batteriet”.
• Aktivér din Hövding ved at lukke lynlåsen helt og knappe
on/off-knappen på kravens højre side. Gør det kun, når
du sidder på din cykel og er klar til at cykle. Når du har
gjort dette, kan du begynde at cykle sikkert.
• Deaktivér din Hövding ved at knappe on/off-knappen op
på kravens højre side. Gør det, inden du stiger af cyklen.
• BEMÆRK: Hövding er designet til at beskytte dig, når du
cykler, og derfor må den kun være aktiveret, når du cykler.
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DIN HÖVDING
Hövding er en revolutionerende airbag til cyklister, som
man har på i stedet for en hjelm. Hövding tilbyder verdens
uden tvivl bedste støddæmpende hovedbeskyttelse, og
den er samtidigt et praktisk og diskret tilbehør – nem at
have med.
Til forskel fra andre cykelhjelme placeres Hövding ikke på
hovedet, Du har den på som en krave omkring halsen. Kraven indeholder en airbag, der udløses og beskytter hovedet, hvis du kommer ud for en cykelulykke. Oppustningen
styres af sensorer, der registrerer den unormale bevægelse
hos cyklisten i tilfælde af en ulykke.
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SÅDAN BRUGER DU DIN HÖVDING
Din Hövding er designet til at beskytte dig, når du cykler,
og den må kun være aktiveret, når du cykler. Hövding
er kun beregnet til brug ved cykling i byen og ikke til
andre aktiviteter som ridning, skiløb, knallert-, inlines- og
skateboardkørsel osv. Med cykling menes cykling i by og
på landevej, men ikke ekstreme former for cykling som
BMX-cykling, terræncykling, downhill mountainbiking,
trickcykling og lignende. Hövding er designet til at beskytte
dit hoved i tilfælde af en cykelulykke ved at registrere dit
bevægelsesmønster. Når den er aktiveret, kan airbaggen
udløses og pustes op ved unormale bevægelser. Hvis din
Hövding er aktiveret, når du ikke sidder på cyklen, og du
bærer den omkring, kan dine bevægelser ligne dem, der
opstår i forbindelse med en ulykke, og dermed udløse
airbaggen.
HVAD KAN JEG KØRE PÅ?
Hövding er kun beregnet til brug sammen med tohjulede
standardcykler, elcykler og cykler med små hjul, inklusive
sammenklappelige cykler. Hövding kan bruges sammen
med en racercykel, men er ergonomisk optimeret til en
mere oprejst siddestilling. Hövding er ikke beregnet til brug
sammen med specialcykler som ethjulede cykler, tandemcykler, BMX-cykler, liggecykler, budcykler m.m.
HVEM KAN BRUGE DEN?
Hövding passer til en hovedstørrelse (omkreds) på 52-59 cm
og til halsmål med en omkreds på maks. 45 cm. Dette er det
absolut maksimale mål.
Hövding er beregnet til cyklister fra 15 år. Hövding må ikke
bruges til mindre børn, da de bevæger sig anderledes –
både ved normal cykling og i tilfælde af en ulykke – end
voksne. Ovennævnte specifikationer for anvendelse gælder
de angivne funktioner.
STØRRELSER
Hövding fås i tre kravestørrelser: Small (S), Medium (M) og
Large (L). De tilgængelige størrelser (Small, Medium og
Large) er tilpasset til de samme hovedstørrelser: 52-59 cm i
omkreds. Vælg den størrelse, der føles bedst. Vi anbefaler,
at din Hövding sidder så stramt som muligt, uden at det
føles ubehageligt. Small anbefales til halsmål under 36 cm.
Medium til halsmål mellem 34 og 42 cm. Large til halsmål
mellem 38 og 45 cm. Hövding 2.0 er tilpasset og testet til
halsmål med en omkreds på maks. 45 cm.
OPLADNING AF BATTERIET
Hövding indeholder et genopladeligt batteri. Lad batteriet
helt op, inden du bruger Hövding første gang. Det tager ca.
3 timer at lade batteriet helt op.
Oplad din Hövding ved at sætte det medfølgende USB-kabel i USB-stikket på kravens bagside.
Sæt derefter
USB-kablet i en ekstern oplader med en USB-port (som
dem, der følger med smartphones/tablets). Under opladning blinker lysdioderne på kravens forside.
Når din
Hövding er fuldt opladet, lyser alle dioder uden at blinke.
Hövdings batteri har en batteritid på ca. ni timer. Hövding
bruger kun batteri, når den er aktiveret.
Du kan kontrollere batteriniveauet ved at holde batteriknappen på kravens inderside inde i ca. 2 sekunder. Batteriknappen er placeret bag lysdioderne på kravens inderside.
Batteriniveauet kan også kontrolleres, når din Hövding er
deaktiveret.
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Et lydsignal gør dig opmærksom på, at batteriet skal lades
op, når der er en time tilbage. Derefter afgives der et lydsignal hvert femte minut, når Hövding er deaktiveret, for at
minde om, at batteriet skal lades op.
MONTERING AF COVERET
Hövding leveres med et aftageligt, sort stofcover.
Montér coveret ved at placeres det over kraven, og luk
lynlåsene på kravens yder- og inderside. Fjern coveret ved
blot at lukke lynlåsene op på begge sider.
SÅDAN TAGER DU DIN HÖVDING PÅ
Inden du tager din Hövding på, skal du tjekke, at du har
nok batteri til din tur – se OPLADNING AF BATTERIET for
yderligere information. Tag din Hövding på ved at placere
den rundt om din hals, og luk lynlåsen under hagen helt.
Lynlåsens tap er udstyret med en on/off-knap. Aktivér din
Hövding ved at lukke lynlåsen og knappe on/off-knappen
på kravens højre side. Et lydsignal samt lysdioder, der
begynder at lyse, indikerer, at Hövding er aktiveret.
• Lynlåsen skal være helt lukket, inden du aktiverer
din Hövding.
• Slå ikke din Hövding til ved at knappe on/ Hövding
må ikke bruges sammen med anden hoved- og
nakkebeskyttelse.
• Sørg for, at rivesømmen ikke dækkes af andet tøj.
Rivesømmen er sømmen på oversiden af din Hövding.
Dette er for at sikre, at der ikke er noget, der forhindrer
airbaggen i at pustes op, hvis du kommer ud for
en ulykke.
• Hövding må kun aktiveres, når du sidder på din
cykel og cykler.
SÅDAN CYKLER DU MED DIN HÖVDING
Aktivér din Hövding ved at lukke lynlåsen foran helt og
knappe on/off-knappen på kravens højre side. Tjek, at Hövding er aktiveret ved at lytte efter on-signalet, når du har
knappet on/off-knappen, eller ved at kontrollere, om on/
off-dioden lyser, inden du begynder at cykle.
Aktivér kun din Hövding, når du har den på og er klar til at
cykle. Ellers kan du risikere, at du glemmer, at du har Hövding på – aktiveret – og ved en fejltagelse udløser Hövding,
så den pustes op.
Hvis du cykler i larmende omgivelser, kan det være en god
ide at kontrollere batteriniveauet, inden du begynder at
cykle, da du måske ikke kan høre lydsignalerne.
Når du ikke skal cykle mere og vil tage Hövding af, så
knapper du on/off-knappen op og åbner den forreste lynlås
under hagen. Der afgives et lydsignal, der indikerer, at
Hövding er deaktiveret.
Når du har taget din Hövding af, kan du folde kraven sammen og lægge den ned i den medfølgende pose. Der er en
strop på kravens inderside (venstre side af lynlåsen), du kan
bruge til at hænge din Hövding op i, når du ikke bruger den.
On/off-knappen indeholder en magnet, der aktiverer
Hövding. Undgå derfor, at on/off-knappen på kravens højre
side kommer i kontakt med andre magneter (magnetlåse,
højtalere osv.).
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Der er lydsignaler for følgende funktioner:

under 20°C (-4 °F) eller over +50 °C (+122 °F).

Til – opadgående tone i tre trin.

Udsæt ikke Hövding for åben ild. Hövding indeholder en
gasgenerator, der kan gå i stykker, hvis den udsættes for
temperaturer over +130 °C (+266 °F), samt et litiumpolymerbatteri (mobiltelefonbatteri), der kan tage skade og i
ekstreme tilfælde begynde at brænde, hvis det udsættes
for temperaturer over +60 °C (+140 °F).

Fra – nedadgående tone i tre trin.
Lavt batteriniveau – når du har en times batteritid tilbage,
hører du to korte bip, der genteages én gang. Lyden gentages hvert femte minut.
Kritisk batteriniveau – du hører advarslen for lavt batteri
ti gange i træk. Derefter afspilles ”fra”-lyden, og Hövding
deaktiveres.
Produktfejl – højt og langt signal, der er svært at forveksle
med de andre lyde. Derefter afspilles ”fra”-lyden, og Hövding deaktiveres.
VEDLIGEHOLDELSE
Kontrollér med jævne mellemrum, at din Hövding ikke har
nogen synlige skader. Hvis Hövding har synlige skader, skal
du ikke bruge den, inden du har kontaktet vores kundeservice for yderligere information.
Kraven kan ikke vaskes, da den indeholder komponenter, der er følsomme over for fugt. Du kan dog forsigtigt
skrubbe pletter på kraven af med en fugtig klud. Det
omgivende stofcover beskytter kraven mod slitage, sved og
snavs. Coveret kan vaskes. Se vaskeanvisningerne for lige
netop dit cover.
VED FEJL
Hver gang Hövding starter, foretager produktet automatisk
en intern kontrol, der tester, om alle komponenter fungerer,
som de skal. Denne interne kontrol sker også løbende, når
din Hövding er aktiveret. Hvis noget skulle være i stykker,
advarer Hövding med et tydeligt lydsignal for produktfejl
og deaktiveres derefter automatisk.
Hvis Hövding ikke kan aktiveres efter et lydsignal for produktfejl, kan produktet ikke længeres bruges.
VIGTIG INFORMATION
Du må ikke reparere, sy i, demontere eller ændre Hövding.
Kun autoriserede personer må udføre service på Hövding.
Hövding indeholder dele, der kan medføre fare, hvis de
tages ud af kraven og håndteres forkert.
Hövding kan tåle regn. Derimod må Hövding ikke sænkes
ned i vand eller på anden måde udsættes for større vandmængder. Tør så vidt muligt ikke din Hövding med eksterne
varmekilder som føntørrer eller mikroovn.
Brug ikke Hövding, hvis der er huller i den, den er vandskadet, eller hvis der er sømme, der er revnet.
Aktivér kun Hövding, når du har den på og skal til at cykle
(se også ”SÅDAN CYKLER DU MED DIN HÖVDING”).

Hövding indeholder følsomme dele og bør håndteres forsigtigt. Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Sørg for, at Hövding er deaktiveret, når du rejser med andre
former for transportmidler som bil, tog, bus, fly osv.
Tilladelse til at medtage Hövding om bord på fly kan være
begrænset. Besøg vores hjemmeside for at læse seneste nyt.
Hövding kan ikke garantere komplet beskyttelse mod
spidse genstande.
Der kræves en unormal bevægelse hos cyklisten i forbindelse med en ulykke, for at Hövding skal kunne pustes op.
Airbaggen i Hövding er pustet helt op på ca. en tiendedels
sekund (0,1 sekund). Hvis man slår hovedet, inden Hövding
har reageret og er pustet helt op, kaldes det et “direkte slag”.
Eksempler på direkte slag kan være en istap, der falder ned
oppefra og lige ned på cyklistens hoved, eller hvis cyklisten
cykler ind i en gren i hovedhøjde. Direkte slag er dog en
meget usædvanlig type af cykelulykker.
Ingen cykelhjelm kan beskytte dig mod alle typer cykelulykker. I en kollision med motorkøretøjer er kollisionshastigheden altid en begrænsende faktor for, hvilken beskyttelse
en cykelhjelm kan tilbyde. Ved højere hastigheder øges
risikoen for direkte slag og dermed for andre indre skader –
skader som en cykelhjelm ikke kan beskytte imod.
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Hövding er i overensstemmelse med bestemmelserne i
Rådets direktiv 89/686/EØF. Notificeret organ nr. 0402
(SP). Der ligger en kopi af overensstemmelseserklæringen
på vores hjemmeside.
ERKLÆRING OM, AT PRODUKTET IKKE
INDEHOLDER FARLIGE STOFFER
Vi erklærer, at dette produkt og tilhørende covers ikke
indeholder stoffer, der er kendte for at påvirke eller mistænkes for at kunne påvirke brugerens helbred.
GENVINDING
For information om genvinding, se vores hjemmeside,
www.hovding.com.
KONTAKT
Se vores kontaktoplysninger på www.hovding.com.

Dæk det ikke rivsømmen på din Hövding med fx et tætsiddende halstørklæde. Rivesømmen er sømmen midt på
oversiden af din Hövding.
Ekstreme frisurer eller hovedbeklædninger kan eventuelt
vanskeliggøre oppustningen af airbaggen, hvis de er alt for
store, stive eller tunge. De fleste frisurer og hovedbeklædninger er ikke nogen hindring for oppustningen. For information om, hvilke frisurer og hovedbeklædninger, der ikke
anbefales sammen med Hövding, se vores hjemmeside.
Opbevar ikke Hövding ved høje temperaturer, fx i en bil i
direkte sollys. Hövding skal ikke anvendes ved temperaturer
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