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KIIRKÄIVITUS
• Hövding sisaldab laetavat akut. Enne esimest kasutuskorda veenduge kindlasti, et teie Hövdingi aku on täielikult laetud. Vaadake jaotist “AKU LAADIMINE”.
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• TÄHELEPANU: Hövding’i eesmärk on kaitsta teid
rattasõidul ning seetõttu tuleks see aktiveerida ainult
jalgrattasõidu ajal.

• Oma Hövdingi aktiveerimiseks tõmmake lukk kinni
ning kinnitage sisse/väljalülitamise nupp krae paremale
poolele. Tehke seda ainult siis, kui olete ratta seljas ning
valmis sõitu alustama. Kui need sammud on täidetud
olete valmis turvaliseks rattasõiduks.

TEIE HÖVDING
Hövding on revolutsiooniline õhkpadi jalgratturitele, mida
saab kanda kiivri asemel. Hövding pakub võrreldes kõigi
teiste pea kaitse vahenditega üle maailma konkurentsitult
kõige paremat löögisummutust ning on samuti praktiline ja
tagasihoidlik aksessuaar, millega on ka lihtne ringi liikuda.

• Selleks, et oma Hövding välja lülitada eemaldage sisse/
väljalülitamise nupp krae paremast servast. Tehke seda
enne rattalt mahatulekut.

Erinevalt rattakiivritest ei kanta Hövdingi peas. Te kannate
seda kui kraed kaelas. Kraes peitub õhkpadi, mis rattaõnnetuse korral avaneb ja kaitseb teie pead. Avanemist
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kontrollivad andurid, mis registreerivad ebanormaalsed
liigutused, mis viitavad ratturi õnnetusse sattumisele.
HÖVDINGI KASUTAMINE
Hövdingi eesmärk on kaitsta teid rattasõidul ning seetõttu
tuleks see aktiveerida ainult jalgrattasõidu ajaks. Hövding on mõeldud ainult linnas jalgrattaga sõitmiseks ja
mitte teisteks tegevusteks nagu ratsutamine, mopeediga
sõitmine, suusatamine,rulluisutamine, rulatamine. Rattasõit
tähendab linnas ja maanteedel jalgrattaga sõitmist, kuid
mitte äärmuslike rattasõidu vormide harrastamist nagu
BMX rattasõit, maastikurattasõit, allamäge mägirattasõit,
trikirattaga sõit jne. Hövdingi eesmärk on kaitsta teie pead
rattaõnnetuse korral registreerides teie liikumismustreid. Aktiveerituna võivad ebaharilikud liigutused tingida
õhkpadja avanemise. Kui jätate oma Hövdingi aktiveerituks
pärast rattalt maha tulemist seda kandes, siis võivad teie liikumised sarnaneda liiklusõnnetuses toimuvate liigutustega
ning see võib vallandada õhkpadja täitumise.
MILLEGA MA SÕITA SAAN?
Hövding on mõeldud kasutamiseks hariliku kaherattalise
jalgrattaga, elektrijalgrattaga ja väikeste ratastega jalgrattaga sealhulgas kokkupandava jalgrattaga sõitmisel. Hövdingi võib kasutada maanteerattaga, kuid on ergonoomiliselt optimeeritud rohkem püstise asendi jaoks. Hövding ei
ole mõeldud kasutamiseks eri-jalgratastega sõiduks, nagu
üherattalised rattad, tandemrattad, BMX rattad, lamavas
asendis rattad, pakiveo jalgrattad jne.
KES VÕIB KANDA?
Hövding sobib pea suurusele (ümbermõõdule) 52-59 cm
(20.5–23.2 tolli) ja kaela suurusele (ümbermõõt) kuni 45 cm
(17.7 tolli). Need on maksimaalsed mõõtmed.
Hövding on ette nähtud jalgratturitele alates 15 eluaastast.
Hövdingi ei tohi kasutada väikesed lapsed, sest nad liiguvad
täiskasvanutest erinevalt, nii tavalise rattasõidu ajal kui
õnnetuse korral. Eelpool nimetatud nõuded kehtivad sihtotstarbeliseks kasutamiseks.
SUURUSED
Hövding on saadaval kolme erineva krae suurusega: Väike
(S), Keskmine (M) ja Suur (L). Saadaolevad suurused (väike,
keskmine ja suur) on kohandatud sama peasuuruse vahemiku jaoks: ümbermõõduga 52-59 cm. Valige suurus, mis
tundub mugavaim. Soovitame,et Hövding oleks võimalikult
tihedalt ümber kuid samas ikkagi mugav. Väike on soovitatud kaela suurusele kuni 36 cm, keskmine kaela suurusele
34-42 cm ja suur on soovitatud kaela ümbermõõdule 38 –
45 cm. Hövding 2.0 on kohandatud ja kontrollitud kuni 45
cm kaela ümbermõõduni.
AKU LAADIMINE
Hövding sisaldab laetavat akut. Enne esimest kasutuskorda
laadige oma Hövdingi aku täielikult. Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes kolm tundi.
Hövdingi laadimiseks sisestada kaasasolev USB juhe krae
tagaküljel asuvasse USB-pessa.
Seejärel sisestage
USB-kaabel välise laadija USB-pesaga (sarnaselt sellistele
laadijatele, mis on kaasas nutitelefoni/tahvelarvutiga). Laadimisprotsessi ajal vilguvad krae esiosas LED tuled.
Kui
teie Hövding on täielikult laetud, siis jäävad kõik LED- tuled
püsivalt põlema.
Hövdingi aku kestab kasutades umbes üheksa tundi.
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Hövding tarbib akutoidet ainult aktiveeritud olekus.
Saate kontrollida aku laetuse taset, hoides krae siseküljel
asuvat aku nuppu all ligikaudu kahe sekundi jooksul. Aku nupp
asub LED tulede taga krae siseküljel. Aku laetuse taset saab
kontrollida ka siis, kui teie Hövding on välja lülitatud.
Helisignaal annab teile märku, et aku vajab laadimist, kui
kasutusaega on veel järgi üks tund. Helisignaal kostub järjepanu iga viie minuti möödududes, kui Hövding on aktiveeritud, meeldetuletuseks, et aku vajab laadimist.
KATTE PAIGALDAMINE
Hövdingil on kaasas eemaldatav mustast riidest kate.
Katte paigaldamiseks asetage see krae peale ning tõmmake
kinni nii sise- kui välisküljel asuvad tõmblukud. Eemaldamiseks lihtsalt avage mõlemad tõmblukud.
HÖVDINGI KAELAPANEK
Enne Hövdingi kaelapanekut, kontrollige et aku on teie
sõidu jaoks piisavalt täis - vt. AKU LAADIMINE lisateabe
saamiseks. Pane oma Hövding kaela, asetades see oma
kaela ümber ning tõmmates luku lõpuni kinni. Luku tõmmitsa küljes on sisse/väljalülitamise nupp. Oma Hövding’i
aktiveerimiseks tõmmake lukk kinni ning kinnitage sisse/
väljalülitamise nupp krae paremale poolele. Kostub helisignaal ja süttivad LED tuled, mis annavad märku, et teie
Hövding on aktiveeritud.
• Lukk tuleb täielikult sulgeda enne, kui aktiveerite
oma Hövding’i.
• Hövding’i ei tohi kasutada koos teiste pea- ja
kaelakaitsetega.
• Veenduge, et ükski teine riideese ei kataks rebenevat
õmblust. Rebenev õmblus on Hövdingi pealmisel poolel
asuv õmblus. See tagab, et miski ei takista õhkpadja
täitumist õnnetusse sattumise korral.
• Hövding võib olla aktiveeritud ainult siis, kui te olete oma
jalgrattal ning sõidate sellega.
RATTASÕIT HÖVDINGIGA
Oma Hövdingi aktiveerimiseks tõmmake lukk lõpuni kinni
ning kinnitage sisse/väljalülitamise nupp krae paremale
poolele. Kontrollige, et teie Hövding on aktiivne kuulates
helisignaali, kui sisse/väljalülitamise nupp on kinnitatud või
kontrollides kas sisse/välja LED on sees enne kui alustate
rattasõitu.
Aktiveerige oma Hövding ainult siis, kui olete selle kaela
pannud ning alustate rattasõitu. Vastasel korral on oht, et
unustate, et kannate oma Hövdingi aktiveerituna ning põhjutate oma Hövdingi täitumise kogemata.
Kui sõidate kärarikkas keskkonnas, siis võib olla mõistlik
kontrollida aku taset enne jalgrattasõidu alustamist, sest te
ei pruugi kuulda helisignaale.
Kui olete rattasõidu lõpetanud ja soovite oma Hövdingi ära
võtta, vabastage kõigepealt sisse/väljalülitamise nupp ning
siis avage esiküljel lõua all asuv tõmblukk. Seejärel kuulete
helisignaali, mis annab märku, et teie Hövding on välja
lülitatud.
Kui olete oma Hövdingi ära võtnud saate krae kokku voltida
ning asetada komplektiga kaaasolevasse kotti. Krae sees
on osa (vasakul pool tõmbluku juures), millega saate oma
Hövdingi riputada, kui seda ei kasutata.
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Sisse/väljalülitamise nupp sisaldab magnetit, mille aktiveerib teie Hövding. Seetõttu vältida krae paremal poolel asuva
aktiveerimisnupu sattumist kontakti teiste magnetitega
(magnetlukud, kõlarid jne.).
Järgnevatel funktsioonidel on helisignaalid:
Sisselülitamine – kolmeastmeline tõusev toon.		
Väljalülitamine – kolmeastmeline langev toon.
Madal akutase – kui teil on tund aega akutoidet alles, siis
kuulete kahte lühikest piiksu, kui kostuvad ühe korra. Signaal kordub iga viie minuti järel.
Kriitiline akutase – kuulete madala akutaseme hoiatust
kümme korda järjest. Seejärel kõlab “väljas” signaal ja Hövding lülitub välja.
Toote rike – valju, pikk signaal, mida on raske muude
helidega segamini ajada. Seejärel kõlab “väljas” signaal ja
Hövding lülitub välja.
HOOLDUS
Kontrollige regulaarselt, et teie Hövding ei ole nähtavalt
kahjustatud. Kui teie Hövdingil on nähtavaid kahjustusi,
ärge kasutage seda enne, kui olete võtnud lisateabe saamiseks ühendust meie klienditeeninduse osakonnaga.
Kraed ei saa pesta kuna see sisaldab niiskustundlike komponente. Plekke võite ettevaatlikult niiske lapiga ära pühkida. Kulumise, higi ja mustuse vastu kaitseb kraed riidest
ümbris. Ümbriseid võib pesta. Vaadake ümbrise pesemisjuhiseid oma ümbriselt.
TÕRGETE KORRAL
Igal sisselülitamisel viib Hövding automaatselt läbi sisemise
kontrolli ning testib, et kõik komponendid oleksid töökorras. See sisemine kontroll toimub ka pidevalt kui Hövding
on aktiveeritud. Kui midagi on rikkis, siis teie Hövding hoiatab teid selgelt kõlava toote defekti akustilise signaaliga ja
seejärel lülitab ennast ise välja.
Kui Hövdingit ei saa pärast rikkesignaali aktiveerida, ei ole
toode enam kasutatav.
OLULINE TEAVE
Te ei tohi ise parandada, kokku õmmelda, lahti võtta või muuta
oma Hövdingi. Ainult volitatud töötajad võivad Hövdingi hooldust läbi viia. Hövding sisaldab osi, mis võivad olla ohtlikud,
kui nad eemaldatakse krae küljest ja käsitsetakse valesti.
Hövding on vihmakindel. Sellegipoolest ei tohi Hövdingi
üleni vette panna või muul viisil äärmuslikesse veeoludesse
jätta. Ärge püüdke oma Hövdingi kuivatada välise soojusallika, nt fööni või mikrolaineahju abil.
Kasuta oma Hövdingi, kui selles on augud, kui sellel on
veekahjustused või õmblused on rebenenud.

kasutamisel ei soovitata leiate lisateavet meie kodulehelt.
Ärge hoidke oma Hövdingi kõrgel temperatuuril, näiteks
autos otsese päikesevalguse käes. Hövdingi ei tohi kasutada
temperatuuril alla -20° C (-4° F) või üle +50° C (+122° F).
Vältige oma Hövdingi kokkupuudet lahtise tulega. Hövding
sisaldab gaasiga täiteseadet, mis võib puruneda, kui see
puutub kokku temperatuuriga üle +130° C (+266° F), ja
liitiumpolümeer akut (mobiiltelefoni aku), mis võib kahjustuda ja, äärmuslikel juhtudel süttida, kui see puutub kokku
temperatuuriga üle +60° C (+140° F).
Hövding sisaldab õrnasid osi ja tuleks käsitseda ettevaatlikult. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Veenduge, et teie Hövding on välja lülitatud, kui kasutate
teisi transpordivahendeid näiteks nagu autot, rongi, bussi,
lennukit, jne.
Teid ei pruugita lubada Hövdingi lennuki pardale võtta.
Vaadake uusimat teavet meie kodulehel.
Hövding ei saa garanteerida täielikku kaitset teravate esemete vastu.
Hövding avaneb ainul siis kui jalgrattur teeb õnnetuse korral
ebanormaalseid liigutusi. Hövdingi õhkpadi täitub umbes
1/10 sekundi (0,1 sekundi) jooksul. Lööki vastu pead, mis
toimub enne kui Hövding reageerib ning täielikult õhuga
täitub, nimetatakse otselöögiks.
Otselöök on näiteks jääpurika kukkumine jalgratturi pähe
või sõitmine vastu pea kõrgusel asuvat oksa. Siiski on
otselöögid väga ebaharilik jalgrattaõnnetuste kategooria.
Ka ükski jalgrattakiiver ei suuda teid kaitsta kõiki tüüpi jalgrattaõnnetuste eest. Kokkupõrkes mootorsõidukiga on alati
kiirus teguriks, mis piirab kaitse ulatust, mida jalgrattakiiver
teile pakkuda saab. Suurematel kiirustel suureneb otselöögi
risk ning risk, et jalgrattur saab sisemisi vigastusi, mille
vastu jalgrattakiiver ei kaitse.
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON
Hövding vastab nõukogu direktiivi 89/686/EEC regulatioonidele. teavitatud asutus nr 0402 (SP). Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate meie koduleheküljelt.
OHTLIKE AINETE PUUDUMISE DEKLARATSIOON
Kinnitame, et see toode ja sellega kaasasolevad ümbrised ei
sisalda aineid, millel oleks teadaolevat või arvatavat kahjulikku mõju kasutaja tervisele.
RINGLUSSEVÕTT
Teavet ringlussevõttu kohta saate meie koduleheküljelt.
KONTAKT
Kontaktandmete leidmiseks külastage meie kodulehte
www.hovding.com

Aktiveerige oma Hövding ainult siis kui see on teil kaelas ja
kavatsete hakata oma rattaga sõitma (vt ka “ RATTASÕIT
HÖVDINGIGA “).
Ärge katke oma Hövdingi rebenemisõmblust näiteks tihedalt ümber kaela oleva salliga. Rebev õmblus on Hövdingi
pealmisel poolel keskel asuv õmblus.
Äärmuslikud soengud või peakatteid võivad takistada
turvapadja avanemist, kui need on liiga suured, kanged ja
rasked. Enamik soenguid ja peakatteid turvapadja avanemist ei takista. Soengute ja peakatete kohta, mida Hövdingi
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