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SNELSTART
• De Hövding bevat een oplaadbare batterij. Zorg ervoor
dat de batterij volledig is opgeladen vooraleer u uw
Hövding voor de eerste maal gebruikt. Zie het hoofdstuk
“Uw batterij opladen”.
• Om uw Hövding te activeren trekt u de rits helemaal naar
boven en maakt u de aan/uit-knop vast aan de rechterkant van de halskraag. Doe dit alleen wanneer u op de
fiets zit en klaar bent om te vertrekken. Nadat u deze
stappen heeft gevolgd, kunt u veilig beginnen te fietsen.
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• Schakel uw Hövding uit door de aan/uit-knop aan de
rechterkant van de halskraag los te maken. Doe dit vooraleer van uw fiets te stappen.
• LET EROP: de Hövding is ontworpen om u tijdens het
fietsen te beschermen en mag daarom alleen worden
geactiveerd terwijl u fietst.
UW HÖVDING
Hövding is een revolutionaire airbag voor fietsers, die in
de plaats van een helm wordt gedragen. Hövding biedt
veruit de beste capaciteit van alle hoofdbeschermingen ter
wereld om schokken op te vangen en is ook een praktisch
en discreet accessoire waarmee u gemakkelijk kunt reizen.
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U draagt de Hövding niet op uw hoofd, zoals andere
fietshelmen. U draagt het als een halskraag rond uw nek.
De halskraag bevat een airbag die opblaast en uw hoofd
beschermt in geval van een fietsongeval. Het opblazen
wordt gecontroleerd door sensors die abnormale bewegingen registreren in het geval de fietser een ongeval heeft.

de LED-lichtjes aan de voorkant van de halskraag knipperen.
Wanneer uw Hövding volledig is opgeladen, zullen
alle LED’s branden zonder knipperen.

UW HÖVDING GEBRUIKEN
Uw Hövding is ontworpen om u tijdens het fietsen te
beschermen en hij mag alleen worden geactiveerd terwijl
u fietst. De Hövding is ontworpen voor het fietsen in de
stad en niet voor andere activiteiten zoals paardrijden, het
rijden met een bromfiets, skiën, inlineskaten, skateboarden.
Fietsen betekent fietsen in de stad en op de hoofdwegen,
maar geen extreme vormen van fietsen zoals BMX, offroad, downhill mountain biking, trick-fietsen. De Hövding is
ontworpen om uw hoofd tijdens fietsongevallen te beschermen door uw bewegingspatroon te registreren. Wanneer
hij geactiveerd is, kan de airbag worden getriggerd om te
worden opgeblazen door abnormale bewegingen. Indien u
uw Hövding geactiveerd houdt wanneer u niet op de fiets
zit en hem met u meedraagt, kunnen uw bewegingen lijken
op die bij een fietsongeval en hem laten opblazen.

U kunt het batterijniveau controleren door de batterijknop
aan de binnenkant van de halskraag gedurende twee
seconden ingedrukt te houden. De batterijknop bevindt
zich achter de LED-lampjes aan de binnenkant van de halskraag. Het batterijniveau van uw Hövding kan ook worden
gecontroleerd wanneer hij is uitgeschakeld.

MET WAT KAN IK RIJDEN?
De Hövding is alleen ontworpen voor standaardfietsen met
twee wielen, elektrische wielen en fietsen met kleine wielen, inclusief vouwfietsen. De Hövding kan worden gebruikt
met racefietsen, maar is ergonomisch geoptimaliseerd
voor een meer rechtop zittende positie. De Hövding is niet
ontworpen voor het gebruik met speciale fietsen zoals eenwielers, tandems, BMX-fietsen, ligfietsen, bakfietsen.
WIE KAN HET DRAGEN?
De Hövding past voor een hoofdomtrek van 52-59 cm
(20.5–23.2”) en een halsomtrek tot 45 cm (17.7”). Dit zijn de
absolute maximumafmetingen.
De Hövding is ontworpen voor fietsers van 15 jaar en ouder.
De Hövding mag niet bij kleine kinderen worden gebruikt
omdat ze anders bewegen dan volwassenen, zowel tijdens
het normaal fietsen als bij een ongeval. De gebruiksspecificaties hierboven zijn van toepassing op de gespecificeerde
functie.
MATEN
Hövding is beschikbaar in drie halskraagmaten: Small (S),
Medium (M) en Large (L). De beschikbare maten (Small,
Medium en Large) zijn aangepast aan dezelfde hoofdomtrek: 52-59 cm in omtrek. Kies voor de maat die het best
aanvoelt. We raden aan dat uw Hövding zo strak mogelijk
zit maar comfortabel blijft. Small wordt aangeraden voor
een halsomtrek van minder dan 36 cm, Medium voor een
halsomtrek tussen 34–42 cm en Large voor een halsomtrek
van 38–45 cm. De Hövding 2.0 is aangepast en getest voor
een halsomtrek tot 45 cm.

De batterij van Hövding is geschikt voor ongeveer negen
uur gebruik. Hövding vraagt alleen energie van de batterij
wanneer hij is ingeschakeld.

Een geluidssignaal zal u erop wijzen dat de batterij moet
worden opgeladen wanneer er nog voor één uur energie
beschikbaar is. Er zal vervolgens, als herinnering dat de
batterij moet worden opgeladen, om de vijf minuten een
geluidssignaal klinken wanneer de Hövding geactiveerd is.
HET OVERTREK AANPASSEN
De Hövding wordt geleverd met een afneembaar, zwart,
stoffen overtrek.
Om het overtrek aan te brengen, plaats u het over de
halskraag en ritst u het zowel aan de buitenkant als aan
de binnenkant vast. Om het te verwijderen, ritst u beide
kanten gewoon los.
UW HÖVDING AANDOEN
Controleer vóór u uw Hövding om doet of de batterij voldoende geladen is voor uw rit - zie UW BATTERIJ OPLADEN voor meer informatie. Doe uw Hövding om door hem
rond uw hals te plaatsen en helemaal tot de kin dicht te ritsen. De trekker van de rits beschikt over een aan/uit-knop.
Activeer uw Hövding door de rits omhoog te trekken en de
aan/uit-knop aan de rechterzijde van de halskraag vast te
maken. Een geluidssignaal en oplichtende LED’s zullen u
vertellen dat uw Hövding geactiveerd is.
• De rits moet volledig gesloten zijn vóór u uw
Hövding activeert.
• De Hövding mag niet samen met een andere hoofd- en
nekbescherming worden gebruikt.
• Zorg ervoor dat de scheurzoom door geen enkel kledingstuk bedekt is. De scheurzoom is de zoom aan de
bovenkant van de Hövding. Deze moet ervoor zorgen dat
er niets het opblazen van de airbag verhindert wanneer u
een ongeval heeft.
• De Hövding mag alleen worden geactiveerd wanneer u
zich op uw fiets bevindt en aan het fietsen bent.

DE BATTERIJ OPLADEN
Hövding bevat een oplaadbare batterij. Laad uw batterij volledig op vóór u uw Hövding voor de eerste keer gebruikt. Het
duurt ongeveer drie uur om de batterij volledig op te laden.

FIETSEN MET UW HÖVDİNG
Activeer uw Hövding door de rits aan de voorkant volledig
naar boven te trekken en de aan/uit-knop aan de rechterkant van de halskraag vast te maken. Controleer of uw Hövding geactiveerd is door naar het aan-signaal te luisteren
wanneer u de aan/uit-knop heeft vastgemaakt of door te
controleren dat de aan/uit-LED aan staat vóór u begint te
fietsen.

Plaats de meegeleverde USB-kabel in de USB-poort aan de
achterkant van de halskraag om uw Hövding op te laden.
Plaats de USB-kabel vervolgens in een externe
lader met een USB-poort (zoals welke bij smartphones/
tablets worden geleverd). Gedurende het laadproces zullen

Activeer uw Hövding alleen wanneer u hem om heeft en
wanneer u op het punt staat om te beginnen met fietsen.
Anders bestaat het risico dat u vergeet dat u uw Hövding
draagt en dit kan het per ongeluk opblazen van uw Hövding
veroorzaken.
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Indien u in een lawaaierige omgeving fietst, kan het een
goed idee zijn om het batterijniveau te controleren wanneer
u begint te fietsen omdat u de geluidssignalen eventueel
niet zou kunnen horen.
Wanneer u klaar bent met fietsen en u uw Hövding wilt
afnemen, maakt u de aan/uit-knop los en opent u de rits
vooraan onder uw kin. U zult een geluidssignaal horen dat
aangeeft dat uw Hövding werd uitgeschakeld.
Wanneer u uw Hövding heeft afgenomen kunt u de halskraag opvouwen en in de meegeleverde tas stoppen. Er
bevindt zich aan de binnenkant van de halskraag (aan de
linkerkant bij de rits) van de Hövding een lus waaraan u uw
Hövding kunt ophangen, wanneer hij niet wordt gebruikt.
De aan/uit-knop beschikt over een magneet die uw Hövding activeert. Vermijd daarom dat de activatieknop aan de
rechterkant van de halskraag in contact komt met andere
magneten (magnetische sloten, luidsprekers...)
Er zijn geluidssignalen voor de volgende functies:
Aan – stijgende toon in drie stappen.		
Uit – dalende toon in drie stappen.
Laag batterijniveau – wanneer er u nog voor één uur energie
rest, zult u twee korte bieptonen horen, die eenmaal worden
herhaald. Dit signaal wordt om de vijf minuten herhaald.
Batterijniveau kritiek – u zult de waarschuwing voor laag
batterijniveau tienmaal op rij horen. Het “uit”-signaal weerklinkt en de Hövding schakelt vanzelf uit.
Productfout – een luid, lang signaal dat moeilijk voor een
ander geluid kan worden genomen. Het “uit”-signaal weerklinkt en de Hövding schakelt vanzelf uit.
ONDERHOUD
Controleer regelmatig of uw Hövding geen zichtbare
schade heeft. Indien uw Hövding zichtbaar beschadigd is,
mag u het niet gebruiken tot u onze klantendienst heeft
gecontacteerd voor meer informatie.
De halskraag kan niet worden gewassen en bevat componenten die gevoelig zijn voor vocht. U kunt echter vlekken
op de halskraag voorzichtig wegwrijven met een vochtige
doek. De halskraag wordt tegen slijtage, zweet en vuil
beschermd door het stoffen overtrek dat het omhult. De
overtrekken kunnen worden gewassen. Bekijk de wasvoorschriften voor het overtrek dat u bezit.
IN GEVAL VAN EEN DEFECT
Elke keer als de Hövding wordt ingeschakeld, voert het
product automatisch een interne controle uit, die test of
alle onderdelen functioneren. De interne controle wordt
ook voortdurend uitgevoerd wanneer de Hövding is geactiveerd. Indien er iets defect is, zal uw Hövding u waarschuwen met een duidelijk productfoutsignaal en zichzelf
vervolgens uitschakelen.
Als Hövding niet kan worden geactiveerd na een productfoutsignaal, is het product niet meer bruikbaar.
BELANGRIJKE INFORMATIE
U mag uw Hövding niet herstellen, innaaien, ontmantelen of
wijzigen. Alleen geautoriseerd personeel mag een Hövding
onderhouden. Hövding bevat onderdelen die gevaarlijk
kunnen zijn wanneer ze uit de halskraag worden verwijderd
en niet correct worden behandeld.
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Hövding is bestand tegen regen. De Hövding mag echter
niet in water worden ondergedompeld of op een andere
manier aan extreme invloed van water worden blootgesteld. Probeer uw Hövding niet te drogen met een externe
warmtebron zoals een haardroger of een magnetron.
Gebruik uw Hövding niet wanneer hij gaten vertoont,
beschadigt is door water of indien de zomen zijn
losgekomen.
Activeer uw Hövding alleen wanneer u hem draagt en op
het punt staat te gaan fietsen (zie ook “FIETSEN MET UW
HÖVDİNG”).
Bedek de scheurzoom van uw Hövding bijvoorbeeld niet
met een strak zittende sjaal. De scheurzoom is de zoom in
het midden van de bovenkant van de Hövding.
Extreme haarstijlen of hoofddeksel kunnen een invloed
hebben op het opblazen van de airbag indien ze te omvangrijk, te stijf of te zwaar zijn. De meeste haarstijlen en hoofddeksels creëren geen problemen bij het opblazen. Bezoek
onze website voor informatie over haarstijlen en hoofddeksels die niet zijn aangeraden bij de Hövding.
Bewaar uw Hövding niet bij hoge temperaturen, bijvoorbeeld in een auto die rechtstreeks in de zon staat. Hövding
mag niet worden gebruikt in temperaturen onder -20°C
(-4°F) of boven +50°C (+122°F).
Stel uw Hövding niet bloot aan open vlammen. De Hövding
bevat een gasopblaasmechanisme dat kan stukgaan indien
het wordt blootgesteld aan temperaturen boven de +130 °C
(+266 °F) en een lithium-polymeer batterij (mobiele-telefoon-batterij) die bij blootstelling aan temperaturen boven
de +60 °C (+140 °F) kan worden beschadigd of in extreme
gevallen kan ontbranden.
De Hövding bevat gevoelige onderdelen en moet voorzichtig worden behandeld. Houd buiten het bereik van kinderen.
Zorg ervoor dat uw Hövding is uitgeschakeld wanneer u
reist met een ander transportmiddel zoals een auto, trein,
bus, vliegtuig...
Het is mogelijk dat u uw Hövding niet kunt meenemen
aan boord van een vliegtuig. Bezoek onze website voor de
meest recente informatie.
De Hövding kan geen absolute bescherming tegen scherpe
voorwerpen garanderen.
De Hövding blaast alleen op indien de fietser een onverwachte beweging maakt bij een ongeval. De airbag in de
Hövding wordt in ongeveer een tiende van een seconde (0,1
seconde) opgeblazen. Een impact die zich voordoet vooraleer de Hövding heeft gereageerd en volledig is opgeblazen,
wordt een “direct contact” genoemd.
Voorbeelden van directe contacten zijn een ijskegel die op
het hoofd van de fietser valt of een fietser die tegen een
tak op hoofdhoogte rijdt. Directe contacten zijn echter een
zeer uitzonderlijke categorie van fietsongevallen.
Geen enkele fietshelm kan u tegen een dergelijk type
fietsongeval beschermen. Bij een botsing met een motorvoertuig is de snelheid bij de impact altijd een factor die
de bescherming, die een fietshelm kan bieden, beperkt. Bij
hogere snelheden verhoogt het risico op directe contacten
en interne verwondingen voor de fietser, waartegen een
fietshelm geen bescherming biedt.
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EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De Hövding voldoet aan de verordeningen opgegeven in de
Richtlijn 89/686/EEC van de Europese Raad - aangemelde
instantie nr. 0402 (SP). Er bevindt zich een kopie van de
conformiteitsverklaring op onze website.
VERKLARING OVER DE AFWEZIGHEID
VAN SCHADELIJKE STOFFEN
We verklaren dat dit product en de meegeleverde overtrekken geen stoffen bevatten, waarvan bekend is of
verondersteld wordt dat ze de gezondheid van de gebruiker
aantasten.
RECYCLING
Bezoek onze website voor informatie over recyclen.
CONTACT
Bezoek www.hovding.com voor contactinformatie.
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