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HURTIGSTART
• Hövding inneholder et oppladbart batteri. Vær sikker på
at du lader batteriet helt opp før du bruker Hövding for
første gang. Se avsnittet «Opplading av batteriet».
• Slå på Hövding ved å trekke glidelåsen helt opp og feste
på/av-knappen på høyre side av kraven. Bare slå den
på når du er på sykkelen og klar til å sykle. Når dette er
gjort, kan du sykle sikkert.
• Slå av Hövding ved å løsne på/av-knappen fra høyre side
av kraven. Gjør dette før du stiger av sykkelen.
• MERK: Hövding er utviklet for å beskytte deg mens du
sykler, og må derfor bare være slått på når du sykler.
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DIN HÖVDING
Hövding er en revolusjonerende kollisjonspute til syklister
som brukes i stedet for hjelm. Hövding er den hodebeskyttelsen som gir verdens i særklasse beste støtabsorberingsevne og er samtidig et praktisk og diskré tilbehør som er
enkelt å ta med.
Til forskjell fra andre sykkelhjelmer setter du ikke Hövding
på hodet. Du bærer den som en krave omkring halsen. Kraven inneholder en kollisjonspute som løses ut og beskytter
hodet hvis man havner i en sykkelulykke. Oppblåsingen
styres av følere som registrerer den unormale bevegelsen
hos syklisten ved en ulykke.
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BRUK AV HÖVDING
Hövding er utformet for å beskytte deg når du sykler, og
den må bare være slått på når du sykler. Hövding er kun
beregnet til bysykling, og ikke til andre aktiviteter som
ridning, moped-, ski-, rulleskøyte-, skateboardbruk mv.
Med sykling forstås bysykling og landeveissykling, men ikke
ekstreme former for sykling som BMX-sykling, terrengsykling, sykling nedover fjellsider, tricksykling mv. Hövding er
konstruert for å beskytte hodet ditt i sykkelulykker ved å
registrere bevegelsesmønstret ditt. Når den er slått på, kan
kollisjonsputen utløses og blåses opp av uvanlige bevegelser. Hvis du lar Hövding være slått på når du ikke sitter på
sykkelen og går rundt med den, kan dine bevegelser ligne
bevegelser under en ulykke og utløse den.
HVA KAN JEG SYKLE PÅ?
Hövding er kun beregnet til bruk sammen med tohjulede
standardsykler, elektriske sykler samt sykler med små hjul
inklusiv foldesykler. Hövding kan brukes sammen med
racersykler, men er ergonomisk optimert for en mer opprett
sittestilling. Hövding er ikke beregnet til bruk sammen med
spesialsykler som enhjulssykler, tandemsykler, BMX-sykler,
liggesykler, varesykler m.m.

lyder lydsignalet hvert femte minutt når Hövding er aktivert
for å minne deg om å lade den opp.
MONTERING AV SKALL
Hövding leveres med et avtakbart, svart basisskall.
Montering av skallet: Plasser skallet over kraven, og lukk de
to glidelåsene både på utsiden og innsiden av kraven. For å
ta av skallet åpner du bare begge glidelåsene.
SLIK TAR DU PÅ DEG HÖVDING
Før du tar på deg Hövding, må du kontrollere at du har nok
strøm på batteriet til din tur – se OPPLADING AV BATTERIET for mer informasjon. Ta på deg Hövding ved å legge
den rundt halsen og trekke glidelåsen helt opp til under
haken. Glidelåsens håndtak har en av/på-knapp. Når man
trekker opp glidelåsen og knapper av/på-knappen fast
på høyre side av kraven, slår du på Hövding. Et lydsignal
samt lysdioder som begynner å lyse forteller at Hövding er
aktivert.
• Glidelåsen må være lukket helt før du slår på Hövding.
• Hövding må ikke benyttes sammen med andre
hode- og nakkevern.

HVEM KAN BRUKE DEN?
Hövding passer for hodestørrelse (omkrets) 52-59 cm
(20,5–23,2”) og for halsmål opp til maks. 45 cm (17,7”) i
omkrets. Dette er absolutte maksimalmål.

• Kontroller at revnesømmen ikke dekkes av noe klesplagg. Revnesømmen er sømmen på oversiden av Hövding. Dette skal sikre at ingenting hindrer oppblåsingen
av kollisjonsputen hvis du kommer ut for en ulykke.

Hövding er beregnet til syklister fra 15 år og oppover.
Hövding må ikke brukes av små barn, siden de beveger seg
annerledes enn voksne, både når de sykler normalt og ved
en ulykke. Bruksspesifikasjonene ovenfor gjelder for angitt
funksjon.

• Hövding må bare være aktivert når du sitter på
sykkelen og sykler.

STØRRELSER
Hövding finnes i tre kravestørrelser: Small (S), Medium
(M) og Large (L). Tilgjengelig størrelser (Small, Medium og
Large) er tilpasset til de samme hodestørrelsene: 52-59 cm
i omkrets. Velg den størrelsen som føles best. Vi anbefaler
at din Hövding sitter så stramt som mulig, men uten å føles
ubehagelig. Small er anbefalt til halsmål mindre enn 36 cm,
Medium til halsmål i området 34–42 cm og Large halsmål
i området 38–45 cm. Hövding 2.0 er tilpasset og testet for
halsmål opp til maks. 45 cm i omkrets.
LADING AV BATTERI
Hövding inneholder et oppladbart batteri. Lad batteriet helt
opp før du bruker Hövding for første gang. Det tar ca. tre
timer å lade batteriet helt.
Ved opplading av Hövding stikkes USB-kabelen, som følger
med, i USB-porten bak på kraven.
Stikk deretter den
andre enden av USB-kabelen i en lader med USB-port (av
den typen som følger med smarttelefoner/nettbrett). Under
opplading blinker LED-lysene foran på kraven.
Når din
Hövding er helt oppladet, lyser alle LED-ene uten å blinke.
Hövdings batteri holder til cirka ni timers bruk. Hövding
bruker bare batteri når den er slått på.
Du kan kontrollere batterinivået ved å holde inne batteriknappen på kravens innside i cirka to sekunder. Batteriknappen er bak LED-lyset innvendig i kraven. Batteriets
strømnivå kan også kontrolleres når Hövding er slått av.
Et lydsignal vil gjøre deg oppmerksom på at batteriet skal
lades når det er strøm til en times bruk tilbake. Deretter
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SYKLING MED HÖVDING
Slå på Hövding ved å trekke glidelåsen foran helt opp og
feste på/av-knappen på høyre side av kraven. Kontroller at
din Hövding er på ved å lytte etter på-signalet når du har
knappet av/på-knappen eller ved å kontrollere at av/på-dioden lyser innen du begynner å sykle.
Slå kun på Hövding når du sitter på sykkelen og er klar til
å sykle. Ellers er det en risiko for at du glemmer at du har
Hövding på deg og slått på – og ved en feil utløser Hövding
slik at den blåses opp.
Hvis du sykler i et støyfylt miljø, kan det være en god idé
å kontroller batterinivået før du starter, siden du ikke kan
høre lydsignalene.
Når du er ferdig med å sykle og vil ta av deg Hövding,
knapper du opp av/på-knappen og åpner glidelåsen foran
under haken. Et lydsignal som indikerer at Hövding er slått
av, blir avspilt.
Når du har tatt av deg Hövding, kan du brette sammen kraven og legge den ned i den medfølgende vesken. Det er en
hempe på innsiden av kraven (venstre side av glidelåsen) som
kan brukes til å henge opp Hövding når den ikke er i bruk.
Av/på-knappen inneholder en magnet som aktiverer Hövding. Derfor må du unngå at av/på-knappen på høyre side
av kraven kommer i kontakt med andre magneter (magnetiske låser, høyttalere, mv.).
Det er lydsignaler for følgende funksjoner:
På – stigende tone i tre trinn.
Av – fallende tone i tre trinn.
Lavt batterinivå – når du har strøm til en time tilbake, vil du
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høre to kort bipp som gjentas en gang. Lyden gjentas hvert
femte minutt.

tilfeller begynne å brenne hvis det utsettes for en temperatur over +60 °C (+140 °F).

Kritisk batterinivå – du vil høre lydsignalet for lavt batterinivå ti ganger på rad. Deretter avspilles ”av”-lyden og
Hövding slår av seg selv.

Hövding inneholder ømfintlige deler og bør håndteres varsomt. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Feil på produktet – høylytt langt signal som er vanskelig å
forveksle med øvrige lyder. Deretter avspilles ”av”-lyden og
Hövding slår av seg selv.
VEDLIKEHOLD
Kontroller regelmessig at din Hövding ikke har noen
synlige skader. Hvis Hövding har synlige skader, skal du
ikke bruke den før du har kontaktet vår kundeservice for
mer informasjon.
Kraven kan ikke vaskes, siden den inneholder deler som
ikke tåler fukt. Du kan imidlertid gni forsiktig bort flekker på
kraven med en fuktig klut. Kraven er beskyttet mot slitasje,
svette og smuss av det omsluttende skallet i stoff. Skallene
kan vaskes. Se vaskeanvisningen til det skallet du har.
VED FEIL
Hver gang Hövding starter, utfører produktet automatisk
en intern kontroll som tester at alle komponenter fungerer
som de skal. Denne interne kontrollen blir også kontinuerlig
gjennomført når Hövding er på. Hvis noe skulle være i stykker, vil Hövding advare med et tydelig feilsignal og deretter
slår den seg av.
Hvis Hövding ikke kan aktiveres etter et feilsignal, er
produktet ikke lenger brukbart.
VIKTIG INFORMASJON
Du må ikke reparere, sy i, demontere eller endre Hövding.
Kun autorisert personell må utføre service på Hövding.
Hövding inneholder deler som kan utgjøre fare hvis de tas
ut av kraven og håndteres feilaktig.
Hövding tåler regnvær. Derimot må Hövding ikke senkes
ned i vann eller for øvrig utsettes for ekstrem vannpåvirkning. Prøv ikke å tørke Hövding med en ekstern varmekilde
slik som en hårtørrer eller i en mikrobølgeovn.
Ikke bruk Hövding hvis det er hull i den, eller den er skadet
av vann eller hvis sømmene er sprukne.

Kontroller at Hövding er slått av når du ferdes med andre
typer av transportmiddel som bil, tog, buss, fly mv.
Adgangen til å medbringe Hövding ombord på fly kan være
begrenset. Se vårt nettsted for nyeste informasjon.
Hövding kan ikke garantere fullgodt vern mot spisse gjenstander.
Hövding blåses bare opp hvis syklisten gjør en unormal
bevegelse i en ulykke. Kollisjonsputen i Hövding er fullt
oppblåst på omtrent ett tiendedels sekund (0,1 sekund).
Hodeslag som inntreffer innen Hövding har reagert og er
fullt oppblåst, kalles for direktetreff.
Eksempel på direktetreff kan være en istapp som faller
ovenfra, rett ned på syklistens hode, eller hvis syklisten
sykler inn i en tregren i hodehøyde. Direktetreff er imidlertid en svært uvanlig sykkelulykkeskategori.
Ingen sykkelhjelm kan verne deg mot alle typer av sykkelulykker. I en kollisjon med motorkjøretøy er påkjøringshastigheten alltid en begrensende faktor for hvilket vern en
sykkelhjelm kan gi. Ved høyere hastigheter øker risikoen
for direktetreff, og for at syklisten får andre, indre skader –
skader som en sykkelhjelm ikke kan verne mot.
EU-SAMSVARSERKLÆRING
Hövding samsvarer med bestemmelsene i rådets direktiv
89/686/EEC. Teknisk kontrollorgan nr. 0402 (SP). Det er en
kopi av samsvarserklæringen på vår hjemmeside.
ERKLÆRING OM FRAVÆR AV FARLIGE STOFFER
Vi erklærer at dette produktet og dets tilhørende skall ikke
inneholder stoffer som er kjent for å påvirke eller mistenkt
for å påvirke helsen til brukeren.
GJENVINNING
For informasjon om gjenvinning se vår hjemmeside.
KONTAKT
For kontaktinformasjon, se www.hovding.com.

Slå bare på Hövding når du har den på deg, og i direkte
forbindelse med sykkelturen (se også «SYKLING MED
HÖVDING»).
Ikke dekk til revnesømmen på din Hövding med f.eks. et
tettsittende skjerf. Revnesømmen er sømmen midt på oversiden av Hövding.
Ekstreme frisyrer eller hodeplagg kan eventuelt skape problemer for oppblåsingen av kollisjonsputen hvis de er altfor
voluminøse, stive og tunge. De fleste frisyrer og hodeplagg
utgjør ikke noe problem for oppblåsingen. For informasjon
om frisyrer og hodeplagg som ikke anbefales med Hövding,
se vårt nettsted.
Ikke oppbevar Hövding ved høy temperatur, for eksempel i
en bil i direkte sollys. Hövding må ikke brukes ved temperaturer under -20 °C (-4 °F) eller over +50 °C (+122 °F).
Utsett ikke Hövding for åpen ild. Hövding inneholder en
gassgenerator som kan gå i stykker hvis den utsettes for en
temperatur over +130 °C (+266 °F), og et litiumpolymerbatteri (mobiltelefonbatteri) som kan ta skade, og i ekstreme
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