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ARRANQUE RÁPIDO
• A Hövding contém uma bateria recarregável. Assegurar
que a bateria está totalmente carregada antes de usar a
sua Hövding pela primeira vez. Ver a secção ‘Carregar a
bateria’.
• Para ativar a Hövding, puxar o fecho todo para cima e
fixar o botão ligar/desligar no lado direito do colarinho.
Isto deve ser feito apenas depois de estar já na bicicleta,
pronto para começar. Depois de seguir estes passos
pode começar a andar de bicicleta com segurança.
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• Para desativar a sua Hövding, remova o botão de ligar/
desligar do lado direito do colarinho. Deve fazer isso
antes de sair da bicicleta.
• POR FAVOR NOTAR: a Hövding foi concebida para proteger enquanto anda de bicicleta e por isso, deve estar
ativada apenas enquanto anda de bicicleta.
A SUA HÖVDING
A Hövding é uma airbag revolucionária para ciclistas, que
deve ser usada em vez de um capacete. A Hövding oferece
de longe a melhor capacidade de absorção de choques de
qualquer proteção do mundo, sendo também um acessório
prático e discreto que é fácil de levar consigo.
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Ao contrário dos capacetes de bicicleta, a Hövding não é
usada na cabeça. É usada como um colarinho à volta do
pescoço. O colarinho contém uma airbag insuflada, que
protege a cabeça no caso de um acidente de bicicleta.
O seu inflacionamento é controlado por sensores que
registam movimentos anormais, no caso do ciclista ter um
acidente.
USAR A SUA HÖVDING
A Hövding foi concebida para proteger enquanto anda de
bicicleta e deve ser ativada apenas quando está a andar de
bicicleta. A Hövding foi concebida apenas para ciclismo
urbano, não para outras atividades como equitação, andar
de mota, esquiar, andar de patins, skateboard ou outros.
Quando falamos em andar de bicicleta, queremos dizer
ciclismo urbano, e em estradas principais, não formas
extremas de ciclismo como mountainbike a descer, ciclismo
especial, ou outros. A Hövding foi desenhada para proteger
a cabeça no caso de acidentes de bicicleta, registando o
seu padrão de movimentos. Quando ativada, a airbag pode
ser acionada para ser inflacionada por movimentos anormais. Se mantiver a sua Hövding ativada quando não está
na bicicleta e andar com ela, os seus movimentos podem
parecer os de um acidente e acioná-la.
COM QUÊ QUE A POSSO USAR?
A Hövding foi concebida apenas para ser usada com bicicletas standard de duas rodas, e-bicicletas e bicicletas com
rodas pequenas, incluindo bicicletas dobráveis. A
Hövding pode ser usada para bicicletas de estrada, mas
está ergologicamente otimizada para uma posição sentada
mais a direito. A Hövding não foi desenhada para usar com
bicicletas especiais, como mono-bicicletas, tandem, bicicletas BMX, reclinadas, bicicletas de carga, etc.
QUEM A PODE USAR?
A Hövding é para tamanhos de cabeça (circunferência) de
52-59 cm (20.5–23.2”) e tamanho de pescoço até 45cm
(17.7”) de circunferência. Estas são as medidas máximas
absolutas.
A Hövding foi desenhada para ciclistas com mais de 15
anos. A Hövding não deve ser usada por crianças pequenas, por se moverem de forma diferente dos adultos,
tanto quando estão a andar de bicicleta e em acidentes.
As especificações para uso acima aplicam-se às funções
especificadas.
TAMANHOS
A Hövding está disponível com três tamanhos de colarinho:
Small (S), Medium (M) e Large (L). Os tamanhos disponíveis
(Small, Medium e Large) são adaptados à mesma taxa de
tamanhos de cabeça: 52-59 cm de circunferência. Escolha
o tamanho que lhe fique melhor. Recomendamos que a
Hövding fique tão apertada quanto possível, mas confortável. O tamanho Small é recomendado para tamanhos de
pescoço com menos de 36 cm, Medium para pescoços
com 34–42 cm e Large para pescoços com 38–45 cm. A
Hövding 2.0 está adaptada e foi testada para tamanhos de
pescoço até 45cm de circunferência.
CARREGAR A BATERIA
A Hövding contém uma bateria recarregável. Carregue
totalmente a bateria antes de usar a Hövding pela primeira
vez. A bateria demora aproximadamente três horas até a
bateria estar carregada.
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Para carregar a Hövding, deve inserir o cabo USB entregue na respetiva porta na parte de trás do colarinho.
Depois inserir o cabo USB num carregador externo
com uma porta USB (igual aos usados para smartphones/
tablets). Durante o processo de recarga, as luzes LED na
parte da frente do colarinho ficam a piscar.
Quando a
Hövding estiver totalmente carregada, todas as luzes LED
acendem sem piscar.
A bateria da Hövding dura para aproximadamente nove
horas de uso. A Hövding usa a energia da bateria apenas
quando estiver ativada.
Para controlar o nível de carga da bateria, premir o botão da
bateria no interior do colarinho durante cerca de dois segundos. O botão da bateria está localizada por trás das luzes
LED no interior do colarinho. Também é possível verificar o
nível de carga da bateria com a Hövding desativada.
Quando houver apenas uma hora de uso restante, um
sinal áudio avisa que a bateria necessita de ser recarregada.
Depois de a Hövding ser ativada, o sinal áudio soa cada
cinco minutos para lembrar que é necessário carregar
a bateria.
COLOCAR A COBERTURA
A Hövding é entregue com uma cobertura de tecido preta
removível.
Para colocar a cobertura, deve colocá-la por cima do colarinho e fechar os fechos no exterior e interior do colarinho.
Para remover, basta abrir os fechos dos dois lados.
USAR A SUA HÖVDING
Antes de colocar a Hövding, verifique se tem energia suficiente na bateria para o percurso – consulte CARREGAR A
BATERIA para mais informações. Coloque a Hövding à volta
do pescoço e fechar o fecho até ao queixo. O fecho tem um
botão ligar/desligar. Para ativar a Hövding, puxe o fecho
todo para cima e fixar o botão ligar/desligar no lado direito
do colarinho. Um sinal áudio e LEDs acendem-se para indicar que a Hövding está ativada.
• O fecho tem que estar totalmente fechado antes de
poder ativar a Hövding.
• A Hövding não deve ser usada com outras proteções de
cabeça ou pescoço.
• Assegure-se que a costura de abrir não está coberta por
roupas. A costura de abrir é a que está no lado superior da Hövding. Isto é para assegurar que não há nada
que possa obstruir a airbag ser inflacionada no caso de
acidente.
• Ativar a Hövding apenas quando já estiver sentado na
bicicleta ou a andar.
ANDAR DE BICICLETA COM A SUA HÖVDING
Para ativar a Hövding, puxar o fecho todo para cima e fixar
o botão ligar/desligar no lado direito do colarinho. Para
verificar se a Hövding está ativada, escute o sinal de ligado
depois de fixar o botão de ligar/desligar, ou veja se o LED
de ligar/desligar está aceso antes de começar a andar.
Ative a Hövding apenas depois de a ter vestida e mesmo
antes de começar a andar de bicicleta. Caso contrário há
o risco de se esquecer que está a usar a Hövding ativada e
esta seja insuflada acidentalmente.
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Se está a andar de bicicleta em locais com muito ruído,
pode ser boa ideia verificar o nível de carga da bateria
antes de começar a andar, por que é possível que não consiga escutar os sinais áudio.
Quando terminar o percurso de bicicleta, e quiser remover
a Hövding, desmonte o botão ligar/desligar e abra o fecho
na frente, por baixo do queixo. Vai escutar um sinal áudio
que indica que a Hövding foi desativada.
Depois de remover a Hövding, pode dobrar o colarinho e
arrumá-lo no saco entregue. Há uma parte no interior do
colarinho (lado esquerdo ao lado do fecho), que pode ser
usada para pendurar a Hövding quando não está a ser usada.
O botão de ligar/desligar tem um magneto que ativa a Hövding. Por isso, evite que o botão de ativação no lado direito
do colarinho entre em contacto com outros magnetos
(fechos magnéticos, altifalantes, etc).
Há sinais áudio para as funções seguintes:
Ligado – tom ascendente em três fases.
Desligado – tom descendente em três fases.
Baixo nível de carga da bateria – quando há apenas uma
hora de carga restante, vai escutar dois beeps curtos repetido uma vez. O sinal repete-se cada cinco minutos.
Nível crítico de carga da bateria – o aviso de baixo nível de
carga na bateria é escutado dez vezes seguido. Depois o
sinal ‘desligado’ soa e a Hövding desliga-se.
Avaria no produto – um som forte e longo que é difícil de
confundir com outros sons. Depois o sinal ‘desligado’ soa e
a Hövding desliga-se.
MANUTENÇÃO
Verifique regularmente se a Hövding não tem danos visíveis.
Se a Hövding apresentar danos visíveis, não a use até ter
contactado a nossa assistência técnica para informações.
O colarinho não pode ser lavado; contém componentes
sensíveis à humidade. Mas pode remover manchas do
colarinho com um pano húmido. O colarinho está protegido contra desgaste, suor ou sujidades pela cobertura de
tecido. As coberturas podem ser lavadas. Ver as instruções
de lavagem na sua cobertura.
NO CASO DE OCORRER UMA AVARIA
Cada vez que a Hövding é ligada, o produto faz automaticamente um controlo interno para testar se todos os componentes estão a funcionar corretamente. Este controlo
interno também é feito continuamente enquanto a Hövding
está ativada. Se houver algo avariado, a Hövding avisa com
um sinal áudio claro de avaria no produto e desliga-se.
Se não for possível ativar o Hövding após um sinal de Erro,
o produto já não pode ser usado.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Não deve reparar, costurar, desmontar ou alterar a sua
Hövding. Apenas técnicos autorizados podem efetuar
manutenção na Hövding. A Hövding contém peças que
podem ser perigosas se removidas do colarinho e se forem
manuseadas incorretamente.
A Hövding é à prova de chuva. Mas, não deve submergir a
Hövding em água, ou ser exposta a outra forma de impacto
extremo com água. Tente não secar a Hövding com uma
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fonte de calor externa, como um secador de cabelos ou um
micro-ondas.
Não use a Hövding se conter furos, se estiver danificada
por água ou se as costuras estão rasgadas.
Ativar a Hövding apenas depois de a ter colocado e mesmo
antes de começar a andar de bicicleta (ver também ANDAR
DE BICICLETA COM A SUA HÖVDING).
Não cobrir a costura de abrir da Hövding com uma echarpe
apertada, por exemplo. A costura de abrir é a que está no
centro da Hövding.
Penteados ou acessórios para a cabeça extremos podem
impedir a insuflação da airbag se forem demasiado grandes, rígidos ou pesados. A maior parte dos penteados
ou acessórios para a cabeça não são um problema para
a insuflação. Para mais informações sobre penteados e
acessórios para a cabeça não recomendados para usar com
a Hövding, veja a nossa página da internet.
Não guarde a sua Hövding a temperaturas altas, como por
exemplo, no carro exposta a luz do sol direta. A Hövding
não deve ser usada a temperaturas abaixo de 20°C (-4°F) ou
superiores a +50°C (+122°F).
Não exponha a Hövding a chamas. A Hövding contém uma
bomba de gás que pode quebrar se for exposta a temperaturas acima de +130°C (+266°F) e uma bateria de polímeros
de lítio (bateria de telemóvel) que pode ficar danificada, e
em casos extremos incendiar-se, se exposta a temperaturas
superiores a +60°C (+140°F).
A Hövding contém peças sensíveis que devem ser manuseadas com cuidado. Manter fora do alcance de crianças.
Assegure-se que a Hövding está desativada sempre que
estiver a viajar por outros meios de transporte como automóvel, comboio, autocarro, avião, etc.
Pode não ser permitido levar a Hövding a bordo do avião.
Veja a nossa página da internet para as informações mais
recentes.
A Hövding não pode garantir proteção total contra objetos
afiados.
A Hövding insufla apenas se o ciclista faz um movimento
anormal num acidente. A airbag da Hövding fica totalmente
inflacionada em cerca de uma décima de segundo (0,1
segundo). Um impacto com a cabeça que ocorra antes de a
Hövding reagir e estar inflacionada, é chamado um impacto
direto.
Exemplos de impactos diretos são um pedaço de gelo que
caia na cabeça do ciclista, ou o ciclista bater com a cabeça
num ramo baixo de uma árvore. Os impactos diretos são uma
categoria de acidentes de ciclismo muito pouco normal.
Nenhum capacete de bicicleta pode proteger contra todos
os tipos de acidentes de bicicleta. Numa colisão com um
veículo, a velocidade de impacto é sempre um fator que
limita a proteção que o capacete de bicicleta pode oferecer. A velocidades mais altas, aumenta o risco de impactos
diretos e o risco do(a) ciclista sofrer lesões internas, contra
as quais um capacete de bicicleta não oferece qualquer
proteção.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
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A Hövding está em conformidade com as regras da Diretiva
do concelho 89/686/CEE. Organismo notificado nº 0402
(SP). Há uma cópia da declaração de conformidade na
nossa página da internet.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
Declaramos que este produto e a respetiva cobertura não
contém substâncias que sejam conhecidas por afetar, ou se
suspeite que possam afetar a saúde do utilizador.
RECICLAGEM
Para informações sobre reciclagem, veja a nossa página da
internet.
CONTACTOS
Para obter informações de contacto, visite
www.hovding.com.

Hövding 2.0 – Manual (PT)

4/4

