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PIKAOPAS
• Hövding-kypärässä on ladattava akku. Varmista, että 

akku on täyteen ladattu, ennen kuin käytät Hövdingiäsi 
ensimmäistä kertaa. Katso Akun lataaminen -kappale.

• Aktivoi Hövding-kypäräsi vetämällä vetoketju aivan ylös 
ja kiinnitä virtapainike kaulurin oikealle puolelle. Tee 
tämä vasta, kun olet pyörän päällä ja valmiina lähtemään 
liikkeelle. Näiden toimenpiteiden jälkeen olet valmis 
turvalliseen pyöräilyyn. 

• Kytke Hövding-kypärä pois päältä irrottamalla virta-
painike kaulurin oikealta puolelta. Tee tämä ennen kuin 
nouset pyörän päältä.

• HUOM! Hövding-kypärä on suunniteltu suojaamaan 
sinua pyöräilyn aikana ja siksi sen on oltava päällä vain 
pyöräillessäsi. 

HÖVDING-KYPÄRÄSI
Hövding on pyöräilijöille tarkoitettu aivan ainutlaatuinen 
turvatyyny, jota käytetään tavallisen pyöräilykypärän 
sijasta. Hövding-kypärä tarjoaa maailmanlaajuisesti ylivoi-
maisesti parhaat iskunvaimennusominaisuudet pään suo-
jaksi ja se on käytännöllinen, huomaamaton varuste, jonka 
kanssa on helppo kulkea.

Toisin kuin pyöräilykypäröitä, Hövdingiä ei pidetä päässä, 
vaan se puetaan kaulurin tapaan kaulaan. Kaulurin sisällä on 
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turvatyyny, joka onnettomuuden sattuessa täyttyy ja suojaa 
päätäsi. Kaulurin täyttymistä valvovat anturit, jotka rekiste-
röivät onnettomuuden aikaisen poikkeavan liikkeen.

HÖVDING-KYPÄRÄN KÄYTTÖ
Hövding-kypäräsi on suunniteltu suojaamaan sinua pyöräi-
lyn aikana ja siksi sen on oltava päällä vain pyöräillessäsi. 
Hövding-kypärä on suunniteltu vain kaupunkipyöräilyyn, 
eikä se sovellu muihin harrastuksiin kuten ratsastukseen, 
mopolla ajamaiseen, lasketteluun, rullaluisteluun, rullalau-
tailuun tms. Pyöräilyllä tarkoitetaan kaupunkipyöräilyä ja 
maantiepyöräilyä, muttei haastavia pyöräilylajeja, kuten 
BMX-, maasto-, alamäkiajo- eikä temppupyöräilyä ja vas-
taavia. Hödving-kypärä on suunniteltu suojaamaan päätäsi 
pyöräilyonnettomuuksissa siten, että se rekisteröi jatkuvasti 
liikeratojasi. Kun se on päällä, turvatyyny voidaan laukaista 
täyttymään liikeratojen muuttuessa. Jos pidät Hövding-ky-
pärän päällä, kun et ole pyörän selässä ja kannat sitä ympä-
riinsä, liikkeesi voivat muistuttaa onnettomuuden liikeratoja 
ja saada turvatyynyn laukeamaan.       

MISSÄ VOIN KÄYTTÄÄ HÖVDING-KYPÄRÄÄNI?
Hövding-kypärä on suunniteltu käytettäväksi tavanomaisilla 
kaksipyöräisillä polkupyörillä, sähköpyörillä ja pienipyö-
räisillä pyörillä, mukaan lukien taittopolkupyörät. Hövdin-
giä voidaan käyttää myös maantiepyörillä, mutta se on 
ergonomisesti optimoitu pystymmille istuma-asennoille. 
Hövding-kypärää ei ole tarkoitettu käytettäväksi erikoispyö-
rien, kuten yksipyöräisten, tandem-, BMX-, noja- ja kuorma-
pyörien yms. kanssa.

KENELLE HÖVDING-KYPÄRÄ SOPII?
Hövding sopii pään ympäryksille 52–59 cm (20.5–23.2”) ja 
kaulan ympäryksille 45 cm (17.7”). Mitat ovat ehdottomia 
maksimimittoja.

Hövding on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille pyöräilijöille. 
Hövding-kypärä ei sovellu pienille lapsille, koska nämä 
liikkuvat eri tavoin kuin aikuiset sekä pyöräillessään että 
onnettomuuteen joutuessaan. Edellä mainitut käyttötiedot 
ovat tuotteen käyttöedellytyksiä.

KOOT
Hövding-kypärää on saatavana kolmea eri kokoa: Small (S), 
Medium (M) ja Large (L). Koot (Small, Medium ja Large) 
soveltuvat kaikki samoille pään ympärysmitoille: ympä-
rysmitta 52–59 cm. Valitse parhaimmalta tuntuva koko. 
Suosittelemme valitsemaan Hövding-kaulurin niin, että 
se istuu mahdollisimman tiukasti, mutta mukavasti. Small 
soveltuu kaulan ympäryksille alle 36 cm, Medium kaulan 
ympäryksille 34–42 cm ja Large kaulan ympäryksille 38–45 
cm. Hövding 2.0 on suunniteltu ja testattu enintään 45 sent-
timetrin kaulan ympäryksille. 

AKUN LATAAMINEN
Hövding-kypärässä on ladattava akku. Lataa akku täyteen 
ennen Hövding-kypärän ensimmäistä käyttöä. Akun täyteen 
lataaminen kestää noin kolme tuntia. 

Lataa Hövding-kypäräsi akku liittämällä mukana toimitettu 
USB-kaapeli kaulurin takana olevaan USB-liitäntään.   
   Liitä USB-kaapeli tämän jälkeen ulkoiseen laturiin, jossa 

on USB-liitäntä (kuten älypuhelimissa/tablettitietokoneissa). 
Kaulurin etupuolella olevat LED-valot vilkkuvat latauksen 
ajan.    Kun Hövding-kypäräsi akku on ladattu täyteen, 
kaikki merkkivalot palavat vilkkumatta.

Hövding-kypärän akku kestää käytössä noin yhdeksän 
tuntia. Hövding käyttää akkua virtalähteenä vain, kun se on 
kytketty päälle. 

Voit tarkistaa akun varaustason painamalla kaulurin sisä-
puolella olevaa akun painiketta noin kahden sekunnin ajan. 
Akun painike on kaulurin sisäpuolella LED-valojen takana. 
Akun varaustason voi tarkastaa myös, vaikka Hövding-ky-
pärä ei olisi kytkettynä päälle.   

Äänimerkki ilmoittaa, kun akku on ladattava siinä vaiheessa, 
kun latausta on jäljellä vielä yhdeksi tunniksi. Äänimerkki 
kuuluu tämän jälkeen viiden minuutin välein Hövding-ky-
pärän ollessa kytkettynä päälle muistuttaen, että akku on 
ladattava. 

SUOJUKSEN KIINNITTÄMINEN
Hövding-kaulurissa on irrotettava musta kangassuojus. 

Suojus kiinnitetään asettamalla suojus kaulurin päälle ja 
sulkemalla vetoketju sekä kaulurin ulko- että sisäpuolelta. 
Poistaminen tapahtuu avaamalla vetoketju molemmilta 
puolilta. 

HÖVDING-KYPÄRÄN PUKEMINEN 
Tarkista, että akussa on riittävästi varausta matkaasi varten, 
ennen kuin puet Hövdingin päälle – katso lisätietoja kohdasta 
AKUN LATAAMINEN. Aseta Hövding kaulaan ja sulje veto-
ketju vetämällä se aivan leukaan asti. Vetoketjun vetimessä 
on virtakytkin. Kytke Hövding-kypäräsi päälle vetämällä 
vetoketju aivan ylös ja kiinnittämällä virtapainike kaulurin 
oikealle puolelle. Kuuluu äänimerkki ja merkkivalot syttyvät 
kertoen, että Hövding-kypärä on kytketty päälle.   

• Vetoketjun on oltava kokonaan kiinni ennen kuin  
Hövding-kypärä kytketään päälle.

• Hövding-kauluria ei saa käyttää muun pää- tai  
kaulasuojan kanssa.

• Varmista, että mikään vaate tai asuste ei peitä repäisy-
saumaa. Repäisysauma on Hövding-kaulurin päällä oleva 
sauma. Sitä ei saa peittää, ettei mikään estä turvatyynyä 
täyttymästä onnettomuuden sattuessa.   

• Hövding-kypärän on oltava kytkettynä päälle ollessasi 
pyörän selässä ja polkiessasi.

PYÖRÄILY HÖVDINGIN KANSSA
Kytke Hövding-kypäräsi päälle vetämällä etupuolen 
vetoketju aivan ylös ja kiinnittämällä virtapainike kaulurin 
oikealle puolelle. Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että Höv-
ding-kaulurisi on päällä. Tämän tiedät äänimerkistä, joka 
kuuluu, kun olet kiinnittänyt virtapainikkeen, tai tarkasta-
malla, että virran merkkivalo palaa.

Kytke Hövding-kauluri päälle vain, kun olet pukenut sen 
päälle ja olet lähdössä pyöräilemään. Muussa tapauksessa 
saatat unohtaa, että olet pukenut Hövding-kaulurin kaulaan 
ja kytkenyt sen päälle, jolloin voit aiheuttaa Hövding-kypä-
rän täyttymisen vahingossa.

Jos pyöräilet meluisassa ympäristössä, kannattaa tarkistaa 
akun varaustaso ennen pyöräilemään lähtöä, koska melu voi 
estää äänimerkin kuulemisen.

Lopetettuasi pyöräilyn ja halutessasi riisua Hövdingin, irrota 
virtapainike ja avaa vetoketju edestä leuan alta. Kuulet 
äänimerkin, joka kertoo että Hövding-kaulurisi on kytketty 
pois päältä.
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Kun olet riisunut Hövding-kaulurisi, voit taittaa kaulurin 
kokoon ja panna sen mukana toimitettuun säilytyspussiin. 
Kaulurin sisällä (vetoketjun vasemmalla puolella) on osa, 
josta voit ripustaa Hövdingin roikkumaan. 

Virtapainikkeessa on magneetti, joka aktivoi Hövdingin. 
Estä siksi kaulurin oikealla puolella olevan aktivointipaini-
ketta joutumasta kosketuksiin muiden magneettien kanssa 
(magneettilukkojen, kaiuttimien jne.). 

Erilaiset äänimerkit kertovat seuraavista toiminnoista:

Päällä – nouseva kolmivaiheinen ääni.

Pois päältä – laskeva kolmivaiheinen ääni.

Akun varaustaso alhainen – kun latausta on jäljellä tunnin 
verran, kuulet kaksi lyhyttä piippausta, jotka toistetaan 
kerran. Äänimerkki kuuluu viiden minuutin välein. 

Kriittinen varaustaso – kuulet alhaisen varaustason varoi-
tuksen kymmenen kertaa peräkkäin. Pois päältä -ääni-
merkki kuuluu, kun Hövding-kauluri kytkeytyy itsestään 
pois päältä.

Tuotevika – voimakas, pitkä äänimerkki, jota ei voi sekoit-
taa muihin äänimerkkeihin. Pois päältä -äänimerkki kuuluu, 
kun Hövding-kauluri kytkeytyy itsestään pois päältä.

HUOLTO
Tarkista säännöllisesti, että Hövding-kaulurissasi ei ole 
näkyviä vaurioita. Älä käytä kypärää, jos kaulurissa näkyy 
vaurioita, ennen kuin olet kysynyt lisätietoja asiakaspalve-
lustamme. 

Kauluria ei saa pestä, koska se sisältää kosteudelle arkoja 
osia. Kaulurista voi kuitenkin varovasti hangata tahroja 
kostealla liinalla. Kangassuojus suojaa kauluria kulumiselta, 
hieltä ja lialta. Suojukset ovat pestäviä. Katso pesuohjeet 
omasta suojuksestasi.

VIAN SATTUESSA
Aina kun Hövding-kypärä kytketään päälle, se tekee 
itsetestauksen, jossa se testaa että kaikki osat toimivat 
moitteettomasti. Näitä sisäisiä tarkastuksia tehdään myös 
jatkuvasti Hövding-kypärän ollessa kytkettynä päälle. Jos 
vikaa ilmenee, Hövding-kypäräsi varoittaa sinua selkeällä 
tuotevikasignaalilla ja kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä.

Jos Hövdingiä ei voi aktivoida tuotevikasignaalilla jälkeen, 
tuote ei ole enää käyttökelpoinen.

TÄRKEÄÄ
Hövding-kauluria ei saa korjata, ommella, purkaa eikä siihen 
saa tehdä muita muutoksia. Hövding-kypärää saa huoltaa 
vain valtuutettu huolto. Hövding-kypärä sisältää osia, jotka 
voivat olla vaarallisia irrotettaessa ne kaulurista ja käsitel-
täessä niitä väärin.

Hövding on sateenkestävä. Hövding-kauluria ei kuitenkaan 
saa upottaa veteen eikä muulla tavoin altistaa runsaalle vesi-
määrälle. Älä kuivaa Hövding-kauluria ulkoisella lämmönläh-
teellä, kuten hiustenkuivaajalla tai mikroaaltouunissa.

Älä käytä Hövding-kauluriasi, jos siinä on reikiä, vesi on 
vahingoittanut sitä tai siinä on repeämiä.

Kytke Hövding-kypärä päälle vasta sitten, kun olet pukenut 
sen kaulaasi ja olet lähdössä polkemaan (katso myös PYÖ-
RÄILY HÖVDINGIN KANSSA).

Älä peitä Hövding-kaulurin repäisysaumaa tiukkaan 

kiedotulla huivilla tai vastaavilla. Repäisysauma on Höv-
ding-kaulurin päällä keskellä oleva sauma. 

Erikoiset kampaukset tai päähineet voivat haitata turvatyy-
nyn täyttymistä, jos ne ovat isoja, jäykkiä ja raskaita. Suurin 
osa kampauksista ja päähineistä ei vaikuta turvatyynyn 
täyttymiseen. Lisätietoja sopimattomista kampauksista ja 
päähineistä löydät Hövdingin verkkosivuilta.

Älä säilytä Hövding-kypärääsi korkeassa lämpötilassa, 
esimerkiksi autossa suorassa auringonvalossa. Hövding-ky-
pärää ei saa käyttää lämpötiloissa alle –20 °C (–4 °F) tai yli 
+50 °C (+122 °F).

Älä altista Hövding-kauluria avotulelle. Hövding-kaulurissa 
on kaasupanos, joka voi rikkoutua altistettaessa se lämpöti-
loille yli +130 °C (+266 °F), ja litium-polymeeriakku (matkapu-
helimen akku), joka voi vahingoittua ja äärimmäisissä tapauk-
sissa syttyä palamaan lämpötiloissa yli +60 °C (+140 °F).

Hövding-kauluri sisältää arkoja osia, joita on käsiteltävä 
varoen. Säilytä poissa lasten ulottuvilta.

Varmista, että Hövding-kaulurisi ei ole päällä, kun liikut 
muulla tavoin kuin pyörällä, kuten autolla, junalla, bussilla, 
lentokoneella jne.

Hövding-kauluria ei aina saa ottaa mukaan lentokoneen mat-
kustamoon. Katso ajantasaiset tiedot verkkosivuiltamme. 

Hövding ei takaa, etteivät terävät esineet voisi  
vahingoittaa kauluria. 

Hövding-kypärä täyttyy vain onnettomuuden sattuessa 
pyöräilijän poikkeavan liikkeen johdosta. Hövding-kypärän 
turvatyyny täyttyy kokonaan kymmenesosasekunnissa (0,1 
sekunnissa). Päähän kohdistuvaa iskua, joka osuu ennen 
Hövding-kypärän täyttymistä, kutsutaan suoraksi iskuksi. 

Tällainen voi olla esimerkiksi jääpuikon putoaminen pyöräi-
lijän päähän tai pyöräilijän ajo päin pään korkeudella olevaa 
oksaa. Suorat iskut ovat kuitenkin hyvin poikkeuksellisia 
pyöräilyonnettomuuksia.

Myöskään tavanomainen pyöräilykypärä ei suojaa kaiken-
tyyppisiltä onnettomuuksilta. Törmäystilanteessa mootto-
riajoneuvon kanssa vauhti iskun hetkellä on tavanomaisen 
pyöräilykypärän tarjoamaa suojaa rajoittava tekijä. Suurem-
milla nopeuksilla suorien iskujen vaara kasvaa samoin kuin 
sisäisten vammojen vaara, joilta tavallinen pyöräilykypärä ei 
suojaa lainkaan.

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Hövding-kypärä on neuvoston direktiivin 89/686/ETY 
mukainen. Ilmoitettu laitos nro 0402 (SP). Verkkosivuil-
tamme löytyy kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

ILMOITUS VAARALLISTEN AINEIDEN PUUTTUMISESTA
Vakuutamme, että tämä tuote ja sen suojukset eivät sisällä 
aineita, joiden tiedettäisiin vaikuttavan tai epäiltäisiin vai-
kuttavan käyttäjän terveyteen.

KIERRÄTYS
Lisätietoja kierrätyksestä verkkosivuiltamme.

YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot verkkosivuiltamme osoitteesta  
www.hovding.com.


