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SNABBSTART
• Hövding innehåller ett uppladdningsbart batteri. Ladda 

batteriet fullt innan du använder Hövding första gången. 
Se avsnitt Ladda Batteriet. 

• Aktivera din Hövding genom att dra upp dragkedjan hela 
vägen upp och knäpp on/off-knappen på kragens högra 
sida. Nu kan du börja cykla.

• Avaktivera din Hövding genom att ta loss on/off-knap-
pen på kragens högra sida. Nu kan du stiga av din cykel.

• Hövding är till för att skydda dig vid cykling och ska 
därför endast vara aktiverad när du cyklar. 

DIN HÖVDING
Hövding är en revolutionerande cykelhjälm – en airbag 
för cyklister. Hövding erbjuder världens i särklass bästa 
stötupptagningsförmåga bland cykelhjälmar och är samti-
digt en praktisk och diskret accessoar, enkel att ta med.

Till skillnad från andra cykelhjälmar placeras Hövding 
inte på huvudet, utan som en krage kring halsen. Kragen 
innehåller en airbag som löser ut och skyddar huvudet om 
man hamnar i en cykelolycka. Uppblåsningen styrs av sen-
sorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten 
vid en olycka.
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ANVÄND DIN HÖVDING 
Hövding är en revolutionerande cykelhjälm – en airbag 
för cyklister. Hövding erbjuder världens i särklass bästa 
stötupptagningsförmåga bland cykelhjälmar och är samti-
digt en praktisk och diskret accessoar, enkel att ta med.

Till skillnad från andra cykelhjälmar placeras Hövding 
inte på huvudet, utan som en krage kring halsen. Kragen 
innehåller en airbag som löser ut och skyddar huvudet om 
man hamnar i en cykelolycka. Uppblåsningen styrs av sen-
sorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten 
vid en olycka.       

MED VAD?
Hövding är endast avsedd att användas tillsammans med 
tvåhjuliga cyklar av standard- modeller, el-cyklar samt cyklar 
med små hjul inklusive vikbara cyklar. Hövding kan användas 
tillsammans med racercykel, men är ergonomiskt optimerad 
för en mer upprätt sittställning. Hövding är inte avsedd att 
användas tillsammans med specialcyklar såsom enhjulingar, 
tandemcyklar, BMX-cyklar, liggcyklar, lådcyklar m.m.

FÖR VEM?
Hövding passar för huvudstorlek (omkrets) 52–59 cm 
(20,5–23,2”), och för halsmått upp till max 45 cm (17,7”) i 
omkrets. Detta är ett absolut maxmått.

Hövding är avsedd för cyklister från 15 år och uppåt. Höv-
ding ska inte användas av mindre barn på grund av att de 
rör sig annorlunda – både vid normal cykling och olyckor 
– jämfört med vuxna. Användningsspecifikationerna ovan 
gäller för angiven funktion.

STORLEKAR
Hövding finns i tre kragstorlekar: Small (S), Medium (M) och 
Large (L). De storlekar som finns tillgängliga (small, medium 
och large) är anpassade för samma omfång av huvudstorle-
kar: 52–59 cm i omkrets. Välj den storlek som känns bäst, 
vår rekommendation är att din Hövding ska sitta så stramt 
som möjligt, men fortfarande bekvämt. Small rekommen-
deras för halsmått mindre än 36 cm, medium för halsmått 
mellan 34–42 cm och large för halsmått mellan 38–45 cm. 
Hövding 2.0 är anpassad och testad för halsmått upp till 
max 45 cm i omkrets. 

LADDA BATTERIET
Hövding innehåller ett uppladdningsbart batteri. Ladda 
batteriet fullt innan du använder Hövding första gången. 
Det tar ca 3 timmar att ladda batteriet fullt. 

Du laddar din Hövding genom att sätta i den medföljande 
USB-kabeln i USB-porten som finns baktill på kragen.   
   Sätt därefter i USB-kabeln i en extern laddare med USB-

port (t.ex. en liknande som följer med smartphones/tablet-
ter). Under laddning blinkar lysdioderna framtill på kragen. 

   När Hövding är fulladdad lyser alla dioder konstant.    

Hövdings batteri räcker för ca 9 timmars användning. Höv-
ding drar bara batteri när den är aktiverad. 

Du kan kontrollera batterinivån genom att hålla inne batte-
riknappen på kragens insida ca 2 sekunder. Batteriknappen 
sitter på kragens insida bakom lysdioderna.    Batterini-
vån kan kontrolleras även när Hövding är avaktiverad. 

En ljudsignal kommer göra dig uppmärksam på att batteriet 
behöver laddas när det är 1 timmes batteritid kvar. Därefter 
kommer en ljudsignal var 5:e minut när Hövding är aktive-
rad, som påminner dig om att batteriet måste laddas. 

SÄTT ETT SKAL PÅ KRAGEN 
Hövding levereras med ett avtagbart svart bas-skal i tyg. 

Sätta på skal: Placera skalet utanpå kragen. Fäst skalets två 
dragkedjor med respektive dragkedja på kragens utsida och 
insida. 

Ta av skal: Öppna de två dragkedjorna på kragens utsida 
och insida.   

TA PÅ DIG HÖVDING 
Innan du tar på dig din Hövding, säkerhetsställ att du har 
tillräckligt med batteri för din cykeltur – se LADDA BAT-
TERI för mer information. Du tar på dig Hövding genom att 
placera den runt din hals och dra upp dragkedjan fram-
till under hakan – hela vägen upp. Dragkedjans kläpp är 
försedd med en on/off-knapp. Då man drar upp dragkedjan 
och knäpper on/off-knappen på kragens högra sida, akti-
verar man Hövding. En ljudsignal samt lysdioder som börjar 
lysa talar om att Hövding är aktiverad.   

• Ta enbart på dig Hövding enligt beskrivning ovan.

• Dragkedjan ska vara helt stängd innan du aktiverar den.

• Hövding får inte användas tillsammans med andra 
huvud- och nackskydd.

• Se till att spricksömmen inte övertäcks av något klädes-
plagg.    Spricksömmen är den söm som sitter på  
Hövdings ovansida. Detta för att säkerhetsställa att 
ingenting hindrar airbagen för att blåsa upp vid eventuell 
olycka. 

• Hövding ska endast vara aktiverad när du cyklar.

CYKLA MED HÖVDING
Aktivera din Hövding genom att dra upp dragkedjan framtill 
hela vägen och knäpp on/off-knappen på kragens högra 
sida. Kontrollera att din är Hövding aktiverad genom att 
lyssna efter on-ljudsignalen när du har knäppt on/off-knap-
pen eller genom att se att on/off-dioden lyser innan du 
börjar cykla.

Aktivera endast Hövding när du satt runt halsen och ska 
börja cykla. I annat fall finns en risk att du glömmer bort att 
du har Hövding på dig – aktiverad – och av misstag triggar 
Hövding att blåsa upp. En avaktiverad Hövding kan du däre-
mot ha på dig och göra andra saker än att cykla.

Om du cyklar i en högljudd miljö kan det vara bra att kont-
rollera batterinivån innan du börjar cykla.

När du cyklat färdigt och vill ta av dig din Hövding knäpper 
du upp on/off-knappen och öppnar dragkedjan framtill 
under hakan. En ljudsignal hörs som indikerar att Hövding 
är avaktiverad.

När du har tagit av dig din Hövding, kan du vika ihop kragen 
och lägga ner den i din medföljande väska. Tänk på att 
skydda aktiveringsknappen på kragens högra sida. Det 
finns en upphängningsanordning på kragens insida (vänster 
sida vid dragkedjan) som med fördel kan användas för upp-
hängning av Hövdingen när den inte används. 

On/off-knappen innehåller en magnet som aktiverar 
Hövding. Undvik därför att aktiveringsknappen på kragens 
högra sida kommer i kontakt med andra magneter (magne-
tiska lås, högtalare etc.). 
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Ljudsignaler finns för följande funktioner:

På – uppåtgående ton i tre steg.

Av – nedåtgående ton i tre steg.

Låg batterinivå – när det är 1 timmes batteritid kvar hörs 
två korta pip som upprepas en gång: ”bip-bip, bip-bip”. 
Ljudet återkommer var femte minut. 

Kritisk batterinivå – det hörs ”Låg batterinivå”-varningar tio 
gånger i rad. Därefter hörs ”Av”-ljudet och Hövding stänger 
av sig själv.

Fel på produkten – hög lång ton som är svår att förväxla 
med övriga ljud. Därefter spelas ”Av”-ljudet och Hövding 
stänger av sig själv.

UNDERHÅLL
Kontrollera regelbundet att din Hövding inte har några 
synliga skador. Om Hövding har synliga skador, ska du 
inte använda den innan du har kontaktat vår kundtjänst för 
vidare information. 

Kragen går inte att tvätta, då den innehåller fuktkänsliga 
komponenter. Du kan dock försiktigt gnugga bort fläckar 
på kragen med en fuktig trasa. Kragen skyddas mot slitage, 
svett och smuts av det omslutande skalet i tyg. Skalen kan 
tvättas. Se tvättråd för respektive skal.

VID FEL
Varje gång Hövding startar gör produkten automatiskt en 
internkontroll som testar att alla komponenter fungerar 
som de ska. Denna internkontroll görs även kontinuerligt 
när Hövding är aktiverad. Om någonting skulle vara trasigt, 
kommer Hövding att varna med ett tydligt ”Fel på produk-
ten”-ljud och därefter stänga av sig själv.

Om Hövding ej går att aktivera efter en ”Fel på produk-
ten”-ljud, innebär det att produkten inte längre är brukbar.

VIKTIG INFORMATION
Du får inte reparera, sy i, montera isär eller förändra Höv-
ding. Endast auktoriserad personal får utföra service på 
Hövding. Hövding innehåller delar som kan utgöra fara om 
de tas ur kragen och hanteras felaktigt.

Hövding tål regnväder. Däremot får Hövding inte sänkas 
ned i vatten eller i övrigt utsättas för vattenpåfrestning. 
Försök inte torka din Hövding med yttre värmekälla som 
hårtork eller i mikrovågsugn.

Använd inte Hövding om det är hål på den, om den är vat-
tenskadad eller om sömmarna är spruckna.

Aktivera endast Hövding när du har den på dig och ska 
börja cykla (se även ”Cykla med Hövding”).

Täck inte över spricksömmen på Hövding med t.ex. en 
åtsittande halsduk. Spricksömmen är den söm som sitter i 
mitten på Hövdings ovansida. 

Extrema frisyrer eller huvudbonader kan eventuellt försvåra 
airbagens uppblåsning om de är alltför skrymmande, stela 
och tunga. De flesta frisyrer och huvudbonader utgör 
inget problem för uppblåsningen. För information om vilka 
frisyrer och huvudbonader som inte rekommenderas med 
Hövding, se vår hemsida.

Förvara inte Hövding i hög temperatur, t.ex. i en bil i starkt 

solsken. Hövding ska inte användas i temperaturer under 
-20 °C (-4 °F) eller över +50 °C (+122 °F).

Utsätt inte Hövding för eld. Hövding innehåller en gasge-
nerator som kan gå sönder om den utsätts för en tempe-
ratur över +130 °C (+266 °F), samt ett litiumpolymerbatteri 
(mobiltelefonbatteri) som kan ta skada och i extrema fall 
börja brinna om det utsätts för en temperatur över +60 °C 
(+140 °F).

Hövding innehåller ömtåliga delar och bör hanteras var-
samt. Förvaras utom räckhåll för barn.

Se till att Hövding är avaktiverad då du färdas med andra 
typer av transportmedel såsom bil, tåg, buss och flyg etc.

Tillstånd att medföra Hövding ombord på flygplan kan 
vara begränsad. Besök vår hemsida för att få den senaste 
informationen. 

Hövding kan inte garantera fullgott skydd mot spetsiga 
föremål. 

Det krävs en onormal rörelse av cyklisten vid en olycka för 
att Hövding ska reagera och blåsa upp. Airbagen i Hövding 
är fullt uppblåst på cirka en tiondels sekund (0,1 sekund). 
Om slaget mot huvudet inträffar innan Hövding har reage-
rat och är fullt uppblåst, kallas det för direktträff. 

Exempel på direktträff kan vara en istapp som faller uppi-
från, rakt ner på cyklistens huvud, eller om cyklisten cyklar 
in i en trädgren i huvudhöjd. Direktträff är dock en mycket 
ovanlig cykelolyckskategori.

Ingen cykelhjälm kan skydda dig mot alla typer av cykelo-
lyckor. I en kollision med motorfordon är påkörningshas-
tigheten alltid en begränsande faktor för vilket skydd en 
cykelhjälm kan ge. Vid högre hastigheter ökar risken för 
direktträff samt att cyklisten får andra inre skador – skador 
som en cykelhjälm inte kan skydda mot.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Hövding överensstämmer med bestämmelserna i EU-rådets 
direktiv 89/686/EEG. Anmält organ nr. 0402 (SP). Det finns 
en kopia av deklarationen om överensstämmelse på vår 
hemsida, www.hovding.se.

FÖRSÄKRAN OM FRÅNVARO AV FARLIGA ÄMNEN
Vi försäkrar att denna produkt med tillhörande skal inte 
innehåller ämnen som är kända eller misstänkta för att 
påverka hälsan hos användaren.

ÅTERVINNING
För information om återvinning se vår hemsida, www.
hovding.se.

KONTAKT
För kontaktinformation gå in på www.hovding.se.


