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BRUGSANVISNING
For at sikre optimal brug af Hip'Guard
airbagbæltet, bør du læse brugsanvisningen
grundigt. Du kan også se videovejledninger på
HipGuards YouTube kanal.

Brugsanvisningen opdateres løbende. Derfor
anbefaler vi dig, at du tjekker den nyeste
version på vores hjemmeside www.hipguard.eu
under rubrikken produkter. Billederne i denne
brugsanvisning er uden for kontrakt og kan
ændres uden forudgående meddelelse.
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1. Præsentation af produktet
Hip’Guard er et airbagbælte, som beskytter hoften i tilfælde af fald.
Ved fald aktiveres airbagbæltet i højre eller venstre side af hoften, alt
efter til hvilken side du falder, og beskytter dig således optimalt, inden
du rammer jorden. Bæltet anvendes indendørs. Hip'Guard består af et
airbagbælte, et beskyttelsesbetræk, to gaspatroner er monteret i bæltet
+ 1 ekstra og et USB-kabel.
A HipGuard

B USB-kabel

C Gaspatron

D Airbagbælte

E Beskyttelsesbetræk

A. Hip'Guard: bæltet i brug.
B. USB-kabel: gør det muligt at oplade bæltets batteri. Vær opmærksom
på at kun USB-kablet leveres sammen med bæltet. Det skal efterfølgende
tilsluttes et standard USB-stik (5 Vdc).
C. 2 gaspatroner: aktiverer airbaggen i højre eller venstre side i

tilfælde af fald. Patronerne kan kun bruges en gang og skal udskiftes
efter aktivering. Kun den patron, som svarer til den aktiverede side af
airbaggen, skal udskiftes.

D. Airbagbælte: indeholder et elektronisk system og tilpasses brugeren.
Kan ikke vaskes.

E. Beskyttelsesbetræk: undgår at bæltet, som ikke kan vaskes, bliver

beskidt. Let, behageligt, aftageligt og vaskbart. Det anbefales, at du
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bruger bæltet med betrækket på.
Til hvem?
Hip’Guard henvender sig til ældre med risiko for fald eller andre
personer med mobilitetsproblemer eller risiko for fald. Det er udviklet
til dagligt brug i hjemmet, på plejehjem eller genoptræningscenter.
Det er ikke egnet til personer med normal, mobilitet, eftersom hurtige
og pludselige bevægelser kan medføre utilsigtet aktivering af bæltet.

2. Quick guide
a. Opladning af bæltet
Inden bæltet tages i brug, skal det oplades ved at sætte opladeren i
bæltets klikspænde (se side 110). Du må aldrig lukke bæltet, mens det
er under opladning. Kontrollampen lyser grønt, når batteriet er fuldt
opladet. Hip'Guard virker ikke, når batteriet er afladet.
Så snart bæltet signalerer, at batteriniveauet er lavt, skal batteriet
genoplades:
• Lavt batteriniveau: Det røde lys blinker hvert 5. sekund + 3 korte bip
hvert 2. minut -> Du skal hurtigst muligt genoplade batteriet for fortsat at
være beskyttet af Hip’Guard bæltet.
• Batteriniveau kritisk: Det røde lys er tændt + bip med 3 forskellige
toner, som skifter hvert 10. sekund -> Du skal øjeblikkeligt stoppe brug
af Hip’Guard bæltet og straks genoplade batteriet. Når batteriniveauet er
så lavt, er der ingen garanti for, at airbaggen udfolder sig, og du er derfor
ikke længere beskyttet.

b. Placering af bæltet
1. Kontroller retningen
De røde etiketter skal
pege nedad. UP pilen på
bæltets inderside skal
pege opad. Det lyseblå
skridsikre materiale skal
presses mod kroppen og
være i kontakt med tøjet.

Hunspænde
UP

UP

Hanspænde
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2. Placer bæltet rundt om taljen og luk klikspændet
Placer bæltet rundt om maven, træk i elastikken for at tilpasse størrelsen,
pres det lyseblå skridsikre materiale mod tøjet og luk klikspændet. Bæltet
skal placeres på hoften under navlen. Hvis det sidder for højt eller for
lavt, er det ikke den rigtige størrelse (se side 111).

Sidder bæltet rigtigt?
- Bæltet skal tilpasses omkring maven.
- De røde etiketter skal pege nedad.
- Klikspændet skal placeres midt foran i forhold til bækkenet. Når bæltet
lukkes, skal hunspændet (se side 103) holdes i højre hånd. Hvis spændet
ikke sidder i midten, vil bæltet ikke fungere korrekt (risiko for utilsigtet
aktivering).
- Det lyseblå skridsikre materiale og UP pilen skal placeres mod kroppen
i kontakt med tøjet.
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Anbefaling: Bæltet bør ikke bæres direkte mod huden. Det skal altid
placeres uden på et par bukser eller en T-shirt. Det er til gengæld muligt
at have bæltet på under en tilstrækkelig bred trøje eller jakke, som er
åben omkring maven og hoften. Trøjen eller jakken må ikke stramme
over hoften maven, da den ellers vil forhindre airbaggens udfoldning.

c. Aktivering af bæltet
Bæltet aktiveres, når klikspændet lukkes. Ved lukning af spændet angiver
et grønt lys og 3 bip efterfulgt af et grønt blinkende lys, at bæltet er under
opstart (10 sekunder). Når det grønne lys igen lyser, og et 2 sekunder
langt bip lyder, betyder det, at opstartsfasen er afsluttet.
Se side 118 for flere informationer om de forskellige lys og bip.

ON

OFF
DEAKTIVERET

AKTIVERET

Når bæltet er aktiveret (klikspændet er lukket) og
fungerer normalt, blinker et grønt lys hvert 5. sekund.

OBS
Systemet er 10 sekunder om at starte op. Når det grønne lys
blinker, betyder det, at bæltet kan justeres uden risiko for utilsigtet
aktivering af airbaggen. Et grønt lys og et 2 sekunder langt bip angiver,
at opstartsfasen er afsluttet. Bæltet er nu aktiveret og beskytter
brugeren. I tilfælde af fald under opstartsfasen vil airbaggen ikke
udfolde sig. Hvis et rødt lys tændes, skal bæltet kontrolleres.
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d. Kontrol inden ibrugtagning
Hvis et af nedenstående punkter ikke er opfyldt, er beskyttelsen
ikke optimal.
Bæltet er opladt.
Bæltet er korrekt tilpasset omkring maven.
Bæltet vender den rigtige vej (de røde etiketter vender nedad, og det
lyseblå stridsikre materiale vender ind mod tøjet).
Klikspændet er lukket (ON).
Et grønt lys er tændt og blinker hvert 5. sekund.

e. Aftagning af bæltet og standsning af systemet
Åben klikspændet og tag bæltet
af. Det er alt! Systemet stopper
automatisk. Bæltet kan lægges på
plads.

OBS!
Luk aldrig bæltet, hvis det ikke er i brug.
Hvis man transporterer det eller hænger det op
(fx på en knage), når det er lukket, risikerer man
utilsigtet aktivering af airbaggen.

3. Sikkerhedsinstrukser
Nedenstående sikkerhedsinstrukser skal overholdes:
• Bæltet må kun bruges ved temperaturer på mellem 0°C (32°F) og + 45°C
(113°F). Hvis bæltet udsættes for temperaturer uden for dette interval
i længere tid, kan det blive beskadiget og dermed hæmme korrekt
aktivering.
• Efter aktivering af airbaggen skal patronen udskiftes med en Hip'Guard
patron (fås hos din forhandler).
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• Opbevar bæltet omhyggeligt, når det ikke er i brug (se side 117).
• Enhver ændring eller forkert anvendelse af bæltet gør det mindre
effektivt og kan være farlig.
• Brug aldrig bæltet under et par bukser.
• Bæltet må ikke bæres direkte på huden.
• Kontroller at bæltet vender den rigtige vej inden hver ibrugtagning
(klikspændet skal være centreret, hunspændet skal sidde til højre, og de
røde etiketter skal pege nedad).
• Skil aldrig bæltets komponenter eller patroner ad.
• Rør aldrig ved de elektroniske komponenter eller kabler i tekstillommen
bag klikspændet. Du risikerer at beskadige bæltet alvorligt.
• Luk aldrig klikspændet når bæltet ikke er i brug (transport, opbevaring,
opladning), da der er risiko for utilsigtet aktivering af airbaggen.
• Hvis bæltets originale dele ændres eller fjernes, risikerer du, at bæltet ikke
fungerer korrekt.
• Vask aldrig bæltet. Kun beskyttelsesbetrækket kan vaskes i hånden eller i
maskine (se side 116).
• Egner sig ikke til sportsudøvelse eller aktiviteter med pludselige og hurtige
bevægelser. Høj risiko for utilsigtet aktivering af airbaggen.
• Må ikke bruges i bruse- eller karbad.
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Egner sig ikke til personer med fremskreden demens (Alzheimer), som
risikerer at rykke, vende, sænke eller hæve bæltet. Der er risiko for, at bæltet
ikke aktiveres eller aktiveres utilsigtet til skade for personen. Der er risiko for
fald, såfremt bæltet sidder under hoften og dermed generer gang.

4. Tekniske data
a. Konceptet

I dagligdagen

Efter et fald
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Hip’Guard er et bælte med integreret airbag, som beskytter hofte og
lårben i tilfælde af fald. Når et fald registreres, udfolder airbaggen sig
(på 0,08 sekunder) på enten højre eller venstre side af hoften, alt efter
til hvilken side personen falder, og sikrer en optimal beskyttelse, inden
jorden rammes.

b. Det elektroniske system

Bæltet har et elektronisk system integreret bag klikspændet. Dette
må ikke røres. I modsat fald ophører garantien. Systemet anvender
en algoritme og meget følsomme sensorer. Det er i stand til at følge
personens bevægelser i realtid og fastslå, om personen er ved at
falde. Faldet registreres på 200 ms, og airbaggen udfolder sig på 80
ms. Personen er således beskyttet inden for 280 ms og inden jorden
rammes (omkring 400 ms). Systemet stiller sig automatisk på standby,
når brugeren ligger ned.

c. Airbagbeskyttelsen
Airbaggene fremstilles og testes
hos Helite. De er fremstillet i robust
kvalitetsnylon, som kan dæmpe og
afbøde slag med optimal effektivitet.
Det maksimale tryk, når luftpuderne
er udfoldet, er på omkring 200 mbar.
Airbaggen falder gradvist sammen efter
udfoldningen. Aktivering af airbaggen
fremkalder en lyd svarende til et mindre
knald, men afgiver ingen varme.

Den anatomiske form

Airbaggen er formet som en hestesko
og beskytter således den øverste del af
lårbenet ved at isolere det og afværge
slagets kraft. Således fordeles kraften
omkring lårbenet og ikke direkte på det.

d. Gaspatronerne
Bæltet sælges med to indsatte gaspatroner klar til brug. Når

Brugsanvisning

109

gaspatronerne skal udskiftes, behøver du blot at indsætte den nye
patron i den tilsvarende muffe (airbaggens ring), fastspænde den med
den røde elastikhætte og slutte den til kablet til bæltets elektronik. Læs
omhyggeligt de detaljerede instrukser på side 112. Det anbefales at
have flere patroner i reserve. Gaspatronerne fås hos din forhandler.
Korrekt indsat gaspatron
Rød
elastikhætte

Kabel til bæltets
elektronik

Airbaggens
ring
Patronkabel

OBS
- Patronerne kan kun anvendes en gang og skal udskiftes efter hver
udfoldning.
- Brug udelukkende patroner af mærket Hip'Guard, som fås hos din
Hip'Guard forhandler (GG 27cc).
- Gaspatronerne anses for at være af farligt materiale, de skal derfor
opbevares utilgængeligt for børn og anvendes med forsigtighed.
- Hvis der kommer rustpletter på patronerne, eller hvis de på anden
måde er beskadigede, skal de straks udskiftes. Kontakt din forhandler
eller Hip'Guard kundeservice.
- Patronerne skal opbevares og anvendes ved temperaturer på under
45°C (113°F). Udsæt ikke patronerne for høje temperaturer i længere
tid (i solen, i en bil, tæt på en radiator...) eller i nærheden af brandbare
overflader eller genstande.
- Vi anbefaler at anvende patronerne ved en temperatur på over 0°C
(32°F). I tilfælde af længere tids opbevaring ved temperaturer under
0°C (32°F) skal patronerne udskiftes med patroner, som har været
opbevaret ved stuetemperatur.
- Slå ikke på patronerne, lad dem ikke falde på gulvet, skær eller bor
ikke i dem og smid dem ikke ind i ild. FARE: Patronerne indeholder
komprimeret højtryksgas.
- Find informationer om årligt eftersyn af patronerne på side 116 og
om deres genanvendelse på side 117.
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e. Batteriet
Hip’Guard har omkring 75 timer batteritid, alt efter hvor tit bæltet bruges.
Systemet er 100% automatisk og bruger meget lidt energi. Det stiller sig
automatisk på standby, når personen ligger ned. Bæltet oplades med det
tilhørende USB-kabel.
Kun selve kablet leveres sammen med bæltet. Det skal efterfølgende
sættes i en standard USB-oplader (5 Vdc). Du skal anvende en USBoplader, der er certificeret IEC 62368-1 / EN-62368-1 / UL62368-1 /
CSA62368-1. Elektriske data: 5 Vdc
430mA (
er symbolet
for jævnstrøm). Brug ikke en hurtigoplader, da den kan beskadige det
elektroniske system.
Så snart bæltet signalerer, at batteriniveauet er lavt, skal batteriet
genoplades:
• Lavt batteriniveau: Det røde lys blinker hvert 5. sekund + 3 korte bip
hvert 2. minut -> Du skal hurtigst muligt genoplade batteriet for fortsat at
være beskyttet af Hip’Guard bæltet.
• Batteriniveau kritisk: Det røde lys er tændt + bip med 3 forskellige
toner, som skifter hvert 10. sekund -> Du skal øjeblikkeligt stoppe brug
af Hip’Guard bæltet og straks genoplade batteriet. Når batteriniveauet er
så lavt, er der ingen garanti for, at airbaggen udfolder sig, og du er derfor
ikke længere beskyttet.
OBS: Kun det USB-kabel, der er leveret
sammen med bæltet, må anvendes til at
oplade det.

Tilslut opladeren til bæltets klikspænde.
Opladningen tager omkring 6 timer.
Når bæltet er opladet, bliver lyset grønt.

OBS
- Luk aldrig klikspændet når bæltet er under opladning.
- Bæltet kan ikke anvendes, når det er under opladning.
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- Bæltet skal oplades ved temperaturer på mellem 0°C (32°F) og 45°C
(113°F).
- Bæltet skal oplades indendørs.
- Oplad ikke bæltet nær brandbare overflader og genstande. Oplad
det ikke i fuld sol.
- Tilslut aldrig et elektrisk apparat eller et andet batteri med en
spænding på over 5Vdc.
- Kontroller batteriets niveau før hver ibrugtagning.

f. Bæltets størrelse
Bæltet finders i 5 forskellige størrelser (S, M, L, XL, 2XL). For at sikre en
optimal tilpasning og komfort er der indsat en elastik bag på bæltet.
For at vælge den rigtige størrelse behøver du blot at måle livvidden med
tøj på omkring navlen og se nedenstående tabel:
Livvidde

S

M

L

XL

2XL

cm

70-86

83-95

92-105

102-120

117-135

inch

26,3
33,9

32,7
37,4

36,2
41,3

40,2
47,2

46,1
53,1

Valg af størrelse skal sikre, at bæltet sidder korrekt på hoften. Det må
hverken være for stramt eller for løst, og klikspændet skal sidde tæt ind
til maven.

g. Beskyttelsesbetræk
Hip’Guard leveres med et beskyttelsesbetræk. Bæltet kan anvendes uden
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betrækket, men det anbefales at bruge det, da bæltet ikke kan vaskes.
Beskyttelsesbetrækket kan vaskes ved 30°C. Det er let at sætte på og tage
af ved hjælp af trykknapperne.

OBS
Kontroller altid at betrækket vender rigtigt:
- De røde etiketter (på bælte og betræk) skal overlappe hinanden og
pege nedad.
- UP pilen på indersiden af bæltet og på betrækket passer sammen, og
pilen skal pege opad.
- Det lyseblå skridsikre materiale på betrækket skal overlappe bæltet.
- Trykknapperne skal vende nedad.
Hvis disse instrukser ikke overholdes nøje, risikerer du, at Hip'Guard
bæltet ikke fungerer korrekt, eftersom betrækket så kan forhindre
airbaggen i at udfolde sig.

5. Genbrug af systemet
Bæltet kan genbruges efter hvert fald, så længe airbaggens stof ikke er
beskadiget. Det elektroniske system angiver, når det maksimale antal
udfoldninger er nået (se side 119). For at genbruge bæltet skal du blot
folde airbaggen sammen og udskifte gaspatronen. Disse trin skal følges
omhyggeligt efter udfoldning af en af airbaggene:
1. Tag beskyttelsesbetrækket af.
2. Åben den lille lomme med gaspatronen på den side, som har
udfoldet sig. Lommen er placeret mellem klikspændet og airbaggen.

Brugsanvisning
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2

3. Fjern den tomme gaspatron.
a) Træk stikket ud af den tomme patron. Dette skal gøres før alt andet.
b) Fjern den røde elastikhætte ved at trække den opad (den runde del af
patronen) og derefter bagud, så den kommer fri af patronen.
c) Fjern den tomme patron ved at holde godt fast på den sorte og hvide
plastring, mens du trækker patronen ud.
3-a)

3-b)

4. Tryk luften ud af airbaggen ved at trykke
på den hvide side med begge hænder.

3-c)

4

OBS
Vær opmærksom på at hvis
gaspatronen ikke er fjernet forinden,
er det umuligt at trykke al luften ud af
airbaggen.
5. Fold airbaggen sammen og læg den på plads i lommen
a) Placer bæltet foran dig med airbaggen på den modsatte side.
b) Træk airbaggen ned mod dig så den blå side ligger opad.
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c) Rul airbaggen sammen. OBS! Den blå side skal ligge inderst, ellers kan
airbaggen ikke folde sig rigtigt ud.
d) Når airbaggen er rullet helt sammen, tilpasses den, så den kan ligge i
lommen. Når airbaggen er rullet sammen, må kun den hvide side være
synlig.
e) Luk airbaggens lomme ved at følge velcrobåndet tæt på lynlåsen.
5-a)

5-b)

5-d)

5-c)

5-e)

6. Indsæt en ny gaspatron
6-a)

6-b)

6-c)

a) Hold godt fast på den sort-hvide plastring. Indsæt den nye Hip'Guard
gaspatron i cylinderen (GG27 cc). Tryk den nye gaspatron så langt ind
som muligt. Hvis patronen ikke er trykket tilstrækkeligt ind, vil du få
svært ved at sætte den røde elastikhætte på, og airbaggen vil ikke kunne
udfolde sig tilstrækkeligt til at sikre en optimal beskyttelse.
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b) Dæk enden af patronen med den røde elastikhætte ved
hjælp af den røde strop (stik fingeren ind i stroppen). Denne
del skal udføres straks, efter patronen er sat i. Det er
farligt at lukke lynlåsen, inden hætten er sat på patronen.
c) Forbind gaspatronens kabel med systemets kabel. Dette punkt må
først udføres, efter patronen er korrekt indsat og fastgjort. Det er farligt
at tilslutte patronen, inden den sidder ordentligt fast (punkterne 6-a
og 6-b).
d) Luk lynlåsen på lommen.
Korrekt placeret,
fastgjort og tilsluttet
patron.

7. Sæt beskyttelsesbetrækket på og luk det
7

Følg trykknapperne. Vær omhyggelig når du sætter betrækket på (se side
112 for instrukser).

OBS
En ukorrekt geninstallering kan medføre, at airbagsystemet ikke
fungerer korrekt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal genmontere
Hip’Guard airbagbæltet, kan du se vores videoer på www.hipguard.eu
eller kontakte din forhandler.
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Kontrol efter et fald

Vær særlig opmærksom på nedenstående, når bæltet er foldet ud:
• Gassen vil langsomt sive ud. Det maksimale tryk varer omkring 5 til 10
sekunder, hvorefter airbaggen langsomt vil falde delvist sammen.
• Hvis airbaggen falder hurtigt sammen, kan bæltet være beskadiget.
Hvis airbaggen på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte Hip’Guard
kundeservice eller få bæltet efterset hos en autoriseret forhandler.
Foruden kontrol inden ibrugtagning beskrevet på side 106 skal
nedenstående punkter tjekkes. I modsat fald risikerer brugeren ikke at
være korrekt beskyttet.
Gaspatronen er blevet erstattet med en ny Hip'Guard patron.
Begge airbags er korrekt foldet sammen i lommerne.
Beskyttelsesbetrækket sidder og er lukket korrekt.

6. Vedligeholdelse
a. Gaspatronerne
Gaspatronerne har 10 års garanti, men det anbefales at kontrollere deres
vægt en gang om året. Kontrollen består i at veje gaspatronen. Hip'Guard
GG 27cc patronen vejer 108 g. Den skal veje mellem 105 g og 111 g.

b. Vask
Kun beskyttelsesbetrækket kan vaskes (maskinvask ved maksimum 30°
C). Må ikke renses. Brug ikke rengørings- eller blegemidler. Må ikke tørres
i tørretumbler eller på en radiator. Skal lufttørres. Må ikke stryges.
Bæltet må ikke vaskes. Det kan udelukkende rengøres med en blød og
let fugtig klud. Må ikke nedsænkes i vand, vaskes i maskine eller renses.
Brug ikke rengørings- eller blegemidler. Må ikke tørres i tørretumbler eller
på en radiator. Må ikke stryges. Hvis disse instrukser ikke overholdes, vil
det elektroniske system blive beskadiget, og garantien ophører.
Beskyttelsesbetrækket
30°C 30°C

Bæltet
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OBS
Bæltet må ikke vaskes (hverken i maskine eller i hånden). Det kan
udelukkende rengøres med en blød og let fugtig klud. Hvis bæltet
vaskes eller nedsænkes i vand, vil det elektroniske system blive
beskadiget, og garantien ophører.

c. Opbevaring
For at produktet kan holde i mange år bør følgende regler overholdes:
• Opbevar airbagbæltet ved temperaturer på mellem 0°C (32°F) og 30°C
(86°F).
• Opbevar ikke airbagbæltet i nærheden af en varmekilde eller ild.
• Bæltet må ikke udsættes for regn eller damp. Undgå overdreven
fugtighed.
• Læg ikke noget tungt på bæltet.
• Opbevar bæltet utilgængeligt for gnavere og andre dyr.
• Opbevar bæltet utilgængeligt for børn.
• Luk aldrig klikspændet når bæltet ikke er i brug.

d. Genbrug
Hvis gaspatronen er tom, eller airbagbæltet er udtjent, må de ikke smides
ud i skraldespanden. For at beskytte miljø bør affaldet sorteres. Undersøg
sorteringsreglerne for elektronik- og metalaffald i din kommune
(kommune, genbrugsstation...). Du kan også sende dine tomme eller
udtjente Hip’Guard produkter til adressen: Helite, 1 rue de la Petite Fin,
21121 Fontaine-Lès-Dijon, FRANCE.

7. Levering og kundeservice
a. Levering & transport
Leveringen sker i henhold til forhandlerens betingelser. Bæltet er pakket
i en specialtilpasset æske. Det anbefales at anvende en papemballage til
transport. Når bæltes transporteres, må klikspændet aldrig være lukket.

b. Rejse med bæltet
Det er muligt at rejse med bæltet. Til gengæld er det vigtigt at undersøge
lovgivningen i de pågældende lande. Der findes ingen begrænsninger
ved rejse med tog, bus og bil. Ved flyrejse henvises til IATA-reglerne,
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som du kan finde under FAQ på hjemmesiden www.hipguard.eu. Du bør
desuden kontakte dit flyselskab.

c. Udskiftning & garanti
Der er 2 års garanti på bæltet. Hvis du støder på et af nedenstående
problemer, kontakt din forhandler, så du kan få produktet repareret eller
udskiftet.
• Hvis bæltet eller dets materialer (stoffer) er beskadiget.
• Hvis der er brud, revner eller rust på aktiveringsmekanismen eller
gaspatronerne.
• Hvis systemet ikke aktiveres, når bæltet er opladet og lukket (ingen lys
tændt).

8. Funktion & funktionsfejl
a) Aktivering af bæltet (lige efter at have lukket klikspændet)
Grønt lys (2 sekunder) + 3 stigende bip
 Bæltet er lukket, opstartsfasen begynder
Grønt lys blinker (10 sekunder)
 Opstartsfasen (airbaggen er ikke aktiveret og kan
ikke udfolde sig)
Grønt lys + bip i 2 sekunder
 Opstartsfasen er afsluttet

b) Når bæltet er i brug

Grønt lys blinker hvert 5. sekund
 Bæltet fungerer korrekt
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Ikke noget lys + ikke nogen bip
 Bæltet er på standby (brugeren ligger ned)
 Batteriet er løbet tør for strøm (brugeren står op eller
sidder ned)
 Bæltet er ikke lukket
Rødt lys blinker + 3 uophørlige aftagende bip
 Bæltet vender forkert  Vend bæltet rigtigt (se side
103)
Det røde lys blinker hvert 5. sekund + 3 korte bip
hvert 2.minut.
 Lavt batteriniveau  Du skal hurtigst muligt
genoplade batteriet for fortsat at være beskyttet af
Hip’Guard bæltet (se side 110)
Det røde lys er tændt + bip med 3 forskellige toner,
som skifter hvert 10. sekund.
 Batteriniveau kritisk  Du skal øjeblikkeligt stoppe
brug af Hip’Guard bæltet og straks genoplade batteriet.
Når batteriniveauet er så lavt, er der ingen garanti for,
at airbaggen udfolder sig, og du er derfor ikke længere
beskyttet (se side 110)
Rødt lys + bip hvert 2. sekund
 Patronen mangler, er tom eller ikke tilsluttet korrekt
 Kontroller patronen og udskift den hvis nødvendigt
Rødt lys + vedvarende bip
 En af airbaggene er udslidt  Udskift bæltet
Hvis problemet ikke skyldes nogen af disse årsager, kontakt din
forhandler eller Hip’Guard kundeservice.

9. Certificering
CE mærket i overensstemmelse med EU forordning 2016/425 om
personlige værnemidler. Certificeret af: ALIENOR CERTIFICATION (Zone
du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULT - Frankrig) bemyndiget
organ nr. 2754 i henhold til CRITT SPORT LOISIR PASCF-001 protokollen.
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EU-overensstemmelseserklæring
hjemmeside www.hipguard.eu.

er

tilgængelig

på

producentens

Det elektroniske kort er certificeret IEC 62368-1 / EN-62368-1 / UL623681 / CSA62368-1 af TÜV Rheinland (Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Tyskland)
bemyndiget organ nr. 0197.
Helite erklærer, at det elektroniske kort er i overensstemmelse med
de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RoHS-direktivet
2011/65/EU.

10. Ansvarsfraskrivelse
Helite er fabrikant af Hip’Guard airbagbæltet.
• Hip'Guard reducerer slag på hoften ved fald til siden.
• Hip'Guard er et personligt værnemiddel, det forebygger således ikke
fald, men beskytter i tilfælde af fald. Bæltet garanterer under ingen
omstændigheder brud som følge af fald, eftersom denne konsekvens
afhænger af forskellige faktorer så som knoglernes tilstand (osteoporose)
og brugerens kostvaner og helbred. Vær opmærksom på at beskyttelse
af kroppen ikke garanterer, at alvorlige skader som hoftebrud eller
dødsfald som følge af fald undgås.
• Helite og firmaets distributører er under ingen omstændigheder
ansvarlige for personskader eller dødsfald og/eller materielle skader som
følge af fald, mens Hip'Guard bæltet anvendes.
• Helite og dets distributører fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse
med ukorrekt montering eller brug af Hip’Guard bæltet.
• Helite og dets distributører kan ikke drages til ansvar i tilfælde af
udeblivende aktivering af airbaggene.
• Bæltet garanterer ikke 100% registrering af fald.
• Hip’Guard beskytter ikke de kropsdele, som ikke er dækket af airbaggen
(haleben, håndled, arme, hoved, ryg…).
• Ændringer, forkert anvendelse og ukorrekt opbevaring af airbaggen kan
medføre forstyrrelser.
• Dette personlige værnemiddel (PV) er fri for allergifremkaldende stoffer.
Det forårsager ingen irritation eller ubehag for brugeren.
Hvis du har spørgsmål vedrørende Hip’Guard airbagbæltet, kontakt din
forhandler eller se hjemmesiden www.hipguard.eu.

contact@hipguard.eu

www.hipguard.eu

