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TAKK FOR AT DU VALGTE HIP’SAFE FOR Å 
BESKYTTE DEG I DAGLIGLIVET.  

HER VIL DU FINNE ALL INFORMASJON DU 
TRENGER FÅR Å BRUKE PRODUKTET. 

Hip’Safe Team 





PRODUKT BESKRIVELSE

Beltet: Hip’Safe 

Spennen: for å åpne og lukke beltet. Grønt 
lys tennes automatisk når spennen lukkes. 

Yttertrekket: for å beskytte systemet. Lett 
komfortabelt og vaskbart. Kommer med to 
så du har et å bruke mens det andre er til 
vask

Laderen: for lading av batteriet.   

CO2 patronen: For å fylle airbagene i 
tilfelle fall. For engangs bruk. må byttes 
etter aktivering. 

 Hip’Safe, kommer klar til bruk. 



The belt: Hip’Safe 

HVORDAN AKTIVERE HIP’SAFE ?  

Roter og sentrer beltet.
(spennen bak og pilen foran og sentrert)  

Plasser beltet over hoftene og 
lukk spennen for aktivere, PÅ.  

B E E P

KLIKK

PÅ

Åpne spennen og ta av beltet  

 Lukk beltespennen

 Plassere beltet Ta av beltet 

2 Sjekk riktig posisjon av beltet1 

3 4 

Pilen over «UP» symblet skal peke opp. 

Et grønt 
LED lys 

og et  
«Beep» 

indikerer 
at systemet

er aktivert 
PÅ.   

AV



ADVARSEL : FEIL POSISJON

Beltet er ikke sentrert.  Beltet er ikke rotert. (Spennen 
skal være bak)

Beltet er montert opp ned 
(Pilen skal peke opp) 

Beltet virker ikke i følgende posisjoner

VIKTIG :  
Du skal aldri lukke spennen 
når beltet ikke er i bruk. 
(risiko for uønsket utløsning)



HVORDAN JUSTERE BELTET? 

Fjern yttertrekket helt.

Juster beltet 

Lukk trekket ved å følge 
lukke knappene. 

Skifte av yttertrekk  

Plasser yttertrekket over beltet. Sjekk at «UP» symbolene 
passer overens :  gult mot gult // rød mot rød. 

Plasser sjustering stroppen i riktig posisjon for justering-trekk i 
spennen for justering til riktig størrelse. (se også video)

1 Fjern yttertrekket 2 

3 

Justeringen finnes på 
 baksiden av beltet.



HOW TO ADJUST THE BELT? HVORDAN LADE HIP’SAFE? 

GRØNN LED RØD LED

koble til laderen 

En grønn lampe indikerer at 
batteriet er fulladet og beltet 
er klart til bruk. 

1 

En lader er inkluderte i pakken.  
Lavt batterinivå : En rød lampe vil lyse og flere «beep beep beep» indikerer at batteriet må lades.  

2 koble fra laderen

Koble laderen i kontakten 
på spennen.  

VIKTIG :  
Spennen må aldri være 
koblet når beltet lades. 



HVORDAN SETTE OPP HIP’SAFE ETTER ET FALL? 

Fjern yttertrekket. Åpne lommen.

Koble fra patronen. Skru patronen ut fra holderen. Fjern den brukte patronen.

1 Åpne beltet

2 Fjern den brukte CO2 patronen



Press sammen airbagene 
for å få ut all luft. 

Hvordan rulle sammen 
airbagen: 
Den blå siden skal 
rulles inn og den 
hvite ut

3 4 

Rull airbagene med begge hender, fold fra topp til bunn.  

VIKTIG:  

RIKTIG FOLDING
den hvite siden ut.

FEIL FOLDING
den blå siden er ut.

Tøm airbagene  Fold og plasser airbagene 



5 

Sette inn ny CO2 patron   

Trekk ledningen gjennom hullet 
i den svarte plastikk sylinderen.  

Skru på plass den nye 
patronen. 

6 

Lukke airbag lommen

Start fra hjørnet og følg kanten. Gjenta operasjonen på den 
andre siden.  

Ta en ny patron.



7 LUKKE BELTET

Koble til ledningen. 

RIKTIG FEIL

VIKTIG :  
Patronene må skrues helt 
inn i sylinderen.  
Du må aldri koble til 
ledningen før patronen er 
skrudd helt inn i den 
svarte sylinderen. 

Lukk lommen. 
Lukking av yttertrekket. 
Start fra mitten og følg trykk 
knappene



C’EST TOUT! 
HIP’SAFE EST PRÊT
 À ETRE RÉUTILISÉ ! 

FOR YTTERLIGGERE 
INFORMASJON, SE VÅR BRUKER 

MANUAL ELLER SE VÅRE 
INSTRUKSJONS VIDEOER PÅ

WWW.HIP-SAFE.NO

WWW.HELITE.COM





CONTAKT-OSS !  

@ H I P S A F E H E L I T E

H I P S A F E @ H E L I T E  . C O  M
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