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OBS! 
För närvarande gäller att vid tävling där det krävs reglementsenlig 
säkerhetsväst skall Hit-Air användas utanpå godkänd säkerhetsväst.

Hit-Air skall användas med sunt omdöme.

Västmodell storleksindelning: 
KM: Barn (3 storlekar) 
SV-2: Junior (1 storlek)
LV: Dam (1 storlek)
MLV: Herr (1 storlek)



Läs noggrant före användning.

BRUKSANVISNING

För Hästsport

Specifikationer, former och använding kan ändras utan föregående meddelanden.

Om det inte är något hål - då är det en oanvänd patron som skall installeras.

Om det är ett hål i botten, är det en använd/tom och ej användbar. 
Byt till en oanvänd.

En CO2 patron med ett hål i botten är oanvändbar.

Storleken (kapaciteten) på patronen varierar från modell till modell.

*En förklaring av storleksmärkning varierar från modell till modell.

*Om rätt storlek är otydligt, kontrollera detta genom
  Hit-Air katalog eller besök vår hemsida:  
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En CO2 patron utan hål i botten är användbar.
(Se ”Åter-montering av nyckel hållare” (sid 22 -25)

Utan knut kan spiralvajern lossna vid aktivering och airbagen 
kommer inte att blåsas upp. 

Om CO2 patronen är för löst fastskruvad i nyckelhållaren kan detta leda 
till ett funktionsavbrott.

Försäkra dig om att läsa Användarmanualen för att använda Hit-Air på ett riktigt sätt.
En regelbunden kontroll av en auktoriserad försäljare en gång om året är att rekommendera
för din säkerhet och lugn.

*En oanvänd patron skall monteras enligt “Åter montering av Nyckelboxen” (se sid 22 - 25).

Är det någon skada på öglan eller spiralvajern?

Knyt en fast knut för att fixera spiralvajern till sadeln. Knuten fungerar som ett stopp
för att förhindra spiralvajern från att lossna när Hit-Air aktiveras.

Om så är fallet, byt ut mot en ny. Byte inom 1-2 år rekommenderas.

Om CO2 patronen och nyckelhållaren inte är förseglade eller om tätningen är skadat vid
tidpunkten för köpet av en ny produkt, ta bort patronen och kontrollera att det inte är något
hål i botten på den.(slutet av den skruvande delen)

OBS!

OBS!

B-type Key Box

http://www.hit-air.com
“Replacement gas cartridge list”

Justeringsskruven är ett verktyg för att justera in nyckelkulan
i nyckelhållaren när du återmonterar västen.
Se sidan 23 - 24 i detalj).
*Hit-Air aktiveras ej om justeringsskruven fortfarande sitter 
  monterad i nyckelhållaren. 
  Försäkra dig om att justeringsskruven är borttagen innan du
  använder Hit-Air.

Försäkra dig om att justeringsskruven är borttagen från nyckelboxen.

Kontrollera att storleken (kapaciteten) som visas på klistermärket utanpå CO2 patronen 
och som visas på baksidan av nyckelhållaren är densamma.
(*Vissa modeller har inte storleksmärkning angivet)
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Klistermärket på patronen visar storleken (kapaciteten).

Korrekt storlek på patron för modellen är installerad.
En CO2 patron är hårt monterad på nyckelboxen.
En tom/använd patron bör ej installeras.

Korrekt fastsatt. (Inga skador på sigillet)

En för modellen korrekt anpassad (kapacitet) 
CO2 patron är monterad.

En spiralvajer är monterad korrekt.
Se ”Fästa spiralvajern till sadeln” (sid 17 to 19)

*Inget tätning är bifogad om återmonteringen sker av dig själv.

Oanvänd CO2 patron och nyckelbox är korrekt
monterade vid leverans.(*Nyckelkulan är monterad)

Tack för att du använder Hit-Air.
För din säkerhet och korrekt bruk av Hit-Air var noggrann med
att artiklarna       -      är kontrollerade före användandet:

Läs denna sida före och efter användandet av Hit-Air

Om Hit-Air inte monteras korrekt så kan den inte fungera.
När en CO2 -patron är förbrukad kan den inte användas igen. Ta bort 
den från nyckelboxen utan att ta sönder något.
Använd endast Hit-Air CO2 -patron. Använd inga andra.

Återmontering efter aktivering måste göras
enligt ”Montering av nyckelbox”
se sidan 22 - 25). Nyckelkulan måste monteras 
endast efter att den använda/tomma patronen är 
borttagen från nyckelhållaren.

OBS!

Varning

En skruv i botten på 
nyckelboxen är synlig.
(Justeringsskruven är borttagen)

Är det någon försämring av vajeröglan eller 
spiralvajern?
 

Nyckelkula

Nyckelbox

Den kommer att
 aktiveras när
 nyckelkulan dras
 ut.

1

*Om storleken på patronen enl. ovanstående inte 
  stämmer kan det leda till funktionsavbrott.

AIRBAG JACKA/VÄST

DAGLIGT BRUK

Försäkrad dig om att det röda ”skyddet” inte är låst position och att nyckelkulan inte är satt
ännu. Den röda ”skyddet” är ett verktyg för att bekräfta att nyckelkulan är fastsatt ordentligt
vid en återmontering. Den skall alltid vara uppfälld vid en återmontering. (se sid 12 för detalj).
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Aktivering med det röda skyddet nedfällt kan orsaka 
skada eller fel vid aktivering av Hit-Air.
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OBS!

Justeringsskruv

ALL-IN-ONE AIRBAG

1

1

2

3

4

5

12

Co2 gaspatron 

Det röda skyddet lyfts till ”olåst” (upp) position.

50cc

Be sure to tie a 
knot tightly.

6

Röd skjuthållare



Tack för ditt inköp.
För ett korrekt användande av Hit-Air, var god läs manualen noggrannt
Var vänlig och medtag denna manual var gång du använder Hit-Air.

Försäkra dig om att läsa Bruksanvisningen innan du använder västen Hit-Air
(Shock-buffering system) för ett korrekt användande och säkerhet och
ha bruksanvisningen med tillbehör lättåtkomlig.

Märkningen som används i Bruksanvisningen utmärker följande:

VARNING
Om denna märkning ”VARNING” 
ignoreras kan det resultera i att 
användaren av denna väst kan 
skadas allvarligt.

OBS!/OBSERVERA
Om denna märkning ”OBS!” ignoreras kan det 
leda till fysisk skada eller skada på materia!

VARNING

För att undvika några skador på airbagen, sy inte i den, t.ex. märken m.m.
Konsultera med en auktoriserad återförsäljare.

För att vara säker att Hit-Air skall fungera korrekt, ta med den till en
auktoriserad återförsäljare för en kontroll 1 gång per år beroende
på hur mycket den används.

Förvara Hit-Air upphängd på en klädgalge. Böj den inte och lägg inget
på den. Undvik höga temperaturer och hög luftfuktighet.

Kontrollera att den spiralformade vajern är säkert fastsatt i sadeln.
Ej korrekt montering kan förhindra västens säkerhetsförmåga.

Om förslitningar, rost eller andra skador är funna på vajer öglan 
eller på den spiralformade vajern ansluten till nyckelkulan, 
byt ut den direkt.

Kopplas till
sadeln.

Co2 patron

Nyckelkula (B-typ)

Insex 
nyckel
(5mm)

Monterings-
skruv.

Verktyg för 
montering

När du sitter på hästen, koppla spännet
(hanen) i änden av ”spiralvajern” som sitter i sadeln
med spännet (honan) som sitter i västen.

När du sitter upp på hästen anslut 
one-touch snabbkoppling

Nyckelkula som skall dras
ut för att frigöra gasen
in i airbagen direkt.

One-touch utlösare(snabbkoppling)

Gemensamt utvecklad av
YKK and Mugen Denko

När nyckelhållaren aktiveras så 
fyller CO2 patronen airbagen 
( varje luftkudde) direkt.
Nyckelbox (B-typ)

SpiralvajerÖglehållare

Skydds tub

Skyddstub

Efter att spiralvajern är fixerad till en sadel och
längden är justerad, placera den i spåren på öglehållaren
och skruva åt vingmuttern.

Gjord av anti-glid material som gummi/silikon
för att undvika utnötning på den delen där vajern
är knuten.

En stark vajer med 
uretanklädd kevlarkärna.

Fäst spiralvajern i centrum av sadelhandtaget / sadeln
eller förbygel.

Nyckelring håller nyckelkulan i
nyckeboxen.

)

)

Förord Tillbehör för Hit Air

One-touch 
snabbkoppling
(honan)

One-touch 
snabbkoppling
(hanen)

Spiralvajer
Sadelhandtag
eller sadelrem.

Tvätta eller torktumla inte Hit-Air/all-in-on airbag.
(*All-in-one-airbag system är inte avtagbar)

6

4

AIRBAG JACKA

Fästa spiralvajer till sadeln

Hur man justererar spiralvajer

Montera nyckelboxen
Återaktivering

Ansluta spiralvajer till Hit-Air

Använda Hit-Air

Uppmärksamhet efter aktivering

Tvättning
Förvaring
Byta

Återställa Hit-Air efter aktivering

Struktur
Namn och form

Allmän information

Säkerhetsåtgärder

Nyckelkula
Nyckelbox
Luftkuddar
Funktion

One-touch snabbkoppling

Co2 Gaspatron
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4-5
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2. Hur man ansluter till sadelrem
1. Hur man ansluter till sadeln 17

18
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1

Undvik öppen eld och håll cigaretter borta från Hit-Air då dessa 
kan åsamka hål i västen och ta bort västens säkerhetsförmåga.
Förvara och använd inte västen i temperaturförhållanden 
över                då gastuben kan spricka i för höga temperaturer. 

Använd gaspatron av samma storlek och innehåll som 
förut när du byter ut den och kontrollera att det inte 
finns några hål och att den är tät.

Västen med Hit-Air är till för ryttarens säkerhet när denne 
rider och är inte till för något annat ändamål. 

Västen/jackan med Hit-Air i rätt storlek skall använda som 
ett ytterplagg på den övre delen av kroppen. 

Ta inte isär någon del/ar från Hit-Air.

Koppla ur Hit-Air från den spiralformade vajern med 
”one-touch”snabbkoppling före du hoppar av hästen.
Annars kan det ske en oavsiktlig aktivering av Hit-Air. 

Ta bort vassa saker som tex pennor från din jacka samt från 
plagg du bär under Hit-Air. Dom kan skada luftkuddarna
före eller precis när den skall lösas ut och ta bort 
västens säkerhetsförmåga.

Inspektera Hit-Air och bestäm om det är några skador som 
gör att du inte kan använda den.
Skulle det finnas någon skada, konsultera auktoriserad 
försäljare av Hit-Air.
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Innehållsförteckning
Bruksanvisning

Förberedande Säkerhetsåtgärder

40? /104?

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

Vajer ögla

Huva

Lämna mer 
än 2 cm.

Knyt tight.

TRYCK

TRYCK

Kevlar kärna

Uretan hölje

Skruva åt Vingmutter

Spår

Skruva 
åt med 
vingmuttern.

Lägg vajrarna i spåret.

VARNING

VARNING

VARNING

Hona        Hane        

Öppnande

Key Ball

Key Ring



Om ryttaren som bär Hit-Air västen glömmer att koppla ur snabbkopplingen 

”one-touch release” och går ifrån hästen längre än ”aktiverings avståndet”, krävs

det en styrka av ca 30kg-35kg (Se          S13) att aktivera Hit-Air. 

Koppla in/ur snabbkopplingen “one-touch release” medan du sitter på hästen.

Om spiralvajern som löper från nyckelhållaren till sadeln vidrör något objekt

som t.ex. ryttarens kropp, någon del av sadeln, ridspö eller något annat utskjutande

objekt, finns det en möjlighet till oavsiktlig aktivering inom ”aktiveringsavståndet”

av en styrka tillräcklig att dra ut nyckelkulan ur nyckelboxen.

Om ryttaren krockar eller trillar tillsammans med hästen och ”aktiveringsavståndet” 

inte är överskridet kommer Hit-Air inte att aktiveras. Hit-Air kommer inte att skydda

de ytor som luftkuddarna inte täcker.

När en gaspatron är använd går den inte att använda igen. Köp en ny från din 

auktoriserad åteförsäljare.

*2) För justering av midjebältet, trä bältet genom 
      alla öglorna på västen.

Belt loop

Om bältet inte är fört genom alla öglorna när systemet

är aktiverat kan det lossna och funktionen av airbagen

(shock buffering) kan bli påverkad.         

*Antal bältesöglor kan skilja mellan modellerna.

4-3
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Aktiverings avstånd

Nyckelkula

Sadel / Förbygel

Spiralvajer

Jacken/västen med Hit-Air (Shock–buffering Protection System) är till att användas
som ett ytterplagg när du rider.

Nyckelkulan kräver betydande kraft för att dras ut ur nyckelboxen och lossnar inte lätt
p.g.a den naturliga elasticiteten i spiralvajern samt Hit-Air blåser inte upp under
normala förekommande förutsättningar under ridning, inkluderat stå upp på fotstöden. 

(*1) Aktiveringsdistansen är definerad som längden på spiralvajern i sin fulla utdragna 
       längd mellan hästen till ryttarens nyckelbox på Hit-Air utan några hinder mellan.

Detta garanterar dock inte ryttarens säkerhet.

Den kommer att aktiveras/blåsas upp direkt när avståndet från ryttaren till hästen
överskrider “aktiveringsavståndet” (*1) när ryttaren faller eller kastas av hästen. 
Den aktiveras i det ögonblicket nyckel kulan dras ut från nyckelboxen. 
(se .         s.13).
Detta gör att gaspatronen utlöser CO2 gasen in i luftkuddarna för att blåsa upp dem
direkt. Dom uppblåsta luftkuddarna är designade att hamna mellan ryttarens kropp 
och objekt som ryttaren kan träffa efter att ha trillat av eller blivit avslängd från hästen.
Hit-Air kommer att agera som en stötdämpare för att absorbera chocken från smällen 
och reducera risken för skador för den som bär västen.

Sadelrem /
Sadelhandtag

4-3

2
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(Placeras innanför låret)

Allmän Information

Namn och form

*Design och form av modell kan variera.

H modelMLV model
Baksida / före

Nackkudde

Ryggkuddar

Sido
kudde

Höftkudde

Baksida / efter

Justerbart bälte insida(*2)

(Kardborre)

Nackkudde
Vid aktivering blåses airbagen 
upp, knäpper upp nackkragen 

och ställer sig upp direkt.

Ryggkuddar
Två ryggkuddar blåser 
upp och växer sig stora.

Höftkudde
Vid aktivering så

blåses airbagen upp
knäpper upp höft 

flärpen och hänger 
ned direkt.

Sidokuddar
Vid aktivering  av 

systemet så 
knäpps airbagen 
under bälgen loss 
och fylls direkt.

Öppna och stäng höftkudde Löstagbar höftkudde

Förpackade
luftkuddar fylls
med luft och 
hoppar ut direkt
vid aktivering.

Höft/midje
kuddar

Höft/midje
kudde
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Hit-Air jacket /all-in-one airbag: Name and shape.

*Design och form av modell kan variera.

MLV model H model

Nyckelbox
En CO2 patron

är placerad i
botten på airbagen.

Front / före

Co2
Gaspatron

One-touch release

snabbkoppling

（Connector female）

Nyckelbox

B-type

Röd skjuthållare

Nyckelkula

Insida midja

bälte (Kardborre)

Insida midja

bälte (Kardborre)

Nyckelkula som dras ut för att frigöra gasen in i airbagen direkt.

Front / efter

Nackkuddar

Bröstkuddar

Sido kuddar

Höger bröstkudde
Vid aktivering av systemet så
knäpps knapparna upp på den
högra delen av bröstkudden och
fylls upp direkt.

9



OBS!

Hit Air kan fungera inkorrekt om det är någon skada i jackan med Hit-Air, tyget
luftkuddarna, kardborre, spännen m.m.. Om så är fallet, kontrollera med en
auktoriserad återförsäljare. Jackan med Hit-Air kan vid vissa tillfällen inte lagas.

Närsomhelst Hit-Air är uppblåst, även om det inte någon synlig skada, rekommenderar 
vi att man tar Hit-Air till en auktoriserad återförsäljare för en kontroll (*3).

Så fort som “aktiveringsdistansen” är nådd är Hit-Air aktiverad och CO2 gasen 
är skickad in i luftkuddarna så att dessa kommer att ombesörja skydd från smällen
även innan den är fullt uppblåst.

På baksidan av CO2 patronen och nyckelboxen finns det en nyckelboxplatta
(gjord av plastmaterial) eller ett stötdämpande material placerat för att skydda
ryttarens bringa  från dom utskjutande delarna vid en eventuell olycka.

Efter det att airbagen har blivit fullt uppblåst, läcker gasen ut gradvis.
Beroende på tryckmängden som blivit på airbagen genom olyckan, kan en tryckande
känsla uppkomma men som gradvis avtar.

Co2 gasen skickas från nyckehållaren till varje luftkudde (polyuretan film) 
genom luftslangen..

Styrkan mot ett eventuellt bräckage beror på material i jackan, materialet i innerslangen
(polyurethane) och styrkan i sömnaden. Det bero också på styrkan av smällen, form 
och hårdhet på det objektet ryttaren går emot efter det att Hit-Air blåsts upp.

Luftkuddarna är gjorda av högkvalitativ, stark polyurethane film för att absorbera och
reducera trycket från smällen så mycket som möjligt när dom blåser upp.

Det maximala trycket är ca 20 kPa (0.2 kg/cm2) när luftkuddarna är fullt uppblåsta 
men minskas gradvis när gasen kommer ur luftkuddarna.

Nyckelkulan håller en klämfjäder och en med 

nyckelboxen förbunden nål.  

När systemet aktiveras lossnar nyckel kulan ur 

nyckelhållaren och nålen i nyckelboxen lossnar

och punkterar skyddet på gaspatronen för att

blåsa upp Hit-Air direkt.

Nyckel kulan och nyckelringen är integrerade delar.

Nyckelkula

Nyckelring

Spiralögla

One-touch connector

Snabbkoppling (Hona)

Nyckelkula set (Y-type)

NyckelKula (Y-type)

4
4-1

4-2

Funktion

Luftkuddarna

*3) Även om någon skada inte är synlig kan det vara någon skada på luftkuddarna.
      Ta därför Hit-Air till en auktoriserad återförsäljare för en underhålls kontroll för att
      testa luftkuddarna efter läckor och för en inspektion av delarna så att den fungerar
      korrekt vid en eventuell olycka.

Hit-Air är designad att agera som en stötdämpare och kan gå sönder beroende på
formen av det objekt den slår emot och också av omfattningen av smällen.

Co2 Gaspatron

14
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Med en tänjbar styrka av ca 30 kg-
35kg från spiralvajern, lossnar 
”nyckelkulan” från ”nyckelboxen. 
Därefter aktiveras nålen i 
”nyckelboxen” som punkterar skalet 
på gaspatronen för att blåsa in luft i 
Hit-Air direkt. ”Nyckelkulan” kan 
dras ut från alla
vinklar. (Foto 1).

1. Ta inte isär ”nyckelboxen” eller ta
    bort någon del.

Nyckelhållare (Y-type)
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Uppbyggnad

UPPMÄRKSAMHET

Foto 1

1. Förvara och använd i temperaturer under 40ºC/104°F.
    Förvaras inte i bil där temperaturen kan stiga högt.

2. Smäll/slå inte gaspatronen i något.

3. Utsätt ej gaspatronen för värme.

6. Skär inte i eller punktera patronen.

5. Bekräfta att den använda patronen är tom innan den slängs.

4. Låt det ej bli korrosion/rost på ytan av patronen.
    Upptäcks korrosion/rost, byt ut patronen omedelbart.

Använd inte en förbrukad gaspatron igen. Byt till en ny.
Skyddet i toppen på en använd gaspatron är genomhålat.

När ”nyckelkulan” frigörs från ”nyckelboxen”, punkterar en nål höljet på toppen av
gaspatronen för att luften skall fylla på luftkuddarna.

Gaspatronen innehåller CO2 gas.

Skruva CO2 gaspatronen ända ned till botten tills dess att den inte går att skruva ned 
mer. Annars kan det hända att nålen i ”nyckelboxen” inte punkterar skyddshöljet på 
CO2 -patronen och Hit-Air aktiveras inte korrekt.

8. Använd patronen endast till Hit-Air och inte för något annat ändamål.

10. Förvara och håll gaspatronen borta från barn.

12. Skruva in CO2 patronen fullt så den sitter fast i nyckelboxen men
      skruva inte för hårt.

9. Använd endast Hit-Air CO2 patron. Använd inga andra. 

11. När patronen är installerad, försök ej att vrida, lossa den lite eller 
      ta bort den.

7. Storleken (kapaciteten) på patronen varierar från modell till modell.
    Installera den korrekt anpassade (storlek/kapacitet) för modellen.
    Besök http://www.hit-air.com  "Replacement Gas Cartridges list" 
    för att ta reda på rätt storlek på patron för modell.

Observera följande för att undvika en explosion

VARNING

VARNING

VARNING

VARNING

VARNING

VARNING

VARNING

OBS!
OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

RÖDA SKJUTHÅLLAREN

Nyckelkula

När den röda skjuthållaren är låst(ned)
kan nyckelkulan inte lossas från 
nyckelboxen och Hit-Air aktiveras inte.
Detta kan orsaka en skada på ryttaren
vid en eventuell olycka.
När du än använder Hit-Air så 
försäkra dig om att den röda 
skjutspärren är i en ”olåst” (upp) 
position. (Foto 2)

2.  Även om den röda skjuthållaren är i 
en ”låst” position kan Hit-Air aktiveras 
om spiralvajern spänts ut väldigt hårt.
Hit-Air kan också aktiveras oaviktligt 
om den röda skjuthållaren rör sig från 
”låst”till ”olåst” position efter det att 
spiralvajern spänts ut väldigt hårt.

När man än använder Hit-Air så 
försäkra dig om  att den röda 
skjutspärren är olåst (upp) (foto 2)

Nyckelbox

Spiralvajer

Co2 Gaspatron

Röd skjuthållare

Den röda skjuthållaren används för att 
bekräfta att nyckelkulan är korrekt 
placerad i hålet på nyckelboxen vid en 
återmontering. (Foto 3)
Om nyckelkulan inte är ordentligt isatt 
i hålet på nyckelboxen så kan man inte 
fälla ned den röda skjutspärren.

4-3

4-4

Hit-Air structure4-5

MLV model H model

Hit-Air all-in-one airbag av polyuretan film är fastsatt direkt mot insidan av 
skyddskuddarna och absorberar chocken av smällen.

Polyurethane 
film

*Design och form kan skifta från modell till modell.

Hit-Air Struktur

Airbag fördelningslista

VARNING

VARNING

OBS!

Höger
ca

35 kg

Höger
ca

35 kg

Front
ca

30 kg

Front
ca

30 kgNed
ca

35 kg

Ned
ca

35 kg

Vänster
ca

35 kg

Vänster
ca

35 kg

Upp
ca

35 kg

Upp
ca

35 kg

Foto 2                           Foto 3

Olåst                  Låst

Upp och ned den röda skjuthållaren

Upp

Ned

Glider 
upp 
och 
ned

Nyckekula

Foto 1     



OBS!

OBS!

OBS!

OBS!
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Vingmutter

Sadelrem

Öglorna från båda 
sidorna kan sättas
fast i sadelns
stigläderkrämpor.

Vänd sidan
upp.

Spiralvajer

Sadelrem

Sadelrem

Spiralvajer

Stigläderkrampa

Sadelflärp

Lås

Sadelrem
(tillval)

Spänn fast spiralvajern i centrum av sadelhandtaget.

Sadelremmen ska sättas fast i sadelns stigläderkrampor.

Fastspänning av spiralvajern i sadelrem.

För den andra änden

av spiralvajern genom

dess ögla.

Vänd märkning av sadelremmen uppåt

och för in öglan från spiralvajern genom

ringen i mitten av sadelremmen. 

saddle strap

Dra i spiralvajern tills dess

att öglan är fast ordentligt

i sadelremmen.

Placera stiglädret.

Stigläder

Stigläder

Sätt fast remmens öglor djupt

in på stigläderkrampan på

båda sidorna av sadeln.

       2. Byt ut spiralvajern om skador hittas på den.

         *Använd ingen annan spiralvajer än den du fått av den 

           auktoriserade återförsäljaren.

3. Använd inte en fransad, utsliten eller skadad sadelrem. 

    Byt ut den direkt annars kan den gå sönder och systemet 

    kanske inte aktiveras.

4. Sadelremmen som är ansluten till stigläderkrampan kan 

    lossna vid  aktivering och airbagen blåser inte upp.

1. Om spiralvajern inte sitter fast ordentligt på sadelremmen kan 

    den lossna och Hit-Air kommer inte att aktiveras.

Köp en enskild spiralvajer 

för varje enskild sadel.

Koppla spännet (hanen) i änden av den spiralformade vajern som är fäst i sadeln med

spännet (honan) i nyckelkulan som är fäst i nyckehållaren.

Koppla ihop spännena. Ett klickande ljud 

bekräftar att kopplingen skett. Dra lätt i 

spännet ”hanen” för att vara säker på att

kopplingen är ordentlig sammansatt.

Byt till nya spännen ifall snabbkopplingen inte fungerar ordentligt.

Försök inte att med våld koppla ihop spännena till One-Touch 

snabbkoppling då det kan leda till att kopplingen inte fungerar korrekt.

Om du har problem att koppla ihop spännena, rengör spännena 

noggrant.

Tryckknapp TRYCK

TRYCK Hona Hane

1.

2.

3.

Click!

Kopplings-
ljud

Grab Strap

or Saddle strap

Handtag

eller sadel, förbygel.

Spiralvajer

Spiralvajer

Fastsättning för ögla

One-touch Snabbkoppling

Hona

One-touch Snabbkoppling

Hane

5-1

5
One-touch Snabbkoppling

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

                                    Byt ut vajern direkt om sprickor eller andra skador hittas på 

Kevlarvajerns inre kärna eller hölje annars kan den gå av eller lossna från öglehållaren.

Varje användare måste ta sitt eget ansvar för kontroll och byte av spiralvajern.

Hätta

Lämna mer än

２cm(0.8inch)

Koppla ihop Spiralvajern och jacka med Hit-Air

Knyt en fast knut 

Är konstruerad av en stark vajer med en kärna av Kevlar och ett hölje av uretan.

Kevlar kärna

Uretan hölje

Spiralvajer

Öglehållare

Skyddstub

Skyddstub

Skyddstub

                                    Placera spiralvajern i ögle-

hållarens spår och skruva åt vingmuttern ordentligt. 

Lämna ca 2 cm (0.8 inch) av vajern utanför 

öglehållaren efter det att den skruvats åt. Gör en knut.

Skär av eventuell överbliven vajer och sätt en hätta

över änden. Gör detta noggrannt. Om en vajer lossnar

så kan aktiveringen bli inkorrekt.

                                    Försäkra dig om att vingmuttern 

är ditskruvad ordentligt när du sitter upp på hästen.

Öglehållaren är till för att säkra spiralvajern efter det

att rätt längd är inställd.

Tillverkad av anti-glidmaterial som gummi eller

silikon för att undvika avskavning av delen där 

det finns en knut.

Frigör

in

5-2

Tyckknapparna på ”One-touch” snabbkoppling skall tryckas ihop för att koppla 
loss INNAN avsittning från hästen. (Photo 2).

Håll i båda sidorna av spännet ”honan” vid sammankoppling av ”One-Touch” 
snabbkoppling sittandes på hästryggen. (Foto 1).

Öglehållare

Koppling
(hane)

Knyt en fast knut

1615
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1. Hur man fäster spiralvajern till handtaget på sadeln.

Fäst den ordentligt för din säkerhet.

Handtag

Spiralvajer

För spiralvajern genom
öglan

Dra i spiralvajern tills dess
att öglan är ordentligt fäst
i mitten av handtaget.

Metall spänne

för handtag

Fästa spiralvajern till sadeln

Handtag
(Sadel Handtag )

Spiralvajer

Fästa spiralvajern i centrum av handtaget.

Sadelflärp Stigläder

     2. Byt ut ”spiralvajern” om du upptäcker slitage eller andra skador. 

       *Använd inga andra spiralvajrar utan endast den från Hit-Air.

3. Använd inte ett rostiga, skadade eller slitna handtag/fastspänning för 

    handtag för att undvika alla möjliga problem att aktivera systemet.

4. Aktiveringen av systemet kan fördröjas om spiralvajern inte är fixerad 

    på en ordentlig plats/center av handtaget och rör sig.

5. Sätt inte fast spiralvajern i spännena som håller handtaget då dessa 

    kan vara skadade eller kan lossna vid aktiveringen som då kan bli 

    inkorrekt.

1. Om ”spiralvajern” inte är fastsatt i handtaget ordentligt, kan den 

    lossna när den sträcks ut och Hit-Air kommer inte att aktiveras.

5-3
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Använda Hit-Air

One-touch Snabbkoppling

Hona

One-touch Snabbkoppling

Hane

Spiralvajer

One-touch 
snabbkoppling
(Hona)

Skruva åt

Spår

2. Fastspänning av spiralvajern i handrem.

UPPMÄRKSAMHET

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

One-touch 
snabbkoppling
(Hane)

TRYCK                       TRYCK



Skalet i botten av en
använd patron har ett
hål.

Se Sid. 22 Kapitel 1

Se Sid. 22 Kapitel 2

Se Sid. 22 Kapitel 3

Se Sid. 23 till 24 Kapitel 4 till 9

Se Sid. 25 Kapitel 10

Skaffa en oanvänd CO2 gaspatron och verktyg för återställning

Skruva bort den använda gaspatronen

Töm luftkuddarna på all CO2 gas.

Montera nyckelkulan i nyckelboxen med verktyg.

Installera en oanvänd gaspatron.

Sätt för skyddet för nyckelboxen.

Utdrag ur egen återställning

Se Sid. 25 Kapitel 11 till 12

7
7-1 Hur man återställer

21

SLUT

1. Gör en ögla

2. För vajern

genom öglan
3. Knyt fast

Nära
Lämna mer än

2cm (0.8inch)

Sadelrem 

eller sadelhandtag

Isoleringsslang

Spiralvajer För spiralvajern genom 

isoleringsslangen.

Montera spiralvajern temporärt 

utanpå isoleringslangen i

öglehållaren och justera längden.

Sätt fast spiralvajern ordentligt

i ögelhållaren, knyt en knut i

änden och skär av överbliven

del. Lämna 2cm (0.8 inch) av

extra längd och sätt en hylsa 

på änden.

Montering av spiralvajer

Vänd emblemet på sadelremmen

uppåt, knyt en isoleringsslang

runt ovansidan i centrum av

sadelremmen och klipp bort

onödig isoleringsslang.

Stå upp i stigbyglarna för att

sträcka ut spiralvajern i dess

fulla längd för att bestämma

den optimala längden för

spiralvajern.
Sittande eller 

½ stående med

en sträckt vajer.

Var man monterar spiralvajern

Hur man justerar längden på

spiralvajern

Spiralvajer

Vingmutter

Öglehållare

Placera vajern

i spåren.

Skruva åt ordentligt med 

vingmuttern. 

Lämna mer

än 2cm

(0.8inch)

Cap

Knyt fast

ordentligt.

Knyt ordentligt

Stigläder-
krampa

Stå upp 

med sträckt

spiralvajer. 

Stående med

en slapp vajer.

Montera inte spiralvajern i

metallspännena på sadeln då

dessa kan gå sönder eller lossna

och systemet riskerar att ej

aktiveras.

Metallspänne

5-4
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UPPMÄRKSAMHET

E

E

Hätta

Återmontering av Hit-Air efter Aktivering

Vi rekommenderar att ta Hit-Air till en auktoriserad återförsäljare för en kontroll och för
en återställning. Den kan återanvändas om den återställs enligt följande procedur men 
görs det inte ordentligt kanske den inte fungerar. Den kan inte återställas om den skadats 
av föregående aktiveringen.

Hur man återställer
Ta reda på om den går att 
återanvända genom en kontroll 
av en auktoriserad återförsäljare.

Byt ut delar som gaspatronen
genom en auktoriserad 
återförsäljare och återanvänd.

Återställ själv genom att använda
skruven och insexnyckeln (båda 
tillbehören levereras med Hit-Air).
Byt ut gaspatronen.

Skada

Ingen Skada

Aktivering
(gruppering)

Återmontera nyckelboxen.

Monteringsskruv (fastsättning.

Insexnyckel (fastsättning)

Oanvänd CO2 gaspatron (alternativ)

1. Gör verktygen för återmontering
    färdiga. (Foto 1)
    Förbered en oanvänd gaspatron,
    insexnyckel och monterings-
    skruv färdigt.

2. Skruva loss den använda gas-

    patronen genom att skruva moturs.

    (Foto 2)

För att få bort all kvarvarande luft

från luftkuddarna, lägg Hit-Air mot 

en plan, slät yta. Genom att pressa 

ned varje luftkudde med hjälp av 

händerna, knäna och benen försvinner 

överbliven luft ur kuddarna. 

Vik eller rulla inte Hit-Air för att 

undvika inre skador. Det kan en 

stund att få bort all luft ur kuddarna 

men detta är nödvändigt då den inte 

kan aktiveras korrekt om det finns 

luft kvar i någon del. (Foto 3)

3. 

Om gasen lämnas kvar i någon av
luftkuddarna kan den återmonteras.

Skruva loss den 
använda gaspatronen 
från nyckelboxen som 
indikeras på gaspatronen.

Eftersom gaspatronen till jackan/
västen med Hit-Air varierar i storlek
så välj rätt storlek på CO2 gaspatron
genom att matcha patronen mot
storleken på västen/jackan.

Foto 2

Foto 1

Foto 3

Skruva loss

När jackan/västen med Hit-Air blir uppblåst så kan en tryckande 

känsla upplevas men luften läcker ut gradvis.

Behåll därför ditt lugn även om din kropp med den uppblåsbara 

jackan/västen på, pressas ned av någonting.

Om luftkudden är punkterad när den blåses upp kommer all luft i 

den att försvonna direkt och kudden sjunker ihop.

Du behöver inte bli orolig om Hit-Air aktirveras oavsiktligt av någon 

anledning under ridningen. Leta upp ett säkert ställe och agera passande.
OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

Om det är någon yttre skada på Hit-Air p.g.a aktiveringen så ta med 

den till en auktoriserad återförsäljare för en kontroll och för att byta ut

gastuben. I vissa fall av extrema inre och yttre skador kanske den inte 

går att reparera.

Var uppmärksam på punkterna nedanför när du skall återaktivera 

Hit-Air själv efter det att den aktiverats.

Gå igenom punkterna ovanför och om det inte är några problem så 

återaktivera Hit-Air noggrant på egen risk. Den kanske inte fungerar som

den är designad för om det är några externa eller interna skador.

För mer detaljer angående återaktiverina se kapitel 7, (Sidor 21till 25).

Om den har yttre skador (hål, skav, revor etc.)

Bekräfta att airbagen är fullt uppblåst när den är aktiverad.

Bekräfta att gaspatronen som skall bytas ut är korrekt anpassad 

och oanvänd.

Ett vinande ljud när luften släpps ur gaspatronen in i luftkuddarna 

eller om spiralvajern slår mot hästen. Detta kan stressa hästen.

Jackan/västen med Hit-Air är speciellt designad att ge skydd till 

användarens nacke så när den blåser upp blir det ett visst tryck runt 

nacken. Blir det någon svårighet att lossa hjälmens spänne så öppna 

västens spännen framtill direkt.

Titta först på scenariot runtomkring noggrant, koppla loss 

snabbspännena framtill på västen och ta av jackan/västen.

Om scenariot vid olyckan verkar allvarligt, gå till en säker plats 

innan västen tas av.

Var uppmärksam på följande när västen/jackan med Hit-Air blåser upp:

7-2
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22

Uppmärksamhet efter Aktivering

OBS!

Skruva loss

OBS!

Skalet i botten av en
använd patron har ett
hål.



Spiral-

vajer

Röda
skyddet

24

26

Skruva fast en oanvänd

gaspatron enligt 

anvisningen på höljet av 

gaspatronen.

Skruva på en oanvänd gaspatron

tills den sitter fast utan att skruva

överdrivet. Konsultera med en 

auktoriserad återförsäljare om det 

skulle vara något problem med 

fastskruvningen.

11. Installera en oanvänd gaspatron. 

    (Foto 11) (*se sid  2 ? -? )

12. Ta spännet (honan) på ”One-Touch”

      snabbkopplingen och för det genom 

      hålet på skyddet till nyckelboxen. 

      Stäng därefter skyddet till nyckel-

      boxen. (Foto 12)

Hit-Air kanske inte 

aktiveras om gaspatronen 

inte är ordentligt fastsatt.

Foto 11

25

Foto 6

4. Sätt in monteringsskruven i hålet

    i botten av nyckelboxen och

    skruva åt för hand. (Foto 4).

    (Hålet för nyckelkulan går ned 

     under skruvningen.)

5. Använd insexnyckeln när det blir

    för hårt att skruva för hand.

    Skruva vidare med insexnyckeln

    tills dess att hålet på insidan är 

    placerad in centret av utsidans hål. 

    (Foto 5)

6. Placera nyckelkulan i hålet.

(Foto 6)

Placera ”nyckelkulan” med ringen

djupt in i hålet på ”nyckeboxen”. 

Lossa/skruva åt monteringsskruven 

med insexnyckeln om ringen till 

nyckelkulan blockerar och tryck 

ned ringen med hjälp av nageln 

tills dess att kulan kommer på plats.

Försäkra dig om att nyckelringen

är till fullo placerad i hålet på

nyckelboxen genom att föra den

röda skyddet över nyckelringen.

Sätt in nyckelkulan med ringen

djupt in i hålet på nyckelboxen.

Dra i spiralvajern som är fäst i

nyckelkulan nedåt och sänk den

röda skjuthållaren över hålet.

Om det röda skyddet är blockerat

av ringen och inte lossnar,

lossa/skruva monteringsskruven

och/eller pressa ned kanten på

ringen runt nyckelkulan med 

fingernageln tills dessa att kulan

passar i hålet och den röda skjut-

hållaren går ned.

Foto 4

Foto 5

7-2
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OBS!

Monteringsskruv Monteringsskruv 

Foto 9

9. Röd
skjuthållare

Om systemet aktiveras när den 
röda skjuthållaren är i ”låst” 
position (ned) kan det orsaka en 
felaktig funktionsfel eller skada 
på Hit-Air.

För den röda skjuthållaren till 
”olåst” (upp) position för 
återanvändning. (Foto 9)

Foto 88.Ta bort monteringsskruven 

(Foto 8)

Lossa monteringesskruven med

hjälp av insexnyckeln för att ta

bort den.

Ta bort monteringsskruven

från nyckelboxen utan

misstag. I annat fall kommer

Hit-Air inte att aktiveras.

Monterings-

skruv

7-2

Förpacka alla luftkuddar åter

och knäpp alla knappar. 

(Foto 10)

① ①

②

②

③
③

④

④

⑤
⑤

10.

Knäpp knapparna
på höfterna.

Knäpp
knapparna
på sidorna.

Knäpp knapparna
på ryggen.

Fäst kardborren
i nacken.

Knäpp knapparna
i nacken.

Foto 10

②

②
Förpacka
åter höft/
midje-
kuddarna
på insidan
och spänn fast 
med kardborren.

①
Förpacka åter
nackkuddarna
och knäpp
kardborren.

①

①

②

③

   
genom hålet
på skyddet
av nyckel-
boxen.

Ta spännet

   
skyddet för
nyckelboxen.

 Stäng

   
övre knappen 
över nyckel-
boxen.

Knäpp den

Foto 12

Knäpp knapparna
på bröstet.

7.

Foto 7

Röda
skyddet Spiral-

vajer

1. Hög temperatur. (I direkt solsken, i en stängd bil, nära värmare, öppen eld, etc.)

1. Jackan (tyg) eller innerdel (tyg) eller innermaterial(tyg, foder)  blir

    nött eller sönderrivet och innerslangen (vit uretan film) exponeras.

2. Om en spricka eller rost hittas på “nyckelboxen” eller på gaspatronen.

3. “Spiralvajern” eller “vajeröglan” blir skrapade och nötta.

4. Avsevärda förändringar i färgen eller försämring av material.

2. Exponering i regn eller extrem fukt, inkluderat ånga och luftfuktighet.

3. Förvara saker ovanpå Hit-Air System / Jacka.

4. Lämna jackan/västen i närheten av barn, husdjur eller andra djur.

5. Vikt eller ihoprullad. ( En klädhängare är att föredra)

För längre livslängd och säkerhet försök undvik följande faktorer:

Om ett problem uppkommer på Hit-Air enl. nedanstående punkter, konsultera med

en auktoriserad återförsäljare för byte eller för reparation/utbyte.

1. Tvätta eller torktumla inte Hit Air (Shock-buffering Protection System).
    Hit-Air jacket med all-in-one airbag ska ej tvättas eller torktumlas. 

 2.  Den bör inte bli doppad i vatten.

4. Hur man tar bort fläckar.

    

    Torka ytan på Hit-Air system (nacke, höft kuddar etc.) med en fuktig trasa för att 

     ta bort fläckar.

     Häng upp den tillsammans med en CO2 -patronen, spraya vatten på dess yta

     med ett duschmunstycke, sprayflaska förutom på nyckelboxen som inte bör

     bli blöt.

3. Den bör torkas i skuggan om den blir blöt. 

8

9

10

Tvättning

Förvaring

Byte

*Tvätta eller torktumla inte selmodellen (all-in-one airbag) Hit-Air system eller skydd.

OBS!

VARNING

Röd
skjuthållare

Monterings-

skruv

Återmontera Nyckelboxen




