
All-in-one airbag 
《 Patronhållare av B-typ 》

AIRBAG JACKA/VÄST

ALL-IN-ONE AIRBAG
BRUKSANVISNING

Kontrollera att det röda skjutbara skyddet är i den övre “öppna” positionen och att kulan inte

är monterad.

Det röda skjutbara skyddet används för att kontrollera att kulan är korrekt monterad. Det ska

alltid vara i den övre positionen utom när man återmonterar (se sid 12 för mer information).

Monteringsskruven är ett verktyg för att korrekt montera kulan i 

kulhållaren (se sid 22 till 23 för mer information).

*Airbagen kan inte aktiveras om monteringsskruven sitter kvar
  i kulhållaren. Kontrollera därför att monteringsskruven är 
  borta innan du använder airbagen.

Storlek (kapacitet) på kolsyrepatron varierar från modell till modell.

Kontrollera noga att kolsyrepatronens storlek stämmer med den storlek som står i fickan 

där kolsyrepatronen ska monteras. (Vissa modeller har ingen storlek angiven i fickan.)

*Etiketterna kan se olika ut från modell till modell.

*Om du är osäker på vilken storlek som krävs,

  kontrollera med din återförsäljare:

❶ 

❷ 

❸
En kolsyrepatron med hål ska kasseras.
Hål = kassera. Patronen är använd/tom och behöver bytas.

En kolsyrepatron utan hål kan användas.
Inget hål = oanvänd patron. Den kan installeras i patronhållaren.

Om airbagen aktiveras när skyddet är i den nedre positionen kan
airbagsystemet skadas, alternativt hindra airbagen från att fungera som den ska.

Utan denna knut kan säkerhetsvajern potentiellt lossna ur sitt fäste, och därmed 
hindra airbagens funktion.

Har monteringsskruven avlägsnats?

❹ 

Läs bruksanvisningen noggrant för bästa användning av din Hit-Air. Be gärna din återförsäljare att 

göra en underhållskontroll en gång per år.

Setting bolt 

Finns skador på säkerhetsvajer eller klickspänne?

Har du knutit en hård knut som extra stopp? Efter justering av längden på säkerhetsvajern 
är det viktigt att du knyter en hård knut som extra stopp. 

❺ 

❻ 

Byt i så fall ut det skadade mot nya. Oavsett rekommenderas utbyte vartannat år.

Om kolsyrepatronen är monterad men inte förseglad tillsammans med patronhållaren när  

du får airbagen, ta bort patronen och kontrollera att det är en oanvänd patron (inget hål 

i skruvänden). Se kapitlet “Återaktivering” sid 21-24.

Varning

Varning

Monteringsskruv

Speci�kationer, form och användande kan ändras utan förvarning.

*Om storlekarna inte stämmer kommer
  airbagen inte att fungera korrekt!
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Är förseglingen obruten och oskadad?

Är korrekt kolsyrepatron för västen/jackan installerad ?
(På insidan av fickan för kolsyrepatronen står vilken patron som ska användas.)

Syns ett skruvhål i botten under 
kulhållaren?

Är en säkerhetsvajer korrekt monterad?

(Monteringsskruven är borttagen)

Se “Montera säkerhetsvajer på motorcykel” (sid 16 till 18)

*Detta gäller inte utbytespatroner.

Om kolsyrepatronen är monterad vid leverans är den förseglad

(Kulan är då även den monterad.)

Tack för att du använder Hit-Air.
För din egen säkerhet, gå noggrannt igenom punkterna     -      nedan och  
kontrollera att allt är som det ska innan användning:

❶ 

❶

❷

❸

❹
❺ 

❻ 

❻

Läs igenom nedanstående innan du byter patron, dubbelkolla efter byte.

Rött skjutbart 

skydd

Kula

Patronhållare

CO2 kolsyrepatron 

Airbagen aktiveras

när kula rycks ut ur

sitt fäste.

Om Hit-Air inte är korrekt monterad kan den inte fungera som den ska.
Om en kolsyrepatron (CO2) är den förbrukad och kan inte användas igen. 
Avlägsna den enligt instruktionen nedan.
Använd endast kolsyrepatroner från Hit-Air.

Återmontering av patron efter att airbagen löst ut 
måste ske i överensstämmelse med kapitlet
“Återmontering av patron”(se sid 21 till 24)
Kulan kan installeras först efter att den använda
kolsyrepatronen avlägsnats.

Finns skador på säkerhetsvajer eller klickspänne? 
 

Skjut upp det röda skjutbara skyddet så högt som 
möjligt till den olåsta positionen

Varning

Varning

Kolsyrepatronen är av korrekt storlek (kapacitet) för modellen.

(Klistermärket på patronen visar aktuell storlek.)

Kolsyrepatronen är inskruvad tills den bottnar.

Använda/tomma kolsyrepatroner får aldrig installeras.

Obs! Knyt en 
hård knut.1

Läs noga innan användning.

http://joytime.se info@joytime.se

Om en kolsyrepatron inte är tillräckligt hårt iskruvad i patron-
hållaren kommer den inte fungera korrekt..

Varning

FÖR DAGLIGT ANVÄNDANDE



Vajerfäste

Insexnyckel
(5mm)

Monteringsskruv

Kolsyrepatron

Kula

Monteringsverktyg

När du sätter dig på motorcykeln, anslut spännet
(hanen) i änden av säkerhetsvajern med spännet 
(honan) som sitter i västen.

Säkerhetsvajer att
ansluta till motorcykel

One-touch snabbkoppling

Utvecklad av YKK och Mugen Denko.

När kulan rycks ur sitt fäste aktiveras patronen.
Kolsyregasen blåser då upp samtliga luftkuddar.

Patronhållare (B-typ)

Säkerhetsvajer

Vajerlås

Skyddshölje

Skyddshölje

När du justerat säkerhetsvajerns längd - placera den i de
räfflade spåren i vajerlåset, skruva sedan åt vingmuttern.

En stark Kevlarkärna över-
dragen med uretan.

Skyddar motorcykel och vajer från slitage.
Säkerhetsvajern träs genom ett skyddshölje för att skydda 
den del av vajern som löper runt motorcykelns ram.
Om du, beroende på var vajern är monterad, inte behöver 
hela skyddshöljet kan du kapa överskottet.

Kula

Kulring

（Se sid.14）

（Se sid.13）

（Se sid.15）

（Se sid.16）

（Se sid.16）

（Se sid.16）

（Se sid.12）

Inledning Medföljande tillbehör 

tryck ihop

KLICK!

Kopplings-
ljud

Rött skjutbart skydd

För att undvika skador - sy inte på något på din Hit-Air innan du 
konsulterat med din återförsäljare. De hjälper dig med en lämplig 
placering.

Gör gärna en genomgång av Hit-Air tillsammans med en återförsäljare
en gång per år.

Förvara din Hit-Air hängande på en galge.
Vik den inte och lägg inget ovanpå.
Undvik för höga temperaturer och för hög luftfuktighet.

Kontrollera att säkerhetsvajern är korrekt ansluten till motorcykeln.
Felaktiv montering kan förhindra eller fördröja aktivering.

Spola inte av eller tvätta din Hit-Air. Läs kapitlet om rengöring.

Om säkerhetsvajern eller vajerfästet är skadat på något sätt - byt ut
omedelbart.

Knut en hård knut

Lämna mer än 2 cm

Hatt Anslut snabbkopplingen när du sätter dig på 
motorcykeln.

Hona Hane

FRIGÖR

TRYCK

TRYCK

Skruva åt hårt
Vingmutter

Räfflade spår

Skruva åt
vingmuttern

Placera vajern i spåren

Kevlarkärna

Uretanöverdrag

Säkerhetsvajer

Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda din jacka/väst. 
Ha gärna med bruksanvisningen i motorcykeln, om du skulle behöva den.

Nedan ser du vad symbolerna som används i bruksanvisningen betyder:

När ordet “VARNING” används innebär det 
att om denna instruktion ignoreras kan det 
resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

När ordet “NOTERA” används innebär det 
att om denna instruktion ignoreras kan det 
resultera i fysisk eller materiell skada.

NOTERA

NOTERA

NOTERA

NOTERA

NOTERA

Spänne
(hona)

Spänne
(hane)

När kulan dras ut frigörs en
nål som punkterar patronen.
Kolsyregasen trycks ut och 
blåser upp samtliga luft-
kuddar.
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Montering av säkerhetsvajer

Allmänt, återaktivering

Återaktivering

Kula

Patronhållare

Luftkuddar

Funktion

Ansluta säkerhetsvajer till jacka/väst

Uppbyggnad Hit-Air

Kolsyrepatron

One-touch snabbkoppling

Ansluta säkerhetsvajer till motorcykel
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VARNING Kontrollera att allt är oskadat innan du använder Hit-Air. 
Om du misstänker en skada - kontakta din återförsäljare.

Koppla loss din airbag från säkerhetsvajern med hjälp av 
snabbkopplingen innan du kliver av motorcykeln.

När du byter en använd/tom kolsyrepatron - försäkra dig om att du
byter till en patron av korrekt storlek (även innehållsmässigt). 
Kontrollera att patronen är oskadad och att alla förseglingar är intakta.

Hit-Air är avsedd för att öka säkerheten i samband med motorcykel-
åkning, ridning och därmed jämförbara aktiviteter, ingenting annat. 

Hit-Air av rätt storlek ska användas som yttersta plagg på överkroppen.  

Montera inte isär din Hit-Air.

Ha inte skarpa föremål under din Hit-Air. De kan skada både dig och 
luftkuddarna när airbagen aktiveras.

Undvik tända cigaretter eller annan form av låga i närheten av västen
eller jackan - hål eller andra skador gör att krockkuddarna inte kan
fungera korrekt.
Temperaturen ska vara under                   eftersom kolsyrepatronen kan
explodera vid för höga temperaturer.   

40℃/104℉
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BRUKSANVISNING

AIRBAG JACKA/VÄSTInnehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter

Allmän information

Beteckningar och funktion

Uppbyggnad

Använda Hit-Air

Efter aktivering

Återställning efter aktivering

Rengöring

Förvaring

Dags för byte?

Tack för att du valt Hit-Air.
Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan användning.

Säkerhetsföreskrifter

VARNING NOTERA

VARNING

VARNING

VARNING

NOTERA

NOTERA

NOTERA

NOTERA

NOTERA

det röda skjutbara skyddet



Allmän information

Om användaren glömmer att koppla loss sig och avlägsnar sig längre från motorcykeln än

aktiveringsavståndet kan Hit-Air att aktiveras om avlägsnandet sker med en större kraft 

än 30-35kg (se          sid 12). 

Anslut eller koppla loss dig med hjälp av snabbkopplingen medan du sitter på 

motorcykeln.

4-3

*2) För bältet genom samtliga hällor utan att hoppa över 

      någon när du justerar midjebältet.

Hällor

Om bältet inte hålls på plats av hällorna när airbagen löser ut kan 

funktionen bli nedsatt.        

Antal hällor varierar beroende på modell.

Om säkerhetsvajern som går från patronhållaren till motorcykeln löper över ett 

annat föremål, så som någon del av användarens kropp eller en packväska, kan oönskad 

aktivering ske om tillräcklig kraft (ca 30-35 kg) appliceras på vajern.

Om användaren råkar ut för en olycka där aktiveringsavståndet inte överskrids (personen 

separeras inte från motorcykeln) kommer Hit-Air inte aktiveras. 

Notera att Hit-Air inte skyddar områden som inte täcks av en uppblåst luftkudde, och att 

Hit-Air inte ska användas istället för kläder godkända för motorcykelåkning.

När en kolsyrepatron använts kan den inte användas igen. Kontakta http://joytime.se för 

köp av utbytespatron.
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Hit-Air jackan/västen ska bäras som det yttersta plagget.

Den kommer att aktiveras omedelbart när personen faller eller kastas av motorcykeln och när 

avståndet mellan västen och motorcykeln är större än aktiveringsavståndet (*1).

Aktiveringsögonblicket är när kulan rycks ur sitt fäste (se           sid 12). Kolsyregasen skickas

då ut i luftkuddarna och blåser omedelbart upp dem. 

De uppblåsta luftkuddarna är designade för att komma mellan kroppen och de objekt som man

i samband med en olycka kan tänkas komma i kontakt med.

Hit-Air agerar som en stötdämpare för att absorbera kraften vid islag och därmed reducera risken

för skada hos användaren.

Detta garanterar dock inte användarens säkerhet!

Kulan kräver ganska stor kraft (ca 30-35 kg) för att ryckas ur sitt fäste, den kommer inte att lösa 

ut av misstag. Eftersom vajern har en viss elasticitet tack vare spiraldelen kan du ändå utföra

normala rörelser, t.ex. så som att stå upp på fotpinnarna.

(*1) Aktiveringsavståndet definieras som längden på vajern i utsträckt tillstånd (inklusive

       spiraldelen), från motorcykeln till vajerfästet utan hinder däremellan. 

Säkerhetsvajer

Anslut snabbkopplingen när du 
sätter dig på motorcykeln.

4-3
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Hit-Air jacka/väst: Beteckningar och funktion.

*Form beror på modell, funktionen är dock densamma.

Fram / inaktiverad

Fram / aktivering

Kolsyrepatron

Patronhållare
B-typ

Kula

One-touch

Patronhållare
En kolsyrepatron är  placerad

i nederkant av airbagen.

Kula som rycks ur sitt fäste och som då aktiverar airbagen omedelbart.

Nackkudde
Patronficka

Patronficka

Bröstkuddar

Höger bröstkudde
Sidokuddar

Sidokudde

Vid aktivering kommer 

bröstkuddarna omedelbart att

blåsas upp. Tryckknapparna i

ytterkant knäpps samtidigt upp.

Airbagen är placerad bakom 

patronen, för att skydda användaren.

Velcro(soft)

(for Chest padding)Mjukt kardborreband för

bröstplatta (tillbehör)
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Sido-
kuddar

Bak / inaktiverad

Bak / aktivering

Nackkudde

Rygg-
kuddar

Höftkudde

Ryggkuddar

Höftkudde

Nackkudde
Luftkudden blåses upp,

tryckknapparna vid kragen 
öppnas och hela kudden

 ställer sig upp.

Två ryggkuddar blåses upp.

När luftkudden blåses upp
öppnas tryckknapparna och 

fliken bak fälls ner.

Sidokuddar
De yttre tryckknapparna 
öppnas och sidokuddarna

blåses upp.

Midjebälte på insidan (*2)

(Kardborreband)
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Allmän information

One-touch snabbkoppling
tryck ihop

KLICK!

(Placeras på insidan av låret)

ak
tiv

er
in

gs
-

av
st
ån

d

Kula

Beteckningar och funktion

snabbkoppling (hona)

*Form beror på modell, funktionen är dock densamma.

Skjutbart skydd
(rött)

Justerbart midjebälte på insidan



Patronhållare

Kontroll av kulans montering

Kula

Vid en tänjbar styrka på 30-35kg applicerad
på säkerhetsvajern kommer kulan att ryckas 
ut ur sitt fäste. En nål trycks då in i patronen 
och punkterar den varpå kolsyregasen trycks 
ut i luftslangen och luftkuddarna blåses
omedelbart upp.
Det spelar ingen roll från vilket håll kulan
dras ut (bild 1).

Montera inte isär patronhållaren eller andra

delar, ta inte heller bort något.

Om det röda skjutbara skyddet är i det 

nedre låsta läget kan inte Hit-Air aktiveras 

korrekt eftersom kulan eventuellt inte kan 

avlägsnas.

Kontrollera därför alltid att det skjutbara

skyddet är i det övre olåsta läget när du 

ska använda din Hit-Air (bild 2).

Även om det skjutbara skyddet är i det nedre 
låsta läget kan Hit-Air utlösas om rycket i 
säkerhetsvajern är tillräckligt kraftigt.
Hit-Air kan också få en fördröjd aktivering 
när man ändrar det skjutbara skyddet från 
det nedre till det övre läget, om man under 
tiden ryckt kraftigt i säkerhetsvajern.

Kontrollera alltid när du ska använda din 
Hit-Air att det röda skjutbara skyddet är i 
den övre olåsta positionen (bild 2).

Det röda skjutbara skyddet används för att
kontrollera att kulan är korrekt monterad i
kulhållaren (bild 3).
Om kulan inte monterats korrekt kommer du
inte att kunna skjuta ner det röda skyddet.

Patronhållare

Säkerhetsvajer

Kolsyrepatron

Skjutbart skydd

(röd plast)

◯ 

◯ 

Patronhållare
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Hit-Air kanske inte kan fungera korrekt om någon del av den är skadad - luftkuddar, tyg,
kardborreband, blixtlås, knappar osv. Om du ser att din Hit-Air inte ser ut som den ska - 
kontakta din återförsäljare omedelbart för rådgivning. 
Möjlighet till reparation beror på vad som är skadat.

När aktiveringsavståndet är uppfyllt kommer Hit-Air aktiveras och kolsyregas skickas
in i luftkuddarna. Dessa kommer att minska olyckans krockenergi även om de inte hunnit
blåsas upp till fullo.

På baksidan av kolsyrepatronen och patronhållaren finns ett hårt skydd av ABS, för att 
säkerställa att användaren skyddas mot utstickande delar.

Efter att airbagen blåsts upp kommer den att långsamt börja läcka ut kolsyregasen. Direkt 
när airbagen blåsts upp kommer den att hålla dig i en hård omfamnning, men den känslan 
avtar allt eftersom kolsyregasen läcker ut.

När din Hit-Air har aktiverats rekommenderar vi att du låter en auktoriserad återförsäljare 
titta på den innan du använder den igen - även om det inte finns synliga skador *1.

Motståndskraften mot skador hos Hit-Air-systemet beror på kombinationen av material i 
jackan/västen, materialet i luftslangen (uretan) och styrkan i sömmarna. Men även typ av 
islag, formen på och hårdheten hos det objekt som användaren krockar med påverkar.

Maximalt tryck är ca 30kpa (0,3kg/㎠) när luftkuddarna är fullt uppblåsta, det kommer 
gradvisatt minska allt eftersom kolsyregasen läcker ut.

*1 Även om det inte finns synliga skador kan själva luftkuddarna ha skadats. Därav 
     rekommendationen att låta din återförsäljare titta på den och kontrollera funktionen innan 
     användning.

Luftkuddar och -slang är tillverkade av starkt uretanmaterial för att i uppblåst tillstånd 
absorbera och reducera mesta möjliga kraft vid en eventuell olycka.

Kolsyrepatronen trycker ut kolsyregas till samtliga luftkuddar via luftslangen.

Hit-Air är avsedd att fungera som en stötdämpare - den kan gå sönder beroende på formen 
av det objekt som träffar den samt beroende på med vilken kraft islaget sker.

Funktion

Luftkuddar
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Kolsyrepatron

1. Förvara och använd vid temperaturer under 40ºC/104°F.

    Förvara inte i bilen där temperaturen kan bli väldigt hög.

2. Var försiktig med patronerna.

3. Hetta inte upp patronerna.

6. Skär eller punktera inte patronen.

8. Använd endast patroner avsedda för Hit-Air.

9. Låt inte barn leka med patronerna.

11. Skruva in kolsyrepatronen så långt det går i patronhållaren. Tag dock 
      inte i alltför hårt.

10. När patronerna installerats - försök inte lossa, vrida eller ta bort dem.
      Lös i så fall först ut airbagen.

5. Kontrollera att den använda patronen är tom innan du byter den.

4. Låt inte patronerna rosta.

    Om du ser spår av rost - byt omedelbart den mot en ny.

VARNING

VARNING

VARNING

VARNING

VARNING

VARNING

VARNING

NOTERA

NOTERA

NOTERA

NOTERA

Du kan inte återanvända en använd patron. Byt ut den mot en ny. Du ser att patronen 
är använd eftersom det är ett hål i botten på patronen vid patronfästet.

När kulan rycks ut ur sitt fäste punkterar en nål patronen och gasen
trycks in i samtliga luftkuddar.

Patronen innehåller kolsyregas.

7. Storleken på patronen (kapacitet) varierar från modell till modell.

    Installera korrekt storlek (kapacitet) för just din modell.

    Om du är osäker - besök http://joytime.se för att hitta korrekt storlek.

Skruva in kolsyrepatronen så långt det går i patronhållaren. Annars kan kanske inte
nålen punktera patronen och Hit-Air kan då inte fungera som den ska.

13 14

Luftslangen i Hit-Air all-in-one airbag består av uretanfilm, den är monterad på insidan av 
tyget och den absorberar kraften vid islag.

Kulan håller en nål och en komprimerad fjäder på 
plats. När systemet aktiveras rycks kulan ut ut kul-
hållaren, fjädern släpps och nålen punkterar kolsyre-
patronen. Gasen trycks ut vilket omedelbart blåser upp 
airbagen. 
Kulan och kulringen går inte att plocka isär.

Kula

Uppbyggnad

Kula

Kulring

Vajerfäste

One-touch spänne

(Hona)

Kula och sammanhängade delar

Uretan 

Uppbyggnad

Airbag i aktiverat läge

Uppbyggnad

NOTERA

NOTERA

VARNING

VARNING

NOTERA

Olåst Låst

*Exakt form beror på modell, funktionen är dock densamma.

För att undvika explosioner - observera följande:

Bild 2

Bild 1

Bild 3

Höger
ca 35kg
Höger

ca 35kg

Upp
ca 35kg

Upp
ca 35kg

Vänster
ca 35kg
Vänster
ca 35kg

Fram
ca 30kg
Fram

ca 30kg

Ner
ca 35kg

Ner
ca 35kg

upp/nerupp/ner

Rött skjubart skydd
(kan flyttas upp och ner)

Rött skutbart skydd
(kan flyttas upp och ner)

KulaKula



Korrekt längd på säkerhetsvajern

Säkerhetsvajern ska vara helt utsträckt när du står upp på fotpinnarna.

Stående med helt utsträckt vajer

Stående med slak 
vajer.

Halvstående med
helt utsträckt 

vajer.

Scooterexempel 1

Lämplig plats för anslutning varierar beroende på typ av motorcykel, 

ovanstående ska endast ses som exempel.

Scooterexempel 2

Säkerhetsvajern ansluten till
sätet:
Stående på marken är vajern 
helt utsträckt.

Vajerhållare (tillbehör)

För anslutning av oanvänd säkerhetsvajer, håller vajern på plats.

Kan beställas från http://joytime.se.

Scooterexempel 3

Säkerhetsvajern ansluten vid
passagerarsätet:
Halvstående på bakre steget 
är vajern helt utsträckt.

Säkerhetsvajern ansluten till 
säker plats på styrpelaren:
Stående på scootern är vajern
helt utsträckt.

Kan orsaka oönskad
aktivering.

Kan orsaka fördröjd 
aktivering.

En stark kevlarkärna överdragen med uretan.

Kevlarkärna

Uretanöverdrag

Säkerhetsvajer

Skruva åt hårt
Vingmutter

Räfflade spår

1. När du justerat säkerhetsvajerns längd (se sid 17-18), placera 

    den i de räfflade spåren i vajerlåset.

    Skruva sedan åt vingmuttern hårt.

2. Knut en hård knut på utsidan av vajerlåset.

    Om du inte gör detta skulle vajern potentiellt kunna glida i vajer-

    låset och fördröja eller hindra aktivering.

3. Låt lite mer än 2 cm av säkerhetsvajern sticka ut ur vajerlåset, 

    kapa sedan överskottet. Sätt den lilla “hatten” på änden.

3. Innan du sätter dig på motorcykeln, kontrollera att vingmuttern 

    är hårt åtskruvad.

Skyddshölje
Plasthöljet skyddar både motorcykeln och säkerhetsvajern mot slitage.

För säkerhetsvajern genom skyddshöljet. Kapa eventuellt överskott.

Ansluta säkerhetsvajer till motorcykel

Var du ska ansluta vajern till motorcykeln varierar beroende på motorcykelmodell. Det 

viktiga är att anslutningen sker i ramen eller annan fast punkt. 

Olika personer har olika rörelsemönster, något som måste tas med i beräkningen. Studera 

noga sid 17-18, där ser du hur du bestämmer längden på vajern. Felaktig montering av 

vajern eller felaktig vajerlängd kan göra att systemet inte fungerar korrekt.

När säkerhetsvajern inte är ansluten till en väst eller jacka måste du vara 

noga med att den inte kan störa föraren, fastna i motorcykeln eller vidröra

t.ex. avgassystem eller motor.

Enklast är att sätta fast säkerhetsvajerns spänne i en vajerhållare (tillbehör). 

På grund av säkerhetsvajerns elasticitet kan den träffa tanken eller annan del

av motorcykeln när airbagen aktiveras, och därmed orsaka skada.

Om säkerhetsvajern inte är korrekt ansluten till motorcykel kan det orsaka

att airbagsystemet inte fungerar som det ska eller inte alls.

Byt ut säkerhetsvajern om den verkar skadad eller anfrätt.

Använd endast säkerhetsvajrar från en auktoriserad återförsäljare!

Knyt en hård knut

Knyt en hård knut

Säkerhetsvajer

Skyddshölje

Spänne (hane)

Vajerlås

Vajerlås
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Montering av säkerhetsvajer

Skyddshölje

Säkerhetsvajer

Vingmutter

Vajerlås

Placera vajern

 i de räfflade spåren

Säkerhetsvajer
fullt utsträckt

Dra åt ving-
muttern

Knyt en 
hård knut

Hatt

Lämna mer 
än 2 cm

Anslut till ramen på högra
sidan av motorcykeln:

Alt 1:till ramen under sadeln

Alt 2:till ramen på höger sida

Knuten är en extra säkerhetsåtgärd, fungerar som stopp.

Dra skyddshöljet runt

ramen, justera till lämplig

längd och kapa sedan

eventuellt överskott.

För säkerhetsvajern 

genom skyddshöljet.

Säkerhetsvajer

Dra åt vingmutten bara 

precis så mycket att vajern 

kan löpa lite trögt genom 

vajerlåset (det gör det 

enklare att justera vajerns

längd).

Justera längden så att 

vajern är helt utsträckt 

(även spiraldelen) när

du står upp på fotpinnarna.

Se nästa sida för mer info.

Fixera vajern i vajerlåset genom att dra åt vingmuttern ordentligt. 
Knut en hård knut, lämna ca 2 cm, kapa resten. Sätt på hatten på änden.

Lämna mer än 2 cm

Sätt tillbaka sadeln igen (om du behövt montera bort den).

1. Gör en ögla. 3. Dra åt hårt.

Välj inte ett anslutningsställe som
stör framförandet av motorcykeln.
Välj inte heller ett ställe som kan 
skadas när airbagen aktiveras, 
eller ett ställe som blir väldigt 
varmt (över 60℃), så som motor 
eller avgassystem.

Så nära som möjligt

2. För änden 
    genom öglan. 

Hatt

Knyta en knut

Notera
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TRYCK

Hona Hane

TRYCK

1. Snabbkopplingen kan, beroende på mc-modell, skava mot tanken eller 

    andra delar av motorcykeln. I så fall rekommenderas att du monterar 

    skyddsfilm eller annat skyddsmaterial för att hindra slitage.

2. När trycker ihop spännena ska du höra ett klickljud. Om 

    inget ljud hörs har du inte anslutit korrekt och kopplingen kan öppnas 

    av sig själv.

3. Om du om tvingar ihop spännena på ett felaktigt sätt kan de skadas och 

    kopplingen kan upphöra att fungera. Om de ser skadade ut - byt!

4. När du kliver av motorcykeln kontrollera att säkerhetsvajerns spänne

    inte vidrör heta delar såsom motor eller avgassystem. För hög värme

    skadar!

    En vajerhållare underlättar (tillbehör, kan köpas från http://joytime.se).

Koppla loss dig innan du kliver av motorcykeln (bild 2).

Innan du ska använda din airbagjacka/väst - kontrollera alltid att det 

röda skjutbara skyddet är i den övre olåsta positionen (se sid 12, bild 2).

Om det befinner sig i den nedre låsta postionen kommer Hit-Air inte

att fungera som den ska.

tryck ihop

KLICK!

Anslut säkerhetsvajern med snabbkopplingen (bild 1).

Använd snabbkopplingen för anslutning av säkerhetsvajern.

One-touch snabbkoppling

Ansluta säkerhetsvajer till jacka/väst
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Använda Hit-Air

NOTERA

Dra isär

Bild 1 Bild 2

TRYCKTRYCKTRYCKTRYCK

Dra isärDra isär
Tryck ihopTryck ihop

Spänne

(hona)

Spänne

(hona)

Spänne

(hane)

Spänne

(hane)

VajerfästeVajerfäste

Tryck ihopTryck ihop

VARNING

NOTERA

VARNING

(Placeras på insidan av låret)

NOTERA

INTE OK



Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Skruva i monteringsskruven i 
hålet i botten på kulhållaren.
(Bild 4)
Allt eftersom du skruvar åt 
skruven kommer hålet där kulan 
ska sitta att flyttas neråt.

Använd den bifogade insex-
nyckeln när du inte kan skruva 
för hand. Fortsätt skruva tills 
kulhålet är centrerat.
(Bild 5)

6.

7.

4. 

5. 

Placera kulan i kulhållaren. 
(Bild 6) 
Se till att hela kulan (inklusive
kulring) hamnar i kulhållaren. 
Om det inte riktigt passar, lossa
eller dra åt monteringsskruven 
samt pressa lätt på kulan tills allt
sitter som det ska.

VajerfästeVajerfäste
Kontrollera att kulan sitter 
korrekt genom att skjuta ner det 
röda skjutbara skyddet över 
kulan. Det underlättar om du
placerar vajerfästet nedåt. 
(Bild 7)

〈Sid 21, kapitel 1〉

〈Sid 21, kapitel 2〉

〈Sid 21, kapitel 3〉

〈Sid 22-23, kapitel 4-9〉

〈Sid 23, kapitel 10〉

Införskaffa en oanvänd kolsyrepatron av rätt storlek.

Ta bort den använda kolsyrepatronen.

Avlägsna all luft ur luftkuddarna.

Montera kulan i kulhållaren.

Installera den oanvända kolsyrepatronen.

Stäng patronfickan.

Översikt över återaktivering

〈Sid 24, kapitel 11-12〉
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Monteringsskruv (medföljande tillbehör)

Insexnyckel (medföljande tillbehör)

Oanvänd kolsyrepatron (extra tillbehör)

3. Tryck ut all luft ur luftkuddarna.

1. Se till att du har allt som behövs 
    för att kunna återaktivera. 
    (Bild 1)
    Alla verktyg och extra patroner
    finns hos http://joytime.se.

2. Skruva loss den använda patronen
    genom att vrida den motsols. 
    (Bild 2)

För att pressa ut all luft ur luft-
kuddarna kan du lägga Hit-Air på
ett plant, slätt och rent underlag. 
Pressa ur luften genom att 
använda dina händer, armar, knän 
och ben. 
(Bild 3) 

Rulla inte ihop airbagen!
Det kan skada systemet. Det kan 
ta litet tid att pressa ut all luft,
men det är nödvändigt eftersom 
det inte går att återaktivera 
systemet annars.

Om det finns luft kvar i systemet
kommer du inte att kunna 
återaktivera det.

Kolsyrepatronerna har
en märkning i toppen
som visar vilket håll
man ska vrida.

Olika Hit-Air modeller använder 
olika kolsyrepatroner - var därför
noga med att kontrollera att du har 
rätt typ och storlek.

Bild 2

Bild 3

Skruva loss
patronen

Skruva loss
patronen

Bild 1
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Hit-Air är avsedd att skydda speciellt användarens nacke men, beroende på
modell, även andra delar av kroppen. När systemet aktiveras kommer ett
tryck att kännas överallt där airbagen löper. Trycket kommer successivt
att avta.

Kontrollera omgivningen - när det är säkert kan du ta av dig airbagen genom 
att knäppa upp den precis som vanligt.

Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad återförsäljare kontrollera och återställa
din Hit-Air efter aktivering. 
Din Hit-Air kan fortsätta att användas - om den är oskadad och återställs på korrekt sätt.
För att garantera systemets funktion måste korrekt procedur följas.

VIKTIG INFORMATION - LÄS IGENOM NOGA!

Om olycksplatsen är fortsatt osäker - flytta dig till ett säkert ställe innan
du tar av dig airbagen.

Om systemet skulle punkteras när det är helt aktiverat kommer all luft 
omedelbart att pysa ut och kuddarna sjunka ihop.

Om systemet skulle aktiveras av misstag - ta det lugnt!
När du kan stanna på ett säkert ställe, gör så och ta av dig airbagen. 
Vänta till luften pyst ut innan du fortsätter din färd. Observera att du 
måste byta patron innan airbagen på nytt kan skydda dig. 
Fortsätt inte köra med en uppblåst airbag!

Om din airbag skadas i samband med aktivering, låt en auktoriserad 
återförsäljare undersöka den innan du försöker använda den igen.
Om den blivit väldigt skadad är det inte säkert att den går att reparera.

Om du själv återaktiverar din airbag behöver du ha besvarat nedanstående 
frågor:

När systemet aktiveras kommer som sagt ett ordentligt tryck att kännas. 
Detta sker för att fixera speciellt nacken och därmed undvika skador. 
Trycket avtar successivt, så försök att ta det lugnt även om du känner dig 
klämd.

Blåstes airbagen upp helt när den aktiverades?

Har du korrekt storlek och typ av kolsyrepatron för återaktivering? 
Är patronen oanvänd?

Är svaret på någon av frågorna ovan “NEJ” rekommenderar vi dig att inte 
gå vidare med återaktivering, kontakta istället din återförsäljare. Det kan 
nämligen vara så att airbagen inte kommer att kunna fungera korrekt. 
Återställning i detta skede sker helt på egen risk och utan att Hit-Air 
tar något ansvar.
För ytterligare information om återaktivering, se kapitel 7 sid 20-24.

Är airbagen är oskadad (t.ex. hål och revor)?
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Efter aktivering Återaktivering

NOTERA

NOTERA

NOTERA

Allmänt, återaktivering

Kan jag återaktivera?

Skadad väst

Oskadad väst

Aktivering

Låt en auktoriserad återförsäljare 
göra en funktionskontroll för att ta 
reda på om systemet fortfarande är 
funktionsdugligt.

Låt en auktoriserad återförsäljare 
byta kolsyrepatron och återställa 
systemet.

eller
Återställ själv systemet med hjälp av 
de verktyg som följde med vid 
leverans. 
Byt kolsyrepatron.

Återaktivering

En använd patron har 
ett hål i botten

En använd patron har 
ett hål i botten

NOTERA

NOTERA

FORTS. FORTS.

MonteringsskruvMonteringsskruv

Rött skjutbart skyddRött skjutbart skydd



1. Tyget är skadat och den inre luftkanalen (uretanfilm) syns.

2. Kolsyrepatronen, patron- eller kulhållaren är sprucken eller visar tecken på rost.

3. Säkerhetsvajern är skadad.

4. Väsentliga färgförändingar eller andra materialförsämringar.

Om du stöter på följande problem med din Hit-Air ska du omedelbart kontakta 

din återförsäljare för utbyte eller reparation:
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1. Undvik förvaring vid höga temperaturer (direkt sol, parkerad bil, nära öppen eld osv)

2. Undvik stora mängder regn, extrem luftfuktighet, ånga

3. Undvik lagring av andra saker ovanpå din Hit-Air

4. Undvik att barn eller djur får leka med din Hit-Air

5. Undvik att vika eller rulla din Hit-Air (häng den istället på en galge)

För att förlänga livstiden hos din Hit-Air tänk på följande:

1. Hit-Air ska aldrig tvättas.

2. Hit-Air ska aldrig doppas i vatten.

3. Om Hit-Air blir blöt ska den torka i skuggan. 

Om din Hit-Air trots allt behöver rengöras:

・Torka av med en fuktig trasa.

・Om en kolsyrepatron är installerad:

    - stäng blixtlåset till patronfickan ordentligt

    - spraya allt utom patronfickan försiktigt med vatten
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Bild 99.

Rött
skjutbart skydd
Rött
skjutbart skydd

Om systemet aktiveras när det röda 

skjutbara skyddet är i det nedre låsta 

läget kan det göra att systemet inte 

fungerar som det ska eller orsaka

skador på din Hit-Air.

Skjut upp det röda skjutbara skyddet

till det övre olåsta läget. 

(Bild 9)

Monterings-
skruv

Bild 88. Ta bort monteringsskruven med 

hjälp av insexnyckeln.

(Bild 8)

Ta bort monteringsskruven

från nyckelhållaren.

Annars kommer systemet inte

att kunna aktiveras!

Monterings-
skruv

Packa alla luftkuddarna och 

knäpp alla knappar. (Bild 10)

①

② 

③ ④ 
⑤ 

10. 

Knäpp 
knapparna
vid höften.

Knäpp knapparna
i sidorna.

Knäpp knapparna
i ryggen.

Fäst kardborrebanden
i nacken.

Knäpp knapparna 
i nacken.

Bild 10
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Peta ut spännet i hålet i patron-

fickan, dra sedan igen blixtlåset

ordentligt.

(Bild 12)

①

②

③

12.

   Peta ut 

spännet i 

hålet i patron-

fickan

   Dra igen 
blixtlåset.

   Knäpp 
bröst-
knapparna.

Bild 12

Kolsyrepatronerna har

en märkning i toppen

som visar vilket håll

du ska vrida.

Skruva tills patronen bottnar,

men dra inte för hårt. Om 

patronen inte passar - tar kontakt 

med din återförsäljare.

Installera en oanvänd kolsyre-

patron. (Bild 11)

Om patronen inte är tillräckligt

åtskruvad kommer Hit-Air inte att

kunna aktiveras.

Bild 11
11.

Knäpp bröst-

knapparna.

Återaktivering, forts.

NOTERA

VARNING

NOTERA

FORTS. KLAR!

Rengöring

Förvaring

Dags för byte?


