Livall BH60 a MT1
Chytrá cyklistická helma

Uživatelská příručka
Livall BH60 a MT1 je cyklistická helma, kterou je možné přes Bluetooth spárovat s mobilním
telefonem. Helma poté může sloužit jako handsfree. Zadní část helmy je navíc vybavena
svítícími diodami, pro lepší viditelnost cyklisty. Před použitím si prostudujte tento manuál.

Popis produktu
1. Button + = zvýšení
hlasitosti
2. Button = zapínací
tlačítko / přijetí hovoru
3. Button - = snížení
hlasitosti
4. Charging port =
nabíjecí port
5. Bluetooth speaker
6. Warning tail light =
výstražná světla

Manipulace s helmou
Helmu nasaďte na hlavu a pomocí popruhu ji připevněte pod bradou. Pomocí aretačního
kolečka na zadní části helmy ji utáhněte, aby seděla pohodlně, ale pevně na hlavě. Helma by
se neměla samovolně hýbat. Správné umístění helmy je znázorněno na obrázku. Při
nesprávném nošení nemusí helma plnit svůj bezpečnostní účel!

Péče o helmu
Helma má v sobě elektrosoučástky, proto ji pokud možno udržujte v čistotě. Helma se nesmí
namáčet do vody!

Spárování s mobilním telefonem a ovládání helmy
Podržte po dobu 2s zapínací tlačítko. Zapnutí se identifikuje zvukem a zablikáním diod.
Stejným způsobem provedete i vypnutí.
Po zapnutí je helma připravena na spárování. Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth a
připojte se k zařízení BH60.
Přijetí hovoru provedete stisknutím zapínacího tlačítka. Odmítnutí/ukončení hovoru
provedete podržením tohoto tlačítka.
Vytočení posledního volaného čísla provedete dvakrát krátkým stiskem zapínacího tlačítka.

Při přehrávání hudby se mezi skladbami přesouváte delším podržením tlačítek + a -. Krátké
podržení upravuje hlasitost.
Restart provedete 20s podržením zapínacího tlačítka.
Další funkce helmy jsou k dispozici po jejím přidání v aplikaci LivallRiding. Stáhněte aplikaci
pro iOS/Android a zaregistrujte se - vyplňte číslo mobilního telefonu (na který dojde
potvrzovací kód), a heslo. V aplikaci následně přes volbu My Equipment zvolte Bling Helmet.
V aplikaci lze jednoduše ovládat blikání světel při změně směru, nebo v případě detekce
nárazu odeslat výstrahu na zvolený kontakt.

Nabíjení
Nabíjení helmy probíhá přes konektor. Připojte k němu kabel a ten umístěte do USB
nabíječky. V průběhu nabíjení svítí na helmě červená světla. Po úplném nabití světla
zhasnou.

Bezpečnostní upozornění
Pokud se vám v helmě stane nehoda, vyměňte ji. Při nárazu by mělo dojít k poškození helmy,
aby se úder absorboval do materiálu. Naražená helma nemusí správně plnit svůj
bezpečnostní účel.
Upozorňujeme, že hovory během jízdy zvyšují riziko nehody. Stejně tak, poslech hudby na
vysokou hlasitost snižuje bezpečnost při jízdě.
Helma je určena na cyklistiku. Pro jízdu např. na motorkách, nebo při lezení na skále není
dostatečně bezpečná!

Nepřipojujte k helmě žádná další zařízení.
Helma má omezenou životnost, při zjevných příznacích dlouhého opotřebení ji
doporučujeme vyměnit.
Helma má odolnost vůči dešti, v žádném případě ji ale neponořujte do vody!

Prohlášení o shodě
Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Sušilovo nám. 23, 68301 Rousínov) prohlašuje,
že Livall BH60 je ve shodě se základními požadavky příslušné směrnice.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Livall BH60 a MT1
Chytrá cyklistická prilba

Užívateľská príručka
Livall BH60 a MT1je cyklistická prilba, ktorú je možné cez Bluetooth spárovať s mobilným
telefónom. Helma potom môže slúžiť ako handsfree. Zadná časť prilby je navyše vybavená
svietiacimi diódami, pre lepšiu viditeľnosť cyklistov. Pred použitím si preštudujte tento
manuál.

Popis produktu
1. Button + = zvýšenie
hlasitosti
2. Button = zapínacie
tlačidlo / prijatie hovoru
3. Button - = zníženie
hlasitosti
4. Charging port =
nabíjací port
5. Bluetooth speaker
6. Warning tail light =
výstražné svetlá

Manipulácia s helmou
Helmu nasaďte na hlavu a pomocou popruhu ju pripevnite pod bradou. Pomocou
aretačného kolieska na zadnej časti prilby ju utiahnite, aby sedela pohodlne, ale pevne na
hlave. Helma by sa nemala samovoľne hýbať. Správne umiestnenie helmy je znázornené na
obrázku. Pri nesprávnom nosení nemusí helma plniť svoj bezpečnostný účel!

Starostlivosť o helmu
Helma má v sebe elektrosúčiastky, preto ju pokiaľ možno udržujte v čistote. Helma sa nesmie
namáčať do vody!

Spárovanie s mobilným telefónom a ovládanie helmy
Podržte po dobu 2s zapínacie tlačidlo. Zapnutie sa identifikuje zvukom a zablikaním diód.
Rovnakým spôsobom vykonáte aj vypnutie.
Po zapnutí je helma pripravená na spárovanie. Na mobilnom telefóne zapnite Bluetooth a
pripojte sa k zariadeniu BH60.
Prijatie hovoru vykonáte stlačením zapínacieho tlačidla. Odmietnutie / ukončenie hovoru
prevediete podržaním tohto tlačidla.
Vytočenie posledného volaného čísla vykonáte dvakrát krátkym stlačením zapínacieho
tlačidla.

Pri prehrávaní hudby sa medzi skladbami presúvate dlhšom podržaním tlačidiel + a -. Krátke
podržanie upravuje hlasitosť.
Reštart vykonáte 20s podržaním zapínacieho tlačidla.
Ďalšie funkcie prilby sú k dispozícii po jej pridanie v aplikácii LivallRiding. Stiahnite aplikáciu
pre iOS / Android a zaregistrujte sa - vyplňte číslo mobilného telefónu (na ktorý dôjde
potvrdzovací kód), a heslo. V aplikácii následne cez voľbu My Equipment zvoľte Bling Helmet.
V aplikácii je možné jednoducho ovládať blikanie svetiel pri zmene smeru, alebo v prípade
detekcie nárazu odoslať výstrahu na zvolený kontakt.

Nabíjanie
Nabíjanie helmy prebieha cez konektor. Pripojte k nemu kábel a ten umiestnite do USB
nabíjačky. V priebehu nabíjania svieti na helme červené svetlá. Po úplnom nabití svetlá
zhasnú.

Bezpečnostné upozornenie
Ak sa vám v helme stane nehoda, vymeňte ju. Pri náraze by malo dôjsť k poškodeniu helmy,
aby sa úder absorboval do materiálu. Narazené helma nemusí správne plniť svoj
bezpečnostný účel.
Upozorňujeme, že hovory počas jazdy zvyšujú riziko nehody. Rovnako tak, počúvanie hudby
na vysokú hlasitosť znižuje bezpečnosť pri jazde.
Helma je určená na cyklistiku. Pre jazdu napr. Na motorkách, alebo pri lezení na skale nie je
dostatočne bezpečná!

Nepripájajte k prilbe žiadne ďalšie zariadenia.
Helma má obmedzenú životnosť, pri zjavných príznakoch dlhého opotrebovania ju
odporúčame vymeniť.
Helma má odolnosť voči dažďu, v žiadnom prípade ju ale neponárajte do vody!!

Vyhlásenie o zhode
Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s. R. O. (Sušilovo nám. 23, 68301 Rousínov) prehlasuje,
že Livall Bling Jet BH60 je v zhode so základnými požiadavkami príslušnej smernice.

Tlačové chyby vyhradené.

