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I. Introduktion

Velkommen til brugervejledningen til LIVALL smarte hjelme. Denne vejledning hjælper dig med at bruge dette produkt 
bedre. Med løbende forbedringer af vores produkter opdateres denne vejledning fra tid til anden. Du kan få adgang 
til den nyeste version og lære mere om hjelmen på www.livall.no 

Bemærk: Billedet er kun til reference. Hvis det faktiske produkt ser anderledes ud end billedet, er det det virkelige produkt der gælder.  

II. Pakkeliste

Smart Hjelm x 1 Bling fjernbetjening BR80 x 1 

Lynstartguide og garantiinformation x 1 Magnetisk USB-opladningskabel x 1 

Foran Ryg 

Baglygte 

Forlys Hagerem Spændingsjustering Strømafbryder Magnetisk USB-opladningsport 

http://www.livall.com/
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III. Brugsinstruktioner

Forkert Forkert Korrekt 

Justér længden af 
hageremmen 

Lad der være et 
mellemrum så en 

finger passer ind 

Sæt hjelmen 

korrekt 
Kontrollér, om 

spændet er korrekt 
lukket 
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IV. Betjeningsvejledning Tænd
din hjelm

For første brug, skal du trykke på tænd/sluk -
knappen på bagsiden af hjelmen, og når 
baglygterne lyser, at smarthjelmen er tændt. 

Bemærk: Hvis den ikke kan aktiveres, skal du 
oplade den og prøve igen. 

Batteristatus 

Det resterende batteriniveau vises med antallet af lysperler i midten af bagsiden, der vises, når en hjelm tændes 
første gang. Fuldt batteri er angivet, når alle lysperlerne er tændt. 

Tilslut fjernbetjeningen BR80 (styr drejesignalerne) 

1) Første tilslutning

Tænd BR80. Inden for afstanden på 
30 cm mellem BR80 og hjelmen 

Den vil automatisk oprette forbindelse til 
hjelmen. Efter korrekt tilslutning blinker 
hjelmens baglygte som standard-lystilstand 

Hold på knappen 

Inden for 30cm 
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2) Udskiftning af enhed (Når den originale BR80 er gået tabt eller blevet beskadiget)

Sæt tændt BR80 tæt på hjelmens 
hovedkontrol, og advarselslampen 
blinker tre gange i sekundet, hvilket 
indikerer, at der er en BR80, der 
skal tilsluttes hjelmen. 

Tryk på tænd/sluk-knappen på 
hjelmen inden for 10 sekunder, for 
at bekræfte tilslutning af BR80. 

Derefter vil hjelmens baglygte 
fortsætte med at blinke i lystilstand 
før tilslutning. Efter tilslutning er 
lykkedes kan det venstre blinklys 
eller det højre blinklys styres af 
BR80. 

Bemærk: 

A. Hjelmens venstre og højre blinklys kan styres af BR80s venstre (L) og højre (R) knapper;

B. Produktet fungerer hovedsageligt med venstre (L) og højre (R) knapper på BR80, og den røde 
bekræftelsesknap i midten af BR80. Andre knapper kan anvendes på andre modeller af LIVALL-hjelme.

Automatisk standby 

Når hjelmen tændes og holder sig stille et stykke tid, begynder den automatisk at spare strøm ved at gå i 
dvaletilstand. Når baglyset er slukket, uden brugerinteraktion, er hjelmen i dvaletilstand. 

Automatisk Opvågning 

For at vække hjelmen skal du ryste den flere gange, indtil baglygterne lyser. 

Bemærk: Hvis hjelmen ikke vågner, skal du kontrollere, at batteriniveauet er tilstrækkeligt. 
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Adaptiv belysning (funktionen er aktiveret som standard og kan lukkes af appen.) 

Hjelmen har en indbygget lyssensor. Når hjelmen tændes i løbet af dagen eller i et lyst miljø, er det kun bagsiden 
centrale LED-lys der blinker, andre LED-lys slukker automatisk. I løbet af natten eller i et mørkt miljø vil hele 
baglygten fortsætte med at blinke med den sidst indstillede lysindstilling. 

Belysningstilstand 

Når hjelmen er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i et sekund for at skifte mellem de tre 
belysningstilstande. 

Advarselslampe til bremse 

Når hjelmen registrerer en jævn bremsning, lyser hele baglygten i flere sekunder for at advare køretøjerne bagved.  

Bemærk: Når hjelmen ryster for meget, registrerer den indbyggede sensor en tydelig deceleration for altid 
at udløse advarselslampen, hvilket er normalt. 

Tilslut til din telefon 

1) Download LIVALL 
Riding-appen på din 
smartphones app-store; 

2) Tænd for Bluetooth på din 
telefon, og tænd hjelmen; 

3) Klik "Device" i LIVALL Riding-appen, par 
derefter hjelmen med din telefon gennem 
appen ved at klikke "Helmet." Efter en 
vellykket tilslutning viser "Helmet" "EVO21". 

Hjelmtelefon  
Cykling 

Bling-hjelm 

Gruppe Fødning Enhed Mig 
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Tips: For at sikre en stabil Bluetooth-forbindelse, mens du kører, skal du bruge en 
smartphoneholder og placere telefonen på dit styr. 

SOS-advarsel (skal tilsluttes LIVALL Riding APP) 
Hjelmen har en falddetekteringssensor, der sender et signal til LIVALL Riding APP via Bluetooth-teknologi, når der 
registreres et fald. Derefter sender APPEN en SOS-besked til en forudbestemt nødkontakt. 

Slukket 
Hold tænd/sluk-knappen  på bagsiden af 
hjelmen inde i flere sekunder, indtil alle LED-
baglygter slukker. 

Oplade 

Når det bløde gummidæksel med “ ”-billede åbnes, kan man se den magnetiske opladningsport. Indsæt et USB -
kabel i hjelmens interface til USB -ladekabel. Opladningen starter, når LED'erne i det midterste område lyser. Under 
opladning, når LED'erne i det midterste område holder op med at blinke og slukker, er opladningen fuldført. 

“ ”knap 

Åbn det bløde gummi 
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EVO21 Produktfunktionsliste 

NO Funktion NO Funktion 

1 Automatisk standby 6 Belysningstilstand 

2 Automatisk Opvågning 7 Blinklys 

3 Batteristatus 8 Advarselslampe til bremse 

4 Adaptiv lys 9 SOS-alarm 

5 Forlys 

Venlig påmindelse: Se venligst Lynstartguiden for flere detaljer om funktionerne. 

V.Overvejelser
1. Hjelmen indeholder elektroniske dele. Kør ikke en lang tur i regnvejr, selvom hjelmen kan forhindre regnen i at 
sprøjte. 
2. Efter at hjelmen er blevet våd i regnen, kan der forekomme vanddråber i kanalen til de bagerste LED-lys. 
Vanddråberne forsvinder, når du sætter hjelmen i ventilationsmiljøet i 1-2 dage. 
3. Hjelmen indeholder batteriet. Batterikapaciteten varierer med temperaturændringerne. Batteriets levetid kan
forfalde, når hjelmen bruges ved lave temperaturer eller under nul grader celsius. 
4. Hvis de elektroniske funktioner ikke virker, skal du oplade hjelmen i 3 timer og derefter kontrollere, om den
fungerer normalt. 

5. ★Hjelmen indeholder slagdetekteringsenheder. Kun hvis du forbinder din hjelm med LIVALL Riding-appen og

starter kørselstilstanden i appen når hvis din hjelm får en kraftige påvirkning, kan SOS-alarmfunktionen udløses. 
Dine nødkontakter, der er indstillet på LIVALL Riding-appen, kan derfor modtage dine SOS-meddelelser. 
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6. Det er strengt forbudt at forsøge at rense de gyldne farvekontakter på opladningspladens ark med metal eller 
hårdt værktøj, såsom knive eller pincetter. Brug venligst vatpinde med rent vand eller alkohol i tilfælde af rengøring. 
Sørg for, at opladningsstikket er rent og tørt, mens hjelmen oplades. 
7. Det er forbudt at adskille, klemme, varme eller brænde det indbyggede batteri. Det er også forbudt at bruge
skruetrækkere og andre skarpe enheder, der ødelægger eller trækker batteriet fra hinanden. Ovenstående 
handlinger kan få batteriet til at gå i brand. 
8. Anbring venligst ikke hjelmen på skarpe genstande, og undgå at beskadige hjelmen.

Bemærk: 1. Problemer, såsom netværksanomalier, kan betyde, at det ikke lykkedes at sende eller modtage 
SOS -meddelelser.  
2. For at opretholde en effektiv batterilevetid anbefales det, at hjelmen er fuldt opladet inden længere
tids opbevaring (seks måneder til et år). 

VI.Tekniske specifikationer

Opladningsport: Magnetisk USB Elektricitetsparameter: DC 5 V, 1 A 

Batteri : 3,7V/600mAh Opladningstid : Omkring 3 timer 

Vandtæt klasse: IPX5 Batteritid : omkring 10 timer i standardlystilstand 

Temperatur: Opbevaringstemperatur: -20°C ~45°C. Anvendelsestemperatur: 0°C~40°C. Temperatur under 
opladning: 0°C~40°C. 

Bemærkninger: Ovenstående data er målt af LIVALL i et kontrolleret miljø med stuetemperatur ved 25°C og 
specifikke lysmønstre. De faktiske data kan være anderledes afhængigt af miljøet. 
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VII. Elektroniske funktioner fejlfinding

Hvis følgende problemer opstår under brugen, skal du oplade produktet i henhold til modellens lynguide (hjelmen 
kan blive nulstillet under opladningen). Hvis problemerne stadig ikke kan løses, bedes du kontakte kundeservice. 
(After-sales e-mail: support@livallnordic.com) 

Fejl: 

4. Kan ikke oplades eller slukkes normalt; 
5. Hjelmen er tændt, men lys og andre funktioner kan ikke fungere normalt.
6. Efter tænding slukker den automatisk efter en kort tid uden årsag. Bemærk: Se venligst lynguiden til den
specifikke model for detaljer om funktioner. 

Ydelsesstandarder: 
USA: CPSC1203:1998, FCC Del 15 Regler 
Europa: EN 1078: 2012+A1:2012 

VIII. Brugsanvisning og pleje

1. At hjelmen kun kan beskytte, hvis den sidder godt, og at køberen skal prøve forskellige størrelser og vælge den
størrelse, der føles sikker og behagelig på hovedet. 
2. At hjelmen skal justeres, så den passer til brugeren f.eks. remmene placeres, så de ikke dækker ørerne, 
spænde placeret væk fra kæbeknoglen og remme og spænde justeret til at være både behageligt og fast. 
3. Hvordan hjelmen skal placeres på hovedet for at sikre den påtænkte beskyttelse (f.eks. at den skal placeres for 
at beskytte panden og ikke blive skubbet for langt ned over hovedets bagside.) 
4. At en hjelm ikke altid kan beskytte mod skader. 
5. At en hjelm udsat for en alvorlig påvirkning skal kasseres og destrueres.
6. En erklæring om faren ved at ændre eller fjerne nogen af de originale komponentdele i hjelmen, bortset fra det 
anbefalet af producenten, og at hjelme ikke bør tilpasses med det formål at montere tilbehør på en måde, der ikke
anbefales af producenten. 

mailto:riding@livall.com)
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7. Denne anordning overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:(1) 
denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens og (2) denne anordning skal acceptere enhver modtaget 
interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. 
8. Pas godt på produktet, vask ikke hjelmens overflade med ætsende opløsningsmiddel, slå ikke på hjelmen;
9. Gyldighed: Gælder i 2 år uden stød og ved normal brug.

Denne hjelm er i overensstemmelse med forordningen (EU) 2016/425; 
Denne hjelm er i overensstemmelse med Forordninger om personligt beskyttelsesudstyr (håndhævelse) 2018; 

LIVALL Tech Co., Ltd. erklære, at den fulde EU-overensstemmelseserklæring og UK-overensstemmelseserklæring 
er tilgængelig på Internettet på https://www.livall.com/english/tech/product_detail/id/14.html

http://www.livall.com/tech/product.html
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BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for en Klasse B-digital enhed i henhold til 

afsnit 15 i FCC-lovgivningen. Disse grænseværdier er designet for at give passende beskyttelse mod skadelig 

interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr generer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, ved 

forkert installation og anvendelse i forhold til instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens for 

radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil finde sted i en bestemt installation. 

Hvis dette udstyr skulle skabe skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, der kan fastlægges ved at slukke 

og tænde udstyret, så bør brugeren forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder: 

- Genorienter eller flyt den modtagende antenne. 

- Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren. 

- Forbind udstyret til en strømforsyning i en anden strømkreds i forhold til den, som modtageren er forbundet til. 

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp 

Eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse kan ugyldiggøre brugerens ret 

til at betjene udstyret.
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