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LIVALL Vigtige oplysninger og garantikort 
Læs vejledningen, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. 

I. Introduktion og erklæring
Inden du bruger en LIVALL -hjelm, skal du læse alle betjeningsvejledninger og sikkerhedsoplysninger i 
denne vejledning for at sikre sikker og korrekt brug. 
LIVALL følger en strategi for bæredygtig udvikling. Denne vejledning (dvs. vigtige oplysninger og 
garantikort) vil blive opdateret fra tid til anden, derfor forbeholder LIVALL sig retten til at foretage 
ændringer og forbedringer af alle de produkter, der er beskrevet heri. Indholdet i vejledningen leveres 
under forudsætning af status for de produkter, der fremstilles. Medmindre andet er angivet i gældende 
lovgivning, må der ikke gives eksplicit eller stiltiende garanti for nøjagtigheden, pålideligheden og 
indholdet af dette dokument. 
LIVALL forbeholder sig alle rettigheder. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra LIVALL er det forbudt at 
gengive, levere, distribuere og gemme indholdet af dette dokument i enhver form. 
Hvis der opstår problemer under brug af dette produkt, bedes du kontakte vores kundeservice for at få 
hjælp. 
Produkttilgængelighed og tilhørende software og tilbehør kan variere efter område. Kontakt vores 
lokale forhandlere for at få flere oplysninger. 
Produktet kan indeholde komponenter og teknisk software, der er kontrolleret af eksportlove og -
regler i Kina, såvel som andre lande og regioner. Enhver overførsel i strid med loven er forbudt. 

DK  
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II. Sikkerhedsforanstaltninger 
Læs venligst følgende enkle retningslinjer. Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan være farligt 
eller bryde loven. 
1. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr: 

Opbevar produktet og alle komponenter utilgængeligt for børn og kæledyr. Børn og kæledyr kan 
sluge små dele, hvilket kan forårsage kvælning eller andre farer. 

2. Tænd kun når det er sikkert: 
Når brugen af elektroniske produkter er under begrænsning, eller brugen af dem kan forårsage 
interferens eller fare, skal du ikke tænde produktet. 

3. Forstyrrelse: 
Alle trådløse enheder kan være modtagelige for interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen. 

4. Sluk hjelmen i nærheden af medicinsk udstyr: 
Hospitaler og sundhedsfaciliteter kan bruge enheder, der er følsomme over for trådløse frekvenser. Følg 
venligst alle regler. 

5. Hjelmen skal være slukket på fly: 
Overhold alle relaterede begrænsninger, da trådløse enheder kan forstyrre flysystemer. 

6. Hjelmen skal slukkes på tankstationer: 
Brug ikke dette produkt på tankstationer eller i områder nær brændstoffer, kemikalier osv. 

7. Hjelmen skal slukkes i områder i nærheden af, hvor der udføres sprængning: 
Overhold alle relaterede forskrifter og brug ikke dette produkt i områder, hvor sprængning er i 
gang. 

8. Tilbehør og batterier: 
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Brug kun vores godkendte tilbehør og batterier, da andet tilbehør og batterier kan beskadige 
produktet og være farligt. 

9. Oprette forbindelse med andre enheder: 
Når du slutter produktet til andre enheder, skal du læse instruktionerne på den anden enhed for 
detaljerede sikkerhedsinstruktioner. Forbind ikke inkompatible produkter. 

 
 

III. Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af batterier 
1. Bortskaf ikke brugte batterier i almindeligt affald. For områder, hvor der er forskrifter for 

genbrug og bortskaffelse af brugte batterier, skal du overholde de relevante lokale regler og 
hjælpe med at beskytte miljøet. 

2. Batterierne må ikke kortsluttes. Når en metalgenstand (f.eks. nøgler, smykker, ledninger, mønter 
eller andre ledende materialer) utilsigtet forbinder batteriets positive og negative terminaler, vil der 
opstå en kortslutning. En kortslutning kan beskadige batteriet eller konnektoren og kan resultere i 
materielle skader eller personskade. Læg opladede batterier et passende sted, og vær særlig 
opmærksom på dem i lommen, tegnebogen eller et andet sted, hvor der kan være metalgenstande. 

3. Smid ikke batterier i ild eller anbring dem i et miljø med høj temperatur for at undgå 
batterilækage, overophedning, eksplosion eller brand. 

4. Batterierne må ikke skilles ad, loddes eller ændres. Anbring ikke batteriet på steder, der er 
udsat for kraftig mekanisk påvirkning, eller ram batteriet med en hård genstand, hvilket kan 
forårsage lækage af batterier, 
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overophedning, eksplosion eller brand. 
5. Det er strengt forbudt at adskille, knuse, opvarme eller brænde indbyggede batterier; Skarpe

genstande, man må ikke bruge skruetrækkere osv. til at gennembore eller lirke batterierne op.
Disse handlinger kan få batteriet til at antænde eller brænde.

6. Hvis et batteris elektrolyt kommer ind i dine øjne, er der risiko for blindhed. Hvis elektrolytten
ved et uheld kommer ind i dine øjne, må du ikke gnide dine øjne. Skyl straks grundigt med rent
vand og kontakt et hospital for behandling; hvis et svagt batteris elektrolyt kommer i kontakt 
med hud eller tøj, vask straks med sæbe og rent vand, og kontakt omgående læge, hvis det er
nødvendigt.

7. Brug ikke batteriet til andre formål. Brug aldrig en beskadiget oplader eller batteri. I tilfælde af
overophedning, misfarvning, deformation, udbuling, lækage og andre uregelmæssigheder, der
opstår, når batterier er i brug, oplades eller opbevares, skal du stoppe med at bruge det og
udskifte det, for at undgå sikkerhedsproblemer.

8. Batterier er ikke vandtætte. Brug eller oplad ikke et batteri i køkkenet, badeværelset eller på andre
varme og fugtige steder.

9. Når et batteri oplades, stiger dets temperatur. Læg ikke batteriet og brændbare stoffer (f.eks.
sengetøj, tøj, bøger osv.) sammen i tilfælde af brand.

V. Andre vigtige sikkerhedsoplysninger
1. Af hensyn til din sikkerhed skal du bruge originalt tilbehør, der er godkendt af LIVALL. Tilbehør

kan købes hos lokale distributører, der er autoriseret af LIVALL.
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2. Oplad ikke hjelmen kontinuerligt i mere end 12 timer. 
3. Ukvalificerede personer må ikke adskille dette produkt, dets batterier eller andet tilbehør. I 

tilfælde af fejl i produktet, dets batterier eller tilbehør, bedes du kontakte LIVALLs lokale 
salgscenter. 

 
VI. Produkter og tilbehør 
1. Brug eller opbevar ikke produktet i støvede eller snavsede områder, da støv kan forårsage 

fejlfunktion i produktet. 
2. Produktet må ikke bruges eller opbevares i meget varme områder. Høje temperaturer vil 

forkorte levetiden for elektroniske enheder, beskadige batterier og forvride eller smelte visse 
plastmaterialer. 

3. Produktet må ikke bruges eller opbevares i ekstremt kolde områder. Ellers vil der dannes fugt inde i 
enheden og beskadige printkortet, når omgivelsestemperaturen stiger til stuetemperatur. 

4. Undgå at tabe, slå eller ryste produktet. Grov behandling vil ødelægge dens interne funktioner, 
forringe dets beskyttende effektivitet eller beskadige dens interne elektroniske komponenter. 

5. Lad ikke et fuldt opladet batteri være tilsluttet en oplader i længere tid, da overopladning kan 
forkorte batteriets levetid. 
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VII. Miljøbeskyttelsesinformation
Tabel over giftige eller farlige stoffer, elementer og indhold. 
Miljøbeskyttelsesbrugsperiode for delene: 
Produkt – 3 år; batteri – 
5 år; tilbehør – 10 år 
Miljøbeskyttelsesperioden, der er angivet på dette produkt, angiver produktets sikre anvendelsesperiode under 
brugsbetingelser, der er specificeret i denne vejledning, uden lækage af giftige eller farlige stoffer. 

Giftige eller 
farlige 
stoffer og 
elementer 

Navn på delen 
Kabin
et 

Batteri Tilbehør 

(Pb) X X X 
(Hg) O O O 
(Cd) O O O 
(Cr6+) O O O 
(PBB) O O O 
(PBDE) O O O 
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Tips til brug af garantikortet 
Ved at anvende princippet om "Kunden er fokus", beskytter vi dine rettigheder fuldt ud. Bemærk 
følgende information: 
1. Medbring venligst dit gyldige garantibevis og den originale faktura, som skal være udfyldt af 

forhandler af hjelmen og stemples med det officielle segl og ikke må ændres, ellers vil det 
blive betragtet som ugyldigt. Mærkaten med serienummeret på hjelmen må ikke ødelægges, 
ellers bortfalder garantien.

2. Hvis produktet er berettiget til udskiftning, må kun de defekte dele udskiftes; hvis der er fejl 
ved batteriet, vil kun batteriet blive udskiftet; andre dele såsom det dekorative typeskilt og 
emballagematerialer bliver ikke udskiftet; Forbrugsstoffer skal udskiftes mod betaling.

3. I tilfælde af skader på grund af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet (dvs. 
udsættelse for alvorlig fugt og væske, skader som følge af tab eller fald og forkert brug osv.); 
eller enhver skade på produktet på grund af uautoriseret demontering; eller bringe det til andre 
reparationscentre, der ikke er udpeget af LIVALL; eller ethvert produkt ud over 
garantiperioden; vil LIVALL leverer vedligeholdelses- og reparationstjenester og opkræver et 
passende gebyr i overensstemmelse hermed.

4. Nogle problemer kan opstå ved udsættelse for alvorlig fugt og væske, alvorlige skader og 
enhver ændring eller modifikation. I tilfælde, hvor produktet kan bruges normalt før 
vedligeholdelse, men opfører sig unormalt derefter, skal det betragtes som en uoprettelig 
fejl, for hvilken LIVALL ikke er ansvarlig for at returnere produktet til dets tidligere stand.

5. For at yde en bedre service til dig, skal du passe godt på dit garantikort, købsbevis og 
vedligeholdelsesdokumenter.
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I. Garantidetaljer
LIVALLs garantidetaljer 

1. Hvis der er uoverensstemmelse eller mangler mellem det følgende og en national politik, har 
den nationale politik forrang.

2. Garantiperioden er 2 år efter køb. Ethvert kvalitetsproblem kan serviceres gratis, eller det kan 
udskiftes inden for 30 dage efter købet, hvis der er mulighed for videresalg.

3. LIVALL påtager sig intet ansvar for garantien for andre produktkomponenter. dvs. 
hurtigstartguiden, garantikort osv.

II. Garantibeskrivelse
Garantitjenesterne er kun gyldige under normale brugsbetingelser. I tilfælde af skader forårsaget af 
årsager, der ikke er relateret til produktkvalitet eller nogen af følgende omstændigheder, ydes der 
ikke garantiservice. Men betalt vedligeholdelse kan udføres: 
1. Garantiperioden udløber;
2. Der er ingen gyldig faktura eller garantibevis, medmindre det på anden måde kan bevises, at 

produktet er inden for gyldighedsdatoen for garantiperioden;
3. Oplysningerne på garantibeviset matcher ikke de specifikke varer eller er ændret;
4. Enhver skade forårsaget af brug, vedligeholdelse eller pleje, der er i strid med retningslinjerne

i produktets brugsanvisning;
5. Enhver skade forårsaget af demontering af ikke-LIVALL-udpegede servicecentre;
6. Enhver skade forårsaget af force majeure;
7. Produktets naturlige slid, såsom på hus, knapper, maling, tilbehør osv.
8. Enhver funktionsfejl, defekt eller fejl, der ikke er forårsaget af LIVALL.
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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 til 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 forårsage skadelig 
interferens på andet udstyr, hvilket 
kan fastlægges ved at slukke og tænde udstyret, bør brugeren forsøge at rette interferensen ved hjælp 
af en eller flere af følgende metoder: 
*"Afhængigt af regionen eller modellen skal nogle enheder godkendes af Federal Communications Commission (FCC)"

- Genorienter eller flyt den modtagende antenne.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
-Forbind udstyret til en strømforsyning i en anden strømkreds end den, som modtageren er forbundet til.
-Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse 
kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Denne enhed overholder Del 15 i FCC-reglerne. 
Drift afhænger af følgende to betingelser: 

(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage 
uønsket drift.
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ANSVARSFRASKRIVELSE 
LIVALL KAN IKKE OG GARANTERER IKKE, AT EN PERSON, SOM ER UDE FOR EN 
KOLLISION, FALD ELLER ANDET SLAG PÅ HOVEDET ELLER PERSON, MENS 
DENNE HJELM, UDSTYRET MED LIVALL SMART SKIHJELM, BÆRES ALDRIG FÅR 
HJERNERYSTELSE ELLER ANDRE KVÆSTELSER. BRUGEREN ERKENDER, AT 
INGEN HJELM (INKLUSIVE DENNE HJELM) KAN BESKYTTE BRUGEREN FRA ALLE 
OG ALLE SKADER OG 
BRUGER ANTAGER ALLE RISICI, INKLUDERENDE ALLE RISIKOER FOR FYSISK SKADE 
ELLER DØD, SOM FØLGE AF BRUGERS DELTAGELSE I ATLETISKE, FRITIDS OG 
ANDRE, AKTIVITET MENS DENNE HJELM BÆRES. I DET OMFANG, DER ER TILLADT 
EFTER GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER LIVALL SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER 
AF ENHVER SLAGS, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, MED HENSYN TIL DENNE 
HJELM, ANDRE END DE, DER ER GIVET AF LIVALL SMART SKIHJELM. 
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Advarsel om administrative bestemmelser om radiobølger med lav effekt fra 
radiofrekvente enheder 

Artikle 12 
Uden tilladelse fra National Communications Commision er det ikke tilladt for enhver virksomhed, 
organisation eller bruger at ændre frekvens, forbedre sendeeffekten eller ændre den originale 
karakteristik, samt ydeevne, på en godkendt radiofrekvent enhed med lav effekt. 

Artikle 14 
Radiofrekvente enheder med lav effekt må ikke påvirke luftfartøjets sikkerhed og forstyrre juridisk 
kommunikation; Hvis den findes, skal brugeren ophøre med at arbejde med det samme, indtil der ikke 
opnås interferens. 
Den nævnte juridiske kommunikation betyder, at radiokommunikation drives i overensstemmelse med 
teleloven. 
Radiofrekvente enheder med lav effekt skal være modtagelige for interferens fra juridisk 
kommunikation eller ISM-radiobølgestrålede enheder. 
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Designet og fremstillet i 
Shenzhen, Kina 

Bemyndigende organ: 
ITS Testing Services (UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD No. 0362 

Original designproducent: 
Adresse: 
Postnummer: 
Hjemmeside: 
E-mail:

Shenzhen Qianhai LIVALL IoT Technology Co., Ltd. 
904, R&D Building Tsinghua Hi-Tech Park, NanShan, Shenzhen, Kina 
518057 
www.livall.no / www.livall.eu 
suppport@livallnordic.com / info@livall.eu 

For support eller hjælp, kontakt: support@livallnordic.com / aftersales@livall.eu 

http://www.livall.com/
mailto:riding@livall.com
mailto:support@livall.com
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Skal udfyldes ved køb 

LIVALL-garantikort 

Produktmodel 

Produktets stregkode  

Relaterede tilbehør 

Stregkode for tilbehør 

Distributørens navn (med segl ved køb) 

Købsdato     Anden info.  

Nedenstående skal udfyldes af kunden 
Kundenavn Tlf. (med område-kode) 

Korrespondanceadresse  Postnummer 

Fakturanummer    

Beskrivelse af fejlen(e) 
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