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II.Pachetul conține

I. Introducere
Acesta este manualul de utilizare pentru căștile inteligente pentru ciclism LIVALL. Acest ghid vă va ajuta să 
utilizați mai bine acest produs. Odată cu îmbunătățirile continue ale produselor noastre, acest Ghid va fi 
actualizat din când în când. Puteți accesa cea mai recentă versiune și puteți afla mai multe despre cască pe 
www.livall.ro.

Casca de protecție Livall x 1  Telecomanda BR80 x 1 

Manual de utilizare x 1    Cablu magnetic USB x 1

Informatii importante si Certificat garanție x 1

Difuzor Catarama Prindere spate ureche

Notă: Poza este doar pentru referință. Dacă produsul real pare diferit de imagine, produsul real va prevala.

Microfon Difuzor

Prindere
sub barbie

Sistem ajustare 
marime

Lumini spate

Buton on/off

Față Spate

Lumini frontale
(pentru seria BH51 NEO
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III.Instrucțiuni de purtare

Incorect Incorect Corect

Ajustați lungimea 
curelei de prindere

Lăsați distanță
cât să intre un deget

Așezați corect
casca

Verificați dacă sistemul
de prindere este închis
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IV.Instrucțiuni de operare (încărcați produsul înainte de utilizare)

4.1 Apăsați butonul ON/OFF pentru deschidere

       buton

Deschidere: Țineți apăsat butonul            poziționat în spatele căștii până indicatorul de lumini se aprinde.  

Închidere: Țineți apăsat butonul          poziționat în spatele căștii până indicatorul de lumini se stinge. 

Lumini adaptive de avertizare

Lampa din spate LED va clipi timp de 10 secunde după ce casca este pornită, apoi va intra automat în modul 
adaptiv de avertizare. În acest mod, lampa de avertizare se stinge automat în timpul zilei sau într-un mediu 
luminos și se aprinde automat noaptea sau într-un mediu întunecat.

4.2 Lumini de avertizare
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4.3 Încărcare:

2. Pentru încărcare:
Introduceți  cablul USB în interfața cablului de 
încărcare USB a căștii. Încărcarea începe când 
indicatorul butonului clipește.

1. Sub capacul din cauciuc moale 
inscripționat „LIVALL” se află portul magnetic 
de încărcare.

3. Durată încărcare:

Se recomandă ca curentul electric al 
încărcătorului să nu fie mai mic de 1Ah 
3 ~ 4 ore pentru a încărca complet casca.

4.Încărcare completă: 
În timpul încărcării, când indicatorul    
se oprește din luminat,  cablu poate fi decuplat. 
Încărcarea este finalizată. 

≥ 1A aprox 3~4 ore
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Porniți telecomanda BR, care se 
va conecta automat la cască 
atunci când se află la o distanță 
de 5 m față de cască.

După ce produsul din gama BH51M este conectat, funcțiile căștilor Bluetooth precum „redare”, „pauză”, 
„efectuare/primire apeluri” și „reglare volum” pot fi manipulate prin intermediul telecomenzii BR.

La 5 m

Așezați telecomanda deschisă 
BR lângă modulul de control al 
căștii.

Lampa din spate LED va clipi o 
dată pe secundă, indicând 
faptul că telecomanda BR 
trebuie conectată.

Apăsați butonul
din spatele căștii
timp de 10 secunde
pentru a conecta casca
la telecomanda BR

După conectarea cu succes, 
indicatorul va clipi de trei ori în 
succesiune rapidă.

Clipește de trei ori

După conectarea cu succes, 
indicatorul va clipi de trei ori în 
succesiune rapidă.

Clipește de trei ori
După o conexiune reușită, 
apăsați butonul „     ” sau „      ” 
al telecomenzii pentru a 
controla lumina de semnalizare 
a căștii.

4.4 Conectarea la telecomanda BR 
1. Conectare pentru prima dată:

2. Conectarea la o telecomandă nouă (în cazul în care telecomanda originală se pierde sau se deteriorează):



6

“Connected”

4.5 Căști prin Bluetooth  ( funcție disponibilă pentru seria BH51M)

Helmetphone

“Conectează 
Helmetphone”

“Pairing”

Când casca este oprită, țineți 
apăsat butonul      din spatele 
produsului până când auziți 
„Pairing”.

Porniți Bluetooth-ul telefonului și 
căutați dispozitivul 
„Helmetphone”.

Faceți clic pentru a vă conecta. 
Un mesaj vocal „Connected” va 
fi auzit din difuzoare când 
conexiunea este finalizată.

buton

4.6 Instrucțiuni pentru telecomanda BR
Fotografiere

Stanga

Confirmare

Intercom

Sus

Dreapta

Jos

Apăsați butonul de fotografiere o dată pentru a activa modul cameră pe smartphone. 
Veți vedea că va apărea modul cameră. Apăsați din nou butonul de fotografiere pentru a 
face o fotografie. (Asigurați-vă că sunteți conectat la aplicația LIVALL)
Apăsați tasta de direcție sus o dată pentru a crește volumul. Țineți apăsată tasta de 
direcție în sus pentru a reda melodia anterioară.
Apăsați tasta de direcție stânga pentru a semnaliza virajul la stânga. Apăsați tasta de 
direcție-dreapta pentru a semnaliza virajul la dreapta.

Apăsați tasta de confirmare (tasta din mijloc) pentru a reda/întrerupe muzica și a 
prelua /termina apelurile primite. Țineți apăsată tasta de confirmare pentru a respinge 
apelurile primite. Faceți dublu click pe tasta de confirmare pentru a efectua un apel 
telefonic de la ultimul număr de apelare de pe telefonul smartphone.

Apăsați tasta de direcție în jos o dată pentru a reduce volumul. Țineți apăsată tasta de 
direcție în jos pentru a reda melodia următoare.
Țineți apăsată tasta intercom pentru a comunica mesajul dvs. cu restul echipei. 
(Asigurați-vă că sunteți conectat la aplicația LIVALL pentru a intra în modul Grup)



7

4.7 Conectarea la aplicația "LIVALL Riding" 
Pentru Android: Porniți LIVALL Riding. Aplicația se va 
conecta automat la cască;

Pentru IOS: Urmați ghidul de la aplicația LIVALL 
pentru a vă conecta la cască.

Doar dacă casca este conectată cu succes la aplicația LIVALL, funcția de alertă SOS și indicatoarele LED pot funcționa.

LIVALL Riding App LIVALL pe FACEBOOK

V. Considerații
1. Casca conține piese electronice în interior. Vă rugăm să nu faceți o plimbare lungă în ploaie, deși casca poate împiedica 

stropirea ploii.
2. În cazul in care casca este utilizată prin ploaie, picăturile de apă pot intra în compartimentul luminilor LED din spate. 

Picăturile de apă vor dispărea atunci când plasați casca in mediu uscat si ventilat timp de 1-2 zile.
3. Casca conține bateria. Capacitatea bateriei variază în funcție de schimbarea temperaturii. Durata de viață a bateriei poate 

scădea atunci când casca este utilizată la temperaturi scăzute sau sub zero grade Celsius.
4. Dacă funcțiile electronice nu funcționează, vă rugăm să încărcați casca timp de 3 ore și să verificați dacă funcționează.
5. Casca conține dispozitive de detectare a impactului. Numai dacă vă conectați casca cu aplicația LIVALL, porniți modul de 

călătorie în aplicație și casca dumneavoastră suferă de impact puternic, funcția de alertă SOS poate fi declanșată. 
Contactele dvs. de urgență setate în aplicația LIVALL pot primi astfel mesajele SOS.

Sfat: 
1. Pentru a asigura stabilitatea semnalului pentru conexiune, vă rugăm să încercați să nu așezați telefonul mobil  pe 

corp. Este recomandata utilizarea unui suport pentru telefon amplasat pe ghidon.

2.  După ce ambele conexiuni au reușit (telecomanda este conectată la casca inteligentă și casca este conectată la un 
smartphone prin Bluetooth), faceți clic pe butonul de intercom de pe telecomandă pentru a activa serviciul de 
asistent vocal al smartphone-ului.
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Port încărcare: cablu USB magnetic                  Parameteri electricitate : DC 5V/1A
Durata încărcare: 3~4 ore   Impermeabil: IPX5
Autonomie baterie : Max. 10 ore de iluminare, 3-6 ore ascultare muzica. 
Temperatură: -20°C ~45°C. Temperatură de utilizare: 0°C~40°C. Temperatură încărcare: 0°C~40°C.

VI. Specificații tehnice

Notă: 1. Probleme, cum ar fi anomaliile de rețea, pot duce la eșecul trimiterii sau primirii cu succes a mesajelor SOS.
2. Pentru a menține durata de viață eficientă a bateriei, se recomandă ca casca să fie complet încărcată înainte de orice 
depozitare pe termen lung (șase luni până la un an).

Note: Datele de mai sus sunt măsurate de LIVALL într-un mediu controlat, cu temperatura camerei la 25 ° C și volumul 
smartphone-ului la 60%. Datele pot varia în funcție de mediu.

a) casca poate proteja doar dacă se potrivește bine și dacă cumpărătorul poartă mărimea potrivită care se simte sigură și 
confortabilă pe cap;

b) casca trebuie să fie ajustată pentru a se potrivi utilizatorului, de ex. bretelele poziționate astfel încât să nu acopere urechile, 
catarama poziționată departe de osul maxilarului și curelele și catarama ajustate pentru a fi atât confortabile, cât și ferme;

c) casca ar trebui să fie poziționată pe cap pentru a asigura protecția dorită (de exemplu, să fie plasată astfel încât să protejeze 
fruntea și să nu fie împinsă prea mult peste spatele capului);

d) casca nu poate proteja întotdeauna împotriva rănilor;
e) casca supusă unui impact puternic trebuie aruncată și distrusă;
f ) o declarație cu privire la pericolul de modificare sau îndepărtare a oricăreia dintre componentele originale ale căștii, altele 

decât cele recomandate de producător. Căștile nu trebuie adaptate în scopul montării accesoriilor într-un mod 
nerecomandat de producător.

Standarde de performanță:
• EN 1078:2012+A1:2012 Căști purtate de utilizatorii de biciclete cu pedale
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1. Nu poate fi încărcat sau oprit în mod normal;
2. Casca este aprinsă, dar luminile, microfonul, difuzoarele etc. nu pot funcționa normal;
3. După pornire, se oprește automat în scurt timp.
Notă: Vă rugăm să consultați ghidul rapid al modelului specific pentru detaliile funcției.

VII. Depanarea funcțiilor electronice
În timpul utilizării, dacă apar următoarele probleme, vă rugăm să încărcați produsul conform ghidului rapid al 
modelului (casca poate fi resetată în timpul încărcării). 
Dacă problemele încă nu pot fi rezolvate, vă rugăm să contactați centrul de service post-vânzare. (E-mail post-vânzare: 
aftersales@livall.eu)

Defecte:
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