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I.Introducere
Felicitări pentru achiziție. Acest ghid te va ajuta să folosești mai bine acest produs. Odată cu 
îmbunătățirile aduse produselor, acest ghid va fi actualizat. Poți accesa cea mai nouă variantă pe site 
www.livall.ro.

Nota:  Această imagine este pentru referință. Dacă produsul este diferit de această imagine, va prevala imaginea produsului real. 

Lumini frontale         Prindere bărbie       Sistem ajustare mărime

Stop spate

ON / OFF Port încărcare magnetică 

II. Ce conține pachetul
Casca inteligentă Livall EVO21 x 1  
Manual de utilizare și garanție x 1   

              Telecomandă Bling  BR80 x 1   
     Cablu USB încărcare magnetică x 1 

Față Spate
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III. Instructiuni pentru purtare

Asa NUAsa NU Asa DA

Ajustati lungimea 
prinderii sub barbie

Lasati o distanta de 
2 degete 

Pozitionati casca 
corect

Verificati daca 
sistemul de prindere 

este  inchis corect
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Porniți casca

Nivel acumulator

Conectarea la telecomanda BR80 (Pentru a semnaliza schimbarea de direcție)

Pentru prima utilizare, apăsați butonul de 
pornire situat în spatele căștii, odată ce 
luminile din spate luminează, casca 
inteligentă este aprinsă.

Nivelul rămas al bateriei este afișat de numărul de leduri luminoase din spate, care este afișat atunci când  
casca este pornită inițial. Bateria este plină atunci când toate ledurile sunt aprinse.

Apăsați butonul
Nota: Dacă nu poate fi deschis, vă rugăm 
să îl încărcați și să încercați din nou.

Porniți telecomanda BR80. 
La o distanță de 30 cm între 
BR80 și cască

Distanță 30 cm

Se va conecta automat la cască. După 
conectarea cu succes, lumina din spate a 
căștii va clipi în modul de lumină implicit.

1) Prima conectare

IV. Instrucțiuni de utilizare
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Repaus automat

Pornire automată

După ce casca este pornită și rămâne staționară pentru un timp, va începe automat să economisească energie prin 
intrarea în modul de repaus. Când lumina din spate este stinsă, fără interacțiunea utilizatorului, casca este în modul 
de repaus.

Pentru a ''trezi'' casca, scuturați-o de câteva ori până se aprind luminile din spate.
Notă: Dacă casca nu se trezește, asigurați-vă că bateria este încărcată.

Puneți telecomanda BR80 pornită 
aproape de butoanele căștii,  
lampa de avertizare va clipi de 
trei ori pe secundă, indicând că 
există o telecomandă care 
trebuie conectată la cască.

Apăsați butonul de pornire al 
căștii timp de 10 secunde 
pentru a confirma conectarea 
telecomenzii.

Lumina din spate va continua să 
clipească. După conectarea cu 
succes, semnalizatorul de viraj 
stânga sau semnalul de viraj dreapta 
pot fi controlate de telecomanda.

2) Înlocuirea telecomenzii în caz de pierdere sau deteriorare

Notă:
A. Semnalul de viraj stânga și dreapta al căștii poate fi controlat de butoanele stânga (L) și dreapta (R) ale 
telecomenzii; 
B. Produsul funcționează în principal prin butoanele stânga (L) și dreapta (R) ale BR80 și butonul roșu de 
confirmare din mijlocul BR80. Alte butoane sunt aplicabile pentru alte modele de căști LIVALL.
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Iluminare adaptivă (funcția este activată în mod implicit și poate fi închisă de aplicație.)

Mod iluminare

Conectarea la telefon

Casca are un senzor de lumină încorporat. Când casca este pornită în timpul zilei sau într-un mediu luminos, 
doar LED-ul central va continua să clipească, alte lumini LED se vor stinge automat. În timpul nopții sau într-
un mediu întunecat, întregul far spate va continua să clipească în modul de lumină setat ultima dată.

Lampă de avertizare frână
Când casca detectează o frânare lină, întregul far din spate se va aprinde timp de câteva secunde pentru a avertiza 
vehiculele din spate.
Notă: Când casca tremură prea tare, senzorul încorporat detectează o decelerare evidentă pentru a declanșa 
lampa de avertizare mereu aprinsă, ceea ce este normal.

După ce casca este pornită, apăsați butonul de pornire timp de o secundă pentru a comuta între cele trei moduri de iluminare.

1) Descărcați aplicația LIVALL 2) Deschideti Bluetooth pe telefon 
și deschideți casca.

3) Apasați "Device" în aplicația  LIVALL Riding 
și apoi selectați opțiunea ''Helmet''. După 
ce s-a realizat conectarea, denumirea 
Helmet își va schimba denumirea în 
''EVO21''.

Helmetphone
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Alerta SOS (este necesară conectarea la  aplicația Livall Riding)

Închidere

Încărcarea

Casca este prevăzută cu  un senzor de detectare a căderii care trimite o notificare către contactele stabilite în 
aplicația Livall Riding.

Apăsați butonul       din spatele căștii pentru 
câteva secunde până luminile se închid.  

Sub capacul de silicon marcat   se află portul de încărcare. Introduceți cablul USB în laptop / încărcător 
Încărcarea începe când ledurile din spate încep să lumineze.apoi apropiați de portul magnetic. 

Încărcarea este completă atunci când luminile LED încetează să mai lumineze.

Sfat: Pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă, utilizați un suport pentru smartphone și așezați telefonul pe 
ghidon.

“ ”buton ON / OFF

Ridicați capacul de cauciuc
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Specificații casca Livall EVO21

Nr Funcție Nr Funcție
1 Standby automat 6 Moduri iluminare

2 Repornire automată 7 Semnalizare schimbare direcție

3 Nivel baterie 8 Stop frână

4 Iluminare  adaptivă 9 Alertă SOS

5 Iluminare frontală

Nu uitati: Consultați tot manualul de utilizare pentru a citi detalii pentru toate funcțiile.

V.De reținut
1. Casca conține piese electronice în interior. Vă rugăm să nu faceți o plimbare lungă în ploaie.

2. Dacă este expusă la umiditate sau ploaie, picături de apă pot intra în spațiile luminilor din spate și se poate crea 
condens. Acesta va dispărea dacă expuneți casca la mediu uscat și ventilat timp de 1- 2 zile.

3. Casca conține în interior bateria. Capacitatea bateriei diferă în funcție de temperatură. Durata de viață a bateriei 
poate să scadă dacă aceasta este folosită la temperaturi sub 0 grade. 

4. În cazul în care casca nu răspunde la comenzi, încărcați-o timp de minim 3 ore și încercați din nou conectarea.
5. Casca conține senzori de impact. În cazul În care conectați casca la aplicatia LIVALL Riding și deschideți 

un nou traseu din aplicație, în eventualitatea unui impact, se va activa funcția SOS Alert. Contactele stabilite în 
aplicație vor primi SMS cu notificarea SOS.



8

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 să fie încărcată casca complet după o 

perioada de timp mai lungă de neutilizare.

7. Încercarea de a curăța contactele aurii ale mufei de încărcare cu unelte metalice sau dure, cum ar fi lame sau
penseta este strict interzisă. Vă rugăm să utilizați tampoane de bumbac cu apă curată sau alcool în cazul curățării. 
Vă rugăm să vă asigurați că mufa de încărcare este curată și uscată în timp ce încărcați casca.
8. Este interzisă dezasamblarea, încălzirea sau arderea bateriei încorporate. De asemenea, este interzisă utilizarea de
șurubelnițe și alte dispozitive ascuțite care potr strica bateria. Operațiunile de mai sus pot face ca bateria să ia foc.

9. Vă rugăm să nu așezați casca împreună cu alte obiecte ascuțite, pentru a evita deteriorarea căștii.

VI.Specificații tehnice

Notă: Datele de mai sus sunt măsurate de LIVALL într-un mediu controlat, cu temperatura camerei de 25 ° C și 
modele de lumină specifice. Datele reale pot fi diferite în funcție de mediu.

Parametri electricitate: DC 5V/1APort încărcare: USB Magnetic  
Baterie: 3.7V/600mAh 
Impermeabil: IPX5

Durată încărcare: Aproximativ 3 ore
Autonomie : aproximativ 10 ore în modul Iluminare

Temperatură: depozitare: -20°C ~45°C. 
Temperatură utilizare: 0°C~40°C. Temperatură în timpul încărcării: 0°C~40°C.



Standarde de performanță: 
USA: CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules
Europe: EN 1078: 2012+A1:2012

1. Nu poate fi încărcat sau oprit în mod normal;
2. Casca este pornită, dar luminile și alte funcții nu pot funcționa normal.
3.După pornire, se oprește automat în scurt timp fără motiv.
Nota: 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 nu pot fi rezolvate, vă rugăm să contactați 
centrul de service post-vânzare. (E-mail post-vânzare: aftersales@livall.eu)

Probleme:

VIII.Instrucțiuni de utilizare și întreținere
1. Casca poate proteja doar dacă se potrivește bine, iar cumpărătorul ar trebui să încerce diferite mărimi și să aleagă 

mărimea cu care se simte în siguranță și confortabil pe cap.
2. Casca trebuie ajustată pentru a se potrivi utilizatorului, de ex. curelele poziționate astfel încât să nu acopere 

urechile, catarama poziționată departe de osul maxilarului, iar curelele și catarama ajustate pentru a fi atât fixe.
3.Casca ar trebui să fie poziționată pe cap pentru a asigura protecția dorită (de exemplu, ar trebui să fie plasată astfel 

încât să protejeze fruntea și să nu fie împinsă prea mult peste spatele capului.)
4. Casca nu poate proteja întotdeauna împotriva rănilor.
5. Casca supusă unui impact puternic trebuie aruncată și distrusă.
6. Modificarea sau înlăturarea oricăreia dintre componentele originale ale căștii, altele decât cele recomandate de 

producător și montarea de accesorii într-un mod nerecomandat de producător pot duce la utilizarea incorectă a 
căștii. 
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7.Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1)
Este posibil ca acest dispozitiv să nu provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să 
accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.
8.Aveți grijă de produs, nu spălați suprafața căștii cu solvent coroziv, nu loviți casca.
9.Valabilitate: Valabil 2 ani fără impact și în condiții normale de utilizare.

Această cască este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425;
Această cască este în conformitate cu Regulamentul privind echipamentele personale de protecție (execuție) 
2018;

LIVALL Tech Co., Ltd. declara că Declaratia Europeana de conformitate este disponibila complet pe internet 
la adresa https://www.livall.com/english/tech/product_detail/id/14.html
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NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în 
conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă 
împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizări și poate 
radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca 
interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor 
apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau 
televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce 
să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.

- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.

-Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

-Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea 

anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
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