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( * ) Alarmă anti-pierdere.
(**) Apasă oricare din butoanele + / - / ”pentru a 
răspunde la telefon.

Descarcă aplicația LIVALL Ski 

Pachetul include: 
Cască inteligentă RS1 x 1
Ghid de utilizare x 1       

Cablu încărcare x 1
Informații importante și card de garanție x 1

Ajustare temperatură

Orificii ventilare ventilare

Orificii anti-ceață

“+ Buton (**)

 Protecție urechi(*)
(Difuzoare & microfon incorporat)

Buton ON/OFF  (**)

Microfon
Difuzor

“-”buton (**)
Apasa pentru a vorbi (PTT)

Micro USB

Bun venit la Ghidul utilizatorului pentru căștile inteligente de schi 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 la. www.livall.ro.
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Apasați butonul         timp de 3 secunde până când auziți 
mesajul vocal de pornire și indicatorul luminos se aprinde.

Închidere On/Off

Apasați butonul         timp de 3 secunde până când auziți 
mesajul vocal de oprire și indicatorul luminos se stinge.

Apăsați pentru a vorbi (Prin aplicație）
Conectați-vă la aplicația LIVALL Skiing și intrați în 
interfața de grup, țineți apăsat butonul PPT până 
când auziți promptul vocal „DING”, apăsați și 
mențineți apăsat butonul PPT pentru a vorbi, 
eliberați butonul pentru a opri.
Notă: va apărea mesaj vocal „DING” când apăsați 
sau eliberați butonul PPT.

1.Deschideți aplicația LIVALL Skiing pe telefon, înregistrați-vă și 
conectați-vă. Faceți clic pentru a conecta casca, apoi conectați 
Bluetooth conform Ghidului de conectare rapidă. Numele 
dispozitivului Bluetooth este Helmetphone-RS.

2.Odată asociată, reveniți la aplicația de schi LIVALL. Funcții 
precum Telefon, Bluetooth, Walkie-Talkie, alarma anti-pierdere și 
alerta SOS sunt toate activate.
Notă: Odată ce casca este conectată, se recomandă să o 
redenumiți pentru identificare.

Odată ce căștile Bluetooth sunt conectate la telefonul 
mobil, apăsați orice buton de pe cască pentru a răspunde 
la apelul telefonic.
Pentru a prelua un apel: apasă orice buton (+/-/ ) 
Respingere/terminare apell: apasă orice buton pentru 
minim 2 secunde (+/-/ ) 

Conectarea Bluetooth Un singur buton de răspuns

Încărcare
Conectați încărcătorul USB. Indicatorul luminos va clipi la încărcare. 
Indicatorul luminos se va stinge automat când este complet încărcată. 
Notă: Pentru a menține durata de viață eficientă a bateriei, se 
recomandă ca această cască să fie complet încărcată înainte de orice 
depozitare pe termen lung (șase luni până la un an).

Alarma Anti-pierdere
Când distanța dintre telefon și cască este mai mare de 15 metri 
(spațiu deschis), aplicația de schi LIVALL și casca vor emite o 
alarma simultan.

1.Setați contactele de urgență în aplicația LIVALL Skiing App.

2. Când aplicația rulează, sistemul va declanșa automat alerta SOS și 
va notifica contactele dumneavoastră de urgență atunci când are loc 
un accident.
Notă: Probleme, cum ar fi anomaliile de rețea, pot duce la 
eșecul trimiterii sau primirii cu succes a mesajelor SOS.

Alerta SOS 
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Voce：Microfon-35dB, D27mm x2 32Ω
Distanță intercom：Nu are limită de distanță întrucât folosește datele mobile.
Port încărcare：Micro USB, DC 5V/1A, Durată încărcare - aproximativ 2 ore
Capacitate bateriei：3.7V/1000mAh, 16 ore pentru walkie-talkie, 48 ore pentru standby 
Temperatură depozitare: -20° C ~45° C. Temperatură utilizare: -20℃ ~40. Temperatură încărcare: 0° C~40° C.

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

Specificații tehnice

NOTĂ
Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă 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. Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două 
condiții:
(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.
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CURĂȚARE
Ștergeți numai cu o cârpă moale umedă și săpun delicat sau detergent blând în apă rece, clătiți ștergând cu o cârpă moale umezită în apă 
rece și uscați cu o cârpă moale. Căptușeala confortabilă poate fi îndepărtată și spălată manual și uscată la aer. Substanțele uzuale 
aplicate acestui produs (solvent, detergenți, tonice pentru păr, vopsea, adezivi etc.) pot provoca daune care pot fi invizibile pentru utilizator 
și pot compromite eficacitatea/siguranța căștii dumneavoastră LIVALL.

Următoarele standarde europene și nord-americane au fost utilizate în evaluarea acestui produs:
- EN 1077 A sau EN 1077 B. Căștile de clasă A și B sunt pentru schiori alpini, snowboarderi și grupuri similare. Căștile de clasa A oferă 
comparativ mai multă protecție. Căștile de clasa B pot oferi o mai mare ventilație și auz mai bun, dar protejează o zonă mai mică a capului 
și oferă un grad mai mic de protecție.
- ASTM F2040 - Specificația standard națională americană pentru căștile utilizate pentru sporturi recreative de zăpadă.

UTILIZARE
Casca pentru schiori alpini si snowboarderi. Pentru utilizare numai în sporturi recreative de zăpadă nemotorizate.

AVERTIZARE
Această cască nu trebuie folosită de copii în timpul cățărării sau în timpul altor activități atunci când există riscul de strangulare/atârnare 
dacă copilul rămâne prins cu casca. Este important ca această cască să se potrivească corect cu capul tău și să fie corect fixată. Deși nicio 
cască nu poate preveni toate rănile la cap, folosirea căștii, luarea de lecții, mersul în mod responsabil și în limitele abilităților și bunul simț 
pot reduce în mod semnificativ riscul de accidentare gravă a capului și deces. Cu toate acestea, pot apărea accidente, răni grave sau 
deces chiar dacă casca este utilizată corespunzător. LIVALL nu pretinde că această cască va elimina toate posibilitățile de rănire. Această 
cască este concepută pentru a absorbi șocurile prin distrugerea parțială a căptușelii de absorbție a energiei. Este posibil ca această 
deteriorare să nu fie vizibilă pentru utilizator. Prin urmare, dacă este supusă unui impact sau lovitură puternică, casca trebuie distrusă și 
înlocuită chiar dacă pare nedeteriorată. O cască poate oferi doar un nivel de protecție pentru zonele pe care le acoperă. Nu vă protejează 
gâtul. Nu faceți atașamente la această cască, altele decât cele recomandate de producător. Acest lucru anulează toate garanțiile și 
afectează performanța căștii. Casca poate fi deteriorată de vopsele, solvenți, înălbitori sau detergenți puternici, uneori în mod invizibil.
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DEPOZITARE SI TRANSPORT
Nu expuneți casca la impact sau forță externă în timpul transportului. Păstrați-l într-un loc uscat, departe de orice sursă de căldură, cum ar fi 
un calorifer fierbinte sau lumina soarelui prin geamul mașinii. Dacă se topește, aceasta nu este acoperită de garanția noastră.

ÎNTREȚINERE
Pentru performanță maximă, produsul dumneavoastră LIVALL trebuie inspectat înainte de fiecare utilizare. Nu mai folosiți casca dacă 
componentele prezintă semne de deteriorare sau sunt uzate, crăpate și/sau deformate sau dacă spuma interioară s-a deteriorat. Căștile au 
o durată de viață limitată în utilizare și trebuie înlocuite la fiecare trei (3) ani în condiții normale de utilizare, dar cel târziu după 5 ani de la
data fabricației (vezi eticheta produsului). Dacă știți sau bănuiți că casca dvs. a fost deteriorată sau expusă la orice forță anormală, returnați 
produsul vânzătorului pentru inspecție sau distrugeți-l și înlocuiți-l. Vă rugăm să aruncați-l într-un mod ecologic. Nu faceți nicio modificare 
căștii, aceasta include carcasa exterioară, căptușeala interioară EPS sau cureaua de sub bărbie, orice modificare va anula toate garanțiile 
și va afecta performanța căștii.

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE
Pentru a obține protecție și confort maxim, alegeți dimensiunea corectă a căștii. Ar trebui să stea ferm, fără apăsare sau frecare. Este 
important ca această casca să nu poată urca în sus pe frunte și nici să fie împinsă în jos peste ochi.

VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI URMĂTOARELE INDICAȚII PENTRU O AȘEZARE CORECTĂ A CĂȘTII.

1. Așezați casca astfel încât să stea drept pe cap și să acopere fruntea, fără a bloca vederea. Casca trebuie să se potrivească confortabil; 
astfel încât să se țină de cap în timp ce îl mișcați în față și în spate, precum și dintr-o parte în alta.

2. Tampoanele de confort din interiorul căștii ar trebui să exercite o presiune fermă, uniformă, dar confortabilă asupra capului tău. Casca se 
potrivește bine dacă tampoanele sunt în contact cu toate părțile capului în jurul interiorului căștilor. O cască care se potrivește bine se 
potrivește și confortabil, fără a fi prea strâmtă.

3. Când sunteți mulțumit de potrivire, strângeți cureaua de sub bărbie astfel încât să se potrivească bine și asigurați-vă că sistemul de 
prindere se blochează bine și nu alunecă. Dacă curelele nu sunt reglate corect, casca nu va rămâne bine pusă. Capetele libere ale 
curelei trebuie să treacă înapoi prin inelul de cauciuc „0”.
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Așa NUAșa NU Așa DA

LIVALL： www.livall.ro

4. Pentru a regla poziția curelelor, țineți un capăt al cataramei bărbiei într-o mână și glisați dispozitivul de reglare în sus sau în jos pe curea, 
după cum este necesar, pentru a crea o formă echilibrată și uniformă în „Y” sub urechi. Poziționați catarama departe de osul maxilarului. 
Nu ar trebui să fie posibilă îndepărtarea căștii fără a deschide cureaua de sub barbie. Dacă puteți rula casca în față sau în spate, sau 
puteți rula astfel încât să vă blocheze vederea sau să vă expună fruntea, aceasta nu se potrivește corect și ar trebui să fie reajustată.

1.Nu poate fi încărcat sau oprit în mod normal;
2.Casca este pornită, 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.

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. (După 
vânzare - aftersales @livall.eu) 

Probleme: 
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Proiectat și fabricat în Shenzhen, China

RS1-QA-V1.5




