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I. Innledning
Velkommen til denne brukerveilederen for LIVALL sykkelhjelm med smartfunksjoner. Veilederen vil hjelpe deg med 
å få best mulig utbytte av produktet. Vi forbedrer stadig produktene våre, og veilederen vil derfor bli oppdatert med 
jevne mellomrom. Du finner siste versjon og kan lese mer om hjelmen på www.livall.no. 

Merk: Bildet er kun for illustrasjonsformål. Hvis det er uoverensstemmelse mellom brukerveilederen og det faktiske produktet, 
skal det faktiske produktet ha forrang.  
2. På grunn av ulike versjoner, bruker noen kontrollenheter "<"og ">" knappene mens andre bruker "+"og "-"-knappene. Begge 
har samme funksjon. 

II. Innhold (Enkelte modeller er ikke utstyrt med fjernkontroll på grunn av ulike konfigurasjoner for produktet.)

Hjelm x 1 Hurtigveileder x 1 Bling fjernkontroll x 1 

Magnet USB charging cable x 1 Viktig informasjon og garantikort x 1 

Høyttaler Frem 

Mikrofon 

Blinklys 

“ > “-knapp 
“ □ “-knapp 

“ < “-knapp “ < “knapp 

“ > “knapp 

Ladeport 

Høyttaler 

Baklys 
Hovedkontroll Hakerem fremme Justeringshjul 

Spenne Hakerem bak 

Bak 
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III. Hjelmen må sitte riktig

 

Feil Feil Riktig 

Juster 
hakeremmen 

Det skal være 
plass til én finger 

Juster hjelmen Sjekk at spennen 
er ordentlig festet 
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IV. Bruksanvisning (Lad opp batteriet før bruk. Ikke alle modeller har Bluetooth-høyttalere. Hjelmer

uten Bluetooth-høyttalere har ikke ringe-, musikk- eller talefunksjoner) 

Oppstart 

Trykk og hold inne " □ " -knappen 
i 3 til 5 sekunder 

Du vil høre «POWER ON». Denne enheten er 
vellykket slått på når 
baklysene tennes. 

Endre språket for taleinstrukser  

(Standardspråket er engelsk)  

For å bytte språket for 
taleinstrukser, følger du 
fremgangsmåten under når enheten 
er i normal standby og koblet fra 
telefonen (kun engelsk og kinesisk). 

Hold først inne "<"-knappen Trykk deretter på ">"-knappen for 
å skifte språk. 

" < " knapp " < " knapp " > " knapp 

Funksjonsknapp 
POWER ON 
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Første gang du kobler til eller når du skifter mellom enheter: (Se de spesifikke funksjonene for 

hjelmen ved bruk av fjernkontrollnøklene.) 

En hjelm kan være koblet opp mot tre LIVALL-autoriserte enheter samtidig. Etter at fjernkontrollen på styret er tilkoblet, 
kan du trykke på høyre eller venstre knapp for å styre hjelmens blinklys.  

1. Endre språket for 
taleinstrukser

Slå enheten på. Den må være innenfor 
5 meter fra hjelmen. Enheten vil koble 
seg opp mot hjelmen automatisk. 

2. Skifte enhet

Hold en enhet som allerede er slått PÅ 
nær hjelmens hovedkontroll. 

Når varsellyset blinker og du hører to 
lydsignaler fra hjelmen, varsler den at det 
er en enhet i nærheten som må kobles til 
hjelmen. (Hjelmer uten Bluetooth har ikke 
denne funksjonen.) 

Trykk på "□"-knappen på hjelmen innen 10 
sekunder etter at du hører lydsignalene, og 
bekreft tilkobling til enheten. Når du trykker 
på venstre eller høyre pil på 
fjernkontrollen, vil du se høyre eller venstre 
blinklys. 

≤5m 

To "beeps" 

Når enheten er koblet til, vil du høre to 
lydsignaler. 
(Hjelmer uten Bluetooth har ikke denne 
funksjonen. Sjekk baklysene for å se om 
hjelmen er riktig tilkoblet.) 

To "beeps" Funksjonsknapp  
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Koble til telefonen:   (Tips: Når telefonen er koblet til, kan du bruke den til å styre musikken og til å ringe eller motta 

telefonsamtaler.  
For å sikre at forbindelsen er så stabil som mulig, bør du holde mobiltelefonen foran deg.) 

Når enheten er av, trykk og hold 
inne «□»-knappen til du hører 
«pairing» 

Aktiver Bluetooth på telefonen og 
finn «Helmet Headset» 

Klikk for å koble til. Du vil høre 
«connected» fra begge høyttalerne 
når enheten er koblet til. 

Når enheten er koblet til, kan du spille musikk og ringe eller motta telefonsamtaler. 

For å spille/pause musikk: Trykk på "□"-knappen på hjelmen eller fjernkontrollen på styret, for å spille/pause musikk.

Justere lyden: Når du skal ringe, svare telefonen eller spille musikk, kan du trykke på "</>"-knappene på 

hjelmen for å justere volumet. 

Forrige sang/neste sang:: Trykk på "opp-/ned"-knappene på fjernkontrollen på styret eller trykk og hold inne"</>" 
knappene på hjelmen for å bla deg gjennom musikken 

Svare/avvise anrop: Ved innkommende anrop, trykk på "o"-knappen for å svare eller trykk og hold inne 
knappen for å legge på. 

Ringe tilbake: Trykk raskt to ganger på "□"-knappen på fjernkontrollen på styret eller på hjelmen for å 
ringe det siste nummeret. 

" □ " funksjons 

knapp 

"Pairing..." 

Helmet Headset  

Klikk for å 
koble til 

"Connected" 
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Strømforsyning av 

Trykk og hold inne “□”-knappen i 3 
sekunder. 

Du vil høre “POWER OFF” (Hjelmer 
uten Bluetooth har ikke denne 
funksjonen.) 

Enheten er slått av når baklysene 
slår seg av. 

Lading 

For å lade 

Sett USB-ladekabelen inn i USP-
porten på hjelmen. Ladelyset på 
baksiden av hjelmen lyser rødt, og 

viser at hjelmen lades. 

Ladetid 

Det anbefales å ikke bruke ladere 
med lavere strømforsyning enn 0,5A. 
Ladetiden er ca. 3 timer. 

Lading er fullført 

Enheten er ferdig ladet når ladelyset 
slår seg av. 

Funksjonsknapp  "POWER OFF" 

USB port 
Rødt lys 

0.5A 3HRS 
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Aktiver LIVALL Riding-appen 
(for å bruke Walkie-Talkie-funksjonen og ta bilder) For Android: Start LIVALL Riding. Appen vil 

koble seg opp mot hjelmen automatisk; 

SOS-varslingsfunksjonen og LED-lysindikatorene 
virker bare når hjelmen er koblet til LIVALL Riding-
appen. 

For IOS: Følg LIVALL Riding-veiledningen 
for å koble deg til hjelmen. 

Instrukser for bruk av fjernkontrollen 

 

Trykk på kameraknappen én gang for å aktivere kameramodus på 

smarttelefonen. Du vil nå se at kamaramodus er aktiv. Trykk på 
kameraknappen én gang til for å ta bilde. (Husk at du må være koblet til 

LIVALL-appen) 

Trykk på pil opp én gang for å skru opp lyden. Hold inne pil opp-knappen for 
å spille forrige sang. 
Trykk på venstre pil for å vise at du vil svinge til venstre. 
Trykk på høyre pil for å vise at du vil svinge til høyre. 

Trykk på bekreft-knappen (i midten) for å spille/pause musikk og svare/avslutte 
innkommende anrop. Hold inne bekreft-knappen for å avvise innkommende 

anrop. Dobbeltklikk på bekreft-knappen for å ringe tilbake til siste anrop. 

Trykk på pil ned én gang for å skru ned lyden. Hold inne pil ned-knappen for å 
spille neste sang. 

Hold inne intercom-knappen for å kommunisere med andre syklister. (Husk at 
LIVALL-appen må være aktivert for å bruke gruppemodus.) 

Tip: 

For best mulig signal, forsøk å ikke ha mobiltelefonen tett inntil kroppen.

Ta bilder 

Pil opp 

Venstre pil 

Høyre pil 

Bekreft 

Pil ned 

Intercom 
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Funksjoner BH6X Neo MT1 Neo BH6X MT1 MTL 

Smarte varsellys     

LED blinklys     

Ringe via Bluetooth    

Lytte til musikk via Bluetooth    

PTT Walkie-Talkie    

SOS-varsling     

Bremselys  

Auto av  

Anti-tap-alarm  

Merk: Se hurtigveilederen for nærmere informasjon om funksjonene. 

V. Vær oppmerksom på følgende:
1. Hjelmen inneholder elektronikk. Hjelmen tåler vannsprut, men skal ikke brukes til lange kjøreturer i regnvær.
2. Hvis hjelmen blir våt, kan det samle seg vanndråper i kanalene til LED baklysene. Vannet vil forsvinne hvis du
lar hjelmen stå og tørke i 1-2 dager på et godt ventilert sted. 
3. Hjelmen har et 3,7V/455mAh-batteri. Batterikapasiteten varierer med temperaturendringer. Levetiden på
batteriet kan forkortes dersom hjelmen brukes ved lave temperaturer eller under null grader.
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4. De gullfargede kontaktene til ladekontaktplaten må ikke rengjøres med metallgjenstander eller andre harde 
gjenstander som knivblad eller pinsett. Enheten kan rengjøres med bomullspinner og rent vann eller alkohol. Pass
på at ladekontakten er ren og tørr når du skal lade hjelmen. 
5. Hvis hjelmens elektronikk ikke virker, kan du lade den i 3 timer og deretter sjekke om den virker som den skal. 
6. Hjelmen har kollisjonssensorer. SOS-varslingstjenesten vil kun aktiveres når hjelmen er koblet til LIVALL-
appen, "Riding"-modus er aktivert og hjelmen blir utsatt for et kraftig støt. Den vil da sende en melding til den eller 
de du har oppgitt som «nødkontakt» i LIVALL-appen. 

Merk: 1.Nettverksproblemer kan medføre at SOS-varsler ikke kan sendes eller mottas. 

2.For lengst mulig levetid på batteriet, anbefales det å lade hjelmen helt opp før den lagres i lengre tid 
(seks måneder til ett år). 

VI.Tekniske spesifikasjoner
Temperatur: Lagringstemperatur -20 °C - 45 °C. Brukstemperatur: 0°C - 40°C. Temperatur ved lading: 0 °C - 40 °C. 

Ladeport: Magnetisk USB ladekabel Ladetid: 3 timer 

Elektrisitetsparameter: DC 5V/0,5A 

LIVALL Riding App 

LIVALL PÅ FACEBOOK 

Batteritid: Lys: maks. 10 timer, spilletid musikk: 3-6 timer. 

Merknader: Dataene ovenfor er målt av LIVALL i kontrollerte omgivelser, i en romtemperatur på 25 °C, 
under bestemte lysforhold og med et smarttelefonvolum på 60 %. Dataene kan variere i henhold til 
omgivelsene. 

Ytelsesstandarder  
• USA: CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules
• Europa: EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), 

EN 300 328 V1.8.1 2012-06, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

• Australia: AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268:
2012+A1:2013, Radiation Protection Series Publication Nr. 3 



87

• Hjelmen gir bare beskyttelse hvis den passer til brukeren. Brukeren bør prøve ulike størrelser og velge den
størrelsen som føles sikker og komfortabel. 

• Hjelmen må justeres til brukeren. Remmene skal ikke dekke ørene, og spennen skal ikke være helt inntil 
kjevebeinet. Remmene og festet må justeres slik at de føles komfortable ut samtidig som de er godt strammet 
til. 

• Hjelmen må plasseres på hodet på en slik måte at brukeren har god beskyttelse (dvs. slik at den beskytter 
pannen, og ikke skyves for langt tilbake på hodet). 

• Hjelmen beskytter ikke alltid mot skader. 
• Dersom hjelmen utsettes for kraftige støt, skal den avhendes og tilintetgjøres. 
• Det er farlig å endre eller fjerne originale deler på hjelmen unntatt slik det anbefales av produsenten. Hjelmen 

skal ikke på noen måter endres for bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.

VII. Feilsøking på elektroniske funksjoner

Hvis følgende problemer oppstår under bruk, må produktet lades opp iht. til den aktuelle modellens hurtigveileder 
(hjelmen kan tilbakestilles under lading). Kontakt kundestøtte dersom problemet vedvarer. (E-post til 
kundestøtte: support@livallnordic.com)  
Problem: 
1.Enheten lader ikke eller kan ikke slås av på vanlig måte.
2.Hjelmen er slått på, men lysene, mikrofonen, høyttalerne e.l. virker ikke som de skal.
3.Enheten slår slå seg av kort tid etter at den er slått på. 
Merk: Se hurtigveilederen for den aktuelle modellen for funksjonsopplysninger.

LIVALL’s website : www.livall.no
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