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LIVALL Viktig informasjon og garantikort 
Før du bruker produktet bør du lese bruksanvisningen, ta vare på den for fremtidig referanse. 

I. Introduksjon og erklæring
Før du bruker en LIVALL hjelm må du lese alt av instruksjoner og sikkerhetsinformasjon i denne 
bruksanvisningen slik at du kan bruke den riktig og sikkert. 
LIVALL følger en strategi for bærekraftig utvikling. Denne bruksanvisningen (dvs. Viktig informasjon og 
Garantikort) vil bli oppdatert fra tid til annen, derfor forbeholder LIVALL seg retten til å gjøre endringer og 
forbedringer på alle produkter som er beskrevet heri. Innholdet i instruksjonene er underlagt status for det 
produkt som produseres. Med mindre annet er angitt i gjeldende lov gis det ingen direkte eller 
underforstått garanti for dette dokumentets nøyaktighet, pålitelighet og innhold. 
LIVALL forbeholder seg alle rettigheter. Uten skriftlig forhåndstillatelse fra LIVALL er det forbudt å gjengi, 
overlevere, distribuere og lagre innholdet i dette dokumentet i noen form. 
Hvis det oppstår problemer med bruk av dette kontaktet bør du kontakte vår ettersalgstjeneste for hjelp. 
Produkt-tilgjengelighet og tilhørende programvare og tilbehør kan variere etter region. Kontakt lokale 
distributører for detaljer. 
Produktet kan inneholde komponenter og teknisk programvare som kontrolleres av eksportlover og 
forskrifter i Kina, i tillegg til andre land og regioner. Enhver lovstridig overføring er forbudt. 

NO 
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II. Sikkerhetsregler
Les følgende enkle retningslinjer. Manglende overholdelse av disse retningslinjene kan være farlige eller 
lovstridige. 
1. Hold produktet utenfor barns og kjæledyrs rekkevidde:

Hold produktet og alle komponenter utenfor barns og kjæledyrs rekkevidde. Barn og kjæledyr
kan svelge små deler, noe som kan medføre kveling eller andre farer.

2. Slå på kun når det er sikkert:
Ikke slå på produktet når bruk er begrenset eller vil forårsake interferens eller fare.

3. Interferens:
Alle trådløse enheter kan være følsomme for interferens, noe som kan påvirke ytelsen.

4. Slå av hjelmen nær medisinsk utstyr:
Sykehus og helseinstitusjoner kan benytte utstyr som er sensitivt for trådløse frekvenser. Følg alle 
forskrifter.

5. Hjelmen må være slått av ombord i fly:
Overhold alle relaterte restriksjoner, trådløse enheter kan forstyrre flysystemer.

6. Hjelmen må være slått av på bensinstasjoner:
Ikke bruk dette produktet på bensinstasjoner eller i områder nær drivstoff, kjemikalier osv.

7. Hjelmen må være slått av nær områder hvor det pågår sprenging:
Overhold alle relaterte forskrifter og ikke bruk dette produktet i områder hvor det pågår
sprenging.

8. Tilbehør og batterier:



-4-

Bruk kun vårt godkjente tilbehør og batterier, annet tilbehør og batterier kan skade produktet 
og være farlig. 

9. Koble til andre enheter:
Når du skal koble produktet til andre enheter må du lese instruksjonene for den andre enheten for 
detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke koble til inkompatible produkter.

III. Sikkerhetsregler for bruk av batteri
1. Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfall. Overhold lokale forskrifter for resirkulering og

avhending av brukte batterier der dette finnes, for å bidra til å beskytte miljøet.
2. Ikke kortslutt batteriene. Når et objekt av metall (som nøkler, smykker, ledninger, mynter eller

andre ledende materialer) utilsiktet forbinder batteriets positive og negative poler vil det oppstå en
kortslutning. En kortslutning kan skade batteriet eller kontakten, noe som kan føre til skade på
eiendom eller personskade. Oppbevar oppladede batterier på egnet sted, vær spesielt forsiktig med 
å putte dem i lommen, lommeboken eller andre steder hvor det kan finnes objekter av metall.

3. Ikke kast batterier i ild eller plasser dem i et miljø med høy temperatur, dette for å unngå
lekkasje, overoppheting, eksplosjon eller brann.

4. Ikke demonter, lodd eller modifiser batteriene; ikke utsett batteri for sterk mekanisk påvirkning
eller slå batteriet med et hardt objekt, dette vil forårsake lekkasje,
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overoppheting, eksplosjon eller brann. 
5. Det er strengt forbudt å demontere, knuse, varme opp eller brenne innebygde batterier; det er

ikke tillatt å bruke skarpe objekter, skrutrekkere osv. til å stikke hull på eller bryte opp
batteriene. Disse handlingene kan få batteriet til å antenne eller brenne.

6. Hvis du får batteriets elektrolytter i øynene er det fare for at du kan bli blind. Hvis du ved et
uhell får sprut av elektrolytter i øynene må du ikke gni dem. Skyll umiddelbart med rent vann
og kontakt lege for behandling; hvis elektrolytter fra et svakt batteri kommer i kontakt med hud 
eller klær må det umiddelbart vaskes med såpe og rent vann og ved behov kontakte lege
umiddelbart.

7. Ikke bruk batteriet til andre formål. Bruk aldri lader eller batteri med skade. Hvis det oppstår
overoppheting, misfarging, deformering, utbuling, lekkasje eller andre avvik mens batterier er i
bruk, lades eller lagres, må man umiddelbart avbryte bruk og bytte dem ut for å unngå
sikkerhetsproblemer.

8. Batterier er ikke vanntette. Ikke bruk eller lad et batteri i kjøkkenet, badet eller annet varmt og
fuktig sted.

9. Når et batteri lades vil temperaturen øke. Ikke legg batteriet og brennbare ting (f.eks.
sengetøy, klær, bøker osv.) sammen i tilfelle brann.

V. Annen viktig sikkerhetsinformasjon
1. For din egen sikkerhet bør du kun bruke originalt tilbehør som er godkjent av LIVALL. Tilbehør

kan kjøpes fra lokale distributører som har autorisasjon fra LIVALL.
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2. Ikke lad hjelmen sammenhengende i mer enn 12 timer.
3. Ukvalifiserte personer må ikke demontere dette produktet, batteriene eller annet tilbehør. Hvis

det oppstår feil ved produktet, batteriene eller tilbehør, kontakt et lokalt LIVALL salgssenter.

VI. Produkter og tilbehør
1. Ikke bruk eller oppbevar produktet i støvete eller skitne områder, det kan føre til feil på

produktet.
2. Ikke bruk eller oppbevar produktet i veldig varme områder. Høye temperaturer vil forkorte

levetiden for elektroniske enheter, skade batterier og vri eller smelte noen typer plast.
3. Ikke bruk eller oppbevar produktet i veldig kalde områder. Ellers vil det dannes fukt inni enheten når 

omgivelsestemperaturen stiger til romtemperatur, noe som vil skade kretskortet.
4. Unngå å miste, banke på eller riste produktet. Tøff behandling vil skade produktets interne

funksjoner, svekke beskyttelsesevnen eller skade de indre elektroniske komponentene.
5. Ikke la et fulladet batteri være koblet til laderen i lange perioder, overlading kan forkorte

batteriets levetid.
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VII. Informasjon om miljøvern
Tabell over farlige stoffer, elementer og innhold. Miljøvernmessig brukstid for 
deler: 
Produkt – 3 år; batteri – 
5 år; tilbehør – 10 år 
Miljøvernmessig brukstid for deler som er merket på dette produktet angir sikker brukstid under bruksforhold 
som er spesifisert i denne bruksanvisningen uten lekkasje av giftige eller farlige stoffer. 

Giftige eller 
farlige 
stoffer og 
elementer 

Delenavn 
Hoved
del 

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 for bruk av garantikortet 
Ved å ta i bruk prinsippet “Kunden er fokus” beskytter vi dine rettigheter fullt ut. Legg merke til 
følgende informasjon: 
1. Ta med den originale kvitteringen og det gyldige garantikortet som skal være fylt ut av 

hjelmens detaljist og stemplet med offisielt stempel som ikke skal endres, da vil det bli 
ansett som ugyldig. Merket med serienummer på hjelmen må ikke ødelegges, ellers 
vil garantien bli ugyldig.

2. Hvis produktet er kvalifisert for erstatning kan det hende at kun defekt(e) del(er) skiftes ut; 
hvis batteriet er defekt vil kun batteriet bli skiftet ut; andre deler, som dekorativt navneskilt og 
emballasjematerialer blir kanskje ikke erstattet; forbruksdeler skiftes ut mot en avgift.

3. Ved skade av andre årsaker enn produktets kvalitet (dvs. eksponering for høy fuktighet og 
væske, skader fra fall og feil bruk osv.); eller enhver annen skade på produktet på grunn av 
uautorisert demontering; eller reparasjon av reparatør uten autorisasjon fra LIVALL; eller hvis 
garantiperioden er utløpt; LIVALL vil sørge for vedlikehold og reparasjon mot et passende gebyr.

4. Noen problemer kan oppstå som følge av eksponering for høy fuktighet og væske, alvorlige 
skader og endring eller modifisering. I tilfeller hvor produktet kan brukes som normalt før 
vedlikehold, men fungerer unormalt etterpå, skal det anses som en uopprettelig feil, 
hvor LIVALL ikke vil være ansvarlig for å bringe produktet tilbake til tidligere tilstand.

5. For å kunne tilby deg bedre service ber vi deg ta godt vare på garantikortet, kvitteringen og 
dokumentasjon på vedlikehold.
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I. Garantidetaljer
LIVALLs garantidetaljer 

1. Hvis det er avvik eller mangler mellom følgende og nasjonal politikk skal den nasjonale politikken 
gjelde.

2. Garantitiden er 2 år etter kjøpsdato. Ved kvalitetsproblem kan produktet repareres gratis eller 
byttes ut innen 30 dager etter kjøpsdato hvis videresalg er tilgjengelig.

3. LIVALL har ikke garantiansvar for andre produktkomponenter, dvs. Hurtigstartveiledning, 
Garantikort osv.

II. Garantibeskrivelse
Garantitjenestene er kun gyldige ved normal bruk. Ved skade som er forårsaket av andre ting enn 
produktkvalitet eller enhver av følgende omstendigheter vil ikke garantien gjelde. Betalt vedlikehold 
kan utføres hvis: 
1. Garantien gjelder ikke hvis;
2. Det ikke finnes gyldig kvittering eller garantikort, med mindre det på annen måte kan bevises at 

produktet fortsatt er innenfor garantiperioden;
3. Detaljene på garantikortet ikke samsvarer med varen eller er endret;
4. Det er skade forårsaket av bruk, vedlikehold eller stell som strider mot retningslinjene i

produsentens bruksanvisning;
5. Det er skade forårsaket av demontering hos reparatør som ikke er autorisert av LIVALL;
6. Det er skade forårsaket av force majeure;
7. Det er naturlig slitasje, som på hus, knapper, lakk, tilbehør osv.
8. Det er feil, defekt eller mangel som ikke er forårsaket av LIVALL.
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MERK 
Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, ifølge 
avsnitt 15 i FCC-regelverket. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig 
forstyrrelse i boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle energi med 
radiofrekvenser, og dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene kan det oppstå 
skadelige forstyrrelser med radiokommunikasjon. Men det finnes ingen garanti for at forstyrrelser ikke 
vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelige forstyrrelser for radio- eller tv-
mottak, noe som 
kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anmodes brukeren om å prøve og korrigere forstyrrelsen med 
ett eller flere av følgende tiltak: "Avhengig av region eller modell er det nødvendig med noen enheter for å motta 
godkjenning fra Federal Communications Commission (FCC)."

- Reorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
-Koble utstyret til et annet uttak eller en annen krets enn mottakeren.
-Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan annullere 
brukerens rettigheter til å bruke utstyret. Denne enheten overholder avsnitt 15 i FCC-regelverket. 
Bruk er underlagt følgende to krav: 

(1) dette apparatet kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og
(2) dette apparatet må akseptere enhver interferens som mottas, inkludert forstyrrelser som kan 
forårsake uønsket drift.
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FRASKRIVELSE 
LIVALL KAN IKKE OG VIL IKKE GARANTERE AT EN PERSON SOM UTSETTES FOR 
KOLLISJON, FALL ELLER ANNET STØT MOT HODET ELLER KROPPEN MENS 
VEDKOMMENDE BRUKER LIVALL SMART SKIHJELM ALDRI VIL FÅ 
HJERNERYSTELSE ELLER ANDRE SKADER. BRUKEREN ERKJENNER AT INGEN 
HJELM (INKLUDERT DENNE HJELMEN) KAN BESKYTTE BRUKEREN MOT ENHVER 
SKADE OG BRUKEREN PÅTAR SEG ALL RISIKO, INKLUDERT ALL RISIKO FOR 
PERSONSKADE ELLER DØR SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKERENS DELTAKELSE 
I IDRETTS-, FRITIDS- ELLER ANDRE AKTIVITETER MENS VEDKOMMENDE BRUKER 
DENNE HJELMEN. I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV 
FRASKRIVER LIVALL SEG ALLE FORMER FOR GARANTI ANGÅENDE DENNE 
HJELMEN, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, UTENOM DE SOM ER UTTRYKKELIG 
ANGITT AV LIVALL FOR SMART SKIHJELM. 
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Administrative forskrifter for laveffekts radioenheter, advarsel 
Artikkel 12 
Uten tillatelse fra National Communications Commision har ikke noen selskap, bedrift eller bruker 
tillatelse til å endre frekvens, forsterke sendereffekt eller endre originale egenskaper eller 
ytelse på en godkjent laveffekt radiofrekvens-enhet. 

Artikkel 14 
Den laveffekts radiofrekvens-enheten skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon; 
hvis dette påvises skal brukeren umiddelbart avslutte bruk til bruk uten interferens oppnås. 
Nevne lovlig kommunikasjon betyr radiokommunikasjon som skjer i samsvar med Telecommunications 
Act (Telekommunikasjonsloven). 
Den laveffekts radiofrekvens-enheten må være mottakelig for signaler fra lovlig kommunikasjon eller ISM 
radiobølger. 
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Designet og produsert i 
Shenzhen, Kina 

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

Original design, produsent: 
Adresse: 
Postnummer: 
Nettside: 
E-post:

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 
support@livallnordic.com / info@livall.eu

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

http://www.livall.com/
mailto:riding@livall.com
mailto:support@livall.com
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Fylles ut ved kjøp 

LIVALL garantikort 

Produktmodell 

Produktets strekkode  

Relatert tilbehør 

Strekkode på tilbehør 

Distributør (med stempel ved kjøp) 

Kjøpsdato     Annen informasjon.  

Fylles ut av kunden 
Kundens navn Tlf. (med landskode) 

Adresse  Postnummer 

Fakturanr.  

Beskrivelse av feil 
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