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1. Inštrukcie
Ďakujeme, že ste si vybrali LIVALL „Smart“ cyklistickú prilbu. Tento sprievodca Vám ukáže ako používať
tento produkt. Tento manuál bude čas od času upravovaný, nakoľko LIVALL razí stratégiu stáleho vývoja
za účelom zdokonaľovania svojich produktov. Viac informácii o týchto produktoch získate na oficiálnych
stránkach LIVALL, alebo sa obráťte na svojho predajcu.
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Poznámka: Obrázky sú len pre ilustračné účely. Ak Váš aktuálny produkt vyzerá rozdielne
ako ten na obrázku, skutočný produkt má prednosť.

Popis častí vzdialeného ovládania BLINK JET:

ňň§

2. Obsah balenia
1x cyklistická prilba
1x označenie produktu
1x sprievodca – rýchle nastavenie
1x vzdialené ovládanie (na riadidlá atď.)
1x USB nabíjací kábel

3. Inštrukcie pre správne nasadenie a nosenie prilby

Nesprávne

Nesprávne

Správne
e

Upravte dĺžku predného a zadného uchytávacieho popruhu aby nebol príliš voľný (medzi
bradu a výstuhu uchytávacieho popruhu pod bradou sa zmestí 1 prst). Skontrolujte riadne
zapnutie, zapadnutie pracky.

4. Návod na obsluhu – LIVALL prilby & vzdialeného ovládania
BLINKJET
Oranžové
blikanie

Štartovanie - zapnutie

„Power On“

Potlačiť „ a“
tlačidlo na 3 – 5
sekúnd

Zmena jazyka (predvolený je
Angličtina, aktuálne ďalší
možný je len Čínsky)
Zmena jazyka sa robí ak je
prilba v štandardnom „standby“ móde a je odpojená od
telefónu.
Pre
zmenu
nasledujte inštrukcie v pravo.

Budete počuť hlas
hovoriaci „Power On“

Tlačidlo „ -a“
Držte potlačené „ - “
tlačidlo

Zadné oranžové LEDky
bliknú 2x ako indikácia
korektného zapnutia

Tlačidlo „ +a“
Potom stláčaním „ +a“
tlačidla prepínate
medzi jazykmi

Prvé pripojenie alebo prepínanie zariadení
Jedna prilba môže byť pripojená do 3 LIVALL autorizovaných zariadení súčasne. Po pripojení
riadidlového vzdialeného ovládania, potlačte tlačidlá „vľavo“ a „vpravo“ pre skontrolovania
svetelnej reakcie prilby.
1.

Prvé pripojenie zariadenia

≤ 5m

Dvojité „pípnutie“

Zapnite prilbu a priblížte vzdialené
ovládanie do vzdialenosti menšej
ako 5m od prilby. Automaticky sa
pripojí k prilbe. Ak nie potlačte „ a“
na vzdialenom ovládaní.
2.

Po úspešnom nadviazaní
spojenia bude toto
potvrdené dvojitým
„pípnutím“
z reproduktorov prilby

Nahradenie zariadenia
Dvojité
„pípnutie“

Priblížte zariadenie ktoré je už
zapnuté do blízkosti kontrolného
panelu prilby

Ak signalizačné LED blikajú
a z reproduktorov prilby sa ozvú 2 pípnutia,
to indikuje, že je v blízkosti zariadenie, ktoré
požaduje pripojenie k prilbe

„ a“ funkčné tlačidlo

Potlačte „ a“ tlačidlo na prilbe
na 10 sekúnd po tom čo
budete počuť pípnutie ktoré
bude potvrdzovať pripojenie
zariadenia

3.

Pripojenie k telefónu (pre prehrávanie hudby, vytváranie a odpovedanie na volania)

Párovanie
„Pairing“

„ a“ funkčné tlačidlo
Keď je prilba vypnutá, stlačte a podržte „ a“
tlačidlo pokiaľ nebudete počuť z reproduktoru
„Pairing...“ (predtým zaznie ešte „Power On“
ale pri tejto akcii ignorujte a držte potlačené
ďalej)

Bluetooth:
„Helmet
headset“ Kliknite
na to
(príp.„Pripojiť“)

Zapnite
Bluetooth
na
Vašom telefóne a dajte
hľadať („Scan“). Musí sa
objaviť „Helmet headset“
zariadenie.

Pripojené
„Connected“

Kliknite na pripojiť. Ak
sa úspešne pripojíte
z reproduktorov budete
počuť „Connected“

Po úspešnom pripojení, si môžete prehrávať hudbu rovnako ako vytvoriť, alebo
odpovedať na telefónny hovor:
Prehrávanie/Pauza hudby:

Potlačte „ a“ tlačidlo na prilbe, alebo vzdialenom ovládaní na
Prehrávanie hudby resp. prerušenie (Pauzu) prehrávania hudby

Pridanie hlasitosti:

Ak je nadviazaný hovor, alebo sa prehráva hudba, potlačte „+/“ tlačidlo na prilbe pre zvýšenie/zníženie hlasitosti prehrávania

Predchádzajúca/nasledujúca pieseň:
Potlačte „hore/dole“ tlačidlo na vzdialenom
ovládaní, alebo potlačte a podržte „+/-“ tlačidlo na
prilbe, pre listovanie piesní
Odpovedanie/Zrušenie hovoru:

Ak máte prichádzajúci hovor, potlačte „ a “ tlačidlo na
odpovedanie/zdvihnutie tohto hovoru, alebo potlačte
a podržte potlačené toto tlačidlo pre odmietnutie
hovoru

Spätné volanie

Stlačte 2x rýchlo po sebe „ a“ tlačidlo na vzdialenom
ovládaní, alebo na prilbe pre znovu vytočenie
(zavolanie)
posledného
volaného
čísla
(odchádzajúceho hovoru).

4.

Pripojenie LIVALL Riding aplikácie pre telefóny
(pre používanie funkcie Walkie-Talkie a vytváranie fotiek)
Pre
Andoid
zariadenia:
v Google
Play
nájdite
a nainštalujte „LIVALLRiding“
aplikáciu do telefónu. Po
dokončení
inštalácie
ju
zapnite. Povoľte požadované
obmedzenia, pre korektnú
funkcionalitu.
Ak
bude
aplikácia zapnutá, tak sa
automaticky pripojí k prilbe po
zapnutí prilby.

Pre iOS zariadenia: v App Store
nájdite
a nainštalujte
„LIVALLRiding“ aplikáciu. Po
dokončení
inštalácie
ju
naštartuje. Povoľte požadované
obmedzenia
pre
korektnú
funkcionalitu. Ak bude aplikácia
zapnutá, tak sa automaticky
pripojí k prilbe po zapnutí prilby.

Po úspešnom pripojení sa pomocou aplikácie k Vašej prilbe, označte kontakt v aplikácii
a potlačte „Walkie-Talkie/Intercom“ tlačidlo na vzdialenom ovládaní, pre rozprávanie/hovor
s touto osobou; potlačte tlačidlo kamery na vzdialenom ovládači pre aktiváciu kamery na
telefóne a zaznamenanie fotky.

5.

Vypnutie prilby

Oranžové
blikanie
„Power Off“
„ a“ funkčné tlačidlo
Potlačiť „ a“
tlačidlo na 3
sekundy

Budete počuť hlas
hovoriaci „Power
Off“

Zadné oranžové
LEDky bliknú raz, ako
indikácia korektného
vypnutia

6.

Nabíjanie

Červená
LED svieti

mikro USB port

0,5A

3 hodiny

Zapojte USB napájací kábel do
mikro USB portu na prilbe. Zadná
LED bude svietiť na červeno, ako
signalizácia, že nabíjanie prilby
bolo začaté.

Je odporúčané, aby napájací
prúd nebol nižší ako 0,5A. Čas
nabíjania trvá približne 3 hodiny.

Ak zhasne červená indikačná LED
v zadnej časti prilby, to signalizuje
že prilba je plne nabitá (ak
nevypadol napájací mikro USB
kábel)

Vzdialené ovládanie – BLINK JET
Popis stavov tlačidla indikátoru & pripojenie na nabíjani:
Pripájanie k prilbe – v „stand by“ režime potlačte ľubovoľné tlačidlo na vzdialenom
ovládači. Indikátor začne blikať s vysokou frekvenciou. Ak sa podarí pripojiť k prilbe
ostane svietiť bez blikania. Ak sa pripojenie nepodarí do 30 sekúnd, prejde opäť do
čakacieho „stand by“ režimu.
Čakanie na pripojenie – potlačte ľubovoľné tlačidlo na vzdialenom ovládači,
tlačidlo indikátoru začne blikať vysokou frekvenciou. Ak do 3 sekúnd nenájde
v dosahu LIVALL aplikáciu spomalí sa blikanie na raz za každé 2 sekundy, čo sa
označuje ako stav čakajúci na pripojenie (zariadenie je viditeľné). Pokiaľ do 30
sekúnd nenájde vo svojom okolí (do 5m) prilbu LIVALL tak prejde do „stand by“
režimu.

Pripojené k prilbe – indikátor ostáva v stave „pripojené k prilbe“, bez
blikania, pokiaľ sa nevypne prilbe alebo nepresiahne vzdialenosť (5m) pre
pripojenie k prilbe

Nabíjanie vzdialeného ovládaču – opatrne odtiahnite (nie ostrým
predmetom) USB vode odolnú ochranu/kryt. Následne zapojte mikro USB
kábel do mikro USB konektoru na zariadení. Pripojte nabíjačku do zástrčky.
Tlačidlo indikátoru bude blikať každé 4 sekundy kým sa zariadenie nabíja,
ak prestane blikať zariadenie je nabité a pripravené na prevádzku (odpojte
mikro USB kábel zo zariadenia a nasaďte späť USB kryt na mikro USB konektor na
zariadení pre zabezpečenie vode odolnosti pri jazde v daždi atď.)
Pripojenie vzdialeného ovládaču k aplikácii na telefóne:
a. nainštalujte aplikáciu LivallRiding do telefónu – viď. bod č. 4
a sekcia 4,
b. musíte sa registrovať do aplikácie pre správnu funkcionalitu –
kliknutie na „Sign Up“ (nasledujte kroky ktoré Vás prevedú
registráciou – registrovať sa dá na telefónne číslo, alebo e-mail
účet),
c. klik na „Sign In“ pre prihlásenie sa do aplikácie,
d. v nastaveniach je možné (v aplikácii v pravo hore) vykonať
nastavenia pre prispôsobenie si prostredia aplikácie svojim

potrebám – zmena mena, váha, výška, jednotky, notifikácie na
telefóne, a ďalšie,
e. v strede obrazovky klikneme na „My equipment“ – zobrazia sa
všetky zariadenia s ktorými môže daná aplikácia komunikovať (nie
len Vami zakúpené a v dosahu)
f. kliknite na ľubovoľné tlačidlo na vzdialenom ovládaní – ak je
v dosahu telefónu (do 5m) tak sa pod „Blink Jet“ v aplikácii zobrazí
dané zariadenie aj so silou signálu v pravom okraji,
g. kliknite na riadok „Blink Jet“ v sivom riadku v aplikácii v ktorom sa
nachádza ukazovateľ sily signálu,
h. po stlačení sa objaví obrazovka informujúca o pripojení
vzdialeného ovládaču k danému účtu pre aplikáciu LIVALL (je
možné, že budete vyzvaný pre potvrdenie pripojenia),
i. ak ste si úspešne pripojili vzdialené ovládanie k aplikácii v telefóne
budete o tomto informovaný po vykonaní predošlého kroku – „Blink
Jet“ (Connected),

j.

k.

pre odskúšanie funkčnosti tlačidiel vzdialeného ovládaču potlačte
postupne každé jedno a sledujte obrazovku, mali by sa postupne
objavovať symboly pre jednotlivé tlačidlá. Taktiež si môžete pre
lepšiu orientáciu toto zariadenie premenovať,
kedykoľvek sa prihlásite do aplikácie a pôjdete do „My
equipment“ – „Blink Jet“ si viete skontrolovať stav tohto
zariadenia“(Connected)“/“Connect“, alebo zmeniť nastavenia.

Nastavenie
pre
vyvolanie
funkcionality
spätného
volania,
odpovedanie/zrušenie hovoru atď. je uvedené v návode vyššie v popise
pre ovládanie prilby.

Predpoklady:
Tento produkt je zatiaľ určený len pre spoluprácu so zariadeniami LIVALL –
nepodporuje zariadenia tretích strán.
Pretože vzdialené ovládanie obsahuje malé časti, starostlivo ho uschovajte
mimo dosah malých detí.
Udržujte zariadenia a jeho časti mimo dosahu ohňa a tepelných zdrojov
pre potlačenie rizika vzniku požiaru.
Zmeny, alebo neoprávnený zásah do zariadenia môžu mať za následok
nefukčnosť daného zariadenia a stratu záruky.

5. Technická špecifikácia
a. Prilba LIVALL
Bluetooth:

BT 4.1 + HFP/HSP/A2DP

Bluetooth vzdialenosť:

Maximálne 10m

Napájací port:

Micro USB

Parametre napájania:

DC 5V/0,5A

Nabíjací čas:

3 hodiny

Výdrž batérie:

Maximálny čas batérie na svietenie na prilbe je 10 hodín.
Pre počúvanie hudby je maximálny čas od 3 do 6 hodín

Výdrž batérie v pohotovostnom režime:
Prevádzková teplota:

Maximálne 180 dní

Teplota pre bezpečné používanie je od 0°C do 40°C.
Teplota vhodná pre skladovanie je od -20°C do 60°C

Prilba spĺňa štandardy:
USA:

CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules

Európa:

EN62479, EN301 489-1 V.1.9.2(2011-09), EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN300 328 V1.8.1 2012-06, EN
60950-1:2006+A1:2010+A12:2011

Austrália:

AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268:2012+A1:2013, Radiation
Protection Series Publication No.3

b. Vzdialené ovládanie BLINK JET pre prilbu LIVALL
Dosah pre komunikáciu s prilbou:

max. 10m

Tlačidlá:

4 tlačidlá smerových šípok, funkčné tlačidlo, WalkieTalkie tlačidlo, tlačidlo na aktiváciu kamery na telefóne

Napájací port:

mikro USB

Parametre napájania:

DC 5V/0,3A

Kapacita batérie:

3,7V/120mAH

Dĺžka nabíjania:

2hod

Výdrž batérie:

100hod

Výdrž v pohotovostnom režime:

180 dní

Rozmery:

57,8 x 37 x 55,4mm

Aplikovatelnosť:
pásky“)

všetky typy bicyklov (pripínací mechanizmus v štýle „SK

Prevádzková teplota:

-10°C do 40°C

Dizajnované a vyrobené v Shenzhen, Čína

Modelové číslo:

BH62

Hmotnosť:

310g

Obvod hlavy:

55 – 61cm

Vykonané testy:
EN 1078: 2012+A1:2012
CPSC 16 CFR Part 1203

