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1. Inleiding

II. Inhoud

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van een Livall helm. Deze handleiding zal u ondersteunen bij het 
gebruik van dit product. Omdat wij permanent aan de verbetering van onze producten, zowel bij de 
software als bij de hardware, werken, kan deze handleiding zonder voorafgaande aankondiging aan een 
update worden onderworpen. Als u een gedetailleerdere bedieningshandleiding nodig hebt, lees dan ook 
de bijgevoegde "Belangrijke informatie en de garantiekaart"

Helm x 1, Bling Remote Controller BR80 x 1, Snelstarthandleiding x 1, Magnetische USB laadkabel x 1, 
Belangrijke informatie en garantiekaart x 1

Attentie: De afbeelding dient slechts als voorbeeld. Als zij niet met het product overeenkomt, is het werkelijke 
product maatgevend.

Microfoon Bluetooth 
luidspreker

Bluetooth 
luidspreker

Voorste 
kinriem

Achterste kinriem

Maatomzetting

Achterlicht 

Controle-eenheid

Kinriem

Vooraan Achteraan
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III. Draaginstructies

Verkeerd Verkeerd Correct dragen

Stel de lengte van 
de kinriem in

Laat een 
vingerbreed lucht

Zet de helm 
goed op

Controleer of de 
sluiting dicht is.
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"   " Knop

IV. Bedieningshandleiding (laad de helm a.u.b. eerst compleet op)

4.1 Power aan/uit

Inschakelen: druk op de  "Power knop" aan de achterkant van het apparaat en houd deze ca. 3 seconden 
lang ingedrukt totdat de controlelamp aangaat.

Uitschakelen: druk op de  "Power knop" aan de achterkant van het apparaat en houd deze ca. 3 seconden 
lang ingedrukt totdat de controlelamp uitgaat.

Adaptief waarschuwingslicht:

Na het inschakelen knippert het achterlicht ca. 10 seconden lang; dan wordt automatisch de adaptieve 
waarschuwingsverlichting ingeschakeld. In deze instelling wordt het licht overdag of bij felle verlichting 
uitgeschakeld. 's Nachts of in het donker wordt het weer automatisch ingeschakeld.

4.2 Waarschuwingslicht
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4.3 Laden:

2. Laden:

 Verbind de USB kabel met de laadbus van de helm. 
Als laadbevestiging knippert de verlichting van de   

 "Power knop".

1.  Onder de rubberen afdekking met het 
opschrift „Livall" bevindt zich de USB 
laadaansluiting.

3.  Laadtijd:

 Gebruik a.u.b. een lader met een laadstroom 
van minimaal 1 A. Een compleet laadproces 
duurt dan ca. 3 uur.

4.  Het laadproces is afgelopen:

 zodra de verlichting van de  "Power knop" stopt 
met knipperen.

≥ Duur ca. 3 uur
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Schakel de afstandsbediening 
in. Deze zal automatisch met 
de helm worden verbonden, als 
deze zich binnen een radius van 
5 meter bevindt.

Nadat de BH50M\BH51M verbonden is, kunnen functies zoals "play" "pause"; "bellen of gebeld worden" en 
"volumeaanpassingen" via de Bluetooth verbinding van de afstandsbediening worden uitgevoerd.

Binnen 5 m

Na een succesvolle verbinding 
knippert de verlichting van de 
afstandsbediening 3 maal kort.

Knippert 3 maal Druk a.u.b. op de „ " of  „  " 
knop van de afstandsbediening 
om het knippersignaal van de 
helm te testen.

4.4 Een verbinding met de „Bling-Remote" afstandsbediening tot stand brengen

1. 1. Eerste verbinding:
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4.5 Bluetooth headset (BH50M/BH51M)

Aanleermodus 
is actief

In de uitgeschakelde staat in-
drukken en houd a.u.b. de   
"Power knop" van de helm inge-
drukt totdat u "Pairing" hoort.

Schakel de Bluetooth van uw 
smartphone in en zoek de helm-
phone.

Druk op "Verbinden". Als 
bevestiging voor een succes-
volle verbinding zult u uit de 
luidsprekers „Connected" horen.

„Verbonden“"   " Knop

Houd de ingeschakelde 
afstandsbediening naast de 
controlemodule van de helm.

Het LED achterlicht zal 1 maal  
per seconde knipperen. Dit 
geeft aan dat de afstands- 
bediening aangeleerd wordt.

Druk dan binnen 10 
seconden op de   
„Power-knop“ van de 
helm om de verbinding 
tussen helm en 
afstandsbediening te 
bevestigen.

Na succesvol aanleren knippert 
de afstandsbediening 3 maal 
kort.

Knippert 3 maal

2. Verbinding met een andere afstandsbediening (ingeval van verlies van het origineel):

Helmetphone
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Tip: Draag uw smartphone niet direct tegen het lichaam om een zekere signaalverbinding te waarborgen. 

4.7 Verbinden met de "LIVALL" App

Voor Android: Start 
de LIVALL Riding. app. 
Deze zal automatisch 
met de helm worden 
verbonden.

Voor IOS: Volg de LIVALL 
Riding guide om uw 
smartphone met de helm 
te verbinden.

Het SOS-alarm en de richtingsindicaties functioneren uitsluitend bij een correct, met de Livall-app, 
verbonden helm.

4.6 Handleiding voor de "Bling-Remote" afstandsbediening
Foto opnemen

Knop links 

Knop midden

Walkie Talkie-knop 

Knop omhoog 

Knop rechts 

Knop omlaag

Druk een maal op de fotoknop van de afstandsbediening. Dit schakelt de cameramodus 
van uw smartphone in. Door nog eens op de knop te drukken wordt het beeld opgenomen 
(u moet hiertoe verbonden zijn met de LIVALL APP)

Kort indrukken van deze knop verhoogt het volume; lang indrukken schakelt door naar het 
vorige liedje.

Knipperlicht rechts.

Knipperlicht links.

Door op de middelste knop te drukken wordt afwisselend geschakeld tussen Play /Pause bij 
het afspelen van muziek of tussen opnemen / beëindigen van een gesprek. Lang indrukken 
van de middelste knop leidt tot weigeren van een gesprek; dubbelklikken start de herhaling 
van het laatste nummer.

Kort indrukken verlaagt het volume; lang indrukken schakelt door naar het volgende liedje.

Houd deze knop ingedrukt om met de leden van uw groep te spreken. (Controleer of u 
verbonden bent met de LIVALL APP)

LIVALL Riding APP LIVALL ON 
FACEBOOK
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V. Veiligheidsinstructies
1.  De helm bevat elektronische componenten. Rij niet lang door de regen, hoewel de helm u tegen 

regen kan beschermen.

2.  Als de helm nat wordt in de regen, kunnen in de montagetunnels van de LEDs waterdruppeltjes 
worden gevormd. Deze waterdruppeltjes verdwijnen na een tot 2 dagen als de helm goed wordt 
geventileerd.

3.  In de helm zit een accu met 3(7V/600 mAh geïnstalleerd. Het accuvermogen is afhankelijk van de 
temperatuur en varieert daarom. Op lage temperaturen, of op temperaturen in de buurt van 0 °C kan 
de accucapaciteit sterk beperkt zijn.

4.  Als de helm ooit geen functie heeft, laad hem dan eerst a.u.b. 3 uur lang op. Nu kunt u controleren of 
alles normaal functioneert.

5.  In de helm is een botsherkenning geïmplementeerd. Bij een botsing kan een alarmmelding 
uitsluitend worden afgegeven als de helm met de Livall App is verbonden en de fietsmodus is gestart. 
De alarmmelding wordt verzonden naar het in de app opgeslagen contact.
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Designed and Assembled in Shenzhen China

LIVALL HELP CENTER

BH5X-QO-V1.1


