
LIVALL MT1 SMART cyklistická přilba 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

 Vestavěné LED diody 

 Mikrofon (-39 dB) a reproduktory bluetooth (2 × 0,5 W) pro přehrávání hudby a 

komunikaci s dalšími cyklisty 

 Monitor srdečního tepu 

 Ovládaní malým dálkovým ovladačem na řídítkách 

 Automatická detekce pádu a zpráva odeslána vybrané osobě 

 Barva: černo-šedá 

 Obvod hlavy: 58 - 62 cm 

 Hmotnost: 310 g 

 

INTERAKTIVNÍ FUNKCE A BEZPEČNOST 

1. BEZPEČNĚ NA CESTĚ 

Zadní a směrová světla: Integrované LED diody na zadní straně slouží ke zlepšení viditelnosti 

u ostatních účastníků silničního provozu, ukazatelů směru, které označují směr, kterým chcete 

otáčet. Směr se aktivuje dálkovým ovladačem namontovaným na řídítkách. 

2. KOMUNIKACE A ZÁBAVA 

Přilba SMART umožňuje přijímat telefonní hovory, může se chovat jako vysílačka, která se 

připojí k cyklistům jedoucím ve skupině, umožňuje přehrávat hudbu z telefonu. K dispozici je 

mikrofon (-39 dB) a reproduktory bluetooth (2 × 0,5 W). Reproduktory nezakrývají ucho, 

takže cyklista zůstává v kontaktu s okolním světem a ví o sobě. Baterie má kapacitu 380 mAh 

a trvá 10 hodin. Dobíjení přes port USB a dobíjení trvá asi 1,5 hodiny. Hmotnost helmy je 

279 gramů. 

3. AUTOMATICKÁ DETEKCE PÁDU 

Pokud dojde k nehodě, senzor otřesů začne v smartphonu  odpočítávaní. Pokud jste v 

bezvědomí, telefon vysílá nouzový signál SOS s přesným umístěním nehody (GPS) na 

předem určený kontakt. 

4. MONITOR ZDRAVÍ A VÝKONU 

Monitor pulsů sleduje srdeční frekvenci během jízdy, takže můžete zaznamenávat průběh 

tréninku. Pokud hodnoty dosáhnou život ohrožujících úrovní, upozorní přilbu pomocí 

automatického hlasového upozornění. 

5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (BLINK JET) 

Všechny funkce lze ovládat z malého dálkového ovladače, který je namontován na řídítku. 

Dálkové ovládání umožňuje ovládat jak přilbu, tak i aplikaci LIVALL Riding, aniž by rušila 



cyklistu. Přímo z ovládacích prvků můžete ovládat hlasitost, přeskočit skladby, pozastavit 

hudbu, uskutečňovat hovory, pořizovat fotografie a videa a ovládat LED diody na zadní straně 

přilby.  

  

TECHNICKÉ PARAMETRY SMART PRILBY LIVALL MT1 

 Bluetooth:   BT4.0 + HFP / HSP / A2DP, dosah až do 10 m 

 Reproduktor:  Stereo 2 × 0,5 W 

 Mikrofon:  -39 dB 

 Zadní světla:  8 kompletně barevných světelných diod LED 

   3 směrová světla vlevo 

   3 směrové světlomety vpravo 

 Ovládání:  3 tlačítka, start (přehrávání, pozastavení, vypnutí), 

   Hlasitost + (další, stopa), 

   Hlasitost - (předchozí skladba) 

 Nabíjecí port:  Micro USB 

 Parametry nabíjení:  0,5 A 

 Kapacita baterie:  380 mAh (1,4 WH) 

 Doba nabíjení:  přibližně 1,5 hodiny 

 Výdrž baterie:  až 10 hodin pro osvětlení, 

   3-6 hodin hudby + osvětlení 

 Pohotovostní režim:  maximálně 180 dní 

 Počet otvorů:  24 

 Velikost:  320 × 235 × 160 mm 

 Hmotnost:  310 g 

  

TECHNICKÉ PARAMETRY BLACK JET 

 

Dosah pro helmu: max. 10 m 

 Tlačítka: 

 4 směrové šipky, softkey, tlačítko Walkie-Talkie, 

 Tlačítko pro aktivaci fotoaparátu v telefonu 

 Napájecí port:  micro USB 

 Parametry napájení:  DC 5V / 0.3A 

 Kapacita baterie:  3.7V / 120mAH 

 Doba nabíjení:  2 hodiny 

 Výdrž baterie:  100 hodin 

 Pohotovostní doba:  180 dnů 

 Rozměry:  57,8 x 37 x 55,4 mm 

 Provozní teplota:  -10 ° C až 40 ° C 

 


