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Představení 
Cosmo Moto je specializované světlo, které se připevňuje na motorkářskou 
helmu. Reaguje na brždění, vysílá polohu, má detekci pádu s odesláním 
nouzové zprávy na zvolená čísla. Světlo komunikuje s mobilní aplikací 
Cosmo Connected, která je kompatibilní se systémy iOS a Android. 
 

Obsah balení 
Světlo Cosmo Moto, magnet pro uchycení na helmu, čistící hadřík, 
microUSB kabel, manuál. 
 

Kompatibilita 
iOS 10 a vyšší, Android 5.0 a vyšší. 
 

Základní funkce světla Cosmo Moto 
Detekce pádu – v případě zaznamenání silného nárazu bez následného 
pohybu přejde po pěti minutách světlo Cosmo Moto do speciálního módu 
s blikáním světla a odešle upozornění na vybraná telefonní čísla. 
Pozn. pro správnou funkčnost musí být telefonní čísla nastavená v mobilní 
aplikaci Cosmo. 
Brzdové světlo – Cosmo Moto dává motoristům za sebou jasný signál, že 
motorka zpomaluje svou jízdu a řidič brzdí. 
Světlo na Cosmo Moto nabízí několik různých módů svícení, které se dají 
přepnout prostřednictvím mobilní aplikace.  



Upevnění světla na helmu 
Pro dokonalé 
připevnění k helmě 
doporučujeme, aby 
Cosmo Moto a 
helma byli 72 hodin 
před instalací 
umístěni v místnosti 
s alespoň 20 °C. 
Poté postupujte 
následovně.  
Pečlivě otřete zadní 
část helmy pomocí 
hadříku a nechte 1 
minutu oschnout 
Vyzkoušejte, jak na 

helmu pasuje uchytávací magnet. Zatím z jeho zadní části neodlepujte 
ochrannou vrstvu.  
Pokud magnet k helmě přiléhá bez problémů, odstraňte z jeho zadní části 
ochrannou vrstvu a magnet přilepte na helmu. Magnet u helmy pevně 
držte cca. 1-2 minuty.  
Pozn. nejpevnější spojení mezi magnetem a helmou vznikne po uplynutí 24 
hodin. Doporučujeme proto instalaci provádět v dostatečném předstihu.  
Pozn. jednou umístěný magnet již z helmy nelze odstranit! Díky nízké 
hmotnosti (19 g) a malým rozměrům (cca. 7 cm na délku) nijak neovlivňuje 
funkční vlastnosti helmy. Magnet by neměl být vystaven teplotám -20°C – 
60°C. 
 
Jakmile magnet na helmě pevně drží, můžete k němu připnout i světlo 
Cosmo Moto. Světlo má ze své zadní strany výřez, do kterého přesně pasuje 
magnet.  
 

Nabíjení 
Před první použitím doporučujeme světlo Cosmo Moto kompletně dobít. 
Plně nabité zařízení vydrží v provozu přibližně 8 hodin.  
Pro nabíjení vyjměte Cosmo Moto z uchycení magnetem na helmě, 
odklopte krytku a připojte kabel. Cosmo lze dobíjet z počítače nebo přes 
standardní USB nabíječku.  
Stav baterie lze zjistit přes připojenou aplikaci.  
 

Aktivace a deaktivace Cosmo Moto 

Cosmo Moto můžete začít používat ihned, jakmile je nabité. Pro aktivaci 
stačí dvakrát rychle na Cosmo Moto poklepat. Stejným způsobem 



provedete i deaktivaci světla.  
Pokud světlo na poklepání nereaguje, je nutné jej dobít. 

Mobilní aplikace 
Vyhledete aplikaci Cosmo Connected a nainstalujte ji do svého iOS nebo 
Android smartphonu. 
Po spuštění aplikace si vytvořte účet. Stejný účet lze použít i na stránky 
cosmoconnected.com. 
 

Spárování 
Pro propojení helmy a aplikace je nutné mít 
zapnuté na telefonu Bluetooth.  
Spusťte aplikaci Cosmo Connected a zapněte 
světlo. 
Aplikace informuje, že v blízkosti detekovala 
světlo Cosmo a vyzve k jeho připojení. 
Jakmile je připojení dokončeno, můžete začít 
ovládat funkce světla. Současně se také spustí 
záznam trasy. 
Při nečinnosti se světlo od aplikace odpojí. 
Pozn. záznam trasy nevypínejte, aby mohla 
aplikace v případě nouze odeslat zprávu včetně 
GPS souřadnice. 
 
 

 

Popis aplikace 
Jakmile je světlo připojeno, můžete přes aplikaci vybírat, jakým způsobem 
by mělo svítit. 

Brake Light je brzdové světlo. 
Warning Light je varovné blikání. 
Side Light je nepřetržité svícení. 
Pozn. Brake Light a Warning Light nemohou 
být spuštěné zároveň. 
 
V pravém horním rohu aplikace vidíte stav 
nabití svého světla Cosmo. 
Pomocí posuvníku Map lze přepnout mezi 
ovládáním režimů světla a mapou s případným 
záznamem trasy. 
 
 
 
 

 



 
Pokud klepnete na tři 
čárky v levém horním 
rohu obrazovky, 
otevře se menu 
s dalším nastavením. 
Manage my Cosmo 
umožňuje zrušit 
párování světla 
s aplikací, nebo světlo 
přejmenovat 
(standardně je 
pojmenované jako 
Cosmo). 
Emergency Contact 
Names slouží pro 

zadání telefonních kontaktů pro případ detekce nárazu. Zvolte Add a 
přidejte ze seznamu jméno, na které se má nouzová zpráva odeslat. Zvolit 
můžete max. tři kontakty, po kliknutí na jejich detail lze zrušit 
upozorňování, nebo kontakt z nouzového seznamu smazat. 
Personal Information slouží k zadání informací o osobě majitele světla. 
Setting určuje používaný jazyk aplikace. Aktuálně je k dispozici pouze 
angličtina. 
Manage substriction se týká funkce, kterou nelze na území ČR využít. 
About Cosmo Connected obsahuje informace o světle. 
Logout je odhlášení aplikace. 
Shutdown My Cosmo slouží pro vypnutí světla. 
 

Likvidace 
Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, 
že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické 
výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do 
odděleného sběru. 

 
Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení 

používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či 

ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.  

Prohlášení o shodě 

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 618 00 Brno) 

prohlašuje, že Cosmo Moto je ve shodě se základními požadavky 

směrnice 2014/53/EU. 

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz. 

Tiskové chyby vyhrazeny. 

http://www.mobilnipodpora.cz/
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Predstavenie 
Cosmo Moto je špecializované svetlo, ktoré sa pripevňuje na motorkársku 
helmu. Reaguje na brzdenie, vysiela polohu, má detekciu pádu s odoslaním 
núdzové správy na zvolené čísla. Svetlo komunikuje s mobilnou aplikáciou 
Cosmo Connected, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android. 
 

Obsah balenia 
Svetlo Cosmo Moto, magnet pre uchytenie na helmu, čistiaca handrička, 
microUSB kábel, manuál. 
 

Kompatibilita 
iOS 10 a vyššie, Android 5.0 a vyššie. 
 

Základné funkcie svetla Cosmo Moto 
Detekcia pádu - v prípade zaznamenania silného nárazu bez následného 
pohybu prejde po piatich minútach svetlo Cosmo Moto do špeciálneho 
módu s blikaním svetla a odošle upozornenie na vybrané telefónne čísla. 
Pozn. pre správnu funkčnosť musí byť telefónne čísla nastavená v mobilnej 
aplikácii Cosmo. 
Brzdové svetlo - Cosmo Moto dáva motoristom za sebou jasný signál, že 
motorka spomaľuje svoju jazdu a vodič brzdí. 
Svetlo na Cosmo Moto ponúka niekoľko rôznych módov svietenia, ktoré sa 
dajú prepnúť prostredníctvom mobilnej aplikácie. 



Upevnenie svetla na helmu 
Pre dokonalé 
pripevnenie k prilbe 
odporúčame, aby 
Cosmo Moto a 
prilba boli 72 hodín 
pred inštaláciou 
umiestnení v 
miestnosti s aspoň 
20 ° C. Potom 
postupujte 
nasledovne. 
Starostlivo utrite 
zadnú časť prilby 
pomocou handričky 
a nechajte 1 minútu 

oschnúť 
Vyskúšajte, ako na helmu pasuje uchytávaci magnet. Zatiaľ z jeho zadnej 
časti neodlepujte ochrannú vrstvu. 
Ak magnet k helme prilieha bez problémov, odstráňte z jeho zadnej časti 
ochrannú vrstvu a magnet prilepte na helmu. Magnet u helmy pevne držte 
cca. 1-2 minúty. 
Pozn. najpevnejšie spojenie medzi magnetom a helmou vznikne po uplynutí 
24 hodín. Doporučujeme preto inštaláciu vykonávať v dostatočnom 
predstihu. 
Pozn. raz umiestnený magnet už z helmy nemožno odstrániť! Vďaka nízkej 
hmotnosti (19 g) a malým rozmerom (cca. 7 cm na dĺžku) nijako 
neovplyvňuje funkčné vlastnosti helmy. Magnet by nemal byť vystavený 
teplotám -20°C – 60°C. 
 
Akonáhle magnet na helme pevne drží, môžete k nemu pripnúť aj svetlo 
Cosmo Moto. Svetlo má zo svojej zadnej strany výrez, do ktorého presne 
pasuje magnet. 
 

Nabíjanie 
Pred prvou použitím odporúčame svetlo Cosmo Moto kompletne dobiť.  
Plne nabité zariadenie vydrží v prevádzke približne 8 hodín. 
Pre nabíjanie vyberte Cosmo Moto z uchytenia magnetom na helme, 
odklopte krytku a pripojte kábel. Cosmo možno dobíjať z počítača alebo cez 
štandardný USB nabíjačku. 
Stav batérie možno zistiť cez pripojenú aplikáciu. 
 
 
 



 

Aktivácia a deaktivácia Cosmo Moto 
Cosmo Moto môžete začať používať ihneď, akonáhle je nabité. Pre 
aktiváciu stačí dvakrát rýchlo na Cosmo Moto poklepať. Rovnakým 
spôsobom vykonáte aj deaktiváciu svetla. 
Ak svetlo na poklepanie nereaguje, je nutné ho dobiť. 
 

Mobilná aplikácia 
Vyhľadá aplikáciu Cosmo Connected a nainštalujte ju do svojho iOS alebo 
Android smartphonu. 
Po spustení aplikácie si vytvorte účet. Rovnaký účet je možné použiť aj na 
stránky cosmoconnected.com. 
 

Spárovanie 
Pre prepojenie prilby a aplikácie je nutné mať 
zapnuté na telefóne Bluetooth. 
Spustite aplikáciu Cosmo Connected a zapnite 
svetlo. 
Aplikácia informuje, že v blízkosti detegoval 
svetlo Cosmo a vyzve k jeho pripojenie. 
Akonáhle je pripojenie dokončené, môžete 
začať ovládať funkcie svetla. Súčasne sa tiež 
spustí záznam trasy. 
Pozn. záznam trasy nevypínajte, aby mohla 
aplikácie v prípade núdze odoslať správu 
vrátane GPS súradnice. 
 
 
 
 

Popis aplikácie 
Akonáhle je svetlo pripojené, môžete cez 
aplikáciu vyberať, akým spôsobom by malo 
svietiť. 
Brake Light je brzdové svetlo. 
Warning Light je varovné blikanie. 
Side Light je nepretržité svietenie. 
Pozn. Brake Light a Warning Light nemôžu byť 
spustené zároveň. 
 
V pravom hornom rohu aplikácie vidíte stav 
nabitia svojho svetla Cosmo. 



Pomocou posuvníka Map možné prepnúť medzi ovládaním režimov svetla a 
mapou s prípadným záznamom trasy. 

 
Ak kliknete na tri 
čiarky v ľavom 
hornom rohu 
obrazovky, otvorí sa 
menu s ďalším 
nastavením. 
Manage my Cosmo 
umožňuje zrušiť 
párovanie svetlá s 
aplikáciou, alebo 
svetlo premenovať 
(štandardne je 
pomenované ako 
Cosmo). 
Emergency Contact 

Names slúži pre zadanie telefónnych kontaktov pre prípad detekcie nárazu. 
Zvoľte Add a pridajte zo zoznamu meno, na ktoré sa má núdzová správa 
odoslať. Zvoliť môžete max. Tri kontakty, po kliknutí na ich detail možno 
zrušiť upozorňovanie, alebo kontakt z núdzového zoznamu zmazať. 
Personal Information slúži na zadanie informácií o osobe majiteľa svetla. 
Setting určuje používaný jazyk aplikácie. Aktuálne je k dispozícii len 
angličtina. 
Manage substriction sa týka funkcie, ktorú nemožno na území SR využiť. 
About Cosmo Connected obsahuje informácie o svetle. 
Logout je odhlásenie aplikácie. 
Shutdown My Cosmo slúži pre vypnutie svetla. 
 

Likvidácia 
Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo 
obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a 
elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti 
odniesť na osobitnú skládku. 
 
Vyslúžené zariadenie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho 

odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde 
zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je 
nezákonné. 

 

Vyhlásenie o zhode 
Týmto dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Hájecká 14, 618 00 Brno) 
prehlasuje, že Cosmo Moto je v zhode so základnými požiadavkami 
smernice 2014/53/EU. Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu 
na www.mobilnipodpora.cz. Tlačové chyby vyhradené. 

http://www.mobilnipodpora.cz/

