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ALGEMENE INTRODUCTIE

INHOUD VAN DE VERPAKKING

De helmaccessoire Cosmo Moto van Cosmo Connected™ is een verwijderbaar remlicht/
achterlicht voor een helm verbonden met een mobiele app. Het apparaat combineert
visuele veiligheid, detecteert een val, stuurt noodoproepen en GPS-coördinaten naar
hulpdiensten en sms-berichten/e-mails naar naasten in geval van een ongeluk.

• 1 Cosmo Moto
• 1 magnetische basis voor de help
• 1 micro-USB laadkabel

MINIMAAL VEREISTE CONFIGURATIE
De Cosmo Moto kan worden aangebracht op het overgrote deel van de helmen die in de
handel verkrijgbaar zijn. Om te profiteren van alle diensten van Cosmo Connected™ moet u
beschikken over een nieuwe generatie smartphone die als volgt is geconfigureerd:
Type
smartphone

Versie

Type
abonnement

Versie 10.0
of hoger

GSM-simkaart
(spraak + data)

Ingebouwde GPS

Versie 5.0
of hoger

GSM-simkaart
(spraak + data)

Ingebouwde GPS

Geolocalisatie

Type Bluetooth
verbinding

NB: Om van al deze diensten te kunnen profiteren, vereist een mobiele app en/of een abonnement.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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• 1 doekje voor eenmalig gebruik
• 1 gebruikershandleiding
• 1 garantieboekje

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
Valdetectie
Bij een val schakelt de Cosmo Moto de «waarschuwingsmodus» in (knipperend licht) en
stuurt een melding naar uw smartphone.
Remlicht
De Cosmo Moto geeft aan de weggebruikers achter hem door als de motorrijder afremt.
De plaatsing op ooghoogte biedt een betere zichtbaarheid aan automobilisten dan de
remlichten lager op de motor.
Achterlicht en alarmverlichting
Met de Cosmo Moto is ook het gebruik van ‘continu-verlichting’ mogelijk, waaraan een
knipperlichtfunctie kan worden toegevoegd. Deze twee modi kunnen handmatig worden
geactiveerd en gedeactiveerd via een toegewijde mobiele app.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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MONTAGE VAN DE COSMO OP DE HELM
Om een perfecte bevestiging van de magnetische basis op de hel te garanderen, bevelen
we sterk aan om de Cosmo en de helm gedurende 72 uur in een ruimte te plaatsen met
een temperatuur van 20°C voor aanvang van de montage.
1. Reinig het achterste deel van de helm met behulp van
het doekje en laat het 1 minuut drogen.
2. Controleer de positie van de Cosmo / de magnetische
basis op de helm zonder het rugpapier te verwijderen.
3. Verwijder nu de het rugpapier van de plakzijde van
de magnetische basis.
4. Plaats de basis op de helm en druk deze stevig aan
gedurende 1 à 2 minuten.
NB: de hechting van de magnetische basis op de helm
is na 24 uur optimaal
5. U kunt nu de Cosmo erop klikken en vergeet niet om
hem volledig op te laden voor het eerste gebruik.

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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OPLADEN VAN DE COSMO
De Cosmo Moto heeft een autonomie van ongeveer acht (8) uur (in de modus achterlicht of
alarmlicht) wanneer hij 100% is opgeladen.
Om de accu op te laden, verwijdert u de accessoire van de helm. opent u het USB-klepje
en sluit u deze aan op de meegeleverde kabel.
Laad de Cosmo Moto op met behulp van een computer, een laadstation of een
gecertificeerde stroomvoorziening.
Controleer het oplaadniveau van de accu via de app Cosmo Connected.
DE COSMO MOTO AAN- EN UITSCHAKELEN
Eenmaal opgeladen, kunt u de Cosmo gebruiken.
Om hem aan te zetten tikt u tweemaal (kort opeenvolgend) op een van de knoppen
van de behuizing (geleidelijke toename van de helderheid van de verlichting gedurende
2 seconden). Om hem uit te zetten, herhaalt u dezelfde handeling (geleidelijke afname
van de helderheid van de verlichting).
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INSTALLATIE VAN DE COSMO CONNECTED™ APP

De app Cosmo Connected is gratis, evenals het aanmaken van een account.

Als de app van de Cosmo Connected™ nog niet is geïnstalleerd op uw smartphone,
download deze dan via de volgende platformen:

Met de basisservice kunt u3 contactpersonen voor noodgevallen toevoegen die per SMS en via
e-mailopdehoogtewordengesteldalsdeCosmoMotoeenincidentdetecteert.Heabonnementop
hulpdiensten is een betaalde dienst en wordt op maandelijkse basis gefactureerd*.

iOS-apparaten

Android-apparaten

Versie 10.0 of hoger
iPhone 5 of hoger

Versie 5.0 of hoger

EEN ACCOUNT AANMAKEN VOOR COSMO CONNECTED™
Na de installatie van de app opent u Cosmo Connected™ en volgt u de aanwijzingen voor
het aanmaken van een account. Als u al een Cosmo Connected-account hebt, meldt u zich
aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt uw account ook aanmaken via onze
site: www.cosmoconnected.com

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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Het omvat:
• De verzending van een bericht aan systemen van hulpdiensten.
• Meldingen aan naasten.
• Hulp bij wegslepen van het voertuig (binnen een straal van 30 km).
• Repatriëring per taxi (binnen een straal van 30 km).

Voor meer informatie over onze aanbiedingen abonnementen op de dienst
«Waarschuwen hulpdiensten», bezoekt u onze website cosmoconnected.com
of neemt u telefonisch contact op met onze klantenservice via
0033 (0)1 83 81 26 74 (kosten van een lokaal gesprek in Frankrijk).
SENSOREN
De Cosmo Moto beschikt over een versnellingmeter met drie assen (detectie van verandering
van de snelheid) en een gyrometer met 3 assen (meting van de hoeksnelheid) om beweging
te detecteren.
*(bekijk de tarieven en voorwaarden op onze site cosmoconnected.com) - Copyright Cosmo Connected TM 2017
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DRAADLOZE TECHNOLOGIE
• De Cosmo Moto beschikt over een Bluetooth 4.0 (low energie) radiotransceiver.
• Outputvermogen:-8,4 dBm / frequentiebereik: 2400-2483,5.
• Max EIRP = -8,4 dBM.
ACCU
De Cosmo Moto is uitgerust met een accu die beschikt met een capaciteit va 900 mAh en
is oplaadbaar via een micro-USB poort (5V). Het laden duur ongeveer 220 minuten (3u40).
De autonomie van de accu is 8 uur bij continu gebruik.
Voorzorgsmaatregelen voor de geïntegreerde accu
• Probeer de accu van de Cosmo Moto niet te vervangen, deze is geïntegreerd kan niet
worden vervangen.
• Laad de accu op volgens de instructies in deze handleiding.
• Gebruik alleen de lader die bij het product is geleverd om de accu op te laden.
• Laad de Cosmo Moto op met behulp van een computer op een bekabeld laadstation
geleverd of een gecertificeerde stroomvoorziening.
• Probeer de ingebouwde accu niet te openen.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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LET OP
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE ACCU WORDT VERVANGEN DOOR EEN INCORRECT TYPE
ACCU. DE ACCU DIE IS GEÏNTEGREERD IN DE COSMO MOTO MAG UITSLUITEND
WORDEN VERVANGEN DOOR COSMO CONNECTED™ OF EEN ERKEND SERVICECENTRUM. DE ACCU MOET WORDEN GERECYCLED OF GESCHEIDEN VAN HET
HUISVUIL WORDEN AFGEVOERD VOLGENS DE INSTRUCTIES.
AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK
• Probeer de accu niet te vervangen. Probeer de behuizing va de Cosmo Moto niet te openen
of te demonteren. Beide acties resulteren is het intrekken van de garantie en kunnen
veiligheidsrisico’s opleveren. De materialen in de accu’s kunnen schadelijk zijn voor het
milieu en kunnen letsel veroorzaken als ze op een ondeskundige manier worden bewerkt.
• Stel de Cosmo Moto niet bloot aan extreme temperaturen (de Cosmo is ontworpen om
zonder lader te werken bij een temperatuur tussen -20°C en +60°C e20 ° en bij het laden:
tussen 0°C en +45°C.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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• Gebruik geen schuurmiddel om de Cosmo Moto of de accessoires te reinigen.

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

• Werp de Cosmo Moto niet in open vuur. De accu kan ontploffen.
• Laad de accu volgens de instructies in deze handleiding. Maak uitsluitend gebruik van een
computer, een stroombron of een lader gecertificeerd door een erkend testlaboratorium met
een laadkabel die is goedgekeurd door COSMO CONNECTED™*.
• De Cosmo Moto is niet ontworpen om te werken wanneer deze wordt opgeladen.
TECHNISCHE KENMERKEN
GEWICHT EN AFMETINGEN
Type apparaat

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Gewicht (gram)

Cosmo Moto

139

43

59

146*

Magnetische
basis

70

24

12

17,7

Micro-USB
kabel (5V)

278,35

6

-`

8
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Zonder lader: tussen -20°C en + 60°C / Bij het laden: tussen
0°C en +45°C

Waterdichtheid

Weersbestendig - niet waterdicht

SPANNING/STROOM
• Nominale waarden: 5V

• Laad de Cosmo Moto niet op als deze nat is.

* Inclusief magnetische basis

Operationele temperaturen

-900mA.

MATERIALEN
• Onderdeel van PMMA voor een optimale verspreiding van het licht (bestendig tegen UV,
schokken en vuur V1/2).
• Behuizing van polycarbonaat (bestendig tegen UV, schokken en vuur V0).
• Schroef van hoge kwaliteit roestvrijstaal (Japanse norm SUS316, identiek aan Inox A4).
• Verbinding van thermoplastische elastomeer.
• Magneten van topkwaliteit voor een optimale magnetische lading (neodymium-magneet).
• Dubbelzijdige tape voor zeer hoge prestaties.
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INFORMATIE OVER AFVOEREN EN RECYCLING
Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat wanneer het product het
einde van de levenscyclus heeft bereikt, het niet in de vuilnisbak mag worden geworpen
omdat het een accu en elektronische componenten bevat. Zorg ervoor dat u het COSMO
CONNECTED™-product bij een inzamelpunt voor recyclage inlevert. Elk EU-land heeft zijn
eigen centra voor recycling voor accu’s en elektronica. Voor meer informatie over de locaties
recyclage van het COSMO CONNECTED™-product, kunt u contact op met de dienst
gemeentelijk afvalbeheer of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Gooi het COSMO CONNECTED-product niet weg met het huishoudelijk afval.
Verwijdering van de verpakking en het COSMO CONNECTED™-product moet gebeuren
volgens plaatselijke voorschriften.
De accu’s mogen niet worden afgevoerd via het gemeentelijk afval en moeten apart
worden ingezameld.
LET OP
Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen of huisdieren niet met de Cosmo Moto spelen.
Het product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

PRULLENBAK
DOORGEKRUISD

Dit symbool geeft aan dat de
afvalstoffen moet worden ingezameld bij een specifieke afdeling en
niet in een gewone prullenbak mag
worden gegooid.
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GESCHEIDEN
AFVAL

Dit symbool geeft aan dat het
product kan worden gerecycled
en gescheiden moet worden
afgevoerd.
Copyright Cosmo Connected TM 2017

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Deze apparatuur is getest om te kunnen garanderen dat het voldoet aan de certificering
voor de veiligheid, overeenkomstig de essentiële eisen en andere relevante bepalingen
met betrekking tot de richtlijn 2014/53/EU.
VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING MET BETREKKING TOT DE
RICHTLIJN 2014/53/EU (ROOD)
COSMO CONNECTED™ verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele
eisen en de andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU (ROOD). De verklaring
van volledige overeenstemming voor elk product is beschikbaar op onze site cosmo
connected.com
EU (EUROPESE UNIE)-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING OP MET BETREKKING
TOT DE RICHTLIJN 2014/53/EU
COSMO CONNECTED™ is geautoriseerd om het CE-merkteken aan te brengen op de
Cosmo Moto modellen CM-01-01-001 CM-01-01-002, CM-01-01-003, CM-01-02-001,
CM-01-04-004, CM-01-03-005 wat aangeeft dat ze voldoet aan de essentiële eisen
en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.
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COPYRIGHT GEBRUIKERSHANDLEIDING
Deze handleiding wordt beschermd door de wetten van intellectuele eigendom en
copyright. Elke reproductie, wijziging, representatie of publicatie zonder de voorafgaande
toestemming van Cosmo Connected™ is strikt verboden. Voor vragen, neemt u
contact op met een medewerker van Cosmo Connected™ via het volgende adres:
info@cosmoconnected.com
SERIENUMMER
Het serienummer van de Cosmo staat op het apparaat zelf. Bewaard dit, u hebt dit nodig
voor een abonnement en de garantie.
Ontworpen in Frankrijk. Gefabriceerd in China.

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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HULP
Voor hulp bij het gebruik van de Cosmo Moto of een dienst van het bedrijf COSMO
CONNECTED™, kunt u contact met ons opnemen via e/mail op info@cosmoconnected.
com of telefonisch op 0033 (0)1 83 81 26 74 (kosten van een lokaal gesprek in Frankrijk) of
door een bezoek aan onze website cosmoconnected.com
COSMO CONNECTED
6 rue Duret - 75116 Parijs - FRANKRIJK
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GENERAL PRESENTATION
The Cosmo Moto helmet accessory manufactured by Cosmo Connected™ is a portable
helmet brake/position light connected to a mobile app. The device brings together visual
safety, fall detection, alarms, transmission of GPS coordinates to an emergency service, and
an SMS/email alarm to family members in the event of an accident. Please note: The mobile
app and/or a subscription contract will be required to take advantage of all the services.

IN THE BOX

MINIMUM REQUIRED CONFIGURATION
Cosmo Moto will fit most helmets available on the market. To enjoy all the Cosmo Connected™
services, you will absolutely need to have a new-generation smartphone with the following
configuration:

Fall detection
In the event of a fall, your Cosmo Moto goes to the «warning» mode (blinking lights) and
sends an alarm to your smartphone.

Smartphone
Type

Version

Plan Type

Geolocation

Version 10.0
or higher

GSM SIM card
(voice + data)

Integrated
GPS system

Version 5.0
or higher

GSM SIM card
(voice + data)

Integrated
GPS system

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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Bluetooth
Connection Type

• 1 Cosmo Moto
• 1 magnetic base for helmet
• 1 micro-USB cable

• 1 disposable wipe
• 1 user guide
• 1 warranty booklet

PRIMARY FUNCTIONALITY

Brake Light
Cosmo Moto signals to drivers behind the motorbike that a motorcyclist is decelerating.
In addition, its eye-level position offers motorists better visibility than a brake light located
lower on the vehicle.
Rear Position and Emergency Lights
Cosmo Moto also has an always-on mode with an optional blinking mode. These two
modes can be activated/deactivated manually from a dedicated mobile app.

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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INSTALLING COSMO ON YOUR HELMET
To assure a perfect fit between the magnetic base and the helmet, it is strongly
recommended that Cosmo and the helmet be kept in a room at 20°C for 72 hours prior
to installation.
1. Clean the back part of your helmet with the wet wipe
and let dry for 1 minute.
2. Test fit your Cosmo / magnetic base to your helmet
without removing the film liner covering the adhesive.
3. Now, remove the protective film from the adhesive
on the magnetic base.
4. Position the magnetic base on your helmet and press
down hard for 1 to 2 minutes.
Please note that best adhesion of magnetic base
to helmet is achieved after 24 hours.
5. Now you can attach your Cosmo to the base.
Do not forget to give it one complete charge before
first use.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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CHARGING YOUR COSMO
A fully charged Cosmo Moto has a battery life of about eight (8) hours (in position and
emergency light modes). For charging, remove the device from your helmet, open the
USB port cover, and connect using the cable provided. Charge your Cosmo Moto from a
computer, a powered docking station, or a certified charger. Check the battery charge
using your Cosmo Connected app.
ACTIVATING AND DEACTIVATING YOUR COSMO MOTO
You can start using your Cosmo Moto once it is charged. To activate, you only need to
double tap (tap twice in rapid succession) either end of the housing (causing the light to
become progressively brighter over the space of 2 seconds). To deactivate, repeat the
same action (light becomes progressively dimmer).
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INSTALLING COSMO CONNECTED™ APP
If you do not have the Cosmo Connected™ app already installed on your smartphone,
download it for the following platforms:
iOS Devices

Android Devices

Version 10.0 or higher
IPhone 5 or higher

Version 5.0 or higher

Both the Cosmo Connected app and the account are free of charge.
The basic service enables you to add 3 emergency contacts that will be notified by SMS
and email if an accident is detected by your Cosmo Moto. A subscription to emergency
services is not free and is billed on a monthly basis*.
It includes:
• Alarms to emergency services
• Alerts to your family and friends

CREATING A COSMO CONNECTED™ ACCOUNT
After installation, open the Cosmo Connected™ app and follow the prompts to create
an account. If you have a Cosmo Connected™ account already, enter your credentials to
connect. You can also register for an account using our website cosmoconnected.com

• Vehicle towing assistance (within a 30-km radius)
• Return home by taxi (within a 30-km radius)

For more information on subscriptions to our «Alert-Emergency-Assistance»
service, please visit our site at cosmoconnected.com or contact our customer
service by phone at +33 (0)1 83 81 26 74 (local call charges in France).
SENSORS
Cosmo Moto contains a 3-axis accelerometer (to sense speed fluctuations) and a 3-axis
angular rate sensor (to measure angular velocities) to detect motion.
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WIRELESS TECHNOLOGY
• Cosmo Moto has a built-in Bluetooth 4.0 radio transceiver. (Low Energy).
• Transmission Power: -8.4 dBm / Frequency Band: 2400 – 2483.5.
• Max. EIRP = - 8.4 dBm.
BATTERY
Cosmo Moto is equipped with a 900 mAh battery that is rechargeable using a built-in
micro-USB port (5V). A charge requires about 220 minutes (3 hrs 40 min).
The battery has a life of 8 hours of continuous operation.
Safety Measures for Built-In Battery
• Do not attempt to replace your Cosmo Moto’s battery. It is built-in and is not replaceable.
• Charge the battery per the instructions provided in this guide.
• Use only the charger supplied with your product to charge the battery.
• Charge your Cosmo Moto from a computer, a powered docking station, or a certified
charger.
• Do not attempt to pry the built-in battery open.

Copyright Cosmo Connected TM 2017
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WARNING
EXPLOSION HAZARD IF BATTERY IS REPLACED BY BATTERY OF INCORRECT TYPE.
THE BATTERY INCLUDED WITH COSMO MOTO SHOULD ONLY BE REPLACED BY
COSMO CONNECTED™ OR BY AN AUTHORIZED SERVICE CENTER. IT SHOULD BE
SEPARATED FROM HOUSEHOLD WASTE FOR RECYCLING OR DISPOSAL AS PER THE
INSTRUCTIONS.
USAGE RECOMMENDATIONS
• Do not attempt to replace the battery, open the casing or disassemble your Cosmo Moto.
Any of these actions will render the warranty null and void and may present a safety risk.
The substances contained in batteries can be harmful to the environment or cause injury
if inappropriately handled or disposed of.
• Do not expose your Cosmo Moto to extreme temperatures (your Cosmo is designed
to operate between -20° and +60°C when discharging and between 0° and +45°C when
charging)
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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• Do not use abrasive products to clean your Cosmo Moto product or the corresponding
accessories.
• Do not allow your Cosmo Moto to come into contact with fire as this may cause the battery
to explode.
• Charge the battery in accordance with the instructions provided in this guide. Use only a
computer, a power source or a charger that has been certified by a recognised test
laboratory with a charging lead that has been approved by COSMO CONNECTED™*.
• The Cosmo Moto is not designed to be used whilst it is charging.
• Do not charge your Cosmo Moto whilst it is wet
TECHNICAL SPECS
WEIGHT AND DIMENSIONS
Device Type

Length (mm)

Width (mm)

Height (mm)

Weight (grams)

Cosmo Moto

139

43

59

146*

Magnetic Base

70

24

12

17,7

Micro-USB
Cable (5V)

278,35

6

-`

8

* Including magnetic base
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ENVIRONNEMTAL CONDITIONS
Operating Temperatures

In discharge mode: between -20° and +60°C/ In charge
mode: between 0° and +45°C

Water Resistance

Weatherproof - not waterproof

VOLTAGE/CURRENT
• Rated Values: 5V

-900mA.

MATERIALS
• PMMA component for best light diffusion (UV, impact, V1/V2 fire resistant).
• Polycarbonate body (UV, impact, V0 fire resistant).
• Superior-quality stainless fasteners (Japanese Standard SUS316, identical to Inox A4).
• Thermoplastic elastomer seal.
• High-end magnets for best magnetic charge (neodymium magnets).
• Very high-performance two-sided adhesive.
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DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION
The symbol on the product or box means that when the product is at the end of its life
it should not be thrown away with household waste given that it contains a battery and
electronic components. Make sure you deliver your COSMO CONNECTED™ product to
a recycling center. Each European Union country operates its own battery and electronic
component recycling centers. For more information on locations capable of recycling your
COSMO CONNECTED™ product, please contact you municipality waste management
service or the store where you purchased your product.
Do not throw your COSMO CONNECTED product away with your household waste.
Packaging and your COSMO CONNECTED ™ product disposal must conform to your local
regulations.The batteries should not be thrown away with the municipal waste and must be
recovered separately.
WARNING
This product is not a toy. Do not let your children or pets play with your Cosmo Moto. The
product contains small components that carry a choking hazard.

CROSS-OUT
TRASHCAN

This symbol indicates that a special
procedure is to be followed when
collecting this waste, and that it
should not be disposed of with
regular trash.
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TRIMAN

This symbol means that this
product is recyclable and that
it must be segregated.

DECLARATION OF CONFORMITY
This equipment has been tested to make sure it is compliant with the safety certification to
basic requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
2014/53/EU (RED) SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY
COSMO CONNECTED™ hereby declares that this device complies with the basic requirements
and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The full statement of compliance
for each product is available on our website, www.cosmoconnected.com
EU (EUROPEAN UNION) STATEMENT OF COMPLIANCE REGARDING EUROPEAN
DIRECTIVE 2014/53/EU
COSMO CONNECTED™ is authorized to use the CE logo on its Cosmo Moto Product, Models
CM-01-01-001, CM-01-01-002, CM-01-01-003, CM-01-02-001, CM-01-04-004, and CM-0103-005, which is an indication of its conformity to the basic requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU.
WARNING TO USERS IN THE UNITED STATES
Federal Communication Commission Interference Statement 47 CFR Section 15.105(b).
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation.
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device Cosmo Moto by Cosmo Connected complies with Part 15 of the FCC Rules.

SERIAL NUMBER
Your Cosmo’s serial number can be found on the Cosmo itself. Save it to use for
subscriptions and warranties.
Designed in France. Made in China.

NO UNAUTHORIZED MODIFICATIONS
47 CFR Section 15.21

HELP
For help in using your Cosmo Moto or any other service of the company COSMO
CONNECTED™, please email us at info@cosmoconnected.com, call us on +33 (0)1 83 81 26
74 (local rates apply in France) or visit our website, www.cosmoconnected.com

USER GUIDE COPYRIGHT
This User Guide is protected by the Intellectual Property Statute and by copyright. Any
reproduction, modification, production, and/or publication without prior authorization from
Cosmo Connected™ is strictly prohibited. For any questions, please contact the Cosmo
Connected™ teams at the following address: info@cosmoconnected.com
Copyright Cosmo Connected TM 2017
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COSMO CONNECTED
6 rue Duret - 75116 Paris - FRANCE
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