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FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment. 
NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized
modifications to this equipment. Such modifications could void the user’s authority to operate the
equipment.

RF Exposure closer than 20 cm antennas cannot be co-located. 

This product has been tested and complies with the specifications 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. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used according to 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 is found by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the equipment or devices
• Connect the equipment to an outlet other than the receiver’s
• Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

FCC ID TOTBT01
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Gratulerer med kjøp av et Nolan produkt fra N-Com linje.
N-Com Intercom kit-systemet, er bygget med de mest moderne teknologiene og de beste materialene. Lange tester og
grundig systemutvikling har gjort det mulig å nå den høyeste audiokvaliteten.
Bluetooth Kit gjør at man kan koble seg til den trådløse Bluetooth-mobiltelefonen. Systemet er utvidbart med det
Intercom Wire tilbehøret som gjør at man kan ha en dialog i samtaleanlegget med en Nolan N-Com-hjelm som er
en del av Basic kit.
I tillegg er systemet utvidbart med tilbehøret Multimedia Wire som tillater forbindelse med multimediekilder som Cd-leser,
Mp3, satellittnavigasjonssystem, osv… utstyr med lydutgang 3,5 mm som vanligvis eksisterer i disse apparatene for
hodetelefoner.
Hvis begge hjelmene er utstyrt med N-Com Bluetooth Kit er det mulig, i tillegg til å ha forbindelse med mobiltelefonen
Bluetooth, å ha en dialog i samtaleanlegget uten ledninger mellom hjelmene.

1. VARSLER og SIKKERHET
1.1. Normative henvisninger
1.2. Trafikksikkerhet
1.3. Bruk i sikre områder
1.4. Korrekt bruk
1.5. Kvalifisert personale
1.6. Tilbehør og batterier
1.7. Kassering

2. PAKKEINNHOLD
3. INSTALLASJON

3.1. Operasjonsskjema
3.2. Systeminstallasjon

4. GRUNNLEGENDE FUNKSJONER
4.1. Slå på systemet
4.2. Slå av systemet
4.3. Regulere lydstyrken
4.4. Deaktivere og reaktivere samtaleanlegg- modusen

5. OPERASJON MED MOBILTELEFON
5.1. Tilkoble N-Com til en Bluetooth mobiltelefon
5.2. Fungering av Handsfree (HF) profilen
5.3. Svare på et telefonanrop
5.4. Avvise et telefonanrop (kun HF profil)
5.5. Gjøre et anrop
5.6. Stemmeanrop og avanserte funksjoner

6. N-COM BLUETOOTH SOM SAMTALEANLEGG
6.1. Samtaleanlegg via kabel
6.2. Samtaleanlegg via Bluetooth
6.2.1. Tilkobling av to Bluetooth kit
6.2.2. Bruk av Bluetooth-samtaleanlegg

7. BRUK AV ANNET AUDIO-PERIFERUTSTYR
7.1. Forbindelse med Multimedia Wire
7.2. Funksjon “Mute”

8. FORKORTET KOMMANDOSKJEMA
9. BATTERI

9.1. Installasjon av batteriet
9.2. Advarsler om bruk av oppladebare batterier
9.3. Lading av batteriet
9.4. Signal ved utladet batteri

10. VEDLIKEHOLD
11. UTVALG AV N-COM-PRODUKTER

11.1. Basic kit
11.2. Intercom kit
11.3. Bluetooth kit
11.4. Mobile wire
11.5. Multimedia wire
11.6. Intercom wire
11.7. N-Com modulære kommunikasjonssystemer

12. BEGRENSET GARANTI
12.1. Garantidekning
12.2. Unntak og begrensinger av dekning
12.3. Gyldighet for denne begrensede garantien
12.4. Prosedyre for å sende eventuelle reklamasjoner

13. SKJEMA FOR GARANTIREGISTRERING

INDEKS
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1. VARSLER og SIKKERHET
Les grundig denne instruksjonsbrosjyren, likedan instruksjonsbrosjyren til de andre kit N-Com som skal brukes sammen med
N-Com Bluetooth kit. Les de enkle normene som følger. Mangel på etterfølging av disse normene kan forårsake farlige
situasjoner.

Oppmerksomhet: Produktet kan ikke brukes i offisielle og uoffisielle konkurranser, motorsykkelrace, løp og tilsvarende.

Oppmerksomhet: Installasjonen av N-Com Bluetooth kit- systemet tilsvarer en vektøkning på ca. 60g i forhold til hjelmen
og det andre tilbehøret.

Advarsel: De elektroniske delene av N-Com-systemet som er inni hjelmen er ikke vanntette. Unngå derfor at den indre delen
av hjelmen blir våt, inkludert fyllet, for ikke å risikere at systemet blir ødelagt. Hvis den indre delen av hjelmen blir våt, fjern
N-Com-systemet og fyllet i hjelmen og heng det opp til tørk. Frakoble konnektoren fra batteriet og tørk.

1.1. Normative henvisninger
Produktene til N-Com sin linje følger følgende normer:

Basic Kit Ifølge direktiv 89/336/CEE.
Intercom Kit Ifølge direktivene 73/23/CEE og 89/336/CE.
Bluetooth Kit Systemet Bluetooth følger alle vesentlige sikkerhetskrav og de andre

paragrafene i 99/5/CE-Direktivet.

Bluetooth er et varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc

1.2. Trafikksikkerhet
Respekter alle lovene som regulerer veitrafikken. Mens kjøring pågår, bør hendene brukes til kjøring av kjøretøyet. Hver
operasjon som skal utføres på N-Com-systemet bør utføres mens kjøretøyet er i ro.
Særskilt:

- Forbered telefonen for automatisk svar (se telefoninstruksjonene for å utføre dette). Hvis telefonen ikke har denne funksjonen,
må du, før du svarer på anropet, stoppe kjøretøyet på et sikkert sted, i følge gjeldende trafikkregler, svar deretter på anropet
på vanlig måte.

- Ikke ring i telefonen mens du kjører. Stopp kjøretøyet på et sikkert sted i følge gjeldende trafikkregler, og så kan du ringe.
- Juster lydstyrken slik at du ikke blir forstyrret eller distrahert mens du kjører og samtidig slik at du hører godt lyder utenfor.
- Ikke bruk mobiltelefonen mens du kjører.
- Uansett følg gjeldende trafikkregler og motorsykkelkjøringen har absolutt prioritet.

1.3. Bruk i sikre områder 
- Ved bruk av N-Com følg alle restriksjoner og indikasjoner relatert til bruk av mobiltelefoner. 
- Slå ikke på mobiltelefon eller N-Com-systemet når det er forbudt å bruke den eller når apparatet kan forårsake interferens

eller farlige situasjoner.

NORSK
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- Slå av mens du fyller på drivstoff. Bruk ikke N-Com-systemet på bensinstasjonene. Bruk ikke apparatet i nærheten av
brennbare eller kjemiske produkter.

- Slå av i nærheten av eksplosive materialer. 

1.4. Korrekt bruk 
- Bruk apparatet kun i normal posisjon, som beskrevet i dokumentasjon relatert til produktet.
- Prøv ikke å demontere, ta på eller modifisere noen av delene av N-Com-system.

1.5. Kvalifisert personale 
- Kun kvalifisert personale kan utføre tekniske tjenester på dette produktet. I tilfelle av funksjonssvikt ta alltid kontakt med

vår pålitelige leverandør.
- Hjelmen er et sikkerhetsprodukt, berøring av hjelmen og/eller av det interne elektroniske systemet, i tillegg til å forårsake

tap av produktgarantien, kan være farlig.

1.6. Tilbehør og batterier 
- Bruk kun batterier, batteriladere og tilbehør godkjent av Nolan for denne apparatmodellen.
- Bruk av andre typer enn de anbefalte kan være farlig og forårsake tap av enhver garanti.
- For å kunne disponere godkjent tilbehør, ta kontakt med vår leverandør.
- Når man frakobler strømkabelen fra et hvilket som helst tilbehør eller batteriladeren, hold og ta ut stikkontakten og ikke

kabelen.
- Bruk ikke batteriene til andre formål enn dem som er forskrevet. 
- Bruk aldri batterilader eller batterier som er ødelagte.
- Ikke kortslutt batteriet.
- Behold batteriet ved temperaturer mellom 10°C og 35°C. 
- Fare for brann eller eksplosjon: Ikke kast batteriene i flammer og ikke eksponer dem for høye temperaturer! 
- Ikke kast batteriene i husavfallet. Kasser batteriene i forhold til gjeldende regelverk på stedet. 

1.7. Kassering
Bruk denne instruksjonsbrosjyren og instruksjonsbrosjyren til de andre delene av N-Com-systemet for å ta systemet ut av
Hjelmen.
Etter at systemet er tatt ut, kasser ifølge følgende indikasjoner:

- Når symbolet av en søppelkasse med et kors på blir vist, betyr dette at produktet er dekket av
- det europeiske direktivet 2002/96/EC.
- Alle elektriske og elektroniske produkter bør kastes separat fra vanlig avfall, og kastes i containere

for spesialavfall som er satt opp av kommunen.
- Korrekt kassering av foreldete apparater er med på å forebygge mulige negative konsekvenser

for menneskelig helse og miljø.
- Ikke kast batteriet i husavfallet.
- Batteri, elektriske og elektroniske komponenter bør demonteres, sorteres og leveres til spesielle

miljøstasjoner.
- For mer detaljert informasjon angående kassering av foreldet utstyr, ta kontakt med

kommunen, tjenesten for avfall eller butikken hvor produktet ble kjøpt.
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Nr 1
e-box Bluetooth

Nr 1 
Forseglings-pakning

Nr 1
Oppladbart batteri

Nr 1
Batterilader

N-Com Bluetooth N-com Intercom Bluetooth

FIG. 1

2. PAKKEINNHOLD
I denne N-Com Bluetooth kit-pakken finner du:

3. INSTALLASJON
3.1. Operasjonsskjema
Skjemaet som følger illustrerer mulighetene for å kople nolan N-Com Bluetooth kit-systemet.

3.2. Systeminstallasjon
Advarsel: For å kunne bruke N-Com Bluetooth kit-systemet er det nødvendig at begge Nolan N-Com hjelmene er utstyrt med
den Basic Kit (solgt separat). Bruk alle spesifikke instruksjoner som ligger ved Basic Kit for riktig montering i hjelmen.

Merk: For å kunne bruke N-Com Bluetooth kit-systemet er det nødvendig å lade batteriet, som forklart i avsnitt 9.

Pilothjelmen �

- Sett inn batteriet på den spesifikke plassen i Basic Kit (se spesifikke instruksjoner levert med Basic Kit). Hjelmen med batteri
er pilothjelmen og blir den som blir utstyrt med e-boxen.
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FIG. 2 FIG . 3 FIG . 4

FIG . 5 FIG . 6 FIG . 7

- Etter å ha satt Basic Kit inni hjelmen, ta den klebende forseglingspakningen rundt konnektoren 10 posisjoner på følgende
måte:
• Ta av den lille N-Com sikringsplaten fra hjelmen (fig. 2).
• Ta beskyttelsesfilmen av pakningen.
• Legg pakningen rundt konnektoren 10 posisjoner som vist i figurene 3 og 4.

- Sett e-boxen inn på plass (fig. 5). Sett først inn den foranliggende delen, og press så e-boxen til den sitter helt fast i begge
klemmene (fig. 6). For å fjerne e-boxen press samtidig i begge de skyvbare klipsene slik at e-boxen kan tas ut (fig. 7).

Advarsel: Ta ikke hjelmen utendørs uten e-boxen eller sikringsplaten som kommer med hjelmen.

4. GRUNNLEGENDE FUNKSJONER
Alle funksjonene i N-Com-systemet er aktivert med de 3 tastene, “   ”, “on” “    ” vist på e-boxen. Hver kommando som blir
sendt til systemet blir bekreftet med en spesiell akustisk lyd, tilsvarende funksjonen. Slik er det mulig å bruke alle funksjoner
med hjelmen på.

� �
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4.1. Slå på systemet
- Sett e-box Intercom på plass inni hjelmen.
- Press og hold inne tasten “on” i 2 sekunder til lysdioden lyser og du hører en lyd i hodetelefonen.
- Slepp tasten.

Lysdioden på tasten “on” begynner å blinke langsomt. Når systemet starter, starter automatisk kommunikasjonen i
samtaleanlegget.

4.2. Slå av systemet
- Press og hold inne tasten “on” i 4 sekunder til du hører en dyp tone og lysdioden slår seg av.

4.3. Regulere lydstyrken
- Slå på systemet
- Press i kort tid tastene “   ” eller “    ” for å regulere lydstyrken.
Lydstyrken kan variere, fra et minimumsvolum til et maksimumsvolum, på 7 nivåer. Hvert trykk på tastene “   ” o “    ”
(bekreftet med en lyd i hodetelefonen) gjør at lydstyrken stiger eller synker ett nivå, til det kommer til maksimum og
minimum, henholdsvis bekreftet med en høy tone og en dyp tone.

Advarsel: Mobiltelefoner (og/eller andre apparater som kan kobles til N-Com) har sine egne reguleringer av lydstyrke.
Reguler lydnivået til det koblede apparatet og til N-Com for å få ønsket volum før du begynner å bruke systemet i
bevegelsen.
Oppmerksomhet: Bruk av veldig høyt volum kan forstyrre føreren av kjøretøyet og skape farlige situasjoner eller redusere
muligheten for å kunne høre lyder utenfra.

4.4. Deaktivere og reaktivere samtaleanlegg- modusen
Deaktivering
- Press og hold inne tasten i cirka 3 sekunder tasten “on”.
Merk: Hvis man er koblet i samtaleanlegget til en annen hjelm (via kabel Intercom wire eller via Bluetooth) og man vil ringe
er det nødvendig å avbryte forbindelsen før man ringer.
Reaktivering
- Press og hold inne tasten “   ” i cirka 2 sekunder (sammensatt lyd i hodetelefonen).
Oppmerksomhet: hvis dere er i samtaleanlegg fra to hjelmer via Bluetooth, kun pilothjelmen kan reaktivere funksjonaliteten
samtaleanlegg (se også il avsnitt 6.2.2 “Bruk av Bluetooth-samtaleanlegg”).
Merk: I tilfelle funksjonssvikt, er det mulig å gjøre en “reset” av systemet. Det er nok å fjerne e-boxen fra hjelmen og sette
dem på plass på nytt.

5. OPERASJON MED MOBILTELEFON
For at N-Com-systemet Bluetooth skal fungere med mobiltelefonen er det nødvendig at mobilen er koblet til N-Com-
systemet.

5.1. Tilkoble N-Com til en Bluetooth mobiltelefon
For at to Bluetooth- apparater skal kunne kommunisere med hverandre, må de være tilkoblet, dvs. at de må være presentert for
hverandre.

56
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Det finnes 2 forskjellige tilkoblingsprofiler brukt av mobiltelefoner: Headset (HS)- profilen og Handsfree (HF)- profilen. Hvis
mulig, sjekk i kompatibilitetstabellen på websiden www.nolan.it hvilken profil din telefon bruker. I hvert fall er det mulig
å teste begge profilene for å se hvilken som fungerer best med din telefon. N-Com-systemet Bluetooth støtter begge
systemene: HS og HF.
N-Com-systemet blir sett av telefonen som en Bluetooth-hodetelefon. Sjekk din Bluetooth- telefonmanual, i delen som
omtaler tilkobling av Bluetooth, for å sjekke tilkoblingsprosedyren som varierer for hver type telefon.
Etter at tilkoblingsprosedyren er gjort, koble til hjelmen.

1. Sjekk at Bluetooth- e-boxen er slått av.
2. Press og hold inne tasten “on” som er i midten. Etter de 3 første sekundene begynner e-boxen å lyse; fortsett å holde

inne i 3 sekunder, til lysdioden begynner å blinke fort og e-boxen gir fra seg en høy tone, som indikerer at tilkoblingen er
akseptert. På denne måten blir hjelmen i Headset (HS) tilkobling modus.
2.1. For å bruke Handsfree (HF)- profilen, utfør samme operasjon som under punkt 2, men når den er i tilkobling modus,

holde inne tasten “on” i 3 sekunder til. Da kommer en annen tone og blinkingen blir raskere for å signalisere HF
tilkobling modus.

3. Mens hjelmen er i tilkobling modus (HS eller HF) søk Bluetooth- apparatene ifølge dine prosedyrer for telefonen. 
Merk: hvis det er nødvendig å repetere operasjonen, slå av systemet og vend tilbake til punkt 1). Tilkoblingsoperasjonen kan
gjentas flere ganger uten å risikere at systemet blir ødelagt.
4. Navnet N-Com HS (eller HF, i følge den valgte profilen) vises på telefonen i listen som viser hvilke apparater som er

tilgjengelige.
5. Velg på telefonen N-Com HS (o HF)- apparatet
6. Når telefonen ber deg om passordet tast inn koden 0000 (fire ganger null)
7. Hjelmen bekrefter tilkoblingen med en tone i hodetelefonen og lysdioden vil blinke langsomt.
Merk: hvis tilkoblingen ikke lykkes, slå av systemet og gjenta tilkoblingsprosedyren i fra begynnelsen av. tilkoblingsoperasjonen
kan bli gjentatt flere ganger uten å risikere at systemet blir ødelagt
8. Slå av og på begge telefonene og N-Com systemet for å memorisere tilkoblingsinformasjonen.
For å sjekke om N-com og Bluetooth-telefonen er koblet til hverandre, ring telefonen som er tilkoblet til hjelmen.
Merk: Tilkoblingen blir memorisert av hjelmen og av telefonen og den går ikke tapt når de er slått av. Denne prosedyren er
kun gjort en gang, med mindre man ikke bytter telefonen eller N-Com-systemet

Oppmerksomhet: Ikke gjør tilkoblingsprosedyren mens du kjører.

Merk: Hvis man kobler telefonen til Bluetooth Kit-systemet via kabel, må man sette telefonen på automatisk svar. 

5.2. Fungering av Handsfree (HF) profilen
Noen telefoner med HF-profil krever aktiveringen av Bluetooth forbindelse til hjelmen, som er mulig ved å presse tasten “on”
i kort tid. Bruk instruksjoner som følger med din telefon for videre informasjon. Etter at tilkoblingen er gjort, er det ikke mulig
å kommunisere med en annen hjelm som har Bluetooth Kit.

- For å aktivere koblingen til telefonen, press tasten “on” i kort tid.
- For å deaktivere koblingen til telefonen press samtidig tastene “   ” og “    ” i cirka 2 sekunder.
- For å overføre et anrop fra hjelmen til telefonen (funksjon “Transfer call”) press og hold inne tastene “   ” og “    ” i cirka 2

sekunder.
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Merk: Noen telefoner krever aktivering av Bluetoothforbindelse med hjelmen før man ringer, som er mulig ved å presse
tasten “on” i kort tid. Andre telefoner sender kommunikasjonen direkte til hjelmen, uten at man behøver å trykke på tasten.
Bruk instruksjoner som følger med din telefon for videre informasjon.
Oppmerksomhet: Ikke ring i telefonen mens du kjører.  

5.6. Stemmeanrop og avanserte funksjoner
Noen mobiltelefoner tillater stemmeanrop eller andre operasjoner med stemmekommando. For å gjøre et stemmeanrop:

- Koble fra passasjeren (hvis han er tilkoblet) press og hold inne tasten “on” i cirka 3 sekunder.
- Press i kort tid tasten “on”. På denne måten aktiveres stemmemodus i telefonen. Følg deretter instruksjonene til telefonen

din for å kunne ringe eller gjøre andre stemmekommandoer.

Merk: Det er best å registrere stemmekommandoer direkte fra hjelmen hvis telefonen har denne muligheten. Dette forenkler
godkjennelsen av stemmekommandoen.

Merk: I tilfelle funksjonssvikt, er det mulig å gjøre en “reset” av systemet. Det er nok å fjerne e-boxen fra hjelmen og sette
dem på plass på nytt.

6. N-COM BLUETOOTH SOM SAMTALEANLEGG
Med N-com Bluetooth Kit kan man koble to hjelmer til hverandre i samtaleanlegg modus. Det finnes to muligheter for
samtaleanleggkobling:
1. Samtaleanlegg via kabel, med bruk av Intercom Wire fra N-Com-linje (se 11.7 “N-com Bluetooth”)
2. Samtaleanlegget via Bluetooth, hvor begge hjelmene er utstyrt med N-Com Bluetooth Kit (se 11.7 “N-com intercom

Bluetooth”)

6.1. Samtaleanlegg via kabel
- For å kunne bruke N-Com Bluetooth kit som samtaleanlegg via kabel, kjøp Intercom Wire, koblingskabelen mellom de to

helmene (solgt separat).
- Forbered pilothjelmen � med Basic Kit og Bluetooth Kit
- Forbered passasjerhjelm � med Basic Kit (Det elektroniske base-kortet, levert av Basic kit bør settes inn på den tilsvarende

plassen under sikringsplaten. Se Basic Kit-instruksjonene for å kunne installere på riktig måte).
- Koble pilothjelmen � til passasjerhjelmen � med den tilhørende Intercom wire-kabel på følgende måte (fig. 8):

• konnektor 1 i liten jack (diam 2,5 mm) av pilothjelmen �.
• konnektor 2 i stor jack (diam 3,5 mm) av passasjerhjelmen �.

Merk: Hvis man kobler Intercom Wire-kabelen når systemet er slått på, kan den slå seg av automatisk for å beskytte seg
mot kortslutning. Systemet er ikke ødelagt allikevel. I dette tilfellet, slå systemet på igjen når kabelen er riktig koblet til.

Advarsel: Hvis intercom wire-kabelen er invertert, er det ikke mulig å føre en samtale mellom de to hjelmene. Uansett er det
ikke fare for at systemet skal bli ødelagt.

NORSK
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5.3. Svare på et telefonanrop
Svar fra hjelmen
- Mobiltelefon mottar et anrop (tone fra klokke; tonen er avhengig av telefonen som er i bruk).
- Stopp kjøretøyet på et sikkert sted i følge gjeldende trafikkregler.
- Press i kort tid tasten “on”.
- For å avslutte anropet, press og hold inne tasten “on” i cirka 2 sekunder (sammensatt lyd i hodetelefonen).
På slutten av anropet er det mulig å reaktivere samtalen med samtaleanlegget ved å presse og hold inne tasten “   ” per
cirka 2 sekunder (sammensatt tone i hodetelefonen).

Advarsel: Noen av funksjoner til mobiltelefonen, for eksempel lydløs modus, identifikasjon av ringer osv… kan ikke sende
lydsignaler til hjelmen. I dette tilfelle test denne funksjonaliteten før du bruker systemet i bevegelsen. 
Merk: Ikke alle mobiltelefoner har muligheten til å svare direkte fra hjelmen. Dette er avhengig av hvilken software som er
installert i telefonen og ikke av N-Com-systemet. Hvis telefonen din ikke aksepterer direkte svar fra hjelmen, bruk funksjonen
automatisk svar (se lenger fremme).
Merk: Ikke alle telefonene sender lyder til hjelmen (og til hver type koblet hodetelefon). Aktiver i dette tilfelle vibrerende
varsling på telefon for å gjenkjenne ankomst av et anrop 
Merk: Hvis det skjer et anrop og to hjelmer er i modus samtaleanlegg, er forbindelsen med passasjerhjelmen avbrutt. 

Advarsel: Hvis du er koblet til passasjeren via kabel, vil den likevel kunne høre pilotstemmen i løpet av anropet. 
Oppmerksomhet: Ikke svar på et telefonanrop mens du kjører.

Automatisk svar
- Forbered telefonen din (hvis mulig) for å kunne svare automatisk når den er tilkoblet via Bluetooth til en hodetelefon.
- Ved et anrop, svarer telefonen automatisk og det er mulig å snakke. Hvis man er koblet til Passasjeren (via kabel eller via

Bluetooth), blir kommunikasjonen automatisk avbrutt.

Merk: På slutten av anropet er det mulig å reaktivere kommunikasjonen i samtaleanlegget ved å presse og holde inne tasten
“   ” i cirka 2 sekunder (sammensatt tone i hodetelefonen).

5.4. Avvise et telefonanrop (kun HF profil)
- Mobiltelefon mottar et anrop (tone fra klokke; tonen er avhengig av telefonen som er i bruk).
- Stopp kjøretøyet på et sikkert sted i følge gjeldende trafikkregler.
- Press og hold inne i cirka 3 sekunder tasten “on”.

5.5. Gjøre et anrop
- Stopp kjøretøyet på et sikkert sted i følge gjeldende trafikkregler.
- Koble fra passasjeren ved å press tasten “on” i cirka 3 sekunder.
- Gjør et anrop med de modusene som finnes på din mobiltelefon.
- På slutten av anropet er det mulig å koble passasjeren til igjen ved å presse og holde inne tasten “   ” i 2 sekunder (tone i

hodetelefon).

58
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Merk: Noen telefoner krever aktivering av Bluetoothforbindelse med hjelmen før man ringer, som er mulig ved å presse
tasten “on” i kort tid. Andre telefoner sender kommunikasjonen direkte til hjelmen, uten at man behøver å trykke på tasten.
Bruk instruksjoner som følger med din telefon for videre informasjon.
Oppmerksomhet: Ikke ring i telefonen mens du kjører.  

5.6. Stemmeanrop og avanserte funksjoner
Noen mobiltelefoner tillater stemmeanrop eller andre operasjoner med stemmekommando. For å gjøre et stemmeanrop:

- Koble fra passasjeren (hvis han er tilkoblet) press og hold inne tasten “on” i cirka 3 sekunder.
- Press i kort tid tasten “on”. På denne måten aktiveres stemmemodus i telefonen. Følg deretter instruksjonene til telefonen

din for å kunne ringe eller gjøre andre stemmekommandoer.

Merk: Det er best å registrere stemmekommandoer direkte fra hjelmen hvis telefonen har denne muligheten. Dette forenkler
godkjennelsen av stemmekommandoen.

Merk: I tilfelle funksjonssvikt, er det mulig å gjøre en “reset” av systemet. Det er nok å fjerne e-boxen fra hjelmen og sette
dem på plass på nytt.

6. N-COM BLUETOOTH SOM SAMTALEANLEGG
Med N-com Bluetooth Kit kan man koble to hjelmer til hverandre i samtaleanlegg modus. Det finnes to muligheter for
samtaleanleggkobling:
1. Samtaleanlegg via kabel, med bruk av Intercom Wire fra N-Com-linje (se 11.7 “N-com Bluetooth”)
2. Samtaleanlegget via Bluetooth, hvor begge hjelmene er utstyrt med N-Com Bluetooth Kit (se 11.7 “N-com intercom

Bluetooth”)

6.1. Samtaleanlegg via kabel
- For å kunne bruke N-Com Bluetooth kit som samtaleanlegg via kabel, kjøp Intercom Wire, koblingskabelen mellom de to

helmene (solgt separat).
- Forbered pilothjelmen � med Basic Kit og Bluetooth Kit
- Forbered passasjerhjelm � med Basic Kit (Det elektroniske base-kortet, levert av Basic kit bør settes inn på den tilsvarende

plassen under sikringsplaten. Se Basic Kit-instruksjonene for å kunne installere på riktig måte).
- Koble pilothjelmen � til passasjerhjelmen � med den tilhørende Intercom wire-kabel på følgende måte (fig. 8):

• konnektor 1 i liten jack (diam 2,5 mm) av pilothjelmen �.
• konnektor 2 i stor jack (diam 3,5 mm) av passasjerhjelmen �.

Merk: Hvis man kobler Intercom Wire-kabelen når systemet er slått på, kan den slå seg av automatisk for å beskytte seg
mot kortslutning. Systemet er ikke ødelagt allikevel. I dette tilfellet, slå systemet på igjen når kabelen er riktig koblet til.

Advarsel: Hvis intercom wire-kabelen er invertert, er det ikke mulig å føre en samtale mellom de to hjelmene. Uansett er det
ikke fare for at systemet skal bli ødelagt.
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6.2. Samtaleanlegg via Bluetooth
• Forbered pilothjelmen med Basic Kit og Bluetooth Kit
• Forbered passasjerhjelmen med Basic Kit og Bluetooth Kit

For at to Bluetooth- kit skal kunne kommunisere med hverandre, må de være tilkoblet, dvs. at de må være presentert for
hverandre.

6.2.1. Tilkobling av to Bluetooth kit
1. Ha de to hjelmene i nærheten (0-3 meter). Sjekk at begge Bluetooth e-boxene er slått av 
2. Press og hold inne tasten “on”. Etter de 3 første sekundene begynner e-boxen å lyse; fortsett å holde inne i 3 sekunder

til, til lysdioden begynner å blinke fort og e-boxen gir fra seg en høy tone, som indikerer tilkobling modus.
3. Med den samme prosedyren sett også den andre hjelmen i tilkobling modus.
4. Når begge hjelmene er i tilkobling modus (begge lysene linker) press i kort tid tasten “on” på pilothjelmen. Uten denne

operasjonen kan ikke tilkoblingen fungere bra.
5. Etter noen sekunder, gjenkjenner hjelmene hverandre, og en lyd signaliserer at tilkoblingen er riktig utført og kommunikasjon

via samtaleanlegget er åpnet.
6. Slå av begge systemene for å registrere tilkoblingsinformasjonen i minnet.

Hvis operasjonen ikke lykkes, slå av begge hjelmene og gjenta operasjonen fra punkt 1). 

Merk: Tilstedeværelsen av andre opererende Bluetoothapparater kan gjøre at tilkoblingsprosedyren går langsommere eller
blir vanskeligere.
Merk: Hvis du allerede har tilkoblet mobiltelefonen før tilkobling av Bluetooth Kit-systemet, sjekk om denne tilkoblingen
fremdeles er i operasjon. I motsatt tilfelle, repeter tilkoblingen til telefonen.
Alle tilkoblingene blir i minnet selv når hjelmene er slått av, og informasjonen forblir når de er slått på. Tilkoblingsprosedyren
repeteres bare hvis man skulle bruke systemer som er forskjellige fra de som allerede er tilkoblet. 

Oppmerksomhet: Ikke gjør tilkoblingsprosedyren mens du kjører.
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6.2.2. Bruk av Bluetooth-samtaleanlegg
For å kunne bruke to Bluetooth Kit i samtaleanlegget er det nødvendig at de to Bluetooth e-boxene allerede har blitt tilkoblet,
som beskrevet over.
- Slå først på e-boxen til Passasjeren og deretter e-boxen til Piloten. Når systemet starter, søker pilothjelmen etter

passasjerhjelmen; når den er funnet opprettes automatisk samtaleanlegg kommunikasjon.

Merk: Hvis en slår først på pilothjelmen, eller i andre tilfeller der Bluetoothkoblingen forsvinner (en fjerner seg mer enn 10
meter vekk eller koblingen frivillig deaktiveres), er det nok å trykke og holde inne tasten “   ” i e-boxen til piloten i cirka 2
sekunder (akustisk signal). På denne måten aktiveres søket. 
Kun Pilot e-boxen kan aktivere kommunikasjon via samtaleanlegg. Begge e-boxene kan derimot avbryte den.

7. BRUK AV ANNET AUDIO-PERIFERUTSTYR
Med N-Com-systemet kan man lytte til forskjellige lydapparater, som kan kobles gjennom den tilsvarende lille kabelen
Multimedia wire (solgt separat).
Det er mulig å høre MP3, FM-radio, koble seg til et satellittnavigasjonssystem osv, ved bruk av utgang 3,5mm som vanligvis
eksisteres i disse apparatene for hodetelefoner.

Oppmerksomhet: Når det gjelder trafikkregler, å høre på andre apparater må ikke forstyrre kjøringen, som har absolutt
prioritet. Bruk de elektroniske apparatene og N-Com-systemet mens kjøretøyet er i ro, i følge gjeldende trafikkregler.
Oppmerksomhet: Bruk av veldig høyt volum kan forstyrre føreren av kjøretøyet og skape farlige situasjoner eller redusere
muligheten for å kunne høre lyder utenfra; reguler lydstyrken før du bruker systemet i bevegelsen.

7.1. Forbindelse med Multimedia Wire
- konnektor 3 (3 poler - med rødt bånd) ved inngangen til den ytre lydenheten (fig. 9).
- konnektor 4 (4 poler) ved inngangen til hjelmen (fig. 9).

Merk: Lyden som kommer fra lydkilden koblet til hjelmen blir hørt av både piloten og passasjeren. Hvis passasjeren ikke vil
lytte, koble fra passasjeren.
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Slå på

Slå av

Lydstyrke +

Lydstyrke -

Svar anrop

Stemmeanrop

Legge på/avvise telefonanrop

Deaktivere samtaleanlegg-modusen

Reaktivere samtaleanlegg-modusen

Mikrofoner dempete

Mikrofoner aktive

Tilkobling (systemet slått av)

Legge på telefon (HF profil)

Koble fra telefon (HF profil)

Overføring av anrop (profil HF)

7.2. Funksjon “Mute”
“Mute“- funksjonen som fjerner begge mikrofonene, gjør at man kan høre uten å bli forstyrret av mikrofonene. 
Aktivering: Press og hold inne tasten “   ” i cirka 2 sekunder (sammensatt tone sendt).
Deaktivering: Press og hold inne tasten “    ” i cirka 2 sekunder (sammensatt tone sendt).

8. FORKORTET KOMMANDOSKJEMA

9. BATTERI
9.1. Installasjon av batteriet
Batteriet skal installeres på Basic Kit. Bruk alle instruksjoner av Basic Kit spesifikk til hjelmen din for å installere batteriet på
riktig måte.

9.2. Advarsler om bruk av oppladebare batterier
Apparatet er drevet av et oppladbart batteri. De nye batteriene når kun maksimum prestasjon etter at de er fullstendig ladet
og utladet to eller tre ganger. Batteriet kan lades og utlades flere ganger, men etter hvert blir det tomt. Når den kontinuerte
samtaletiden og ventetiden blir bemerkelsesverdig redusert i forhold til det normale, er det nødvendig å erstatte batteriet.
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FIG. 11

Oppmerksomhet: Bruk kun batterier, batteriladere og tilbehør godkjent av Nolan for denne apparatmodellen.
- Koble batteriladeren fra stikkontakten og fra apparatet når den ikke blir brukt. La ikke batteriet være koblet til batteriladeren i

for lange perioder.. Ekstreme temperaturer kan påvirke ladningskapasiteten til batteriet.
- Bruk ikke batteriene til andre formål enn dem som er forskrevet. Bruk aldri batterilader eller batterier som er ødelagte.
- Ikke kortslutt batteriet.
- Behold batteriet ved temperaturer mellom 10°C og 35°C. 
- Ikke kast batteriene i flammer! Kasser batteriene i forhold til gjeldende regelverk på stedet. Ikke kast batteriene i husavfallet.
- Bruk kun batteriladeren som er leveres med apparatet. Ikke lad batteriet med andre ladere.
- Hvis systemet ikke blir brukt over en lengre periode, ta e-boxen ut av hjelmen.

9.3. Lading av batteriet
Før du bruker N- com-apparatet for første gang, lad batteriet helt fullt, i minst 10 timer. For å oppnå de beste resultater med
batteriet er det best, ved første ladning, å utføre en fullstendig ladningssyklus. Deretter er det mulig å lade batteriet i kortere
perioder. Når det er mulig, er det best å utføre en fullstendig oppladningssyklus.

1. Koble batteriladeren til det elektriske nettverket. Det grønne lyset slår
seg på på batteriladeren.

2. Sett inn batteriladerkonnektoren i den tilsvarende konnektoren (fig. 11)
inni hjelmen. Når det røde lyset på batteriladeren lyser, signaliserer
dette at konnektoren er riktig satt inn og ladningen er i gang.

3. Når ladningen er ferdig, blir lyset grønt igjen. Ta ut konnektoren og fjern
batterilader fra stikkontakt.

Noen modeller av batteriladerene kommer ikke med lampe som viser batteriets status. I slike tilfeller, vær oppmerksom på
at det tar ca 3 timer å topplade batteriet.

9.4. Signal ved utladet batteri
I løpet av operasjonen signaliserer systemet når batteriet er i ferd med å bli tomt, og går over på “Reserve”.
Når batteriladningen sin autonomi kommer ned til ca. 2 timer, begynner også tastene “   ” og “    ” å blinke for å signalisere
status for “Reserve”. Reservestatusen signaliseres ca. hvert 6 minutt med 3 etterfølgende akustiske signaler.

10. VEDLIKEHOLD
Produktet N-Com har ikke behov for spesielle vedlikeholdsoperasjoner. Hvis du har brukt systemet i regnet, demonter e-
boxen fra sin plass, og tørk den med varmt luft. Tørk de eksterne delene som ble våte, med spesiell varsomhet på områdene
hvor kontaktene er. Hvis systemet blir vått flere ganger, kan det hende at det skjer en oksidering, som kan skade de elek-
triske kontaktene. I slike tilfeller kan det hjelpe å pusse konnektorkontaktene som er festet til lokket og e-boksen med alkohol
eller et antioksiderende middel.

11. UTVALG AV N-COM-PRODUKTER
11.1. Basic kit
Det er det minste utstyret man enklest installerer i Nolan hjelmer for å forberede N-Com- kommunikasjonssystemer. Det
består av et par høytalere og en mikrofon.

� �
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N-Com Bluetooth N-com Intercom Bluetooth

N-Com Mobile N-Com Intercom

11.2. Intercom kit
Der er samtaleanleggsystemet via kabel som gjør at motorsyklisten kan snakke med passasjeren (begge Nolanhjelmene bør
ha N-Com-kapasitet og de bør være utstyrt med Basic kit).
Esken inneholder: E-box Intercom, Intercom wire, batteri, batterilader; 
11.3. Bluetooth kit
Det er systemet med Bluetooth trådløs teknologi som gjør at man kan koble seg til Bluetooth mobiltelefonen og/eller en
annen hjelm som er utstyrt med Bluetooth Kit (begge Nolanhjelmene bør ha N-Com-kapasitet og de bør være utstyrt med
Basic kit).  Esken inneholder: e-box bluetooth, batteri, batterilader;
11.4. Mobile wire
Det er koblingskabelen fra din Mobiltelefon og et N-Com-system. N-Comutvalget tilbyr forskjellige typer kabler ifølge
telefonmodellen.
11.5. Multimedia wire
Det er kabelen til N-Comsystemene som gjør at man kan kobler seg til en ekstern lydkilde gjennom utgangen 3,5mm som
vanligvis eksisteres i disse apparatene for hodetelefoner.
11.6. Intercom wire
Det er koblingskabelen fra to hjelmer i N-Com-systemet.
11.7. N-Com modulære kommunikasjonssystemer

12. BEGRENSET GARANTI
Med BEGRENSET GARANTISERTIFIKAT, garanterer Nolan® innkjøper at produktet er uten material -og produksjonsdefekter når
det ble kjøpt.
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Vi ber deg om å:
• Lese varslene for sikkerhet og riktig bruk.
• Ta hensyn til garantiinnhold og betingelser.
• Beholde kvitteringen. Det er nødvendig å vise den i tilfelle reparasjon i garantiperioden. I disse tilfellene blir produktet sendt

til leverandøren som solgte produktet.

12.1. Garantidekning
Hvis produktet viser defekter i løpet av 2 (to) år dekket av begrenset garanti, vil Nolan® kunne tilby gjennom sine nettverk av
distributører, og etter å ha verifisert defekten, reparasjon eller erstatning av det defekte produktet. Nolan® tilbyr alt materiale og
arbeid som er nødvendig for å ordne defekten, unntatt defekter vist i paragrafen “Unntak og begrensinger av dekning”.

12.2. Unntak og begrensinger av dekning
Denne garantien dekker kun material -og produksjonsdefekter. Nolan® kan ikke stå til ansvar for defekter på produktet som
kan være forårsaket helt eller delvis av:

a) defekter eller skader som er forårsaket av bruk av Produktet under annerledes forhold enn de vanlige.
b) skader forårsaket av feil bruk og bruk som ikke er ifølge instruksjoner for bruk og vedlikehold av produktet levert av

Nolan®.
c) uforsiktig og anormal bruk av de interne og eksterne delene.
d) hver skade som er resultat av en ulykke.
e) hver forandring eller modifisering gjort med hjelmen eller i N-Com-systemet av brukeren eller en tredjemann.
f) fargeforandring eller skader forårsaket av utsettelse for skadelige kjemiske produkter.
g) bruk av uforenelige tilbehør som ikke er del av produktutvalget til N-Com.
h) I tillegg, dekker ikke garantien defekter på produktet som er forårsaket av uforutsigbare hendelser, forandringer eller

bearbeidelser, uovervinnelige hindringer eller skader forårsaket av kontakt med vesker.
i) De interne delene av hjelmen er ikke og kan ikke bli vanntette og hver utsettelse for regn, fuktighet, kontakt med mat eller

andre vesker kan resultere i skader på de elektroniske N-COM apparatene, skader som Nolan ikke kan ta på seg ansvaret
for. 

j) Forbruksdelene som er utsatt for slitasje som f. eks. det oppladbare batteriet og koblingskablene mellom de forskjellige
N-Com-systemene eller mellom N-Com-systemer og andre apparater, er ekskluderte fra garantien.

k) Siden systemet for mobiltelefonene ikke er levert av Nolan®, tar den ikke på seg ansvaret for drift, dekning, tjenester eller
utvalget til disse systemene. 

l) Når produktet er brukt sammen med tilbehør eller utstyr som ikke er levert av Nolan®, kan ikke Nolan® garantere for riktig
fungering av kombinasjonen produkt/periferutstyr, heller ikke akseptere etterspørsler etter intervensjon i garantien i tilfeller hvor
produktet blir brukt på en slik måte.

m)Nolan® kan ikke ta på seg ansvaret hvis produktet viser begrenset funksjonalitet forårsaket av måten mobiltelefonene
fungerer på eller andre tilbehør eller utstyr som ikke er levert av Nolan®.

n) Berøring av det indre elektroniske kortet eller andre deler av N-Com-systemet gjør garantien ugyldig.
o) I tillegg er det ikke dekket i garantien for spesifikke eller subjektive situasjoner som kan skje ved bruk av hjelmen, som, f.

eks. problemer med komfort mens kjøring pågår eller aerodynamisk rasling eller susing.

Nolan® kan på ingen måte stå til ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader (inkludert, uten noen begrensning, personskader)
forårsaket av mangel på oppfyllelse av forpliktelser skrevet i garantien for Nolan®- produktene.
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12.3. Gyldighet for denne begrensede garantien
Denne garantien er kun gyldig hvis det ved kjøp er vedlagt et registreringsskjema hvor alle feltene er riktig utfylt og det
inneholder:
1) Produktnavn.
2) Navn og stempel av autorisert leverandør.
3) Kjøpsdato for produktet.
4) Navn og adresse til kjøperen.

Nolan® reserverer seg retten til å ikke reparere innenfor garantiperioden hvis denne informasjonen er fjernet eller forandret
etter det første kjøpet av produktet hos leverandøren.

12.4. Prosedyre for å sende eventuelle reklamasjoner
For å sende enhver reklamasjon som dekkes av garantien, bør kjøperen anmelde direkte til leverandøren som hjelmen ble
kjøpt fra, og samtidig vise produktet med defekten, kopi av kvittering og registreringsskjema av garantien, fullstendig utfylt,
som vist over.
FØR DU HENVENDER DEG TIL LEVERANDØREN, ANBEFALER VI DEG AT DU LESER NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONENE
FOR RIKTIG BRUK AV PRODUKTET. 
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN UTLØPER FULLSTENDIG ETTER 2 (TO) ÅR FRA KJØPSDATO. 
Vedlikehold utført innenfor garantiperioden forlenger ikke selve garantiperioden. Derfor, i tilfelle produktet eller en komponent
skal byttes, får ikke produktet eller komponenten som erstattes ny garantiperiode, utløpet for garantien vil fremdeles være fra
produktets kjøpsdato.
I tilfelle av reparasjoner eller erstatninger av elektroniske komponenter, der Nolan® reparerer eller erstatter produktet, får
dette produktet en garantiperiode lik resten av originalgarantien eller nitti (90) dager fra reparasjonsdato (den lengste
perioden blir brukt).
Reparasjonen eller erstatningen kan også utføres med fornyete komponenter med tilsvarende funksjonalitet.
Delene eller komponentene som erstattes eies da av Nolan®.
DENNE GARANTIEN ANNULLERER OG ERSTATTER HVER SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG GARANTI FRA LOVEN SOM KAN
INNSKRENKES AV DE INVOLVERTE PARTENE; NOLAN® GIR IKKE NOEN SPESIFIKK GARANTI FOR DRIVVERDIGHET
ELLER SKIKKETHET AV PRODUKTET. IKKE I NOEN TILFELLER KAN NOLAN TA PÅ SEG ANSVARET FOR TILFELDIGE
SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM FOR EKSEMPEL, TAP AV PROFITT ELLER KOMMERSIELLE SKADER, HVIS DISSE
SKADENE IKKE ER GODKJENT AV LOVEN.
NOLAN® RESERVERER SEG RETTEN TIL I HVILKET SOM HELST ØYEBLIKK Å MODIFISERE KARAKTERISTIKKER,
FUNKSJONALITET, KOMPATIBILITET, SOFTWARE UTEN Å GI BESKJED PÅ FORHÅND.
Noen land tillater ikke ekskludering eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, eller begrensning av varighet av
implisitt garanti; derfor kan ikke begrensningen eller ekskluderingen som tidligere nevnt være gjeldende. 
Denne garantien har ikke innflytelse på kundens rettigheter under fungerende nasjonale virkefelt og kundens forbruksrettigheter
i konfrontasjon med leverandøren vedtatt i kjøp/ salg- kontrakten.
Denne garantien er gyldig i hele det europeiske territorium og er den eneste uttrykkelige garantien fra Nolan® i forhold til salg
av sine egne produkter. Dette forringer ikke rettighetene til kjøperen som er uttrykkelig forutsatt i Direktiv 1999/44/CE.
Denne garantien forringer ikke forbruksrettighetene forutsatt i loven, og spesielt de som er forutsatt i cfr D.Lgs 2 februar
2002. 24.
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