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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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Gelukwensen met de aankoop van een Nolan N-Com product.
Het N-Com Bluetooth Kit systeem is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologiefin en de beste
materialen. Door middel van de vele tests en de nauwgezette ontwikkeling van het systeem, heeft men de hoogste
audiokwaliteit bereikt.
Met het N-Com Bluetooth Kit systeem kan men uw Bluetooth GSM draadloos verbinden. Het systeem kan uitgebreid
worden met het accessoire Intercom Wire, waarmee men via interfoon kan praten met een Nolan N-Com helm,
voorzien van de Basic kit.
Het systeem kan worden uitgebreid met het accessoire Multimedia Wire, waarmee men Cd-spelers, Mp3-spelers,
navigatiesystemen enz… kan verbinden, voorzien met een audio-uitgang van 3,5 mm, die deze apparaten normaalgezien
gebruiken voor de koptelefoondopjes.
Wanneer beide helmen zijn voorzien van een N-Com Bluetooth Kit, is het mogelijk om de Bluetooth GSM draadloos aan
te sluiten én draadloos te praten via interfoon tussen de twee helmen.

1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID
1.1. Normatieve referenties
1.2. Verkeersveiligheid
1.3. Gebruik op veilige plaatsen
1.4. Gebruik op gepaste wijze
1.5. Gekwalificeerd personeel
1.6. Accessoires en batterijen
1.7. Afvalverwerling

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING
3. INSTALLATIE

3.1. Werkingsschema
3.2. Handelingen i.v.m de installatie van het systeem

4. BASISFUNCTIES
4.1. Het systeem aanschakelen
4.2. Het systeem uitschakelen
4.3. Het volume regelen
4.4. Het desactiveren en heractiveren van de interfoon

modaliteit
5. WERKING MET DE GSM

5.1. N-Com aansluiting aan een Bluetooth GSM
5.2. Werking van het Handsfree (HF) profiel
5.3. Het antwoorden aan een oproep
5.4. Het weigeren van een oproep (enkel HF profiel)
5.5. Een telefoongesprek uitvoeren
5.6. Vocal calls en ontwikkelde functies

6. N-COM BLUETOOTH ALS INTERFOON
6.1. Interfoon via kabel
6.2. Interfoon via Bluetooth
6.2.1. Twee Bluetooth Kits aansluiten
6.2.2. Gebruik van de Bluetooth interfoon

7. HET GEBRUIK VAN ANDERE AUDIO-RANDAPPARATUUR
7.1. Verbinding met Multimedia Wire
7.2. “Mute” Functie

8. SAMENVATTEND SCHEMA VAN DE BEDIENINGEN
9. BATTERIJ

9.1. Installatie van de batterij
9.2. Waarschuwingen in verband met het gebruik van

heroplaadbare batterijen
9.3. Het opladen van de batterij
9.4. Melding van een lege batterij

10. ONDERHOUD
11. HET GAMMA VAN N-COM PRODUCTEN

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. De modulaire communicatiesystemen N-Com

12. GELIMITEERDE GARANTIE
12.1. Dekking van de garantie
12.2. Uitsluitingen en limitaties van de dekking
12.3. Geldigheid van deze gelimiteerde garantie
12.4. Verzendingsprocedure van eventuele klachten

13. REGISTRATIEFORMULIER VAN DE GARANTIE

INHOUD
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1. WAARSCHUWINGEN en VEILIGHEID
Lees aandachtig deze handleiding, en eveneens de handleiding van andere N-Com kits die men gaat combineren met de
N-Com Bluetooth kit. Lees onderstaande eenvoudige normen. Het niet respecteren van deze normen kan gevaarlijke
situaties veroorzaken.

Aandacht: Het product mag niet worden gebruikt voor officifile en niet-officifile competities, op motorbanen, circuits, pistes
en dergelijk.

Aandacht: De installatie van het N-Com Bluetooth kit systeem verhoogt het gewicht met ongeveer 60g, wat moet worden
opgeteld bij het gewicht van de helm en de andere accessoires.

Waarschuwing: De elektronische onderdelen van het N-Com systeem binnenin de helm zijn niet waterbestendig. Men moet
dus vermijden dat de binnenkant van de helm nat wordt, ook de binnenbekleding, om het systeem niet te beschadigen.
Indien er toch water binnenin de helm komt, verwijdert men het N-Com systeem en de comfortkap van de helm, en laat men
deze drogen. Verwijder de connector van de batterij en laat deze drogen.

1.1. Normatieve referenties
De producten van de N-Com lijn zijn conform het normenstelsel, volgens onderstaand schema:

Basic Kit Conform de Richtlijn 89/336/CEE.
Intercom Kit Conform de Richtlijnen 73/23/CEE en 89/336/CE.
Bluetooth Kit Het Bluetooth systeem is conform de essentifile veiligheidsvereisten

en andere relevante voorschriften van de Richtlijn 99/5/CE.

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk, eigendom van Bluetooth SIG, Inc

1.2. Verkeersveiligheid
Respecteer alle van kracht zijnde verkeersregels. Tijdens het rijden mogen de handen enkel worden gebruikt om het voertuig
te besturen. Elke uit te voeren handeling in verband met het N-Com systeem moet worden uitgevoerd wanneer het voertuig
stilstaat.

In het bijzonder:
- Voorzie de telefoon van de automatische antwoordfunctie (raadpleeg de instructies van de telefoon in verband met deze

functie). Indien de telefoon deze functie niet heeft, stopt men het voertuig op een geschikte plaats, door de verkeersregels
te respecteren, vooraleer men antwoordt aan de oproep.

- Niet telefoneren tijdens het rijden. Stop het voertuig op een geschikte plaats door de verkeersregels te respecteren, en
daarna voert men het telefoongesprek uit.

- Regel het volume zodanig dat het niet hindert of zorgt voor afleiding tijdens het rijden, en zodat men steeds de externe
geluiden op een duidelijke manier kan horen.

- Tijdens het rijden mag men de GSM niet gebruiken.
- In elk geval moet men eerst en vooral de verkeersregels respecteren en het voertuig besturen.

1.3. Het gebruik op veilige plaatsen 
- Voor het gebruik van N-Com moet men alle beperkingen en indicaties respecteren in verband met het gebruik van GSM’s. 
- Schakel de GSM of het N-Com systeem niet aan wanneer dit verboden is of wanneer het apparaat interferenties of

gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

NEDERLANDS
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- Schakel uit wanneer men brandstof tankt. Gebruik het N-Com systeem niet in tankstations. Gebruik het mechanisme niet
in de nabijheid van brandstoffen of chemische producten.

- Schakel uit in de nabijheid van ontplofbaar materiaal.

1.4. Het gebruik op gepaste wijze 
- Gebruik het mechanisme enkel in de normale positie, zoals beschreven in de relatieve documentatie van het product.
- Probeer niet om het N-Com systeem te demonteren, te forceren of delen ervan te wijzigen.

1.5. Gekwalificeerd personeel 
- Enkel gekwalificeerd personeel mag technische assistentie verlenen op dit product. Wanneer het slecht werkt, wendt men

zich tot uw vaste verkoper.
- De helm is een veiligheidsproduct, het forceren van de helm en/of van het inwendig elektronisch systeem, kan gevaarlijk

zijn en doet de garantie van het product vervallen.

1.6. Accessoires en batterijen 
- Gebruik voor het mechanisme enkel door Nolan goedgekeurde types van batterijen, batterijenopladers en accessoires.
- Het gebruik van andere types dan aangeduid kan gevaarlijk zijn en doet alle garantie vervallen.
- Voor de beschikbaarheid van de goedgekeurde accessoires, wendt men zich tot uw vaste verkoper.
- Wanneer men de stroomtoevoerkabel van eender welk accessoire of batterijenoplader losmaakt, trekt men aan de plug en

niet aan de kabel zelf.
- Gebruik de batterijen niet voor andere doeleinden. 
- Gebruik nooit beschadigde batterijenopladers of batterijen.
- Veroorzaak geen kortsluiting aan de batterijen.
- Bewaar de batterijen aan een temperatuur tussen 10°C en 35°C. 
- Brand- en ontploffingsgevaar: werp de batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen! 
- Werp de batterijen niet bij het stadsafval. Verwerk de batterijen door de lokale normen te respecteren. 

1.7. Afvalverwerking
Als referentie gebruikt men deze handleiding en de relatieve handleiding van de andere delen van het N-Com systeem, voor
de afvalverwerking van het systeem. 
Eens men het systeem heeft verwijderd, handelt men volgens onderstaande indicaties:

- Wanneer men op een product dit symbool vindt, valt dit product onder de Europese Norm
2002/96/EC.

- Alle elektrische en elektronische producten zouden afzonderlijk moeten verwerkt worden volgens
de gemeentelijke gescheiden afvalophaling, door mioddel van een specifieke ophaling die wordt
vastgesteld door de regering of de plaatselijke autoriteiten.

- De correcte verwerking van verouderde apparaten draagt toe tot het voorkomen van mogelijke
negatieve gevolgen voor de gezondheid en voor het milieu.

- Werp de batterij niet bij het stadsafval.
- De batterij en de elektrische en elektronische onderdelen moeten worden gedemonteerd, gescheiden

en overhandigd aan specifieke centra voor de gescheiden afvalophaling, die geautoriseerd zijn voor de
afvalrecyclage.

- Voor meer gedetailleerde informatie in verband met de afvalverwerking van verouderde apparaten,
contacteert men de gemeente, de dienst voor afvalverwerking of de winkel waar men het product
heeft gekocht.
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FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4

FIG. 5 FIG. 6 FIG. 7

- Nadat men de Basic Kit binnenin de helm heeft geplaatst, plaatst men de zelfklevende hermetisch afsluitende pakking
rondom de 10-wegsconnector, op onderstaande wijze: 
• Verwijder het beschermplaatje N-Com van de helm (fig. 2).
• Verwijder de beschermende film van de pakking.
• Plaats de pakking rondom de 10-wegsconnector, zoals aangeduid in figuur 3 en 4.

- Plaats de e-box in de speciale ruimte (fig. 5). Plaats eerst het voorste deel, daarna drukt men op de e-box zodat beide
haakjes volledig vastklikken (fig. 6). Om de e-box te verwijderen, schuift men aan beide haakjes zodat de e-box zelf er uit
klikt (fig. 7).

Waarschuwing: Stel de helm niet bloot aan weersomstandigheden, zonder dat de e-box of het beschermplaatje
aanwezig zijn.

4. BASISFUNCTIES
Alle functies van het N-Com systeem worden geactiveerd met de drie toetsen “   ”, “on” en “    ” op de e-box. Elke bediening
die wordt uitgevoerd wordt bevestigd door een speciale biep, afhankelijk van de functie. Op deze manier is het mogelijk om alle
functies te bedienen wanneer men de helm op heeft.

� �
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Nr 1
E-box Intercom

Nr 1 
Hermetisch afsluitende pakking

Nr 1
Heroplaadbare batterij

Nr 1
Batterijenopla-der

N-Com Bluetooth N-com Intercom Bluetooth

FIG. 1

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING
In de verpakking van de N-Com Bluetooth kit vindt men:

3. INSTALLATIE
3.1. Werkingsschema
Het volgende schema illustreert de verbindingsmogelijkheden van het Nolan N-Com Bluetooth kit systeem.

3.2. Handelingen in verband met de installatie van het systeem
Waarschuwing: Om het N-Com Bluetooth kit systeem te gebruiken moeten beide Nolan N-Com helmen uitgerust zijn met
de Basic Kit (afzonderlijk verkrijgbaar). Raadpleeg de specifieke instructies van de Basic Kit voor de correcte assemblage
van de helm.
Nota: Vooraleer men het N-Com Bluetooth Kit systeem gaat gebruiken, moet men de batterij opladen zoals aangeduid in
paragraaf 9.

Helm van de Bestuurder �
- Plaats de batterij in de speciale ruimte in de Basic Kit (raadpleeg de specifieke instructies van de Basic Kit). De helm van

de bestuurder is de helm met de batterij, en zal dus worden uitgerust met de e-box.
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4.1. Het systeem aanschakelen
- Plaats de e-box Intercom in de speciale zit op de helm.
- Druk en blijf drukken op “on” voor 2 seconden, tot de led aangaat en men de biep hoort in de koptelefoon.
- Laat de toets los.

De led van de toets “on” begint langzaam te knipperen. Bij het aanschakelen opent het systeem automatisch de
interfooncommunicatie.

4.2. Het systeem uitschakelen
- Druk en blijf drukken op de toets “on” voor ongeveer 4 seconden tot men de biep hoort en de led uitgaat.

4.3. Het volume regelen
- Schakel het systeem aan
- Druk op de toetsen “   ” of “    ”  om het volume te regelen.
Men kan het volume regelen, van minimum tot maximum, in 7 niveau’s. Elke keer men op de toetsen “   ” of “    ” drukt
(bevestigd door een biep in de koptelefoon), verhoogt of verlaagt men het volume met één niveau tot men aan het maximum
of het minimum komt, aangegeven door een hoge of lage biep.
Waarschuwing: de GSM’s (en/of andere aan de N-Com verbindbare mechanismen) beschikken over een eigen volumeregeling.
Regel het audioniveau van het verbonden mechanisme en van de N-Com , zodat men het gewenste volume verkrijgt vooraleer
men gaat rijden.
Aandacht: het gebruik van een hoog volume kan hinderen bij het rijden, en gevaarlijke situaties of het verminderen van de
externe geluiden veroorzaken.

4.4. Het desactiveren en heractiveren van de interfoon modaliteit
Desactivatie
- Druk en blijf drukken op de toets “on” voor ongeveer 3 seconden. 
Nota: Wanneer men verbonden is via interfoon (via Intercom wire of via Bluetooth) en men wil een telefoongesprek uitvoeren,
moet men de verbinding desactiveren vooraleer men het telefoongesprek uitvoert.

Heractivatie
- Druk en blijf drukken op de toets “   ” voor ongeveer 2 seconden (biep in de koptelefoon).
Aandacht: wanneer men verbonden is via Bluetooth, kan enkel de helm van de bestuurder de interfoon modaliteit heractiveren
(raadpleeg paragraaf 6.2.2 “Gebruik van de Bluetooth interfoon”).
Nota: Wanneer het systeem slecht werkt, is het mogelijk om een “reset” van het systeem uit te voeren. Het is voldoende
om de e-box te verwijderen, en hem opnieuw te plaatsen.

5. WERKING MET DE GSM
Om het N-com Bluetooth systeem te doen werken met de GSM, moet men deze laatste aansluiten aan het N-Com systeem.

5.1. N-Com aansluiting aan een Bluetooth GSM
Om te kunnen communiceren tussen twee Bluetooth mechanismen, moeten deze aan elkaar worden voorgesteld.

� �
� �

�
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Er bestaan twee verschillende aansluitingsprofielen: het Headset (HS) profiel en het Handsfree (HF) profiel. Indien mogelijk
controleert men in de compatibiliteitstabel op de website www.nolan.it, welk profiel uw telefoon gebruikt. In elk geval is het
mogelijk om vervolgens beide profielen uit te proberen, om vast te stellen welk profiel uw telefoon gebruikt. Het N-Com
Bluetooth systeem is in staat om beide systemen, HS e HF, te gebruiken.
Het N-Com systeem wordt door de telefoon aanzien als een Bluetooth koptelefoondopje. Raadpleeg de handleiding van uw
Bluetooth telefoon, onder het item Bluetooth aansluitingsmechanismen, om de aansluitingsprocedure te controleren, die
varieert van telefoon tot telefoon.
Eens men de aansluitingsprocedure van uw telefoon heeft vernomen, gaat men over tot de aansluiting met de helm.

1. Controleer of de Bluetooth e-box uitgeschakeld is.
2. Druk en blijf drukken op de toets “on”. Na de eerste 3 seconden zal de e-box aangeschakeld worden; hou ingedrukt voor

nóg 3 seconden, totdat de led vlug knippert en de e-box biept, die de fase van het aanvaarden van het aansluiten
aanduidt. Op deze manier stelt de helm zich in de Headset (HS) aansluitingsmodaliteit.
2.1. Om het Handsfree (HF) profiel te gebruiken, volgt men dezelfde procedure van punt 2, maar eens men zich in de

aansluitingsmodaliteit bevindt, houdt men de toets “on” ingedrukt voor nóg 3 seconden. Men zal een andere
biep horen en de led zal vlugger knipperen, om zo de HF aansluitingsmodaliteit aan te duiden.

3. Terwijl de helm zich in de aansluitingsmodaliteit bevindt (HS of HF), voert men het opzoeken uit van de Bluetooth
mechanismen volgens de procedure van uw telefoon. 

Nota: wanneer het nodig is om de handeling te herhalen, schakelt men het systeem uit en herbegint men vanaf punt 1). De
aansluiting kan meerdere keren worden herhaald, zonder dat het systeem wordt beschadigd.

4. De naam N-Com HS (of HF, naargelang het gekozen profiel) zal verschijnen op de telefoon, in de lijst van de beschikbare
mechanismen.

5. Selecteer op de telefoon het N-Com HS (of HF) mechanisme.
6. Wanneer men het paswoord moet invullen, drukt men de code 0000 (vier maal nul) in.
7. De helm zal de correct uitgevoerde aansluiting bevestigen door middel van een biep in de koptelefoon, en de led zal

langzaam gaan knipperen.
Nota: Wanneer de aansluiting niet succesvol is uitgevoerd, schakelt men het systeem uit en herhaalt men de aansluitings-
procedure vanaf het begin. De aansluiting kan meerdere keren worden herhaald, zonder dat het systeem wordt beschadigd.
8. Schakel de telefoon en het N-Com systeem uit en daarna opnieuw aan, om de aansluitingsgegevens op te slaan.

Om te controleren of de N-com en de Bluetooth telefoon zijn verbonden, probeert men een telefoongesprek uit te voeren
met de telefoon die is aangesloten aan de helm.

Nota: De aansluiting wordt door de helm en de telefoon opgeslagen, en blijft ook opgeslagen wanneer men ze uitschakelt.
Deze procedure moet dus slechts éénmaal worden uitgevoerd, indien men niet van telefoon of N-com systeem verandert.

Aandacht: Voer de aansluitingsprocedure niet uit tijdens het rijden.
Nota: Wanneer men de telefoon met het Bluetooth Kit systeem verbindt via kabel, moet men de telefoon instellen op het
automatisch antwoorden. 

5.2. Werking van het Handsfree (HF) profiel
Sommige telefoons met HF profiel vragen om een activatie van de Bluetooth verbinding naar de helm. Dit wordt uitgevoerd
door eventjes op de “on” toets te drukken. Raadpleeg de handleiding van uw telefoon voor meer informatie. Eens men de
verbinding heeft uitgevoerd, is het niet mogelijk om te communiceren met een andere helm met Bluetooth Kit.
- Om de verbinding met de telefoon te activeren, drukt men eventjes op de toets “on”.
- Om de verbinding met de telefoon te desactiveren, drukt men tegelijkertijd op de toetsen “   ” en “    ” voor ongeveer 2

seconden.
- Om een oproep door te sturen van de helm naar de telefoon (“Transfer call” functie), drukt men en blijft men tegelijkertijd

drukken op de toetsen “   ” en “    ” voor ongeveer 2 seconden.

� �

� �
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5.3. Het antwoorden aan een oproep
Antwoorden vanaf de helm
- De GSM ontvangt een oproep (met een biep als belsignaal; het type van biep hangt af van de gebruikte telefoon).
- Stop het voertuig op een geschikte plaats, door de verkeersregels te respecteren.
- Druk eventjes op de toets “on”.
- Om het gesprek te befiindigen, drukt men en blijft men drukken op de toets “on” voor ongeveer 2 seconden (biep in de

koptelefoon).
Op het einde van het telefoongesprek is het mogelijk om de interfoonconversatie te heractiveren, door te drukken en te
blijven drukken op de toets “   ” voor ongeveer 2 seconden (biep in de koptelefoon).

Waarschuwing: Sommige functies van GSM’s, bijvoorbeeld de functie met het belsignaal uit, de identificatie van de beller,
enz... zouden het belsignaal niet kunnen doorsturen naar de helm. In dit geval probeert men deze functie uit vooraleer men
het systeem tijdens het rijden gebruikt. 
Nota: Niet alle GSM’s staan het antwoorden vanuit de helm toe. Dit hangt af van de geïnstalleere software in de telefoon,
en niet van het N-Com systeem. Indien de telefoon het antwoorden vanuit de helm niet toestaat, gebruikt men de functie
van het automatisch antwoorden (raadpleeg de volgende pagina’s).
Nota: Niet alle telefoons sturen het belsignaal naar de helm (en naar elk type van aangesloten koptelefoondopje). In dit geval
activeert men de vibratie van de telefoon, die de oproep aankondigt. 
Nota: Wanneer bij aankomst van een oproep twee helmen zich in de interfoonmodaliteit bevinden, wordt de verbinding met
de helm van de passagier onderbroken. 

Waarschuwing: Wanneer men via kabel is verbonden met de passagier, zal deze alleszins de stem van de bestuurder tijdens
het gesprek kunnen horen. 
Aandacht: Niet antwoorden tijdens het rijden.

Het automatisch antwoorden
- Voorzie uw telefoon (indien mogelijk) van het automatisch antwoorden wanneer deze wordt verbonden via Bluetooth aan

een koptelefoondopje.
- Bij aankomst van een oproep zal de telefoon automatisch antwoorden, en is het mogelijk om te praten. Wanneer men is

verbonden met de passagier (via kabel of via Bluetooth) wordt de communicatie automatisch verbroken.
Nota: Op het einde van het gesprek kan men de interfooncommunicatie heractiveren door te drukken en te blijven drukken
op de toets “   ” voor ongeveer 2 seconden (biep in koptelefoon).

5.4. Het weigeren van een oproep (enkel HF profiel)
- De GSM ontvangt een oproep (met biep als belsignaal; het type van biep hangt af van de gebruikte telefoon).
- Stop het voertuig op een geschikte plaats, door de verkeersregels te respecteren.
- Druk en blijf drukken op de toets “on” voor 3 seconden.

5.5. Het uitvoeren van een telefoongesprek
- Stop het voertuig op een geschikte plaats, door de verkeersregels te respecteren.
- Desactiveer de verbinding met de passagier en druk op de toets “on” voor ongeveer 3 seconden.
- Voer het telefoongesprek uit met de voorziene modaliteiten van de GSM.
- Op het einde van het telefoongesprek kan men de passagier herverbinden door te drukken en te blijven drukken op de

toets “   ” voor 2 seconden (biep in de koptelefoon)
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5.3. Het antwoorden aan een oproep
Antwoorden vanaf de helm
- De GSM ontvangt een oproep (met een biep als belsignaal; het type van biep hangt af van de gebruikte telefoon).
- Stop het voertuig op een geschikte plaats, door de verkeersregels te respecteren.
- Druk eventjes op de toets “on”.
- Om het gesprek te befiindigen, drukt men en blijft men drukken op de toets “on” voor ongeveer 2 seconden (biep in de

koptelefoon).
Op het einde van het telefoongesprek is het mogelijk om de interfoonconversatie te heractiveren, door te drukken en te
blijven drukken op de toets “   ” voor ongeveer 2 seconden (biep in de koptelefoon).

Waarschuwing: Sommige functies van GSM’s, bijvoorbeeld de functie met het belsignaal uit, de identificatie van de beller,
enz... zouden het belsignaal niet kunnen doorsturen naar de helm. In dit geval probeert men deze functie uit vooraleer men
het systeem tijdens het rijden gebruikt. 
Nota: Niet alle GSM’s staan het antwoorden vanuit de helm toe. Dit hangt af van de geïnstalleere software in de telefoon,
en niet van het N-Com systeem. Indien de telefoon het antwoorden vanuit de helm niet toestaat, gebruikt men de functie
van het automatisch antwoorden (raadpleeg de volgende pagina’s).
Nota: Niet alle telefoons sturen het belsignaal naar de helm (en naar elk type van aangesloten koptelefoondopje). In dit geval
activeert men de vibratie van de telefoon, die de oproep aankondigt. 
Nota: Wanneer bij aankomst van een oproep twee helmen zich in de interfoonmodaliteit bevinden, wordt de verbinding met
de helm van de passagier onderbroken. 

Waarschuwing: Wanneer men via kabel is verbonden met de passagier, zal deze alleszins de stem van de bestuurder tijdens
het gesprek kunnen horen. 
Aandacht: Niet antwoorden tijdens het rijden.

Het automatisch antwoorden
- Voorzie uw telefoon (indien mogelijk) van het automatisch antwoorden wanneer deze wordt verbonden via Bluetooth aan

een koptelefoondopje.
- Bij aankomst van een oproep zal de telefoon automatisch antwoorden, en is het mogelijk om te praten. Wanneer men is

verbonden met de passagier (via kabel of via Bluetooth) wordt de communicatie automatisch verbroken.
Nota: Op het einde van het gesprek kan men de interfooncommunicatie heractiveren door te drukken en te blijven drukken
op de toets “   ” voor ongeveer 2 seconden (biep in koptelefoon).

5.4. Het weigeren van een oproep (enkel HF profiel)
- De GSM ontvangt een oproep (met biep als belsignaal; het type van biep hangt af van de gebruikte telefoon).
- Stop het voertuig op een geschikte plaats, door de verkeersregels te respecteren.
- Druk en blijf drukken op de toets “on” voor 3 seconden.

5.5. Het uitvoeren van een telefoongesprek
- Stop het voertuig op een geschikte plaats, door de verkeersregels te respecteren.
- Desactiveer de verbinding met de passagier en druk op de toets “on” voor ongeveer 3 seconden.
- Voer het telefoongesprek uit met de voorziene modaliteiten van de GSM.
- Op het einde van het telefoongesprek kan men de passagier herverbinden door te drukken en te blijven drukken op de

toets “   ” voor 2 seconden (biep in de koptelefoon)
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6.2. Interfoon via Bluetooth
- Sluit de bestuurdershelm aan met de Basic Kit en de Bluetooth Kit.
- Sluit de passagiershelm aan met de Basic Kit en de Bluetooth Kit.

Om twee Bluetooth Kits onderling te doen communiceren, moeten deze met elkaar worden aangesloten, dus aan elkaar
worden voorgesteld.

6.2.1. Het aansluiten van twee Bluetooth Kits
1. Plaats de twee helmen dicht bij elkaar (0-3 meter). Controleer of beide e-box Bluetooth uitgeschakeld zijn.
2. Druk en blijf drukken op de toets “on”. Na de eerste 3 seconden zal de e-box zich aanschakelen; blijf indrukken voor nog

3 seconden, tot de leds vlug beginnen te knipperen en totdat de e-box biept, wat de aansluitingsmodaliteit aanduidt.
3. Met dezelfde procedure brengt men ook de tweede helm in de aansluitingsmodaliteit.
4. Wanneer beide helmen zich in de aansluitingsmodaliteit bevinden (alle lichten knipperen) drukt men eventjes op de toets

“on” van de bestuurdershelm. Zonder deze handeling kan men de aansluiting niet uitvoeren.
5. Na enkele seconden zullen de helmen elkaar herkennen, hoort men een biep die de correcte aansluiting meldt, en wordt

de interfooncommunicatie geopend.
6. Schakel beide systemen uit om de aansluitingsgegevens op te slaan in het geheugen.

Wanneer deze handeling niet slaagt, schakelt men beide helmen uit, en herhaalt men de handeling vanaf  punt 1). 

Nota: De aanwezigheid van andere operatieve Bluetooth mechanismen zou de aansluitingsprocedure kunnen vertragen of
vermoeilijken.
Nota: Indien men vóór het aansluiten van de Bluetooth Kit mechanismen reeds een GSM heeft aangesloten, Controleert men
of deze aansluiting nog actief is. In het omgekeerde geval herhaalt men de aansluiting met de telefoon.
Alle aansluitingen blijven ook opgeslagen wanneer de helmen worden uitgeschakeld, en blijven behouden wanneer ze
opnieuw worden aangeschakeld. De aansluitingsprocedure moet dus enkel worden herhaald wanneer men andere systemen
gebruikt dan diegene die reeds zijn aangesloten.

Attenzione: Voer de aansluitingsprocedure niet uit tijdens het rijden.
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6.2.2. Gebruik van de Bluetooth interfoon
Om twee Bluetooth Kits in interfoon te gebruiken, moet men de twee e-box Bluetooth op voorhand aansluiten, zoals
hierboven wordt beschreven.
- Schakel eerst de e-box aan van de passagier, en daarna die van de bestuurder. Bij het aanschakelen zoekt de helm van

de bestuurder die van de passagier; eens die wordt gevonden, wordt de interfooncommunicatie automatisch geactiveerd.

Nota: Wanneer men eerst de helm van de bestuurder aanschakelt of in het geval dat de Bluetooth aansluiting kwijtgeraakt
(wanneer ze zich meer dan 10 meter van elkaar bevinden of de aansluiting wordt vrijwillig onderbroken), is het voldoende
om te drukken en te blijven  drukken op de toets “   ” van de e-box van de bestuurder voor ongeveer 2 seconden (biep). Op
deze manier activeert men de opzoeking. 
Enkel de e-box van de bestuurder kan de interfooncommunicatie activeren. Beide e-box kunnen ze echter onderbreken.

7. HET GEBRUIK VAN ANDERE AUDIO-RANDAPPARATUUR
Het N-Com systeem is voorzien voor het beluisteren van verschillende audiomechanismen, die worden verbonden door
middel van de speciale Multimedia wire (afzonderlijk verkrijgbaar).
Het is mogelijk om een MP3 en een radio FM te beluisteren, om zich te verbinden met een navigatiesysteem enz… door
de uitgang van 3,5mm te gebruiken, waarover deze apparaten normaalgezien beschikken voor het verbinden van de
koptelefoondopjes.

Aandacht: Om de verkeersregels te respecteren, mag het beluisteren van andere apparaten geen invloed hebben op
het rijden, wat de absolute prioriteit heeft. Stel alle elektronische apparaten en het N-Com systeem in wanneer het
voertuig stilstaat, om zo de verkeersregels te respecteren.
Aandacht: Het gebruik van een hoog volume kan hinderen bij het rijden, en gevaarlijke situaties of het verminderen van de
externe geluiden veroorzaken; regel het gewenste volume van het systeem, vooraleer men gaat rijden.

7.1. Verbinding met de Multimedia Wire
• connector 3 (3 polen – met rood bandje) in de ingang van audio-randapparatuur (fig. 9).
• connector 4 (4 polen) in de ingang van de helm (fig. 9).

Nota: Het geluid afkomstig van het verbonden apparaat aan de helm, wordt beluisterd door de bestuurder en door de
passagier. Wanneer de passagier dit niet wil beluisteren, desactiveert men de verbinding met de passagier.

�
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7.2. “Mute” functie
De “mute” functie schakelt het geluid uit van beide microfoons, maar men kan steeds beluisteren zonder dat men de
storingen hoort die worden opgevangen door de microfoons. 
Activatie: Druk en blijf drukken op de toets “   ” voor ongeveer 2 seconden (men hoort een biep).
Desactivatie: Druk en blijf drukken op de toets “    ” voor ongeveer 2 seconden (men hoort een biep).

8. SAMENVATTEND SCHEMA VAN DE BEDIENINGEN

9. BATTERIJ
9.1. Installatie van de batterij
De batterij moet worden geïnstalleerd op de Basic Kit. Raadpleeg de specifieke Basic Kit instructies voor uw helm, om de
batterij correct te plaatsen.

9.2. Waarschuwingen in verband met het gebruik van heroplaadbare batterijen
Het mechanisme wordt gevoed met een heroplaadbare batterij. De nieuwe batterijen bereiken de maximale prestaties nadat
deze volledig zijn opgeladen en ontladen voor twee of drie keer. De batterij kan meerdere keren worden opgeladen en
ontladen, maar ze verbruikt naargelang het gebruik. Wanneer men opmerkt dat de conversatie- en wachttijd minder zijn dan
normaal, moet men de batterij vervangen.
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FIG. 11

Aandacht: Gebruik voor het mechanisme enkel door Nolan goedgekeurde types van batterijen, batterijenopladers en
accessoires.
- Verwijder de batterijenoplader van het stopcontact en van het mechanisme wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de

batterij niet voor lange periodes verbonden aan de batterijenoplader. Extreme temperaturen kunnen invloed hebben op de
laadcapaciteit van de batterij

- Gebruik de batterijen niet voor andere doeleinden dan beschreven. Gebruik nooit beschadigde batterijen of batterijenopladers.
- Veroorzaak geen kortsluiting op de batterij.
- Probeer steeds om de batterijen te bewaren aan een temperatuur tussen 10°C en 35°C. 
- Werp de batterijen niet in vuur! Verwerk de batterijen door de plaatselijke normen te respecteren. Werp de batterijen niet

bij het stadsvuil. 
- Gebruik enkel de bijgeleverde batterijenoplader. Laadt de batterij niet op met andere mechanismen.
- Wanneer het systeem voor lange periode niet wordt gebruikt, verwijdert me de e-box van de helm.

9.3.  Het opladen van de batterij
Vooraleer men voor het eerst het N-Com mechanisme gaat gebruiken, laadt men de batterij volledig op, voor minstens 10
uur. Om de beste prestaties van de batterij te verkrijgen, raadt men aan om voor de eerste opladingen een volledige
oplaadcyclus uit te voeren. Vervolgens is het mogelijk om de batterij voor kortere periodes op te laden. Indien mogelijk,
is het beter om een volledige oplaadcyclus uit te voeren.

1. Plaats de batterijenoplader in het stopcontact. De groene controlelamp
op de batterijenoplader licht op.

2. Plaats de connector van de batterijenoplader in de overeenkomstige
connector (fig. 11) van de helm. Het oplichten van de rode controlelamp
op de batterijenoplader meldt dat de connector correct werd geplaatst,
en dat men bezig is met opladen.

3. Wanneer het opladen is voltooid, zal de controlelamp opnieuw groen
worden. Verwijder de connector en verwijder de batterijenoplader uit het
stopcontact.

Op enkele batterij opladers, afhankelijk van het model, ontbreekt het led lampje dat 
aangeeft in hoeverre de batterij (nog) is opgeladen. In dit geval is de oplaadtijd van de batterij circa 3uur

9.4. Melding van een lege batterij
Het systeem meldt tijdens de werking wanneer de batterij zich aan het ontladen is, en in “Reserve” komt.
Wanneer de lading van de batterijen onder een autonomie van 2 uren daalt, beginnen ook de toetsen “   ” en  “    ” te knipperen
om de staat van “Reserve” te melden. De staat van reserve wordt ongeveer elke 6 minuten gemeld met 3 opeenvolgende biepen.

10. ONDERHOUD
Het N-Com product heeft geen speciaal onderhoud nodig. 
Wanneer men het systeem heeft gebruikt in de regen, demonteert men de e-box vanuit zijn zit en droogt men deze met
warme lucht. Droog het externe deel van de helm, door bijzondere aandacht te schenken aan de zone met de contacten.
Wanneer het systeem verschillende keren nat wordt, kan er oxidatie optreden, die de elektrische contacten beschadigt. In dit
geval moet men de contacten van de connector aan de kap en aan de e-box reinigen met alkohol en anti-oxidatiemiddel.

11. HET GAMMA VAN N-COM PRODUCTEN
11.1. Basic kit
Dit is de minimum uitrusting die men binnenin de Nolan helmen installeert, die zijn voorzien voor het uitrusten met N-Com
communicatiesystemen. Het bestaat uit twee luidsprekers en één microfoon.

� �
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N-Com Bluetooth N-com Intercom Bluetooth

N-Com Mobile N-Com Intercom

11.2. Intercom kit
Dit is het interfoonsysteem via kabel, waardoor de bestuurder kan communiceren met zijn passagier (beide Nolan helmen
moeten beschikken over een N-Com predispositie en moeten uitgerust zijn met de Basic kit).
De doos bevat: E-box Intercom, Intercom wire, batterij, batterijenoplader.

11.3. Bluetooth kit
Dit is het systeem met de draadloze technologie Bluetooth, waarmee men zich kan verbinden met de Bluetooth GSM en/of
met een ander helm met een Bluetooth Kit (beide Nolan helmen moeten beschikken over een N-Com predispositie en
moeten uitgerust zijn met de Basic kit).  De doos bevat: e-box bluetooth, batterij, batterijenoplader.

11.4. Mobile wire
Dit is de verbindingskabel tussen uw GSM en een N-Com systeem. Het gamma van N-Com biedt verschillende types van
kabels, volgens uw GSM-model.

11.5. Multimedia wire
Dit is de kabel voor N-Com systemen die de verbinding toestaat met een externe geluidsbron, voorzien van een 3,5 mm
uitgang, waarover deze apparaten normaalgezien beschikken voor de koptelefoondopjes.

11.6. Intercom wire
Dit is de kabel voor de verbinding tussen twee helmen met N-Com systeem.

11.7. De modulaire communicatiesystemen N-Com

12. GELIMITEERDE GARANTIE
Met dit GELIMITEERD GARANTIECERTIFICAAT garandeert Nolan® de koper dat het product, bij aankoop, geen materiaal- en
fabrieksfouten heeft.
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We nodigen u uit om:
• De waarschuwingen te lezen in verband met de veiligheid en het gebruik.
• De garantietijd en -condities in acht te nemen.
• Het originale aankoopbewijs te bewaren. Men heeft dit nodig bij herstellingen in garantie. In dit geval moet men het product

terugbezorgen aan de verkoper waarvan men het product heeft gekocht.

12.1. Dekking van de garantie
Indien eender welk defect wordt opgemerkt, dat wordt gedekt door dit garantiecertificaat, binnen 2 (twee) jaar van datum
van aankoop, aanwezig op het aankoopbewijs, zorgt Nolan® via haar distributienetwerk en na controle van het defect, voor
het herstellen of vervangen van het defecte product. Nolan® zal al het materiaal voorzien en het nodige werk uitvoeren om
het gemelde defect te verhelpen, op uitzondering van schade die wordt vermeld in onderstaande lijst in de paragraaf
“Uitsluitingen en Limitaties van de Dekking”.

12.2. Uitsluitingen en limitaties van de dekking
Deze garantie dekt enkel materifile en fabrieksdefecten. Nolan® kan niet verantwoordelijk worden geacht voor defecten van
het product die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan eender welke andere oorzaak, inclusief maar niet gelimiteerd:
a) Defecten of schade afkomstig door het gebruik van het product in andere condities dan normaal.
b) Veroorzaakte schade door verkeerd of niet conform gebruik dan de normale werking, volgens de aanduidingen in de

instructies voor gebruik en onderhoud van het product, geleverd door Nolan®.
c) Nalatigheid en normale slijtage van de inwendige en uitwendige delen.
d) Elke schade afkomstig van een ongeval.
e) Elke aangebrachte verandering of wijziging aan de helm of aan het N-Com systeem door de gebruiker of derden.
f) Kleurwijzigingen of schade afkomstig van de uitstalling aan schadelijke chemische producten.
g) Het gebruik van onverenigbare accessoires die geen deel uitmaken van het N-Com productengamma.
h) De garantie dekt geen defecten van het product die afkomstig zijn van toevallige evenementen, wijzigingen of aanpassingen,

oorzaken van overmacht of schade afkomstig van contact met vloeistoffen.
i) De interne delen van de helm zijn niet en kunnen niet waterbestendig zijn, en elke verkeerde blootstelling aan regen,

vochtigheid, het morsen van voedsel of andere vloeistoffen, kan schade veroorzaken aan de elektronische mechanismen
van N-COM, schade waarvoor Nolan niet verantwoordelijk kan worden geacht. 

j) In deze garantie zijn niet inbegrepen: de delen onderhevig aan slijtage, bijvoorbeeld de heroplaadbare batterij en de
verbindingskabels tussen de verschillende N-Com systemen, of tussen de N-Com systemen en andere mechanismen.

k) Aangezien het systeem waarmee de GSM’s werken niet wordt geleverd door Nolan®, is deze niet verantwoordelijk voor
de werking, de beschikbaarheid, de dekking, de diensten of het gamma van desbetreffend systeem. 

l) Wanneer het product samen wordt gebruikt met accessoires of uitrustingen die niet zijn geleverd door Nolan®, garandeert
Nolan® niet voor de correcte werking van de combinatie product/randapparatuur, en zal geen ingrepen in garantie
aanvaarden indien het product op deze wijze wordt gebruikt.

m)Nolan® is niet verantwoordelijk in het geval het product een gelimiteerde werking betuigt, door de werkingsmodaliteit van
de GSM’s of andere accessoires of uitrustingen die niet zijn geleverd door Nolan®.

n) Het forceren van de elektronische kaart of van andere delen van het N-Com systeem annuleert de garantie.
o) Alle speciale en specifieke situaties en subjecten die kunnen voorvallen bij het dynamisch gebruik van de helm, zoals

bijvoorbeeld comfortproblemen tijdens het rijden of aerodynamisch geruis of gesis, vallen niet onder de defecten die
gedekt zijn door de garantie.

Nolan® is in geen enkel geval verantwoordelijk voor toevallige of voortvloeiende schade (inclusief en zonder limiet, letsels
aan een persoon of personen) als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen afkomstig van deze garantie in verband
met de producten van Nolan®.
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12.3. Geldigheid van deze gelimiteerde garantie
Deze garantie is enkel geldig wanneer bij aankoop het registratieformulier in bijlage volledig wordt ingevuld en voorzien van:
1) De benaming van het product.
2) De naam en de stempel van de geautoriseerde verkoper.
3) De aankoopdatum van het product.
4) De naam en het adres van de koper.

Nolan® behoudt het recht om geen herstellingen in garantie uit te voeren wanneer deze informatie uitgewist of gewijzigd is
na de eerste aankoop van het product bij de verkoper.

12.4. Verzendingsprocedure van eventuele klachten
Voor het verzenden van eender welke klacht, gedekt door deze garantie, moet de koper de verkoper waarvan men het
product heeft gekocht onmiddellijk inlichten van het veronderstelde opgemerkte defect, door tegelijkertijd het product, een
kopie van het aankoopbewijs en het registratieformulier van de garantie, volledig ingevuld, te tonen, zoals hierboven
beschreven.
VOORALEER MEN ZICH TOT DE VERKOPER WENDT, RAADT MEN AAN OM AANDACHTIG DE INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK TE LEZEN, BIJGELEVERD BIJ HET PRODUCT. 
NA HET VERLOOP VAN 2 (TWEE) JAAR VAN DATUM VAN AANKOOP, VERVALT DEZE GELIMITEERDE GARANTIE
EFFECTIEF. 
De uitgevoerde ingreep in garantie, verlengt de garantieperiode niet. Bij vervanging van het product of van een deel hiervan,
is geen nieuwe garantieperiode van kracht op het vervangen product of van een deel hiervan, maar houdt men rekening met
de aankoopdatum van het origineel product. 
Enkel voor herstellingen of vervangingen van de elektronische componenten, en indien Nolan® zorgt voor de herstelling of
vervanging van het product, geniet dit product van een garantieperiode die gelijk is aan het overblijvende deel van de
originele garantie, of negentig (90) dagen vanaf de datum van herstelling (de langste periode is geldig).
De herstelling of vervanging kan worden uitgevoerd met geregenereerde componenten, met gelijkwaardige werking.
De vervangen delen of componenten worden eigendom van Nolan®.
DEZE GARANTIE ANNULEERT EN VERVANGT ELKE GESCHREVEN EN MONDELINGE GARANTIE VOORZIEN DOOR
DE WET, DEROGEERBAAR DOOR DE PARTIJEN; NOLAN® GEEFT IN HET BIJZONDER GEEN ENKELE SPECIFIEKE
VERHANDELBARE OF GESCHIKTE GARANTIE VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN VAN HET PRODUCT. IN GEEN
ENKEL GEVAL KAN NOLAN VERANTWOORDELIJK WORDEN GEACHT VOOR TOEVALLIGE OF VOORTVLOEIENDE
SCHADE, ZOALS BIJVOORBEELD EN NIET TASSATIEF PROFIJTVERLIES OF COMMERCIËLE SCHADE, VOOR ZOVER
DEZE SCHADE NIET WORDT ERKEND DOOR DE WET.
NOLAN® BEHOUDT HET RECHT OM OP EENDER WELK MOMENT EN ZONDER VOORAFGAANDE WAARSCHUWING
WERKINGS-, COMPATIBILITEITS- EN SOFTWAREKENMERKEN TE WIJZIGEN.
Sommige landen staan het uitsluiten of het limiteren van toevallige of voortvloeiende schade, of het limiteren van de
vanzelfsprekende garantieduur niet toe; de voorgaande limitaties of uitsluitingen zouden dus niet van toepassing kunnen zijn. 
Deze garantie heeft geen invloed op de juridische rechten van de klant onder de nationale van kracht zijnde rechtsbevoegdheid
en in verband met de consumentsrechten ten opzichte van de verkoper, bekrachtigd met het contract van aankoop/verkoop.
Deze garantie geldt in Europa en is de enige kenbaar gemaakte garantie, geleverd door Nolan® in verband met de verkoop
van haar producten. Deze schaadt de rechten van de koper niet, en zijn voorzien in de Richtlijn 1999/44/CE.
Deze garantie schaadt de rechten van de consument, voorzien door de wet, niet, en vooral wat voorzien is in het vergelijkend
Wetsdecreet van 2 februari 2002 n. 24.
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