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Onnittelemme N-Com tuotteen valinnasta. 
 
N-Com B901L-järjestelmä on valmistettu uusinta teknologiaa ja parhaimpia materiaaleja 
käyttämällä. Pitkän testauksen ja järjestelmän yksityiskohtaisen kehittelyn ansiosta olemme 
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2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU 
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Bluetooth® -merkki ja -logot ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. 
Kaikki N-Com:n vastaavien merkkien käyttö on luvanvaraista toimintaa. Muut tuotemerkit ja 
kauppanimet ovat niiden omistajien omaisuutta. 
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1. KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS 
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Ohjeiden laiminlyömisellä voi olla vaarallisia seurauksia. 
 
Huomio: Tuotetta ei voi käyttää virallisissa eikä ei-virallisissa kilpailuissa, moottoripyöräradoilla tai vastaavissa 

paikoissa. 
Huomio: N-Com B901L- järjestelmän asennus tuo 120 gramman lisäpainon kypärän ja muiden lisätarvikkeiden 

painon lisäksi. 
Varoitus: N-Com - järjestelmän kypäränsisäiset elektroniset osat eivät ole vesitiiviitä. Älä kastele kypärän sisäosia 

mukaan luettuna kypärän pehmusteita. Kypärän kastuminen voi vioittaa laitetta. Mikäli kypärä kuitenkin kastuu 
sisältäpäin, irrota N-Com - järjestelmä sekä korvanappi ja jätä ulos kuivumaan Irrota myös akun yhdyskaapeli ja 
kuivaa. 

 

1.1. Tieturvallisuus 
Noudata kaikkia voimassaolevia tieliikennelakeja. Ajon aikana käsien tulee olla kiinni ohjaustangossa. N-Com -
laitteeseen tehtävät toimenpiteet tulee tehdä ajoneuvon ollessa pysähdyksissä. 
 
Erityisesti: 
 Asenna puhelimeen automaattivastaus (kts. puhelimen käyttöohjeet). 
 Mikäli puhelimessa ei ole kyseistä toimintoa, pysäytä kulkuneuvo tieliikennelain sallimaan paikkaan ennen 

puheluun vastaamista. 
 Älä soita puheluja ajon aikana. Pysäytä kulkuneuvo tieliikennelain sallimaan paikkaan soittaaksesi puhelun. 
 Säädä äänenvoimakkuus niin, ettei se aiheuta häiriötä ajon aikana eikä estä ulkopuolisten äänien kuulemista. 
 Älä käytä matkapuhelinta tai muita N-Com – järjestelmään kytkettyjä laitteita ajon aikana. 
 Kaikissa tapauksissa tieliikennelakien noudattaminen ja tarvittavien ohjausliikkeiden suorittaminen ovat 

etusijalla. 
 B901L järjestelmässä on hätäjarrutusvilkut (ESS – Emergency Stop Signal). ESS-järjestelmä EI korvaa 

moottoripyörän pysäytys- tai jarrutussignaaleja, eikä siis riitä yksin osoittamaan jarrutustapahtumaa.  
 Varmista, että hätäjarrutusvilkkujen (ESS – Emergency Stop Signal) käyttö ei ole voimassaolevan lainsäädännön 

vastaista siinä maassa, jossa matkustat. 
 

1.2. Turvallinen käyttöympäristö 
 N-Com in käyttöä koskevat kaikki samat säännöt kuin matkapuhelimien käyttöä 
 Älä laita N-Com – järjestelmää tai matkapuhelinta päälle silloin, kun niiden käyttö on kiellettyä tai kun ne voivat 

aiheuttaa vaaratilanteita tai häiriötä erilaisille elektronisille laitteille. 
 Sammuta laitteet tankkauksen yhteydessä. Älä käytä N-Com – järjestelmää huoltoasemilla. Älä käytä laitetta 

kemikaalien tai palavien aineiden läheisyydessä. 
 Sammuta laite räjähtävien materiaalien läheisyydessä. 
 

1.3. Häiriöt 
Kaikki matkapuhelimet ja langattomat signaalien lähetyslaitteet ovat alttiita häiriöille, jotka saattavat vaikuttaa 
laitteen ja siihen kytkettyjen laitteiden toimintaan. Tällaisia häiriöitä ei voida katsoa N-com – järjestelmästä 
johtuviksi. 
 

1.4. Laitteen oikeaoppinen käyttö 
Käytä laitetta vain normaalissa asennossa, käyttöohjeiden kuvauksen mukaisesti. Älä yritä purkaa tai muokata mitään 
N-Com – järjestelmän osaa. 
 
Huomio: Säädä N-Com – järjestelmän (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen audiolähteiden äänenvoimakkuutta 

ennen järjestelmän käyttämistä tiellä. 
Huomio: Liian kova äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa. 
Huomio: Säädä N-Com – järjestelmän (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen audiolähteiden äänenvoimakkuutta 

välttääksesi kovalla äänenvoimakkuudella tapahtuvan äänentoiston. Jatkuva altistuminen kovalle 
äänenvoimakkuudelle saattaa vaurioittaa kuuloa.  
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Huomio: Järjestelmän virheellinen asennus kypärään saattaa muuttaa kypärän aerodynaamisia ja 
turvallisuusominaisuuksia, aiheuttaen vaaran. Asenna N-Com – järjestelmä tuotteen ohjeissa kuvatulla tavalla. 
Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä N-Com – jälleenmyyjään. 

Huomio: muiden laitteiden käyttö ei saa vaikuttaa ajoneuvon ajoon. Käsittele elektronisia laitteita ja N-Com-
järjestelmää vain ajoneuvosi ollessa kokonaan pysähtynyt, liikennesääntöjä noudattaen. 

Varoitus: N-Com-järjestelmässä ei ole mahdollista kuunnella FM-radiota. Mahdolliset radion käyttöön liittyvät 
kustannukset ovat käyttäjän vastuulla. 

 

1.5. Valtuutettu henkilökunta 
Vain valtuutettu henkilökunta voi korjata laitetta. Vian ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Kypärä 
on turvalaite. Kypärän ja sen elektronisten osien väärinkäyttö on vaarallista ja johtaa takuun raukeamiseen. 
 

1.6. Lisätarvikkeet ja akut 
 Käytä vain Nolanin hyväksymiä lisälaitteita ja akkuja.  
 Muun merkkisten laitteiden käyttö voi olla vaarallista ja johtaa takuun laukeamiseen. 
 Lisätarvikkeiden hankintaa varteen käänny jälleenmyyjän puoleen. 
 Irrottaessasi syöttökaapelin mistä tahansa lisälaitteesta tai laturista, tartu pistokkeeseen ja vedä siitä älä vedä 

kaapelia. 
 Älä käytä akkuja eri tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu. 
 Älä koskaan käytä viallisia akkulatureita tai akkuja. 
 Älä vie akkua oikosulkuun. 
 Säilytä akkua 0° / +45°C (Latautuu); -10° / +55°C (Käytössä) asteen lämpötilassa. 
 Tulipalon tai räjähdyksen vaara: älä heitä akkua tuleen tai altista sitä liian korkeille lämpötiloille! 
 Älä heitä akkuja pois talousjätteiden mukana. Hävitä akut paikallisia säädöksiä noudattaen. 
 Älä käytä kypärää akun latauksen aikana. 
 Kypärää ei saa jättää lasten ulottuville ilman valvontaa, sillä akkujen käsitteleminen saattaa aiheuttaa vakavia 

terveydellisiä haittoja lapsille. 
 
B901L-järjestelmän akku 603443 LiPo 3,7V – 1000 mAh 
Akkulaturi W&T-AD1812A050150EU 230V 50Hz 0,35A – 5V 1,5A 
 W&T-AD1812A050200KU 230V 50Hz 0,35A – 5V 2A 
 S-TR-009L 100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A 
 
1.7. Hävitys 
Irrottaaksesi N-Com – järjestelmän kypärästä noudata käyttöohjeita. Irrotuksen jälkeen noudata seuraavia 
hävitysohjeita: 

 

 Rastittu keräyssäiliö tarkoittaa, että EU:n sisällä tuote kuuluu ongelmajätteisiin. 
 Tämän laitteen lisäksi säädöstä sovelletaan kaikkiin tällä merkillä merkittyihin lisäosiin. Älä hävitä 

näitä tuotteita sekajätteen seassa.  

 Laitteiden oikeaoppinen hävitys estää mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. 
 Lisätietoja varten, ota yhteys kuntaan, ongelmajätteiden hävityspalveluun tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin. 
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2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
N-Comin B901L – pakkaus sisältää: 

 
N-Com B901L 

 

 

USB mini kaapeli Akkulaturi 

 
 

Näppäimistö-adapteri N87, N100-5 Klipsillä varustettu mikrofoni 

   

Kypärän sovittimet Sovittimen kaksipuolinen 
teippi 

Tarranauhat kuulokkeita varten 

 

 
 

Kaksipuolinen teippi ESS Avain Mutteri ja ruuvi 
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3. ASENNUS KYPÄRÄÄN 
Tärkeää: Tuotteessa oleva tunnistekoodi tulee kopioida ennen N-Com-järjestelmän asentamista (ks. 
kappale 20.5). 
 
B901L-järjestelmä voidaan asentaa Nolanin kypäriin, joissa on N-Com B901L järjestelmä. 
Yhteensopivat mallit voit nähdä sivustolla www.n-com.it. 
 
 Ennen kuin asennat B901L-järjestelmän kypärään, varmista järjestelmän oikea käynnistys. Pidä 

“ON” painike alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes näppäimistön sininen LED merkkivalo 
syttyy ja kuulokkeissa kuuluu äänimerkki. Suorita nyt asennustoimenpide.  

 Poista poskisuojat (katso kypärän käyttöohje). 
 Poista kypärän reunasuojan ruuvi sopivalla avaimella (Kuva 1). 
 Poista reunasuoja kokonaan kuvassa 1 osoitetulla tavalla, poistaen näin myös pehmusteen. 
 Poista “N-Com” tulpat, jotka sijaitsevat kuvun reunasuojassa kypärän takaosassa ja vasemmalla 

puolella. 
 

 
Kuva 1 

 
Kuva 1 – KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N87, N100-5 

 
 Ennen N-Comin asennusta, poista kaikki mahdolliset vaahtomuovit kypärästä.  
 

 
Vaihtoehto 1 

 
Vaihtoehto 2 

 
Huim.: Säilytä kypärän sisus siltä varalta, että haluat käyttää kypärää ilman N-Com järjestelmää. 
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3.1. ESS-järjestelmän valmistelu 

 
kuva 2 

 Valitse kypärälle tarkoitettu sovitin 
(sovittimen kääntöpuolella on esitetty sille 
soveltuvan kypärän malli). 
 
Huom: ESS -järjestelmän asentaminen N70-2, 
N87 ja N100-5 kypäriin ei vaadi adapteria. 
 

 Poista suojakelmu ESS-järjestelmän 
kääntöpuolella olevasta kaksipuolisesta 
teipistä (kuva 2). 

 

 
kuva 3 

 Aseta pakkaukseen sisältyvä kaksipuolinen 
teippi muoviseen sovittimeen (kuva 3). 

 

 
kuva 4 

 Aseta ESS-järjestelmän FLEX-kaapeli 
osoitetulla tavalla sovittimen aukkoon 
kuvassa esitetyssä suunnassa (kuva 4).  

 

 
kuva 5 

 Kierrä sovitinta kunnes se on samalla tavalla 
vaakasuorassa asennossa kuin ESS-
järjestelmä. Paina sitten molempia 
komponentteja yhteen, kunnes ne ovat kiinni 
toisissaan (kuva 5). 
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3.2. B901L-järjestelmän asennus kypärään 

 
Kuva 6 

 Liitä mikrofonin liitin vastakappaleeseen 
nuolten osoittaman suunnan mukaisesti 
(kuva 6). 

 
HUOMIO: Mikrofonin asentoa voi säätää. Katso 
säätötavat luvusta 3.4. 

 

 
Kuva 7 

 Aseta järjestelmä paikalleen kypärän 
takaosaan ja työnnä se syvennyksen pohjaan 
asti (Kuva 7). 
Tärkeää: Älä venytä flex-kaapelia. 
 

 Taita antenni takaisin kuvun sisälle. 

 

 
Kuva 8 

Huom: asentaaksesi kaapelit ja mikrofonin 
kypärään N100-5, seuraa paketista löytyviä 
ohjeita. 

 
 Asettele johto kypärän sisäpuolelle ja 

napsauta oikeanpuoleinen lukitus hyvin kiinni 
(Kuva 8). 

 

 
Kuva 9 

 Aseta mikrofoni paikalleen kypärän oikealle 
puolelle ja työnnä metallinen puomi 
leukasuojan kehikossa olevaan uraan (Kuva 
9). 
 
Huomio: Varmista, että mikrofonin 
kiinnikkeen tekstillä “n” varustettu puoli on 
kypärän sisäosaa vasten. 
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Kuva 10 

Huom: asentaaksesi näppäimistön N87 ja N100-
5 kypäriin, seuraa kunkin omasta paketista 
löytyviä ohjeita. 
 Asettele johto kypärän sisäpuolelle ja 

napsauta vsemmanpuoleinen lukitus oikein 
kiinni. 

 Kiinnitä näppäimistö kypärään ja sulje 
lukitukset. 

 A Avaa B901L-järjestelmän kumikorkki. 
 Kiinnitä reunasuoja takaisin paikalleen 

ruuvilla. 

 

KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N100-5 – kaapeleiden ja mikrofonien asennus 
 
Oikean kaapelin ja mikrofonin asennus: 
 Nosta poskipehmusteen muovisuoja (Kuva 11). 
 Työnnä mikrofoni napinläven sisään (Kuva 12) ja kiinnitä paikoilleen, asettaen mikrofoni kypärän 

reunalistassa olevaan vakoon (kuva 13). 
Huomio: Varmista, että mikrofonin kiinnikkeen tekstillä “N-Com” varustettu puoli on kypärän 
sisäosaa vasten. 

 Aseta kaapeli kypärän sisään ja aseta Oikea kiinnike paikoilleen (Kuva 14). 
 Aseta poskipehmusteen muovisuoja takaisin paikoilleen kiinnittämällä se kahden suojakoukun 

taakse (Kuva 15). 
 

 
Kuva 11 

 
Kuva 12 

 
Kuva 13 

 
Kuva 14 
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Kuva 15 

 
 

 

KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N100-5 – kaapeleiden ja mikrofonien asennus 
 
Vasemman kaapelin asennus: 
 Nosta poskipehmusteen muovisuoja (Kuva 16). 
 Aseta kaapeli kypärän sisään ja kiinnitä vasen kiinnike paikoilleen (Kuva 17). 

Aseta poskipehmusteen muovisuoja takaisin paikoilleen kiinnittämällä se kahden suojakoukun 
taakse (Kuva 18). 

 

 
Kuva 16 

 
Kuva 17 

 
Kuva 18 
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KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N87, N100-5 – näppäimistön asettelu 
 

Tärkeää: Näppäimistön asennus kypäriin N87 ja N100-5 vaatii pakettiin kuuluvan “NÄPPÄIMISTÖ-
ADAPTERI”-lisäosan käyttämistä. 
 
 Aseta näppäimistön flex-kaapeliin tässä kypärässsä käytettävä kannatin (kuva 19). 
 Käännä näppäimistön alustaa niin, että se on  kuvassa 20 osoitetulla tavalla ja kiinnitä se 

näppäimistöön. 
 Asettele johto kypärän sisäpuolelle ja napsauta vsemmanpuoleinen lukitus oikein kiinni (kuva 

21). 
 A Avaa B901L-järjestelmän kumikorkki. 
 Aseta kuvun reunasuoja takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvilla. 
 Kiinnitä näppäimistö kypärään niin, että kiinnittimet sulkeutuvat hyvin (kuva 22). 
 Näppäimistön oikea asettelu on osoitettu kuvissa 23, 24. 

 

 
Kuva 19 

 
Kuva 20 

 
Kuva 21 

 
Kuva 22 

 
Kuva 23 

 
Kuva 24 

 
 Aseta oikea ja vasen kaiutin paikoilleen polystyreenistä valmistetuihin poskisuojiin. Mikäli tarpeen, 

käännä kaiuttimia hieman. Jos tarpeen, kiinnitä ne mukana toimitetuilla tarroilla. 
 Aseta poskipehmusteet takaisin paikoilleen. 
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3.3. ESS-järjestelmän asennus kypärään 

 
Kuva 25 

 Poista suojakelmu kypärän sovittimen 
kaksipuolisesta teipistä (kuva 25) ja asettele 
ESS-järjestelmä kupuun (kuva 26). 
 
Huom: Aseta ESS-järjestelmän “n” kuvun 
reunasuojan ruuvin mukaisesti, niin että 
sovitin on linjassa kypärän kanssa.  

 

 

 
Kuva 26 

 Poista ESS-järjestelmän läpinäkyvä kelmu. 
 Aseta poskipehmusteet takaisin paikoilleen. 

 

3.4. Mikrofonin säätö 

B901-järjestelmässä mikrofonin asentoa voidaan säätää. Näin se on helpompi asettaa eri 
kypärämalleihiin. Toimi seuraavasti: 
 Avaa mikrofonin varressa oleva klipsi vipuvoimalla, katso kuvaa 27. 
 Säädä mikrofonia (kuva 28). 
 Sulje klipsi (kuva 29). 
 

 
Kuva 27 

 
Kuva 28 

 
Kuva 29 

 
Hyvän äänensiirron takaamiseksi pehmustettu mikrofoni kannattaa laittaa suun viereen. 
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3.5. B901L järjestelmän poistaminen kypärästä  

 
Kuva 30 

B901L järjestelmä poistetaan kypärästä 
seuraavasti: 
 
 Poista ESS-merkkivalo kuvusta (kuva 30). 

 

 
Kuva 31 

 Poista poskipehmusteet ja kuvun 
reunasuojus. 

 Poista näppäimistö kuvusta kuvassa 31 
osoitetulla tavalla. 

 

KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N87, N100-5 – näppäimistön poistaminen 
 

 Poista näppäimistö kuvusta työntämällä kuvassa 32 osoitetulla tavalla. 
 Käännä näppäimistöä vastapäivään (kuva 33). 
 Poista poskipehmusteet ja kuvun reunasuoja. 

 

 
Kuva 32 

 
Kuva 33 

 

 
Kuva 34 

 Avaa kuvun oikealla ja vasemmalla olevat 
lukitukset työntämällä litteäpäisellä 
ruuvimeisselillä (tai vastaavalla) ylöspäin, 
kuvassa 34 osoitetulla tavalla. 

 

 
Kuva 35 

 Poista B901L-järjestelmä kokonaan kypärästä 
litteäpäisen ruuvimeisselin (tai vastaavan) 
avulla ja aseta poskipehmusteet ja 
reunatiiviste takaisin paikoilleen. 
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4. PERUSTOIMINNOT 
Huomio: Ennen kuin käytät N-Com-laitetta ensimmäistä kertaa, lataa akku täyteen (jätä lataukseen 
ainakin 10 tunniksi). Saadaksesi kaiken irti akun suorituskyvystä kannattaa ensimmäisten 
latauskertojen aikana suorittaa lataus kokonaisuudessaan loppuun. Seuraavilla kerroilla on 
mahdollista jättää akku lataukseen myös lyhyemmäksi ajaksi. On silti paras ladata akku aina 
kokonaisuudessaan täyteen. 
 

Päällekytkentä Pidä “ON” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes led-
valot syttyvät ja varoitusääni kuuluu. 

Pois päältä kytkentä Pidä “ON”-näppäin alaspainettuna noin 6 sekunnin ajan, kunnes led-valot 
syttyvät ja varoitusääni kuuluu. 

 

Huom.: Kun B901L-järjestelmä kytketään päälle ja pois päältä, ESS-merkkivalo vilkkuu muutaman 
sekunnin ajan. 

 

4.1. Äänen säätäminen 

Ääntä voi helposti säädellä painamalla “” tai “” -näppäimillä. Akustinen ääni kuuluu kun ääni 
saavuttaa maksimi- tai minimitason. 
Ääni on omanlaisensa jokaisesta äänilähteestä riippuen. Kun se on kerran säädetty tiettyä lähdettä 
varten (puhelu, radio ja Mp3-soitin), laitteisto muistaa sen sammuttamisen jälkeen.  
Jos ääni on kuitenkin asennettu stand-by -tilan aikana, se vaikuttaa kaikkien äänilähteiden 
äänitasoihin. 
 

4.2. On / Off Toiminto 

Jos kypärä pysyy paikoillaan kauemmin kuin 60 sekuntia, B901L-järjestelmä kytkee “deep sleep”-
syväuni-tilan (kypärä menee virransäästötilaan). Järjestelmä palautuu virransäästötilasta heti kun liike 
käynnistyy uudelleen. Järjestelmä palautuu virransäästötilasta heti kun liike käynnistyy uudelleen. 
Jos järjestelmä pysyy syvässä lepotilassa yli 3 päivää, se sammuu kokonaan. Sen 
uudelleenkäynnistämiseksi täytyy painaa käynnistyspainiketta. 
 
“Auto On / Off” - toiminto on kytketty päälle vakioasetuksena. Voit laittaa tämän päälle tai pois 
Toiminnot valikosta (kappale 5). 
 

4.3. Monikieliset ääniviestit 

N-Com järjestelmän ominaisuutena ovat ääniviestit, jotka tarjoavat informaatiota järjestelmästä sekä 
käytössä olevista toiminnoista. 
Oletuskieli on englanti. Oletuskielen voi vaihtaa lataamalla uusimman ohjelmiston kypäräpuhelimeen, 
N-Com EASYSET –ohjelman kautta. Hae apua oletuskielen vaihtoon verkosta, www.n-com.it sivuston 
SUPPORT-osiosta. 
Valittavat kielet: Italia, Englanti, Ranska, Saksa, Espanja ja Hollanti. 
 

4.4. N-Com EASYSET 

 

“N-Com EASYSET” on ohjelma, joka auttaa hallitsemaan ja soveltamaan N-Com-
järjestelmää. 
Ohjelman voi ladata verkosta www.n-com.it “Download” -osiosta. 
Toiminnot, joita voidaan hallita myös N-Com EASYSET:n avulla, mainitaan kunkin ikonin 
alla erikseen. 
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N-Comia voidaan hallita “N-Com EASYSET”:lle kehitetyllä sovelluksella, mikä mahdollistaa 
asetusten ja N-Com -järjestelmän kotrolloinnin suoraan älypuhelimesta. App N-Com 
voidaan ladata ilmaiseksi Google Playstä tai Apple Storesta. 
Mene sivustolle www.n-com.it saadaksesi lisätietoja. 
Toiminnot, joita voidaan hallita myös App N-Com EASYSET sovelluksen avulla, on 
edempänä osoitettu erityisellä kuvakkeella. 

 
 

5. CONFIGURE-VALIKKO 
Kaikki Bluetooth-liitännät ja muut säädöt suoritetaan tässä tilassa. 
 
Tuodaksesi järjestelmän “Configure”-tilaan (sammuneesta tilasta), paina ja pidä “ON”-näppäintä 
pohjassa neljän sekunnin ajan, kunnes kuulet “Configuration Menu” (“Configure”)-äänimerkin. 
 
Paina Asetusvalikossa (setting) “” ja “” nappuloita selataksesi valikon monia ominaisuuksia.  
Kohdat, jotka ovat merkitty “*”-merkillä, voit sallia / estää tai ottaa komennot käyttöön painamalla 
“ON”-näppäintä. 
 
“Kokoonpano”-valikon ominaisuudet ovat: 
 
A. Puheliminen yhdistäminen (luku 6) 
B. Intercom:n yhdistäminen (luku 15) 
C. Universal Intercom:n yhdistäminen (luku 16) 
D. Toisen puhelimen yhdistäminen (luku 8) 
E. Kaukosäätimen yhdistäminen (luku 17) 
F. Pikavalinta * (luku 7.1) 
G. Smart Navi System (luku 9) 
H. Auto On / Off (luku 4.2) 
I. Audio Boost * 

Sallimalla “Audio Boost”-toiminnon, kaikki laitteen äänilähteet kuuluvat kovempaa, ja mahdollisesti 
epäselvemmin. 
Paina “ON”-näppäintä salliaksesi / estääksesi toiminnon, joka ei ole sallittu oletuksena. 

J. ESS Sensibility */Herkkyys (luku 14.1) 
K. Poista kaikki yhteydet * 

Poistaaksesi kaikki Bluetooth-yhteydet, jotka näkyvät laitteen muistissa, paina “” tai “”–
näppäintä, kunnes kuulet “Delete all pairings” (“Poista kaikki yhteydet”)-äänimerkin.  
Paina “ON”-näppäintä poistaaksesi kaikki Bluetooth-laitteet muistista. 

L. Aseta uudelleen *  
Asettaaksesi laitteen takaisin tehdasasetuksille, paina “” tai “”-näppäimiä kunnes kuulet 
“Factory Reset” (“Aseta uudelleen”)-merkkiäänen. 
Paina “ON”-näppäintä asettaaksesi laitteen takaisin tehdasasetuksille.  

M. Valikosta poistuminen * 
Poistuaksesi “Asetukset”-valikosta, paina “” tai “”-näppäimiä, kunnes kuulet “Exit the 
configuration” (“Poistutaan valikosta”)-merkkiäänen. 
Paina “ON”-näppäintä poistuaksesi valikosta.  
Jos mitään näppäintä ei paineta 10 sekunnin kuluessa, laite poistuu automaattisesti valikosta. 
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6. PUHELIMEN TAI MUIDEN BLUETOOTH-LAITTEIDEN LIITTÄMINEN 
 Varmista, että B901L on kytketty pois päältä. 
 Vie järjestelmä “Configure”-valikkoon: paina “ON” ja pidä pohjassa 4 sekuntia, kunnes kuulet 

“Configuration Menu” (“Configure”)-äänimerkin. 
 Paina “”-näppäintä mennäksesi “Puhelimen kytkentä”-toimintoon. 
 Aktivoi laitteessa (älypuhelin, GPS, Mp3-soitin) Bluetooth-laitteiden haku. 
 Valitse N-Com-laite. Jos pyydetään salasana, syötä koodi 0000 (neljä nollaa). 
 Kahden laitteen välinen yhteys aktivoituu muutaman sekunnin kuluessa. 
 
Huomio: Kypärä ja matkapuhelin tallentavat liitännän, joten se ei katoa laitteiden sammuessa. Tämä 

vaihe suoritetaan siis vain yhden kerran. 
 

Automaattinen kytkentä Kun  Bluetooth-laitteen liitäntä on suoritettu, kytkentä tapahtuu 
automaattisesti järjestelmän käynnistyksessä. 

Manuaalinen kytkentä 
Mikäli kytkentä ei onnistu automaattisesti, voidaan se suorittaa 
manuaalisesti Bluetooth-laitteella tai painamalla “ON” näppäin 
alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 

 
 

7. MATKAPUHELIN 
Kytkeäksesi matkapuhelimen B901L-järjestelmään, seuraa kappaleessa 6 kuvattua menettelyä. 
 

Puheluun vastaaminen 
Paina lyhyesti mitä tahansa näppäintä kuullessasi 
soittoäänen. 

Äänivastaus (VOX phone) 

Kun kuulet soittoäänen, sano mikä tahansa sana kovaan 
ääneen. Voit aktivoida/deaktivoida “VOX phone” -
toiminnon käyttämällä N-Com EASYJET ohjelmaa 
tietokoneella tai älypuhelimen aplikaatiota. Toiminto ei ole 
päällä sisäpuhelinliitännän aikana. 

Äänipuhelu Pidä “ON” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 

Puhelun keskeyttäminen/hylkääminen Pidä “ON” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 

Puhelimen manuaalinen päällekytkentä Pidä “ON” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 
 
7.1. Pikavalinta  

 

 

Käyttämällä N-Com EASYSET-ohjelman N-Com EASYSET-sovellusta, voimme 
tallentaa suosituimmat puhelinnumerot, joihin voidaan soittaa takaisin 
“Pikavalinta”-valikosta. 

 
Pikavalinta-numeroiden muistaminen 
Yhden tai useamman pikavalinta-numeron antaminen:  
 
 Vie järjestelmä “Configure”-valikkoon: paina sammutetusta järjestelmästä “ON”-näppäintä ja pidä 

pohjassa 4 sekunnin ajan, kunnes kuulet “Configuration Menu” (“Configure”)-äänimerkin. 
 Paina “” tai “” -näppäimiä kunnes kuulet “Speed Dial” (“Pikavalinta”)- äänimerkin. 
 Paina “ON”-näppäintä. Kuulet “Speed Dial” ja “Phone connected” (“Pikavalinta” ja “Puhelin 

kytketty” )-äänimerkit. 
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 Paina “” tai “” -näppäimiä valitaksesi pikavalinta-numerot, jotka haluat antaa. Muistiasetus 
varmistetaan“Speed Dial 1” / “Speed Dial 2” / “Speed Dial 3”  (“Pikavalinta 1” / “Pikavalinta 2” / 
“Pikavalinta 3” )-äänimerkeillä. 

 Soita puhelimestasi (joka on yhdistetty N-Com-järjestelmään) numeroon, jonka haluat antaa 
valitsemaasi pikavalinta-asemaan. Puhelu keskeytyy ennen etenemistä ja valittu numero 
tallennetaan tietyllä äänimerkillä (“Save Speed Dial 1” / “Save Speed Dial 2” / “Save Speed Dial 3” 
“Tallenna Pikavalinta 1” / “Pikavalinta 2” / “Tallenna Pikavalinta 3”). 

 
Tallennettujen numeroiden käyttäminen 
Päästäksesi “Pikavalinta”-valikkoon, paina samanaikaisesti “ON” tai “n”-näppäimiä (“Speed Dial” 
“Pikavalinta”) ja käytä sitten “” ja “”-näppäimiä selataksesi valikon sisältöä. 
 
Paina sitten “ON”-näppäintä vahvistaaksesi valitsemasi toiminnon: 

 Last number redial (Soita uudestaan viimeisimpään numeroon) 
 Speed Dial 1 (Pikavalinta 1) 
 Speed Dial 2 (Pikavalinta 2) 
 Speed Dial 3 (Pikavalinta 3) 
 Cancelled (Peruuta) 

 
Jos haluat poistua “Pikavalinta”-valikosta, paina “” tai “” –näppäimiä kunnes kuulet “Cancelled” 
(“Peruuta”)-merkkiäänen ja vahvista painamalla “ON”-näppäintä. 
 
Huom: Jos 15 sekunnin aikana mitään näppäintä ei paineta, järjestelmä poistuu “Pikavalinnasta”. 
 

7.2. Puhelinneuvottelutoiminto 

Puhelun vastaanottaminen puhelimeen, joka on kytketty Bluetooth:n kautta B901L:een, intercom 
keskeytyy hetkeksi. Haluttaessa voidaan puhelu kuitenkin jakaa toisen kypärän kanssa aktivoimalla 
intercom manuaalisesti puhelun aikana. 
 

Puhelinneuvottelutoiminnon 
käynnistäminen 

Paina puhelun aikana lyhyesti näppäintä “n” (kanava 1).  
Paina puhelun aikana 2 kertaa näppäintä “n” (kanava 2). 
Paina puhelun aikana 3 kertaa näppäintä “n” (kanava 3). 

Puhelinneuvottelutoiminnon 
lopettaminen Paina puhelun aikana lyhyesti näppäintä “n”. 

 
Huom: “Puhelinkokous”-toimintoa käytetään vain N-Com “600”/”900”-sarjan järjestelmissä. 
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8. KAHDEN PUHELIMEN (TAI BLUETOOTH-LAITTEEN) HALLINTA 
B901L-järjestelmä pystyy muodostamaan samanaikaisesti yhteyden kahteen Bluetooth-puhelimeen 
(tai laitteeseen). 
Toinen puhelin (lisälaite) voi vastaanottaa puheluita, mutta sillä ei voi soittaa. 
 
Toisen Bluetooth-puhelimen liitäntä (lisälaite): 
 Varmista, että B901L on kytketty pois päältä. 
 Vie järjestelmä “Configure”-valikkoon: paina “ON”-näppäintä ja pidä pohjassa 4 sekunnin ajan, 

kunnes kuulet “Configuration Menu” (“Configure”)-äänimerkin. 
 Paina “” –näppäintä, kunnes löydät “Second mobile phone pairing” (“Toisen puhelimen 

kytkeminen”)-toiminnon. 
 Aktivoi laitteessa (älypuhelin, GPS, Mp3-soitin) Bluetooth-laitteiden haku. 
 Valitse listalta N-Com -järjestelmä. Salasanaa kysyttäessä anna koodi 0000 (neljä nollaa). 
 Yhteys laitteiden välillä aktivoituu muutaman sekunnin kuluessa. 
 
Kun Bluetooth-kytkös on muodostettu kerran, yhteys toimii automaattisesti aina järjestelmän ollessa 
päällä. 
 
Jos haluat yhdistää älypuhelimen sekä navigaattorin samaan aikaan, on suositeltavaa parittaa 
älypuhelin ENSISIJAISENA laitteena (luku 6), ja navigaattori TOISSIJAISENA laitteena, seuraten yllä 
olevaa ohjeistusta. 
 

9. SMART NAVI SYSTEM 
“SMART NAVI SYSTEEMI” -toiminto antaa sinun kuunnella ohjeita älypuhelimen navigaattorista jopa 
samalla, kun intercom-yhteys tai radio on käytössä. Älypuhelimen navigaattorin viestinnän aikana 
intercom-yhteys keskeytyy automaattisesti ja käynnistyy taas uudelleen viestin päättyessä. 
 
“SMART NAVI SYSTEEMI” -toiminto on pois päältä oletusasetuksena. 
Voit laittaa tämän päälle tai pois Toiminnot valikosta (kappale 5). 
 
Huom. Kun Smart Navi Systeemi on päällä, kaikki älypuhelista tulevat äänet (esim. Viestin merkkiääni) 
pysäyttää hetkellisesti muut äänet. 
 

 

 

Voit aktivoida/deaktivoida “SMART NAVI SYSTEEMI” -toiminnon käyttämällä N-
Com EASYJET ohjelmaa tietokoneella tai älypuhelimen aplikaatiota. 

 
 

10. MUSIIKKI BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ 
Yhdistääksesi Mp3-soittimen B901L-järjestelmään, seuraa kappaleessa 6 kuvattua menettelyä: 
 

Käynnistä musiikin toisto (Play)  Paina lyhyesti näppäintä “ON”. 

Pysäytys (Pause) Laitteen ollessa toiminnassa, paina lyhyesti näppäintä “ON”. 

Seuraava raita (Skip) Laitteen ollessa toiminnassa, pidä näppäin “” alaspainettuna 
noin 2 sekunnin ajan. 

Edellinen raita (Rew) Laitteen ollessa toiminnassa, pidä näppäin “” alaspainettuna 
noin 2 sekunnin ajan. 
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10.1. Musiikin jakaminen Bluetooth:n kautta (A2DP Jakaminen) 

Intercom-yhteyden aikana on mahdollistaa alkaa soittaa musiikkia painamalla lyhyesti “ON”-
näppäintä. Musiikki välittyy molempiin järjestelmiin. 
 
Musiikin jakaminen keskeyttää intercom-keskustelun väliaikaisesti, mutta sitä voidaan jatkaa 
keskeyttämällä musiikin soittaminen (painamalla lyhyesti “ON”-näppäintä). 
 
Huom: Intercomin kautta jaettua musiikkia voidaan hallita molemmista järjestelmistä, mikä voi 

esimerkiksi korvata soivan musiikkikappaleen samankaltaisella komennolla. 
Huom: “Musiikin jakamista” voidaan käyttää vain N-Com “600”/”900”-sarjan järjestelmissä. 
 
 

11. MUSIIKKI JOHDON VÄLITYKSELLÄ 
Yhdistä Multimedia Wire kaapelin mini USB-liitin (myydään erikseen) kypärään, ja toinen pää 
audiolaitteeseen. Kaapelissa oleva värillinen nauha osoittaa audiolaitteeseen kytkettävän liittimen. 
 
Audiokaapelin kytkentä Paina 3 kertaa “ON” näppäintä. 

Audiokaapelin poiskytkentä Paina 3 kertaa “ON” näppäintä. 

 
 
12. SATELLIITTINAVIGAATTORI  MOOTTORIPYÖRÄÄN 
B901L on yhteensopiva yleisimpien moottoripyörissä käytettävien satelliittinavigaattorien kanssa – 
Lisätietoa ja yhteensopivat mallit voit nähdä sivustolla www.n-com.it 
 
Noudata kppaleessa 8 esitettyjä ohjeita satelliittinavigaattorin liittämiseksi B901L-järjestelmään. 
 
 

13. FM-RADIO 

Kytke radio päälle Paina 2 kertaa näppäintä “ON”. 

Sammuta radio Paina 2 kertaa näppäintä “ON”. 

Uuden aseman automaattihaku Pidä näppäin “” alaspainettuna 2 sekunnin ajan. 

Aseman tallentaminen muistiin 
(max. 6) 

Paina näppäin “” ja pidä pohjassa 4 sekunnin ajan, kunnes 
kuulet “Preset” (“Aseta”)-äänimerkin. Valitse muistipaikka 
käyttämällä näppäimiä “” ja “”. Tallennus vahvistetaan 
äänimerkillä. 

Aseman vaihto (jo muistissa) Pidä näppäin “” alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 
 

  

Asetukset on tehtävissä myös “N-Com EASYSET”-ohjelman tai Android 
älypuhelimen, iPhone:n tai iPad:n N-Com EASYSET-sovellusten kautta. 
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14. LED-MERKKIVALOT  

B901L-järjestelmään kuuluu valikko, jossa on kolme toimintatilaa: 
HÄTÄJARRUTUSVALO, POSITIOVALO, HEIKON NÄKYVYYDEN VALO. 
 
Selataksesi valikkoa järjestelmän ollessa käynnissä, paina “” ja “” ja 
pidä niitä painettuna noin 2 sekunnin ajan. Jokaisella painalluksella 
järjestelmä siirtyy seuraavaan tilaan. 

 

 
 

TILA TOIMINNOT 
1 HÄTÄJARRUTUSVALO Hätäjarrutuksen merkkivalo 

2 POSITIOVALO 
Hätäjarrutuksen merkkivalo. 
Kiinteä positiovalo. 

3 HEIKON NÄKYVYYDEN VALO 
Hätäjarrutuksen merkkivalo. 
Heikon näkyvyyden vilkkuva valo 

4 SAMMUTUS LED-valojen sammutus. 
 

14.1. Hätäjarrutusvilkut – ESS (1- Tila) 

B901L-järjestelmässä on lisänä hätäjarrutusta ilmaisevat LED-merkkivalot, jotka syttyvät 
äkkijarrutuksessa ja vilkkuvat muutaman sekunnin ajan. 
 

  

Jarrutustasoa voidaan säätää N-Comin EASYSET-ohjelman tai Android 
älypuhelimen, iPhone:n tai iPad:n N-Com-sovellusten kautta. 

 

Huom.: Hätäjarrutusvilkkujen toiminto tulisi kytkeä pois päältä kuljettajan kypärästä, silloin kun 
moottoripyörässä on mukana myös matkustaja. 

 
ESS-herkkyyden säätäminen 
Vie järjestelmä “Configure”-valikkoon: paina “ON”-näppäintä sammuneesta järjestelmästä ja pidä 
pohjassa 4 sekunnin ajan, kunnes kuulet “Configuration Menu” (“Configure”)-äänimerkin. 
 

Säätääksesi ESS-tason herkkyyttä, paina “” tai “” -näppäintä kunnes kuulet ”ESS Sensitivity” (“ESS-
sensitive”) -äänimerkin ja vahvista painamalla “ON”-näppäintä.  
 

Valitse herkkyystaso “” tai “” -näppäimillä: 
Taso 1: matala herkkyys, ESS huomaa vain selkeät jarrutukset. 
Taso 2 (oletus): keskitasoinen herkkyys. 
Taso 3: korkea herkkyys, ESS huomaa jopa pienet jarrutukset.  
 

14.2. Positiovalo (2-Tila) 

Hätäjarruvalon ledit voidaan kytkeä päälle koko matkan ajaksi.  
Kaikki LED-valot vilkkuvat, jos hätäjarrutusvalon toiminto aktivoituu jarrutuksen aikana. 
 

14.3. Heikon näkyvyyden valo (3-Tila) 

Heikon näkyvyyden valon avulla voidaan olla paremmin näkyvissä sumussa tai muissa heikon 
näkyvyyden tilanteissa. Mikäli valitset tämän vaihtoehdon, led-valot vilkkuvat ajoittain. 
Jos hätäjarrutusvalot aktivoituvat jarrutuksen aikana, kaikki LED-valot vilkkuvat nopeammin. 
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15. INTERCOM 
N-Com B901L-järjestelmä mahdollistaa kommunikoinnin muiden N-Com-järjestelmien kanssa, noin 
700m etäisyydellä (aukealla paikalla, ilman esteitä). Yhteydenpidon soveltamisala vaihtelee  
käytettävien N-Com järjestelmien mukaan. 
 
Huom.: Yhteyden tehokkuus ja laatu voivat vaihdella suuresti esteiden, sääolosuhteiden tai 

magneettikenttien mukaisesti. 
 

15.1. Intercom N-Com (“600”/”900” sarja)-yhdistäminen 

Tärkeää: Alla kuvattu yhdistäminen viittaa ainoastaan “600”/”900” -sarjan N-Comien parittamiseen.  
 
 Tarkista että järjestelmät ovat pois päältä. 
 Vie järjestelmät “Configure”-valikkoon: paina “ON”-näppäintä ja pidä pohjassa 4 sekunnin ajan, 

kunnes kuulet “Configuration Menu” (“Configure”)-äänimerkin. 
 Paina “” –näppäintä molemmissa järjestelmissä, kunnes löydät “Intercom pairing” (“Intercom 

yhdistäminen”)-toiminnon. 
 Paina järjestelmässä A komentoa, mikä on vastaava järjestelmä B:n “muistipaikalle”. 
 
Liitäntä KANAVA 1 Paina lyhyesti näppäintä “n”. 

Liitäntä KANAVA 2 Paina 2 kertaa näppäintä “n”. 

Liitäntä KANAVA 3  Paina 3 kertaa näppäintä “n”. 
 
Intercom-yhteys aktivoituu automaattisesti valitulla kanavalla yhdistämistoimenpiteen lopussa.  
 

15.2. Muiden N-Com järjestelmien parittaminen  

Tärkeää: Alla kuvattu menetelmä viittaa “900” –sarjan parittamiseen vanhempien N-Com järjestelmien 
kanssa 1.  
 
 Tarkista että järjestelmät ovat pois päältä. 
 Laita vanhempi N-Com järjestelmä “Asetus” tilaan: Paina “ON” näppäintä 4 sekunnin ajan kunnes 

sininen LED alkaa vilkkua nopeasti.  
 Laita B901L järjestelmä “Configure” tilaan: paina “ON”-näppäintä ja pidä pohjassa 4 sekunnin ajan, 

kunnes kuulet “Configuration Menu” (“Configure”)-äänimerkin”. 
 Paina B901L järjestelmässä “” näppäintä, kunnes kuulet äänimerkin “Intercom pairing”. 
 Paina “ON” näppäintä: Oikean paritustilan valinta varmistuu “Valmius” -tilan äänimerkin vaihdolla 

(korkeaääninen piippaus) sekä ääni-ilmoituksella “Pairing up other N-Com systems”. 
 Paina B901 järjestelmässä näppäintä mihin haluat tallentaa toisen N-Com järjestelmän. 

 
Liitäntä KANAVA 1 Paina lyhyesti näppäintä “n”. 

Liitäntä KANAVA 2 Paina 2 kertaa näppäintä “n”. 

Liitäntä KANAVA 3  Paina 3 kertaa näppäintä “n”. 
 
Intercom-yhteys aktivoituu automaattisesti valitulla kanavalla yhdistämistoimenpiteen lopussa.  

                                                
1 Paitsi Bluetooth kit ja Bluetooth kit2, jotka eivät ole yhteensopivia. 
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15.3. Intercom-toiminnallisuus (yksi-yhteen-yhteys) 

Luodakseen Intercom-yhteyden yhden muistissa olevan järjestelmän kanssa, tallennetun komennon 
valitseminen riittää: 
 
Yhteys KANAVA 1 Painalyhyesti näppäintä “n”. 

Soitto KANAVA 2 Paina 2 kertaa näppäintä “n”. 

Soitto KANAVA 3 Paina 3 kertaa näppäintä “n”. 

Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu Painalyhyesti näppäintä “n”. 
 
Huom: äänimerkki kuuluu, jos muistipaikka on tyhjä tai haluttua järjestelmää ei voida tavoittaa 

maksimi taajuudella tai se on varattu.  
 
Huom: jos Intercom-yhteys poistuu taajuudelta (keskeytynyt Intercom-yhteys), B901L yrittää 

automaattisesti yhdistää uudestaan 8 sekuntin välein. Järjestelmä kaksoishälyttää, kun Intercom-
yhteyttä ei voida palauttaa. 
Jos automaattista uudelleen yhdistämistä ei haluta, paina “ON” -näppäintä estääksesi automaattiset 
yritykset yhdistää uudelleen. 

 
B901L:ssa on mukana “VOX”-toiminto, mikä mahdollistaa yhdistämisen ja yhteyden katkaisemisen 
Intercom:n äänikomennon avulla. 
Toimiakseen kunnolla, VOX pitää olla aktivoituna molemmissa intercomin kautta yhdistetyissä 
Bluetooth laitteissa. 
 
VOX-toiminto on pois päältä oletuksena. 
 

  

Voit aktivoida / lopettaa “VOX” -toiminnon ja asettaa aktivointiherkkyyden 
käyttämällä N-Com EASYSET:n ohjelmaa tai N-Com EASYSET -sovellusta.  

 
Jos asetus on päällä, järjestelmä toimii kerrotulla tavalla. 
 Sisäpuhelin menee päälle, kun jommankumman laitteen mikrofoniin lausuu sanan äänekkäästi. 
 Sisäpuhelin menee automaattisesti pois päältä, kun toinen puhujista on ollut hiljaa 20 sekunnin 

ajan. Jos sisäpuhelin on käynnistetty manuaalisesti kytkentää painamalla, se on sammutettava 
manuaalisesti. 

 
Jos laitteen VOX-toiminto on sallittu, mutta sen viimeksi käyttämä kanava ei ole käytössä tai 
tavoitettavissa, toiminto tulee estää väliaikaisesti painamalla ““-nappia 5 sekunnin ajan. Näin 
järjestelmä ei yritä yhdistää viimeisimpään kanavaan aina, kun mikrofoniin puhutaan. 
VOX-toiminnon väliaikainen estäminen päättyy, kun N-Com-laite suljetaan. Niinpä jos VOX-toiminto 
on päällä (joko tietokoneen tai applikaation kautta), se menee päälle myös, kun laite seuraavan kerran 
käynnistetään. 
 
Huom: VOX –toimintoa voidaan käyttää ainoastaan ”900” sarjan N-Com järjestelmien kanssa.  
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15.4. Smart Conference-Älykokous (Group intercom-ryhmäkeskustelu) 

“Smart Conference”-älykokoustoiminnon ansiosta kokouksen voi aloittaa niiden N-Com “900”-sarjan 
Intercom-järjestelmien välillä, jotka ovat aikaisemmin yhdistetty ja tallennettu kolmelle 
muistikanavalle. Kaikkien järjestelmien tulee olla kytkettynä päälle ja tavoitettavissa 
yhdistämisetäisyydellä. 
 

1. Jokaisen järjestelmän tulee olla ennestään yhdistetty kaikkiin muihin järjestelmiin: B, C ja D. 
 

 

 

 
2. Kaikki järjestelmät voivat painaa “n”-näppäintä 2 sekunnin ajan aktivoidakseen Group 

Intercom-ryhmäkeskustelupuhelun kaikkien järjestelmien kanssa. 
 

 

 

 
3. Jos yksi järjestelmä painaa “n”-näppäintä tai poistuu kuuluvuusalueelta, ryhmäkeskustelu 

keskeytyy. 
 

Smart Conference-kokousyhteys Paina “n”-näppäintä 2 sekunnin ajan. Aktivoituminen 
vahvistetaan kypärän piikissä “Group Intercom” -äänimerkillä. 

Smart Conference-yhteyden 
päättäminen 

Paina lyhyesti “n”-näppäintä. Yhteyden päättäminen 
vahvistetaan kypärän piikissä “Group Intercom terminated” 
(“Group Intercom Yhteys katkaistu”)- äänimerkillä. 

 
Huom: “Smart Conference”-kokouksen aikana kaikkien osallistujien matkapuhelinyhteys on tilapäisesti 

estynyt. Kokouksen päätyttyä kaikki puhelimet yhdistyvät automaattisesti uudestaan omiin 
intercom-järjestelmiinsä. 

 
Huom: “Smart Conference” tilaa voidaan käyttää AINOASTAAN “900” sarjan N-Com järjestelmien 

kanssa. 
 
Huom: “Smart Conference” tilaa EI VOI käyttää muiden järjestelmien kanssa, jotka ovat paritettu 

“Universal Intercom” tilaan (Kappale 16.1). 
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16. INTERCOM LIITÄNTÄ “UNIVERSAL INTERCOM” 
N-Com B901L järjestelmä voidaan yhdistää Bluetoothilla muiden merkkisiin intercom järjestelmiin 
käyttämällä UNIVERSAL INTERCOM toimintoa 2. 
 

16.1. Intercom liitäntä Universal Intercom 

N-Com-järjestelmä on yhdistetty toiseen intercom:iin (seuraavassa nimetty Intercom B:si) kuin se olisi 
matkapuhelin.  
 
 Tarkista että B901L on kytketty pois päältä. 
 Vie järjestelmät “Configure” -valikkoon: paina “ON” –näppäintä ja pidä pohjassa 4 sekunnin ajan, 

kunnes kuulet “Configuration Menu” (“Configure”)-äänimerkin. 
 Paina “” kunnes löydät “Universal intercom pairing” (“Universal intercom-yhteys”). 
 Ota esiin Intercom B:n matkapuhelimen yhdistämistoiminto (tutustu Intercom B:n omaan 

käyttöohjeeseen). 
 Muutaman sekunnin kuluttua Intercom B soi “Puhelinyhteyden” vahvistamisen merkiksi. 

 
Huom: UNIVERSAL INTERCOM:n kautta yhdistetty järjestelmä tallentuu ensimmäiselle vapaalle 

muistipaikalle (kanavalle). 
 

16.2. Universal Intercom toiminto 

Kahden kypärän välisen äänitoiminnon aktivointi ja deaktivointi: 
 
N-Com B901L-Järjestelmästä:  
Kytke intercom B päälle tai pois päältä kuten tavallinen N-Com intercom (kappale 15). 
Intercom B voi saada soittoäänen, johon vastataan puheluun vastaamisen komennolla. 
 
Intercom B:stä: 
Paina “Äänisoitto / Valitse viimeisin numero”-toimintoa. Voidaksesi katkaista Intercom-yhteyden, paina 
“Puhelun keskeyttäminen/hylkääminen”. 
 
Huom.: 
 Kun UNIVERSAL INTERCOM -sisäpuhelinta käytetään, järjestelmä B901L ylläpitää yhteyttä 

ainoastaan PÄÄLAITTEESEEN (eikä TOISSIJAISEEN LAITTEESEEN). 
 Saattaa olla, että N-Com’iin kytketty intercom-järjestelmä ei salli samanaikaisesti yhteyttä 

matkapuhelimeen. 
 Vain yksi Universal Intercom-toiminnon kautta yhdistetty järjestelmä voidaan tallentaa. 

                                                
2 Paitsi Bluetooth kit ja Bluetooth kit2, jotka eivät ole yhteensopivia. 
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16.3. Universal Conference-kokous (Ketju-Intercom) 

“Universal Conference”-kokoustoimintolla voidaan yhdistää “900”-sarjaan kuuluvien N-Com-
järjestelmien ja niihin Universal Intercom-toiminnolla yhdistettyjen laitteiden kokouksiin. 
 
Yhdistämismenetelmä voidaan suorittaa kuvan osoittamalla tavalla: 
 
1. Järjestelmä A:n tulee olla ennakkoon yhdistetty kahteen muuhun järjestelmään B (Universal 

Intercom-yhteys) ja C.  

 

 

 
2. Järjestelmä A:n tulee aloittaa ensimmäinen Intercom-yhteys järjestelmä B:n kanssa 

(Universal Intercom) painamalla vastaavaa Intercom-yhteyskäskyä.  
 

 

 

 
3. Järjestelmä C voi tässä vaiheessa liittyä Intercom-kokoukseen aloittamalla Intercom-

yhteyden järjestelmä A:n kanssa. 

 

 

 
4. Kolme järjestelmää ovat nyt Intercom-kokouksessa ja voivat puhua samanaikaisesti.  
5. Jos haluat yhdistää toiseen järjestelmään (D), viimeksi mainitun tulee olla aikaisemmin 

yhdistynyt järjestelmään C. Paina vastaavaa Intercom-komentoa aloittaaksesi 4:n käyttäjän 
Intercom-kokouksen.   

 
Huom: “Universal Conference” tilaa voidaan käyttää yhdistämään vain N-Com “900” järjestelmiä. 
Huom: “Universal Conference” tilaa voidaan käyttää yhdistämään N-Com “900” järjestelmiä 

vanhempien N-Com järjestelmien kanssa (B601, B5, B1.4, jne.). 



FI  
 

26 

17. KAUKOSÄÄDIN 
B901 -laitetta voidaan ohjata erikseen myytävällä kaukosäätimellä. Näin sinun ei tarvitse irrottaa kättä 
ohjaustangosta käyttääksesi näppäimistöä. 
 
N-Com järjestelmä on yhteensopiva SENAN RC4 -kaukosäätimen kanssa. 
Seuraavasta taulukosta näet kaukosäätimen N-Com -järjestelmää vastaavat näppäimet: 
 

N-COM JÄRJESTELMÄ ▲ ▼ ON N 
SENA RC4 + - KESKINÄPPÄIN MONITOIMINÄPPÄIN 

 
Näin paritat N-Comin ja kaukosäätimen: 
 Varmista että RC4 on pois päältä. 
 Laita RC4 paritustilaan: paina “+” ja pidä se alaspainettuna noin 8 sekunnin ajan. 
 Varmista että B901 on pois päältä. 
 Laita B901 -järjestelmä “Configuration” tilaan: Paina “ON” noin 4 sekunnin ajan, kunnes kuulet 

äänen “Configuration Menu”. 
 Näpäytä “” kunnes kuulet äänen “Remote control pair up”. 
 Paina “ON” N-Com -järjestelmän näppäimistöstä. 
 Muutaman sekunnin kuluttua N-Comin ja kaukosäätimen yhteys varmistuu äänimerkillä: “Remote 

control connected”. 
  
Huom: Liitos tallentuu molempiin laitteisiin ja se ei häviä kun järjestelmät sammutetaan. Paritus pitää 

tehdä siis vain yhden kerran. 
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18. AKKUJALATAUS 
18.1. Akun lataustarpeen merkkisignaali 

Ollessaan toiminnassa, järjestelmä antaa äänimerkin silloin, kun akku on lähes tyhjä. Ensimmäisen 
merkinannon jälkeen akku toimii noin 1 tunnin. Merkinanto toistuu 10 minuutin välein.  
 

18.2. Tarkista akun lataus 

LED-merkkivalo 
Kun järjestelmä käynnistyy, sininen LED vilkkuu nopeasti akun lataustason merkiksi. 
4 välähdystä = korkea, 70 ~ 100% 
3 välähdystä = keskitaso, 30 ~ 70% 
2 välähdystä = matala, 0 ~ 30% 
 
Äänimerkki ohjaus  
Kun käynnistät järjestelmän, paina “ON” ja ”” nappeja samanaikaisesti n. 3 sekunnin ajan, kunnes 
kuulet 3 piippausta. Kuulokkeet toistavat merkkiäänen, joka ilmaisee akun lataustason. Jos vapautat 
painikkeet heti järjestelmän käynnistyttyä, et kuule akun lataustason äänimerkkiä. 
 

18.3. Järjestelmän lataus 

 

 Järjestelmä ladataan kytkemällä se akkulaturiin tai 
USB-pistorasiaan, virtalähteenä USB-mini-kaapeli, joka 
sisältyy pakkaukseen.  Lataus tapahtuu seuraavasti: 

Kuva 36 
 
B901L-järjestelmä 
pois päältä 

Kun B901L-järjestelmä kytketään akkulaturiin, sininen LED-valo alkaa vilkkua 
nopeasti. Kun akku on täysin ladattu, sininen LED-valo lakkaa vilkkumasta. 

B901L-järjestelmä 
päällä 

Kun B901L-järjestelmä kytketään akkulaturiin, sininen LED-valo alkaa vilkkua 
nopeasti. Kun akku on täysin ladattu, sininen LED-valo vilkkuu taas  tavalliseen 
tapaan. 

 
Jos et aio käyttää N-Com järjestelmää pitkään aikaan, sinun pitää ladata laite täyteen varaukseen 
ennen varastointia.  
 
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa laite täyteen vähintään 6 kuukauden välein välttääksesi 
mahdollisia vaurioita akulle. 
 
Jos N-Com järjestelmää ei ole käytetty 6 kuukauteen ja akkua ei ole ladattu ollenkaan, laite ei 
välttämättä käynnisty; Tässä tapauksessa lataa N-Com järjestelmää vähintään 24 tuntia (vaikka sinined 
LED ei vilkkuisi). Yritä käynnistää järjestelmä uudestaan latauksen jälkeen. 
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19. TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO 
 

Avain  n ON   
 
+ 
 

Pe
ru

st
oi

m
in

no
t Käynnistys  2 sec    

Sammutus  6 sec    
Äänenvoimakkuuden lisääminen   X   
Äänenvoimakkuuden laskeminen    X  
Valojen hallintavalikko     2 sec 

       

Bl
ue

to
ot

h-
la

itt
ee

t 

Puheluun vastaaminen* X X X X  
Äänipuhelu  2 sec    
Pikavalinta-valikko** X X    
Puhelun keskeytys/hylkääminen  2 sec    
Laitteen manuaalinen 
päällekytkentä 

 2 sec    

Puhelinkokouksen aktivointi 
KANAVA 1 X     

Puhelinkokouksen aktivointi 
KANAVA 2 

x2     

Puhelinkokouksen aktivointi 
KANAVA 3 

x3     

Neuvottelutoiminnon pois päältä 
kytkentä 

X     
 

M
us

iik
ki

 B
lu

et
oo

th
 /

 
Jo

ht
o 

Käynnistä musiikin toisto (Play)  X    
Pysäytys (Pause)  X    
Seuraava raita (Forward)   2 sec   
Edellinen raita (REW)    2 sec  
Musiikin jakaminen A2DP  X    
Audiokaapelin aktivointi  x3    
Audiokaapelin deaktivointi  x3    

 

N
-C

om
 In

tr
co

m
 (6

00
/9

00
 

-s
ar

ja
) 

Päällekytkentä KANAVA 1 X     
Intercom pois päältä kytkentä 
aktivoitu 

X     

Soitto KANAVA 2 x2     
Soitto KANAVA 3  x3     
Group intercom-kokousyhteys 2 sec     
Group Intercom-yhteyden 
katkaisu 

X     
 

Pi
ka

va
lik

ko
 

Radion kytkeminen päälle  x2    
Radion sammuttaminen  x2    
Uuden aseman automaattihaku   2 sec   
Aseman vaihto (jo muistissa)    2 sec  
Aseman tallentaminen muistiin    4 sec  

 

*Paina mitä tahansa näppäintä N-Com:n näppäimistöltä. 
**Paina näppäimiä samanaikaisesti. 
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20. RAJOITETTU TAKUU 
Tällä RAJOITETULLA TAKUUTODISTUKSELLA Nolangroup antaa tässä mainitulle tuotteelle normaalissa 
käytössä ilmeneviä materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun.  
 
Suosittelemme: 
 Lukemaan varoitukset ja huomiot turvallisuussyistä ja laitteen toiminnan takaamiseksi. 
 Huomioimaan takuun ehdot ja rajoitukset. 
 Säilyttämään kuitin. Kuittia tarvitaan laitteessa ilmenevien vikojen korjaukseen takuun 

voimassaoloaikana. Tuote tulee viedä liikkeeseen, josta se on ostettu. 
 

20.1. Takuun kate 

Mikäli tuotteessa ilmenee jokin takuun kattama vika kaksi (2) vuotta kuittiin merkitystä ostopäivästä, 
Nolangroup takaa tuotteelle huollon tai korvaa tuotteen Nolangroup-valtuutetuissa huoltoliikkeissä. 
Nolangroup antaa laitteelle tarvittavan huollon ja korvaa kaikki kulut ellei vika johdu jostain 
seuraavassa kappaleessa ”Takuun rajoitukset ja poikkeukset” mainituista syistä. 
 

20.2. Takuun rajoitukset ja poikkeukset 

Tämä takuu kattaa ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheet. Nolangroup ei ole vastuussa muista 
syistä aiheutuneista vioista. Rajattu takuu ei ole voimassa esim. seuraavissa tapauksissa: 
 
 Normaalista käytöstä tai käyttöolosuhteista aiheutuneita vahinkoja. 
 Nolangroup antamien käyttöohjeiden laiminlyömisestä, väärinkäytöstä, tai huollon 

laiminlyömisestä aiheutuneita vahinkoja. 
 Laitteen sisäisten ja ulkoisten osien ylläpidon laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot. 
 Onnettomuudesta aiheutuvat vahingot. 
 käyttäjän tai kolmannen osapuolen tekemät muutokset kypärään tai N-Com –järjestelmään. 
 Laitteen altistaminen haitallisille kemiallisille aineille, jotka aiheuttavat värivaihteluita tai muita 

vahinkoja. 
 N-Com tuoteperheeseen kuulumattomien tuotteiden käyttö lisälaitteina. 
 Takuu ei kata korjauksia, jotka johtuvat kastumisesta, luonnonmullistuksista tai muusta 

sääilmiöstä, muutoksista tai joutumisesta nesteiden kanssa kosketuksiin. 
 Kypärän sisäiset osat eivät ole vesitiiviitä ja jokainen altistaminen sateelle, kosteudelle, nesteille tai 

ruoalle saattavat vaurioittaa N-Com –järjestelmän sähkölaitteita. Nolangroup ei ole vastuussa 
tällaisista vahingoista. 

 takuu ei kata kuluvia osia kuten esim. akkulaturia ja yhdyskaapeleita eri N-Com –järjestelmien 
välillä tai N-Com –järjestelmän ja muiden laitteiden välillä. 

 koska järjestelmä, jonka kanssa matkapuhelimet toimivat ei ole Nolangroup toimittama, 
Nolangroup ei ole vastuussa järjestelmän toiminnasta, saatavuudesta, verkon katteesta, 
palveluista. 

 Kun tuotetta käytetään muiden kuin Nolangroup-merkkisten tuotteiden kanssa, Nolangroup ei 
takaa tuotteen täydellistä toimimista, eikä hyväksy takuun alaisten huoltotoimenpiteiden 
suorittamista. 

 Nolangroup ei ole vastuussa jos Nolangroup-tuote ei toimi täydellisesti matkapuhelimen tai 
muiden kuin Nolangroup-merkkisten tuotteiden kanssa. 

 Sisäisen elektronisen kortin tai Nolangroup-järjestelmän muiden sisäisten osien paikoiltaan 
poistaminen aiheuttaa takuun menettämisen. 

 Takuu ei sisällä normaaleista tai erityisistä kypäränkäyttötilanteista aiheutuneita häiriöitä, kuten 
kypärän epämukavuus, tuulen humina. 
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Nolangroup ei ole missään tapauksessa vastuussa onnettomuuksista tai kuolemaan johtavista 
tapauksista (mukaan lukien ilman rajoituksia henkilövahingot), joiden syynä on Nolangroup-
tuotteiden käyttöohjeiden laiminlyöminen. 
 

20.3. Rajoitetun takuun voimassaoloaika 

Tämä takuu on voimassa vain, jos oston yhteydessä ostaja täytti takuun rekisteröintilomakkeen, josta 
tulee ilmetä seuraavat tiedot: 
 Tuotetunnus 
 Valtuutetun jälleenmyyjän nimi ja leima 
 Tuotteen ostopäivä 
 Ostajan nimi ja osoite 
 
Nolangroup varaa itselleen oikeuden hylätä takuun alaisen huollon, mikäli näitä tietoja on muokattu 
tai ne ovat vahingoittuneet tuotteen oston jälkeen. 
 

20.4. Viallisen tuotteen vaihtaminen ja valitukset 

Jotta tuote voidaan lähettää takuun alaiseen huoltoon, ostajan tulee viedä kypärä jälleenmyyjälle, jolta 
tuote on ostettu. Ostajan tulee ilmoittaa tuotteen vika, näyttää kopio ostokuitista sekä oikein täytetty 
takuun rekisteröintilomake (kts. yllä). 
ENNEN JÄLLEENMYYJÄN PUOLEEN KÄÄNTYMISTÄ, LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI. 
KAHDEN (2) VUODEN KULUTTUA OSTOPÄIVÄSTÄ TÄMÄ TAKUU EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA 
VOIMASSA. 
Tuotteen huolto tai vaihto ei pidennä takuuta. Alkuperäinen ostopäivä on voimassa, vaikka tuote tai 
sen osia olisi vaihdettu tai huollettu. 
Tuotteen vaihdetuilla tai huolletuilla elektronisilla osilla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu 
huoltopäivästä lukien, joka lisätään tuotteen alkuperäiseen takuuseen. 
Huolto tai osien vaihto voidaan suorittaa myös kierrätetyillä osilla, jotka toimivat moitteettomasti ja 
ovat samanarvoisia kuin uudet vastaavat osat. 
Laitteen huolletut tai vaihdetut osat ovat Nolangroup:n omaisuutta. 
 
OSTAJALLA ON OIKEUS VAIN EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN MUKAISIIN KORVAUKSIIN. 
TUOTTEELLE EI ANNETA SEN LISÄKSI MITÄÄN MUUTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA. 
NOLANGROUP TORJUU PAIKALLISEN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA KAIKKI OLETETUT TAKUUT 
TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA 
JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. JOS PAIKALLINEN LAKI KIELTÄÄ 
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN KÄYTÖN, OLETETUN TAKUUN VOIMASSAOLO RAJOITTUU EDELLÄ 
KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAAN. 
NOLANGROUP PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TEKNISIIN MUUTOKSIIN ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA. 
 
Eräät osavaltiot ja maat eivät salli oletetun takuun kestoa koskevia rajoituksia tai satunnaisten tai 
seuraamuksellisten vahinkojen korvausvastuun rajoittamista tai poissulkemista, joten edellä mainitut 
rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua. 
Tämä takuu ei riko kansallista kuluttajansuojalakia eikä kuluttajan oikeuksia jälleenmyyjää kohti 
koskien /hankintaa/myyntiä. 
Tämä takuu on voimassa koko Euroopan alueella ja ainoa Nolangroup antama takuu liittyen omien 
tuotteiden myyntiin. Takuusopimus ei riko EU-direktiiviä 1999/44/EY. 
Tämä takuu ei riko kuluttajansuojalakia (ITA D.Lgs. 2/02/2002 n. 24). 
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20.5. Tuotteen tunnistus 

 

N-Com tuotteet ovat tunnistettavissa koodin perusteella, jonka 
avulla tuote voidaan jäljittää ja tunnistaa. 
 
Tunnistekoodi on B901L-järjestelmään kiinnitetyssä tarrassa sekä 
myyntipakkauksen ulkopuolella. 

 



 

 

21. TAKUUN REKISTERÖINTILOMAKE 
 
 
Tuotteen nimike: B901L R SERIES 
 
Tunnus              
 
 

Ostajan yhteystiedot 
 
Etunimi  
  
Sukunimi  
 
Osoite   
  
 
Puh  
 
Sähköposti  
 

 Jälleenmyyjän leima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostopäivä  

 


