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SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolangroup N-Com.
N-Com B901L har konstruerats med den allra senaste teknologin och med de bästa
materialen. Långa tester och en noggran systemutveckling har gjort att vi har kunnat nå
den allra högsta ljudkvalitén.
Besök webbplatsen www.n-com.it för ytterligare information om B901L, för att ladda ner
instruktionerna med hög definition och den senast tillgängliga Firmware-versionen.

Version Firmware: 1.4.2

HÄNVISNING TILL STANDARDER
Produkterna i serie N-Com överensstämmer med normerna enligt nedanstående schema:

B901L

Bluetooth-systemet överensstämmer med väsentliga säkerhetskrav och
andra relevanta lagbestämmelser i direktivet RED 2014/53/EU,
2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU.

Batteri
laddare

Direktivet 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2009/125/CE ErP,
2011/65/EU RoHS, 2012/19/EU WEEE

Batteri

Direktivet 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE BAT, 2014/30/EU

Dokument som visar att våra komponenter överensstämmer med direktiven kan laddas ned från
hemsidan www.n-com.it (Download section).

FCC ID: Y6MNCOM15

IC: 9455A-NCOM15

R-NZ

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks by N-Com is under license. Other trademarks and trade names are those
of their respective owners.

Fw 1.4.2-8 - 04/08/2020

ÖVERSIKT
1.

VARNINGAR OCH SÄKERHET .....................................................................................................................................3
1.1.Vägsäkerhet.......................................................................................................................................................................................... 3
1.2.Användning i säkra miljöer ............................................................................................................................................................. 3
1.3.Störningar ............................................................................................................................................................................................. 3
1.4.Använda på rätt sätt .......................................................................................................................................................................... 4
1.5.Kvalificerad personal ......................................................................................................................................................................... 4
1.6.Tillbehör och batterier ...................................................................................................................................................................... 4
1.7.Kassering ............................................................................................................................................................................................... 5

2.
3.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL...................................................................................................................................6
MONTERING I HJÄLMEN .............................................................................................................................................7
3.1.Förberedelse av ESS-systemet ....................................................................................................................................................... 8
3.2.Installation av B901L-systemet i hjälmen................................................................................................................................... 9
3.3.Installation av ESS-systemet i hjälmen......................................................................................................................................13
3.4.Justering av mikrofonen.................................................................................................................................................................13
3.5.Ta bort system B901L från hjälmen............................................................................................................................................14

4.

GRUNDFUNKTIONER ................................................................................................................................................ 15
4.1.Reglering av volymen .....................................................................................................................................................................15
4.2.Funktionen Auto On / Off .............................................................................................................................................................15
4.3.Flerspråkiga röstmeddelanden ....................................................................................................................................................15
4.4.N-Com EASYSET ...............................................................................................................................................................................15

5.
6.
7.

KONFIGURATIONSMENY ......................................................................................................................................... 16
AFFILIERING AV TELEFONER ELLER AV ANDRA BLUETOOTH-ENHETER........................................................ 17
MOBILTELEFONEN ..................................................................................................................................................... 17
7.1.Snabbsamtal .......................................................................................................................................................................................17
7.2.Telefonkonferensfunktion .............................................................................................................................................................18

8.
9.
10.

HANTERING AV 2 TELEFONER (ELLER BLUETOOTH-ENHETER) ....................................................................... 19
SMART NAVI SYSTEM ............................................................................................................................................... 19
MUSIK VIA BLUETOOTH ........................................................................................................................................... 19
10.1.Musikdelning via Bluetooth (A2DP Sharing) ........................................................................................................................20

11.
12.
13.
14.

MUSIK VIA KABEL....................................................................................................................................................... 20
SATELLITNAVIGATOR FÖR MOTORCYKLAR......................................................................................................... 20
RADIO FM .................................................................................................................................................................... 20
LED SIGNAL LAMPOR................................................................................................................................................ 21
14.1.Nödbromsljus – ESS (Läge 1) .....................................................................................................................................................21
14.2.Positionsljus (Läge 2) ....................................................................................................................................................................21
14.3.Ljus för dålig sikt (Läge 3) ...........................................................................................................................................................22

15.

INTERCOM ................................................................................................................................................................... 22
15.1.Affiliering av Snabbtelefon N-Com serie ”600”/”900” ......................................................................................................22
15.2.Para ihop med andra N-Com system .....................................................................................................................................22
15.3.Funktionen Snabbtelefon (anslutning en till en).................................................................................................................23
15.4.Smart Conference (Snabbtelefon för gruppsamtal) ..........................................................................................................24

16.

SNABBTELEFON “UNIVERSAL INTERCOM”........................................................................................................... 25
16.1.Anslutning till Universal Intercom ............................................................................................................................................25
16.2.Funktion Universal Intercom ......................................................................................................................................................25
16.3.Universal Conference (Snabbtelefon med kedjeanslutning) ..........................................................................................25

17.
18.

FJÄRRKONTROLL........................................................................................................................................................ 27
BATTERI OCH LADDNING ........................................................................................................................................ 28
18.1.Signal om urladdat batteri ..........................................................................................................................................................28
18.2.Kontroll av batterinivå ..................................................................................................................................................................28
18.3.Laddning av systemet...................................................................................................................................................................28

19.
20.

ÖVERSIKT KOMMANDOSCHEMA........................................................................................................................... 29
BEGRÄNSAD GARANTI ............................................................................................................................................. 30
20.1.Garantins täckning.........................................................................................................................................................................30
20.2.Uteslutanden och begränsning av garantins täckning .....................................................................................................30
20.3.Den begränsade garantins giltighet........................................................................................................................................30
20.4.Procedur för insändning av eventuella reklamationer ......................................................................................................31
20.5.Produktens identifikation ............................................................................................................................................................31

21.

GARANTIBEVIS............................................................................................................................................................ 32

1.

VARNINGAR OCH SÄKERHET

Läs noggrant den här instruktionshandboken, samt de enkla reglerna som återges nedan. Försummad
respekt för dessa regler kan leda till farliga situationer.
Varning: Produkten går inte att använda i officiella eller icke officiella tävlingar, biltävlingsbanor,
kretsar, banor eller liknande.
Varning: Monteringen av N-Com B901L medför ökad vikt på cirka 120g till hjälmens och de andra
tillbehörens vikt.
Varning: N-Com-systemets elektroniska delar inuti hjälmen är inte vattentäta. Undvik därför att blöta
ner hjälmen och dess inredning för att inte riskera att skada systemet. Om vattnet skulle tränga in i
hjälmen, ta ur N-Com-systemet och hjälmens inredning och lufttorka. Ta ut batteriet ur sätet och låt
det torka.
1.1.

Vägsäkerhet

Respektera alla gällande lagar som reglerar vägtrafik. Under körning får händerna bara användas för
att köra fordonet. Alla åtgärder som gäller N-Com-systemet måste göras med fordonet stillastående.
I synnerhet:
 Ställ in telefonen på automatiskt svar (se instruktionerna för telefonen för denna inställning). Om
telefonen inte har denna funktion, se till att stanna fordonet på lämplig plats innan du svarar på ett
inkommande samtal och respektera trafikreglerna. Svara först därefter på samtalet.
 Ring inga samtal medan du kör. Stoppa fordonet på säker plats och respektera trafikreglerna innan
du ringer ett samtal.
 Reglera ljudstyrkan så att den inte stör eller distraherar under körning och samtidigt tillåter att
tydligt höra ljud utifrån.
 Manövrera inte mobiltelefonen eller andra anordningar kopplade till N-Com medan du kör.
 Respektera alltid trafikreglerna och nödvändiga manövrer för att köra motorcykeln ska absolut
prioriteras.
 B901L-systemet är försett med funktionen Nödbromsljus (ESS – Emergency Stop Signal). ESSsystemet ska INTE betraktas som ett substitut för motorcykelns egentliga stopp- eller
bromssignaler och dess aktivering räcker därmed inte för att ensamt kunna signalera en
inbromsning.
 Kontrollera att användningen av funktionen Nödbromsljus (ESS – Emergency Stop Signal) inte
strider mot gällande lagstiftning i landet där fordonet sätts i trafik.
1.2.

Användning i säkra miljöer

 För att använda N-Com, respektera alla begränsningar och indikationer som berör mobiltelefoner.
 Sätt inte på mobiltelefonen eller N-Com-systemet när de inte får användas eller när apparaten kan
orsaka störningar eller farliga situationer.
 Stäng av under tankning av bensin. Använd inte N-Com-systemet på bensinstationerna. Använd
inte anordningen i närheten av brännbara eller kemiska produkter.
 Stäng av i närheten av explosiva material
1.3.

Störningar

Alla telefoner och anordningar med transmission av trådlösa signaler är föremål för störningar som
kan påverka prestanda på en ansluten apparat. Dessa störningar ska inte anses som ett fel på N-Comsystemet.
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1.4.

Använda på rätt sätt

Använd bara anordningen i normalt läge, som beskrivs i produktinformationen. Försök inte att plocka
isär, åverka eller modifiera någon del av N-Com-systemet.
Varning: Reglera ljudstyrkan på N-Com (där det behövs) och anslutna ljudkällor innan du använder
systemet i trafiken.
Varning: För hög ljudstyrka kan skada hörseln
Varning: Reglera ljudstyrkan på N-Com (där det behövs) och anslutna ljudkällor så att du undviker att
få för starkt ljud när du lyssnar. Kontinuerlig exponering för alltför hög ljudstyrka kan skada hörseln.
Varning: En felaktig installation av systemet i hjälmen kan modifiera hjälmens aerodynamiska
egenskaper och säkerhet och skapa farliga situationer. Installera N-Com enligt beskrivningen i
produktinformationen. Kontakta vid tvekan din återförsäljare av N-Com-produkter.
Varning: Lyssnande på andra apparater får inte påverka körningen av fordonet, vilket ska ha största
prioritet. Utför alla manövrer på de elektroniska apparaterna och på N-Com med fordonet
stillastående i enlighet med Trafikreglerna.
OBS! N-Com-systemet har FM-radiomottagning. Eventuella avgifter eller licenser är på användarens
bekostnad.
1.5.

Kvalificerad personal

Bara kvalificerad personal kan utföra service på den här produkten. Vid felfunktion, vänd dig alltid till
din återförsäljare. Hjälmen är en säkerhetsprodukt, åverkan på denna och/eller det elektroniska
systemet på insidan, kan vara farligt, förutom att det leder till att garantin förfaller.
1.6.

Tillbehör och batterier

 Använd bara typer av batteri, batteriladdare och tillbehör som godkänts av Nolangroup för just
denna anordningsmodell.
 Användning av andra typer än de som anges kan vara farligt och leder till att all garanti förfaller.
 För information om de godkända tillbehörens tillgänglighet, kontakta din återförsäljare.
 När du ska koppla ur sladden ur ett tillbehör eller batteriladdaren, håll i kontakten och inte i
sladden när du drar.
 Använd inte batterierna för andra ändamål än de som föreskrivs.
 Använd aldrig batteriladdare eller batterier som är skadade.
 Kortslut inte batteriet.
 Förvara batteriet i temperatur mellan 0° / +45°C (Laddar): -10° / +55°C (I drift).
 Fara för brand eller explosion: kasta inte batterierna på eld och utsätt inte för hög värme!
 Kasta inte batterierna i vanligt hushållsavfall. Bortskaffa batterierna enligt lokala lagbestämmelser.
 Ha inte på dig hjälmen under batteriladdningen.
 Hjälmen får aldrig lämnas inom räckhåll för barn utan tillsyn. Detta för att förhindra att en eventuell
åtkomst till batterierna inte skadar deras hälsa allvarligt.
Batteri
Batteriladdare

4

603443
W&T-AD1812A050150EU
W&T-AD1812A050200KU
S-TR-009L

LiPo 3,7V – 1000 mAh
230V 50Hz 0,35A – 5V 1,5A
230V 50Hz 0,35A – 5V 2A
100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A

1.7.

Kassering

Läs dessa bruksanvisningar och de för andra delar av systemet N-Com om hur systemet tas ur
hjälmen.
Då systemet en gång tagits loss, kassera det enligt följande indikationer:
 Bilden av ett förkryssat sopkärl innebär att produkten inom den Europeiska Unionen
ska behandlas som särskilt avfall då den inte längre ska användas.
 Kassera inte dessa produkter bland osorterat hushållsavfall.
 Korrekt kassering av apparater som inte längre används bidrar till att förebygga möjliga negativa
effekter på miljö och personhälsa.
 För mer detaljerad information om bortskaffning av apparater som inte längre används, kontakta
kommunen, renhållningsverket eller den affär där produkten inköpts.
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2.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

I förpackningen N-Com B901L finns följande delar:

System N-Com B901L

6

Mini-USB-kabel

Batteriladdare

Adapter till knappsats N87, N100-5

Mikrofon med klämma

Hjälmadaptrar

Dubbelhäftande tejp adapter

Självhäftande bitar för
högtalare

Dubbelhäftande tejp ESS

Nyckel

Mikrofonhölje i skumplast

3.

MONTERING I HJÄLMEN

Viktigt: innan ni installerar N-Com-systemet råder vi er till att skriva av identifikationskoden för
produkten som sitter på själva produkten (se kap. 20.5).
Du kan ladda ner installationsvideon från webbplatsen www.n-com.it i sektionen Download.







Innan du installerar systemet B901L i hjälmen, ska du kontrollera att systemet sätts på korrekt.
Tryck på knappen “ON” och håll den intryckt i cirka 2 sekunder tills den blå lysdioden på
knappsatsen tänds och en signal hörs i hörluren. Fortsätt med installationen.
Ta bort kindstyckena (se hjälmens instruktioner).
Ta bort skruven från hjälmkantens tätning genom att använda den speciella nyckeln (Fig. 1).
Ta helt bort kanttätningen så som visas i Fig. 1 och avlägsna även den skyddande fyllningen.
Ta bort propparna “N-Com” som sitter på tätningen längs kanten i det bakre området och på
hjälmens vänstra sida.

Fig. 1



Fig. 1 – ENDAST FÖR HJÄLM N87, N100-5

Före installation av N-Com systemet, demontera fyllnadsmaterial / pluggar av plast (se
bruksanvisning för din specifika hjälmmodell).

Tillval 1

Tillval 2

Obs: spara hjälmens fyllnadsmaterial om du vill använda hjälmen utan installerat N-Com-system.
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3.1.

Förberedelse av ESS-systemet
 Välj specifik adapter för aktuell hjälm
(kompatibel hjälmmodell anges på adapterns
baksida).
OBS: Vid installation av ESS-systemet på en
hjälm av typen N70-2, N87, N100-5 krävs ingen
adapter.

Fig. 2

 Avlägsna
skyddsfilmen
från
den
dubbelhäftande tejp som sitter på ESSsystemets baksida (Fig. 2).

 Applicera medföljande dubbelhäftande tejp
på vald adapter i plast (Fig. 3).

Fig. 3

 För in ESS-systemets FLEX-kabel i öppningen
i vald adapter, enligt vad som visas, och i den
riktning bilden visar (Fig. 4).

Fig. 4

 Vrid adaptern tills den är i horisontell
position som ESS-systemet och tryck de två
delarna mot varandra tills de sitter fast vid
varandra (Fig. 5).

Fig. 5
8

3.2.

Installation av B901L-systemet i hjälmen

 Anslut mikrofonens kontaktdon till den
motsvarande delen enligt pilarnas riktning
(Fig. 6).
OBS: Mikrofonens position kan
Justeringssätten tas upp i kapitel 3.4.

justeras.

Fig. 6

 Sätt i systemet i det särskilda sätet bak på
hjälmen och tryck ner till räfflingens botten
(Fig. 7).
Viktigt: Var noga att inte spänna flexkabeln.
 Fäll in antennen inuti hjälmen.

Fig. 7

OBS: inför placeringen av kablar och mikrofon i
hjälmen N100-5 ska man följa instruktionerna i
den särskilt avsedda rutan.
 Placera kabeln inuti hjälmen och låt den
högra fästklämman klicka i sätet (Fig. 8).

Fig. 8

 Placera mikrofonen i sätet på hjälmens högra
sida genom att sätta in metallenheten i
kanalen som finns på hakdelens fäststruktur
(Fig. 9).

Fig. 9

Obs:
kontrollera
att
sidan
med
mikrofonstödet som bär texten “n” är vänd
inåt hjälmen.
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OBS: inför placeringen av knappsatser i hjälmarna
N87 och N100-5 ska man följa instruktionerna i
den särskilt avsedda rutan.
 Placera kabeln inuti hjälmen och låt den
vänstra fästklämman klicka i sätet.
 Fäst knappsatsen vid hjälmen genom att
klicka på de särskilda krokarna.
 Öppna B901L-systemets gummiskydd.
 Återmontera tätningen genom att fästa den
med den särskilda skruven.
Fig. 10

GÄLLER ENDAST FÖR HJÄLM N100-5 – placering av kablar och mikrofon
Placering av den högra kabeln och av mikrofonen:
 Lyft upp kuddens beklädnad i plast (Fig. 11).
 Trä in mikrofonen inuti öglan (Fig. 12) och placera den på dess plats, sätt därefter in
metallarmen i skåran på hakskyddets fäststomme (Fig. 13).
Obs: kontrollera att sidan med mikrofonstödet som bär texten “N-Com” är vänd inåt hjälmen.
 Sätt kabeln inuti hjälmen och placera höger fästclip på dess avsedda plats (Fig. 14).
 Sätt tillbaka kuddens beklädnad i plast bakom de två låshakarna (Fig. 15).
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

GÄLLER ENDAST FÖR HJÄLM N100-5 – placering av kablar och mikrofon
Placering av den vänstra kabeln:
 Lyft upp kuddens plastfyllning (Fig. 16).
 Sätt kabeln inuti hjälmen och placera vänster fästclip på dess avsedda plats (Fig. 17).
 Sätt tillbaka kuddens plastfyllning bakom de två låshakarna (Fig. 18).

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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ENDAST FÖR HJÄLM N87, N100-5 – placering av knappsatsen
Viktigt: för installationen av knappsatsar på hjälmarna N87, N100-5 krävs tillbehöret “ADAPTER
KNAPPSATS” som ingår i förpackningen.
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För in knappsatsens flexkabel i det särskilda stödet för hjälmen (Fig. 19).
Vrid stödet till knappsatsen så att det sitter som i Fig. 20 och haka fast det vid knappsatsen
Placera kabeln inuti hjälmen och låt den vänstra fästklämman klicka i sätet (Fig. 21).
Öppna B901L-systemets gummiskydd.
Återmontera tätningen genom att fästa den med den särskilda skruven.
Fäst knappsatsen vid hjälmen genom att klicka på de särskilda krokarna (Fig. 22).
Korrekt placering av knappsatsen visas i Fig. 23, 24.

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Placera höger och vänster högtalare i sätena som skapats i kindstyckena av frigolit. Vid behov,
rotera högtalarna något i sätet. Vid behov, fäst dem med tejpetiketterna som medföljer.
Återmontera de skyddande kindstyckena.

3.3.

Installation av ESS-systemet i hjälmen

 Avlägsna skyddsfilmen från hjälmadaptern
dubbelhäftande tejp (Fig. 25) och fäst ESSsystemet vid hjälmen (Fig. 26).
Varning: Placera ESS-systemets “n” vid
skruven i tätningen på hjälmens kant, så att
adaptern hamnar i linje med räfflorna på
hjälmen.
Fig. 25

 Avlägsna den genomskinliga skyddsfilmen
från ESS-systemet.
 Återmontera de skyddande kindstyckena.

Fig. 26

3.4.

Justering av mikrofonen

Med systemet B901 går det att justera mikrofonens position för att underlätta dess placering i olika
hjälmmodeller. Gör följande:
 Öppna klämman på mikrofonstången genom att bända upp den som i Fig. 27.
 Justera mikrofonen (Fig. 28).
 Stäng klämman (Fig. 29).

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

För att garantera en god kvalitet för röstöverföringen rekommenderas det att placera mikrofonhöljet
av skumplast precis vid mungipan.
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3.5.

Ta bort system B901L från hjälmen

För att ta bort systemet B901L från hjälmen, gör
så här:
 Avlägsna ESS-ljuset från hjälmen (Fig. 30).

Fig. 30

 Ta bort de skyddande kindstyckena och
tätningen längs hjälmkanten.
 Avlägsna knappsatsen från hjälmen genom
så som visas i Fig. 31.
Fig. 31

ENDAST FÖR HJÄLM N87, N100-5 – avlägsna knappsatsen
Ta av knappsatsen från hjälmen enligt vad som visas i fig. 32.
Vrid knappsatsen moturs (Fig. 33).
Ta bort de skyddande kindstyckena och tätningen längs hjälmkanten.





Fig. 32

Fig. 33

 Lossa höger och vänster klämma från hättan,
genom att trycka uppåt med en skruvmejsel
med platt blad (eller liknande föremål) så som
visas i Fig. 34.
Fig. 34

 Plocka bort B901L-systemet helt från hjälmen
med hjälp av en skruvmejsel med platt huvud
(eller liknande) och sätt tillbaka kuddarna och
kanttätningen.
Fig. 35
14

4.

GRUNDFUNKTIONER

Obs! Innan N-Com används för första gången ska batteriet laddas helt, i minst 10 timmar. För att
uppnå bästa prestanda från batteriet bör man de första gångerna ladda om dem fullständigt.
Tryck och håll nere knappen “ON” i cirka 2 sekunder tills lysdioden tänds
och du hör det inspelade röstmeddelandet.
Tryck och håll nere knappen “ON” i cirka 6 sekunder tills lysdioden
slocknar och du hör det inspelade röstmeddelandet.

Påsättning
Avstängning

OBS: När man startar och stänger av B901L-systemet blinkar ESS-lampan ett par sekunder.
4.1.

Reglering av volymen

När man trycker på knappen “” eller på knappen “” kan man enkelt reglera volymen. När volymen
når maximi- eller minimivärdet avges en ljudsignal.
Volymen är separat för varje ljudkälla. Efter att ha ställt in en viss ljudkälla (telefonsamtal, radio, Mp3läsare) kommer inställningen att sparas även efter att systemet har stängts ned.
Om volymen däremot regleras under viloläget kommer inställningen att påverka volymen för samtliga
ljudkällor.
4.2.

Funktionen Auto On / Off

Om hjälmen förblir orörlig under mer än 60 sekunder kommer systemet B901L att inta driftläget
“deep sleep” (insomning). Systemet återaktiveras helt så snart som det läser av en rörelse.
Om systemet befinner sig i funktionsläget för “deep sleep” i mer än 3 dagar stängs det av helt. För att
sätta på systemet igen behöver man trycka på påslagningsknappen.
“AUTO ON/OFF” funktionen är aktiverad i standardläget på enheten. Funktionen aktiveras / avaktiveras
i Inställningsmenyn (Kapitel 5).
4.3.

Flerspråkiga röstmeddelanden

N-Com systemet innehåller röstmeddelanden som ger information om systemet och de aktiva
funktionerna.
Språket är förinställt på engelska.
Röstmeddelandets språk kan ändras genom den anpassade mjukvaran som installeras med N-Com
EASYSET-programmet. Vänligen använd onlinehjälpen med instruktioner för hur du ändrar
språkinställningarna.
Tillgängliga språk: Italienska, Engelska, Tyska, Spanska, Holländska.
4.4.

N-Com EASYSET
“N-Com EASYSET” är ett program med vilket man kan hantera och konfigurera systemet
N-Com.
Programmet kan laddas ner från webbplatsen www.n-com.it i sektionen “Nerladdningar”.
De funktioner som även kan skötas från N-Com-guiden anges nedan med särskild ikon.
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Systemet N-Com kan hanteras av den dedikerade appen “N-Com EASYSET” som
konfigurerar och styr systemet N-Com direkt från smarttelefonen.
Appen N-Com EASYSET kan laddas ner gratis från Google Play eller Apple Store.
För ytterligare information, gå in på sajten www.n-com.it
De funktioner som även kan skötas från appen N-Com EASYSET anges nedan med
särskild ikon.

5.

KONFIGURATIONSMENY

I det här funktionsläget utförs samtliga Bluetooth-affilieringar och övriga regleringar.
För att ta systemet till driftläget “Konfiguration” (från ett nedstängt system) ska man trycka på knappen
“ON” och hålla den intryckt under 4 sekunder tills man hör det inspelade röstmeddelandet
”Configuration Menu ” (“Konfiguration”).
Från menyn “Konfiguration” ska man trycka på knapparna “” och “” för att surfa mellan de olika
menyposterna.
För menyposterna som markerats med “*” kan man aktivera / inaktivera funktionen, alternativt utföra
kommandona genom att trycka på bekräftelseknappen “ON”.
Menyposterna i menyn “Konfiguration” är följande:
A. Affiliering av telefon (kap. 6)
B. Affiliering av snabbtelefon (kap. 15)
C. Affiliering av Universal Intercom (kap. 16)
D. Affiliering av en andra telefon (kap. 8)
E. Affiliering av fjärrkontroll (kap. 17)
F. Snabbsamtal* (kap. 7.1)
G. Smart Navi System (kap. 9)
H. Auto On / Off (kap. 4.2)
I. Ökning av genomsnittlig volym*
När man aktiverar “Ökning av genomsnittlig volym” (Audio Boost) kommer samtliga av enhetens
ljudkällor att avge en volym som är högre och möjligtvis mindre tydlig.
Tryck på bekräftelseknappen “ON” för att aktivera / inaktivera den här funktionen. Funktionen är
som standard inte aktiverad på enheten.
J. Känslighet hos ESS* (kap. 14.1)
K. Radera alla affilieringar*
För att ta bort samtliga förekommande affilieringar med Bluetooth från enhetens minne ska man
trycka på knappen “” eller “” tills man hör det inspelade röstmeddelandet “Delete all pairings ”
(“Radera alla affilieringar”).
Tryck på bekräftelseknappen “ON” för att radera alla sparade Bluetooth-enheter.
L. Reset*
För att återställa enhetens fabriksinställningar ska man trycka på knappen “” eller “” tills man
hör det inspelade röstmeddelandet “Factory Reset”.
Tryck på bekräftelseknappen “ON” för att återställa alla enhetens fabriksinställningar.
M. Lämna konfigurationen*
För att lämna menyn “Konfiguration” ska man trycka på knappen “” eller “” tills man hör det
inspelade röstmeddelandet “Exit the configuration ” (“Lämna konfigurationen ”).
Tryck på bekräftelseknappen “ON” för att lämna menyn “Konfiguration”.
Om man under 10 sekunder inte trycker på någon knapp lämnar enheten menyn “Konfiguration”
automatiskt.
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AFFILIERING AV TELEFONER ELLER AV ANDRA BLUETOOTH-ENHETER
Kontrollera om B901L är avstängd.
Ta systemet till menyn “Konfiguration”: tryck nu på knappen “ON” och håll den intryckt under 4
sekunder tills man hör det inspelade röstmeddelandet ”Configuration Menu ” (“Konfiguration”).
Tryck på knappen “” och gå in i driftläget “Affiliering av telefon”.
Aktivera sökningen efter övriga Bluetooth-enheter på enheten (smarttelefon, GPS, Mp3-läsare).
Välj N-Com-anordning. Om ett lösenord behövs, ange koden 0000 (fyra nollor).
Efter några sekunder aktiveras anslutningen mellan de två enheterna.

Obs! Anpassningen sparas av hjälmen och telefonen och förloras inte när de stängs av. Denna
procedur ska alltså utföras en enda gång.

Automatisk anslutning

Manuell anslutning

7.

Då Bluetooth-anordningen har sammankopplats, sker anslutningen
automatiskt vid systemets påsättning.
Om anslutningen inte sker automatiskt kan man ansluta sig manuellt från
Bluetooth-enheten eller tryck och håll nere knappen “ON” i cirka 2
sekunder.

MOBILTELEFONEN

För att affiliera en mobiltelefon till systemet B901L ska man följa rutinen som tas upp i Kap. 6.
Svar på telefonsamtalet
Röststyrd samtalsmottagning
(VOX phone)

Röststyrd uppringning

Tryck Kort på vilken knapp som helst när du hör en ljudsignal.
När du hör ringsignalen, säg ett valfritt ord med hög röst.
Du kan aktivera / avaktivera “VOX phone” funktionen genom NCom EASYSET programmet eller N-Com EASYSET APPEN.
Funktionen är inte aktiv under intercom anslutningen.
Tryck på knappen “ON” och håll den intryckt under cirka 2
sekunder.

Lägg på/avvisa telefonsamtal

Tryck och håll nere knappen “ON” i cirka 2 sekunder.

Manuell anslutning av telefon

Tryck och håll nere knappen “ON” i cirka 2 sekunder.

7.1.

Snabbsamtal
Med programmet N-Com EASYSET och appen N-Com EASYSET kan man spara 3
stycken prioriterade telefonnummer som ska gå att ringa upp med menyn
“Snabbsamtal”.

Spara telefonnummer för snabbsamtal
För att ange ett eller flera telefonnummer för snabbsamtal:




Ta systemet till driftläget “Konfiguration”. Med systemet nedstängt trycker du nu på knappen “ON”
och håller den intryckt under 4 sekunder tills man hör det inspelade röstmeddelandet
”Configuration Menu ” (“Konfiguration”).
Tryck på knappen “” eller “” tills du hör det inspelade röstkommandot ”Speed Dial ”
(“Snabbsamtal ”).
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Tryck på bekräftelseknappen “ON”. Nu hörs det inspelade röstmeddelandet ”Speed Dial 1 ” och
”Phone connected” (“Snabbsamtal 1 ” och “Associerad telefon” ).
Tryck på knapparna “” eller “” för att välja vilken siffra för snabbsamtal som önskas tilldelas.
Sparad siffra kommer att bekräftas av det inspelade röstmeddelandet för ”Speed dial 1 ” / “Speed
dial 2 ” / “Speed dial 3 ” (“Snabbsamtal 1 ” / “Snabbsamtal 2” / “Snabbsamtal 3”).
Från den egna mobiltelefonen (som antingen affilierats eller kopplats till systemet N-Com) ska
man nu slå det nummer som man vill tilldela till vald siffra för snabbsamtal. Samtalet kommer att
avbrytas innan det vidarekopplas och vald siffra kommer att sparas med det särskilt tillägnade
inspelade röstmeddelandet (“Save Speed Dial 1 ” / “Save Speed Dial 2” / “Save Speed Dial 3 ” “Spara
snabbsamtal 1 ” / “Spara Snabbsamtal 2” / “Spara snabbsamtal 3”).

Att använda sparade telefonnummer
För att gå in i menyn “Snabbsamtal” ska man trycka samtidigt på knapparna “ON” och “n” (”Speed
Dial ” “Snabbsamtal”) och därefter använda knapparna “” och “” för att surfa mellan de olika
menyposterna.
Tryck sedan på knappen “ON” för att bekräfta valet av en utav de menyposter som föreslås:

Last number redial (Ring upp det senaste numret)

Speed Dial 1 (Snabbsamtal 1)

Speed Dial 2 (Snabbsamtal 2)

Speed Dial 3 (Snabbsamtal 3)

Cancelled (Ångra)
Om man vill lämna menyn “Snabbsamtal” ska man trycka på knapparna “” och “” tills man hör
röstkommandot ”Cancelled” (“Ångra”) och sedan trycka på “ON” för att bekräfta.
Observera: Om ingen knapp trycks in på 15 sekunder lämnas menyn “Snabbsamtal”.
7.2.

Telefonkonferensfunktion

Då ett telefonsamtal kommer till mobiltelefonen som är ansluten till B901L via Bluetooth, avbryts
snabbtelefonen tillfälligt. Om du vill, kan du dela telefonsamtalet med en annan hjälm genom att helt
enkelt aktivera snabbtelefonen manuellt under telefonsamtalet.

Aktivering av
telefonkonferens

Under samtalets gång, tryck snabbt på knappen “n” (kanal 1).
Under telefonsamtalet, tryck 2 gånger på knappen “n” (kanal 2).
Under telefonsamtalet, tryck 3 gånger på knappen “n” (kanal 3).

Inaktivering av
telefonkonferens

Under samtalets gång, tryck snabbt på knappen “n”.

Obs: funktionen “Gruppsamtal” går bara att använda med systemen N-Com i serien “600”/”900”.
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HANTERING AV 2 TELEFONER (ELLER BLUETOOTH-ENHETER)

Systemet B901L kan anslutas samtidigt till två Bluetooth-telefoner (eller Bluetooth-enheter). Den
andra telefonen (sekundär enhet) kan ta emot samtal men inte ringa några.
För att affiliera den andra Bluetooth-telefonen (sekundär enhet) gör du följande:
 Kontrollera om B901L är avstängd.
 Ta systemet till menyn “Konfiguration”. Tryck sedan på knappen “ON” och håll den intryckt under
4 sekunder tills man hör det inspelade röstmeddelandet ”Configuration Menu ” (“Konfiguration ”).
 Tryck på knappen “” och bläddra fram till driftläget “Second mobile phone pairing” (“Affiliering
av en andra telefon”).
 Aktivera en sökning efter andra Bluetooth-enheter på enheten (smarttelefon, GPS, Mp3-läsare).
 Välj systemet N-Com från listan. Om ett lösenord efterfrågas ska man knappa in koden 0000 (fyra
nollor).
 Efter några sekunder aktiveras sammankopplingen av de två enheterna.
Så snart som Bluetooth-enheten har affilierats sker anslutningen automatiskt i samband med att
systemet slås på.
Om du vill ansluta en mobil eller navigationsutrustning för motorcyklar, rekommenderas att du
kopplar upp mobilen som HUVUDKOPPLING (kapitel 6) och navigationsutrustningen som
ANDRAHANDSKOPPLING, enligt proceduren ovan.

9.

SMART NAVI SYSTEM

“SMART NAVI SYSTEM” funktionen gör det möjligt för dig att lyssna på navigation från mobiltelefonen
samtidigt som du använder intercom eller lyssnar på FM Radio.
Ljudet stängs av och prioriterar sändning av vägbeskrivning från navigationssystemet i mobiltelefonen
och aktiveras automatiskt efter avslutad vägbeskrivning.
“SMART NAVI SYSTEM” funktionen är ej aktiverad i standardinställningen.
Funktionen aktiveras / avaktiveras i Inställningsmenyn (Kapitel 5).
Notera : Med Smart Navi systemet aktiverat, så kommer all ljudinformation från mobiltelefonen (t.e.x.
notifications ljudsignal) tillfälligt avbryta ljud från övriga källor.
Du kan aktivera / avaktivera “SMART NAVI SYSTEM” funktionen genom N-Com
EASYSET programmet eller N-Com EASYSET APPEN.

10. MUSIK VIA BLUETOOTH
För att affiliera en Mp3-läsare till systemet B901L ska man följa anvisningen som tas upp i Kap. 6.
Starta musikuppspelningen (Play)
Pausfunktion (Pause)
Nästa spår (Skip)
Föregående spår (Rew)

Tryck snabbt på knappen “ON”.
När spelaren är ansluten och spelar upp musik, tryck snabbt på
knappen “ON”.
När spelaren spelar musik, tryck på knappen “” i cirka 2
sekunder.
När spelaren spelar musik, tryck på knappen “” i cirka 2
sekunder.
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10.1.

Musikdelning via Bluetooth (A2DP Sharing)

Under snabbtelefonens anslutning kan man starta musikspelningen genom att snabbt trycka på
knappen “ON”. Nu kommer musiken att spelas i bägge systemen.
Musikdelningen inaktiverar samtal via snabbtelefon tillfälligt men samtalsläget återställs automatiskt
när man avbryter musikspelningen (genom att snabbt trycka på knappen “ON”).
Observera: Musiken som delas via snabbtelefonen kan hanteras från båda systemen där man till
exempel kan ändra musikspår genom att trycka på tillhörande kommando.
Observera: funktionen “Musikdelning” går bara att använda med systemen N-Com i serien
“600”/”900”.

11. MUSIK VIA KABEL
Anslut mini USB-kontakten tillhörande sladden Multimedia Wire (säljs separat) till hjälmen och den
andra änden till ljudspelaren. Ett färgat knippe på sladden anger vilken kontakt som ska sättas in i
kringutrustningen för ljuduppspelning.
Ljudaktivering via kabel

Tryck 3 gånger på knappen “ON”.

Inaktivering av ljud via kabel

Tryck 3 gånger på knappen “ON”.

12. SATELLITNAVIGATOR FÖR MOTORCYKLAR
B901L är kompatibel med de vanligaste satellitnavigatorerna för motorcyklar – För att se
förteckningen över kompatibla modeller och ytterligare information, gå in på sidan www.n-com.it
För att affiliera en satellitnavigator till B901L-systemet ska ni följa samma procedur som gåtts igenom i
avsnitt 8.
Observera: anslutningen till snabbtelefonen avbryts automatiskt vid en vägbeskrivning från
satellitnavigatorn och återställs så fort som vägbeskrivningen har lästs upp.

13. RADIO FM
Sätta på radion.

Tryck 2 gånger på knappen “ON”.

Stänga av radion.

Tryck 2 gånger på knappen “ON”.

Automatisk sökning efter
en ny station.

Tryck och håll nere knappen “” i 2 sekunder.

Spara en station (max. 6)

Tryck på knappen “” och håll den intryckt under cirka 4 sekunder och
tills du hör det inspelade röstmeddelandet ”Preset” (“Förinställningar”).
Med knapparna “” och “” väljer du nu var i minnet som stationen
ska sparas. Åtgärden bekräftas av ett inspelat röstmeddelande.

Byta station (redan i
minnet).

Tryck och håll nere knappen “” i 2 sekunder.
De här inställningarna kan även konfigureras med hjälp av programmet “N-Com
EASYSET” eller med Smartphone Android, iPhone, iPad via den dedikerade
appen N-Com EASYSET.
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14. LED SIGNAL LAMPOR
B901L-systemet är försett med en meny med tre
NÖDBROMSLJUS, POSITIONSLJUS, LJUS FÖR DÅLIG SIKT.

driftlägen:

För att scrolla igenom denna meny, ha enheten aktiverad, tryck på
knapparna “” och “” och håll dem nedtryckta cirka 2 sekunder.
Varje gång man trycker hoppar systemet till nästa läge.

LÄGE

14.1.

1

NÖDBROMSLJUS

2

POSITIONSLJUS

3

LJUS FÖR DÅLIG SIKT

4

AVSTÄNGD

FUNKTIONER
Nödbromsljus.
Nödbromsljus.
Fast positionsljus.
Nödbromsljus.
Intermittent belysning för dålig sikt.
Helt avstängd LED belysning.

Nödbromsljus – ESS (Läge 1)

Systemet B901L är försett med ett lysdiodssystem som fyller en hjälpfunktion till nödinbromsningar.
Om en nödinbromsning utförs blinkar B901L:s lysdioder under några sekunder.
Inbromsningens utsträckning kan regleras med hjälp av programmet N-Com
EASYSET eller med Smartphone Android, iPhone, iPad via dedikerad N-Comapp.
Observera: Vi rekommenderar att ni inaktiverar funktionen för nödbromsljus i förarhjälmen om det
även förekommer en passagerare på motorcykeln.
Reglering av känslighet hos ESS
Ta systemet till driftläget “Konfiguration”. Med systemet nedstängt trycker du nu på knappen “ON” och
håller den intryckt under 4 sekunder tills man hör det inspelade röstmeddelandet ”Configuration
Menu ” (“Konfiguration”).
För att reglera känsligheten hos ESS ska man trycka på knappen “” eller “” tills man hör det
inspelade röstmeddelandet ”ESS Sensitivity ” (“ESS känslighet”) och därefter trycka på knappen “ON”
för bekräftelse.
Tryck därefter på knapparna “” eller “” för att välja önskad känslighetsnivå:
Nivå 1: låg känslighet, ESS-systemet kommer enbart att läsa av mycket kraftiga inbromsningar.
Nivå 2 (standardinställning): medelhög känslighet.
Nivå 3: högkänslighet, ESS-systemet kommer även att läsa av lättare inbromsningar.
14.2.

Positionsljus (Läge 2)

Funktionen för positionsljus aktiverar de lysdioderna i systemet och håller dem tända så länge
funktionen används.
Om man i samband med en inbromsning aktiverar funktionen för nödbromsljus blinkar alla lysdioder.
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14.3.

Ljus för dålig sikt (Läge 3)

Med hjälp av ljuset för dålig sikt kan man se bättre vid dimma eller i situationer där sikten är
begränsad. Om man väljer denna funktion tänds de lysdioderna i systemet och lyser intermittent.
Om nödbromsbelysningen är aktiverad under inbromsning, blinker alla LED lampor snabbare.

15. INTERCOM
N-Com B901L systemet möjliggör kommunikation med andra N-Com system upp till ca 700m
avstånd (på ett öppet och hinderfritt fält). Kommunikationens räckvidd varierar enligt de N-Comsystem som används.
Obs: effekten och kvaliteten i kommunikationen kan variera beroende på närvaron av hinder,
väderförhållanden och magnetfält.
15.1.

Affiliering av Snabbtelefon N-Com serie ”600”/”900”

Observera: Proceduren som beskrivs nedan avser endast ihopparande av “600”/”900” serien N-Com
system.
Se till att systemen är avstängda.
Ta systemen till menyn “Konfiguration”. Tryck nu på knappen “ON” och håll den intryckt under 4
sekunder tills man hör det inspelade röstmeddelandet ”Configuration Menu ” (“Konfiguration”).
På båda systemen trycker du nu på knappen “” och bläddrar fram till driftläget ”Intercom
pairing” (“Affiliering av snabbtelefon”).
På systemet A trycker du nu på kommandot för “minnespositionen” där du vill spara systemet B.






Affiliering KANAL 1

Tryck snabbt på knappen “n”.

Affiliering KANAL 2

Tryck 2 gånger på knappen “n”.

Affiliering KANAL 3

Tryck 3 gånger på knappen “n”.

Snabbtelefonens anslutning till vald kanal aktiveras automatiskt efter avslutad affilieringsrutin.
15.2.

Para ihop med andra N-Com system

Observera: Proceduren som beskrivs nedan avser ihopparande av “900” serien N-Com system med
ÖVRIGA N-Com system 1.
Se till att systemen är avstängda.
Tryck nu på knappen “ON” och håll den intryckt under 4 sekunder tills man hör det inspelade
röstmeddelandet ”Configuration ” (“Konfiguration ”).
Sätt B901L systemet I *configuration* läge: tryck på “ON” knappen och håll den nedtryckt I
4sekunder, tills du hör röstmeddelandet ”Configuration Menu ”.
På B901L systemet, tryck ned knappen “” tills du kommer till valet ”Intercom pairing”.
Tryck på “ON” knappen: val av rätt metod för ihopparande bekräftas av en ändring av ’standby’
ljudsignalen (högt pip) och av röstmeddelandet “Pairing up other N-Com systems ”.
På B901L systemet, tryck ned knappen tillhörande ”pre-setting position” (förval), där du vill spara
det andra N-Com systemet.








1

Utom för Bluetooth kit samt Bluetooth kit2,vilka e j är kompatibla.
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Affiliering KANAL 1

Tryck snabbt på knappen “n”.

Affiliering KANAL 2

Tryck 2 gånger på knappen “n”.

Affiliering KANAL 3

Tryck 3 gånger på knappen “n”.

Snabbtelefonens anslutning till vald kanal aktiveras automatiskt efter avslutad affilieringsrutin.
15.3.

Funktionen Snabbtelefon (anslutning en till en)

För att ansluta snabbtelefonen till ett utav förekommande system i minnet är det tillräckligt om man
trycker på kommandot för kanalen där systemet som ska anslutas har sparats.
Anslutning KANAL 1

Tryck snabbt på knappen “n”.

Samtal KANAL 2

Tryck 2 gånger på knappen “n”.

Samtal KANAL 3

Tryck 3 gånger på knappen “n”.

Bortkoppling av aktiv snabbtelefon

Tryck snabbt på knappen “n”.

Obs: om minnespositionen är tom, eller om valt system inte går att nå inom den maximala räckvidden
eller redan är upptaget i ett telefonsamtal kommer man att höra ett inspelat felmeddelande.
Observera: om systemet för en anslutning av snabbtelefonen hamnar utanför räckviddsområdet
(snabbtelefonanslutning avbruten) kommer B901L automatiskt att göra ett nytt anslutningsförsök
var 8:e sekund. Systemet kommer att avge dubbla ljudsignaler tills anslutningen med
snabbtelefonen har återställts.
För att välja bort automatiska omförsök till anslutning ska man trycka på knappen “ON” som
stoppar dessa.
Systemet B901L har försetts med funktionen “VOX” som möjliggör en röststyrd aktivering och
inaktivering av snabbtelefonen.
För korrekt funktion, måste VOX inställningen aktiveras på båda Bluetooth system som är
sammankopplade med intercom.
VOX-funktionen är som standard inaktiverad på enheten.
Det går att aktivera / inaktivera “VOX-funktionen” och ställa in aktiveringens
känslighetsgrad med hjälp av programmet N-Com EASYSET eller via appen NCom EASYSET.
Om funktionen är aktiverad fungerar systemet på följande vis:
 Snabbtelefonen aktiveras automatiskt genom att man säger ett ord högt i mikrofonen tillhörande
en utav de två hjälmarna.
 Snabbtelefonen inaktiveras automatiskt när båda användarna förblivit tysta under 20 sekunder.
Om samtalet via snabbtelefonen däremot har startats genom att trycka på knappen för manuell
anslutning behöver snabbtelefonen kopplas ur manuellt.
Om VOX-funktionen har aktiverats på enheten men den senast anslutna kanalen inte är tillgänglig eller
åtkomlig är det tillrådligt att tillfälligt inaktivera VOX-funktionen genom att trycka på knappen ““
under 5 sekunder. På det här sättet undviker man att systemet försöker att koppla upp sig till den
senast anslutna kanalen varje gång som användaren säger ett ord högt.
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Den tillfälliga inaktiveringen av VOX tas sedan bort när enheten N-Com stängs ned för första gången.
Om VOX-funktionen alltså har aktiverats (via dator eller app) kommer den att återställas i samband
med nästa påslagning.
Obs: VOX röststyrnings funktionen kan ENDAST användas med N-Com ”900” systemen.

Smart Conference (Snabbtelefon för gruppsamtal)

15.4.

Med funktionen “Smart Conference” kan man starta ett gruppsamtal mellan de olika system med
snabbtelefon N-Com i serien “900” som tidigare har affilierats och sparats i de 3 tillgängliga
kanalerna. Villkoret är då att samtliga system är påslagna och tillgängliga inom räckvidden för
anslutning.
1.

Varje system måste först ha affilierats till samtliga övriga system: B, C och D.

2.

Valfritt system kan då trycka på knappen “n” under 2 sekunder för att aktivera
snabbtelefonen för gruppsamtal och starta ett gruppsamtal mellan samtliga system.

3.

Om ett eller flera system trycker på knappen “n” eller lämnar räckviddsområdet kommer
snabbtelefonen för gruppsamtal att sluta fungera.

Anslutning Smart
Conference
Frånkoppling Smart
Conference

Tryck på knappen “n” under 2 sekunder. Aktiveringen bekräftas av en ljudton
i hjälmen åtföljd av röstmeddelandet “Group Intercom” (“Snabbtelefon för
gruppsamtal”).
Tryck snabbt på knappen “n”. Inaktiveringen bekräftats av röstmeddelandet
“Group Intercom terminated” (“Snabbtelefon för gruppsamtal avslutad”).

Observera: under ett gruppsamtal “Smart Conference” avbryts anslutningen till samtliga deltagares
mobiltelefoner tillfälligt. Så snart som gruppsamtalet har avslutats kommer samtliga mobiltelefoner
att koppla upp sig till sina respektive snabbtelefonsystem igen.
Obs: “Smart Conference” funktionen finns tillgänglig ENDAST på N-Com ’900’ systemen.
Obs: “Smart Conference” funktionen KAN EJ användas med system ihoparade i Universal Intercom
läge (kapitel 16.1).
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16. SNABBTELEFON “UNIVERSAL INTERCOM”
Tack vare funktionen UNIVERSAL INTERCOM kan Systemet B901L via Bluetooth kopplas till
snabbtelefonsystem av annat märke än dem med serienummer “900” 2.
16.1.

Anslutning till Universal Intercom

Systemet N-Com affilieras till en annan snabbtelefon (hädanefter snabbtelefon B) som om den vore
en mobiltelefon.






Kontrollera om B901L är avstängd.
Ta systemet till menyn “Konfiguration”. Tryck sedan på knappen “ON” och håll den intryckt under
4 sekunder tills man hör det inspelade röstmeddelandet ”Configuration Menu ” (“Konfiguration ”).
Tryck på knappen “” och bläddra fram till driftläget “Universal intercom pairing” (“Affiliering
med Universal intercom”).
Sätt snabbtelefonen B i funktionsläget för affiliering av mobiltelefon (rådfråga manualen för den
egna Snabbtelefonen B).
Inom loppet av någon sekund kommer Snabbtelefonen B att avge en ton för att bekräfta
“telefonanslutningen”.

Obs: det system som affilieras via UNIVERSAL INTERCOM kommer att sparas i första bästa tillgängliga
minnesposition (kanal).
16.2.

Funktion Universal Intercom

För att aktivera och inaktivera ljudet mellan två hjälmar:
Från N-Com B901L-systemet:
Koppla in eller ur Snabbtelefonen B som en vanlig snabbtelefon N-Com (avsnitt 15).
Snabbtelefonen B kan ta emot en ringsignal som besvaras med kommandot för telefonsvar.
Från snabbtelefon B:
Tryck på kommandot för “Röststyrt samtal / Ring upp det senaste telefonnumret”.
För att koppla från snabbtelefonen trycker du igen på “Lägg på/avvisa telefonsamtal ”.
Anmärkningar:
 Under användningen av UNIVERSAL INTERCOM, håller B901L systemet anslutningen endast till
HUVUDENHETEN (och inte till SEKUNDÄRMENHETEN).
 Det kan vara så att snabbtelefonsystemet som är anslutet till N-Com B901L inte tillåter att en
mobiltelefon kan anslutas samtidigt.
 Endast ett system som affilierats i driftläget Universal Intercom får plats i minnet.
16.3.

Universal Conference (Snabbtelefon med kedjeanslutning)

Driftläget “Universal Conference” kan användas för att i gruppsamtalssyfte sammankoppla olika NCom system i serien “900” med ett system som affilierats i driftläget Universal Intercom.
Anslutningsrutinen har sammanfattas i nedanstående schema:

2

Utom för Bluetooth kit samt Bluetooth kit2,vilka e j är kompatibla.
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1.

Systemet A måste först ha affilierats till de två systemen B (affiliering via Universal Intercom)
och C.

2.

Systemet A ska starta den första snabbtelefonanslutningen med systemet B (Universal
Intercom) genom att trycka på respektive kommando för snabbtelefonanslutning.

3.

Vid det här laget kan systemet C ansluta sig till gruppsamtalet via snabbtelefon så att en
snabbtelefonanslutning med systemet A upprättas.

4.

Nu befinner sig de tre systemen i ett gruppsamtal med snabbtelefon och kan således
samtala samtidigt med varandra.
Om man vill lägga till ytterligare ett system (D) behöver det systemet först ha affilierats till
systemet C. Tryck på respektive kommando för att upprätta ett gruppsamtal via
snabbtelefon med 4 stycken användare.

5.

Obs: “Universal Conference” funktionen kan även användas genom att endast koppla ihop system
från ‘900’ serien.
Obs: “Universal Conference” funktionen kan även användas genom att koppla ihop N-Com ‘900’
serien med andra N-Com system (B601, B5, B1.4 m.fl.).
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17. FJÄRRKONTROLL
B901 enheten kan styras med hjälp av en fjärrkontroll (säljes separat), så du ej behöver ta bort handen
från handtaget för att använda knappsatsen.
N-Com systemet är kompatibelt med fjärrkontrollen RC4 från SENA.
Följande tabell visar knapparnas funktion:
N-COM SYSTEM
SENA RC4

▲
+

▼
-

ON
CENTRAL KNAPP

N
MULTI-FUNKTION KNAPP

Gör följande för att sammankoppla N-Com systemet till RC4 fjärrkontrollen:
 Kontrollera att RC4 är avstängd.
 Sätt RC4 i läge för parkoppling: tryck på knappen ”+” och håll den intryckt i ca. 8 sekunder.
 Kontrollera att B901 är avstängd.
 Välj ”Configuration” i systemet för B901: tryck på knappen ”ON” och håll den intryckt i 4 sekunder
tills du hör röstmeddelandet ”Configuration Menu ”.
 Tryck på knappen ”▲” för att komma åt läget ”Remote control pair up”.
 Tryck på knappen ”ON” på N-Com systemets knappsats.
 Efter några sekunder bekräftas anslutningen mellan de två enheterna genom röstmeddelandet
”Remote control connected”.
N.B.: Anslutningen sparas av både hjälm och fjärrkontroll och går ej förlorad när de två systemen är
avstängda. Detta innebär att proceduren endast behöver utföras en gång.
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18. BATTERI OCH LADDNING
18.1.

Signal om urladdat batteri

När systemet är igång signalerar det via ett röstmeddelande till användaren när batteriet är nästan
urladdat. Från och med meddelandet har systemet ungefär 1 timmes batteritid kvar. Meddelandet
upprepas var 10:e minut.
18.2.

Kontroll av batterinivå

Lysdiod
När systemet aktiveras, blinkar den blå LED lampan snabbt och indikerar batterinivån
4 blinkningar = Hög nivå, 70 ~ 100%
3 blinkningar = Medelhög nivå, 30 ~ 70%
2 blinkningar = Låg nivå, 0 ~ 30%
Röst Indikator
För att aktivera systemet, tryck ned “ON” och ”” knapparna samtidigt i 3 sekunder tills du hör tre,
högt ljudande pip. Därefter hörs ett röstkommando som indikerar batterinivån. Om du släpper
knapparna direkt när systemet aktiveras, får du inget röstmeddelande för batterinivå.
18.3.

Laddning av systemet

 För att ladda systemet ska man ansluta det till en
batteriladdare eller till ett USB-uttag som försörjs av
USB
minikabeln
som
medföljer
produkten.
Laddningen fungerar på följande vis:

Fig. 36

B901Lsystemet av
B901Lsystemet på

När B901L-systemet ansluts till batteriladdaren börjar den mörkblå lysdioden blinka
snabbt. När batteriet är fulladdat lyser den mörkblå lysdioden stadigt.
När B901L-systemet ansluts till batteriladdaren börjar den mörkblå lysdioden blinka
snabbt. När batteriet är fulladdat återgår den mörkblå lysdioden till sin standardblinkning.

Om du ej ska använda N-Com systemet inom en längre period, behöver du ladda batteriet till full
kapacitet innan förvaring.
Om systemet ej ska användas inom en längre period, gör en full laddning av systemet åtminstone var
6:e månad för att undvika slitage eller skada på batteriet.
Om N-Com systemet lämnas mer än 6 månader utan att laddas, kan i vissa fall systemet ej startas; i
detta fall, ladda N-Com systemet i minst 24 timmar (även om den blå LED lampan inte blinkar), försök
sedan starta systemet igen.
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19. ÖVERSIKT KOMMANDOSCHEMA

Grundfunktioner

Påsättning
Avstängning
Volymökning
Volymminskning
Handhavande av
Belysningsmeny

Bluetooth-enheter

Knapp

Svara i telefon*
Röstsamtal
Meny Snabbsamtal**
Lägg på/avvisa samtal
Manuell anslutning av Enhet
Aktivering av gruppsamtal
telefon KANAL 1
Aktivering av gruppsamtal
telefon KANAL 2
Aktivering av gruppsamtal
telefon KANAL 3
Inaktivering Gruppsamtal

n

Musik Bluetooth /
Kabel
Interntelefon N-Com
(serie 600/900)
Radiomeny

Samtal KANAL 2
Samtal KANAL 3
Anslutning av snabbtelefon
gruppsamtal
Frånkoppling av snabbtelefon
gruppsamtal
Påslagning Radio
Avstängning Radio
Automatisk sökning efter en ny
station
Byt station/stationer i minnet)
Spara station




+


X
X
2 sec
X
X

X
2 sec
X
2 sec
2 sec

X

X

X
x2
x3
X
X
X

Pausfunktion (Pause)
Nästa spår (Forward)
Föregående spår (REW)
Musikdelning A2DP
Aktivering ljudkabel
Inaktivering ljudkabel
Bortkoppling av Interntelefon på



2 sec
6 sec

Starta musik-uppspelningen (Play)

Anslutning KANAL 1

ON

2 sec
2 sec
X
x3
x3
X
X
x2
x3
2 sec
X
x2
x2
2 sec
2 sec
4 sec

*Tryck på valfri knapp på knappsatsen N-Com.
**Tryck samtidigt på knapparna.
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20. BEGRÄNSAD GARANTI
Med detta bevis för begränsad garanti garanterar Nolangroup inköparen att produkten vid inköpet inte har några
tillverknings- eller materialfel. Vi ber er att:

Läsa anvisningar för säkerhet och korrekt användning.

Kontrollera garantivillkoren.

Spara inköpskvittot. Det måste visas upp vid reparation som ingår i garantin. I så fall ska produkten överlämnas
till den återförsäljare där den inköpts.

20.1.

Garantins täckning

Om ett fel som täcks av denna begränsade garanti upptäcks inom 2 (två) år efter inköpsdatumet som står på
kassakvittot, kommer Nolangroup genom sitt distributionsnät och efter kontroll av felet, att reparera eller byta ut
den felaktiga produkten. Nolangroup förser med allt material och arbete som kan tänkas nödvändigt för att åtgärda
det anmälda felet, med undantag för fall där skadan orsakats av någon av de alternativ som anges i följande avsnitt
“Uteslutande eller begränsningar av garantins täckning”.

20.2.

Uteslutanden och begränsning av garantins täckning

Denna garanti täcker bara tillverknings- eller materialfel. Nolangroup kan inte anses ansvarig för fel på produkten
som helt eller delvis kan tillskrivas annan orsak, inklusive, men inte bara:

Fel eller skador som kommer sig av användning av produkten i andra förhållanden än vanliga.

Skador som orsakats av felaktig användning eller som inte överensstämmer med normal funktion enligt vad
som anges i instruktionerna som levererats från Nolangroup för användning och skötsel av produkten.

Vanvård och normal slitning av interna och externa delar.

Alla skador som uppstått vid olycka.

Alla ändringar eller modifieringar som gjorts av användaren eller tredjepersoner på hjälmen eller NComsystemet.

Färgändringar eller skador som orsakats av exponering för skadliga kemiska produkter.

Användning av icke kompatibla tillbehör som inte tillhör produktserien N-Com.

Dessutom täcker inte garantin fel på produkten som kommer sig av oförutsedda händelser, modifieringar eller
anpassningar, orsaker av force majeure eller skador som kommer sig av kontakt med vätskor.

Hjälmens interna delar är inte och kan inte vara vattentäta och varje olämplig exponering för regn, fukt, mat
eller andra vätskor kan skada de elektroniska anordningarna i N-Com, skador för vilka Nolangroup inte kan
anses ansvarig.

Denna garanti utesluter förbrukningsdelar som kan anses utsatta för slitning till exempel det omladdningsbara
batteriet eller anslutningskablarna till de olika systemen N-Com eller mellan N-Com-systemen och andra
anordningar.

Eftersom systemet, på vilket mobiltelefonerna fungerar, inte levereras från Nolangroup, kan denne inte anses
ansvarig för funktion, tillgänglighet, täckning, service eller produktserien för detta system.

När produkten används tillsammans med tillbehör eller anordningar som inte levererats från Nolangroup, kan
Nolangroup inte garantera korrekt funktion mellan kombinationen produkt/periferienhet och kommer inte att
godkänna förfrågningar om service i garanti, om produkten används på detta sätt.

Nolangroup anser sig inte ansvarig om produkten uppvisar en begränsad funktion på grund av funktionssättet
hos mobiltelefonerna eller andra tillbehör eller anordningar som inte levererats från Nolangroup.

Åverkan av det interna kretskortet eller andra delar av N-Comsystemet leder till att garantin förfaller.

Dessutom ingår inte i fel som täcks av den här garantin alla speciella och individuella situationer som kan
uppstå vid kraftfull användning av hjälmen som till exempel bekvämlighetsproblem vid körning eller.
Nolangroup kan inte i något fall anses ansvarig för oförutsedda eller indirekta skador (inklusive skador på person
utan någon som helst begränsning) som kommer sig av försummat utförande av plikter i enlighet med garantin som
gäller produkter från Nolangroup.

20.3.

Den begränsade garantins giltighet

Denna garanti är bara giltig om registreringsblanketten vid inköpet fylls i fullständigt och förses med:

Produktens benämning
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Namn och stämpel från auktoriserad återförsäljare
Produktens inköpsdatum
Namn och adress till köparen

Nolangroup reserverar sig rätten att inte utföra garantitäckt reparation om denna information visar sig ha raderats
eller ändrats efter att produkten inköpts första gången från återförsäljaren.

20.4.

Procedur för insändning av eventuella reklamationer

För att överlämna reklamation av fel som täcks av denna garanti, måste köparen direkt meddela återförsäljaren där
han inköpt hjälmen om det fel han upptäckt, och samtidigt visa upp produkten i fråga, kopia av kassakvittot och
garantibeviset, fullständigt ifyllt såsom specificerats ovan.
INNAN DU VÄNDER DIG TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN, RÅDER VI DIG ATT NOGGRANT LÄSA BRUKSANVISNINGEN SOM
BIFOGAS PRODUKTEN.
2 (TVÅ) ÅR EFTER INKÖPSDATUM, FÖRLORAR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI HELT SIN GILTIGHET.
De åtgärder som utförs under garanti förlänger inte garantitiden. Vid utbyte av produkten eller en av dess
komponenter ges därför ingen ny garantitid på produkten eller den enskilda komponent som ges i utbyte, utan man
räknar med inköpsdatum för den ursprungliga produkten.
Om Nolangroup reparerar eller byter ut produkten får nämnda produkt endast för reparationer eller utbyte av
elektroniska komponenter en garantitid som motsvarar den återstående tiden av den ursprungliga garantin eller
nittio (90) dagar från reparationsdatum (man avser den längsta tiden).
Reparation eller utbyte kan utföras även genom att komponenter återställs med motsvarande funktionsduglighet.
Delar eller komponenter som byts ut blir Nolangroup ägare till.
DENNA GARANTI ANNULLERAR ELLER ERSÄTTER ALL SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG LAGENLIG GARANTI SOM SOM
KAN UPPHÄVAS AV PARTERNA. INTE I NÅGOT FALL KAN NOLANGROUP ANSES ANSVARIG FÖR OFÖRUTSEDDA
ELLER INDIREKTA SKADOR SOM, TILL EXEMPEL OCH INTE SLUTGILTIGT, VINSTFÖRLUSTER ELLER KOMMERSIELL
SKADA PÅ SÅ SÄTT ATT DESSA SKADOR INTE GODKÄNNS AV LAGEN.
NOLANGROUP RESERVERAR RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST UTAN FÖRHANDSMEDDELANDE MODIFIERA
EGENSKAPER, FUNKTIONER, KOMPATIBILITET OCH PROGRAMVARA.
Vissa länder tillåter inte uteslutande eller begränsning av oförutsedda eller indirekta skador eller begränsning av
garantitiden. Därför kan det hända att tidigare begränsningar och uteslutanden inte är tillämpbara.
Denna garanti påverkar inte kundens lagrättigheter under gällande nationell lag och konsumentens rättigheter i
förhållande till återförsäljaren, vilka fastställts genom köpkontraktet.
Garantin gäller på hela det europeiska området och är den enda uttryckliga garanti som Nolangroup tillhandahåller
vid försäljning av de egna produkterna. Den påverkar inte köparens rättigheter och som uttryckligen anges i
direktivet 1999/44/EG.
Garantin påverkar inte konsumentens lagliga rättigheter och i synnerhet de som anges i lagförordningen D.Lgs nr 2
av 2002-02-02.

20.5.

Produktens identifikation

Produkterna N-Com identifieras med en kod som möjliggör produktens spårbarhet och
identifikation.
Identifikationskoden återges på klistermärket som fästs på B901L-systemet och på
säljförpackningens yttersida.
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21. GARANTIBEVIS

Produktens
benämning

B901L R SERIES

Identifikationskod

Köparens data

Namn

Efternamn

Adress

Tel

e-mail

Återförsäljarens stämpel

Inköpsdatum

