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B1.4

CZ
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOST
Gratulujeme ke koupi výrobku značky N-Com.

N-Com B1.4 byl vyroben s využitím nejmodernějších technologií a nejlepších materiálů.
Dlouhotrvající důkladné testování a vývoj systému umožnily dosažení nejvyšší možné
kvality zvuku.
Pro více informací o B1.4 a pro stažení instrukcí ve vysokém rozlišení, stejně tak jako
nejnovější verzi Firmwaru navštivte stránku výrobce www.n-com.it

Firmware verze: 1.07

REFERENČNÍ NORMY
Produkty řady N-Com jsou v souladu s normami podle tabulky uvedené níže:

B1.4

Bluetooth systém je v souladu s hlavními bezpečnostními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními podle směrnice RED 2014/53/EU,
směrnice 2002/95/CE, směrnice 2011/65/CE, směrnice 2002/96/CE

Nabíječka

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

Baterie

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

Prohlášení o shodě je možné stáhnout z webových stránek www.n-com.it (sekce download).

FCC ID: Y6MNCOM14

IC: 9455A-NCOM14

R-NZ

Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
užívání těchto značek společností N-Com je podmíněno licencí. Další ochranné známky a obchodní
názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.
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B1.4
1.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST

Velmi pečlivě si pročtěte tuto příručku, stejně jako příručky ostatních doplňujících produktů firmy N-Com, které
budete používat společně se zařízením N-Com B1.4. Pročtěte si všechna pravidla. Nedodržení pravidel může vést k
nebezpečným situacím.
Pozor: Produkt nesmí být použit během oficiálních i neoficiálních závodů, na motodromech, okruzích, závodních
drahách atd.
Pozor: Instalace systému N-Com B1.4 znamená, že se o přibližně 100g zvýší váha helmy.
Varování: Elektronické komponenty N-Com zařízení namontované uvnitř helmy nejsou voděodolné. Tudíž se
ujistěte, že se vnitřek helmy, včetně polstrování nenamočí, jinak se systém poškodí. Pokud se helma zevnitř
namočí, vyjměte N-Com systém a nechte pořádně vyschnout. Odpojte konektor baterie a nechte ho vyschnout
také.

1.1.

Bezpečnost na cestě

Vždy dodržujte platné dopravní zákony. Pokud zrovna řídíte, Vaše ruce by vždy měly být 100% zaměstnány řízením
vozidla. Jakékoliv zacházení se zařízením N-Com musí být v době, kdy vozidlo stojí. Konkrétně:

Nastavte svůj telefon na automatickou odpověď (více najdete v instrukcích týkajících se nastavení telefonu).

Pokud Váš telefon nemá tuto funkci, pak před přijetím hovoru nejdříve zastavte vaše vozidlo na bezpečném
místě odpovídajícím dopravním předpisům a pak teprve hovor přijměte.

Netelefonujte během jízdy. Vždy zastavte vozidlo na bezpečném místě dle dopravních předpisů a potom
zavolejte.

Upravte si hlasitost tak, aby Vás během jízdy nerušila, stále musíte výrazněji slyšet zvuky v pozadí.

Nepoužívejte Váš mobilní telefon, nebo jiná zařízení připojená k N-Com systému, během řízení motorky.

V každém případě vždy dodržujte dopravní předpisy a pamatujte, že řízení stroje má absolutní prioritu před
dalšími úkony.

1.2.





1.3.

Zapnutí komunikátoru v bezpečném prostředí
Používejte systém N-Com vždy pouze v souladu s omezeními a instrukcemi týkajících se užívání mobilních
telefonů.
Nezapínejte svůj telefon, nebo N-Com zařízení kdykoliv, kdy je jejich použití zakázáno, nebo kdy by použití
obou zařízení mohlo způsobit nějakou nebezpečnou situaci.
Vypněte během doplňování paliva. Nepoužívejte N-Com systém na čerpacích stanicích a nepoužívejte zařízení
nikde v blízkosti hořlavých materiálů nebo chemikálií.
Vypněte v blízkosti výbušnin.

Rušení signálu

Všechny telefony a zařízení s bezdrátovým přenosem signálu jsou náchylné k výpadkům sítě a mohou ovlivnit i
výkon zařízení k nim připojených. Tyto výpadky nelze připsat jako vadu N-Com komunikátoru.

1.4.

Vhodné používání

Používejte zařízení pouze v poloze, která je popsána v dokumentaci produktu. Nepokoušejte se zařízení rozebrat,
manipulovat s ním nebo jakkoliv upravovat nějakou část N-Com zařízení.
Pozor: Upravte hlasitost zařízení N-Com (pokud lze) a všech audio zařízení, které jsou připojené k systému, před tím,
než jej použijete na silnici.
Pozor: Příliš vysoké nastavení hlasitosti může poškodit Váš sluch.
Pozor: Upravte hlasitost N-Com systému (pokud lze) a také všech audio zařízení, které jsou k systému připojené, tak
se vyhnete přenášení příliš hlasitého zvuku. Neustálé poslouchání příliš hlasitého zvuku může poškodit Váš
sluch.
Pozor: Špatné zavedení systému do helmy může změnit aerodynamiku a bezpečnostní vlastnosti helmy a tím
pádem vytvořit špatné bezpečnostní podmínky. Zaveďte zařízení N-Com přesně dle dodaných instrukcí a
podle produktové dokumentace. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého prodejce N-Com.

CZ
Varování: Poslouchání jiného zařízení by nemělo zasahovat do řízení motorky, nebo jiného stroje. Řízení musí být v
každém případě priorita. Všechny úkony prováděné na elektronickém vybavení a na N-Com zařízení
provádějte, dokud je vozidlo zastaveno, dle dopravních předpisů.

1.5.



1.6.












Školený personál
Pouze kvalifikovaní pracovníci mohou poskytnout technickou pomoc pro tento výrobek. V případě jakéhokoliv
selhání se obraťte na svého místního prodejce.
Helma je bezpečnostní zařízení. Zasažením to ní a/nebo do elektronického systému uvnitř helmy, můžete
zneplatnit záruku a také to může vést k nebezpečným situacím.

Příslušenství a baterie
Používejte pouze typ baterií, nabíječky a doplňky, které jsou kompatibilní s vaším modelem.
Použití jiného než doporučeného typu baterie může vést k nebezpečným situacím a ke ztrátě záruky.
Pro více informaci o vhodných doplňkách a příslušenství neváhejte kontaktovat svého prodejce N-Com.
Při odpojování napájecího kabelu z jakéhokoliv jiného příslušenství nebo nabíječky baterií, vždy uchopte a
zatáhněte za konektor ne za kabel.
Nepoužívejte baterie k jiným účelům, než je psáno.
Pozor na zkrat baterie.
Udržujte baterii v teplotě mezi 0°C – +45°C (při nabíjení) nebo -20°C – +60°C (při používání).
Pozor na výbuch: nevhazujte baterie do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám!
Nevyhazujte baterie společně s domácím odpadem. Baterie by měly být zlikvidovány v souladu s místními
předpisy.
Během nabíjení baterie nepoužívejte helmu.
Nikdy nenechávejte helmu v blízkosti dětí bez jakékoliv kontroly, zabráníte tak možné újmě jejich zdraví.

Baterie
Nabíječka

1.7.

PL743530P
AK00G-0500040VU
S-TR-038

3.7 V 800 mah
100/240v – 50/60 Hz 5V – 0,4 A
100-240V - 60/50Hz 0.1A

Likvidace

Pokud budete chtít demontovat zařízení N-Com, postupujte dle tohoto návodu a návodů týkajících se ostatních
částí celého systému. Jakmile bude zařízení demontováno, zlikvidujte ho podle následujících informací:

Dle nařízení Evropské unie produkt označen přeškrtnutou popelnicí na kolečkách, nepatří do
běžné popelnice, a pokud ho chcete vyhodit, využijte k tomu odpovídající sběrné zařízení.
(evropská směrnice 2002/96/EC).

Nevyhazujte tyto produkty společně s ostatním domácím odpadem.
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Správná likvidace zastaralých zařízení přispívá k předcházení možným negativním dopadům na lidské zdraví a
na životní prostředí.
Pro více informací týkajících se likvidace zařízení se obraťte na příslušný místní úřad nebo na prodejnu, kde byl
výrobek zakoupen.

B1.4
2.

OBSAH BALENÍ

Balení N-Com B1.4 obsahuje:

N-Com B1.4 komunikátor

Adaptéry klávesnice N87, N100-5

USB kabel

Nabíječka

Klíč

7

CZ
3.

INSTALACE

Důležité: Před tím, než zapojíte N-Com zařízení, je doporučeno zapsat si identifikační kód produktu
(kapitola 13 odstavec 5).
Na stránkách www.n-com.it lze stáhnout instalační video, které se nachází v „stahuj/download“ sekci.







Než začnete instalovat zařízení B1.4 na helmu, ujistěte se, že lze pořádně zapnout. Zmáčkněte
tlačítko „ON“ a cca 2 sekundy přidržte, dokud se nerozsvítí LED žárovka a neuslyšíte pípnutí.
Začněte s instalací.
Vyjměte z helmy polstrování v oblasti tváří (dle instrukcí helmy).
Odstraňte těsnění helmy speciálním nářadím (Obr. 1).
Těsnění odstraňte celé, jako je na obrázku 1; tím, že tak učiníte, odstraníte i polstrování.
Odstraňte „N-Com“ zástrčky, které naleznete v těsnění zadní strany skořepiny a na levé straně
helmy.

Obr. 1



Obr. 1 – POUZE PRO N87, N100-5

Před instalací N-Com interkom odstraňte výplňový pěnový materiál, pokud je obsažen, z helmy
(podle uživatelské příručky dané helmy).

Možnost 1

Možnost 2

Pozn.: Nevyhazujte vyplňující materiál v případě, že si přejete v budoucnu používat helmu bez zařízení
N-Com.
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B1.4



Komunikátor umístěte do zadní části helmy
a zatlačte do drážky (viz obr. 2).

Obr. 2

Pozn.: Pro umístění kabeláže a mikrofonu do
helmy N100-5 následujte instrukce uvedené v
daném boxu.


Upevněte kabel uvnitř helmy a ujistěte se, že
klip správně zapadne (obr. 3).



Umístěte mikrofon v krytu na levé straně
helmy tak, že vložíte kovové rameno v
drážce nacházející se ve spojovacím rámu
pod bradou (obr. 4).

Obr. 3

Pozor: ujistěte se, že strana mikrofonu, kde je
nápis N-Com je uvnitř.

Obr. 4





Upevněte kabel uvnitř helmy a ujistěte se, že
levý upevňovací klip zapadne do svého
úložiště.
Zapojte klávesnici k helmě kliknutím na
správné háčky.

Pozn.: Pro umístění klávesnice do helem N87 a
N100-5 následujte instrukce uvedené v daném
boxu.


Obr. 5

Otevřete gumovou krytku B1.4 zařízení.
Sestavte
těsnění a zajistěte jej
odpovídajícím šroubem.

s
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CZ
POUZE PRO HELMY N100-5 – umístění kabeláže a mikrofonu
Umístění kabeláže pravé strany a mikrofonu:
 Zvedněte plastovou výstelku polstrování tváře (Obr. 6).
 Vložte mikrofon do očka (Obr. 7) a umístěte na speciální místo, poté vložte kovový výložník do
drážky umístěné ve spojovacím rámu bradového chrániče (Obr. 8).
Pozor: Ujistěte se, že strana mikrofonu, kde je nápis “N-Com” míří směrem dovnitř.
 Upevněte kabel uvnitř helmy a ujistěte se, že pravý upevňovací klip zapadne na své místo (Obr.
9).
 Opět umístěte plastovou výstelku polstrování tváře, upevněte za dva male dorazové háky (Obr.
10).

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10
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B1.4
POUZE PRO HELMY N100-5 – umístění kabeláže a mikrofonu
Umístění kabeláže levé strany:
 Zvedněte plastovou výstelku polstrování tváře (Obr. 11).
 Upevněte kabel uvnitř helmy a ujistěte se, že levý upevňovací klip zapadne na své místo (Obr.
12).
 Znovu umístěte plastovou výstelku polstrování tváře, upevněte za dva male dorazové háky (Obr.
13).

Obr. 11

Obr. 12

Obr. 13
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CZ
POUZE PRO HELMY N87, N100-5 – pozice klávesnice
Důležité: Instalace klávesnice na helmy N87, N100-5 vyžaduje použití “ADAPTÉRU KLÁVESNICE”
doplňku, který je zahrnut v balení.
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Vložte podpěru specifickou pro vaši helmu do ohebného kabelu klávesnice (obr. 14).
Otáčejte s podpěrou klávesnice, až dosáhnete pozice, jako je na obr. 15, pak zahákujte do
klávesnice.
Zafixujte kabel uvnitř helmy a ujistěte se, že levý fixační klip zapadne na své místo (obr. (16).
Sestavte těsnění a zajistěte speciálním šroubem.
Připojte klávesnici k helmě zmáčknutím odpovídajících tlačítek (obr. 17).
Na obr. 18 a obr. 19 je nakresleno správné umístění klávesnice.

Obr. 14

Obr. 15

Obr. 16

Obr. 17

Obr. 18

Obr. 19

Umístěte pravý a levý reproduktor na příslušné místo v polstrování. Pokud je to nutné, je možné
reproduktory mírně pootočit.
Namontujte polstrování v oblasti tváří.

B1.4
3.1.

Odstranění zařízení B1.4 z helmy

Pro odstranění zařízení B1.4 z helmy postupujte
následovně:
 Odstraňte polstrování v oblasti tváří a
těsnění skořepiny.
 Odstraňte klávesnici ze skořepiny, jako je
znázorněno na obr. 20.
Obr. 20

POUZE PRO HELMY N87, N100-5 - odstranění klávesnice




Odstraňte klávesnici ze skořepiny, jako je ukázáno na obr. 21.
Otáčejte klávesnicí po směru hodinových ručiček (obr. 22).
Odstraňte polstrování v oblasti tváří a těsnění skořepiny.

Obr. 22

Obr. 21



Uvolněte pravý a levý klip ze skořepiny
páčením směrem nahoru pomocí plochého
šroubováku, nebo podobného nástroje, jako
je znázorněno na obr. 23.



Odstraňte celé B1.4 zařízení z helmy a znovu
připevněte polstrování a těsnění.

Obr. 23

Obr. 24
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CZ
4.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zapnutí zařízení
Vypnutí zařízení
Zvýšit hlasitost
Snížit hlasitost

4.1.

Zapněte tlačítko "ON" a držte po dobu cca 2 sekund, dokud se nerozsvítí
LED světla a neuslyšíte pípnutí ve sluchátku.
Stiskněte tlačítko "ON" a držte po dobu cca 4 sekund, dokud LED
světýlko nezhasne a neuslyšíte pípnutí ve sluchátku.
Pro zvýšení hlasitosti krátce podržte tlačítko “”. Dvojitý tón značí
nejvyšší možnou úroveň.
Pro snížení hlasitosti krátce podržte tlačítko “”. Dvojitý tón značí
nejnižší možnou úroveň.

N-Com Wizard a N-Com App
“N-Com Wizard” je aplikace pro stolní počítače a notebooky, kterou lze použít pro správu
a konfiguraci B1.4 systému.
Program lze stáhnout z webové stránky www.n-com.it ze sekce "download". Pokud chcete
aplikaci používat, helma vybavená systémem B1.4 musí být připojena k počítači skrze
dodávaný USB kabel.
Funkce, které mohou být spravovány aplikací N-Com Wizard jsou sepsané níže s označeny
ikonkou.
Systém N-Com lze propojit s mobilní aplikací "N-Com App", která je kompatibilní s
operačním systémem Android a může být použita ke konfiguraci a obsluze N-Com zařízení
rovnou skrze chytrý telefon.
S N-Com App můžete využívat většinu funkcí včetně programu N-Com Wizard. Také ji lze
využít jako bezdrátovou Bluetooth klávesnici. N-Com app lze stáhnout jednoduše z Google
Play
Pro více informací navštivte www stránky www.n-com.it
Funkce, které lze spravovat z N-Com Wizard jsou vypsané níže s odpovídající ikonkou.
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B1.4
5.

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

Aby mohlo být zařízení B1.4 připojen k jinému zařízení Bluetooth, musí být v první řadě spárován se
systémem N-COM.
Proces párování je stejný, jako u všech ostatních zařízení s technologií Bluetooth: mobilní telefony,
MP3 Bluetooth přehrávače, satelitní navigace atd.
 Ujistěte se B1.4 je vypnutý.
 Zmáčkněte tlačítko "ON" a držte zapnuté (více než 6 sekund), dokud LED světýlko nezačne rychle
blikat a neuslyšíte ve sluchátkách ostré zapípnutí značící "režim pro párování“.
 Na svém Bluetooth zařízení zadejte vyhledávat jiná zařízení s Bluetooth (toto provedete tle
návodu k použití přístroje, který chcete spárovat, postup záleží na konkrétním modelu).
 Po několika sekundách se Vám na displeji zobrazí N-COM B1.4 v.X.XX, za tím budou následovat
výrobní údaje výrobce.
 Vyberte zařízení N-Com. Pokud je požadováno heslo zvolte 0000 (čtyři nuly).
 Zařízení B1.4 potvrdí párování zazněním tónu ve sluchátkách a LED světýlka přestanou rychle
blikat.
 Vypněte a zapněte obě zařízení - B1.4 a zařízení, se kterým se párovalo.
Poznámka: přičlenění zůstane uloženo v helmě i v telefonu a kdykoliv se zařízení vypnou, tak se
přeruší. Spárovat stačí pouze jednou.
Poznámka: Pokud vaše zařízení Bluetooth (mobilní telefon nebo GPS navigace) jsou vybavené
hudebním přehrávačem s Bluetooth A2DP technologií a už jednou byli přiřazené, znamená to, že
NENÍ potřeba opět párovat A2DP, to zůstane uložené v zařízení B1.4.
Pokud už jednou bylo zařízení Bluetooth spárováno, připojuje se automaticky pokaždé, kdy je systém
zapnutý.
5.1.

Přičlenění funkce "reset"

Z paměti zařízení můžete vymazat všechna již spárovaná zařízení. Tato operace není oboustranná, po
resetování budete muset zopakovat přičlenění telefonu nebo jiného Bluetooth zařízení.
Chcete-li vymazat všechna zařízení dříve přidružené, postupujte následovně:
 Zmáčkněte tlačítko "ON" a držte zapnuté (více než 4 sekundy) dokud LED světla nezačnou velmi
rychle blikat a neuslyšíte ostré pípnutí ve sluchátkách značící "režim pro párování”.
 Stiskněte “” a “” tlačítka zároveň na 4 sekundy a uvolněte je, jakmile uslyšíte pípnutí. N-Com
zařízení vyšle speciální akustický signál pro potvrzení akce a pak se vypne.

Tuto funkci lze také zapnout z počítače přes aplikaci N-Com Wizzard.
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6.

FUNKCE MOBILNÍHO TELEFONU

Přijetí hovoru
Položení/odmítnutí hovoru
Zanechání hlasové zprávy
(pokud je možné)
Znovu vytočení posledního
čísla
Přesměrování hovoru
z helmy do mobilu

Pokud slyšíte zvuk příchozího hovoru, krátce zmáčkněte jakékoliv
tlačítko.
Zmáčkněte tlačítko "ON" a držte cca 2 sekundy (dokud neuslyšíte
signál).
Zmáčkněte tlačítko "ON" a držte cca 2 sekundy (dokud neuslyšíte
signál).
Krátce zmáčkněte zároveň tlačítka“” a “”.
Pokud chcete přesunout již započatý hovor, zmáčkněte tlačítka “”
a “” a držte zmáčknuté po dobu 4 sekund.

Funkce konferenčního hovoru
B1.4 zařízení umožňuje konferenční hovor mezi jezdcem a spolujezdcem.
Jakmile uslyšíte hovor, přepnete z telefonu na zařízení B1.4 skrze Bluetooth. Funkce interkom mezi
jezdcem-spolujezdcem je krátkodobě vypnutá. Pokud budete chtít sdílet telefon na druhé helmě,
jednoduše interkom během hovoru ručně zapněte (snadně krátkým zmáčknutím tlačítka “ON”).
Pozor: tato funkce je dostupná pouze pokud helma spolujezdce je také vybavena N-Com systémem,
který poskytuje tuto funkci.

7.

FUNKCE PRO GPS NAVIGACI

B1.4 je kompatibilní s běžnými satelitními navigacemi pro motocykly.
Tím, že připojíte N-Com systém k GPS se automaticky přenesou veškeré instrukce do helmy.
Pokaždé, když navigace vysílá instrukce, interkom skrze Bluetooth přetrhne komunikaci mezi jezdcem
a spolujezdcem, tu pak obnoví po skončení komunikace s navigací.
Poznámka: Pokud je navigace nastavena na propojení se skrze Bluetooth s mobilním telefonem,
budete moci přijímat telefony rovnou skrze helmu přes GPS. V tomto případě přijmete telefon
přímo skrze navigaci.
Funkce konferenčního GPS hovoru
Funkce konferenčního hovoru Vám umožní komunikaci jezdec-spolujezdec skrze zapnutý interkom, i
když zrovna satelitní navigace podává instrukce, čímž se zabrání, že bude potřeba vypnout režim
interkomu pokaždé, když navigace podává instrukce. Přesto, pokud si přejete aktivovat konferenční
hovor a zároveň GPS, jednoduše ručně zapněte interkom během používání navigace (krátce
zmáčkněte “ON”).
Pozor: tato funkce je dostupná pouze pokut je helma spolujezdce také vybavena N-Com systémem,
který tuto funkci podporuje.
Po skončení komunikace s navigací zůstane interkom na druhé helmě zapnutý a konferenční
nastavení uložené pro budoucí komunikaci během používání navigace.
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8.

BLUETOOTH A2DP HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ

Napojením svého zařízení na B1.4 můžete poslouchat hudbu v kvalitním přenosu, stačí, aby Vaše
zařízení bylo vybaveno technologií Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
B1.4 zařízení je také vybaveno technologií Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile),
což Vám umožní zastavit nebo pokračovat v přehrávání hudby rovnou z helmy (se všemi zařízeními
vybaveným AVRCP).
Připojení hudebního
přehrávače A2DP
Přehrání hudby (Play)

Propojení je automatické, pokud je zařízení zapnuté. Jenom
vyčkejte pár sekund k propojení.
Zmáčkněte tlačítko “” a přidržte cca 2 sekundy.

Další písnička (Skip)

Pokud je přehrávač propojen a hudba hraje, zmáčkněte tlačítko
“” a 2 sekundy přidržte.
When the player is playing music, press “” for 4 about seconds.

Ukončení přehrávání (Stop)

Stiskněte tlačítko “” a 2 sekundy přidržte.

Pozastavení (Pause)

Poznámka: Bluetooth interkom nefunguje, pokud zrovna posloucháte hudbu přes A2DP nebo MP3
přehrávač propojený kabelem.

9.

AUDIO ZAŘÍZENÍ S KABELOVÝM PŘIPOJENÍM

N-Com B1.4 umožňuje propojení skrze kabel (prodává se zvlášť) určený na audio zařízení a vybavený
3,5mm výstupem, který se používá u přehrávačů pro připojení sluchátek.
Abyste mohli poslouchat zdroj hudby, zapojte kabel do helmy použitím mini USB rozhraním, poté
začněte přehrávat soubory na zařízení, poté aktivujte zvukové zařízení pomocí specifického klíče.
Můžete zařízení zapnout i vypnout také na helmě zmáčknutím tlačítka “” a “ON” během přehrávání.
Pozn.: Pokud používáte audio přehrávač napojený kabelem, nezle využívat režim interkomu se
spolujezdcem.
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10. REŽIM INTERKOMU MEZI JEZDCEM A SPOLUJEZDCEM
Abyste mohli B1.4 používat jako bezdrátové přenosné zařízení umožňující komunikaci mezi jezdcem
a spolujezdcem, musí být obě helmy vybavený N-Com Bluetooth zařízením.
Aby se mohly 2 N-Com systémy propojit a použít ke komunikaci, musí být nejdříve spárovány.
10.1.






Interkom přičlenění

Ujistěte se, že jsou obě N-Com Bluetooth zařízení vypnutá.
Nastavte obě dvě N-Com Bluetooth zařízení do párovacího režimu zmáčknutím tlačítka "ON" na
více než 4 sekundy - dokud LED světýlka nezačnou velmi rychle blikat.
Buď na jedné, nebo druhé přilbě zmáčkněte krátce tlačítko "ON".
Po několika sekundách se helmy "rozpoznají" a uslyšíte pípnutí jako znamení, že párování
proběhlo úspěšně.
Vypněte obě N-Com Bluetooth zařízení a poté opět zapněte, aby mohla zálohovat data.

10.2.

Funkce interkomu

Abyste aktivovali propojení interkomu, zapněte obě dvě N-Com zařízení a krátce zmáčkněte "ON" na
jedné z helem.
Aktivace interkomu

Na zapnutém B1.4 krátce zmáčkněte tlačítko “ON”.

Deaktivace interkomu

Na zapnutém B1.4 krátce zmáčkněte tlačítko “ON”.
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11. BATERIE
Než poprvé začnete používat zařízení N-Com, nechte znovu nabít baterii alespoň po dobu 10 hodin.
Abyste se mohli radovat z co nejdelší životnosti baterie, doporučuje se minimálně ze začátku nabíjet
baterii kompletně. Poté můžete nabíjet i po kratší dobu. Kdykoliv je to možné, doporučujeme nabíjet
plně.
11.1.

Oznámení vybité baterie

Pokud je zařízení zapnuté, tak se Vám docházející baterie ohlásí tak, že se zařízení přepne do
úsporného režimu.
Když se baterie vybije pod 1 hodinu možné doby použití, tlačítka “” a “” začnou blikat, aby Vám
ukázaly, že je systém v úsporném režimu. Mimo to uslyšíte tři po sobě jdoucí pípnutí.
Když je baterie používána v úsporném režimu, systém se automaticky vypíná kdykoliv není během
posledních 30 minut stisknuté žádné tlačítko. Vypínání je signalizováno sérií pípnutí v helmě. Tato
funkce Vám umožní vždy mít v rezervě alespoň trochu energie, kterou můžete využít, pokud
zapomenete vypnout helmu.
11.2.

Nabíjení komunikátoru

K opětovnému nabití B1.4 zařízení, připojte USB kabel k
nabíječce baterie. Nabíjení nastává následovně:

B1.4 komunikátor
vypnutý
B1.4 komunikátor
zapnutý

Jakmile připojíte zařízení B1.4 k nabíječce, LED světýlko se rozsvítí modře a
začne blikat.
Po nabití baterie LED světlo přestane blikat a zůstane zapnuté.
Jakmile připojíte zařízení B1.4 k nabíječce, LED světlo začne blikat červeně.
Po nabití se červené LED světlo vypne.

Pozn.: Pokud se zařízení nenabíjelo dlouhou dobu (myšleno pár měsíců), je možné, že se systém
nepodaří zapnout během prvních několika minut nabíjení, protože energie bude pod minimální
limit.

CZ
12. SOUHRNNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
Tlačítko

Základní funkce

Stisk

ON

ON















Krátce

Dlouze

Krátce

Dlouze

Krátce

Dlouze

Krátce

Dlouze

Zapnutí

X (3s)

Vypnutí

X (4s)

Zvýšení hlasitosti

X

Snížení hlasitosti

X

Aktivace/deaktivace
audia přes kabel

X

Aktivace interkomu

X

Deaktivace
interkomu

X

Přijetí hovoru

X

Bluetooth přenosné

Hlasitý odposlech

X

X

X

X (2s)

Položit/odmítnout
hovor
Znovu vytočení
posledního čísla
Připojení mobilního
telefonu
Odpojení mobilního
telefonu

X
(2s)
X
X
(2s)
X
(4s)

Přesměrování hovoru

Nastavení

MP3 přehrávač

Aktivace
konferenčního
hovoru

X (4s)
X

Odpojit A2PD
zařízení

X
(2s)

Přehrát hudbu (Play)

X (2s)

Pozastavit
(Pause)
Další písnička
(Forward)
Párování – systém
vypnut
Jezdec/spolujezdec
párování

X
(2s)
X
(4s)
X
(4s)
X

Vymazání párování**

*Krátce zároveň stiskněte.
**Se spárovaným zařízením N-Com.
20

X
(4s)

B1.4
13. ZÁRUKA
S tímto CERTIFIKÁTEM OMEZENÉ ZÁRUKY Vám společnost Nolangroup zaručuje, že tento výrobek dostanete bez
vad materiálu a oprava bude vykonána. Doporučujeme:

Přečtěte si upozornění týkající se bezpečnosti a správného používání.

Přečtěte si záruční podmínky.

Nevyhazujte účtenku z obchodu, protože musí být dokázáno, kde jste zařízení koupili, v případě, že chcete
uplatnit záruku. V takových případech musí prodejce vzít zpět výrobek, který jste u něj zakoupili.

13.1.

Krytí zárukou

Pokud do dvou let od zakoupení produktu objevíte jakoukoliv vadu, na kterou se vztahuje záruka, Nolangroup musí
vyměnit vadný výrobek přes svou distribuční síť, nejdříve však musí vadu ověřit. Nolangroup poskytne veškerý
materiál na práci, která je potřebná k opravení vady s výjimkou případů, kdy je škoda způsobena jednou z položek
uvedených v následujícím odstavci "Výluky a omezení krytí”.

13.2.

Výluky a omezení

Záruka kryje pouze vady materiálu a výrobní vady. Nolangroup nemůže být zodpovědná ani částečně, ani v plném
rozsahu za jiné vady produktu včetně těchto:

















Defekty a vady produktu vzniklé používáním k jinému účelu, než byl vyroben.
Vady způsobené špatným zacházením a údržbou a nedodržením návodu.
Nedbalost a normální opotřebení vnitřních i vnějších částí.
Škody způsobené při nehodě.
Jakákoliv změna nebo úprava provedena na helmě, nebo na N-Com zařízení uživatelem nebo třetí osobou.
Změny barvy nebo škody způsobené škodlivými chemickými výrobky.
Použití nekompatibilních doplňků, které nejsou součástí sortimentu N-Com.
Mimo jiné se záruka nevztahuje na vady výrobku způsobené nepředvídatelnými událostmi a příčinami "vyšší
moci", dále škody, které znamenají, že produkty, přišel do styku s kapalinou.
Vnitřní komponenty helmy nejsou a ani nemohou být vodotěsné. V důsledku toho jakékoliv nesprávné
vystavení dešti, vlhkosti, rozlitých nápojů nebo jiných kapalin může vést k poškození elektronických zařízení
značky N-Com a jsou to škody, za které Nolangroup nenese žádnou odpovědnost.
Záruka nezahrnuje díly podléhající opotřebení, jako je například dobíjení baterie, kabely použité k propojení
mezi různými N-Com zařízeními, nebo mezi zařízením N-Com a jinými přístroji.
Vzhledem k tomu, že Nolangroup nedodává systém, na kterém pracují mobilní telefony, nebude zodpovědná za
provoz, dostupnost, pokrytí a jiné služby zmíněného systému.
Vždy, když se výrobek používá ve spojení s příslušenstvím, nebo zařízení, které není dodané, Nolangroup
nezaručuje správný provoz kombinace výrobku / zařízení, ani nebude přijímat žádosti o opravy nebo výměny v
rámci záruky v případě, že výrobek je používán takovým způsobem.
Nolangroup nenese odpovědnost v případě, že výrobek funguje pouze částečně vzhledem k provoznímu
režimu mobilních telefonů nebo jiných příslušenství nebo zařízení, které není dodané Nolangroup.
Manipulace s vnitřní elektronickou kartou nebo s jinými částmi systému N-Com zneplatní záruku. Kromě toho,
že vady, na které se vztahuje tato záruka, nezahrnují všechny tyto specifické a subjektivní situace, které se
mohou vyskytnout během aktivního používání helmy, jako jsou například problémy pohodlí při jízdě nebo
aerodynamický hluk.

Nolangroup nenese žádnou zodpovědnost v každém případě za náhodné nebo následné škody (včetně, bez
jakéhokoli omezení, poškození jedné nebo více osob), vyplývající z neplnění povinností vyplývajících z této záruky,
neboť se týká Nolangroup produkty.

13.3.

Platnost záruky

Tato omezená záruka je platná pouze přiložíte záruční formulář, který bude kompletně a čitelně vyplněn s
následujícími informacemi:

Identifikační kód produktu.

Název a razítko autorizovaného dealera.

Datum nákupu produktu.

Jméno a adresa kupujícího.
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Nolangroup si vyhrazuje právo, že nebude provádět opravy v rámci záruky v případě, že výše uvedené informace
jsou odstraněny nebo změněny po původním nákupu výrobku u prodejce.

13.4.

Postup přesměrování pohledávek

Aby předal nárok na základě této záruky, kupující musí přímo informovat prodejce, kde byla helma zakoupena s
ohledem na vady, představující zároveň vadný výrobek, kopii prodejního dokladu a záruční registrační formulář,
řádně vyplněny podle pokynů výše.
PŘED TÍM, NEŽ BUDETE KONTAKTOVAT OBCHODNÍKA, DOPORUČUJEME NEJDŘÍVE POZORNĚ PŘEČÍST
UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU PŘIBALENOU K PRODUKTU.
TATO ZÁRUKA JE PLATNÁ PO DOBU DVOU LET OD ZAOUPENÍ PRODUKTU.
Opravy a údržba v záruční době neprodlužují samotnou dobu záruky. V případě, že je výrobek, nebo jedna z jeho
komponentů vyměněna, tak nezačíná běžet nová záruční doba.
Pouze pro opravu nebo výměnu elektronických součástek - v případě, že Nolangroup zahájí opravu nebo výměnu
výrobku na který se vztahuje záruční doba a výrobek je vrácen s koncem záruční doby, tak začne běžet devadesáti
denní záruční doba od data opravy.
Oprava nebo výměna může být provedena i při obnovení dílů s ekvivalentními funkcemi. Nahrazené díly nebo
součásti se stanou majetkem společnosti Nolangroup.
TATO ZÁRUKA NELZE ZPOCHYBNIT A NAHRAZUJE JAKÉKOLIV JINÉ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ ZÁRUKY STANOVENÉ
PODLE ZÁKONA, OD KTERÝCH SE LZE ODCHÝLIT NA ZÁKLADĚ VŮLE SMLUVNÍCH STRAN. SPOLEČNOST
NOLANGROUP NEUDĚLUJE ZVLÁŠTNÍ ZÁRUKY, SE KTERÝMI LZE OBCHODVOAT NEBO MĚNIT PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NOLANGROUP NENESE ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
VČETNĚ MOŽNOST ZTRÁTY ZISKU NEBO KOMERČNÍ ŠKODY A TO V PLNÉM ROZSAHU.
NOLANGROUP SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU KDYKOLIV A BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, VLASTNOSTI
VÝROBKU, FUNKCE, KOMPATIBILITU A SOFTWARE.
Některé země nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, případně omezení doby trvání
odvozených záruk v důsledku toho, že předchozí omezení a vyloučení se nemusí vztahovat na Vás.
Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka v rámci národní jurisdikce v platnost nebo týkající se práv
spotřebitele vůči prodejci přípustné podle smlouvy o nákupu / prodeji.
Tato záruka je platná na celém území Evropy, a to představuje jedinou výslovnou záruku poskytovanou Nolangroup
v souvislosti s prodejem vlastních produktů. Tato záruka nemá vliv na práva, na něž má kupující právo a které jsou
výslovně stanoveny ve směrnici 1999/44/CE.
Tato záruka nemá vliv na práva spotřebitelů stanovená zákonem, a zejména ustanoveními legislativního nařízení 2.
února 2002.

13.5.

Identifikace produktu

Výrobky značky N-Com jsou identifikovatelné kódem, který umožňuje prodej a
identifikaci výrobku.
Identifikační kód je vytištěn na etiketě lepidla aplikovaného na B1.4 systému, pod
akumulátorem.
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14. ZÁRUČNÍ LIST
Název produktu:

B1.4

Identifikační kód

Kupující
Jméno
Příjmení
Adresa
Telefon
e-mail

Razítko prodejce

Datum nákupu

www.n-com.it

