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SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER
Tillykke med dit nye Nolangroup N-Com produkt.
N-Com B901 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de
bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig produktudvikling har ført til
opnåelse af højeste lydkvalitet.
Hvis du ønsker at downloade B901 vejledningerne i høj opløsning og den senest
opdaterede firmware til dit produkt, kan du besøge web-stedet www.n-com.it

Firmware Version: 1.4.2

REFERENCESTANDARDER
Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte
normer:

B901

Bluetooth systemet er fremstillet i overensstemmelse med de essentielle
sikkerhedskrav og øvrige forskrifter i EU-direktivet RED 2014/53/EU,
2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU

Batteri
oplader

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

Overensstemmelseserklæringen (CE) kan downloades fra websiden www.n-com.it (Download Section).

Model: B901 X
PMN: N-Com B901 X

FCC ID:
Y6MNCOM21

IC: 9455A-NCOM21

R-NZ

Verdensmærket og logoet Bluetooth® er registrerede varemærker, ejet af Bluetooth SIG, Inc. og
enhver brug af disse mærker af N-Com er under licens. Andre varemærker og mærkenavne er af de
pågældende ejere.
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1.

ADVARSLER OG SIKKERHED

Læs omhyggeligt denne brugervejledning. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler ikke,
kan der opstå farlige situationer.
Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på
væddeløbsbaner og lignende.
Pas på: Installering af N-Com B901 medfører en vægtforøgelse på cirka 100 gram udover vægten på styrthjelmen
og andet udstyr.
Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor at
styrthjelmen bliver våd indvendigt, inklusiv polstringen, for at undgå at beskadige systemet. Kommer der vand ind
i styrthjelmen, skal du tage N-Com systemet og polstringshætten ud og lade det lufttørre. Fjern batteriet fra det
relevante sæde og lad det lufttørre.

1.1.

Trafiksikkerhed

Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende bruges til at
styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må det kun foretages, når køretøjet holder stille.
Herunder i særdeleshed:

Forudindstil telefonen til automatisk besvarelse (se anvisningerne til telefonen for at foretage denne justering).

Hvis telefonen ikke er udstyret med denne funktion, skal du, før du svarer på indkommende opkald, standse
køretøjet et passende sted, hvorefter du kan besvare opkaldet.

Foretag ikke opkald under kørslen. Stands køretøjet på et sikkert sted, hvorefter du kan foretage opkaldet.

Juster lydstyrken således, at den ikke forstyrrer eller distraherer dig under kørslen og samtidig giver dig
mulighed for tydeligt at høre udefra kommende lyde.

Brug ikke mobiltelefonen eller andre ting, der er tilsluttet N-Com systemet under kørslen.

Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har
højeste prioritet.

1.2.





1.3.

Tænd kun i sikre områder
Ved anvendelse af N-Com overhold alle begrænsninger og anvisninger i forbindelse med brug af
mobiltelefoner.
Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret kan
forårsage forstyrrelser eller farlige situationer.
Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold ved benzintanken. Brug
ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter.
Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer

Interferenser

Alle telefoner og udstyr, der udsender trådløse transmissioner, er udsat for interferenser, der kan forringe brugen af
det tilsluttede udstyr. Disse interferenser skyldes ikke en fejl i N-Com systemet.

1.4.

Sådan bruges produktet rigtigt

Brug kun udstyret i normal indstilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, foretage
indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet.
Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, før systemet tages i brug
under kørslen.
Pas på: Hvis lydstyrken er for høj, kan det medføre høreskader.
Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, for at undgå afspilning
med en alt for høj lydstyrke, da dette kan medføre høreskader.
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Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt
sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com systemet i
henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-com forhandleren.
Pas på: Aflytning af andre apparater må ikke få indflydelse på kørslen, der skal have førsteprioritet. Foretag derfor
håndtering af det elektroniske udstyr og af N-Com systemet, mens køretøjet holder stille og i overholdelse af
færdselsloven.
Bemærk: N-Com systemet gør det muligt at modtage FM-radio signalet. Licens betales af brugeren.

1.5.

Kvalificeret personale

Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde
af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. Styrthjelmen er sikkerhedsudstyr; indgreb
på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald
af produktgarantien.

1.6.

Tilbehør og batterier
Brug udelukkende Nolangroup-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel.
Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af garantien.
Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr.
Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i stikket og
ikke i selve kablet.
Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne.
Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede.
Kortslut ikke batteriet.
Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 0° / +45°C (Lader) og -20° / +60°C (I brug).
Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje temperaturer!
Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse med de
lokale forskrifter.
Tag aldrig styrthjelmen på mens batteriet lades.
Styrthjelmen må aldrig efterlades inden for rækkevidde af børn uden tilsyn, for at undgå at de kan få adgang til
forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader.














Batteri
Batterioplader

1.7.

PL053448P
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

Skrotning

Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis
systemet skal tages ud af styrthjelmen.
Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger:
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Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder, at produktet inden for det
Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt.
Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald.

Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening.
For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparat, kan du kontakte din kommune, dit
lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.

2.

PAKNINGENS INDHOLD

De følgende dele findes i N-Com B901 pakken:

e-box med kabelføring

Genopladeligt batteri

Batterioplader

Mikrofon

Mini USB-ledning

Nøgle, Skrue, Klemme til
fastgørelse af mikrofon

Selvklæbende tastatur

Mikrofon til styrthjelm X-903

Fladhovedet værktøj

Tape til fastgørelse af
mikrofon

Skum til mikrofon

Selvklæbende strips
for højtalere
5
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3.

INSTALLATION I X-903 STYRTHJELM

X-903 styrthjelmen er forindstillet til en forenklet EASYFIT installation af N-Com-systemet.
Vigtigt: Før N-Com systemet installeres, er det anbefalet at notere produktets identifikationskode, der
sidder på selve systemet (jf. cap. 21.5).
Installationsvideoen er tilgængelig på websiden www.n-com.it / afdeling Bistand.
3.1.

Indledende operationer

 Fjern den indvendige polstring, ved at følge de relevante anvisninger anført i styrthjelmens
brugsvejledning, og sørg også for at fjerne tungen til justering af hættens størrelse.
 Fjern fra polystyrenpuderne fyldematerialerne i skum på højde med sæderne for N-Com
øretelefonerne. Opbevar fyldematerialerne, i det tilfælde man ønsker at anvende styrthjelmen uden
installeret N-Com.
3.2.

Installation af system i styrthjelmen X-903

 Åbn lugen til pudens beklædning (Fig. 1) på styrthjelmens venstre side.
 Fjern den lille N-com prop, der findes på styrthjelmens venstre side. For at lette indgrebet, tilrådes
det, at trykke på proppen indvendigt fra styrthjelmen (Fig. 2).
 Rens omhyggeligt hættens udvendige del, for at sikre den korrekte klæbning af det selvklæbende
tastatur. Før klæbningen, kontroller at området ved hætten er tørt og uden spor af fedt eller snavs.
 Fjern beskyttelsesfilmen på tastaturets bageste del ved brug af den særlige tunge (Fig. 3).
 Før tastaturets flex-kabel og antennekablet ind i hullet, der findes på den udvendige hætte (Fig. 4).
 Lim tastaturet på hætten og tryk på hele overfladen for at opnå en korrekt klæbning (Fig. 5).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3

Bemærk: Pas på, at antennens og tastaturets ledning ikke sidder fast under tastaturets holder.
Bemærk: Hvis tastaturet ikke er i den korrekte stilling, fjern den omgående omhyggeligt fra hjelmen
og gentag placeringen.
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Bemærk: Det kan vare indtil 24 timer, før limens klæbeeffekt er optimal. I denne periode skal
styrthjelmen ikke udsættes for vejr og vind.
 Forbind stikforbindelsen til e-boxens antennekabel (Fig. 6).
 Skub stikket helt ind indtil forbindelsen er sikker – stikket skal sidde helt inde I stikket (Fig. 7).
 Fastgør ledningen i den specielle holder (Fig. 8).

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

 Opstil tastaturets flex-stikforbindelse til e-boxen og kontrollér, at bogstavet “n” er rettet, som vist
på Fig. 9.
 Indfør stikforbindelsen varsomt i dens sæde til den er fuldstændigt isat (Fig. 10).
 Forbind kortvarigt batteriet til ledningsnettet.
 Tænd for N-Com systemet (tryk på tasten “ON” i 2 sekunder ca.), for at kontrollere, at driften er
korrekt.
Bemærk: Hvis systemet ikke virker, fjern flex-kablet og gentag det forrige indgreb, og kontrollér, at
”n”-bogstavet er rettet, som vsist på Fig. 9.
 Fastgør tastaturets flex-kabel i den pågældende låseanordning (Fig. 11).

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

 Fastgør e-boxen I dens stik, sæt tastaturets flexkabel så det ikke ligger I vejen for e-boxen, som vist
på figur 12-13-14.

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
7
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 Placer den venstre højtalerer i dens sæde, ved at indføre kablet i
den pågældende rilleskæring. Fastgør øretelefonen om
nødvendigt ved brug af den medfølgende selvklæbende
strimmel (Fig. 15).

Fig. 15

3.3.

Placering af mikrofon i X-903 styrthjelmen

 Placer den særlige mikrofon der er specifik for integrale styrthjelme i dens sæde på hagebrættet
(Fig. 16).
 Placer mikrofonkablet i den lodrette rilleskæring (Fig. 17) og derefter bag ved pudens beklædning.
Løft, om nødvendigt, rilleskæringens tunger og pudens beklædning ved brug af det fladhovedet
værktøj (medfølgende).

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

 Forbind mikrofonen til stikforbindelsen, der kommer ud fra eBoxen (Fig. 18).

 Placer kabelføringen og stikforbindelserne bag ved pudens
beklædning, ved at løfte den ved brug af det fladhovedet
værktøj (Fig. 19).
Fig. 19

 Luk lugen igen.
 Lad mini-USB kablet gå gennem det elastiske bånd, der findes på polstringen (Fig. 20).
 Anbring kabelføringen på styrthjelmens bagerste del (Fig. 21).
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Fig. 21

Fig. 20

 Forbind batteriet til kabelføringssystemet (Fig. 22).
 På styrthjelmens højre del, bøj pudens beklædning og isæt batteriet i det pågældende sæde (Fig.
23-24).

Fig. 23

Fig. 22

Fig. 24

 Anbring den højre højtaler i dens sæde, ved at isætte kablet i
den relevante rilleskæring (Fig. 25). Fastgør om nødvendigt
øretelefonen ved brug af det medfølgende klæbemiddel.
 Placer kabelføringen og stikforbindelserne bag ved pudens
beklædning, ved at løfte den ved brug af det fladhovede værktøj.
Fig. 25

3.4.

Placering af polstringen

 Sæt den indvendige polstring tilbage ved at følge de specifikke anvisninger, der er anført i
styrthjelmens brugsanvisning.
Advarsel: Kontroller altid, at længden på hageremmens bånd er korrekt. I modsat fald juster længden
ved at henvise til styrthjelmens brugervejledning.
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4.

INSTALLATION I X-LITE STYRTHJELME

Anvend den følgende fremgangsmåde til installation af N-Com systemer i X-lite styrthjelme, der er
forskellige fra X-903 modellen.
Vigtigt: Før N-Com systemet installeres, er det anbefalet at notere produktets identifikationskode, der
sidder på selve systemet (jf. cap. 21.5).
Installationsvideoen er tilgængelig på websiden www.n-com.it / Support/Extras/Tutorial
4.1.

Indledende operationer

 Fjern den indvendige polstring ved at følge de specifikke anvisninger, der er anført i styrthjelmens
brugsanvisning.
 Hvis relevant, fjern fra polystyrenpuderne fyldematerialerne i skum på højde med sæderne for NCom øretelefonerne. Opbevar fyldematerialerne, i det tilfælde man ønsker at anvende styrthjelmen
uden installeret N-Com.
4.2.

Installation af systemet i styrthjelmen

 Forbind batteriet til kabelføringssystemet (Fig. 26).
 Placer batteriet i sædet for den højre polystyren pude og fastspænd det ved brug af velcrobåndet
(Fig. 27).
 Placer den højre højtaler i pudens tilhørende sæde og fastgør den ved brug af den særlige tape
(Fig. 28).
 Indfør den højre polystyren pude i det tilhørende sæde.
UDELUKKENDE FOR INTEGRALHJELMENE: Indfør hagebrættets bånd i hullet på polystyrenpuden.

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

 Placer batteristikket bag ved polystyrepuden.
 Placer det elektriske kabel bag ved polystyrenhætten eller inde
i det tilhørende sæde (Fig. 29).

Fig. 29
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Fig. 30

Fig. 31

UDELUKKENDE FOR X-702
 Anbring kabelføringen og batteriets stikforbindelse under
beklædningen på hættens kant (Fig. 30).
 Skær de forskårne linjer på plastikklappen, der sidder bag
på polstringshætten (Fig. 31).
 Fastgør kabelføringen under plastikklappen. Luk de
udskårne dele med klæbemidlerne til kablets fastspænding
(Fig. 32).

Fig. 32

 Fjern den lille N-com prop, der findes på styrthjelmens venstre side. For at lette indgrebet, tilrådes
det, at trykke på proppen indvendigt fra styrthjelmen (Fig. 33).
 Rens omhyggeligt hættens udvendige del, for at sikre den korrekte klæbning af det selvklæbende
tastatur. Før klæbningen, kontroller at området ved hætten er tørt og uden spor af fedt eller snavs.
 Fjern beskyttelsesfilmen på tastaturets bageste del ved brug af den særlige tunge (Fig. 34).
 Før tastaturets flex-kabel og antennekablet ind i hullet, der findes på den udvendige hætte (Fig. 35).

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

 Lim tastaturet på hætten og tryk på hele overfladen for at opnå
en korrekt klæbning (Fig. 36).

Fig. 36
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Bemærk: Pas på, at antennens og tastaturets ledning ikke sidder fast under tastaturets holder.
Bemærk: Hvis tastaturet ikke er i den korrekte stilling, fjern den omgående omhyggeligt fra hjelmen
og gentag placeringen.
Bemærk: Det kan vare indtil 24 timer, før limens klæbeeffekt er optimal. I denne periode bør
styrthjelmen ikke udsættes for regn og fugt.
 Forbind stikforbindelsen til e-boxens antennekabel (Fig. 37).
 Skub stikket helt ind indtil forbindelsen er sikker – stikket skal sidde helt inde I stikket (Fig. 38).
 Fastgør ledningen i den specielle holder (Fig. 39).

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

 Opstil tastaturets flex-stikforbindelse til e-boxen og kontrollér, at bogstavet “n” er rettet, som vist
på Fig. 40.
 Indfør stikforbindelsen varsomt i dens sæde til den er fuldstændigt isat (Fig. 41).
 Tænd for N-Com systemet (tryk på tasten “ON” i 2 sekunder ca.), for at kontrollere, at driften er
korrekt.
Bemærk: Hvis systemet ikke virker, fjern flex-kablet og gentag det forrige indgreb, og kontrollér, at
”n”-bogstavet er rettet, som vsist på Fig. 40.

Fig. 40

Fig. 41

 Fastgør tastaturets flex-kabel i den pågældende lås (Fig. 42) og indfør e-boxen i dens sæde på
puden (Fig. 43).
 Stil midlertidigt polystyrenpuden indvendigt i styrthjelmen og fortsæt med det efterfølgende afsnit.
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Fig. 42

4.3.

Fig. 43

Placering af mikrofonen

OPLUKKELIGE ELLER JET STYRTHJELME
 Indfør båndet, der låser mikrofonen. Bemærk: båndets flade del skal være opadvendt når
mikrofonen er stillet som vist på (Fig. 44).
 Anbring mikrofonen på styrthjelmens venstre side ved at fastgøre skruen til skallens lille ”metalstel”
(Fig. 45), og sørg for at mikrofonstøttens del med “n” bogstavet er rettet mod styrthjelmens
indvendige del (Fig. 46).

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

 For visse styrthjelme er det nødvendigt at skabe sædet til
mikrofonens stang ved at skære styrthjelmens beklædning langs
med det forudskårne område (Fig. 47).

Fig. 47

INTEGRALE STYRTHJELME
 Tag fat på polystyrenpuden (venstre side) og anbring mikrofonen i det tilhørende sæde, som vist på
figur 48, og sørg for at mikrofonstøtten del med “n” bogstavet er rettet mod styrthjelmens
indvendige del (Fig. 49).
 Fastgør mikrofonen til puden, ved brug af “klæbebåndene til fastspænding af mikrofonen” (Fig. 48).
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Fig. 48

Fig. 49

 Forbind mikrofonen til stikforbindelsen, der kommer ud fra e-Boxen (Fig. 50).
 Placer den venstre højtaler i pudens sæde og fastgør den ved brug af den særlige tape (Fig. 51).
 Indfør den venstre polystyren pude i det tilhørende sæde.
UDELUKKENDE FOR INTEGRALHJELMENE: Indfør hagebrættets bånd i hullet på polystyrenpuden.

Fig. 50

4.4.

Fig. 51

Placering af polstringen

 Lad mini-USB kablet gå gennem det elastiske bånd, der findes på polstringen.
 Sæt den indvendige polstring tilbage ved at følge de specifikke anvisninger, der er anført i
styrthjelmens brugsanvisning.
Advarsel: Kontroller altid, at længden på hageremmens bånd er korrekt. I modsat fald juster længden
ved at henvise til styrthjelmens brugervejledning.
Advarsel: Efter at have installeret B901 indvendigt i styrthjelmen, kontroller den korrekte position af
mikrofonen foran munden, ved at indstille så godt som muligt den bøjelige stang.
Advarsel: Åbning og lukning af hagebrættet med installeret mikrofon, kan være sværere når
vindskærmen, som leveres sammen med den oplukkelige styrthjelm, er i brug.
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5.

FJERNELSE AF SYSTEMET

For at fjerne systemet fra styrthjelmen, følg den samme fremgangsmåde til installation og fjern de
forskellige dele. Vigtigt: For at fjerne tastaturets konsol, følg de nedenstående trin.





Fjern tastaturets konsol fra styrthjelmens kappe (Fig. 52).
Fjern tastaturets flex-kabel fra stikforbindelsen der findes på e-boxen (Fig. 53).
Frakobl antennekablets stikforbindelse fra e-boxen (Fig. 54).
Fjern fuldstændigt tastaturets konsol fra styrthjelmen.

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

Tastaturets konsol kan fjernes, hvis systemet ikke mere anvendes. Det er dog ikke længere muligt at
bruge den igen, da den har mistet klæbeevnen. Ret henvendelse til leverandøren for at få en ny
tastatur konsol leveret.
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6.

GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

Bemærk: Inden N-Com anordningen anvendes første gang, bør batteriet oplades fuldstændigt i mindst
10 timer. For at opnå bedste batteriydelse tilrådes det for de første opladninger at foretage komplette
opladninger. Efter disse opladninger kan batteriet oplades i kortere perioder. Når det er muligt, er det
dog bedst at foretage hele opladningsprocessen.
Tryk og hold tasten “ON” nede i ca. 2 sekunder til advarselslampen
tænder og til den vokale meddelelse lyder.
Tryk og hold tasten “ON” nede i ca. 6 sekunder til advarselslampen
slukker og til den vokale meddelelse lyder.

Tænding
Slukning

6.1.

Justering af lydstyrke

Ved at trykke på tasten “” eller på tasten “” er det muligt nemt at justere lydstyrken. Når
lydstyrken når op til det højeste eller laveste niveau, lyder der et akustisk signal.
Lydstyrken er uafhængig for hver lyd kilde. Efter at lydstyrken er indstillet på en given kilde (opkald,
radio, Mp3-afspiller) bliver den lagret i hukommelsen selv efter slukning af systemet.
Hvis lydstyrken derimod justeres i løbet af standby funktionen, vil det have indflydelse på alle lyd
kildernes lydstyrke.
6.2.

Auto On / Off Funktion

Hvis styrthjelmen ikke bevæges i mere end 60 sekunder, indkobler B901-systemet “Deep sleep”
funktionen (dvalestand). Systemet genoprettes fuldstændigt så snart en bevægelse opspores. Hvis
systemet er i “deep sleep” modus i mere end 3 dage, slukkes det fuldstændigt For at tænde igen for
det, tryk på tændingstasten.
Som standard er AUTO ON/OFF-funktionen slået til på din B901 K-enhed. Men ønskes dette ændret
kan denne funktion aktiveres/deaktiveres via konfigurationsmenuen (se kapitel 7).
6.3.

Flersprogede talemeddelelser

N-Com systemet giver talemeddelelser vedrørende systeminformationer og aktive funktioner du har
aktive.
Sproget er som standard engelsk, men med en firmware opdatering, som kan installeres fra N-Com
EASYSET programmet, kan dette ændres. Se hvordan sproget ændres under HELP instruktioner online.
Tilgængelige sprog: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Hollandsk.
6.4.

N-Com EASYSET
“N-Com EASYSET” er programmet der gør det muligt at drive og konfigurere N-Com
systemet. Programmet downloades fra Internet web-stedet www.n-com.it i “Download”
afsnittet. Funktionerne, der også kan styres fra N-Com EASYSET beskrives i det følgende
med det relevante ikon.
N-Com systemet kan ved brug af den dedikerede applikation “N-Com EASYSET” det muligt at
konfigurere og at styre N-Com systemet direkte fra Smartphonen.
N-Com applikationen kan downloades gratis fra Google Play eller fra Apple Store.
For yderligere detaljer, henvises der til web-stedet www.n-com.it
Funktionerne, der også kan styres fra N-Com EASYSET applikationen, angives med det relevante
ikon.
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7.

KONFIGURATIONSMENU

Denne modus anvendes for at udføre alle Bluetooth tilknytningerne og andre justeringer.
For at indstille systemet i “Konfiguration” modus (med slukket system), tryk og hold tasten “ON” nede i
4 sekunder til den vokale meddelelse ”Configuration Menu ” (“Konfiguration ”) lyder.
I menuen “Konfiguration”, tryk på tasterne “” og “” for at bladre igennem de forskellige emner i
menuen.
Ved brug af emnerne angivet med “*” er det muligt at aktivere/deaktivere funktioner, eller gennemføre
styringer ved at trykke på tasten “ON” for at bekræfte.
Emnerne i menuen “Konfiguration” er de følgende:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Tilknytning af telefon (kap. 8)
Tilknytning af samtaleanlæg (kap. 16)
Tilknytning af Universal Intercom (kap. 17)
Tilknytning af en anden telefon (kap. 10)
Tilknytning af fjernbetjening (kap. 18)
Hurtigt opkald* (kap. 9.1)
Smart Navi System (kap. 11)
Auto On / Off (kap. 6.2)
Øgning af gennemsnitlig lydstyrke *
Ved at aktivere “Øgning af gennemsnitlig lydstyrke” (Audio Boost), bliver alle kilderne der findes i
anordningen afspillet ed en højere lydstyrke, der muligvis er mindre klar.
Tryk på bekræftelsestasten “ON”, for at aktivere/deaktivere funktionen, der som standardindstilling
ikke er aktiveret på anordningen.
J. Slette alle tilknytninger *
For at slette alle Bluetooth tilknytningerne, der er lagret i anordningens hukommelse, tryk på
tasten “” eller “” til den vokale meddelelse ”Delete all pairings” (“Slette alle tilknytninger”)
lyder.
Tryk på bekræftelsestasten “ON” for at slette alle Bluetooth anordningerne, der er lagret i
hukommelsen.
K. Nulstilling (Reset *)
For at nulstille og genoprette anordningens fabriksindstillinger, tryk på tasten “” eller “” til
den vokale meddelelse “Factory Reset” lyder.
Tryk på bekræftelsestasten “ON” for at genoprette alle anordningens fabriksindstillinger.
L. Afbrydelse af konfigurationsmenuen *
For at afbryde “Konfigurationsmenuen” tryk på tasten “” eller “” til den vokale meddelelse
”Exit the configuration ” (“Afbrydelse af konfigurationsmenu”) lyder.
Tryk på bekræftelsestasten “ON” for at afbryde menuen “Konfiguration”.
Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 10 sekunder, efterlader anordningen
“Konfigurationsmenuen” automatisk.
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8.







TILKNYTNING AF TELEFON ELLER AF ANDRE BLUETOOTH ANORDNINGER
Kontroller, at B901 er slukket.
Indstil systemet i “Konfigurationsmenuen”: tryk og hold tasten “ON” nede i 4 sekunder, til den
vokale meddelelse ”Configuration Menu ” (“Konfiguration”) lyder.
Tryk på knappen “” og vælg emnet “Tilknytning af telefon”.
Aktivér søgningen af Bluetooth kilder på kilden (smartphone, GPS, Mp3-afspiller).
Vælg N-Com anordningen. Hvis der anmodes om password, indtast koden 0000 (fire nuller).
Efter få sekunder aktiveres forbindelsen mellem de to kilder.

Bemærk: Tilslutningen lagres i hjelmen og i telefonen, og den går ikke tabt, når disse anordninger
slukkes. Denne procedure foretages derfor kun én gang.

Automatisk forbindelse

Manuel tilslutning

9.

Efter at Bluetooth anordningen er blevet tilsluttet, starter forbindelsen
automatisk, når systemet tændes.
Hvis tilslutningen ikke starter automatisk, er det muligt at tilslutte
manuelt fra Bluetooth kilden, eller ved at trykke tasten “ON” nede i ca. 2
sekunder.

MOBILTELEFONEN

For at parre n mobiltelefon til B901 systemet, følg proceduren, der er beskrevet i Kapitel 8.
Svar på et opkald

Tryk i kort tid på en hvilken som helst tast, når telefonen ringer.

Vokalt svar (VOX phone)

Når ringetonen lyder, udtal et hvilket som helst ord med høj stemme. Du
kan aktivere/deaktivere ”VOX phone” funktionen med dit N-Com
EASYSET program på din computer eller N-COM EASYSET APP på din
smartphone. Funktionen er ikke aktiv mens intercom forbindelsen er
aktiv.

Taleopkald

Tryk og hold tasten “ON” nede i ca. 2 sekunder.

Afslutning/nægtet opkald

Tryk og hold tasten “ON” nede i ca. 2 sekunder.

Manuel telefon tilslutning

Tryk og hold tasten “ON” nede i ca. 2 sekunder.

9.1.

Hurtigt opkald
Ved brug af programmet N-Com EASYSET, eller af applikationen App N-Com
EASYSET, er det muligt at gemme 3 foretrukne telefonnumre, som man kan
kalde ved brug af menuen “Hurtigt opkald”.

Lagring af telefonnumre med hurtigt opkald
For at tildele en eller flere numre til hurtigt opkald:
 Indstil systemet i “Konfiguration” modus: Med slukket system, tryk og hold tasten “ON” ned i 4
sekunder, til den vokale meddelelse ”Configuration Menu ” (“Konfiguration”) lyder.
 Tryk på tasten “” eller “” til den vokale meddelelse ”Speed dial ” (“Hurtigt opkald”) lyder.
 Tryk på bekræftelsesknappen “ON”. Den vokale meddelelse “Speed Dial 1 ” og “Phone connected”
(“Hurtigt opkald 1” og “Telefon tilsluttet” ) lyder.
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Tryk på tasterne “” eller “” for at vælge telefonnummeret til hurtigt opkald, man ønsker at
tildele. Positionen lagret i hukommelsen bekræftes med den vokale meddelelse ”Speed Dial 1 ” /
“Speed Dial 2 ” / “ Speed Dial 3 ” (“Hurtigt opkald 1” / “Hurtigt opkald 2” / “Hurtigt opkald 3 ”).
Kald det nummer, som man ønsker at tildele i det valgte hurtige opkald med den egne
mobiltelefon (tilknyttet og tilsluttet N-Com systemet). Opkaldet afbrydes før modtagelse, og det
valgte nummer gemmes med den pågældende vokal meddelelsesbekræftelse (“Save Speed Dial 1 ”
/ “Save Speed Dial 2 ” / “Save Speed Dial 3 ” ”Gemme hurtigt opkald 1 ” / “Gemme hurtigt opkald 2”
/ “Gemme hurtigt opkald 3 ”).

Brug af numre lagret i hukommelsen
For at få adgang til menuen “Hurtigt opkald” tryk samtidig på tasterne “ON” og “n” (”Speed Dial ”
“Hurtigt opkald”) og brug derefter tasterne “” og “” for at bladre igennem menuens emner.
Tryk derefter på knappen “ON” for at bekræfte valget af et blandt de følgende emner:

Last number redial (Genopkald af sidste nummer)

Speed Dial 1 (Hurtigt opkald 1)

Speed Dial 2 (Hurtigt opkald 2)

Speed Dial 3 (Hurtigt opkald 3)

Cancelled (Slet)
Hvis man ønsker at afbryde menuen “Hurtigt opkald”, tryk på tasterne “” og “” til meddelelsen
”Cancelled” (“Slet”) vises, og trykke på “ON” for at bekræfte.
Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 15 sekunder, afbrydes menuen “Hurtigt
opkald”.
9.2.

Telefonkonference funktion

Når et opkald modtages på mobiltelefonen, der er tilsluttet via Bluetooth til B901, afbrydes
midlertidigt samtaleanlægget. Hvis man ønsker det, er det muligt at foretage telefonopkaldet med
den anden styrthjelm ved at aktivere samtaleanlægget manuelt under opkaldet.

Aktivering af telekonference

I løbet af opkaldet, tryk kort på tasten “n” (kanal 1).
I løbet af opkaldet, tryk 2 gange på tasten “n” (kanal 2).
I løbet af opkaldet, tryk 3 gange på tasten “n” (kanal 3).

Afbrydelse af telekonference

I løbet af opkaldet, tryk kort på tasten “n”.

Bemærk: “Telekonference” funktionen er udelukkende tilgængelig med N-Com serie “600”/“900”
systemerne.
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10. DRIFT AF TO TELEFONER (ELLER BLUETOOTH KILDER)
B901-systemet er i stand til at tilsluttes samtidig til to Bluetooth telefoner (eller kilder).
Den anden telefon (sekundær kilde) er i stand til at modtage opkald, men ikke til at kalde.
For at tilknytte den anden Bluetooth telefon (sekundær kilde):
 Kontroller, at B901 er slukket.
 Indstil systemet i menuen “Konfiguration”: Tryk og hold tasten “ON” nede i 4 sekunder, til den
vokale meddelelse ”Configuration Menu ” (“Konfiguration”) lyder.
 Tryk på knappen “” for at søge funktionen “Second mobile phone pairing” (“Tilknytning af en
anden telefon”).
 Aktivér søgningen af Bluetooth kilder på kilden (smarttelefon, GPS, Mp3-afspiller).
 Vælg systemet N-Com på listen. Hvis der bliver anmodet om et password, indtast koden 0000
(fire nul-tal).
 Efter nogle sekunder aktiveres forbindelsen mellem anordningerne.
Efter tilknytning af Bluetooth anordningen, gennemføres forbindelsen på automatisk måde, når
systemet tændes.
Hvis du ønsker at forbinde din telefon og GPS til dit N-Com system er det anbefalet at mobilen gøres
til hovedenheden (MAIN DEVICE) (se kapitel 8) og GPSen som sekundær enhed (SECONDARY
DEVICE) Dette gøres ved at følge ovenstående vejledning.

11. SMART NAVI SYSTEM
”SMART NAVI SYSTEM” funktion giver dig mulighed for at lytte til din navigation via din smartphone,
selv mens du bruger intercom systemet til at tale i telefon eller lytter til FM radioen.
Lyden bliver midlertidigt stoppet så navigationen kan informere om retningsændringen eller anden
relevant information hvorefter opkald eller radio igen vil aktiveres automatisk.
Fra standard er “SMART NAVI SYSTEM” deaktiveret på dit N-Com system. Men ønskes dette aktiveret
kan denne funktion aktiveres/deaktiveres via konfigurationsmenuen (se kapitel 7).
BEMÆRK: Med ”SMART NAVI SYSTEM” aktiveret, vil alle notifikationer fra din smartphone midlertidig
afbryde lyden i dit N-Com, system (f.eks. beskeder, mails, app-notifikationer osv.).
Du kan aktivere/deaktivere ”SMART NAVI SYSTEM” funktionen med dit N-Com
EASYSET program på din computer eller N-COM EASYSET APP på din
smartphone.

12. MUSIK VIA BLUETOOTH
For at tilknytte en Mp3-afspiller til systemet B901, følg proceduren, der er beskrevet i kapitel 8.
Start på afspilning (Play)

Tryk kort på “ON” tasten.

Pausefunktion (Pause)

Når afspilleren er tilsluttet og i gang, tryk kort på “ON” tasten.

Næste spor (Skip)

Når afspilleren er tilsluttet og i gang, tryk på tasten “” i 2 sekunder.

Forrigt spor (Rew)

Når afspilleren er tilsluttet og i gang, tryk på tasten “” i 2 sekunder.
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12.1.

Deling af musik via Bluetooth (A2DP Sharing)

I løbet af forbindelsen med samtaleanlæg er det muligt at starte afspilning af musik ved at trykke kort
på tasten “ON”. Musikken kan så høres på begge systemerne.
Delingen af musik afbryder midlertidigt samtalen i anlægget, som det er muligt automatisk at
genoptage ved at afbryde musikafspilningen (ved at trykke kort på “ON” tasten).
Bemærk: Musikken der deles i samtaleanlægget kan styres fra begge systemer, der er i stand,
eksempelvis, at ændre musiksporet ved at trykke på den pågældende styring.
Bemærk: Funktionen “Deling af musik” kan udelukkende anvendes med systemerne N-Com serie
“600”/“900”.

13. MUSIK VIA KABEL
Tilslut mini USB stikforbindelsen på Multimedia Wire kablet (ikke medleveret) til styrthjelmen og den
anden ende til lydkilden. Et farvet bånd på kablet angiver stikforbindelsen, der skal tilsluttes lydkilden.
Aktivering af lydkablet

Tryk 3 gange på “ON” tasten.

Afbrydelse af lydkablet

Tryk 3 gange på “ON” tasten.

14. SATELLIT-NAVIGATOR FOR MOTORCYKLER
B901 er kompatibel med de mest udbredte satellit-navigatorer til motorcykler – For listen over de
kompatible modeller og yderligere detaljer, henvis til web-stedet www.n-com.it
For at tilknytte en satellit-navigator til B901-systemet, følg den procedure, der er beskrevet i Kapitel 10.
Bemærk: Samtaleanlæggets forbindelse afbrydes automatisk hver gang navigatoren udsender en
meddelelse, og genoptages når navigatoren afslutter meddelelsen.

15. FM-RADIO
Tænde for radioen

Tryk 2 gange på “ON” tasten.

Slukke for radioen

Tryk 2 gange på “ON” tasten.

Automatisk søgning af en ny
station

Tryk tasten “” og hold den nede i 2 sekunder.

For at gemme en station (max. 6)

Tryk og hold tasten “” ned i ca. 4 sekunder, indtil den vokale
meddelelse ”Preset” (“Forindstillinger”) lyder. Ved brug af
tasterne “” og “” er det muligt at vælge lagringens position.
Lagringen bekræftes med en vokal meddelelse.

For at skifte station (blandt dem,
der er gemt)

Tryk tasten “” og hold den nede i 2 sekunder.

Det er også muligt at konfigurere disse indstillinger ved brug af programmet
“N-Com EASYSET” eller ved brug af Smartphone Android, iPhone, iPad med den
dedikerede N-Com applikation.
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16. SAMTALEANLÆG
N-Com B901 systemet gør det muligt at kommunikere med andre N-Com systemer op til en
maksimal rækkevidde på optil 300 m1 (på frit område, uden hindringer). Samtaleanlæggets
rækkevidde er afhængig af de anvendte N-Com systemer.
Bemærk: Eventuelle hindringer, vejrtilstande og magnetiske felter kan have en betydelig indflydelse på
kommunikationens vidde og kvalitet.
16.1.

Tilknytning samtaleanlæg N-Com “600”/“900” serien

Vigtigt: nedenstående procedure er specifikt til parring af N-Com systemer fra “600”/“900” serien.





Tjek at enheden er slukket.
Indstil systemerne i “Konfiguration” menu: Tryk og hold tasten “ON” ned i 4 sekunder, til den
vokale meddelelse ”Configuration Menu ” (“Konfiguration”) lyder.
Tryk på knappen “” på begge systemer til måden ”Intercom pairing” (“Tilknytning af
samtaleanlæg”) vises.
På systemet A tryk på styringen for “lagringspositionen” hvor man ønsker at lagre B systemet.

Tilknytning KANAL 1

Tryk kort på tasten “n”.

Tilknytning KANAL 2

Tryk 2 gange på tasten “n”.

Tilknytning KANAL 3

Tryk 3 gange på tasten “n”.

Forbindelsen mellem samtaleanlægget
tilknytningsproceduren er afsluttet.
16.2.

og

den

valgte

kanal

aktiveres

automatisk

når

Parring med andre N-Com samtalesystemer.

Vigtigt: nedenstående procedure er specifikt til parring af N-Com systemer fra “600”/“900” serien
med N-Com systemer, som IKKE er i “600”/“900” serien 2.







1

Tjek at enheden er slukket.
Vælg “Setting” I menuen: tryk på “ON” knappen og hold den nede I 4 sekunder, indtil den
begynder at blinke blåt.
Sæt B901 enheden i “Configuration”: Tryk og hold tasten “ON” nede i 4 sekunder, til den vokale
meddelelse ”Configuration Menu ” (“Konfiguration”) lyder.
Tryk på “” på B901 enheden, indtil du kommer til menuen “Intercom pairing”.
Tryk på “ON” knappen: Nu er den korrekte parring bekræftet og du vil høre “standby” tonen (højt
bip) og efterfølgende en stemme der siger “Pairing up other N-Com systems”.
På B901 enheden, tryk på “n”-knappen og vælg “pre-setting position” hvor du kan gemme den
parrede enhed.

Afmåling gennemført i frit område, uden forhindringer. Kulfibrene, der anvendes til bygning af X-lite
styrthjelmene interfererer med Bluetooth radiosignalets udsendelse. Af denne grund forårsager kullets
mængde og/eller position i styrthjelmen en nedsættelse af kommunikationsafstanden, der ændrer i
henhold til den brugte styrthjelmtype. Nedsættelsen af afstanden vedrører alle samtaleanlæg
systemerne på markedet. Uanset om de er integrerede eller ej.
2
Bluetooth kit og Bluetooth kit2, er IKKE kompatible med 900 serien.
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Tilknytning KANAL 1

Tryk kort på tasten “n”.

Tilknytning KANAL 2

Tryk 2 gange på tasten “n”.

Tilknytning KANAL 3

Tryk 3 gange på tasten “n”.

Forbindelsen mellem samtaleanlægget
tilknytningsproceduren er afsluttet.
16.3.

og

den

valgte

kanal

aktiveres

automatisk

når

Samtaleanlæg funktion (forbindelse en-til-en)

For at oprette samtaleanlæggets forbindelse med en af systemerne der er lagret i hukommelsen, er
det kun nødvendigt at trykke på styringen der betegner kanalen hvor den er blevet gemt.
KANAL 1 tilslutning

Tryk kort på tasten “n”.

KANAL 2 opkald

Tryk 2 gange på tasten “n”.

KANAL 3 opkald

Tryk 3 gange på tasten “n”.

Afbrydelse af aktiv samtaleanlæg

Tryk kort på tasten “n”.

Bemærk: I det tilfælde hukommelsespositionen er tom, eller hvis det nævnte system ikke er
tilgængeligt inden for den maksimale ydelse, eller hvis det er optaget i et telefonopkald, lyder det
en vokal fejlmeddelelse.
Bemærk: I det tilfælde systemet under samtaleanlæggets forbindelse ikke mere er inden for
ydelsesområdet (afbrudt forbindelse af samtaleanlægget), prøver B901 automatisk at genoptage
forbindelsen hver 8 sekunder. Dobbelte akustiske toner udsendes indtil samtaleanlæggets
forbindelse genoptages.
Hvis man ikke ønsker at genoptage forbindelsen automatisk, tryk op tasten “ON” for at standse
forsøgene til automatiske genoptagelse af forbindelsen.
Systemet B901 er forsynet med funktionen “VOX”, der muliggør den vokale aktivering/deaktivering af
samtaleanlægget.
For at VOX kan fungere korrekt skal funktionen være aktiveret på begge Bluetooth-systemer, der er
tilsluttet til samtaleanlægget.
VOX funktionen er som standardindstilling ikke aktiveret på anordningen.
Det er muligt at aktivere/deaktivere “VOX” funktionen og at udføre indstillingen
af aktiveringsfølsomheden ved brug af programmet N-Com EASYSET eller ved
brug af N-Com EASYSET applikationen.
Hvis funktionen er aktiveret, fungerer systemet på denne måde.
 Samtaleanlægget aktiveres automatisk når der udtales et ord med høj stemme i mikrofonen på en
af de to styrthjelme.
 Samtaleanlægget deaktiveres automatisk hvis begge brugere ikke taler inden for 20 sekunder. Hvis
anlæggets samtale er blevet aktiveret ved at trykke på knappen til manuel forbindelse, skal
samtaleanlæggets afbrydelse gennemføres manuelt.
Hvis VOX funktionern er aktiveret på anordningen men hvis den sidste tilsluttet kanal ikke er til
rådighed eller tilgængelig, er det tilrådet midlertidigt at deaktivere VOX funktionen ved at trykke på
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tasten ““ i 5 sekunder. På denne måde er det muligt at undgå, at systemet prøver at forbindes til den
sidst tilsluttede kanal, hver gang et ord udtales med høj stemme.
Den midlertidige deaktivering af VOX slettes første gang N-Com anordningen slukkes, dvs. at hvis VOX
funktionen er aktiveret (fra pc eller fra applikation), bliver den genoptaget ved næste gentænding.
Note: VOX funktionen er kun tilgængeligt på N-Com “900” serien.

Smart Conference (Gruppe samtaleanlæg)

16.4.

Takket være funktionen “Smart Conference”, er det muligt at starte en konferencekommunikation
mellem N-Com samtaleanlæggets systemer af serien “900” tilknyttet på forhånd, og lagret i de 3
ledige hukommelseskanaler. Alle systemerne skal være tændt og tilgængelige inden for
ydelsesområdet.
1.

Hvert system skal først tilknyttes til alle de andre systemer: B, C og D.

2.

Et hvilket som helst system kan trykke på tasten “n” i 2 sekunder for at aktivere gruppesamtaleanlægget og starte en kommunikation mellem alle systemerne.

3.

I det tilfælde et af systemerne trykker på tasten “n” eller ligger uden for ydelsesområdet,
afbrydes gruppesamtaleanlægget.

Smart Conference tilslutning

Deaktivering af Smart Conference

Tryk på tasten “n” i 2 sekunder. Aktiveringen bekræftes med en
tone i styrthjelmen og med den vokale meddelelse “Group
Intercom” (“Gruppe samtaleanlæg”).
Tryk kort på tasten “n”. Deaktiveringen bekræftes med den
vokale meddelelse “Group Intercom terminated” (“Gruppe
samtaleanlæg afsluttet”).

Bemærk: I løbet af en “Smart Conference” konference, afbrydes forbindelsen af alle deltagernes
mobiltelefoner midlertidigt. Når konferencen er afsluttet, genoptager alle telefonerne automatisk
forbindelsen til deres eget samtaleanlæg.
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Note: “Smart Conference” funktionen er kun tilgængeligt på N-Com “900” serien.
Note: “Smart Conference” funktionen kan ikke benyttes hvis enheden er parret med et universal
Intercom system (kapitel 17.1).

17. “UNIVERSAL INTERCOM” SAMTALEANLÆG
Systemet B901 kan forbindes via Bluetooth til samtaleanlægssystemer af andre mærker, takket være
UNIVERSAL INTERCOM funktionen 3.
17.1.

Universal Intercom Tilknytning

N-Com systemet tilknyttes det andet samtaleanlæg (der i det følgende betegnes Samtaleanlæg B), på
samme måde som en mobiltelefon.






Kontroller, at B901 er slukket.
Indstil systemet i “Konfiguration” menu: Tryk og hold tasten “ON” trykket ned i 4 sekunder, til den
vokale meddelelse ”Configuration Menu ” (“Konfiguration”) lyder.
Tryk på knappen “” til ”Universal Intercom pairing” (“Universal intercom tilknytning “) vises.
Indstil samtaleanlægget B i tilknytningsmodus som mobiltelefon (der henvises til manualen for B
samtaleanlægget).
Efter nogle sekunder, udsender B samtaleanlægget lyden, der bekræfter “telefontilslutningen”.

Bemærk: Systemet tilknyttet ved brug af UNIVERSAL INTERCOM lagres i den første ledige
hukommelsesplads (kanal).
17.2.

Universal Intercom Funktion

For at aktivere og afbryde lydsignalet mellem de to styrthjelme:
Fra N-Com B901 systemet:
Tilslut eller afbryd B samtaleanlægget som et normalt N-Com samtaleanlæg (kapitel 16).
B samtaleanlægget kan muligvis modtage en opkaldstone, som man skal besvare med telefonsvar
betjeningen.
Fra et samtaleanlæg B:
Tryk på betjeningen “Vokalt opkald / Genopkald af sidste nummer”.
For at afbryde samtaleanlægget, tryk på betjeningen “Afslutning/nægtet opkald”.
Bemærk:
 Under brug af Universal Intercom, er B901 systemet kun forbundet med Main Device (Hoved
enhenden) og ikke den sekundære enhed.
 Det er muligt at samtaleanlægget der er tilsluttet N-Com B901 systemet ikke gør det muligt
samtidig at tilslutte en mobiltelefon.
 Det er muligt udelukkende at gemme et eneste system tilknyttet med Universal Intercom
funktionen i hukommelsen.

3

Bluetooth kit og Bluetooth kit2, er IKKE kompatible med 900 serien.
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Universal Conference (Kæde samtaleanlæg)

17.3.

“Universal Conference” funktionen kan anvendes for at forbinde i konferencemodus N-Com systemer
af serien “900” og et system i Universal Intercom modus.
Forbindelsesproceduren kan sammenfattes ved hjælp af det nedenstående skema:
1. Systemet A skal først tilknyttes til de to B systemer (Universal Intercom tilknytning) og C.

2.

A systemet starter den første samtaleforbindelse med B systemet (Universal Intercom), ved
at trykke på den pågældende styring til samtaleanlæggets forbindelse.

3.

Nu har C systemet mulighed or at deltage i samtaleanlæggets konference, ved at oprette
en samtaleanlægsforbindelse med A systemet.

4.

De 3 systemer er nu i samtaleanlægskonference, og de er i stand til at kommunikere på
samme tidspunkt.
I det tilfælde man ønsker at tilføje et andet system (D), skal dette først tilknyttes til systemet
C. Tryk på den pågældende tilslutningsstyring for derved at oprette en
samtaleanlægskonference for 4 brugere.

5.

Note: “Universal Conference” funktionen kan også benyttes ved kun at forbinde enheder fra N-Com
“900” serien”.
Note: “Universal Conference” funktionen kan også benyttes ved at forbinde N-Com “900” serien med
andre N- Com modeller (B601, B5, B1.4, etc.).

26

18. FJERNBETJENIINGEN
Det er muligt at kontrollere N-Com B901 systemet ved hjælp af en fjernbetjening (sælges separat)
uden at skulle tage hænderne fra styret for at anvende tastaturet.
N-Com B901 systemet er kompatibelt med SENAs RC4 Remote Control- system. Tastesekvensen er
følgende:
N-COM-SYSTEM
SENA RC4

▲
+

▼
-

ON
CENTER-TASTEN

N
MULTIFUNKTIONSKNAP

For at tilknytte N-Com-systemet til RC4 Remote Control, følg proceduren nedenfor:
 Kontroller, at RC4 er slukket.
 Indstil RC4 - systemet i tilknytningsmodus: tryk og hold tasten “+” nede i ca. 8 sekunder.
 Kontroller, at B901 er slukket.
 Indstil B901- systemet i “Konfigurationsmenuen”: tryk og hold tasten “ON” nede i 4 sekunder, til du
hører talemeddelelsen ”Configuration Menu ” (“Konfiguration”).
 Tryk på knappen “” og skift til tilstand “Tilknytning af fjernbetjeningen”.
 Tryk på knappen “ON” på tastaturet af N-Com- systemet.
 Efter få sekunder aktiveres forbindelsen mellem de to kilder.
 Det bekræftes med talemeddelelsen “Remote control connected” (“Fjernbetjening tilsluttet").
Bemærk: Tilslutningen lagres i hjelmen og i fjernbetjeningen, og den går ikke tabt, når disse
anordninger slukkes. Denne procedure foretages derfor kun én gang.
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19. BATTERI OG GENOPLADNING
19.1.

Signal for fladt batteri

I løbet af driften, modtager brugeren ent systemsignal ved brug af en stemmemeddelelse når
batteriet er næsten fladt. Der er ca. 1 times autonomi fra den første meddelelse. Meddelelsen
gentages hvert 10. minut.
19.2.

Kontrol af batteriets niveau

Lysdiode indikator
Når samtaleanlægget tændes, blinker den blå lysdiode hurtigt for at vise batteriets niveau.
4 blink = Højt, 70 ~ 100%
3 blink = Middelt, 30 ~ 70%
2 blink = Lavt, 0 ~ 30%
Indikator for vokal stemmeaktivering
Når systemet er slukket, tryk samtidigt på knapperne “ON” og “” i ca. 3 sekunder, indtil der udsendes
3 høje akustiske tonesignaler. Derefter udsendes en vokal meddelelse, der angiver batteriets niveau.
Imidlertid, hvis knapperne slippes umiddelbart efter tænding af samtaleanlægget, bliver den
vokale meddelelse, der angiver batteriets niveau ikke udsendt.
19.3.

Genopladning af systemet

For at genoplade systemet, forbind det til batteriopladeren eller til et
USB-stik forsynet med et USB-mini USB-kabel (medleveret).

Genopladningen udføres på følgende måde:
B901-system
slukket
Tændt B901system

Ved at tilslutte B901-systemet til batteriopladeren, begynder den blå lysdiode at blinke
hurtigt. Når batteriet er opladt, lyser den blå lysdiode vedvarende.
Ved at tilslutte B901-systemet til batteriopladeren, begynder den blå lysdiode at blinke
hurtigt. Når batteriet er opladt, går den blå lysdiode tilbage til standard blink.

Hvis du i en længere periode ikke benytter dit N-Com system, skal du huske, at lade det helt op inden
det bliver henlagt.
Ved henlæggelse i 6 måneder eller længere, er det vigtigt at få genopladet batteriet mindst hver 6.
måned for at undgå skader på batteriet og dets levetid.
Hvis N-Com systemet henlægges i over 6 måneder, og der ikke har fundet en genopladning sted, vil
enheden muligvis ikke kunne tænde.
Sker dette skal N-Com systemet sættes til opladning i 24 timer, også selvom den blå led-pære stopper
med at blinke – Herefter kan du forsøge at tænde dit N-Com system igen.
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20. SAMMENFATTENDE SKEMA OVER BETJENINGER

Musik Bluetooth /
Kabel

Svar på telefonopkald*
Taleopkald
Hurtigt opkald menu**
Afslutning/nægtet opkald
Manuel tilslutning af kilde
Aktivering af konference telefon
KANAL 1
Aktivering af konference telefon
KANAL 2
Aktivering af konference telefon
KANAL 3
Konference afbrydelse
Start af afspilning (Play)
Pausefunktion (Pause)
Næste spor (Forward)
Forrige spor (REW)
Deling af musik A2DP
Aktivering af lydkabel
Afbrydelse af lydkabel
Tilslutning KANAL 1
Afbrydelse af aktivt
samtaleanlæg
Opkald KANAL 2
Opkald KANAL 3
Aktivering af gruppe
samtaleanlæg
Afbrydelse af gruppe
samtaleanlæg

Hurtig Menu

n

Tænd
Sluk
Højere
lydstyrke
Lavere lydstyrke

Samtaleanlæg N-Com
(serie 600/900)

Bluetooth kilder

Grundlæggende
Funktioner

Tast

ON






+


2 sec
6 sec
X
X
X
X

X
2 sec
X
2 sec
2 sec

X

X

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

Tænding af radio
Slukning af radio
Automatisk søgning af en ny
station
Skift af station (blandt dem, der
er gemt)
For at gemme en station

x2
x2
2 sec
2 sec
4 sec

*Tryk på en hvilken som helst tast på N-Com tastaturet.
**Tryk tasterne samtidig.
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21. BEGRÆNSET GARANTI
Med BEGRÆNSET GARANTIBEVIS, garanterer firmaet Nolangroup overfor køberen, at det solgte produkt er fejlfrit,
både hvad angår materialer og fabrikation. Det tilrådes at:

Læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne for korrekt brug.

Læse garantiens krav og betingelser igennem.

Opbevare den originale kvittering. Den skal fremlægges i tilfælde af reparation i garantiperioden. I disse tilfælde
skal produktet bringes til den forhandler, der har solgt apparatet.

21.1.

Garantidækning

Hvis der opstår fejl, som dækkes af denne begrænsede garanti, indenfor 2 (to) år fra købsdatoen på kvitteringen, vil
Nolangroup gennem sit forhandlernet, efter at fejlen er undersøgt, foretage reparation eller udskiftning af det
defekte produkt. Nolangroup dækker alle omkostninger til materialer og arbejdstid, som anses for rimelige og
nødvendige, med henblik på udbedring af den anmeldte fejl, med undtagelse af skader forårsaget af en af grundene
nævnt i det efterfølgende afsnit om "Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen".

21.2.

Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen

Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl. Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl, der
helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund, nævnt herunder men ikke begrænset til:

Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold.

Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af
Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet.

Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele.

Enhver skade som følge af et uheld.

Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller på N-Com systemet, af brugeren eller af tredjemand

Farveændring eller beskadigelser forårsaget af udsættelse for skadelige kemiske produkter.

Brug af ukompatibelt ekstraudstyr, der ikke er en del af N-Com produktserien.

Ydermere dækker garantien ikke produktdefekter forårsaget af tilfældige årsager, ændringer eller tilpasninger,
force majeure eller skader opstået som følge af kontakt med væsker.

Styrthjelmens interne dele er ikke og kan ikke gøres vandtætte, og derfor kan skødesløs udsættelse for
regnvand, fugt, spild fra madvarer eller andre væsker forårsage skader på N-Com's elektroniske dele, som
Nolangroup ikke kan holdes ansvarlig for.

Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og
forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr, er
ikke dækket af garanti.

Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolangroup, kan denne ikke holdes ansvarlig
for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for dette system.

Såfremt produktet anvendes sammen med tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke leveres af Nolangroup, kan
Nolangroup ikke garantere korrekt funktion af kombinationerne produkt/tilbehør, og kan heller ikke acceptere at
dække omkostninger for teknisk assistance i tilfælde af, at produktet anvendes på denne måde.

Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktets eventuelt begrænsede funktionsevne forårsaget af
funktionsmåder for mobiltelefoner, andet tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er leveret af Nolangroup.

Indgreb på det indvendige elektroniske kort eller på andre dele i N-Com systemet medfører bortfald af
garantien.

Denne garanti dækker ydermere ikke defekter, som opstår på grund af specifikke situationer, der måtte opstå i
forbindelse med brug af styrthjelmen, som eksempelvis komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk
susen eller støj.
Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden
begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende
Nolangroup produkterne.
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21.3.

Gyldighed af den begrænsede garanti

Denne garanti er kun gyldig, såfremt den ved købet udleverede registreringsformular udfyldes i alle punkter og
forsynes med:

Produktets identifikationskode

Den autoriserede forhandlers navn og stempel

Produktets købsdato

Købers navn og adresse
Nolangroup forbeholder sig ret til ikke at udføre garantireparationer, såfremt disse informationer er slettet eller
ændret efter det oprindelige køb hos forhandleren.

21.4.

Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer

For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte
til forhandleren, hvor styrthjelmen er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet,
købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor.
FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU OMHYGGELIGT GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE
BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET.
EFTER 2 (TO) ÅR FRA KØBSDATOEN OPHØRER GYLDIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I ENHVER
FORSTAND.
Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning
af produktet eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt
eller produktdelen, hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende.
I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for reparationen eller
udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige
garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode
betragtes som den gyldige).
Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne.
Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom.
NÆRVÆRENDE GARANTI ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER ANDEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI,
DER LOVLIGT KAN FRAVÆLGES AF PARTERNE; I GENERELT YDER NOLANGROUP INGEN SPECIFIK GARANTI FOR
PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NOLANGROUP KAN IKKE UNDER NOGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR ULYKKER ELLER FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS OG IKKE AT
BETRAGTE SOM UDTØMMENDE KUNNE VÆRE TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELLE TAB, HVOR SÅDANNE
SKADER IKKE ANERKENDES AF GÆLDENDE LOV.
NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE
EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE.
I nogle lande er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse uhelds- og følgeskader samt at begrænse
underforståede garantiperioder; i så tilfælde finder begrænsninger og udelukkelser i de foregående afsnit ikke
anvendelse.
Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på
forbrugerens rettigheder overfor forhandleren, som fastsat i købs-/salgskontrakten.
Nærværende garanti har gyldighed i hele Europa og er eneste udtrykkelige garanti udstedt af Nolangroup i
forbindelse med salg af firmaets produkter. Garantien tilsidesætter ikke køberens lovlige rettigheder som
udtrykkeligt foreskrevet af direktivet 1999/44/EF.
Nærværende garanti tilsidesætter ikke forbrugerens lovsikrede rettigheder, herunder generelt som foreskrevet af
lovbekendtgørelsen af 2. februar 2002, n.24.

21.5.

Produktidentifikation

N-Com produkterne identificeres ved brug af en kode, der muliggør produktets
sporbarhed og identifikation.
Fjern fuldstændigt B901-systemet fra styrthjelmen ved brug af en flad skruetrækker (eller
lignende) og geninstaller puderne og beklædningen om bord.
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22. REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN

Produktbetegnelse

B901 X SERIES

Identifikationskode

Oplysninger om køberen

Navn

Efternavn

Adresse

Tel

e-mail

Forhandlerens stempel

Købsdato

