CZ
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOST
Gratulujeme ke koupi výrobku značky N-Com.
N-Com B901 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 B901 a pro stažení instrukcí ve vysokém rozlišení, stejně tak jako
nejnovější verzi Firmwaru navštivte stránku výrobce www.n-com.it.

Firmware verze: 1.4.2

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

B901

Bluetooth technologie je v souladu s hlavními bezpečnostními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními podle směrnice RED
2014/53/EU, směrnice 2009/65/EC, směrnice 2011/65/CE, směrnice
2012/19/EU

Nabíječka
baterie

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 ke stažení).

FCC ID: Y6MNCOM21

IC: 9455A-NCOM21

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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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 B901. 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 B901 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.
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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.
Pozor: Zařízení N-Com umožňuje příjem FM rádiového signálu. Licenční poplatky jsou na účet uživatele.

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 / +60C (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.

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

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.

2.

OBSAH BALENÍ

Balení N-Com B901 obsahuje:

e-box s kabeláží

Baterie

Nabíječka

Mikrofon

Mini USB kabel

Klíč, šroubovák, klip pro
zajištění mikrofonu

Nalepovací klávesnice

Mikrofon pro přilbu X-903

Plochý šroubovák

Samolepky
zajišťující mikrofon

Pěna na mikrofon

Samolepicí pásky pro reproduktory
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3.

INSTALLATION ON THE X-903 HELMET

Přilba X-903 je přednastavena pro EASYFIT zjednodušenou instalaci systému N-Com.
Důležité: Před tím, než zapojíte N-Com zařízení, je doporučeno zapsat si identifikační kód produktu
(kapitola 21 odstavec 5).
Instalaci si můžete prohlédnout na videu na stránkách www.n-com.it / v sekci Support.
3.1.

Zahajující úkony

 Odstraňte vnitřní polstrování dle pokynů uvedených v uživatelské příručce helmy, dbejte na to,
abyste také odstranili poutko pro nastavení.
 Odstraňte z pěnového polystyrenového polštářku pěnový materiál na pouzdře sluchátek N-Com.
Uchovávejte tyto výplňové materiály, pokud se v budoucnu rozhodnete použít helmu bez
nainstalovaného systému N-Com.
3.2.

Instalace zařízení do helmy X-903

 Na levé straně helmy otevřete vchod do polstrování tváře (Obr. 1).
 Odstraňte malý kryt N-Com umístěný na levé straně přilby. Chcete-li tento úkon usnadnit,
doporučujeme zatlačit víčko z helmy (Obr. 2).
 Důkladně vyčistěte vnější povrch skořepiny, aby lepicí klávesnice držela správně. Než nanesete
klávesnici, ujistěte se, že skořepina je dokonale čistá, bez mastnoty.
 Pomocí speciální záložky odstraňte ochrannou fólii ze zadní části lepicí klávesnice (Obr. 3).
 Protáhněte kabel klávesnice a kabel antény otvorem ve vnější skořepině (Obr. 4).
 Zaveďte klávesnici na skořepinu a zatlačte směrem dolů po celé ploše, abyste se ujistili, že správně
drží (Obr. 5).

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 5
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Obr. 3

Poznámka: Nenalepte anténu a kabel ke klávesnici pod držák klávesnice.
Poznámka: V případě, že klávesnice není umístěna správně, okamžitě ji s velkou opatrností odtrhněte
a opakujte polohování.
Poznámka: Lepidlo klávesnice schne po dobu 24 hodin. Během této doby helmu nepoužívejte.
 Připojte konektor kabelu antény k e-boxu (Obr. 6).
 Konektor antény zamáčkněte dovnitř na své umístění, dokud není řádně upevněn. Ujistěte se, že
žádná část není venku (Obr. 7).
 Zabezpečte kabel antény uvnitř ve speciální drážce (Obr. 8).

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

 Zarovnejte konektor flex klávesnice do e-boxu ujistěte se, že písmeno “n” směřuje tak, jako je
znázorněno na Obr. 9.
 Jemně umístěte konektor, dokud celý nezapadne na své místo (Obr. 10).
 Dočasně připojte baterii k elektroinstalačnímu systému.
 Zapněte zařízení N-Com (stiskněte „ON” na cca 2 sekundy) pro ověření správné funkčnosti.
Pozn. Pokud zařízení nefunguje, odstraňte flex a opakujte předchozí úkon, ujistěte se, že písmeno
“n” je umístěno stejně, jako na Obr. 9.
 Zajistěte flexi klávesnice speciální zástavkou (Obr. 11).

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

 Umístěte e-box na své umístění, uspořádejte flex kabel klávesnice, aby nezasazoval do umístění eboxu, jak je znázorněno na obrázcích 12-13-14.
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Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

 Umístěte levé sluchátko na své místo, vložte kabel do speciální
drážky. Pokud je to nutné, zajistěte sluchátko pomocí lepidla
dodávaného jako standardní zařízení (Obr. 15).

Obr. 15

3.3.

Umístění mikrofonu do přilby X-903

 Upevněte mikrofon určený pro integrální helmy na své místo v bradovém chrániči (Obr. 16).
 Umístěte vodič mikrofonu do svislé drážky (Obr. 17) a poté za obložení lícnice. Je-li to nutné,
zvedněte výčnělky drážky a obložení lícnice pomocí šroubováku s plochou hlavou dodávaného jako
standardní vybavení.

Obr. 16

Obr. 17

Obr. 18

 Připojte mikrofon ke konektoru, který vychází z e-Boxu (Obr. 18).
 Umístěte kabely a konektory za obložení lícnice, které zvednete
pomocí šroubováku s plochou hlavou (Obr. 19).

Obr. 19

 Zavřete malá dvířka.
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 Miniaturní kabel USB prostrčte elastickým páskem, který je umístěn uvnitř polstrování (Obr. 20).
 Umístěte kabeláž v zadní části helmy (Obr. 21).

Obr. 20

Obr. 21

 Zapojte baterii do kabelového systému (Obr. 22).
 Vložte baterii na své místo na pravé straně helmy za lícnicí (Obr. 23-24).

Obr. 22

Obr. 23

Obr. 24

 Umístěte pravý reproduktor do svého pouzdra a vsuňte kabel do
speciální drážky (Obr. 25). Pokud je to nutné, zajistěte sluchátko
pomocí lepidla dodávaného jako standardní vybavení.
 Umístěte kabeláž a konektory za lícnice, které nadzvednete
pomocí šroubováku s plochou hlavou.
Obr. 25

3.4.

Znovu umístění polstrování

 Znovu umístěte vnitřní polstrování tak, že budete následovat pokyny uvedené v uživatelské příručce
dané přilby.
Varování: Vždy si ověřte správnou délku bradového řemínku a v případě potřeby jej upravte dle
pokynů pro váš typ helmy.
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4.

INSTALACE DO X-LITE HELEM

Tyto úkony musí být dodržovány pro instalaci zařízení N-Com do ostatních helem X-Lite s výjimkou
modelu X-903.
Důležité: Před tím, než zapojíte N-Com zařízení, je doporučeno zapsat si identifikační kód produktu
(kapitola 21 odstavec 5).
Instalaci si můžete prohlédnout na videu na stránkách www.n-com.it / v sekci Support.
4.1.

Zahajující úkony

 Odstraňte vnitřní komfortní polstrování podle konkrétních pokynů uvedených v manuálu helmy.
 Je-li přítomen, odstraňte z pěnového polystyrenového polštářku výplňový materiál, který kryje
kryty N-Com sluchátek. Uchovávejte tyto výplňové materiály, pokud se v budoucnu rozhodnete
použít helmu bez zařízení N-Com
4.2.

Instalace systému do helmy

 Zapojte baterii do kabelového systému (Obr. 26).
 Umístěte baterii v polystyrenové výplni v oblasti tváře a zajistěte Velcro lepicí páskou (Obr. 27).
 Umístěte pravý reproduktor do určeného místa v oblasti tváře a upevněte k tomu určeným lepidlem
(Obr. 28).
 Znovu umístěte polstrování z oblasti pravé tváře na své místo.
POUZE PRO HELMY PLNĚ ZAKRÝVAJÍCÍ OBLIČEJ: Vložte bradový řemínek do smyčky v
polystyrenové výplni v oblasti tváří.

Obr. 26

Obr. 27

Obr. 28

 Zajistěte konektor baterie za polystyrenovou výplň v oblasti
tváře.
 Kabel umístěte za polystyrenovou výplň nebo uvnitř
příslušného krytu (Obr. 29).

Obr. 29
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POUZE PRO HELMY X702
 Umístěte konektor baterie a kabely pod těsnění helmy
(Obr. 30).
 Ustřihněte proužky předpřipravených plastových záložek
a umístěte do zadní části polstrování (Obr. 31).
 Zajistěte kabely plastovými proužky. Řezané části
ukončete pomocí lepicích kroužků (Obr. 32).
Obr. 30

Obr. 31

Obr. 32

 Odstraňte malý kryt N-Com umístěný na levé straně přilby. Chcete-li tuto operaci usnadnit,
doporučujeme zatlačit víčko zevnitř helmy (Obr. 33).
 Důkladně vyčistěte vnější povrch skořepiny, aby lepicí klávesnice držela správně. Než nanesete
klávesnici, ujistěte se, že skořepina je dokonale čistá, bez mastnoty.
 Pomocí speciální záložky odstraňte ochrannou fólii ze zadní části lepicí klávesnice (Obr. 34).
 Prostrčte kabel flex klávesnici a anténový kabel otvorem ve vnější skořepině (Obr. 35).

Obr. 33

Obr. 34

Obr. 35

 Zaveďte klávesnici na skořepinu a zatlačte směrem dolů po celé
ploše, abyste se ujistili, že správně drží (Obr. 36).

Obr. 36
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Poznámka: Nenalepte anténu a kabel ke klávesnici pod držák klávesnice.
Poznámka: V případě, že klávesnice není umístěna správně, okamžitě ji s velkou opatrností odtrhněte
a opakujte polohování.
Poznámka: Lepidlo klávesnice schne po dobu 24 hodin. Během této doby helmu nepoužívejte.
 Připojte konektor kabelu antény k e-boxu (Obr. 37).
 Stiskněte konektor kabelu antény dovnitř na své umístění, dokud není řádně upevněn, ujistěte se,
že netrčí ven (Obr. 38).
 Upevněte kabel antény uvnitř speciální drážky (Obr. 39).

Obr. 37

Obr. 38

Obr. 39

 Zarovnejte konektor flex klávesnice do e-boxu ujistěte se, že písmeno “n” směřuje podle znázornění
na Obr. 40.
 Jemně umístěte konektor do svého umístění, dokud celý nezapadne (Obr. 41).
 Zapněte zařízení N-Com (stiskněte “ON” na cca 2 sekundy) pro ověření správného fungování.
Pozn. Pokud zařízení nefunguje, odstraňte flex a opakujte předchozí úkony, ujistěte se, že písmeno
“n” je umístěno stejně, jako na Obr. 40.

Obr. 40

Obr. 41

 Zajistěte klávesnici flex do speciální zastávce (Obr. 42) a umístěte e-box uvnitř pouzdra v lícnici
(Obr. 43).
 Dočasně přemístěte polystyrenovou lícnici dovnitř helmy a pokračujte, jak je uvedeno v
následujícím odstavci.
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Obr. 42

4.3.

Obr. 43

Umístění mikrofonu

OTEVŘENÉ HELMY
 Vložte zajišťovací svorku mikrofonu. Poznámka: Plochá část klipu musí směřovat směrem nahoru,
pokud je mikrofon umístěn podle znázornění na Obr. 44.
 Umístěte mikrofon na levou stranu helmy, zašroubujte šroub do malého rámu skořepiny (Obr. 45),
dbejte na to, aby strana podpory mikrofonu s písmenem “n” směřovala směrem dovnitř helmy (Obr.
46).

Obr. 44

Obr. 45

Obr. 46

 U některých helem je potřeba vytvořit umístění mikrofonu v
hranícím těsnění a předřezané části (Obr. 47).

Obr. 47

INTEGRÁLNÍ HELMY
 Vezměte polystyrenovou lícnici (leva strana) a umístěte mikrofon ve speciálním umístění, jako je
znázorněno na Obr. 48, dbejte na to, aby strana mikrofonové podpěry s písmenem “n” směřovala
dovnitř helmy (Obr. 49).
 Použitím samolepek pro ochranu mikrofonu zabezpečte mikrofon v oblasti tváře (Obr. 48).
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Obr. 48

Obr. 49

 Připojte mikrofon ke konektoru vycházejícímu z e-Boxu (Obr. 50).
 Umístěte levý reproduktor v polstrování v oblasti tváře a zabezpečte použitím speciálním lepidlem
(Obr. 51).
 Znovu umístěte levou polystyrenovou výplň na své místo.
POUZE PRO HELMY PLNĚ ZAKRÝVAJÍCÍ OBLIČEJ: Vložte bradový popruh do myčky v polystyrenové
výplni tváře.

Obr. 50

4.4.

Obr. 51

Znovu umístění polstrování

 Protáhněte USB mini kabel skrz elastické očko, které naleznete na polstrování.
 Vnitřní polstrování vyměňte podle specifických pokynu uvedených v manuálu konkrétní helmy.
Varování: Vždy si ověřte správnou délku bradového řemínku a v případě potřeby jej upravte dle
pokynů pro váš typ helmy.
Varování: Po zavedení zařízení B901 na helmu se ujistěte, že je mikrofon správně umístěn před vašimi
ústy, případně nastavte pohyblivý prvek.
Varování: Otevíratelná ochrana před větrem dodávaná s helmou jako základní vybavení, může
ztěžovat otevření i zavření chrániče brady po zavedení mikrofonu.
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5.

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro odstranění zařízení z helmy postupujte, jako u zavedení, odstraněním jednotlivých částí.
Důležité: pro odstranění podpory klávesnice postupujte následovně.





Odstraňte podpěru klávesnice ze skořepiny helmy (Obr. 52).
Odstraňte Flex klávesnice z konektoru na e-boxu (Obr. 53).
Odpojte konektor kabelu antény od e-boxu (Obr. 54).
Nyní kompletně odstraňte podporu klávesnice z helmy.

Obr. 52

Obr. 53

Obr. 54

Držák klávesnice odstraňte pouze v případě, že už dále nechcete používat zařízení. Nemůže být znovu
použito, protože odstraněním ztratí své lepicí vlastnosti. Pokud budete chtít zařízení opět začít
používat, obraťte se na svého místního prodejce, kde lze zakoupit novou podporu klávesnice, která se
přilepí na skořepinu helmy.
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6.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Poznámka: Před prvním použitím zařízení N-Com plně nabijte baterii a to po dobu nejméně 10 hodin.
Aby baterie fungovala na nejlepší možný výkon, je doporučeno ji úplně dobít při několika prvních
použití. Poté můžete baterii nabíjet i po kratší dobu. Kdykoliv je to možné, je nejlepší baterii dobít
úplně.

Zapnutí systému
Vypnutí systému

6.1.

Stiskněte tlačítko "ON" a držte jej stisknuté asi 2 sekundy, dokud se
nezapnou LED diody a neuslyšíte hlasové oznámení.
Stiskněte tlačítko "ON" a držte jej stisknuté asi na 6 sekund, dokud se
LED diody nevypnou a neuslyšíte hlasové oznámení.

Nastavení hlasitosti

Nastavit hlasitost lze jednoduše stisknutím tlačítka “” nebo “”. Jakmile hlasitost dosáhne
maximální nebo minimální úrovně, uslyšíte pípnutí.
Hlasitost je závislá na každém zvukovém zdroji. Jakmile je jednou nastavena pro jednotlivý zdroj
(telefonní hovor, rádio, MP3), nastavení zůstane v paměti i po vypnutí zařízení.
Pokud však nastavíte hlasitost v pohotovostním režimu, ovlivní hlasitost všech zvukových zdrojů.
6.2.

Automatická On / Off funkce

Pokud se přilba nepohybuje déle než 60 sekund, systém B901 přejde do režimu "hlubokého spánku".
Systém je zcela zapnutý, jakmile je detekován pohyb.
Je-li systém v režimu "hlubokého spánku" déle než 3 dny, vypne se úplně. Chcete-li jej znovu zapnout,
je třeba stisknout klávesu "ON".
“Automatická ON/OFF” funkce je v zařízení povolena ve výchozím nastavení. Funkci můžete povolit /
zakázat v konfiguračním Menu (kapitola 7).
6.3.

Vícejazyčné hlasové zprávy

Systém N-Com obsahuje hlasové zprávy, které poskytují informace o zařízení a jeho aktivních funkcích.
Výchozí jazyk je angličtina. Jazyk hlasových zpráv lze měnit prostřednictvím specifického firmwaru
instalovaného pomocí programu N-Com EASYSET. Pokyny pro změnu nastavení jazyka naleznete v
online nápovědě.
Dostupné jazyky: italština, angličtina, francouzština, němčina, španělština, holandština.
6.4.

N-Com EASYSET
“N-Com EASYSET” je aplikace, kterou lze použít pro správu a konfiguraci systému B901.
Program lze stáhnout z internetových stránek www.n-com.it v sekci "Download". Funkce,
které lze spravovat také z N-Com EASYSET, jsou uvedeny níže s konkrétní ikonou.
Systém N-Com lze spravovat ze speciální aplikace "N-Com EASYSET", která umožňuje
konfigurovat systém N-Com přímo ze svého chytrého telefonu.
Aplikaci N-Com APP je možné bezplatně stáhnout z Google Play nebo Apple Store.
Další podrobnosti naleznete na webu www.n-com.it
Funkce, které lze spravovat také z aplikace N-Com EASYSET, jsou uvedeny níže s konkrétní
ikonou.
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7.

KONFIGURAČNÍ MENU

Všechna párování Bluetooth zařízení a další úpravy jsou prováděny v tomto režimu.
Pro zapnutí “konfiguračního režimu” (začínáme s vypnutím zařízením) stiskněte tlačítko “ON” a držte
po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Configuration Menu”.
Jakmile vstoupíte do “konfiguračního” menu, stiskněte klávesnice“” a “” pro procházení různých
položek nabídky.
V položkách označených znakem “*”,je možné povolit / zakázat funkci nebo vykonat příkazy tak, že
stisknete tlačítko “ON” pro potvrzení.
“Konfigurační” menu je tvořeno následujícími položkami:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Párování mobilního telefonu (kapitola 8)
Párování interkomu (kapitola 16)
Párování univerzálního interkomu (kapitola 17)
Párování druhého telefonu (kapitola 10)
Párování ovladače (kapitola 18)
Rychlé vytáčení* (kapitola 9.1)
Smart Navi System (kapitola 11)
Automatická ON/OFF (kapitola 6.2)
Zvýšení zvuku *
Aktivováním funkce "Zvýšení zvuku" (zvuková podpora) budou všechny zvukové zdroje uvnitř
zařízení reprodukovány na vyšší a potenciálně méně čisté hlasitosti.
Stiskněte tlačítko “ON” pro potvrzení povolení / zakázaní funkce, který není povolen v továrním
nastavení zařízení.
J. Smazat všechna párování*
Pro smazání všech párování Bluetooth zařízení uchovaných v komunikátoru stiskněte tlačítko “”
nebo “” dokud neuslyšíte hlasové oznámení “Delete all pairings”.
Stiskněte tlačítko “ON” pro potvrzení smazání všech Bluetooth zařízeních uchovaných v pamětí
komunikátoru.
K. Reset*
Chcete-li obnovit tovární nastavení přístroje, stiskněte tlačítko “” nebo “” dokud neuslyšíte
hlasovou zprávu “Factory Reset”.
Stiskněte tlačítko “ON” pro potvrzení obnovení továrního nastavení komunikátoru.
L. Ukončení konfigurace*
Pro ukončení “konfiguračního” menu, stiskněte tlačítka “” nebo “” dokud neuslyšíte hlasovou
zprávu “Exit the configuration”.
Stiskněte tlačítko “ON” pro opuštění “konfiguračního” menu.
Pokud nebude během 10 sekund stisknuté žádné tlačítko, komunikátor automaticky ukončí
“konfigurační” menu.
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8.







PÁROVÁNÍ S TELEFONEM NEBO JINÝM BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM
Ujistěte se, že B901 je vypnuté.
Spusťte na zařízení “konfigurační” režim, poté stiskněte tlačítko “ON” a držte stisknuté po dobu 4
sekund, dokud neuslyšíte hlasové oznámení “Configuration Menu”.
Stiskněte tlačítko “” pro zpřístupnění “režimu pro párování mobilního telefonu”.
Na komunikátoru spusťte vyhledáván Bluetooth zařízení (chytrý telefon, GPS, MP3).
Vyberte N-Com zařízení. Pokud je požadováno heslo, vložte 0000 (čtyři nuly).
Propojení obou zařízení proběhne během několika sekund.

Poznámka: toto spárování je uchováno v helmě i v telefonu a i když je jedno, nebo obě zařízení
vypnuté, neztratí se. Spárovat stačí pouze jednou.

Automatické propojení

Ruční propojení

9.

Jakmile jednou spárujete zařízení, spojení se automaticky obnoví
kdykoliv je systém zapnutý.
V případě, že se spojení neprojeví po několika sekundách, můžete
propojit s Bluetooth zařízení jednoduše zmáčknutím tlačítka “ON” a
držet tlačítko po dobu cca 2 sekund.

MOBILNÍ TELEFON

Pro spárování mobilního telefonu se systémem B901 postupujte podle pokynů v kapitole 8.
Přijetí hovoru

Lehce zmáčkněte jakékoliv tlačítko, jakmile uslyšíte přicházející hovor.

Příjem hlasem
(VOX phone)

Jakmile uslyšíte vyzvánění, řekněte hlasitě jakékoli slovo. Funkci "VOX
phone" můžete povolit / zakázat pomocí N-Com EASYSET program
nebo N-Com EASYSET APP. Funkce není aktivní během interkomového
spojení.

Hlasové vytáčení

Stiskněte “ON” a přidržte po dobu 2 sekund.

Zavěšení / odmítnutí
telefonního hovoru

Stiskněte “ON” a přidržte po dobu 2 sekund.

Ruční připojení telefonu

Stiskněte “ON” a přidržte po dobu 2 sekund.

9.1.

Rychlá volba
Pomocí programu N-Com EASYSET nebo aplikace N-Com EASYSET můžete
uložit až 3 oblíbené čísla, která budete moci volat z nabídky "Rychlá volba".

Uložení čísel rychlé volby
Přiřazení jedné nebo více čísel rychlé volby:
 Nastavte zařízení do “konfiguračního” režimu: začněte s vypnutým zařízením, stiskněte tlačítko
“ON” a držte po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte hlasové oznámení “Configuration Menu”.
 Stiskněte tlačítko “” nebo “” dokud neuslyšíte hlasové oznámení “Speed dial”.
 Stiskněte tlačítko “ON” pro potvrzení. Uslyšíte hlasová oznámení “Speed dial 1” a “Phone
connected”.
 Stiskněte tlačítko “” nebo “” pro výběr pozice, na které se má číslo uložit. Uložená pozice bude
potvrzena hlasovým oznámením “Speed dial 1“ / “Speed dial 2” / “Speed dial 3”.
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Na Vašem vlastním mobilním telefonu (spárovaným a spojeným se systémem N-Com), zavolejte na
telefonní číslo, které chcete přiřadit zvolené pozici rychlé volby. Telefon je před spojením přerušen,
a vybrané číslo bude uloženo; nyní uslyšíte hlasové oznámení potvrzující přiřazení (“Save Speed
Dial 1” / “Save Speed Dial 2“ / “Save Speed Dial 3”).

Použití uložených čísel
Pro přístup k menu “Rychlé volby”, stiskněte najednou tlačítka “ON” a “n” (“Rychlá volba”), poté
použijte tlačítka “” a “” pro procházení položkami menu.
Stiskněte tlačítko “ON” pro potvrzení výběru jedné z následujících položek:

Znovu vytočení posledního čísla

Rychlá volba 1

Rychlá volba 2

Rychlá volba 3

Zrušeno
Pokud si přejete ukončit menu “Rychlé volby” stiskněte tlačítka “” a “” dokud neuslyšíte výzvu
“Cancelled”, poté stiskněte pro potvrzení tlačítko “ON“.
Pozn.: Pokud nebude během 15 sekund stisknuté žádné tlačítko, systém ukončí menu "Rychlé volby".
9.2.

Funkce konferenčního hovoru

Pokud mobilní telefon spárováný skrze Bluetooth s B901 obdrží příchozí hovor, interkom je dočasně
vypnutý. Pokud si však přejete sdílet hovoor s druhou helmu, jednoduše ručně zapněte interkomu
během telefonního hovoru.

Zapnutí funkce konferenčního hovoru

Během telefonu krátce stiskněte “n” (kanál 1).
Během telefonu krátce 2x stiskněte “n” (kanál 2).
Během telefonu krátce 3x stiskněte “n” (kanál 3).

Vypnutí funkce konferenčního hovoru

Během telefonu krátce stiskněte “n”.

Pozn.: “Konferenční hovor” funkci lze použít pouze se zařízeními N-Com série “600”/“900”.
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10. SPRÁVA DVOU TELEFONŮ (NEBO BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ)
B901 komunikátor lze propojit s dvěma telefon (nebo Bluetooth) zařízeními zároveň.
Druhý telefon (druhé zařízení) může přijímat hovory, ale ne je uskutečnit.
Pro spárování druhého Bluetooth telefonu (druhého zařízení):
 Ujistěte se, že B901 je vypnuté.
 Spusťte “konfigurační” menu: stiskněte tlačítko “ON” a držte stisknuté po dobu 4 sekund, dokud
neuslyšíte hlasovou zprávu “Configuration”.
 Stiskněte tlačítko “” dokud neuslyšíte “Second mobile phone pairing”.
 Spusťte vyhledávání Bluetooth zařízení (telefon, GPS, MP3) na svém zařízení.
 Z nabídky vyberte zařízení N-Com. Pokud je požadováno heslo, stiskněte kód 0000 (čtyři nuly).
 Spojení obou zařízení se uskuteční během několika sekund.
Jakmile bylo Bluetooth zařízení spárováno, spojí se automaticky, když je system zapnutý.
Pokud si přejete připojit mobilní a satelitní navigaci pro motocykly, doporučuje se spárovat mobilní
telefon jako HLAVNÍ ZAŘÍZENÍ (kapitola 8) a navigaci jako SEKUNDÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, Spárování
provedete dle výše popsaného postupu.

11. SMART NAVI SYSTEM
“SMART NAVI SYSTEM” funkce "chytrého navigačního systému", která vám umožní používat navigaci z
chytrého telefonu, zatímco používáte interkom nebo posloucháte FM rádio.
Zvuk se zastaví, aby umožnil přenos zvuku navigace z chytrého telefonu, a automaticky se obnoví po
ukončení pokynů z navigace.
“SMART NAVI SYSTEM” funkce je zakázána ve výchozím nastavení zařízení.
Funkci můžete povolit / zakázat v konfiguračním Menu (kapitola 7).
Pozn.: V případě, že máte povolenou funkci Smart Navi System a přijímáte informace z navigace ze
smartphonu, veškeré zvuky pocházející z telefonu (například různá upozornění) se dočasně pozastaví.
Funkci "SMART NAVI SYSTEM" můžete povolit / zakázat pomocí N-Com
EASYSET program nebo N-Com EASYSET APP.

12. HUDBA SKRZE BLUETOOTH
Pro spárování zařízení Mp3 se systémem B901 postupujte podle pokynů v kapitole 8.
Přehrát hudbu (Play)

Krátce stiskněte “ON”.

Pozastavení (Pause)

Když je přehrávač zapnutý a přehrává hudbu, krátce stiskněte “ON”.

Další písnička (Přeskočení)
Předchozí písnička
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Když přehrávač hraje hudbu, zmáčkněte tlačítko “” po dobu cca 2
sekund.
Když přehrávač hraje písničky, zmáčkněte tlačítko “” po dobu cca
2 sekund.

12.1.

Sdílení hudby skrze Bluetooht (A2DP sdílení)

Během interkomového připojení můžete spustit přehrávání hudby krátkým stisknutím tlačítka "ON".
Hudba se bude hrát v obou systémech.
Sdílení hudby dočasně ukončí interkomovou konverzaci; zuto funkci lze však automaticky obnovit
zastavením hudby (to se provádí krátkým stisknutím tlačítka "ON").
Pozn.: Hudbu sdílenou prostřednictvím interkomu lze řídit oběma systémy, například oba systémy
mohou měnit stopu stisknutím příslušného příkazu.
Pozn.: funkce “sdílení hudby” může být použita pouze se zařízeními N-Com série “600”/“900”.

13. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY SKRZE KABEL
Připojte mini konektor USB Multimedia Wire (není součástí dodávky) k helmě a druhý konec k audio
zařízení. Barevný pruh kabelu ukazuje konektor, který má být napojen do audio zařízení.
Zapnutí audia přes kabel

Zmáčkněte tlačítko "ON" 3x.

Vypnutí audia přes kabel

Zmáčkněte tlačítko "ON" 3x.

14. SATELITNÍ NAVIGACE PRO MOTOCYKLY
B901 je kompatibilní s běžnými satelitními navigacemi pro motocykly. Kompletní list kompatibilních
modelů a další detaily naleznete na stránce www.n-com.it.
Pro spárování satelitního navigátoru se systémem B901 postupujte podle pokynů v kapitole 10.
Pozn.: Spojení interkomu se automaticky vypne pokaždé, když navigátor vydává pokyny, automaticky
se spojí na konci každé zprávy z navigace.

15. FM RÁDIO
Zapnutí rádia

Dvakrát zmáčkněte tlačítko "ON".

Vypnutí rádia

Dvakrát zmáčkněte tlačítko "ON".

Automatické vyhledávání další
stanice

Zmáčkněte tlačítko “” a držte po dobu 2 sekund.

Přednastavení rádiové stanice
(max. 6)

Stiskněte tlačítko “” a držte po dobu 4 sekund, dokud
neuslyšíte slovo “Preset”. Vyberte přednastavení pomocí tlačítek
“” a “”.Uložení se potvrzuje hlasovou zprávou.

Změna rádio stanice (z
přednastavených)

Zmáčkněte tlačítko “” a držte po dobu 2 sekund.

Tuto funkci lze také zapnout pomocí programu "N-Com EASYSET" nebo
prostřednictvím aplikace "N-Com EASYSET" pro Smartphone Android, iPhone,
iPad.
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16. INTERKOM
Systém N-Com B901 umožňuje komunikaci s jinými systémy N-do maximální vzdálenosti 300 m1 (na
otevřeném poli bez překážek). Rozsah komunikace se liší v závislosti na použitém N-Com zařízení.
Pozn.: rozsah a kvalita komunikace se může výrazně měnit v závislosti na přítomnosti překážek,
povětrnostních podmínek a magnetickými poli.
16.1.

N-Com “600”/“900” série - párování interkomu

Důležité: procedura popsaná níže se týká pouze párování mezi zařízeními N-Com série
“600”/“900”.
 Ujistěte se, že zařízení jsou vypnutá.
 Spusťte na zařízení “konfigurační” režim: stiskněte tlačítko “ON” a držte po dobu 4 sekund, dokud
neuslyšíte hlasové oznámení “Configuration Menu”.
 Na obou zařízeních stiskněte “” dokud neuslyšíte možnost “Intercom pairing”.
 Na zařízení A, stiskněte tlačítko související s "přednastavenou pozicí", na které si přejete uložit
zařízení B.
Párování KANÁL 1

Krátce stiskněte “n”.

Párování KANÁL 2

Stiskněte “n” dvakrát.

Párování KANÁL 3

Stiskněte “n” třikrát.

Spojení interkomu s vybraným kanálem se automaticky aktivuje na konci párovacího postupu.
16.2.

Párování s ostatními N-Com interkomy

Důležité: procedura popsaná níže se týká pouze párování interkomu N-Com série "900" s
interkomem N-Com jiným než série "600”/"900”2.
 Ujistěte se, že interkomy jsou vypnuté.
 Nastavte zařízení N-Com do režimu nastavení: stiskněte tlačítko “ON” a držte stisknuté po dobu 4
sekund, dokud modré LED světlo nezačne rychle blikat.
 Uveďte zařízení B901 do konfiguračního režimu: stiskněte tlačítko “ON” a držte po dobu 4
sekund, dokud neuslyšíte hlasové oznámení “Configuration Menu”.
 Na zařízení B901 stiskněte tlačítko “” dokud neuslyšíte možnost “Intercom pairing”.
 Stiskněte tlačítko “ON”: výběr správného párovacího režimu je potvrzen změnou tónu
"pohotovostního režimu" (vysoká pípnutí) a hlasového hlášení “Pairing up other N-Com systems”.
 Na zařízení B901, stiskněte tlačítko, které se týká "přednastavení", kam chcete uložit druhý systém
N-Com.
Párování KANÁL 1

Krátce stiskněte “n”.

Párování KANÁL 2

Stiskněte “n” dvakrát.

Párování KANÁL 3

Stiskněte “n” třikrát.

Spojení interkomu s vybraným kanálem se automaticky aktivuje na konci párovacího postupu.
1

Karbonová vlákna používaná k výrobě helem X-Lite zasahují do přenosu Bluetooth rádiového
systému. Proto množství a/nebo poloha uhlíku v helmě může způsobit snížení komunikační
vzdálenosti, ta se liší v závisloti na použitý model helmy. Snížená vzdálenost se týká všech
interkomových zařízení dostupných na trhu, zabudovaných nebo nezabudovaných.
2
S výjimkou soupravy Bluetooth a sady Bluetooth2, které nejsou kompatibilní.
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16.3.

Funkce interkomu (spojení s jedním zařízením)

Pro vytvoření interkomového spojení se zařízením, které je uchované v paměti, jednoduše stiskněte
příkaz týkající se kanálu, kam bylo zařízení uloženo.
Spojení KANÁL 1

Krátce stiskněte “n”.

Volání KANÁL 2

Stiskněte “n” dvakrát.

Volání KANÁL 3

Stiskněte “n” třikrát.

Odpojení aktivního interkomu

Krátce stiskněte “n”.

Pozn.: V případě, že je přednastavená poloha prázdná nebo jestliže volaný systém nemůže být
dosažen v maximálním rozsahu nebo je již zapojen do telefonního hovoru, uslyšíte chybovou
hlasovou zprávu.
Pozn.: V případě, že interkomové zařízení padne mimo dosah (interkom je přerušen) B901 se pokusí
automaticky opět připojit po dobu každých 8 sekund. Dvojitě pípne, dokud nebude interkomové
spojení obnoveno.
Pokud si nepřejete automaticky opět připojit, stiskněte tlačítko “ON” pro zastavení pokusů o znovu
připojení.
Systém B901 je vybaven funkcí VOX, která umožňuje zapnutí a vypnutí interkomu hlasem.
Pro správné fungování musí být funkce VOX povolena u obou systémů B901 připojených přes
interkom.
Funkce VOX je v zařízení v továrním nastavení zakázána.
Můžete povolit / zakázat funkci "VOX" a nastavit citlivost při aktivaci pomocí
programu N-Com EASYSET nebo aplikace N-Com EASYSET APP.
Pokud je funkce povolena, systém funguje následovně:
 Interkom se automaticky zapne hlasitým vyslovením jakéhokoli slova do mikrofonu jedné z obou
helem.
 Interkom se automaticky vypne, když oba uživatelé nebudou mluvit po dobu 20 sekund. Pokud
byla interkomová konverzace spuštěna stisknutím tlačítka ručního připojení, interkom musí být
také ručně odpojen.
V případě, že je funkce VOX v přístroji povolena, ale poslední připojený kanál není k dispozici nebo je
nedostupný, je doporučeno dočasně deaktivovat funkci VOX stisknutím tlačítka “” na 5 sekund.
Tímto způsobem se systém nebude pokoušet připojit k poslednímu připojenému kanálu pokaždé,
když je nějaké slovo hlasitě vysloveno.
Dočasné vypnutí funkce VOX je poté odstraněno při prvním vypnutí zařízení N-Com; takže pokud je
VOX zapnut (z PC nebo APP), vrátí se při příštím zapnutí přístroje.
Poznámka: Funkci VOX lze použít EXKLUZIVNĚ s N-Com interkomy série “900”.
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16.4.

Smart Conference (Skupinový interkom)

Díky funkci "Smart konference" můžete zahájit konferenční hovor mezi interkomy N-Com řady "900",
které byly dříve spárovány a uloženy ve 3 dostupných kanálech. Všechny systémy musí být zapnuty a
dostupné v rozsahu připojení.
1.

Každé zařízení musí být předem spárováno s ostatními systémy: B, C a D.

2.

Jakýkoliv interkom může stisknout tlačítko “n” na dvě sekundy pro aktivaci konferenčního
interkomu nebo začít konferenční komunikaci mezi všemi zařízeními.

3.

V případě, že jedno zařízení stiskne tlačítko “n” nebo padne mimo dosah připojení,
skupinový interkom je přerušen.

Spojení Smart Conference
Odpojení Smart Conference

Stiskněte tlačítko “n” na 2 sekundy. Aktivace bude potvrzena
pípnutím v helmě a hlasovou zprávou “Group Intercom”.
Krátce stiskněte tlačítko “n”. Odpojení je potvrzeno hlasovou
zprávou “Group Intercom terminated”.

Pozn.: Během “Smart Conference” hovoru, je dočasně vypnuto spojení s mobilním telefonem všech
účastníků. Po skončení konferenčního hovoru se všechny telefony automaticky připojí k vlastním
zařízením.
Poznámka: Režim “Smart Conference” může být použit EXKLUZIVNĚ s interkomy N-Com série “900”.
Poznámka: Režim “Smart Conference” NELZE použít se zařízeními spárovanými v režimu
Univerzálního interkomu (kapitola 17.1).
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17. “UNIVERZÁLNÍ INTERKOM” INTERKOM
Systém N-Com B901 lze připojit přes Bluetooth k interkomovým systémům jiných značek díky funkci
UNIVERSAL INTERKOM 3.
17.1.

Párování UNIVERZÁLNÍHO INTERKOMU

N-Com zařízení lze spárovat s jiným interkomem (od teď jej budeme nazývat interkom B) stejným
způsobem jako mobilní telefon.






Ujistěte se, že B901 je vypnuté.
Spusťte “Konfigurační” režim: stiskněte tlačítko “ON” a držte 4 sekundy, dokud neuslyšíte hlasové
oznámení “Configuration Menu”.
Stiskněte tlačítko “” dokud nenarazíte na režim “Párování univerzálního interkomu”.
Nastavte interkom B do režimu párování mobilního telefonu J(dle manuálu interkomu B).
Za několik sekund interkom B zapípá pro potvrzení.

Pozn.: Zařízení uloží spárovaný UNIVERZÁLNÍ INTERKOM na první dostupný kanál.
17.2.

Funkce univerzálního interkomu

Chcete-li zapnout a vypnout zvuk mezi dvěma přilbami, postupujte následovně:
Ze zařízení N-Com B901:
Připojte nebo odpojte Interkom B tak, stejně jako je to u interkomu N-Com (kapitola 16).
Interkom B se může dostat vyzvánění, které musí být zodpovězeno příkazem pro zvednutí hovoru.
Z interkomu B
Stiskněte příkaz “Hlasové volání / volání posledního čísla”.
Pro odpojení interkomu stiskněte tlačítko “Zavěšení / odmítnutí telefonního hovoru”.
Pozn.:
 Během použití UNIVERZÁLNÍHO INTERKOMU, zařízení B901 zůstane aktivně připojeno pouze k
HLAVNÍMU ZAŘÍZENÍ (ne k OSTATNÍM ZAŘÍZENÍM).
 Interkom připojený k N-Com B901 nemusí povolit současné připojení k mobilnímu telefonu.
 Lze uložit pouze jediný spárovaný interkom v režimu Univerzální interkom.

3

S výjimkou soupravy Bluetooth a sady Bluetooth2, které nejsou kompatibilní
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17.3.

Univerzální konference (řetězový interkom)

Režim “Univerzální konference” lze použít pro spojení v konferenčním hovoru s N-Com interkomy
série "900" a jedním interkomem spárovaným v režimu Univerzální interkom.
Postup připojení je popsán v níže uvedeném diagramu:
1.

Zařízení A musí být předem spárováno k oběma zařízením - zařízení B (univerzální
interkom) a C.

2.

Zařízení A musí zahájit první interkomové spojení se systémem B (Univerzální interkom),
stisknutím příslušného příkazu spojení interkomu.

3.

Nyní se může zařízení C k interkomovému konferenčnímu hovoru tak, že vytvoří
interkomové spojení se zařízením A.

4.

Všechny 3 zařízení jsou nyní v režimu konferenčního intekromového hovoru a mohou spolu
navzájem komunikovat.
Pokud si přejete přidat další zařízení (D), musí být předem spárováno se zařízením C. Pro
začátek čtyřcestného interkomového konferenčního hovoru stiskněte odpovídající
příkazové tlačítko.

5.

Poznámka: Režim “Univerzální konference” lze použít také připojením jedině interkomů N-Com série
"900".
Poznámka: Režim “Univerzální konference” může být použit také připojením interkomu N-Com série
“900” s jiným N-Com zařízením (B601, B5, B1.4, atd.).
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18. DÁLKOVÝ OVLADAČ
Zařízení B901 můžete ovládat pomocí dálkového ovladače (prodejný samostatně), díky tomu
nemusíte sundávat ruce z řídítek kvůli použití klávesnice.
T Systém N-Com je kompatibilní s dálkovým ovládáním RC4 od značky SENA.
Následující tabulka uvádí funkci jednotlivých tlačítek:
N-COM SYSTEM
SENA RC4

▲
+

▼
-

ON
STŘEDOVÉ TLAČÍTKO

N
MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO

Pro spárování zařízení N-Com a dálkového ovládání RC4 postupujte následovně:
 Ujistěte se, že RC4 je vypnutý.
 Uveďte RC4 do spárovacího režimu: stiskněte tlačítko “+” a držte jej po dobu 8 sekund.
 Ujistěte se, že B901 je vypnutý.
 Uveďte zařízení B901 do “Configuration” menu (nastavení): stiskněte tlačítko “ON” a držte jej po
dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu “Configuration Menu”.
 Stiskněte tlačítko “” pro přístup do režimu párování “Remote control pair up”.
 Stiskněte tlačítko “ON” na klávesnici systému N-Com.
 Po několika sekundách bude spojení mezi zařízeními potvrzeno hlasovou zprávou “Remote
control connected”.
Pozn.: Spojení zůstává uloženo na helmě i v ovladači a neztratí se ani po vypnutí obou zařízení. Tento
postup tedy stačí provést pouze jednou.
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19. BATERIE A NABÍJENÍ
19.1.

Znamení nízké baterie

Během provozu Vás systém na nízkou baterii upozorní pomocí hlasové zprávy. První zpráva znamená,
že systém má méně než 1 hodinu použití, varování přichází po každých10ti minutách.
19.2.

Kontrola úrovně baterie

LED indikátor
Když se systém zapne, modrá LED bliká rychle, což signalizuje stav baterie.
4 bliknutí = vysoký, 70 ~ 100%
3 bliknutí = střední, 30 ~ 70%
2 bliknutí = nízký, 0 ~ 30%
Hlasový indikátor
Začínáme s vypnutým zařízením, stiskněte najednou tlačítka “ON” a “” a přidržte po dobu cca 3
sekund, dokud neuslyšíte tři pípnutí vysokého tónu. Poté uslyšíte hlasovou výzvu značící úroveň
baterie. Pokud uvolníte tlačítko v okamžiku, kdy se zařízení zapne, neuslyšíte hlasovou zprávu týkající
se úrovně baterie.
19.3.

Nabíjení zařízení

Abyste nabili zařízení, připojte jej k nabíječce nebo skrze dodávaný
USB kabel.

Nabití se uskuteční takto:
B901
zařízení
vypnuté
B901
zařízení
zapnuté

Pokud je zařízení B901 zapojené do nabíječky baterie, modré LED světlo začne
rychle blikat. Jamile je nabíjení dokončeno, zůstane svítit
Pokud je zařízení B901 zapojené do nabíječky, modré LED světlo začne rychle blikat.
Když je baterie plně nabitá, modré LED světlo začne standardně blikat

Pokud nemáte v úmyslu používat zařízení N-Com po delší dobu, je potřeba zařízení před uložením
zcela dobít.
V případě, že se zařízení nepoužívá delší dobu, je dobré jej plně dobít přinejmenším jednou za 6
měsíců, tak se vyhnete poškození baterie.
V případě, že je zařízení N-Com bez nabíjení po dobu delší než 6 měsíců, je možné, že se systém
nezapne; v takovém případě nabíjejte zařízení N-Com po dobu alespoň 24 hodin (i když bliká modrá
signalizační LED dioda), poté zkuste znovu zapnout přístroj.
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20. SOUHRNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

HUBA skrze
Bluetooth / kabel

Zvednout hovor*
Hlasitý odposlech
Menu rychlého vytáčení**
Zavěsit / odmítnout hovor
Ruční připojení
Aktivace konferenčního hovoru
KANÁL 1
Aktivace konferenčního hovoru
KANÁL 2
Aktivace konferenčního hovoru
KANÁL 3
Vypnutí funkce konferenčního
hovoru
Přehrát hudbu (Play)
Pozastavit (Pause)
Další stopa (vpřed)
Předchozí stopa (REW)
Sdílení A2DP hudby
Aktivace audia skrze kabel
Deaktivace audia skrze kabel
Spojení KANÁL 1
Odpojení aktivního interkomu
Volání KANÁL 2
Volání KANÁL 3
Spojení skupinového interkomu
Odpojení skupinového
interkomu

Rádio Menu

n

Zapnutí
Vypnutí
Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti

N-Com Intercom
(600/900 series)

Bluetooth zařízení

Základní
funkce

Tlačítko

ON






+


2s
6s
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

Zapnout rádio
Vypnout rádio
Automatické vyhledání nové
stanice
Změna stanice
(z přednastavených)
Přednastavit stanici

x2
x2
2 sec
2 sec
4 sec

*Stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici N-Com.
**Stiskněte tlačítka zároveň.
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21. 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.

21.1.

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”.

21.2.

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.

21.3.

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.

21.4.

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.

21.5.

Identifikace produktu

Výrobky značky N-Com jsou identifikovatelné kódem, který umožňuje prodej a
identifikaci výrobku.
Identifikační kód je vytištěn na etiketě lepidla aplikovaného na B901 zařízení, pod
akumulátorem.
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22. ZÁRUČNÍ LIST
Název produktu

B901 X SERIES

Identifikační kód

Kupující
Jméno
Příjmení
Adresa
Telefon
e-mail

Razítko prodejce

Datum nákupu

