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HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 
Gratulálunk Önnek a Nolangroup sisakkommunikációs rendszerének megvásárlásához! 
 
Az N-Com B901 sisakkommunikációs rendszer a legmodernebb technológiák 
felhasználásával, kiváló minőségű anyagokból készült. Az alapos fejlesztésnek és a számos 
tesztnek köszönhetően a rendszer nagyszerű hangminőséget biztosít. 
 
A B901 sisakkommunikációs rendszerről további információkat, szoftverfrissítéseket és 
használati utasításokat talál a www.n-com.it internetes oldalon. 
 
 
Firmware verzió: 1.4.2 
 
 
TANÚSÍTVÁNYOK, SZABVÁNYOK 
Az N-Com termékek megfelelnek az alábbi szabványoknak: 
 

B901 
A sisakkommunikáció Bluetooth rendszere megfelel a RED 2014/53/EU, 
2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU irányelvek fő biztonsági és egyéb 
vonatkozó előírásainak. 

 
Akkumulátor- 
töltő 

Megfelel a 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2009/125/CE ErP, 
2011/65/EU RoHS, 2012/19/EU WEEE irányelvek előírásainak. 

 

Akkumulátor Megfelel a 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE BAT, 2014/30/EU irányelvek 
előírásainak. 

 

A teljesítési nyilatkozat letölthető a www.n-com.it oldalról (Download menüpont). 
 

Model: B901 X 
PMN: N-Com B901 X 

FCC ID: 
Y6MNCOM21 

IC: 9455A-
NCOM21  

  
R-NZ  

 

A Bluetooth® márkanév és logo a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye és ezek használata az N-Com 
számára törvény által védett. Az egyéb márkajelzések és márkanevek azok tulajdonosainak tulajdonát 
képezik.  
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1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Használati és kezelési útmutatót, valamint a lent felsorolt szabályokat. Az útmutató 
előírásainak figyelmen kívül hagyása veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet! 
Figyelmeztetés: A termék nem használható sem hivatalos sem amatőr motorversenyeken, állandó vagy 

ideiglenesen kialakított versenypályán ill. ezekhez hasonló rendezvényeken és helyszíneken. 
Figyelmeztetés: A beszerelt N-Com B901 sisakkommunikációs rendszer körülbelül 100 grammal növeli a bukósisak 

súlyát. 
Figyelem! Az N-Com készülék belső elektronikus alkatrészei nem vízállóak! A meghibásodások elkerülése 

érdekében mindig figyeljen arra, hogy a bukósisak belsejét – beleértve a bélést is – ne érje nedvesség. 
Amennyiben a sisak belsejét mégis nedvesség éri, vegye ki a sisakból az N-Com készüléket és a bélést, és hagyja 
őket szobahőmérsékleten megszáradni. Az N-Com akkuját vegye ki a készülékből és hagyja azt is megszáradni. 

 

1.1. Biztonságos közlekedés 
A közlekedés során mindig tartsa be az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat! Motorkerékpár-vezetés 
közben mindkét kezét a motorkerékpár irányítására, kezelésére használja! Az N-Com rendszert kizárólag a 
motorkerékpár álló helyzetében szabad kezelni. Kérjük, legyen különös tekintettel az alábbiakra: 
 Kapcsolja be mobiltelefonján az Automatikus hívásfogadás funkciót (további információk a mobiltelefon 

használati és kezelési útmutatójában). 
 Amennyiben az Ön mobiltelefonja nem rendelkezik Automatikus hívásfogadás funkcióval, beérkező telefonhívás 

esetén előbb álljon meg biztonságos helyen motorkerékpárjával – a közlekedési szabályokat betartva –, és csak 
ezt követően fogadja a hívást. 

 A motorkerékpár vezetése közben soha ne kezdeményezzen telefonhívást. Előbb álljon meg biztonságos helyen 
motorkerékpárjával – a közlekedési szabályokat betartva –, és csak ezt követően kezdeményezzen telefonhívást. 

 A hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy a hangok ne zavarják meg és ne tereljék el figyelmét a vezetésről, illetve 
mindig megfelelően hallhatók maradjanak a közlekedés szempontjából lényeges háttérzajok, hangok. 

 A motorkerékpár vezetése közben soha ne kezelje mobiltelefonját illetve az N-Com rendszerhez csatlakoztatott 
egyéb készülékeket. 

 Minden esetben tartsa be az érvényes közlekedési szabályokat! Soha ne feledje, hogy a közlekedés során a 
motorkerékpár biztonságos irányítása az Ön elsődleges feladata, ami előnyt élvez minden egyéb 
tevékenységgel szemben. 

 

1.2. Az N-Com készülék bekapcsolása biztonságos helyzetben 
 Az N-Com rendszer használata közben mindig tartsa be a mobiltelefon-használatra vonatkozó szabályokat, 

előírásokat  
 Soha ne kapcsolja be mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét olyan helyzetekben, amelyekben használatuk 

tiltott, illetve ha a mobiltelefon és/vagy az N-Com készülék használata interferenciát vagy veszélyes helyzetet 
idézhet elő. 

 Tankolás közben kapcsolja ki mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét. Ne használja a készülékeket 
töltőállomásokon, valamint gyúlékony anyagok és vegyszerek közelében! 

 Ne használja mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét robbanóanyagok közelében! 
 

1.3. Interferencia 
A vezeték nélküli jelátviteli technológiát használó telefonok és egyéb készülékek ki vannak téve az interferencia 
jelenségének, amely befolyásolhatja működésüket. Az említett interferencia jelenségeket nem az N-Com rendszer 
esetleges meghibásodása okozza. 
 

1.4. A készülék helyes használata 
A készüléket kizárólag a Használati és kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Soha ne próbálja a 
készüléket illetve annak alkatrészeit szétszerelni, átalakítani, módosítani! 
Figyelmeztetés: Az N-Com rendszer és a hozzá csatlakoztatott készülékek hangerejét mindig a  vezetés 

megkezdése előtt állítsa be. 
Figyelmeztetés: A túl magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat. 
Figyelmeztetés: Az N-Com rendszer és a hozzá csatlakoztatott készülékek hangerejét mindig úgy állítsa be, hogy 

nagy hangerőnél se jelentkezzen visszhang. A nagy hangerő huzamosabb használat mellett halláskárosodást 
okozhat. 
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Figyelmeztetés: Az N-Com rendszer helytelen beszerelése befolyásolhatja a bukósisak biztonsági és aerodinamikai 
tulajdonságait, és ezáltal veszélyes helyzeteket okozhat. Az N-Com rendszert kizárólag a készülékhez mellékelt 
utasítások szerint szabad a sisakba beszerelni. Ha bizonytalan az N-Com rendszer beszerelésével kapcsolatban, 
forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez. 

Figyelem! A közlekedés során a motorkerékpár biztonságos irányítása az Ön elsődleges feladata, amelyet nem 
zavarhat más tevékenység, Kérjük, hogy az N-Com készüléket és a hozzá csatlakoztatott készülékeket kizárólag a 
motorkerékpár álló helyzetében, az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat betartva használja!   

Figyelmeztetés: Az N-Com készülék alkalmas FM rádió vételére. A rádióadásokhoz esetlegesen kapcsolódó 
bármilyen használati vagy jogdíj a készülék használóját terheli. 

 

1.5. Karbantartás, szerelés 
 Az N-Com rendszer javítását, szerelését kizárólag megfelelő szakember végezheti. Hibás működés esetén 

forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez. 
 A bukósisak életmentő biztonsági felszerelés; a sisak, illetve a sisakba szerelt elektronikus eszközök 

szétszerelése, átalakítása, módosítása veszélyes helyzeteket okozhat és a garancia elvesztésével jár. 
 

1.6. Akkumulátorok és kiegészítők 
 A készülékhez kizárólag a Nolangroup által előírt akkumulátorok, akkumulátortöltők és kiegészítők 

használhatók. 
 Az előírástól eltérő akkumulátorok használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet és a garancia 

elvesztésével jár. 
 Jóváhagyott gyári kiegészítőkért forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedőhöz. 
 Az akkumulátortöltő és az egyéb kiegészítők hálózati csatlakozójának kihúzásakor mindig a villásdugót kell 

megfogni és húzni, nem a vezetéket. 
 Az akkumulátorokat kizárólag a rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni. 
 Soha ne használjon sérült akkumulátort és akkumulátortöltőt 
 Soha ne zárja rövidre az akkumulátort! 
 Az akkumulátort töltés közben 0°C és +45°C között, használat közben -20°C és +60°C közötti hőmérsékleten 

kell tartani. 
 Tűz- és robbanásveszély: az akkumulátort tilos tűzbe dobni, nyílt lángnak vagy magas hőmérsékletnek kitenni! 
 Az elhasznált/működésképtelen akkumulátorokat soha ne dobja a háztartási szemétbe! Kérjük, mindig az 

érvényes hulladékkezelési előírások szerint járjon el! 
 Az akkumulátor töltése közben soha ne viselje a bukósisakot! 
 Soha ne hagyja a bukósisakot felügyelet nélküli gyermek közelében, mert az elektromos készülékek 

balesetveszélyt okozhatnak.  
 

Akkumulátor PL053448P LiPo 3,7V – 1000 mAh 
Akkumulátor töltő W&T-AD1812A050150EU 230V 50Hz 0,35A – 5V 1,5A 
 W&T-AD1812A050200KU 230V 50Hz 0,35A – 5V 2A 
 S-TR-009L 100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A 
 

1.7. Hulladékkezelés 
Az N-Com rendszert kizárólag a készülékhez mellékelt utasítások szerint szabad a sisakból kiszerelni. A rendszer 
kiszerelése után a következő utasításokat betartva kezelje a hulladékot: 

 

 A két vonallal áthúzott szemetest ábrázoló logó azt jelzi, hogy az elhasznált terméket az Európai 
Unió területén külön hulladékként kell gyűjteni és kezelni. 

  Ezt a terméket és kiegészítőit soha ne dobja a vegyes háztartási szemétbe! 

 Az elhasználódott termék megfelelő hulladékkezelése hozzájárul az emberi egészség megőrzéséhez és a 
környezet védelméhez. 

 A hulladékkezeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a lakóhelyén illetékes 
önkormányzathoz, a hulladékkezelésért felelős vállalathoz, vagy ahhoz a márkakereskedéshez, ahol a terméket 
vásárolta.  
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2. A CSOMAG TARTALMA 
Az N-Com B901 csomag az alábbiakat tartalmazza: 
 

 
e-box kábelekkel 

 

 

 

 

Újratölthető akkumulátor Akkumulátortöltő Öntapadós kezelőegység 
 

  
Mikrofon Mikrofon az X-903-as sisakhoz 

 

 

 
 

Mini USB kábel Lapos fejü szerszám Mikrofon szivacs 
 

 

 

 

 

  

Csavarhúzó, csavar, 
mikrofontartó klipsz 

Mikrofonrögzítő 
matricák 

Öntapadós csíkok 
a hangszóróhoz 
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3. BEÉPITÉS AZ X903-AS SISAKBA 
Az X-903-as sisak teljes mértékben előkészitett a könyen beépíthető N-Com számára. 
FONTOS: Az N-Com rendszer beszerelése előtt célszerű a termék azonosító kódját lejegyezni (ld. 21.5 
Fejezet). 
 
A beépítést segítő videó megtekinthető a www.n-com.it / Support részében. 
 

3.1. Előkészítő műveletek 

 Távolítsuk el a belső bélést követve a sisak kezelési útmutatóját, különös figyelmet fordítva a méret 
beállító fülre. 

 Távolítsuk el az EPS arcpárnákról a töltőanyagot ami az  N-Com fülhallgató helyét tölti ki,.ezt 
őrizzük meg ha késöbb N-Com nélkül szeretnénk használni a terméket.  

 

3.2. A rendszer beépítése az X-903-as sisakba 

 Nyissuk ki a sisak bal oldalán található ajtócskát (Fig. 1). 
 Távolítsuk el az N-Com dugót a sisak héjból. (javasoljuk belülről kifelé nyomni) (Fig. 2). 
 Alaposan tisztítsa meg a héj külső felületét, hogy az öntapadós kezelőegység megfelelően 

ragadjon. Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a héj tökéletesen tiszta, zsír- és koszmentes.  
 A fülecske segítségével távolítsa el a védőfóliát a kezelőegység hátuljáról (Fig. 3). 
 Bujtassuk át a flex és az antenna kábelt a sisak külső héjján (Fig. 4). 
 Helyezze a kezelőegységet a héjra és teljes felületén nyomja rá, hogy teljesen odaragadjon (Fig. 5). 
 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 

 
Fig. 4 

 
Fig. 5 

 

 
Figyelem: Ügyeljen rá, hogy az antenna és a kezelőegység kábele ne kerüljön a kezelőegység tokja alá.  
Figyelem: Abban az esetben, ha a kezelőegység nem helyesen lett felhelyezve, nagyon óvatosan 

azonnal válassza le és ismét helyezze fel.  
Figyelem: A kezelőegység teljes megragadása 24 óráig tart. Ez idő alatt ne tegye ki a bukósisakot 

környezeti hatásoknak.  
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 Csatlakoztassuk az antenna kábelt az e-box-hoz (Fig. 6). 
 Nyomjuk a helyére a kábelt, és gyözödjük meg róla, hogy nem lóg ki a síkból (Fig. 7). 
 Igazítsuk a kábelt az annak kialakított horonyba (Fig. 8). 
 

 
Fig. 6  Fig. 7 

 
Fig. 8 

 
 Igazítsuk úgy a kezelő fley kábelét,hogy az “n” jelölés a Fig. 9.-nek megfeleően álljon.  
 Óvatosan helyezzük a kábelt a helyére és gyözödjünk meg róla. hogy a helyére került (Fig. 10). 
 Ideiglenesen kösse össze az akkumulátort és kábelrendszert. 
 Kapcsoljuk be az N-Com rendszert (Nyomjuk az ON gombot 2mp-ig) hogy meggyözödjük a 

müködésről. 
Megjegyzés: Ha nem működik húzzuk ki és gyözödjünk meg róla, hogy az “n” felírat a Fig. 9.-nek 
megfelelően áll. 

 
 Igazítsuk a kezelő flex kábelét az arra kialakított helyre (Fig. 11)). 
 

Fig. 9 
 

Fig. 10 
 

Fig. 11 
 
 Igazítsuk az e-box-ot a számára kialakitott helyre. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a flex kébel nem 

akad semmiben és könnyen a helyére csúszik.  Fig. 12.-13.-14. 
 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 
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Fig. 15 

 Rakjuk a bal oldali hangszórót a helyére, igazitsuk a kábeleket a 
megfelő horonyba. Ha szükséges rögzítsük ragasztóval(A 
csomag tartalmazza) (Fig. 15). 

 

3.3. Mikrofon behelyezése az X-903-as sisakba 

 Helyezzük a zár sisakba való mikrofont az állrészen annak kialakított helyre (Fig. 16). 
 Igazítsuk a mikrofon kábelt a függőleges horonyba (Fig. 17) Majd bujtassuk az arc EPS borítása 

mőgé. Ha szükséges, emeljük fel az arc EPS boritásán a füleket a lapos fejű szerszámmal. (A csomag 
részeként érkezik). 

 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 

 
Fig. 18 

 

 
Fig. 19 

 Kössük öszze a mikrofon kábelét az e-boxból érkező kábellel (Fig. 
18). 

 Helyezzük el a csatlakozót az arc EPS borítása mögött. (Fig. 19). 

 
 Zárjuk vissza az ajtócskát. 
 Dugjuk át az USB kábel csatlakozót az elasztikus fülön így rögzitve a béléshez (Fig. 20). 
 Igazítsuk el a kábeleket a sisak hátsó részén (Fig. 21). 
 

 
Fig. 20 

 
Fig. 21 
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 Csatlakoztassa az akkumulátort a kábelhez (Fig. 22). 
 A sisak jobb oldalán, Húzzuk el az arc EPS borítását és helyezzük az akkumulátort a helyére (Fig. 23-

24). 
 

 
Fig. 22 

 
Fig. 23 

 
Fig. 24 

 

 
Fig. 25 

 Rakjuk a jobb hangszórót a helyére, helyezzük a kábelt a 
kialakított horonyba (Fig. 25). Ha szükséges rögzítsük ragasztóval 
(A csomag tartalmazza). 

 Helyezzük el a csatlakozót az arc EPS borítása mögött, Ha 
szükséges, emeljük fel az arc EPS boritásán a füleket a lapos fejű 
szerszámmal. (A csomag részeként érkezik). 

 

3.4. Bélés vissza helyezése 

 Helyezzük a sisak bélését vissza a sisakba követve a kezelési kézikönyvet. 
 
Figyelmeztetés: Mindig ellenőrizze, hogy az állszíj kellő hosszúságú legyen, és állítson rajta, ha 

szükséges (figyelembe véve a sisak használati utasításait).  
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4. BEÉPÍTÉS AZ X-LITE SISAKOKBA 
Ez a folyamat az X-LIte sisakokban amik eltérnek az X-903-as tipustól. 
FONTOS: Az N-Com rendszer beszerelése előtt célszerű a termék azonosító kódját lejegyezni (ld. 21.5 
Fejezet). 
 
A beépítést segítő videó megtekintheő a www.n-com.it / Support részében. 
 

4.1. Előkészítő műveletek 

 Távolítsuk el a belső bélést követve a sisak kezelési útmutatóját. 
 Távolítsuk el az EPS arcpárnákról a töltőanyagot ami az N-Com fülhallgató helyét tölti ki,.ezt örizzük 

meg ha késöbb N-Com nélkül szeretnénk használni a terméket. 

 

4.2. A rendszer beépítése a sisakba 

 Csatlakoztassa az akkumulátort a kábelhez (Fig. 26). 
 Helyezze be az akkumulátort a jobb EPS arcpárnában kialakított helyre és rögzítse a tépőzárral (Fig. 

27). 
 Helyezze a jobb oldali hangszórót az arcpárnában kialakított helyre és rögzítse a megfelelő 

öntapadó matricával (Fig. 28). 
 Helyezze vissza a jobb EPS arcpárnát a helyére. 

KIZÁRÓLAG ZÁRT SISAKOKHOZ: Bújtassa be az állszíjat az EPS arcpárnában lévő hurokba. 
 

 
Fig. 26 

 
Fig. 27 

 
Fig. 28 

 

 
Fig. 29 

 Igazítsa a helyére az akkumulátor töltőjét az EPS arcpárna 
mögött.  

 Igazítsa a helyére a kábelt az EPS héj mögött vagy a számára 
kialakított vájatban (Fig. 29). 
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Fig. 30 

KIZÁRÓLAG X-702 BUKÓSISAKNÁL: 
 Helyezze be az akkumulátor csatlakozóját és kábelét a 

sisakgallér alá (Fig. 30). 
 Vágja ki az előre perforált vonal mentén a belső bélés 

hátoldalán lévő műanyag fület (Fig. 31).  
 Rögzítse a kábelt a műanyag fül alá. Zárja le a kivágott 

részt a kábelrögzítő öntapadó ragasztóval (Fig. 32). 

 
Fig. 31 

 
Fig. 32 

 
 Távolítsuk el az N-Com dugót a sisak héjból (javasoljuk belülről kifelé nyomni) (Fig. 33). 
 Alaposan tisztítsa meg a héj külső felületét, hogy az öntapadós kezelőegység megfelelően 

ragadjon. Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a héj tökéletesen tiszta, zsír- és koszmentes.  
 A fülecske segítségével távolítsa el a védőfóliát a kezelőegység hátuljáról (Ábra 34). 
 Bujtassuk át a flex és az antenna kábelt a sisak külső héjján (Fig. 35). 
 

 
Fig. 33 

 
Fig. 34 

 
Fig. 35 

 

 
Fig. 36 

 Helyezze a kezelőegységet a héjra és teljes felületén nyomja rá, 
hogy teljesen odaragadjon (Fig. 36). 

 
Figyelem: Ügyeljen rá, hogy az antenna és a kezelőegység kábele ne kerüljön a kezelőegység tokja alá.  
Figyelem: Abban az esetben, ha a kezelőegység nem helyesen lett felhelyezve, nagyon óvatosan 

azonnal válassza le és ismét helyezze fel.  
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Figyelem: A kezelőegység teljes megragadása 24 óráig tart. Ez idő alatt ne tegye ki a bukósisakot 
környezeti hatásoknak.  

 
 Csatlakoztassuk az antenna kábelt az e-box-hoz (Fig. 37). 
 Nyomjuk a helyére a kábelt, és gyözödjük meg róla, hogy nem lóg ki a síkból (Fig. 38). 
 Igazítsuk a kábelt az annak kialakított horonyba (Fig. 39). 
 

 
Fig. 37 Fig. 38 

 
Fig. 39 

 
 Igazítsuk úgy a kezelő flex kábelét,hogy az “n” jelölés a Fig. 40.-nek megfeleően álljon.  
 óvatosan helyezzük a kábelt a helyére és gyözödjünk meg róla. hogy a helyére került (Fig. 41). 
 Kapcsoljuk be az N-Com rendszert (Nyomjuk az ON gombot 2mp-ig) hogy meggyözödjük a 

működésről. Ha nem müködik húzzuk kés és gyözödjünk meg róla, hogy az “n” felírat a Fig. 40.-nek 
megfelelően áll. 

 igazítsuk a kezelő flex kábelét az arra kialakított helyre (Fig. 42). 
 

Fig. 40 
 

Fig. 41 
 
 Helyezzük a kezelő flex kábelét a kialakított helyre (Fig. 42) Igazitsuk az ebox-ot az arc EPS-en 

kialakított helyére (Fig. 43). 
 Ideiglenesen helyezzük az arc EPS-t a helyére és a következő bekezdésekkel folytassuk. 
 

 
Fig. 42 

 
Fig. 43 
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4.1. Mikrofon elhelyezése 

Jet sisakba 
 Helyezzük a mikrofonra a rögzítőt. A rögzítő lapos fele néz felfelé ha a mikrofon a képen látható 

irányban áll Fig. 44. 
 helyezzük a mikrofont a sisak bal oldalára, csavarjuk be a csavart a sisakhélyban kialakított peremre. 

(Fig. 45), Figyeljünk arra, hogy a mikrofonon elhelyezett “n” betű nézzen a sisak belseje felé (Fig. 
46). 

 

 
Fig. 44 

 
Fig. 45 

 
Fig. 46 

 

 
FULL-FACE HELMETS  
 Fogjuk az EPS arcpárnát (bal oldali) és igazítsuk a mikrofont a kivágásba, ahogyan az ábrán látható 

Fig. 48, figyeljünk arra, hogy a mikrofonon elhelyezett “n” betű nézzen a sisak belseje felé (Fig. 49). 
 Rögzítse a mikrofont az arcpárnához a mikrofonrögzítő matricákkal, ld. 48-as ábra. 
 

 
Fig. 48 

 
Fig. 49 

 
 Kössük öszze a mikrofon kábelét az e-boxból érkező kábellel (Fig. 50).  
 Helyezze a bal oldali hangszórót az arcpárnában kialakított helyre és rögzítse a megfelelő öntapadó 

matricával (Ábra 51). 
 Helyezze vissza a bal EPS arcpárnát a helyére.  

KIZÁRÓLAG ZÁRT SISAKOKNÁL: Bújtassa be az állszíjat a EPS arcpárnában lévő hurokba.  
 

 
Fig. 47 

 Egyes sisaktípusoknál a mikrofon pálcájának a helyét ki kell 
alakítani, vagyis kivágni a gallérból az előperforált vonal mentén 
(Fig. 47). 



HU  
 

14 

 
Fig. 50 

 
Fig. 51 

 

 

4.2. Bélés visszahelyezése 

 Dugjuk át az USB kábel csatlakozót az elasztikus fülön így rögzitve a béléshez. 
 Helyezzük a sisak bélését vissza a sisakba követve a kezelési kézikönyvet. 
 
Figyelmeztetés: Mindig ellenőrizze, hogy az állszíj kellő hosszúságú legyen, és állítson rajta, ha 

szükséges (figyelembe véve a sisak használati utasításait).  
Figyelmeztetés: Miután a B901-et beszerelte a bukósisakba, ellenőrizze, hogy a mikrofon a szája előtt 

helyezkedjen el. Ha szükséges, állítsa megfelelő helyzetbe.  
Figyelmeztetés: A standard felszerelésként a sisakban lévő nyitható bogárháló megnehezítheti az 

állvédő nyitását és zárását, amikor a mikrofon fel van szerelve. 
 
 

5. A SISAKKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER KISZERELÉSE  
A sisakkommunikációs rendszer eltávolítását – csakúgy mint a beszerelésnél – a különböző alkatrészek 
eltávolításával kezdje.  
Fontos: A kezelőegység tartójának eltávolítását a következők szerint végezze.  
 
 Távolítsa el a kezelőegység tartóját a sisak héjáról (Fig. 52). 
 Távolítsuk el a kezelő flex kábelét az e-box-ból (Fig. 53). 
 Huzzuk ki az antenna csatlakozót az e-box-ból (Fig. 54). 
 Most teljesen el tudja távolítani a kezelőegység tartóját a sisakról.  
 

 
Fig. 52 

 
Fig. 53 

 
Fig. 54 

 
Ha úgy dönt, hogy nem használja tovább a kommunikációs rendszert, a kezelőegység tartó levehető. 
Ugyanakkor nem fogja tudni újra feltenni, mert a ragasztóréteg már nem ragad. Lépjen kapcsolatba a 
helyi viszonteladóval, hogy új kezelőegység-tartót tudjon vásárolni, amely megfelelően ragad a 
sisakhéjhoz. 
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6. ALAPFUNKCIÓK 
Figyelem: Az N-Com rendszer első használata előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni (legalább 
10 óra). Az akkumulátor maximális teljesítményének elérése érdekében ajánlott az első néhány 
alkalommal teljesen feltölteni az akkumulátort. A későbbiekben elegendő az akkumulátort rövidebb 
ideig tölteni. Amikor lehetséges, érdemes az akkumulátort teljesen feltölteni. 
 

Bekapcsolás 
Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva körülbelül 2 mp-ig, 
amíg a LED világítani nem kezd és a beköszönés nem hallható.  

Kikapcsolás 
Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva körülbelül 6 mp-ig, 
amíg a LED ki nem kapcsol és az elköszönés nem hallható.  

 

6.1. Hangerő szabályozás 

A hangerő könnyen szabályozható a “” vagy “” gomb megérintésével. A maximális ill. minimális 
hangerő elérését sípolás jelzi. 
A hangerő minden eszköz esetében egymástól függetlenül állítható. Ha a hangerőt egyszer beállítja 
egy adott eszközre (telefon, rádió, Mp3), az eltárolódik a memóriában – a rendszer kikapcsolása után 
is. Ugyanakkor, ha stand-by módban megváltoztatja a hangerőt, az minden audio eszköz hangerő 
szintjét meg fogja változtatni.  
 

6.2. Auto On / Off funkció 

Ha a sisak több mint 60 másodpercig mozdulatlan marad, a B901 “alvó módba” kerül. A rendszer 
azonnal bekapcsol, amint mozgást érzékel.  
Ha a rendszer alvó módban marad több mint 3 napig, teljesen kikapcsol. A visszakapcsoláshoz az ON 
gombot meg kell nyomni.  
Az Auto On / Off funkció alapértelmezésben engedélyezve van az eszközön. 
A funkció be- és kikapcsolását a Konfigurációs menüben tudja beállítani (7. fejezet). 
 

6.3. Többnyelvű hangüzenetek 

Az N-Com hangüzenetei információval látják el a rendszerrel és a funkciókkal kapcsolatban. 
Az alapértelmezett nyelv az angol. A nyelvet egyszerűen módosítani lehet az N-Com EASYJET program 
segítségével. A nyelv beállításához az online HELP nyújt segítséget. 
 
Elérhető nyelvek: olasz, angol, francia, német, spanyol, holland. 
 

6.4. N-Com EASYSET Applikáció 

 

Az N-Com EASYSET applikáció segítségével tudja a B901 rendszert kezelni és beállítani. A 
program a www.n-com.it oldal Download menüjéből tölthető le. Az N-Com EASYSET 
applikációval kezelhető funkciók listáját ikonnal megjelölve alább találja.  

 

 

Az N-Com rendszer lehetővé teszi, hogy csatlakoztassuk az N-Com EASYSET 
applikációhoz, amelynek segítségével az N-Com rendszer közvetlenül okostelefonról 
kezelhető és konfigurálható. 
Az N-Com APP ingyenesen letölthető a Google Play áruházból és az Apple Store-ból. 
További információkért látogasson el a www.n-com.it weboldalra. Az N-Com EASYSET 
applikációval kezelhető funkciók listáját ikonnal megjelölve alább találja. 
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7. KONFIGURÁCIÓ (AlaPBEÁLLÍTÁSOK) MENÜ 
Minden Bluetooth párosítás és egyéb beállítások ebben a menüben végezhetők el. 
 
A rendszer „Konfigurációs módba” való bekapcsolásához (kikapcsolt állapotból indulva) nyomja meg 
az “ON” gombot és tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a “Configuration Menu” szöveg nem 
hallható.  
 
A “Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüpontban a “” és a “” gombok megnyomásával tud 
böngészni a különböző menüpontok között. 
A csillaggal jelölt (“*”) menüpontokban a funkciók szükség szerint be- és kikapcsolhatók, amelyet az 
“ON” gomb megnyomásával szükséges megerősíteni. 
 
A “Konfiguráció” (Alapbeállítások) menü a következő menüpontokból áll: 
 
A. Mobiltelefon párosítása (8. fejezet) 
B. Intercom párosítása (16. fejezet) 
C. Univerzális Intercom párosítása (17. fejezet) 
D. Második mobiltelefon párosítása (10. fejezet) 
E. Távirányító párosítás (18. fejezet) 
F. Gyorstárcsázás* (9.1. fejezet) 
G. Smart Navi System (11. fejezet) 
H. Auto ON / OFF (6.2. fejezet) 
I. Audio boost * 

Az “Audio boost” (Audio Boost) engedélyezésével a készülék minden audio eszközt magasabb és 
kevésbé tiszta hangerőre fog állítani. 
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot azoknak a funkcióknak az engedélyezéséhez/ 
letiltásához, amelyek nincsenek alapértelmezésben engedélyezve az eszközön. 

J. Párosítások törlése* 
A párosított eszközök törölhetők a memóriából. A törléshez tartsa lenyomva a “” vagy “” 
gombot, amíg a “Delete all pairings” szöveg nem hallható. 
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot az összes Bluetooth eszköz memóriából való törléséhez.  

K. Reset* 
A gyári beállítások visszaállításához tartsa lenyomva a “” vagy “” gombot, amíg “Factory 
Reset” szöveg nem hallható. 
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot a gyári beállítások visszaállításához. 

L. Kilépés a “Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüből* 
A “Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüből való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva “” 
vagy “” gombot, amíg az “Exit the configuration” szöveg nem hallható. 
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot a “Konfiguráció”(Alapbeállítások) menüből való 
kilépéshez. 
Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, az eszköz automatikusan kilép a 
“Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüből. 



  
 

17 

8. MOBILTELEFON ÉS BLUETOOTH ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA 
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a B901 ki van kapcsolva. 
 Állítsa a készüléket “Konfiguráció” (Alapbeállítások) módba, majd nyomja meg az “ON” gombot 

és tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a “Configuration Menu” szöveg nem hallható. 
 Nyomja meg a “” gombot, hogy belépjen a “Mobiltelefon párosítása módba”. 
 Kapcsolja be a Bluetooth eszközök keresését az eszközön (okostelefon, GPS, MP3 lejátszó). 
 Válassza ki az N-Com készüléket. Jelszó – ha a készülék kéri 0000 (négy darab nulla). 
 A kapcsolat a két eszköz között néhány másodperc alatt létrejön. 
 
Figyelem: A párosítási adatokat a B901 és a párosított készülék is elmenti, azok nem vesznek el 

kikapcsolásakor. A párosítási műveletet csak egyszer kell elvégezni. 
 
Automatikus 
csatlakozás 

Ha a Bluetooth eszközt egyszer már párosította, a kapcsolat 
automatikusan létrejön a rendszer bekapcsolásakor.  

Kézi csatlakozás 
Abban az esetben, ha a kapcsolat nem jönne létre pár másodpercen belül, 
csatlakozhat a Bluetooth eszközön keresztül is, vagy az “ON” gomb 2 
másodpercig történő nyomva tartásával.  

 
 

9. MOBILTELEFON 
A mobiltelefon és a B901rendszer párosításához kövesse a 8. fejezetben leírt lépéseket.  
 

Hívás fogadása Nyomja meg bármelyik gombot egyszer, röviden. 

Hívásfogadás hangvezérléssel 
(VOX phone) 

A csengőhang megszólalásakor hangosan mondjon ki egy 
tetszőleges szót. A “VOX phone” funkció be- és kikapcsolását 
az N-Com EASYSET programmal vagy az N-Com EASYSET 
applikációval is elvégezhető. A funkció nem aktív az intercom 
kapcsolat ideje alatt. 

Híváskezdeményezés 
hangvezérléssel 

Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 2 
másodpercig. 

Hívás befejezése/hívás elutasítása 
Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 2 
másodpercig 

Kézi csatlakozás  
Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 2 
másodpercig 

 

9.1. Gyorstárcsázás 

 

 

Az N-Com EASYSET program vagy az N-Com EASYSET applikáció használatával 
akár 3 kedvenc telefonszámot is eltárolhat, amelyeket a “Gyorstárcsázás” 
menüből is elérhetők lesznek. 

 
Gyorstárcsázás – Telefonszámok mentése 
Gyorstárcsázás – telefonszámok kiválasztása: 
 Állítsa a készüléket “Konfiguráció” (Alapbeállítások) módba, majd nyomja meg az “ON” gombot és 

tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a “Configuration Menu” szöveg nem hallható. 
 Nyomja meg a “” vagy “” gombokat, amíg a “Speed dial” szöveget nem hallja. 
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 Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot. A következő szöveget fogja hallani: “Speed dial 1” és 
“Phone connected”. 

 Nyomja meg a “” vagy “” gombokat a gyorstárcsázandó telefonszám kiválasztásához. A 
mentés sorrendjét a következő szöveg fogja megerősíteni: “Speed dial 1/“Speed dial 2”/“Speed 
dial 3”. 

 Mobiltelefonjáról hívja fel azt a telefonszámot, amelyiket szeretné az adott gyorstárcsázási helyre 
elmenteni (a telefon legyen párosítva és összekapcsolódva az N-Com rendszerrel). A hívás 
megszakad és a kiválasztott számot a rendszer elmenti. A sikeres kiválasztást a következő szöveg 
fogja megerősíteni: “ Save Speed Dial 1” / “Save Speed Dial 2” / “Save Speed Dial 3”. 

 
Tárolt telefonszámok használata 
A “Gyorstárcsázás” menübe való belépéshez nyomja meg egyszerre az “ON” és az “n” gombokat 
(“Gyorstárcsázás”), majd a “” és a “” gombokkal tud böngészni a menüpontok között.  
 
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot a megfelelő menüpont kiválasztásához. 

 Utolsó szám újrahívása 
 Gyorstárcsázás 1 
 Gyorstárcsázás 2 
 Gyorstárcsázás 3 
 Mégse  

 
A “Gyorstárcsázás” menüből való kilépéshez válassza ki a “” és “” gombok segítségével a 
“Cancelled” opciót, majd nyomja meg az “ON” gombot. 
 
Megjegyzés: Ha 15 mp-ig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék kilép a “Gyorstárcsázás” 

menüből. 
 

9.2. Konferenciabeszélgetés funkció 

Beérkező hívásnál (Bluetooth-szal csatlakoztatott mobiltelefon esetében) a B901 szünetelteti a vezető 
és az utas közötti intercom kapcsolatot. Ha a telefonbeszélgetést szeretné megosztani az utas 
sisakjával, a telefonbeszélgetés közben kapcsolja be az intercom üzemmódot. 
 

Konferenciahívás mód 
bekapcsolása  

Beszélgetés közben nyomja meg az “n” gombot (1. csatorna).  
Beszélgetés közben kétszer nyomja meg az “n” gombot (2. csatorna).  
Beszélgetés közben háromszor nyomja meg az “n” gombot (3. 
csatorna). 

Konferenciahívás mód 
kikapcsolása 

Beszélgetés közben röviden nyomja meg az “n” gombot. 

 
Megjegyzés: A konferenciabeszélgetés funkció csak az N-Com “600”/”900”-as szériával használható.  
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10. KÉT MOBILTELEFON (VAGY BLUETOOTH ESZKÖZ) KEZELÉSE  
A B901 rendszer két mobiltelefon vagy egyéb (Bluetooth) eszköz egyidejű csatlakoztatására képes.  
A második telefonnal (másodlagos eszköz) csak hívások fogadása lehetséges, híváskezdeményezés 
nem. 
A második Bluetooth eszköz párosítása (másodlagos eszköz): 
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a B901 ki van kapcsolva. 
 Állítsa a készüléket “Konfiguráció” (Alapbeállítások) módba, majd nyomja meg az “ON” gombot 

és tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a “Configuration Menu” szöveg nem hallható. 
 Nyomja a “” gombot, amíg el nem éri a “Second mobile phone pairing” opciót. 
 Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatok keresését az eszközön (okostelefon, GPS, MP3 lejátszó).  
 Válassza ki az N-Com készüléket. Jelszó – ha a készülék kéri: 0000 (négy darab nulla).  
 A kapcsolat a két eszköz között néhány másodperc alatt létrejön. 
 
A párosított Bluetooth készülékek a bekapcsolást követően automatikusan csatlakoznak a B901 
kommunikációhoz. 
 

Amennyiben mobiltelefont és műholdas navigációt kíván csatlakoztatni, javasolt a mobiltelefont a 
MAIN DEVICE opciónak (elsőszámú eszköz) beállítani, míg a műholdas navigációt a SECONDARY 
DEVICE opciónak (másodlagos eszköz) elmenteni, a fent leírtak alapján. 
 
 

11. SMART NAVI SYSTEM 
A “SMART NAVI SYSTEM” funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefonról érkező navigációs utasítások 
intercom hívás vagy FM rádió hallgatás közben is hallhatóak legyenek. Az audio kikapcsol a navigációs 
utasítások elhangzásának idejére és a hangutasítások befejeztével az intercom kapcsolat 
automatikusan helyreáll.  
 
A “SMART NAVI SYSTEM” funkció alapbeállításként nincs bekapcsolva az eszközön.  
A funkció be- és kikapcsolása a Konfiguráció Menüben végezhető el (10. fejezet). 
 
Megjegyzés: Ha a Smart Navi System be van kapcsolva, az okostelefonról érkező hanginformációk 

(például az értesítési hangok) ideiglenesen leállítják az éppen lejátszott hangot.  
 

 

 

A “SMART NAVI SYSTEM” funkció be- és kikapcsolását az N-Com EASYSET 
programmal vagy az N-Com EASYSET applikációval is elvégezhető.  

 
 

12. ZENE BLUETOOTH-ON KERESZTÜL 
MP3 lejátszó eszköz és a B901rendszer párosításához kövesse a 8. fejezetben leírt lépéseket.  
 

Zenelejátszás (Play) Röviden nyomja meg az “ON” gombot. 

Szüneteltetés  (Pause) 
Ha az eszköz csatlakoztatva van és zenét játszik, röviden nyomja 
meg az “ON” gombot. 

Következő szám (Skip) 
Lejátszás közben tartsa lenyomva a “” gombot kb. 2 
másodpercig. 

Előző szám (Rew) 
Lejátszás közben tartsa lenyomva a “” gombot kb. 2 
másodpercig. 
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12.1. Zenemegosztás Bluetooth-on keresztül (A2DP Sharing) 

Intercom kapcsolatban a “ON” gomb rövid megnyomásával elindíthatja a zenelejátszást. A zene 
mindkét rendszerben hallható lesz. 
 
A zenemegosztás átmenetileg szünetelteti az intercom beszélgetést; ugyanakkor a kapcsolat a zene 
leállításával automatikusan visszaállítható (nyomja meg röviden az “ON” gombot). 
 
Megjegyzés: Az intercomon megosztott zenét mindkét rendszer képes kezelni, pl. mindkét rendszer 

képes zeneszámot váltani a megfelelő gomb megnyomásával. 
Megjegyzés: A zenemegosztás funkció csak az N-Com “600”/”900”-as szériával használható. 
 
 

13. ZENELEJÁTSZÁS VEZETÉKEN KERESZTÜL 
Az eszközök csatlakoztatásához illessze a Multimédia Kábel (a csomag nem tartalmazza) megfelelő 
végét a bukósisak micro-USB-portjába, másik végét pedig az audio eszközbe. A kábelen színes sáv 
jelzi az audio csatlakozási bemenetet. 
 
A kábeles audiolejátszás bekapcsolása Nyomja meg az “ON” gombot háromszor. 

A kábeles audiolejátszás kikapcsolása Nyomja meg az “ON” gombot háromszor. 

 
 

14. MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓ MOTORKERÉKPÁRHOZ 
A B901 rendszer kompatibilis a leggyakoribb műholdas navigációs rendszerekkel. A kompatibilis 
modellek listája és egyéb információk a www.n-com.it weboldalon találhatók meg.  
Műholdas navigáció és a B901 rendszer párosításához kövesse a 6. fejezetben leírt lépéseket. 
 
Megjegyzés: Az intercom kapcsolat automatikusan megszakad, amikor a navigáció hangutasítást 

küld, majd a hangutasítás végén automatikusan helyreáll.  
 
 

15. FM RÁDIÓ 

Rádió bekapcsolása Nyomja meg az “ON” gombot kétszer. 

Rádió kikapcsolása Nyomja meg az “ON” gombot kétszer. 
Új rádióadó automatikus 
keresése 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a “” gombot kb. 2 
másodpercig. 

Rádióadók beállítása (max. 6 
adó) 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a “” gombot kb. 4 
másodpercig, amíg a “Preset” szöveget nem hallja. Válassza ki a 
kívánt helyet az adó számára a “” és “” gombokkal. A sikeres 
mentést hangüzenet jelzi.  

Váltás az elmentett rádióadók 
között 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a “” gombot kb. 2 
másodpercig. 

 

  

A funkciót az “N-Com EASYSET” programmal vagy az “N-Com EASYSET” 
applikációval is lehet kezelni (Androidos okostelefonon, iPhone-on, iPad-en). 
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16. INTERCOM  
Az N-Com B901 rendszer lehetővé teszi a kommunikációt más N-Com rendszerekkel körülbelül 300 
méter 1 távolságig (nyílt, akadálymentes terepen).  A rendszer hatótávolsága függ attól, melyik N-Com 
rendszert használja. 
 
Megjegyzés: A rendszer hatótávolsága és hangminősége jelentős mértékben függ a 

terepviszonyoktól, az időjárási körülményektől és a mágneses mezőktől. 
 

16.1. N-Com “600”/”900”-as széria Intercom párosítása 

FONTOS: Az alábbiakban leírt folyamat kizárólag a “600”/”900”-as N-Com rendszerek 
párosításához alkalmazandó. 
 

 Bizonyosodjon meg róla, hogy mindkét N-Com rendszer ki van kapcsolva. 
 Kapcsolja mindkét N-Com rendszert “Konfiguráció” (Alapbeállítások) módba: nyomja meg az 

“ON” gombot és tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a “Configuration Menu” szöveg nem 
hallható. 

 Mindkét eszközön nyomja meg a “” gombot, amíg el nem éri a “Intercom pairing” opciót.  
 Az A eszközön nyomja meg azt a gombot, amely arra a helyre vonatkozik, ahová a B eszközt el 

szeretné menteni. 
 

Párosítás - CHANNEL 1  Röviden nyomja meg az “n” gombot. 

Párosítás - CHANNEL 2 Nyomja meg az “n” gombot kétszer. 

Párosítás - CHANNEL 3 Nyomja meg az “n” gombot háromszor. 

 
Az Intercom kapcsolat a kiválasztott csatornával automatikusan létrejön a párosítási folyamat 
végeztével.  
 

16.2. Egyéb N-Com intercom rendszerek párosítása 

FONTOS: Az alábbiakban leírt folyamat kizárólag a “900”-as N-Com rendszer egyéb, NEM 
“600”/”900”-as szériás2  N-Com rendszerrel való párosításához alkalmazandó. 
 

 Bizonyosodjon meg róla, hogy mindkét N-Com rendszer ki van kapcsolva. 
 Kapcsolja az N-Com rendszert “Setting” (Beállítás) módba: tartsa nyomva az “ON” gombot 4 mp-

ig, amíg a kék LED el nem kezd gyorsan villogni. 
 Állítsa a B901 készüléket “Konfiguráció” (Alapbeállítások) módba: nyomja meg az “ON” gombot 

és tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a “Configuration Menu” szöveg nem hallható. 
 A B901 rendszeren nyomja a “” gombot, amíg el nem éri az “Intercom pairing” opciót. 
 Nyomja meg az “ON” gombot: a megfelelő párosítási mód kiválasztását a “standby” hangjelzés 

megváltozása (sípolás) és a “Pairing up other N-Com systems” szöveg elhangzása jelzi.  
 A B901 eszközön nyomja meg azt a gombot, amely azt a helyet jelöli, ahová a másik N-Com 

eszközt el szeretné menteni. 

                                                
1 Az X-lite sisakokhoz használt karbonszálak interferenciát okoznak a Bluetooth rendszerben, ezért a 
sisakban található karbon mennyisége és/vagy elhelyezkedése a hatótáv csökkenését eredményezi, 
amely modelltől függően változó. A csökkent hatótávolság a piacon kapható valamennyi intercom 
rendszert érinti, függetlenül attól, hogy beépített, vagy nem beépített rendszer. 
2 Kivéve a Bluetooth kit és a Bluetooth kit2, amelyek nem kompatibilisek. 
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Párosítás - CHANNEL 1  Röviden nyomja meg az “n” gombot. 

Párosítás - CHANNEL 2 Nyomja meg az “n” gombot kétszer. 

Párosítás - CHANNEL 3 Nyomja meg az “n” gombot háromszor. 

 
Az Intercom kapcsolat a kiválasztott csatornával automatikusan létrejön a párosítási folyamat 
végeztével. 
 

16.3. Intercom funkció (motor-motor kapcsolat) 

A memóriában eltárolt rendszerekkel való Intercom kapcsolat létrehozásához egyszerűen nyomja 
meg az adott csatornához rendelt parancsgombot, ahová az adott rendszert mentette. 
 

CHANNEL 1 kapcsolat Röviden nyomja meg az “n” gombot. 

CHANNEL 2 hívása Nyomja meg az “n” gombot kétszer. 

CHANNEL 3 hívása Nyomja meg az “n” gombot háromszor. 

Aktív intercom kapcsolat megszakítása Röviden nyomja meg az “n” gombot. 

 
Megjegyzés: Abban az esetben, ha a mentett csatornahely üres, vagy a hívott rendszer adott időn 

belül nem elérhető vagy a hívott fél foglalt, hangértesítést fog kapni. 
 
Megjegyzés: Abban az esetben, ha az intercom kapcsolat hatótávolságon kívül van (intercom 

kapcsolat megszakadt) a B901 rendszer 8 másodpercenként automatikusan megpróbál 
újracsatlakozni. Amíg az intercom kapcsolat helyre nem áll, dupla pittyenést fog hallatni.  
Ha nem akar automatikus újracsatlakozást, nyomja meg az “ON” gombot az automatikus újrahívás 
leállításához. 

 
A B901 rendszer VOX funkcióval van ellátva, amely lehetővé teszi az intercom be- és kikapcsolását 
hangvezérléssel. 
A megfelelő működés érdekében a VOX funkciót mindkét résztvevő B901 rendszerben engedélyezni 
kell. 
A VOX funkció alapbeállításként nincs engedélyezve. 
 

  

A “VOX” funkció ki- és bekapcsolható, illetve az érzékenysége beállítható az  N-
Com EASYSET programmal vagy az N-Com EASYSET applikációval is. 

 
Ha a funkciót engedélyezte, a rendszer a következőképpen működik: 
 Az intercom automatikusan bekapcsol bármely szó hangos kimondása esetén (a két sisak 

bármelyikének mikrofonjába).  
 Az intercom automatikusan kikapcsol, ha 20 másodpercig egyik fél sem szólal meg. Ha az 

intercom beszélgetést manuálisan a gomb megnyomásával kezdeményezte, az intercomot 
szintén manuálisan kell kikapcsolni. 

 
Abban az esetben, ha a VOX funkció engedélyezve van az eszközön, de az utoljára csatlakozott 
csatorna nem elérhető, érdemes átmenetileg kikapcsolni a VOX funkciót a “” gomb 5 másodpercig 
tartó lenyomásával. Ha így tesz, a rendszer nem fog automatikusan megpróbálni kapcsolódni az 
utoljára csatlakozott csatornához valahányszor kimondanak egy hangos szót. A VOX funkció átmeneti 
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kikapcsolása véget ér, amikor az N-Com eszközt először kikapcsoljuk; tehát, ha a VOX engedélyezve 
van (PC-ről vagy applikációról) az eszköz következő bekapcsolásakor a kapcsolat helyreáll.  
 
Figyelem: A VOX funkció KIZÁRÓLAG a “900”-as N-Com rendszereknél működik. 
 

16.4. Smart Conference (Csoportos Intercom) 

A “Smart Conference” funkciónak köszönhetően konferenciabeszélgetést tud kezdeményezni az 
előzőleg már párosított N-Com intercom rendszerek között (“900”-as széria), amelyek a 3 elérhető 
csatornára el lettek mentve. Minden résztvevő rendszernek bekapcsolt állapotban és hatótávolságon 
belül kell lennie.   

1. Minden egyes rendszert előzőleg párosítani kell az összes többi rendszerrel: B, C és D. 
 

 

 

 
2. Bérmelyik résztvevő kezdeményezheti a konferenciabeszélgetést az “n” gomb 2 

másodpercig tartó lenyomásával.  

 

 

 
3. Abban az esetben, ha bármelyik résztvevő fél megnyomja az “n” gombot, vagy 

hatótávolságon kívülre kerül, a csoportos intercom megszakad. 
 
Smart Conference 
bekapcsolása 

Nyomja meg az “n” gombot 2 másodpercig. A bekapcsolást a sisakban 
pittyenést és a “Group Intercom”  

Smart Conference 
kikapcsolása 

Röviden nyomja meg az “n” gombot. A kapcsolat megszakítását a “Group 
Intercom terminated” hangüzenet jelzi. 

 
Figyelem: “Smart Conference” hívás időtartama alatt a résztvevők mobiltelefon kapcsolata 

átmenetileg szünetel. Amikor a konferenciahívás véget ér, minden telefon automatikusan 
újracsatlakozik a saját intercom rendszeréhez.   

Figyelem: A “Smart Conference” mód KIZÁRÓLAG a “900”-as N-Com rendszerekkel használható. 
Figyelem: A “Smart Conference” mód az Univerzális Intercom módban csatlakoztatott rendszerekkel 

NEM használható (17.1 fejezet). 
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17. “UNIVERZÁLIS INTERCOM” INTERCOM 
Az N-Com B901 Bluetooth-on keresztül egyéb márkájú intercom rendszerekkel is összekapcsolható az  
UNIVERZÁLIS INTERCOM funkciónak köszönhetően 3. 
 

17.1. Az UNIVERZÁLIS INTERCOM párosítása 

Az N-Com rendszer párosítható más intercom rendszerrel (a továbbiakban Intercom B) ugyanúgy, 
mintha mobiltelefon lenne.  
 
 Bizonyosodjon meg róla, hogy a B901 rendszer ki van kapcsolva. 
 Állítsa a rendszert “Konfiguráció” (Alapbeállítások) módba: nyomja meg az “ON” gombot és tartsa 

benyomva 4 másodpercig, amíg a “Configuration Menu” szöveg nem hallható. 
 Nyomja meg a “”gombot, amíg eléri az “Universal intercom pairing” opciót. 
 Az intercom B rendszert állítsa mobiltelefon párosítása módba (ld. Intercom B Kezelési 

útmutatója). 
 Néhány másodperc elteltével az Intercom B megerősítésként pittyegő hangot fog adni.   

 
MEGJEGYZÉS: Az UNIVERZÁLIS INTERCOM-mal párosított rendszert az első elérhető szabad helyre 

fogja menteni.  
 

17.2. Univerzális Intercom Funkció 

Az audio be- és kikapcsolása két sisak között a következőképpen végezhető el:  
 
N-Com B901 rendszerből:  
Ugyanúgy kapcsolódjon össze vagy válassza le az Intercom B rendszert mint bármelyik N-Com 
intercom esetében tenné (16. fejezet). 
Az Intercom B rendszerre hívás érkezik, amelyre a hívás fogadása opciót kell választani.  
 
Az intercom B-ről: 
Nyomja meg a “Hanghívás / Utolsó szám újrahívása” gombot. 
Az intercomból való kilépéshez nyomja meg a “Hívás vége / Bejövő hívás elutasítása”gombot. 
 
Megjegyzés: 
 Az UNIVERZÁLIS INTERCOM használata közben a B901 rendszer a FŐ EGYSÉG-gel marad 

kapcsolatban (nem a másodlagossal). 
 Az N-Com B901-hez csatlakoztatott intercom párhuzamosan nem tud mobiltelefonnal is 

kapcsolatot fenntartani. 
 Csak egy UNIVERZÁLIS Intercom módban párosított rendszert lehet elmenteni.  

 

17.3. Univerzális konferenciabeszélgetés (chain intercom) 

Az “UNIVERZÁLIS Konferencia” lehetővé teszi olyan konferenciahívások bonyolítását, amely “900”-as 
N-Com rendszerek és egy UNIVERZÁLIS Intercom módban párosított eszköz között zajlik.  
 
A csatlakoztatás folyamata az alábbi ábrán látható lépésekből áll:  

1. Az A rendszert előzetesen párosítani kell a két másik rendszerrel (B - UNIVERZÁLIS Intercom 
és C).  

                                                
3 Kivéve a Bluetooth kit és a Bluetooth kit2, amelyek nem kompatibilisek. 
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2. Az A rendszernek kell az első intercom kapcsolatot kezdeményeznie a B rendszerrel 

(Univerzális Intercom), a megfelelő intercom csatlakozási gomb megnyomásával.  
 

 

 

 
3. Ezen a ponton tud a C rendszer bekapcsolódni a konferenciahívásba, miután létrehozza az 

intercom kapcsolatot az A rendszerrel.  
 

 

 

 
4. Immáron a három rendszer intercom konferenciahívás módban van, és egyidejűleg tudnak 

egymással kommunikálni/beszélgetni.  
5. Ha egy további rendszert szeretne csatlakoztatni (D), azt a C rendszert megelőzően kell 

párosítani. Nyomja meg a csatlakoztatás gombot és kezdeményezzen 4 résztvevős 
intercom konferenciahívást.  
 

Megjegyzés: Az “Univerzális Konferencia” mód akkor is használható, ha csak “900”-as N-Com 
rendszerek csatlakoznak.   

Megjegyzés: Az “ Univerzális Konferencia” mód akkor is használható, ha “900”-as N-Com rendszerek 
egyéb N-Com eszközökkel csatlakoznak (B601, B5, B1.4, stb.). 
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18. TÁVIRÁNYÍTÓ 
A B901-es egység egy külön megvásárolható távirányítóval is vezérelhető, ezért nem kell levennie a 
kezét a kormányról menet közben. 
 
AZ N-Com rendszer a SENA RC4 TÁVIRÁNYÍTÓVAL kompatibilis. 
A következő ábra mutatja a gombok funkcióit: 
 

N-COM RENDSZER ▲ ▼ ON N 
SENA RC4 + - KÖZÉPSŐ GOMB MULTIFUNKCIÓS GOMB 

 
Az N-Com és az RC4 TÁVIRÁNYÍTÓ párosításához kövesse az alábbi utasításokat: 
 Bizonyosodjon meg róla, hogy az RC4 ki van kapcsolva. 
 Tegye az RC4-et párosító üzemmódba: nyomja meg a “+” gombot és tartsa nyomva 8 mp-ig. 
 Bizonyosodjon meg róla, hogy a B901 ki van kapcsolva. 
 Nyissa meg a B901 “Configuration” menüpontját: tartsa nyomva az “ON” gombot 4 mp-ig, amíg 

nem hallja a következő hangutasítást: “Configuration”. 
 Nyomja meg a “▲” gombot, hogy belépjen a “Remote control pair up” módba. 
 Nyomja meg az “ON” gombot az N-Com kezelőegységén. 
 Néhány másodperc után a következő hangutasítás jelzi a csatlakozást: “Remote control 

connected”. 
 
N FIGYELEM.: A beállítások a sisak és a távirányító által is mentésre kerülnek, így nem vesznek el, ha 

bármelyik rendszer ki van kapcsolva, ezért ezt a műveletet csak egyszer kell elvégezni. 
 
 



  
 

27 

19. AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS 
19.1. Alacsony töltöttségi szint jelzés  

A bekapcsolt készülék hangüzenettel figyelmezteti a felhasználót, ha az akkumulátor töltöttségi 
szintje túl alacsony. Az első jelzéstől a rendszer még egy óráig működőképes és 10 percenként 
figyelmeztet.  
 

19.2. Töltöttségi szint ellenőrzése  

LED jelzőfény 
Amikor a rendszer működésben van, a kék LED gyorsan villog – jelezvén a töltöttségi szintet.  
4 villogás = magas töltöttség, 70 ~ 100%  
3 villogás = közepes töltöttség, 30 ~ 70%  
2 villogás = alacsony töltöttség, 0 ~ 30%  
 
Hangjelzés 
Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyidejűleg az “ON” és a “” gombokat kb. 3 másodpercig, amíg 
három hangos sípolást hall. Ezután hallani fog egy hangüzenetet, amely a töltöttségi szintet jelzi. 
Ugyanakkor, ha a rendszer bekapcsoláskor elengedi a gombokat, nem fogja megkapni a töltöttségi 
szintről a hangüzenetet.  
 

19.3. Töltés 

 

A rendszer töltéséhez csatlakoztassa az akkumulátor töltőhöz vagy 
egy USB csatlakozóhoz a mini USB-s kábellel (amely a szetthez 
tartozik).   

 
A töltés a következőképpen történik: 
 
B901 rendszer 
kikapcsolt 
állapotban  

Amikor a B901 rendszer csatlakozik a töltőhöz, a kék LED gyorsan villogni kezd. 
Amikor az akkumulátor feltöltődik, a kék LED folyamatosan világít. 

B901 rendszer 
bekapcsolt 
állapotban 

Amikor a B901 rendszer csatlakozik a töltőhöz, a kék LED gyorsan villogni kezd. 
Amikor az akkumulátor feltöltődik, a kék LED visszatér a standard villogáshoz.  

 
Abban az esetben, ha hosszú ideig nem akarja használni az N-Com rendszert, teljesen fel kell tölteni az 
eszközt, mielőtt elteszi.   
Abban az esetben, ha hosszú ideig nem használja az eszközt, minimum félévente teljesen töltse fel az 
eszközt, hogy elkerülje az akkumulátor esetleges meghibásodását.  
Ha az N-Com rendszert több mint fél évig egyszer sem töltötte fel, előfordulhat, hogy az eszköz nem 
kapcsol be. Ebben az esetben töltse az eszközt minimum 24 óráig (akkor is, ha a kék LED jelzés nem 
villog), majd próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt. 
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20. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: UTASÍTÁSOK 

 
Gomb  n ON   

 
+ 
 

A
la

pf
un

kc
ió

k Bekapcsolás  2 mp    
Kikapcsolás  6 mp    
Hangerő  
növelése 

  X   

Hangerő csökkentése    X  
       

Bl
ue

to
ot

h 
es

zk
öz

ök
 

Hívásfogadás* X X X X  
Hanghívás  2 mp    
Gyorshívás Menü** X X    
Hívás megszakítás/ 
elutasítás 

 2 mp    

Manuális csatlakoztatás  2 mp    
Konferenciahívás bekapcsolása 
CHANNEL 1 

X     

Konferenciahívás bekapcsolása 
CHANNEL 2 

x2     

Konferenciahívás bekapcsolása 
CHANNEL 3 x3     

Konferencia funkció kikapcsolása X     
 

Bl
ue

to
ot

h/
Ká

be
l Z

en
e 

 Zenelejátszás (Play)  X    
Szüneteltetés (Pause)  X    
Következő szám (Forward)   2 mp   
Következő szám (REW)    2 mp  
A2DP zenemegosztás  X    
Vezetékes audio kapcsolat 
aktiválása 

 x3    

Vezetékes audio kapcsolat 
deaktiválása 

 x3    
 

N
-C

om
 In

te
rc

om
 

(6
00

/9
00

-a
s 

sz
ér

ia
) Csatlakozás  CHANNEL 1 X     

Actív intercom megszüntetése X     
CHANNEL 2 hívása x2     
CHANNEL 3 hívása x3     
Csoportos intercom indítása 2 mp     
Kilépés a csoportos intercomból X     

  

R
ád

ió
 M

en
ü 

Rádió bekapcsolás  x2    
Rádió kikapcsolás  x2    
Automatikus rádióállomás-keresés   2 mp   
Váltás az elmentett rádióadók 
között 

   2 mp  

Rádióadó elmentése    4 mp  
 

*Nyomja meg bármely gombot a billentyűzeten. 
**A gombokat egyszerre nyomja meg. 
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21. GARANCIA  
A Nolangroup EZEN GARANCIAVÁLLALÁSSAL tanúsítja az N-Com készülék első vásárlójának, hogy a 
készülék az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától. 
  
Felhívjuk figyelmét az alábbiakra: 
 Kérjük, figyelmesen olvassa át a készülék biztonságos és megfelelő használatára vonatkozó 

utasításokat! 
 Kérjük, figyelmesen olvassa át a garanciára vonatkozó feltételeket és előírásokat! 
 Kérjük, őrizze meg a termék vásárlásakor kapott blokkot, nyugtát vagy számlát. A garanciális 

igények csak a blokk, nyugta vagy számla felmutatásával érvényesíthetők. Garanciális igény 
érvényesítéséhez kérjük, vigye vissza a készüléket abba a márkakereskedésbe, amelyben vásárolta. 

 
21.1. A garancia érvényessége 

Amennyiben a vásárlás napjától számított 2 (két) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, 
amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, a Nolangroup a hiba azonosítását követően viszonteladói 
hálózatán keresztül vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben a 
Nolangroup biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. 
Jelen garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben. 
 
21.2. Garanciális feltételek 

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik. A Nolangroup nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, 
amelyek részben vagy egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a 
garancia nem érvényes többek között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben: 
 
 A szokásostól eltérő körülmények közötti használat miatt bekövetkező meghibásodások, sérülések, 

károk. 
 A Nolangroup által biztosított használati és kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő, nem megfelelő 

használatból eredő meghibásodások, sérülések, károk. 
 Gondatlanság, illetve a külső és belső alkatrészek normál elhasználódása. 
 Balesetből eredő bármilyen sérülés, kár. 
 Bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon vagy az N-Com rendszeren, amelyet a 

tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el. 
 Káros anyagok, vegyületek által okozott színváltozások, sérülések. 
 Inkompatibilis, nem az N-Com termékcsaládba tartozó kiegészítők, alkatrészek használata. 
 A felsoroltakon kívül a garancia nem vonatkozik a váratlan illetve véletlen események, módosítások 

és állítások okozta meghibásodásokra, az előre nem látható körülményekre, valamint azokra a 
sérülésekre és károkra, amelyek a termék cseppfolyós anyagokkal történő találkozásából erednek. 

 A termék belső (a bukósisak belsejébe kerülő) alkatrészei nem vízállók és nem is lehetnek azok. 
Ennek következtében, ha a nem megfelelő használatból kifolyólag a terméket víz, nedvesség, pára, 
ételszármazék vagy más cseppfolyós anyag éri, az N-Com rendszer elektronikus alkatrészei 
károsodhatnak; ezekért a meghibásodásokért, sérülésekért, károkért a Nolangroup-ot nem terheli 
felelősség. 

 Jelen garanciavállalás nem vonatkozik az elhasználódásnak kitett alkatrészekre, mint például az 
újratölthető telep (akkumulátor) vagy az N-Com rendszerhez tartozó vezetékek, amelyek az N-Com 
készülékeket egymással vagy más eszközökkel összekötik. 

 A mobiltelefon működéséhez szükséges hálózatot és szolgáltatást nem a Nolangroup® biztosítja, 
ennélfogva nem felelős a szolgáltatás működéséért, elérhetőségéért és minőségéért. 
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 Amennyiben Ön a terméket nem a Nolangroup® által gyártott illetve előírt eszközökkel vagy 
kiegészítőkkel használja együtt, nem garantálható a termék és az érintett eszközök megfelelő 
működése, és az esetleges meghibásodások esetén nem érvényesíthető a javításra vagy cserére 
irányuló garanciális igény. 

 A Nolangroup-ot nem terheli felelősség, ha a csatlakoztatott mobiltelefon, vagy egyéb, nem a 
Nolangroup által gyártott készülék illetve kiegészítő műszaki tulajdonságainak vagy beállításainak 
következtében nem használható az N-Com termék mindegyik funkciója.  

 Az N-Com készülék belső, elektronikus egységének vagy bármely más alkatrészének a módosítása, 
szerelése, megváltoztatása – a tulajdonos, vagy más, harmadik személy által – a garancia 
elvesztésével jár.  

 A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan 
speciális illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák vagy a szélzaj. 

A Nolangroup semmilyen módon nem tehető felelőssé azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, 
amelyek a Nolangroup termékek használati és kezelési útmutatóiban található utasítások figyelmen 
kívül hagyásából erednek. 
 
21.3. A garanciavállalás érvényessége 

Jelen garanciavállalás kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt garancialevelet a 
vásárláskor hiánytalanul és helyesen kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak: 
 Termékazonosító kód 
 A hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője 
 A termék vásárlásának dátuma 
 A vevő neve és címe 
A Nolangroup fenntartja a garanciális javítások elutasításának jogát, ha az említett adatok és 
dokumentumok nem állnak rendelkezésre, vagy a termék első, márkakereskedőnél történt 
megvásárlása óta módosították őket. 
 
21.4. Garanciális igény bejelentése 

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia 
kell a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia 
a kifogásolt terméket, a hozzá tartozó, hiánytalanul és helyesen kitöltött garancialevelet, valamint a 
hozzá tartozó blokk, nyugta vagy számla másolatát. 
JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A 
TERMÉK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. 
A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 2 (KÉT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT 
VESZTI. 
A garanciális javítások, alkatrészcserék és karbantartás nem hosszabbítja meg a garancia 
érvényességének időtartamát. Amennyiben a terméket vagy annak bármely alkatrészét garanciában 
kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak; a garancia érvényességét illetően továbbra is az 
eredeti vásárlás időpontja a mérvadó. A termék elektronikus alkatrészeinek garanciális javítása vagy 
cseréje esetén, ha a Nolangroup a termék javítása vagy cseréje mellett dönt, a javított vagy cserélt 
termékre vagy annyi garanciaidő vonatkozik, amennyi az eredeti garanciaidőből visszamaradt, vagy 
90 (kilencven) nap a javítás időpontjától számítva (a hosszabb időszak alkalmazandó). A javítások és 
cserék akár felújított, az eredetiével megegyező funkciójú alkatrészekkel is elvégezhetők. A lecserélt 
alkatrészek a Nolangroup tulajdonát képezik. 
A HELYI JOGSZABÁLYOK MÉRTÉKÉIG A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAGOS, ÉS A NOLANGROUP KIZÁR 
MINDEN KIFEJEZETT VAGY BENNEFOGLALT, ÍRÁSOS VAGY SZÓBELI GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, 
KÜLÖNÖSEN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB BENNEFOGLALT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A NOLANGROUP 
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SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, ESETI, KÖVETKEZMÉNYES (BELEÉRTVE 
A HASZON ELMARADÁSÁT) VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR SÉRELMEN VAGY 
BÁRMILYEN MÁS TÉNYEZŐN ALAPULNAK.  
A NOLANGROUP A FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A TERMÉK TULAJDONSÁGAIT, 
FUNKCIÓIT, KOMPATIBILITÁSÁT ÉS SZOFTVERÉT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL 
MEGVÁLTOZTASSA. 
Egyes országok jogszabályai nem engedélyezik a fenti, közvetlen, különleges, eseti és 
következményes károkra vonatkozó korlátozásokat és kizárásokat, illetve a benne foglalt garanciák 
időtartamára vonatkozó korlátozásokat. Ennek következtében elképzelhető, hogy a fenti korlátozások 
és kizárások Önre nem vonatkoznak. Az itt közölt garanciális feltételek a jogszabályok által 
megengedett mértékig nem zárják ki, nem korlátozzák, és nem módosítják az Ön – a termék 
megvásárlásából származó – kötelező törvényes jogait, és nem jelentenek többletkötelezettséget 
azokkal kapcsolatban. Jelen garanciavállalás Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes 
garanciavállalás a Nolangroup részéről az általa gyártott termékekre. A vásárlót az Európai Unió 
1999/44/CE irányelvében rögzített jogok illetik meg. Jelen garanciavállalás nem befolyásolja a vásárló 
jogszabályokban, valamint a 2002. február 2-i, 24-es számú rendeletben meghatározott jogait. 
 
21.5. Termékazonosító 
 
Mindegyik N-Com termék rendelkezik speciális kóddal, amely lehetővé teszi a 
termék nyomon követését és azonosítását. 
 
A termékazonosító kód a B901 készüléken elhelyezett öntapadós matricán 
található.  



 

 

 

22.  GARANCIALEVÉL 
 
Terméknév B901 X SERIES 
 
Termékazonosító kód              

 
 

A vásárló adatai 
 
 
Vezetéknév  
 
 

 

Keresztnév  
 
 

 Cím  
 
 
 
Telefonszám  
 
 
E-mail  
 
 

A kereskedő bélyegzője 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vásárlás időpontja  
 


