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1. VARSLER OG SIKKERHET 

Produktet er I samsvar med EU Direktiv 2014/53/EU (RED). Komplett samsvarserklæring kan lastes ned fra www.n-
com.it 
 

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig. Brosjyrene beskriver sikkerhetsreglene på en lett forståelig måte. Manglende 
overholdelse av disse reglene kan forårsake farlige situasjoner. 
 
NB: Produktet kan ikke brukes i offisielle og uoffisielle konkurranser, som motorsykkelrace, løp og tilsvarende. 

NB: Installasjonen av N-Com ESS-systemet medfører en vektøkning på ca. 50g i forhold til vekten av hjelmen og det 
andre tilbehøret. 

NB: De elektroniske delene av N-Com-systemet som er inni hjelmen er ikke vanntette. Unngå derfor at den indre 
delen av hjelmen blir våt, inkludert komfort, for ikke å risikere at systemet blir ødelagt.  Dersom vannet skulle 
trenge inn i hjelmen, fjern komfortdekselet og la det lufttørke.  

 

1.1. Trafikksikkerhet 

Respekter alle lover som regulerer veitrafikken. Under kjøring bør hendene brukes til å styre kjøretøyet. Hver 
operasjon som skal utføres på N-Com-systemet bør skje mens kjøretøyet står stille. 
 
Legg særlig merke til følgende: 
• Respekten for gjeldende trafikkregler og sikker styring av motorsykkelen har absolutt prioritet i alle situasjoner. 
• ESS-systemet er utstyrt med en nødbremselysfunksjon (ESS – Emergency Stop Signal). ESS-systemet kan IKKE 

anses som en erstatning til motorsykkelens stopp- og bremselys og skal ikke betraktes som tilstrekkelig for å 
varsle oppbremsingen.  

• Forsikre deg om at bruken av nødbremselys (ESS – Emergency Stop Signal) ikke strider med gjeldende regelverk i 
landet du kjører i. 
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1.2. Bruk i sikre områder 

• Ikke slå på mobiltelefon eller N-Com-systemet når det er forbudt å bruke dem, eller når apparatet kan forårsake 
interferens eller farlige situasjoner. 

• Slå av utstyret mens du fyller drivstoff. Ikke bruk N-Com-systemet på bensinstasjoner. Ikke bruk apparatet i 
nærheten av brennbare eller kjemiske produkter. 

• Slå av utstyret i nærheten av eksplosive materialer. 
 

1.3. Tiltenkt bruk 

Bruk bare apparatet i normalposisjon, som beskrevet i produktdokumentasjonen. Ikke forsøk å demontere, ta på, 
eller modifisere noen av delene i N-Com-systemet. 
 

Obs: Feil installasjon av systemet i hjelmen kan endre de aerodynamiske og sikkerhetsrelaterte egenskapene til selve 
hjelmen og medføre fare. Installer N-Com systemet i henhold til anvisningen som ble gitt i beskrivelsen av 
produktet. Dersom man er i tvil om hvordan dette gj;res, bør man henvende seg til egen N-Com-forhandler.  

 

1.4. Kvalifisert personale 

Kun kvalifisert personale skal utføre tekniske inngrep på dette produktet. Ta alltid kontakt med godkjent leverandør 
dersom det oppstår funksjonssvikt. Hjelmen er et sikkerhetsprodukt. Berøring av hjelmen og/eller internt elektronisk 
system kan være farlig, og medfører dessuten tap av produktgarantien. 
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1.5. Tilbehør og batterier 

• Bruk kun batterier, batteriladere og tilbehør som er godkjent av Nolangroup for denne apparatmodellen. 
• Bruk av andre typer enn de anbefalte kan være farlig, og medfører tap av enhver garanti. 
• Ta kontakt med en av våre forhandlere for å få informasjon om tilgjengelig utstyr. 
• Når strømkabelen fra tilleggsutstyr eller batteriladeren skal frakobles, er det viktig at man holder og drar i selve 

kontakten, ikke i kabelen. 
• Ikke bruk batteriene til annet enn foreskrevet formål. 
• Bruk aldri batterilader eller batterier som er skadet. 
• Ikke kortslutt batteriet. 
• Oppbevar batteriet ved temperaturer mellom 0° / +45°C (lading); -20° / +60°C (i bruk). 
• Brann- eller eksplosjonsfare: Ikke kast batteriene på flammer eller utsett dem for høye temperaturer! 
• Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall. Kasser batteriene i henhold til nasjonalt regelverk. 
• Ikke ha på hjelmen mens batteriet lades. 
• Hjelmen skal aldri etterlates innenfor rekkevidden til barn som ikke er under oppsyn. Dette er for å hindre at de 

kan få tak i batteriene, noe som kan forårsake alvorlige helseskader. 
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1.6. Kassering 

Når komponentene skal fjernes fra hjelmen, følges instruksjonen i denne brosjyren og tilsvarende materiale for de 
andre delene av N-Com-systemet. Etter at systemet er fjernet, avhendes det i henhold til følgende retningslinjer: 
 

 

• Merket som viser et overkrysset søppelspann betyr at produktet behandles som spesialavfall 
innen EU, og at det skal resirkuleres.  

• Disse produktene skal ikke kastes i beholdere for udifferensiert avfall. 

• Korrekt avhending av foreldete apparater er med på å forebygge mulige, negative konsekvenser for menneskelig 
helse og miljø. 

• Innad i EU skal forhandleren, i det vedkommende selger et nytt apparat, garantere kostnadsfritt mottak av det 
brukte apparatet så lenge som forholdet er én til én, altså at man tar imot ett apparat for hvert solgte apparat.  

• For mer detaljert informasjon om avhending av foreldet utstyr, ta kontakt med kommunen, renholdsverket eller 
butikken hvor produktet ble kjøpt. 
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2. INNHOLDET I ESKEN 

 
ESS-System 

  
Mini USB ledning Nøkkel 

 
 

Hjelmadaptere (4x) Dobbeltsidig tape for adapter 

FUNKSJONSTAST 
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3. INSTALLERING 

Viktig: før du installerer N-Com-systemet, anbefales det å notere produktets ID-kode som er festet på enheten. 
 
Du kan laste ned installasjonsvideoen fra nettsiden www.n-com.it i Downloadseksjonen. 
 
• Fjern kinnputene (se hjelmens bruksanvisning). 
 

 
Bilde 1 

• Fjern skruen i hjelmens pakningskant med den 
tilhørende nøkkelen (Fig. 1). 

• Fjern fullstending pakningskanten som vist i Fig. 1, slik 
at også innerfôret fjernes. 

• Ta ut pluggen “N-Com” fra pakningen på den bakre 
delen av skallet. 

 
• Ta ut det bakre fyllskummet (hvis finnes) før N-Com-systemet installeres. 

 
Merknad: ta vare på fyllmaterialet til hjelmen i tilfelle fremtidig behov for å bruke hjelmen uten å ha N-Com systemet 

installert. 
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3.1. Installasjon av ESS-systemet på hjelmen 

 
Bilde 2 

• Sett systemet inn i det dertil bestemte setet på 
baksiden av hjelmen, og trykk det helt inn i 
fordypningen (Fig. 2). 

 
Viktig: Pass på at den fleksible kabelen ikke strammes. 

 

 
Bilde 3 

• Åpne gummipluggen til ESS-systemet. 
• Monter tilbake pakningskanten ved å feste den med 

den tilhørende skruen (Fig. 3). 
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3.2. Påføring av ESS-systemet på hjelmen 

Velg den adapteren som passer til hjelmen din. På hver adapter finnes det en bokstav som indikere hvilke hjelm-
modeller den er kompatibel med, i henhold til følgende skjema:   
 

BOKSTAV ADAPTER KOMPATIBLE HJELMER 

A N100-5/PLUS, N90-3, N80-8, N87/PLUS, N70-2 GT/X 

B N40-5 GT/-5, N40/FULL 

C N44/EVO 

D N104/EVO/ABSOLUTE 

 
PLASSERING AV ADAPTER “A” 
 

 
Bilde 4 

• “A”-adapteren er utstyrt med en dobbeltsidig teip 
oppdelt i tre seksjoner.  Avhengig av hjelm-modell 
som ESS-systemet plasseres på, vil man måtte dra 
av filmen på den spesifikke teip-seksjonen. 
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HJELMENE N100-5, N70-2 GT/X 
• Fjern først pakningen langs kanten av skallet, og fjern deretter filmen på den dobbeltsidige teipen helt 

(seksjonene 1, 2, 3). 
• Fest adapteren “A” på skjellet ved å sette den inn i den forhåndsdefinerte formen. Adapteren må følge linjene på 

selve hjelmen, og man må ha enkel tilgang til pakningen langs kanten av skallet (Bilde 5). 
• Fest lyset til adapteren ved å trykke det nedover (Bilde 6). 

 
Bilde 5 

 
Bilde 6 
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HJELM N90-3 
• Ta først bort pakningen langs skallet på kanten. Fjern deretter filmen på seksjonene 1 og 2 på den dobbeltsidige 

teipen. Merk: Det anbefales å klippe bort enden på den resterende filmen for å unngå at den er synlig etter at 
adapteren er festet til skallet på hjelmen.  

• Fest adapteren “A” på skjellet ved å sette den inn i den forhådnsdefinerte formen. Adapteren må følge linjene på 
selve hjelmen, og man må ha enkel tilgang til pakningen langs kanten av skallet (Bilde 7). 

• Fest lyset til adapteren ved å trykke det nedover (Bilde 8). 

 
Bilde 7 

 
Bilde 8 
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HJELMENE N87, N80-8 
• Ta først bort pakningen langs skallet på kanten. Fjern deretter filmen på seksjonene 2 og 3 på den dobbeltsidige 

teipen. Merk: Det anbefales å klippe bort enden på den resterende filmen for å unngå at den er synlig etter at 
adapteren er festet til skallet på hjelmen.  

• Sett in ESS-systemets flex i hullet på adapter “A”, som vist i bilde 9. 

• Vri adapteren og fest den til skallet på hjelmen. 
Adapteren må følge linjene på selve hjelmen, og 
man må ha enkel tilgang til pakningen langs 
kanten av skallet (Bilde 10). 

• Fest lyset til adapteren ved å trykke det nedover 
(Bilde 11). 

 
Bilde 9 

 
Bilde 10 

 
Bilde 11 
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PLASSERING AV ADAPTERENE “B”,”C”,”D” 

 
Bilde 12 

• Velg den adapteren som passer til hjelmen din. 
• Fest den dobbelsidige teipen som fulgte med (Bilde 

12). 
• Ta først bort pakningen langs skallet på kanten. 

Fjern deretter filmen på den dobbeltsidige teipen 
helt. 

 
• Sett in ESS-systemets flex i hullet på adapter “A”, som vist i bilde 13. 
• Vri adapteren og fest den til skallet på hjelmen. Adapteren må følge linjene på selve hjelmen, og man må ha 

enkel tilgang til pakningen langs kanten av skallet (Bilde 14). 
• Fest lyset til adapteren ved å trykke det nedover (Bilde 15). 
 

 
Bilde 13 

 
Bilde 14 

 
Bilde 15 
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• Fjern den beskyttende filmen fra ESS-systemet. 
 

3.3. Fjerne ESS systemet fra hjelmen 

 
Bilde 16 

For å fjerne ESS-systemet fra hjelmen, gjør som følger: 
 
• Press ESS-lyset oppover for å løsne det fra adapteren 

og få fri tilgang til skruen på innsiden av skallet 
(Bilde 16). 

 

 
Bilde 17 

• Fjern kinnputene og skallets pakningskant. 
 
• Fjern ESS-systemet fullstendig fra hjelmen ved hjelp 

av et flatt skrujern (eller lignende) og sett inn igjen 
kinnputene og kantpakningen (Bilde 17). 
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4. BASISFUNKSJONER 

ESS-systemet har en meny med 3 funksjonsmoduser: 
NØDBREMSELYS, PARKERINGSLYS, TÅKELYS. 
 
Trykk kort på funksjonstasten for å bla i menyen. For hvert 
tastetrykk går du til neste modus. 

 
 

MODUSER FUNKSJONER 

 SLÅ PÅ/AV 
• Slå systemet på/av. 
• Innstillingsmodus. 

1 NØDBREMSELYS • Nødbremselys. 

2 PARKERINGSLYS 
• Nødbremselys. 
• Tent parkeringslys. 

3 TÅKELYS 
• Nødbremselys. 
• Blinkende tåkelys. 

 

 

FUNKSJONSTAS
T 
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Slå på 
Trykk på funksjonstasten helt til LED-en tennes. Hver gang du slår på systemet, er det i 
modus . 

Slå av 
Før systemet til modus 0 for å slå det av. Trykk kort på funksjonstasten og slipp den for å gå 
fra en modus til en annen. Avslått - bekreftes av det øverste LED blinker 4 ganger.  

 

Merknad: Det anbefales å deaktivere nødbremselysfunksjonen på førerens hjelm hvis det også er en passasjer på 
motorsykkelen. 

 

4.1. Auto On / Off Funksjon 

Det er ikke nødvendig å slå på og av systemet hver gang motorsykkelens brukes: takket være den treaksede 
akselerasjonsmåleren, vil ESS-systemet gå over i «deep sleep»-modus (dvale) hvis hjelmen er ubevegelig i mer enn 60 
sekunder. Systemet aktiveres på nytt så snart en bevegelse påvises, og går tilbake til opprinnelig modus. 



NO  
 

18 

5. NØDBREMSELYS (modus 1) 

ESS-systemet er utstyrt med et LED-system som gir støtte ved nødbremsing. Hvis en nødbrems blir foretatt, vil ESS-
enhetens LED-lys blinke i noen sekunder. 
 
Bremselysets ømfintlighet kan reguleres på tre ulike nivåer:  
• Lavt: Bremselyset tennes kun ved bråbremsing. 
• Middels 
• Høyt: Bremselyset tennes kun ved lett bremsing. 
 
ESS-systemet er innstilt på HØYT nivå. 
 
Endre ømfintlighetsnivået på følgende måte:  
• Før systemet til “Innstillingsmodus”: start med avslått ESS-system, og trykk og hold inne funksjonstasten i mer enn 

7 sekunder, helt til LED-ene blinker raskt. 
• INNSTILLING AV LAVT NIVÅ: Trykk og hold inne funksjonstasten helt til LED-ene blinker en gang. Slipp opp tasten 

for å bekrefte valget. Systemet slås av. 
• INNSTILLING AV MIDDELS NIVÅ: Trykk og hold inne funksjonstasten helt til LED-ene blinker to ganger. Slipp opp 

tasten for å bekrefte valget. Systemet slås av. 
• INNSTILLING AV HØYT NIVÅ: Trykk og hold inne funksjonstasten helt til LED-ene blinker tre ganger. Slipp opp 

tasten for å bekrefte valget. Systemet slås av. 
 

Bytting mellom 1 nivå og andre kommer frem av 
følgende sekvens: 
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Merk: Funksjonen for Nødbremselys er aktivert i modusene 1, 2 og 3. 

Merk: På nettstedet www.n-com.it/Support ligger det en instruksjonvideo som forklarer hvordan man stiller inn 
ømfintlighetsnivået ved bremsing. 

 
6. PARKERINGSLYS (modus 2) 

Parkeringslyset slår på de nederste LED-ene til ESS-systemet, som alltid er tent under bruk. 
 
Hvis nødbremselyset slås på under bremsingen, blinker alle LED-ene. 

 
7. TÅKELYS (modus 3) 

Tåkelyset gir bedre sikt ved tåke eller begrenset sikt. Når denne modusen er valgt, tennes de nederste LED-ene til 
ESS-systemet vekselsvis. 
 
Hvis nødbremselyset slås på under bremsingen, blinker alle LED-ene. 
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8. BATTERI OG LADING 

Systemet varsler når batteriet er nesten utladet. De øverste LED-ene begynner å blinke for å varsle om RESERVE-
statusen. 
 

8.1. Opplading av systemet  

 
Bilde 18 

• For å lade systemet må det kobles til et USB-uttak med 
mini USB-kabelen som følger med. 

• Under ladingen blinker de øverste LED-ene til ESS-
systemet. 

• Når batteriet er ladet, slukkes LED-ene. 

 

Merknad: Hvis du ikke planlegger å bruke N-Com-systemet i en lengre periode, må du lade enheten helt opp, før du 
setter den bort – f.eks. til vintersesongen. 

Merknad: Hvis enheten ikke brukes på lang tid, må du utføre en full opplading på enheten minst en gang iløpet av 6 
måneder for å unngå mulig skade på batteriet. 

Merknad: Hvis N-Com-systemet er lagret i mer enn 6 måneder uten å være oppladet, kan det hende at enheten ikke 
slås på. I så fall må du lade N-Com-systemet på nytt i minst 24 timer (selv om den blå signaldioden ikke blinker), så 
prøv å slå på enheten igjen. 
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9. GARANTI 

Med denne GARANTIBEKREFTELSEN, garanterer Nolangroup kjøperen at produktet på kjøpstidspunktet, ikke har 
produksjons- eller materialfeil.  
 
Vi ber kjøperen om å:  
• Lese sikkerhets og bruksanvisningen. 
• Gjøre seg kjent med vilkårene og garantibestemmelsene.  
• Ta vare på den originale kjøpskvitteringen. Det vil være nødvendig å vise frem denne dersom skulle oppstå 

behov for reparasjoner som er dekket av garantien.  I slike tilfeller må produktet leveres til forhandleren der det 
ble kjøpt.  

 

9.1. Garantiens dekning og gyldighet 

Hvis noen defekter dekket av Garanti Sertifikat (Warranty Certificate) er oppdaget innen perioden notert på 
websiden (Support/Instructions Manuals) og basert på landet hvor produktet er blitt kjøpt (dokumentasjon via 
kjøpsdato angitt på kvitteringen), vil Nolangroup gjennom sitt distribusjonsnettverk og etter å ha verifisert skaden, 
ta ansvar for å reparere eller erstatte det skadde produktet. Nolan Group vil skaffe alt materiale og arbeid som er 
nødvendig for å reparere den angitte skaden/problem, med mindre skaden er forårsaket av et av elementene som 
er listet opp i neste avsnitt – «Unntak og begrensninger i garantien» 
 

9.2. Unntak og begrensninger i garantien 

Denne garantien dekker kun materielle feil og produksjonsfeil.  
Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for feil ved produktet som helt eller delvis skyldes, blant annet, det følgende: 
 
• Feil eller skader som har oppstått som følge av bruk utenom det vanlige.  
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• Skader som er oppstått som følge av upassende bruk som ikke er i overensstemmelse med det som er angitt i 
produktets bruks- og vedlikeholdsanvisning, som ble levert av Nolangroup.  

• Skjødesløshet og normal slitasje på indre og ytre deler.  
• Enhver skade som følger av en ulykke. 
• Enhver form for endring eller inngrep som er gjort på hjelmen eller N-Com-systemet av tredjeparter.  
• Bruk av tilbehør som ikke er kompatibelt med, og ikke godkjent av Nolangroup for den N-Com-modellen som 

er kjøpt.  
• Bruksdeler som vurderes som utsatt for slitasje ved bruk , som for eksempel oppladbare batterier eller koblinger 

mellom N-Com systemet og andre enheter.  
• Korrekt funksjon av kombinasjonen produkt/periferi når produktet er brukt sammen med tilbehør eller utstyr 

hvis kompatibilitet ikke er verifisert av Nolangroup.  
• Alle spesifikke og individuelle situasjoner som måtte oppstå under dynamisk bruk av hjelmen, som for 

eksempel, komfortproblemer under kjøring, eller aerodynamisk piping eller forstyrrelser.  
 
Nolangroup vil ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller skader som oppstår 
som en konsekvens (inkludert, uten noen som helst form for begrensning, personskader på én eller flere personer) 
av manglende overholdelse av forpliktelsene som følger av denne garantien, i tilknytning til Nolangroup-produkter. 
 

9.3. Fremgangsmåte ved eventuell reklamasjon 

Ved enhver form for reklamasjon under denne garantien, må kjøperen ta direkte kontakt med forhandleren hvor N-
Com-systemet med den antatte feilen ble kjøpt, og fremvise både det aktuelle produktet og originalkvitteringen. 
 
FØR MAN HENVENDER SEG TIL FORHANDLEREN ANBEFALER VI Å LESE BRUSKANVISNINGEN SOM FULGTE MED 
PRODUKTET, NØYE. 
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GARANTIEN ER KUN GYLDIG FRA KJØPSDATO, OG I DEN PERIODEN SOM ER FOUTSETT I KJØPSLANDET – se listen 
tilgjengelig på websiden (Support/Instructions manuals). 
Anvendelse av garantien forlenger ikke selve garantiperioden. Det vil si at dersom produktet eller en av dets deler 
erstattes, vil det nye produktet eller den enkelte delen ikke medføre en egen garantiperiode, man må alltid ta 
utgangspunkt i kjøpsdatoen for originalproduktet.  
Kun i tilfelle reparasjoner eller erstatning av elektroniske deler og dersom Nolangroup står for reparasjon eller 
erstatning av produktet, vil dette produktet ha en garantiperiode som tilsvarer den gjenværende garantiperioden for 
originalproduktet, eller på nitti (90) dager fra reparasjonsdato (den lengste perioden vil være den som gjelder). 
 
Reparasjonen eller erstatningen kan også gjøres med deler som har tilsvarende funksjon. De delene eller 
produktene som er byttet inn, blir Nolangroup sin eiendom. NOLANGROUP FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å 
ENDRE, UTEN FORVARSEL, FUNKSJONS-, KOMPATIBILITETS-, PROGRAMVARE-FUNKSJONER. 
 
Denne garantien har ingen innvirkning på kundens lovlige rettigheter under gjeldende nasjonal lovgivning, eller på 
forbrukerens rettigheter i forhold til selger slik det fremgår av kontrakten eller kjøps-/salgsdokument. 
 

9.4. Produktidentifikasjon 

N-Com produktene identifiseres med en kode som gjøre de mulig å spore og identifisere produktet. 
Identifiseringskoden finnes på etiketten som er limt på N-Com-systemet. 
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