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SIKKERHETS- OG BRUKSANVISNING 
 
 
Gratulerer så mye med å ha kjøpt et N-Com produkt. 
 
N-Com B601 er bygd med den mest mulig moderne teknologi og de beste materialene 
som finnes. Lange tester og omhyggelig utvikling av systemet har gjort det mulig å oppnå 
maksimal lydkvalitet. 
 
For mer informasjon om B601, og for å laste ned instruksjonene i PDF-format og installere 
den nyeste versjonen av maskinvaren, vennligst gå til www.n-com.it 
 

 
Firmware Versjon: 1.0.1 
 

 
GJELDENDE REGELVERK 
Produktene i N-Com-serien oppfyller følgende normer: 
 

B601 
Systemet Bluetooth oppfyller alle vesentlige sikkerhetskrav og de andre 
paragrafene i RED 2014/53/EU, 2009/65/EC, 2011/65/CE,  2012/19/EU -
Direktivet 

 

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

Du kan laste ned samsvarserklæringen fra nettsiden : www.n-com.it (Download section). 

 

Model: B601 X 
PMN: N-Com B601 X 

FCC ID: 
Y6MNCOM20 

IC: 

9455A-NCOM20  
 

R-NZ  

 

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk 
av slike merker av N-Com skjer på grunnlag av lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører 
respektive eiere. 
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1. VARSLER OG SIKKERHET 

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 B601-systemet medfører en vektøkning på ca. 105g 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: 
• Still inn telefonen for automatisk svar (se telefoninstruksjon). 
• Hvis telefonen ikke har denne funksjonen, må du stoppe kjøretøyet på et sikkert sted (i følge gjeldende 

trafikkregler) og deretter svare på anropet på vanlig måte. 
• Ikke foreta anrop med telefonen mens du kjører. Stopp kjøretøyet på et sikkert sted (i følge gjeldende 

trafikkregler), før dr ringer. 
• Juster lydstyrken slik at du ikke blir forstyrret eller distrahert mens du kjører. Du skal kunne høre lyder 

utenfra godt samtidig. 
• Ikke bruk mobiltelefon eller annet utstyr tilkoblet N-Com mens du kjører. 
• Respekten for gjeldende trafikkregler og sikker styring av motorsykkelen har absolutt prioritet i alle 

situasjoner. 
 

1.2. Bruk i sikre områder 

• Ved bruk av N-Com skal alle restriksjoner og indikasjoner som gjelder bruk av mobiltelefon følges. 
• 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. Interferens 

Alle telefoner og apparater med trådløs overføring kan utsettes for interferens som kan påvirke yteevnen til 
apparatet som er tilkoblet. Slike forstyrrelser skyldes ikke feil ved N-Com-systemet. 
 

1.4. 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: Still in volumet til N-Com-systemet eller lydkildene koblet til denne, før du bruker systemet på veien. 
Obs: For høyt volum kan skade hørselen.  
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 
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beskrivelsen av produktet. Dersom man er i tvil om hvordan dette gj;res, bør man henvende seg til egen 
N-Com-forhandler.  

Obs: Det at man lytter til andre apparater må ikke påvirke kjøringen, som har absolutt prioritet. Alle manøvre 
på elektroniske apparater og på N-Com systemet, skal utføres mens kjøretøyet står i ro, og i samsvar med 
trafikkreglene.  

 

1.5. 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. 
 

1.6. 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); -10° / +55°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. 
 

Batteri B601-system 503443 LiPo 3,7V – 800 mAh 
 

1.7. 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 

I N-Com B601-esken finner du: 

 
E-boks med ledninger 

 

  
Mikrofon Mikrofon for X-903 hjelm 

 

 

 

Oppladbart batteri Selvklebende tastatur 
 

 

 
 

Mini USB ledning Flathodet 
verktøy 

Vindhette til 
mikrofon 

 

 

 

 

 

  

Nøkkel, Skrue, Festebrakett til 
mikrofon 

Klistremerker for 
feste av mikrofon 

Tape strips til høytalere 
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3. INSTALLERING INN I HJELM X-1005, X-903 

Hjelmene X-1005 og X-903 er laget på en måte som gjør installasjonen EASYFIT av N-Com systemet, 
enklere. 
 
Viktig: før du installerer N-Com-systemet, anbefales det å notere produktets ID-kode som er festet på 
enheten (se kap. 18.4). 
 
Installasjonsvideo finner du på www.n-com.it / Support seksjonen. 
 

3.1. Innledende operasjoner 

• Fjern den indre komfortputen ved å følge de spesifikke instruksjonene i hjelmens brukermanual. 
Fjern også den mansjettstore justeringsknappen. 

• Fjern skumfyllstoffene fra N-Com ørepluggene og fra kinnputene av polystyren. Ta vare på 
fyllstoffene om du ønsker å bruke hjelmen uten å installere N-Com systemet. 

 

3.2. Installasjon av systemet i hjelmene X-1005 og X-903 

• På venstre side av hjelmen, åpne putebeskyttelsen (Fig. 1). Fjern fyllstoffene. Ta vare på det i tilfelle 
du skulle komme til å bruke hjelmen uten N-Com systemet installert.  

• Fjern N-Com-lokket som er plassert på venste side av hjelmen. For å utføre handlingen er det 
anbefalt å dytte lokket fra innsiden av hjelmen (Fig. 2). 

• Rengjør nøye ytre overflate av skallet for å sikre at det selvklebende tastaturet festes skikkelig. Sjekk 
at skallet er tørt og fritt for fett og skitt før tastaturet klistres på. 

• Fjern den beskyttende filmen fra baksiden av tastaturet ved hjelp av den dertil bestemte slippen 
(Fig. 3). 

• Før så flex-kabelen til tastaturet gjennom hullet i det ytre skallet (Fig. 4). 
• Lim tastaturet på skallet og press med jevnt trykk på hele overflaten slik at det fester seg skikkelig 

(Fig. 5). 
 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 

 
Fig. 4 

 
Fig. 5 
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Merknad: Pass på at ikke du limer kabelen til antennen og tastaturet fast under tastaturholderen. 
Merk: Pass på å ikke lime flexen til tastaturet på undersiden av tastatursholderen.  
Merk: Det kan ta opptil 24 timer før limet fester seg skikkelig. Utsett ikke hjelmen for atmosfærisk 

påvirkning i denne perioden. 
 
• Rett flex-kontakten på tastaturet etter e-boxen og sørg for at bokstaven "n" peker slik som det 

vises i Fig. 6. 
• Sett kontakten forsiktig in i støpselet og sjekk at det sitter godt (Fig. 7). 
• Koble batteriet til kabelsystemet. (Fig. 8). 
• Slå på N-Com-systemet (trykk på "ON" knappen i ca. 2 sekunder) for å sjekke at alt virker som det 

skal. 
NB: hvis systemet ikke virker, ta ut flex-kontakten og gjenta den tidligere handlingen der 
bokstaven “n” er posisjonert riktig som vist i Fig. 6. 

 

 
Fig. 6 

 
Fig. 7 

 
Fig. 8 

 
• Sikre flex-tastaturet i riktig utgang (Fig. 9). 
• Posisjoner e-box I sitt sete, og organiser keypad flex-kablene slik at de ikke kommer I veien for 

posisjoneringen av e-box, som illustert på Fig. 10, 11 og 12. 
 

 
Fig. 9 

 
Fig. 10 

 
Fig. 11 

 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

• Plasser venstre høytaler i den 
korrekte rammen, og sett in 
kabelen i riktig utgang. Om 
nødvendig, fest 
hodetelefonene ved å bruke 
den medfølgende limen (Fig. 
13). 
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3.3. Mikrofon plassering 

KUN FOR X-1005  
• Med hjelpet av verktøyet med flatt hode som fulgte med, åpne clip-en på høyre side av hjelmen 

som mikrofonen festes med (Fig. 14-15). 
• Plasser mikrofonen ved ønsket punkt og la det delen som er ti lovers løpe på innsiden av 

kinndekselet (Fig. 16). 
Merk: For å kunne garantere god kvalitet på taleoverføringen, anbefales det å stille inn lengden på 
mikrofonen på en slik måte at mottakeren ligger like foran munnen.  

• Lukk clip-en. Kontroller at den delen av mikrofonen med bokstaven ”n” på, er vendt mot innsiden 
av hjelmen (Fig. 17). 

 
Fig. 14 

 

 
Fig. 15 

 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 

 

KUN FOR HJELMEN X-903 
• Plassere denne spesifikke mikrofonen for integrerte hjelmer på riktig plass på hakestroppen (Fig. 

18). 
• Plasser mikrofonkabelen i det vertikale sporet. (Fig. 19) og fest den så bak kinnputen. Om 

nødvendig, løft sporpaddene og kinnputen ved hjelp av et flathodet verktøy (medfølger). 

 
Fig. 18 

 
Fig. 19 
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Fig. 20 

 
Fig. 21 

• Koble til mikrofonen til 
kontakten som kommer ut av 
e-boksen (Fig. 20). 

• Plasser kablene og kontaktene 
bak putebeskyttelsen, løft den 
ved hjelp av et flathodet 
verktøy (Fig. 21). 

 

 
Fig. 22 

 
Fig. 23 

• Før den lille USB-kabelen inn i 
det elastiske strikket som 
befinner seg på komfortputen 
(Fig. 22). 

• Plasser kabelen i den fremre 
delen av hjelmen (Fig. 23). 

 

 
Fig. 24 A – X-1005-HJELMEN 

 
Fig. 24 B – X-903-HJELMEN 

• På høyre side av hjelmen, 
brett putenflappen of sett inn 
batteri i batteriåpningen (Fig. 
24 A/B - 25). 
KUN FOR X-1005-HJELMEN: 
Fjern fyllstoffet. Ta vare på 
den i tilfellet du skulle ønske å 
bruke hjelmen uten at N-Com 
systemet er installert.   

 

 
Fig. 25 

 
Fig. 26 

• Plasser høyre høytaler på 
riktig plass, sett inn kabelen i 
det passende sporet (Fig. 26). 
Om nødvendig, sikre 
hodetelefonene ved hjelp av 
den medfølgende limen. 

 
• Plasser kabelstroppen og kontaktenen på baksiden av kinnputen, løft opp med hjelp av et flathodet 

verktøy. 
 
3.4. Reposisjonering av polstring.  
Peposisjonering av den indre komfortpolstringen gjøres i henhold til spesifikke instruksjoner som 
befinner seg i hjelmens brukermanual. 
 
Advarsel: Sjekk alltid at hakestroppen har riktig lengde og reguler den eventuelt som forklart i 

hjelmens bruksanvisning. 
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4. INSTALLASJON I X-LITE HJELMER 

Den følgende prosedyren skal følges for installasjon av n-com-system i x-lite hjelmer som ikke er X-
1005, X-903 model. 
 
Viktig: før du installerer N-Com-systemet, anbefales det å notere produktets ID-kode som er festet på 
enheten (se kap. 18.4). 
 
Installasjonsvideo finner du på www.n-com.it / Support seksjonen. 
 

4.1. Innledende operasjoner 

• Fjern den indre komfortpolstringen i henhold til de spesifikke instruksjonene i hjelmens 
brukermanual. 

• Om tilstede, fjern skumfyllstoffet fra N-Com-ørepluggene fra polystyren kinnputer. Ta vare på 
fyllstoffene om du ønsker å bruke hjelmen uten installert N-Com-system. 

 

4.2. Installasjon av systemet i hjelmen 

• Kople batteriet til ledningssystemet (Fig. 27). 
• Plasser batteriet i setet til den høyre polystyrenputen og fest det ved hjelp av en velcro reim (Fig. 

28). 
• Plasser høyre høyttaler i tilhørende sete i kinnputen og fest den med klistrelappen (Fig. 29). 
• Sett den høyre polystyrenputen inn i setet der den hører til. 

GJELDER KUN HELHJELMER: Tre hakestroppen gjennom hullet i polystyrenputen. 
 

 
Fig. 27 

 
Fig. 28 

 
Fig. 29 

 

 
Fig. 30 

• Plasser batteriets koplingsstykke bakom polystyrenputen. 
• Plasser kabelen i den fremre delen av hjelmen (Fig. 30). 
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KUN FOR X-702 HJELMEN 
• Kutt langs de striplede linjene på plastfliken på baksiden av komforthetten. 
• Plasser kabelen under plasttungen (Fig. 31). 

 
Fig. 31 

 
Fig. 32 

 
• Fjern N-Com-lokket som er plassert på venste side av hjelmen. For å utføre handlingen er det 

anbefalt å dytte lokket fra innsiden av hjelmen (Fig. 33). 
• Rengjør nøye ytre overflate av skallet for å sikre at det selvklebende tastaturet festes skikkelig. Sjekk 

at skallet er tørt og fritt for fett og skitt før tastaturet klistres på. 
• Fjern den beskyttende filmen fra baksiden av tastaturet ved hjelp av den dertil bestemte slippen 

(Fig. 34). 
• Før så flex-kabelen til tastaturet gjennom hullet i det ytre skallet (Fig. 35). 
 

 
Fig. 33 

 
Fig. 34 

 
Fig. 35 

 

 
Fig. 36 

• Lim tastaturet på skallet og press med jevnt trykk på hele 
overflaten slik at det fester seg skikkelig (Fig. 36). 

 
Merknad: Pass på å ikke lime flex-tastaturet på undersiden av tastaturstøtten. 
Merk: Hvis tastaturet viser seg å være posisjonert feil, ta det forsiktig bort fra hjelmen med en gang, og 

gjør plasseringen på nytt. 
Merk: Det kan ta opptil 24 timer før limet fester seg skikkelig. Utsett ikke hjelmen for atmosfærisk 

påvirkning i denne perioden. 
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• Rett flex-kontakten på tastaturet etter e-boxen og sørg for at bokstaven "n" peker slik som det 
vises i Fig. 37. 

• Sett kontakten forsiktig in i støpselet og sjekk at det sitter godt (Fig. 38). 
• Slå på N-Com-systemet (trykk på "ON" knappen i ca. 2 sekunder) for å sjekke at alt virker som det 

skal. 
NB: hvis systemet ikke virker, ta ut flex-kontakten og gjenta den tidligere handlingen der 
bokstaven “n” er posisjonert riktig som vist i Fig. 37. 

 

Fig. 37 
 

Fig. 38 

 
• Sikre flex-tastaturet i det rette sporet (Fig. 39) og sett inn e-boksen på riktig plass på kinnputen 

(Fig. 40). 
• Plasser polystyrenputen midlertidig på innsiden av hjelmen og fortsett ved å følge neste paragraf.  
 

 
Fig. 39 

 
Fig. 40 

 

 

4.3. Mikrofonplassering 

HJELMER SOM KAN ÅPNES ELLER JET 
• Sett in mikrofonen i festebraketten (Fig. 41). 
• Posisjoner mikrofonen på venstre side av hjelmen ved å skru skruen til hovedrammen (Fig. 42). 

Kontroller at den delen av mikrofonen med bokstaven ”n” på, er vendt mot innsiden av hjelmen 
(Fig. 43). 

 

 
Fig. 41 

 
Fig. 42 

 
Fig. 43 
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NB: For enkelte hjelmer må man lage et spor for mikrofonholderen ved å skjære bort foret i 
hjelmkanten langs området som er fjernet på forhånd. 

 
INTEGRERTE HJELMER 
• Ta kinnputen av polystyren (Venstre side) og plasser mikrofonen på rett plass, som vist i Fig. 44. 

Kontroller at den delen av mikrofonen med bokstaven ”n” på, er vendt mot innsiden av hjelmen 
(Fig. 45). 

• Fest mikrofonen til puten ved hjelp av “festetape for feste av mikrofon” (Fig. 44). 
 

 
Fig. 44 

 
Fig. 45 

 
• Koble til mikrofonen til kontakten som er festet til e-boksen (Fig. 46).  
• Plasser venstre høyttaler i setet i kinnputen og fest den med klistrelappen (Fig. 47). 
• Sett den venstre polystyrenputen inn i setet der den hører til. 

GJELDER KUN HELHJELMER: Tre hakestroppen gjennom hullet i polystyrenputen. 
 

 
Fig. 46 

 
Fig. 47 

 

 

4.4. Reposisjonering av polstring.  

• Før den lille USB-kabelen inn i det elastiske strikket som befinner seg på komfortputen. 
• Peposisjonering av den indre komfortpolstringen gjøres i henhold til spesifikke instruksjoner som 

befinner seg i hjelmens brukermanual.   
 
Advarsel: Sjekk alltid at hakestroppen har riktig lengde og reguler den eventuelt som forklart i 

hjelmens bruksanvisning. 
Advarsel: Sjekk at mikrofonen er riktig plassert fremfor munnen etter at B601 har blitt installert i 

hjelmen. Plasseringen kan justeres ved å vri på den bøyelige stangen.  
Advarsel: Vindskjermen som er levert sammen med åpningshjelmen, kan gjøre det vanskelig å åpne 

og lukke hakebeskytteren når mikrofonen er installert. 
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5. FJERNE SYSTEMET 

For å fjerne systemet fra hjelmen, gjør du som ved montering, og tar av de ulike delene. 
 
Viktig: for å fjerne tastaturholderen, gjør du som følger. 
• Løsne tastaturholderen fra skallet (Fig. 48). 
• Fjern flex-tastaturet fra kontakten på e-boksen (Fig. 49). 
• Fjern tastaturholderen fullstendig fra hjelmen. 
 

 
Fig. 48 

 
Fig. 49 

 

 
Tastaturholderen kan fjernes hvis man ikke vil bruke systemet mer. Den kan derimot ikke gjenbrukes 
da den vil ha mistet klebeegenskapene. Henvend deg til din forhandler for å få en ny klistrelapp til 
tastaturholderen. 
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6. BASISFUNKSJONER 

Merknad: Før du tar N-Com-innretningen i bruk første gang, må batteriet lades fullstendig (minst 10 
timer). For best mulig batteriytelse anbefales det at de første ladingssyklusene fullføres uten 
avbrytelser. Senere er det også mulig å lade batteriet i kortere perioder. Det er best at 
ladingssyklusene fullføres uten avbrytelser når det er mulig. 
 

Slå på 
Trykk og hold inne knappen “n” i ca. 2 sekunder helt til ledlysene tennes 
og advarselslyden. 

Slå av 
Trykk og hold inne knappen “n” i ca. 6 sekunder helt til ledlysene tennes 
og advarselslyden. 

 

6.1. Justering av audio 

Lyden kan enkelt innstilles ved å trykke på knappene “” eller “”. En akustisk lyd høres når lyden 
når maksimums- eller minimumsnivået. 
Lyden er uavhengig for hver lydkilde. Når den er innstilt for en bestemt kilde (telefonsamtale, radio 
og Mp3-spiller), blir den lagret selv etter at systemet er slått av. 
Likevel, hvis lyden er satt i standby-modus, vil den påvirke volumnivåene på alle lydkildene. 
 

6.2. Multi-språk lyd-meldinger 

N-Com-systemet har talemeldinger som gir informasjon på systemet og på de aktive funksjonene. 

Språket som er standard, er engelsk. Språket i talemeldingene kan endres gjennom den spesifikke 

«firmware» som kan installeres med N-Com EASYSET-programmet. Vennligst se onlinehjelpen for 

instruksjoner om hvordan du endrer språkinnstillingene. 

 

Tilgjengelige språk: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Nederlandsk. 

 

 

Funksjonen er aktivert på enheten som en del av standardinnstillingene. Det er mulig å 
aktivere/disaktivere funksjonen TALEMELDINGER ved hjelp av programmet N-Com 
EASYSET. 

 

6.3. N-Com EASYSET 

 

“N-Com EASYSET” er programmet som gjør det mulig å håndtere og konfigurere B601-
systemet. Programmet kan lastes ned fra nettsiden www.n-com.it i seksjonen 
“Download”. Funksjonene som også kan styres fra N-Com EASYSET angis nedenfor med 
tilhørende ikon. 
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7. KONFIGURASJONSMENY 

I denne modusen foretas alle Bluetooth-synkroniseringer og andre justeringer. 
 
For å sette systemet i «setting»-modus (fra avslått system) trykker du og holder inne knappen “n” i 4 
sekunder, til den vokalvarselen “Configuration” ("Konfigurasjon") blir hørt. 
 
I oppsettmenyen trykker du på knappene “” og “” for å bla gjennom menyens ulike elementer. 
I produktene merket med “*”, er det mulig å aktivere/deaktivere funksjonen eller å utføre 
kommandoene ved å trykke på “n” tasten for å bekrefte. 
 
Følgende elementer utgjør “konfigurasjons” menyen: 
A. Mobiltelefon parring (kap. 8) 
B. Intercom parring (kap. 14) 
C. Universell tilkobling av Intercom (kap. 15) 
D. Tilkobling av andre telefon (kap. 10) 
E. Hurtioppringning * (kap. 9.1) 
F. Smart Navi System (kap. 11) 
G. Avbryt alle parene * 

For å eliminere alle Bluetooth-parene som er tilstede i enhetens minne, trykker du på “” eller “” 
-tasten til når lyden “Delete all pairings” ("Avbryt alle parene") høres. 
Trykk på "n" -bekreftelsesknappen for å avbryte alle Bluetooth-enhetene i minnet. 

H. Tilbakestill* 
For å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene, trykker du på “” eller “”-tastene til når 
"Reset” ("Nullstille") vokalvarsel høres. 
Trykk på "n" -bekreftelsesknappen for å tilbakestille enheten tilbake til fabrikkinnstillingene. 

I. Gå ut av konfigurasjonen * 
For å gå ut av "Oppsett" -menyen, trykk på “” eller “” tasten til når “Exit the configuration” ("Gå 
ut av konfigurasjon") vokalvarsel høres. 
Trykk på "n" -bekreftelsesknappen for å gå ut av "Konfigurasjon" -menyen. 
Hvis ingen tast trykkes innen 10 sekunder, går enheten automatisk ut av "Konfigurasjon". 

 
8. PARING AVTELEFON ELLER ANDRE BLUETOOTH-ENHETER 

• Kontroller at B601er avslått. 
• Still systemet til "Konfigurasjon" -menyen: trykk og hold "n" i 4 sekunder, til den vokalvarselen 

“Configuration” ("Konfigurasjon") blir hørt. 
• Trykk på “” -knappen og gå inn i "Telefonparing" -modus. 
• Aktiver søk etter Bluetooth-enheter på din anording (smartphone, GPS, Mp3-spiller). 
• Velg N-Com enheten. Hvis et passord blir forespurt, tast inn koden 0000 (fire nuller). 
• Etter noen sekunder aktiveres tilkoblingen mellom de to anordningene. 
 
Merknad: synkroniseringen blir lagret i hjelmen og i telefonen og forsvinner ikke når disse slås av. 

Denne prosedyren blir kun utført en gang. 
 

Automatisk tilkobling 
Når Bluetooth-enheten har blitt synkronisert, vil tilkoblingen skje 
automatisk ved oppstart av systemet.  

Manuell tilkobling 
Hvis tilkoblingen ikke skulle skje automatisk, er det mulig å tilkoble seg 
manuelt med Bluetooth-enheten, eller trykk og hold inne knappen “n” i 
ca. 2 sekunder. 
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9. MOBILTELEFONEN 

For å koble en mobiltelefon til B601-systemet, følg prosedyren som er illustrert i kap. 8. 
 

Svare på oppringing 
Trykk kort på en hvilken som helst knapp når du hører 
ringesignalet. 

Stemme respons (VOX phone) 

Når ringetonen høres, si noe ord høyt. Du kan aktivere / 
deaktivere “VOX phone” funksjoner ved å bruke N-Com 
EASYSET programmet på PC. Funksjonen er ikke aktiv i 
«Intercom-kobling». 

Stemmeoppringing Trykk og hold inne knappen “n” i ca. 2 sekunder. 

Legge på/Ikke svare på oppringing Trykk og hold inne knappen “n” i ca. 2 sekunder. 

Manuell tilkobling av telefon Trykk og hold inne knappen “n” i ca. 2 sekunder. 

 

9.1. Hurtivalg 

 

Ved å bruke N-Com EASYSET-programmet kan lagre de foretrukne tallene som kan 
hentes på "Hurtigvalg" -menyen. 

 
Minnekortnumre 
Slik tilordner du et eller flere kortnumre: 
• Still systemet i "Konfigurasjon" -modus: Fra systemutgang trykk og hold på "n" -tasten i 4 

sekunder, til den vokalvarselen “Configuration” ("Konfigurasjon") blir hørt. 
• Trykk på “” eller “” tasten til “Speed dial” (“Hurtigvalg”) talekommando høres. 
• Trykk på “n”bekreftelsesknappen “Speed dial 1” og “Phone connected” (“Hurtioppringning” 

og“Telefon koblet” ) talevarsler vil høres. 
• Trykk på “” eller “” taster for å velge hurtignummeret du vil tildele. Minnestillingen er bekreftet 

av “Speed dial 1” / “Speed dial 2” / “Speed dial 3”  ("Hurtigvalg 1" / "Hurtigvalg 2" / "Hurtigvalg 3") 
tale-advarsler. 

• På mobilen din (parret og koblet til N-Com-systemet), ring det telefonnummeret du har til hensikt 
å tilordne til den valgte hurtige samtaleposisjonen. Anropet avbrytes før det blir videresendt, og 
det valgte nummeret blir lagret med en bestemt bekreftelsessvarsvarsel (“Save Speed Dial 1” / 
“Save Speed Dial 2” / “Save Speed Dial 3”)  ("Lagre hurtigvalg 1" / "Lagre Hurtigvalg 2“ / " Lagre 
hurtigvalg 3 "). 

 
Bruke de lagrede numre 
For å gå inn i "Hurtigvalg" -menyen, trykk samtidig på “n” og “”-tastene (“Speed Dial”, "Hurtigvalg"), 
og bruk deretter “” og “”-tastene i bestilleren for å bla mellom elementene i menyen. 
Deretter trykker du på "n" -tasten for å bekrefte valget av ett av elementene som tilbys i rekkefølge: 

• Last number redial (Tilbakekall siste nummer) 
• Speed Dial 1 (Hurtignummer 1) 
• Speed Dial 2 (Hurtignummer 2) 
• Speed Dial 3 (Hurtignummer 3) 
• Cancelled (Avbryt) 

 

Hvis du ønsker å forlate "Hurtigvalg" -menyen, trykker du på “” eller “”-tastene til når 
kommandoen “Cancelled” ("Avbryt") er gitt og trykk på "ON" for å bekrefte. 
 

Merk: Hvis inntil 15 sekunder, ingen tast trykkes, blir "Kortnummer" forlatt. 
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9.2. Funksjonen Telefonkonferanse 

Når mobiltelefonen som er tilkoblet Bluetooth eller B601 blir oppringt, blir interkommunikasjonen 
midlertidig stoppet. Hvis man ønsker, er det likevel mulig å dele oppringingen med den andre 
hjelmen ved å ganske enkelt å aktivere interkommunikasjonen manuelt mens telefonsamtalen pågår. 
 

Aktivering av telefonkonferanse 
Trykk kort på knappen “n” under telefonsamtalen(kanal 1).  
Under samtalen trykk 2 ganger på “n”-tasten (kanal 2). 
Under samtalen trykk 3 ganger på “n”-tasten (kanal 3). 

Deaktivering av 
telefonkonferanse 

Trykk kort på knappen “n” under telefonsamtalen. 

 
Merk: Funksjonen "Telefonkonferanse" brukes kun med N-Com "900"/”600”-seriensystemene. 

 

10. STYRING AV TO TELEFONER (ELLER BLUETOOTH-ENHETER) 

B601-systemet kan koble seg til to Bluetooth-telefoner eller -enheter samtidig.  
Den andre telefonen (sekundær enhet) vil kunne motta samtaler, men ikke ringe opp. 
 
For å synkronisere den andre Bluetooth-telefonen (sekundær enhet): 
• Kontroller at B601 er avslått. 
• Still systemet til "Konfigurasjonsmeny": trykk og hold hold "n" tasten i 4 sekunder, til den 

vokalvarselen “Configuration” ("Konfigurasjon") blir hørt. 
• Trykk “”-knappen til du kommer til “Second mobile phone pairing” ("Andre telefonparring") -

modus. 
• Aktiver søk etter Bluetooth-enheter på din anordning (smartphone, GPS, Mp3-spiller). 
• Velg N-Com-systemet fra listen. Hvis et passord blir spurt, sett inn kode 0000 (fire nuller). 
• Etter noen sekunder blir tilkoblingen mellom de to enhetene aktivert. 
 
Når Bluetooth-enheten(e) er blitt koblet sammen, blir tilkoblingen automatisk når systemet er slått på. 
(Dvs. at når parringen er utført 1 gang, så husker systemet dette og kobler seg automatisk til parrede 
enheter). 
 
Hvis du ønsker å koble til en mobil og en GPS/Navigasjon for motorsykler, anbefales det å koble 
mobilen som Hovedenheten (kapittel 8) og GPS/navigasjon som nr. 2 eller «SECONDARY DEVICE», 
ved å følge fremgangsmåten beskrevet ovenfor. 
 
NB! All informasjon som sendes gjennom HFP profilen kan mottas fra den andre mobilen (eller annen 

enhet). Det er ikke mulig å lytte til informasjon sendt via A2DP-profilen. 
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11. SMART NAVI SYSTEM 

Med "SMART NAVI SYSTEM" -funksjonen kan du lytte til retningsanvisninger fra smarttelefonen, selv 
under en samtale i Intercom. 
Lyden stopper for å tillate overføring av retningsanvisninger fra smarttelefonen (Navigasjon) og 
gjenopprettes automatisk etter instruksjonene er gitt. 
 
Funksjonen "SMART NAVI SYSTEM" er deaktivert som standard på enheten. 
Du kan aktivere / deaktivere funksjonen fra konfigurasjonsmenyen (kapittel 7). 
 
NB: Med Smart Navi-systemet aktivert, stopper all lydinformasjon som kommer fra smarttelefonen (for 

eksempel varslingslyder) lyden midlertidig. 
 

 

Du kan aktivere / deaktivere “SMART NAVI SYSTEM” funksjoner ved å bruke N-Com 
EASYSET programmet på PC. 

 

12. MUSIKK VIA BLUETOOTH 

For å koble en mp3 til B601-systemet, følg prosedyren som er illustrert i kap. 8. 
 

Start musikkavspilling (Play)  Trykk på knappen “” i ca. 2 sekunder. 

Pausefunksjon (Pause) 
Når spilleren er tilkoblet og musikkavspilling pågår, trykk på 
knappen “” i ca. 2 sekunder. 

Neste spor (Skip) 
Når musikkavspilling pågår trykk på knappen “” i ca. 4 
sekunder. 

Forrige spor (Rew) 
Når musikkavspilling pågår trykk på knappen “” i ca. 4 
sekunder. 

 

12.1. Dele musikk ved hjelp av Bluetooth (A2DP Sharing) 

Under intercom-tilkobling er det mulig å begynne å spille musikk ved å trykke på knappen “” i ca. 2 
sekunder. Musikken overføres i begge systemene. 
Musikkdeling midlertidig deaktiverer intercom-samtalen, som kan startes på nytt ved å forstyrre 
musikkavspilling (trykk på knappen “” i ca. 2 sekunder). 
 
Merk: Musikken som deles via intercom kan styres av begge systemene, som for eksempel kan 

erstatte det musikalske sporet ved å trykke på den relaterte kommandoen. 
Merk: "Music share" kan bare brukes med N-Com "900"/"600" serie systemer. 

 

13. SATELTTBASERT NAVIGASJONSSYSTEM FOR MOTORSYKKEL 

B601 er kompatibel med de mest utbredte satelittbaserte navigasjonssystemene for motorsykkel – For 
å se en liste over kompatible modeller og flere detaljer, besøk nettsiden www.n-com.it 
 
For å synkronisere et navigasjonssystem til B601 følger du prosedyre som er illustrert i kap. 10. 
 
Merk: Intercom-tilkoblingen blir automatisk avbrutt når som helst av navigatøren og gjenopprettet på 

slutten av den. 
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14. INTERKOMMUNIKASJON N-COM 

N-Com B601-systemet tillater kommunikasjon med andre N-Com-systemer, opp til en maksimal 
distanse på ca 150 meter (i åpent felt uten hindringer). Kommunikasjonens ytelse varierer avhengig av 
hvilke N-Com systemer som brukes. 
 
Viktig: Prosedyren beskrevet i det følgende refererer kun til sammenkobling og arbeid mellom B601 
and N-Coms "900"/”600” serie systemer. 
For å parre N-Com-systemer som tilhører et annet område enn "900"/”600”-serien, vennligst se 
prosedyren beskrevet i kapittel 15 "Intercom Universal Intercom". 
 
Merknad: Kapasiteten og kvaliteten på kommunikasjonen kan variere merkbart avhengig av om det 

finnes hindringer, magnetfelt og aktuelle værforhold.  
 

14.1. Synkronisering av interkommunikasjon N-Com “900/600-serien” 

• Forsikre deg at systemet er helt avslått. 
• Still systemene i menyen "Konfigurasjon": trykk og hold på "n" -tasten i 4 sekunder, til den 

vokalvarselen “Configuration” ("Konfigurasjon") blir hørt. 
• Trykk på “”-knappen på begge systemene til du når "Intercom pairing" –modus. 
• På systemA trykk kommandoen relatert til "minnestilling" i hvilket system B skal brukes. 
 

Synkronisering KANAL 1 Trykk kort på knappen “n”. 

Synkronisering KANAL 2 Trykk 2 ganger på knappen “n”. 

Synkronisering KANAL 3 Trykk 3 ganger på knappen “n”. 

 
Intercom-tilkoblingen med den valgte kanalen aktiveres automatisk ved slutten av 
parringsprosedyren. 
 

14.2. Funksjoner for interkommunikasjon N-Com “900/600-serien” (tilkobling en etter en) 

For å etablere en Intercom-forbindelse med et av systemene som er tilstede i minnet, er det nok å 
trykke kommandoen relatert til kanalen der den er lagret. 
 

Tilkobling KANAL 1 Trykk kort på knappen “n”. 

Oppringing KANAL 2 Trykk 2 ganger på knappen “n”. 

Oppringing KANAL 3 Trykk 3 ganger på knappen “n”. 

Frakobling av aktiv interkommunikasjon Trykk kort på knappen “n”. 

 
Merk: i tilfelle hvor minnestillingen er tom, eller systemet ikke kan nås innen maksimal rekkevidde, 

eller allerede er opptatt med en telefonsamtale, høres en advarsel om vokalfeil. 
 
Merk: i tilfelle systemet i Intercom-tilkobling kommer utenfor rekkevidden (avbrutt intercom-

tilkobling), forsøker B601 automatisk å koble til igjen hvert 8. sekund. Doble varseltoner vil høres 
inntil Intercom-tilkoblingen ikke blir gjenopprettet. 
Hvis automatisk tilbakekobling ikke er ønsket, trykk på "ON" -tasten for å blokkere de automatiske 
tilbakekoblingsforsøkene. 
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15. “UNIVERSAL INTERCOM” INTERKOM 

B601-systemet kan kobles via Bluetooth til andre merker av intercom-systemer eller til andre N-Com-
systemer enn "900"/”600”-serien 1, takket være UNIVERSAL INTERCOM-funksjonen. 
 
Viktig: N-Com-systemer som tilhører andre serier enn "900"/”600”-serien må kobles til N-Com B601 
ved bruk av "Universal Intercom Intercom pairing" -prosedyren. 
 

15.1. Synkronisering med Universal Intercom 

N-Com-systemet er paret til det andre intercom-systemet (viderenevnt Intercom B) som om det var 
en mobiltelefon. 
 
• Kontroller at B601er avslått. 
• Still systemene i menyen "Konfigurasjon": trykk og hold "n" tasten i 4 sekunder, til den 

vokalvarselen “Configuration” ("Konfigurasjon") blir hørt. 
• Trykk “” til du velger "Universal intercom Pairing". 
• Sett Interkom B i synkroniseringsmodus for mobiltelefon (se bruksanvisningen til Interkom B). 
• Etter noen sekunder, vil Interkom B avgi et lydsignal som bekrefter tiklobling. 
 
Merk: Systemet som er parret via UNIVERSAL INTERCOM, lagres i den første minneplassen (kanal) 

som er tilgjengelig. 
 

15.2. Universal Intercom Funksjonen 

For å aktivere og deaktivere lyden mellom de to hjelmene: 
 
Fra N-Com B601-systemet: 
Tilkoble elle frakoble Interkom B som med en normal N-Com interkom (kapittel 14). 
Interkom B kan mottasignal som må besvares med en kommando for åta imotsamtale. 
 
Fra interfon B: 
Trykk på kommandoen “Taleanrop / Gjenta det siste nummeret”.  
For å frakoble interkommunikasjonen trykker du på “Legge på/Ikke svare på oppringing” på nytt. 
 
Merknader:  
• Under bruk av Universal Intercom, er B601 systemet aktivt tilkoblet kun til hoved-enheten (Ikke 

andre enheter man har tilkoblet som sekundær o.l.). 
• Det er mulig at interkom-systemet som er tilkoblet N-Com B601 ikke godtar tilkobling til en 

mobiltelefon samtidig. 
• Bare ett system som er parret i Universal Intercom-modus, kan lagres. 

                                                 
1 Bortsett fra Bluetooth Kit og Bluetooth Kit 2, som ikke er kompatible 
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16. BATTERI OG LADING 

16.1. Signal om utladet batteri 

Systemet varsler brukeren om at batteriet nesten er utladet ved hjelp av et talesignal under bruk. 
Fra det første varselet er det en gjenværende driftstid på ca. 1 time. Advarselen gjentas hvert 10. 
minutt.  
 

16.2. Sjekkbatterinivå 

LED indikator 
Når systemet er skrudd på, blinker det blå LED lyset raskt for å indikere batteri-nivået. 
4 blink = høy, 70 ~ 100% 
3 blink = medium, 30 ~ 70% 
2 blink = lav, 0 ~ 30% 
 
Umiddelbar stemme-indikator  
Når du skrur på systemet, hold “n” og ”” inne samtidig i ca 3 sekunder inntil du hører 3 høye 

pipelyder. Det vil deretter være en stemmekontroll som angir batteri-nivået.  

Derimot, om du slipper knappene så snart systemet har skrudd seg på, vil du ikke motta batteri-nivå 
via stemme-indikatoren. 
 

16.3. Opplading av systemet 

 

• For å lade systemet kobles det til batteriladeren eller til et 
USB-uttak ved hjelp av mini USB-ledningen som medleveres. 
Ladingen foregår på følgende måte: 

Bilde 50 

 

System  
B601 av 

Når B601-systemet tilkobles batteriladeren, begynner det blå LED-lyset å blinke raskt.  
Når batteriet er fulladet, blir det blå LED-lyset fast. 

System  
B601 på 

Når B601-systemet tilkobles batteriladeren, begynner det blå LED-lyset å blinke raskt. 
Når batteriet er fulladet, returnerer det blå LED-lyset til standard blinking. 

 
Merk: 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. 
Merk: 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. 
Merk: 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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17. KOMMANDOOVERSIKT 

 
Knapp  n   

 
+ 
 

B
as
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fu
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 Slå på 2 sec    

Slå av 6 sec    

Øke volum  X   

Senke volum   X  
 

B
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o
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et

er
 

Svare anrop* X X X  

Stemmeanrop 2 sec    

Hurtigvalg Meny** X  X  

Legge på/ikke svare 2 sec    

Manuell tilkobling til enhet 2 sec    

Aktivering avTelefonkonferanse 
KANAL 1 

X    

Aktivering avTelefonkonferanse 
KANAL 2 

x2    

Aktivering avTelefonkonferanse 
KANAL 3 

x3    

Deaktivering konferanse X    
 

M
u

si
kk
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lu

et
o

o
th

 Starte musikkavspilling (Play)  2 sec   

Pausefunksjon (Pause)  2 sec   

Neste spor (Forward)  4 sec   

Forrige spor (REW)   4 sec  

Deling av musikk A2DP 
 

2 sec   
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e 
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0/

60
0)

 

Tilkobling KANAL 1 X    

Frakobling aktivert interkom  X    

Anrop KANAL 2 x2    

Anrop KANAL 3 x3    

 
*Trykk på hvilken som helst tast på N-Coms tastatur. 
**Trykk på tastene samtidig. 
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18. 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.  

 

18.1. Garantiens dekning og gyldighet 

Dersom man skulle oppdage en hvilken som helst feil som dekkes av garantien, i løpet av den 
perioden garantien er gyldig i kjøpslandet (vennligst se den vedlagte tabellen), med utgangspunkt i 
kjøpsdatoen på den originale kvitteringen, vil Nolangroup, gjennom sitt distribusjonsnettverk og etter 
å ha verifisert skaden, ta ansvar for å reparere eller erstatte det skadde produktet. Nolangroup vil 
skaffe alt materiale og arbeid som er nødvendig for å reparere den angitte skaden, med mindre 
skaden er forårsaket av et av elementene som er opplistet i neste avsnitt – «Unntak og begrensninger 
i garantien». 
 

18.2. 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.  
• 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. 
 
 



NO  
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18.3. 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. 
GARANTIEN ER KUN GYLDIG FRA KJØPSDATO, OG I DEN PERIODEN SOM ER FORUTSETT I 
KJØPSLANDET (vennligst se den vedlagte tabellen).  
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. 
 

18.4. 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 B601-systemet. 
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18.5. Garantiperiode N-Com 

LAND 
TO ÅRS 

GYLDIGHET 
ETT ÅRS 

GYLDIGHET 

 
LAND 

TO ÅRS 
GYLDIGHET 

ETT ÅRS 
GYLDIGHET 

ALBANIA   X  LIBANON   X 

ALGERIE   X  MACEDONIA   X 

SAUDI-ARABIA   X  MALAYSIA   X 

ARGENTINA   X  MALTA X   

AUSTRALIA   X  MAROKKO   X 

ØSTERRIKE X    MAURITIUS   X 

BAHRAIN   X  MEXICO   X 

BELGIA X    MONTENEGRO   X 

BERMUDA   X  NORGE   X 

BOLIVIA   X  NY-CALEDONIA   X 

BOSNIA-
HERZEGOVINA 

  X 
 

NEW ZEALAND   X 

BRASIL   X  OMAN   X 

BULGARIA X    NEDERLAND X   

BURKINA FASO   X  PAKISTAN   X 

CANADA   X  PARAGUAY   X 

CANADA   X  PERU   X 

CHILE   X  FRANSKPOLYNESIA   X 

KINA   X  POLEN X   

CIPRO X    PORTUGAL X   

COLOMBIA   X  QATAR   X 

SØR-KOREA   X  TSJEKKIA X   

COSTA RICA   X  SLOVAKIA X   

DANMARK X    REUNION   X 

ECUADOR   X  ROMANIA X   

EL SALVADOR   X  RUSSLAND   X 
DE FORENTE 
ARABISKE EMIRATER 

  X  SAINT-MARTIN   X 

FILIPPINENE   X  SERBIA   X 

FINLAND X    SINGAPORE   X 

FRANKRIKE X    SLOVENIA X   

TYSKLAND X    SPANIA X   

GHANA   X  USA   X 

JAPAN   X  SØR-AFRIKA   X 

JORDAN   X  SVERIGE X   

STORBRITANNIA X    SVEITS   X 

HELLAS X    THAILAND   X 

GUADALUPE   X  TAIWAN   X 

GUATEMALA   X  TANZANIA   X 

FRANSK GUYANA   X 
 TRINIDAD OG 

TOBAGO 
  X 

HONG KONG   X  TUNISIA   X 

INDONESIA   X  TYRKIA   X 

IRAN   X  UKRAINA   X 

ISLAND   X  UNGARN X   

ISRAEL   X  VENEZUELA   X 

KAZAKHSTAN   X  ZAMBIA  X 

KWAIT   X     
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