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VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 

Dank u voor de aankoop van een N-Com product. 

 

N-Com B101 is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne 

technologieёn en de beste materialen. Door middel van de vele tests en de 

nauwgezette ontwikkeling van het systeem werd de hoogste audiokwaliteit 

bereikt. 

 

Lees de intructies goed door alvorens het product te gebruiken. 

 

Voor meer informatie over de B101, handleidingsvideos en het installeren van de 

laatste versie van de firmware, gaat u naar www.n-com.it 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het logo en de handelsnaam Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken eigendom van Bluetooth 

SIG, Inc., en hun gebruik door N-Com is onderhevig aan licentie. Andere merken en handelsnamen 

behoren tot de respectievelijke eigenaars. 
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1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID 

Product in overeenstemming met de Richtlijn 2014/53/EU (RED). Volledige conformiteitsverklaring te 

downloaden op www.n-com.it 

 

Lees aandachtig deze handleiding, evenals de onderstaande eenvoudige normen. Het niet respecteren van 

deze normen kan gevaarlijke situaties veroorzaken. 

 

Aandacht: het product mag niet worden gebruikt in officiële en niet officiele competities, op motorbanen, 

circuits, pistes en dergelijken. 

Aandacht: de installatie van het N-Com systeem vehoogt het gewicht met ongeveer 100-120 g, wat moet 

worden opgeteld bij het gewicht van de helm en de andere accessoires. 

Waarschuwing: de elektronische delen van het N-Com systeem aan de binnenkant van de helm zijn niet 

waterbestendig. Men moet dus vermijden dat de helm aan de binnenkant nat wordt, ook de 

binnenvoering, om het systeem niet te beschadigen. Als er water in de helm filtert, verwijder dan de 

comfortkap van de helm en laat deze aan de lucht drogen. 

 

1.1. Verkeersveiligheid  

Respecteer alle van kracht zijnde verkeersregels. Tijdens het rijden mogen de handen enkel worden gebruikt 

om het voertuig te besturen. Elke handeling in verband met het N-Com systeem moet worden uitgevoerd 

wanneer het voertuig stilstaat. In het bijzonder: 

• Voorzie de telefoon van de automatische antwoordfunctie (raadpleeg de instructies van de telefoon in 

verband met deze functie). 

• Indien de telefoon deze functie niet heeft stopt men het voertuig op een geschikte plaats, waarbij men de 

verkeersregels dient te respecteren, vooraleer men de oproep beantwoordt. 

• Niet telefoneren tijdens het rijden. Stop het voertuig op een geschikte plaats waarbij men de 

verkeersregels dient te respecteren, en daarna voert men het telefoongesprek uit. 

• Regel het volume zodanig dat het niet hindert of zorgt voor afleiding tijdens het rijden, en zodanig dat 

men steeds de externe geluiden op een duidelijke manier kan horen. 

• Voer tijdens het rijden geen handelingen uit aan de telefoon of aan andere apparatuur die aangesloten is 

aan N-Com. 

• In elk geval moet men eerst en vooral de verkeersregels nakomen en het voertuig besturen. 

 

1.2. Het gebruik op veilige plaatsen 

• Voor het gebruik van N-Com moet men alle beperkingen en indicaties respecteren in verband met het 

gebruik van GSM’s. 

• Schakel de GSM of het N-Com systeem niet aan wanneer dit verboden is of wanneer het apparaat 

interferenties of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. 

• Schakel uit wanneer men brandstof tankt. Gebruik het N-Com systeem niet in tankstations. Gebruik het 

mechanisme niet in de nabijheid van brandstoffen of chemische producten. 

• Schakel uit in de nabijheid van ontplofbaar materiaal. 

 

1.3. Storingen 

Alle telefoons en draadloze zendapparatuur kunnen storingen ondergaan die ook invloed kunnen hebben 

op de prestaties van het apparaat waar deze aan verbonden zijn. Zulke storingen kunnen niet worden 

toegeschreven aan een defect aan het N-Com systeem. 

 

1.4. Het gebruik op gepaste wijze 

Gebruik het mechanisme enkel in de normale positie, zoals beschreven in de relatieve documentatie van het 

product. Probeer niet om het N-Com systeem te demonteren, te forceren of delen ervan te wijzigen. 

http://www.n-com.it/
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Let op: Het volume van het N-Com systeem en van de aangesloten geluidsbronnen regelen vóór het gebruik 

op de weg. 

Let op: Het gebruik van een te hoog volume kan beschadigingen aan het gehoor veroorzaken. 

Let op: Een niet correcte installatie van het systeem in de helm kan de aerodynamische kenmerken en de 

veiligheid van de helm zelf veranderen waardoor er een gevaarlijke situatie gecreëerd kan worden. Het N-

Com systeem installeren zoals voorgeschreven in de bijsluiter van het product. In geval van twijfels dient u 

zich te wenden tot uw N-Com verkooppunt. 

Aandacht: Het gebruik van andere toestellen mag absoluut geen invloed hebben op uw rijgedrag. Handel op 

de elektronische toestellen en op het N-Com systeem wanneer het voertuig stilstaat, zodat de 

verkeersregels gerespecteerd worden. 

 

1.5. Gekwalificeerd personeel 

Enkel gekwalificeerd personeel mag technische assistentie verlenen op dit product. Wanneer het slecht 

werkt, wendt men zich tot uw vaste verkoper. De helm is een veiligheidsproduct, het forceren van de helm 

en/of van het inwendig elektronisch systeem kan gevaarlijk zijn en doet de garantie van het product 

vervallen. 

 

1.6. Accessoires en batterijen 

• Gebruik voor het mechanisme enkel door Nolangroup goedgekeurde types van batterijen, batterijladers 

en accessoires. 

• Het gebruik van andere types dan aangeduid kan gevaarlijk zijn en doet alle garantie vervallen. 

• Voor de beschikbaarheid van de goedgekeurde accessoires, wendt u zich tot uw vaste verkoper. 

• Wanneer men de stroomtoevoerkabel van welk accessoire dan ook of van de batterijlader losmaakt, trekt 

men aan de plug en niet aan de kabel zelf. 

• Gebruik de batterijen niet voor andere doeleinden. 

• Gebruik nooit beschadigde batterijladers of batterijen. 

• Veroorzaak geen kortsluiting aan de batterijen. 

• Bewaar de batterijen op een temperatuur tussen 0° / +45°C (Opladen); -10° / +55°C (Gebruiksduur). 

• Brand- en ontploffingsgevaar: werp de batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge 

temperaturen! 

• Werp de batterijen niet bij het stadsafval. Verwerk de batterijen door de lokale normen te respecteren. 

• Draag de helm niet wanneer de batterij wordt opgeladen. 

• De helm mag niet binnen handbereik van kinderen, zonder toezicht, gelaten worden omdat de batterijen 

eventueel ernstige problemen voor hun gezondheid zouden kunnen veroorzaken. 

 

1.7. Afvalverwerking 

Als referentie gebruikt men deze handleiding en de relatieve handleiding van de andere delen van het N-

Com systeem, voor de afvalverwerking van het systeem. Nadat men het systeem heeft verwijderd, handelt 

men volgens onderstaande indicaties: 

 

• De aanwezigheid van een rijdende emmer met een streep erdoor wijst erop dat het product 

binnen de EEG aan het einde van zijn levensduur op een speciale manier verwerkt moet 

worden. 

• Deze producten niet verwerken met niet gescheiden huisafval. 

• De correcte verwerking van verouderde apparaten draagt toe tot het voorkomen van mogelijke 

negatieve gevolgen voor de gezondheid en voor het milieu. 

• Binnen de Europese Unie zorgt de verkoper bij het leveren van de nieuwe apparatuur voor de gratis 

inzameling van gebruikte apparatuur, zolang deze equivalent is aan één-op-één. 

• Voor meer gedetailleerde informatie in verband met de afvalverwerking van verouderde apparaten, 

contacteert men de gemeente, de dienst voor afvalverwerking of de winkel waar men het product 

heeft gekocht. 
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2. INHOUD VAN DE VERPAKKING 

In de verpakking van N-Com B101 bevindt zich het volgende: 

 

 
 

e-box B101 Speaker + Keypad met kabel (bedrading links) 

 

 

 

Speaker + Microfoon (bedrading rechts) Batterij 

 

 

 

Kabel USB C Adapter toetsenbord 

N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x) 
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3. INSTALLATIE IN DE HELM 

Belangrijk: voordat het N-Com systeem wordt geïnstalleerd, wordt aanbevolen om de identificatiecode 

van het product te noteren (zie hfdst. 11.4). 

 

Op de website, www.n-com.it vindt u de installatievideo onder het kopje 'Support'. 
 

3.1. Aansluiten van de batterij 

• Open de doos (Fig. 1). 

• Sluit de connector van de batterij aan aan de binnenkant (Fig. 2), houdt daarbij rekening met de 

juiste insteekrichting. Gebruik indien nodig het meegeleverde gereedschap met platte kop om de 

connector volledig in het andere deel te steken. 

• Sluit de doos vervolgens (Fig. 3). 

 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 

3.2. Voorbereidende handelingen 

• Voordat het B101 systeem in de helm wordt geïnstalleerd, moet de correcte inschakeling van het 

systeem gecontroleerd worden. Houd de toets “n” ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de blauwe 

LED oplicht op het toetsenbord en het geluidssignaal wordt gehoord. Voer de installatie uit.  

• Verwijder de comfortkap (zie de gebruiksaanwijzing van de helm). 

• Verwijder de schroef van de randpakking met behulp van de daarvoor bestemde sleutel (Fig. 4). 

• Verwijder de volledige randpakking zoals wordt aangeduid in Fig. 4, en dus ook de 

comfortbekleding. 

• Verwijder de “N-Com” dopjes van de randpakking van de kap en van de linker kant van de helm. 

 

 

Fig. 4 

 

Fig. 4B – ENKEL VOOR HELM N87, N80-8, N100-5 

 

http://www.n-com.it/


NL  
 

8 

• Voordat het systeem N-Com wordt geïnstalleerd, moet al het vulmateriaal (indien aanwezig) uit 

de helm verwijderd worden (hiervoor verwijzen wij u door naar het instructie boekje van de 

desbetreffende helm). 

 

 

Optie 1 

 

Optie 2 

 

Opmerking: bewaar al het vulmateriaal in gavel de helm nadien weer moet gebruikt worden zonder 

het geïnstalleerde systeem N-Com. 

 

3.3. Installatie van het systeem B101 in de helm 

 
Fig. 5 

• Sluit de linkerkabel aan op het andere deel, 

zoals is aangeduid in Fig. 5. 

 

Opmerking: de bedrading links bestaat uit 

speaker en toetsenbord. 

 

 
Fig. 6 

• Sluit de rechterkabel aan op het andere deel, 

zoals is aangeduid in Fig 6. 

 

Opmerking: de bedrading rechts bestaat uit 

speaker en microfoon. 
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Fig. 7 

• Plaats het systeem in de daarvoor bestemde 

zitting achteraan de helm, en druk het er 

helemaal in (Fig. 7). 

 

 
Fig. 8 

OPMERKING: voor de positionering van de 

bedrading en van de microfoon in de helm 

N100-5 moeten de aanwijzingen in de specifieke 

box gevolgd worden. 

 

• Stop de kabel in de helm, en klik de rechter 

clip vast in de daarvoor bestemde zitting (Fig. 

8). 

 

 
Fig. 9 

• Positioneer de microfoon in de daarvoor 

bestemde zitting rechts in de helm, en 

koppel het metalen deeltje vast in de gleuf in 

de koppeling van het kinstuk (Fig. 9). 

 

Aandacht: controleer of de kant van de 

houder van de microfoon met de opschrift 

“n” naar de binnenkant van de helm is 

gericht. 

 

 
Fig. 10 

OPMERKING: voor de positionering van het 

toetsenbord in de helmen N87, N80-8 en N100-

5 moeten de aanwijzingen in de specifieke box 

gevolgd worden. 

 

• Stop de kabel in de helm. 

• Monteer de randpakking weer, en bevestig 

ze met de daarvoor bestemde schroef. 
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ENKEL VOOR HELM N100-5 – positionering van de bedrading en de microfoon 

 

Positionering van de bedrading rechts en van de microfoon: 

• Til de plastic bekleding van het zijstuk op (Fig. 11). 

• Plaats de microfoon in de opening (Fig. 12), positioneer hem in de specifieke zitting, en koppel 

het metalen deeltje vast in de gleuf in de koppeling van het kinstuk (Fig. 13).  

Aandacht: controleer of de kant van de houder van de microfoon met de opschrift “n” naar de 

binnenkant van de helm is gericht. 

• Plaats de kabel in de helm en positioneer de rechter clip in de zitting (Fig. 14). 

• Herpositioneer de plastic bekleding van het zijstuk achter de twee bevestigingen (Fig. 15). 
 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 
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ENKEL VOOR HELM N100-5 – positionering van de bedrading en de microfoon 

 

Positionering van de bedrading links: 

• Til de plastic bekleding van het zijstuk op (Fig. 16). 

• Plaats de kabel in de helm. 

• Herpositioneer de plastic bekleding van het zijstuk achter de twee bevestigingen (Fig. 17). 

 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 
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ENKEL VOOR HELM N87, N80-8, N100-5 – positionering van het toetsenbord 
 

Belangrijk: voor de installatie van het toetsenbord op de helmen N87, N80-8, N100-5 moet het 

accessoire “ADAPTER TOETSENBORD” gebruikt worden dat wordt bijgeleverd in de verpakking. 

 

LETTER ADAPTER COMPATIBELE HELMEN 

B N100-5/PLUS, N87/PLUS 

D N80-8 

 

• Plaats de specifieke houder voor uw helm in de kabel van het toetsenbord (Fig. 18). 

• Draai de houder van het toetsenbord zodanig dat deze wordt gepositioneerd zoals in Fig. 19 en 

koppel ze vast aan het toetsenbord (Fig. 20). 

• Stop de kabel in de helm. 

• Open de rubberen dop van het systeem B101. 

• Monteer de randpakking weer, en bevestig ze met de daarvoor bestemde schroef. 

• Koppel het toetsenbord vast aan de helm door de haken vast te klikken (Fig. 21). 

• De correcte positionering van het toetsenbord is zoals wordt getoond in Fig. 22. 
 

 
Fig. 18 

 
Fig. 19 

 
Fig. 20 

 
Fig. 21 

 
Fig. 22 
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• Positioneer de linker en rechter luidspreker in de zittingen in de polystyreen delen. Draai de 

luidsprekers indien noodzakelijk een beetje in hun zitting. 

• Hermonteer de comfortkap. 

 

3.4. Regeling van de microfoon 

Dankzij het systeem B101 kan de positie van de microfoon geregeld worden om de positionering in 

de verschillende modellen van helmen te vergemakkelijken. Handel als volgt: 

 

• Open de clip die op de staaf van de microfoon is geplaatst, zoals is aangeduid in Fig. 23. 

• Regel de microfoon (Fig. 24). 

• Sluit de clip (Fig. 25). 

 

 

Fig. 23 

 

Fig. 24 

 

Fig. 25 

 

Om de goede transmissiekwaliteit van de stem te garanderen, wordt aanbevolen om de spons van de 

microfoon binnen bereik van de mond te plaatsen. 
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3.5. Verwijdering van het B101 systeem uit de helm 

Handel als volgt om het B101 systeem uit de helm te halen: 

• Verwijder de comfortkappen en de randpakking van de kap. 

• Verwijder het toetsenbord van de kap. 

 

ENKEL VOOR HELM N87, N80-8, N100-5 – verwijdering van het toetsenbord 

 

• Verwijder het toetsenbord uit de kap zoals is aangeduid in Fig. 26. 

• Draai het toetsenbord linksom (Fig. 27). 

• Verwijder de comfortkappen en de randpakking van de kap. 

 

 
Fig. 26 

 
Fig. 27 

 

 
Fig. 28 

• Koppel de rechter clip los van de kap met 

behulp van een platte schroevendraaier (of 

soortgelijk) zoals wordt aangeduid in Fig. 28. 

 

 
Fig. 29 

• Verwijder het systeem B101 helemaal uit de 

helm met behulp van een platte 

schroevendraaier (of soortgelijk), en 

herinstalleer de zijstukken en de pakking. 
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4. BASISFUNCTIES 

Opmerking: Voordat het N-Com mechanisme voor de eerste keer gaat gebruikt worden, moet de 

batterij voor minstens 10 uur opladen. Om de beste prestaties van de accu te verkrijgen, moeten de 

eerste laadcycli compleet zijn. Vervolgens kan de batterij ook voor kortere periodes opgeladen 

worden. Het is alleszins beter om een volledige laadcyclus uit te voeren. 

 

Inschakeling Houd de toets “n” ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de leds oplichten. 

Uitschakeling Houd de toets “n” ongeveer 4 seconden ingedrukt tot de leds uitgaan. 

 

4.1. Regeling van het volume 

Met de toets “” of de toets “” kan het volume eenvoudig geregeld worden. Wanneer het 

maximum of minimum volume wordt bereikt, wordt een geluidssignaal geproduceerd. 

 

Opmerking: het volumeniveau dat tijdens de reis is ingesteld, wordt niet in het geheugen opgeslagen 

als het systeem is uitgeschakeld. Elke keer dat het N-Com systeem wordt ingeschakeld, wordt de 

audio hervat op het standaard volumeniveau. 

 

4.2. Functie Auto Off 

De “Auto Off” functie maakt het mogelijk dat het N-Com systeem zichzelf uitschakelt na 5 minuten 

zonder actieve Bluetoothverbinding (telefoon, GPS, audiosysteem van de motor, etc). 

 

5. AANSLUITING BLUETOOTH SYSTEMEN 

Opdat het B101 systeem kan verbonden worden met een ander Bluetooth systeem moet dit laatste 

eerst aangesloten worden op het N-Com systeem. 

De procedure van de aansluiting is dezelfde voor elk type van Bluetooth systeem: zaktelefoons, MP3 

Bluetooth spelers, navigatiesystemen, enz. 

 

• Controleer of de B101 is uitgeschakeld. 

• Zet het systeem in de pairingmodus: houd de toets “n” 4 seconden tot de LED snel knippert en de 

luidspreker een scherpe toon produceert. 

• Activeer op het Bluetooth systeem het zoeken naar andere Bluetooth systemen. 

• Selecteer het N-Com systeem. Voer 0000 (vier nullen) in als een password wordt gevraagd. 

• De verbinding tussen de twee systemen zal binnen enkele seconden geactiveerd worden. 

 

Opmerking: de verbinding wordt bewaard door de helm en door de telefoon, en wordt niet verloren 

wanneer ze uitgeschakeld worden. Deze procedure moet dus één keer uitgevoerd worden. 

 

Opmerking: als er meerdere apparaten zijn aangesloten op het N-Com systeem zullen de 

aansluitingen door het systeem zelf worden opgeslagen. Wanneer ingeschakeld, zal het N-Com 

systeem automatisch verbinding maken met het laatst verbonden Bluetooth systeem. 

 

Automatische verbinding 
Na de aansluiting van het Bluetooth systeem gebeurt de verbinding 

automatisch wanneer het systeem wordt ingeschakeld.  

Handmatige verbinding 

Indien de verbinding niet automatisch gebeurt, kan de verbinding 

handmatig uitgevoerd worden via het Bluetooth systeem of of Houd de 

toets “n” 2 seconden ingedrukt. 
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6. ZAKTELEFOON 

Om een zaktelefoon te pairen met het systeem B101 moet de procedure in Hfdst. 5 gevolgd worden. 

 

Oproep beantwoorden 
Druk eventjes op eender welke toets wanneer u het belsignaal 

hoort. 

Vocal call Houd de toets “n” ongeveer 2 seconden ingedrukt. 

Gesprek weigeren/eindigen Houd de toets “n” 2 seconden ingedrukt. 

Laatste nummer oproepen Houd de toetsen “” en “” tegelijkertijd ingedrukt. 

Gesprek doorverbinden 

Druk tijdens het gesprek gedurende 4 seconden tegelijkertijd op 

de toetsen “” en “”. Het telefoongesprek wordt 

doorgeschakeld van de helm naar de telefoon. 

Handmatige verbinding telefoon Houd de toets “n” 2 seconden ingedrukt. 

Handmatige uitschakeling 

telefoon 

Houd de toetsen “” en “” gedurende 4 seconden 

tegelijkertijd ingedrukt. 

 

7. MUZIEK VIA BLUETOOTH 

Voor de paring van een smartphone of een Mp3 speler met het systeem B101 moet de procedure in 

Hfdst. 5 gevolgd worden. 

 

Start muziekreproductie (Play)  Druk eventjes op de toets “n”. 

Pauze (Pause) Druk eventjes op de toets “n”. 

Volgende nummer (Skip) 
 Houd de “” toets circa 2 seconden ingedrukt, wanneer het 

apparaat aan het afspelen is. 

Vorige nummer (Rew) 
Houd de “” toets circa 2 seconden ingedrukt, wanneer het 

apparaat aan het afspelen is. 

 

8. NAVIGATIESYSTEEM 

B101 is compatibel met de meeste navigatiesystemen voor moto’s – Voor de lijst van de compatibele 

modellen en meer details: surf naar de website www.n-com.it. 

 

Voor de paring van een navigatiesysteem met het systeem B101 moet de procedure in Hfdst. 5 

gevolgd worden. 

 

http://www.n-com.it/
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9. BATTERIJ EN OPLADEN 

9.1. Signaal batterij leeg 

Het systeem signaleert, tijdens de werking, met een geluidssignaal dat de batterij bijna leeg is. Vanaf 

de eerste signalering is een autonomie van nog ongeveer 1 uur aanwezig. Het bericht wordt elke 10 

minuten herhaald. 

 

9.2. Controle batterijniveau 

Wanneer de intercom wordt ingeschakeld, de blauwe LED snel om het batterijniveau aan te duiden. 

 

4   knipperingen = hoog, 75 ~ 100% 3   knipperingen = medium, 50 ~ 75% 2   knipperingen = laag, 1 ~ 50% 

 

9.3. Het systeem opladen 

 
Fig. 30 

Voor het opladen, of aan een lader of USB 

aansluiten van het systeem gebruikt u de 

meegeleverde USB/USB-C kabel. 

 

Het opladen gebeurt als volgt: 

 

Systeem B101 uit 

Wanneer het B101 systeem wordt aangesloten op de batterijlader begint de 

blauwe LED snel te knipperen. Wanneer de batterij is opgeladen, blijft de blauwe 

LED vast oplichten. 

Systeem B101 aan 

Wanneer het B101 systeem wordt aangesloten op de batterijlader begint de 

blauwe LED snel te knipperen. Wanneer de batterij is opgeladen, begint de 

blauwe LED opnieuw standaard te knipperen. 

 

Opmerking: Mocht je het N-Com system langere tijd niet gebruiken adviseren wij de batterij volledig 

te laden voor het weg zetten. 

Opmerking: Als het systeem langer dan 6 maanden niet gebruikt dan zou elke 6 maanden deze 

opnieuw volledig geladen moeten worden. 

Opmerking: Als het systeem meer dan 6 maanden niet geladen is kan het zijn dat deze niet meer aan 

gaat, Graag dan eerst het systeem 24 uur lang laden en dan kan het systeem gebruikt worden. 
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10. SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN 

 
Toets n   

 

+ 
 

B
a
si

sf
u

n
ct

ie
s 

Aan 2 sec    

Uit 4 sec    

Volume verhogen  X   

Volume verlagen   X  

Pairing systeem* 4 sec    

Reset systemen**    4 sec 

      

B
lu

e
to

o
th

 a
p

p
a
ra

te
n
 

Telefoon opnemen*** X X X  

Spraakassistent 2 sec    

Ophangen/niet opnemen 2 sec    

Laatste nummer oproepen    X 

Gesprek doorverbinden    4 sec 

Apparaat handmatig koppelen 2 sec    

Apparaat handmatig ontkoppelen    4 sec 

 

M
u

zi
e
k
 

B
lu

e
to

o
th

 

Open muziek (Play) X    

Pauzeer muziek (Pause) X    

Volgende nummer (FFW)  2 sec   

Vorige nummer (REW)   2 sec  

 

*Vanaf uitgeschakeld systeem 

**Tijdens de Pairing. 

***Druk op een willekeurige toets van het N-Com keypad. 



 
 

 

19 

11. GARANTIE 

Met dit GARANTIECERTIFICAAT garandeert Nolangroup de koper dat het product op het moment van 

aankoop vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 

 

We nodigen u uit om: 

• De waarschuwingen voor de veiligheid en het correcte gebruik door te lezen. 

• De termen en de voorwaarden van de garantie te bekijken. 

• Het originele aankoopbewijs te bewaren. Het is noodzakelijk om het voor te leggen in geval van 

reparaties onder garantie. In deze gevallen moet het product worden verzonden naar de winkel 

waar het werd aangeschaft. 

 

11.1. Dekking en geldigheid van de garantie 

Als een defect, dat door dit garantiecertificaat wordt gedekt, wordt gedetecteerd binnen de periode 

die is gespecificeerd in de lijst op de website (Ondersteuning / Handleidingen), afhankelijk van het 

land waarin het is gekocht (de aankoopdatum prevaleert die op het ontvangstbewijs is vermeld), zal 

Nolangroup, via haar distributienetwerk en na controle van het defect, het defecte product repareren 

of vervangen. Nolangroup zal al het materiaal en werk leveren dat redelijkerwijs nodig is om het 

gemelde defect te verhelpen, behalve indien de schade wordt veroorzaakt door een van de redenen 

die worden vermeld in de volgende paragraaf "Uitsluitingen en beperkingen van de dekking". 

 

11.2. Uitsluitingen en beperkingen van de dekking 

Deze garantie dekt alleen materiaal- en fabricagedefecten. 

Nolangroup kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor productdefecten die geheel of 

gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan enige andere oorzaak, inclusief maar niet beperkt tot: 

 

• Defecten of schade als gevolg van het gebruik van het product onder andere omstandigheden 

dan normaal. 

• Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik en niet in overeenstemming met normaal gebruik 

zoals is aangegeven in de instructies voor gebruik en onderhoud van het product geleverd door 

Nolangroup. 

• Verwaarlozing en normale slijtage van interne en externe onderdelen. 

• Alle schade als gevolg van een ongeval. 

• Elke wijziging of manipulatie door de gebruiker of derden aan de helm of het N-Com systeem. 

• Gebruik van niet-compatibele accessoires die niet zijn goedgekeurd door Nolangroup voor het 

aangeschafte model van het N-Com apparaat.  

• Verbruiksdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld de oplaadbare batterij en de 

verbindingskabels tussen N-Com systemen en andere apparaten. 

• De correcte werking van de combinatie product/randapparatuur, wanneer het product wordt 

gebruikt samen met accessoires of apparatuur waarvan Nolangroup de compatibiliteit niet heeft 

gecontroleerd. 

• Alle specifieke en subjectieve situaties die zich kunnen voordoen bij dynamisch gebruik van de 

helm, zoals bijvoorbeeld comfortproblemen tijdens het rijden of geruis en aerodynamisch sissen. 

 

In ieder geval kan Nolangroup niet verantwoordelijk worden gehouden voor toevallige of 

gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot letsels aan personen) als gevolg van het niet nakomen 

van de verplichtingen die voortvloeien uit deze garantie met betrekking tot producten van 

Nolangroup. 
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11.3. Procedure voor het doorsturen van eventuele klachten 

Om elke klacht door te sturen die onder deze garantie valt, moet de koper de verkoper waar het N-

Com-systeem is gekocht rechtstreeks op de hoogte stellen van het vermeende defect dat is 

gevonden, en tegelijkertijd het product dat onderwerp is van de klacht en een kopie van het 

ontvangstbewijs voorleggen. 

 

ALVORENS CONTACT OP TE NEMEN MET DE VERKOPER, RADEN WE AAN OM DE 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG TE LEZEN DIE BIJ HET PRODUCT ZIJN GEVOEGD. DE 

GARANTIE IS UITSLUITEND GELDIG VANAF DE AANKOOPDATUM VOOR DE PERIODE DIE IS 

VOORZIEN IN HET LAND VAN AANKOOP - zie de lijst op de website (Ondersteuning / 

Handleidingen). 

De service uitgevoerd in garantie verlengt de garantieperiode niet. In geval van vervanging van het 

product of een van zijn componenten, begint er geen nieuwe garantieperiode op het product of op 

het afzonderlijke component dat als vervanging wordt geleverd, maar moet rekening worden 

gehouden met de aankoopdatum van het originele product. 

Alleen voor reparaties of vervanging van elektronische componenten, als Nolangroup het product 

repareert of vervangt, heeft het product een garantieperiode die gelijk is aan het resterende deel van 

de oorspronkelijke garantie of negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum (de langste periode 

wordt beschouwd). 

De reparatie of vervanging kan ook worden uitgevoerd met componenten die zijn geregenereerd met 

gelijkwaardige functionaliteiten. De vervangen onderdelen of componenten worden eigendom van 

Nolangroup. 

NOLANGROUP BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT EN ZONDER 

VOORAFGAANDE WAARSCHUWING FUNCTIES, FUNCTIONALITEITEN, COMPATIBILITEIT, SOFTWARE 

TE WIJZIGEN. 

Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant onder de huidige nationale 

jurisdictie en de consumentenrechten jegens de detailhandelaar die zijn vastgelegd in het koop-

/verkoopcontract. 

 

11.4. Identificatie van het product 

De N-Com producten worden geïdentificeerd door middel van een code die de traceerbaarheid en de 

identificatie van het product mogelijk maakt.  

De identificatiecode (S/N) is aangebracht op de zelfklever op het systeem N-Com. 
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FOR USA AND CANADA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 

conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 

interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 

the user’s authority to operate the equipment. 

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized 

modifications to this equipment. Such modifications could void the user’s authority to operate the 

equipment. 

 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 

pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection 

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 

cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 

will not occur in a particular installation. 

 

This model meets the government’s requirements for exposure to radio waves. Your wireless device is 

a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to 

radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. 

Government and by the Canadian regulatory authorities. 

The exposure standard for wireless mobile devices employs a unit of measurement known as the 

Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory 

authorities is 1.6 W/kg.1. 

 

For Canada market only: 

This EUT is compliant with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-247. The 

N-Com electronic device is positioned on a minimum distance of - see the table below - from the head 

of the user, therefore no SAR test have been conducted on the product. 

 

N-COM SYSTEM DISTANCE FROM THE HEAD 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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POUR LE MARCHE US ET CANADIEN UNIQUEMENT: MISE EN GARDE SPECIALE 

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis 

aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas créer d’interférences nuisibles, et (2) cet 

appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer des 

dysfonctionnements de l’appareil. 

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en 

matière de conformité peuvent priver l’utilisateur du droit d’utiliser l’équipement en question.  

REMARQUE: Le fabriquant n’est pas responsable de l’interférence radio ou TV causée par les 

modifications apportées à cet équipement sans autorisation préalable. De telles modifications 

pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur de faire fonctionner cet équipement.  

 
A l’issue des tests dont il a fait l’objet, ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation 

FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une 

protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.  

 

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des 

interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l’équipement est installé 

incorrectement. Cependant, il n’est pas garanti qu’aucune interférence ne se produise dans une 

installation particulière.  

Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui 

peut être vérifié en éteignant et en rallumant l’appareil, il est conseillé d’essayer de corriger ces 

interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes: 

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.  
• Augmenter la distance entre l’équipement et les équipements.  
• Relier l’équipement à une prise de courant différente de celle du récepteur.  
• Prendre conseil auprès d’un distributeur ou d’un technicien radio/TV qualifié.  

 

Ce modèle répond aux exigences gouvernementales en matière d’exposition aux ondes radio. Votre 

appareil est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites 

d’exposition aux radiofréquences (RF) définies par la Federal Communications Commission (FCC) du 

gouvernement des États-Unis et par les autorités réglementaires canadiennes. 

La norme d’exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée Débit 

d’Absorption Spécifique, ou SAR. La limite de DAS fixée par la FCC et par les autorités réglementaires 

canadiennes est de 1,6 W/kg.1. 

 

Uniquement pour le marché canadien: 

Ce EUT (test pour l’utilisation de l’équipement) est conforme au DAS relativement à l’utilisation par le 

grand public /aux limites d’intensité pour un environnement non contrôlé contenus dans la norme IC 

RSS-247. L’électronique du N-Com est positionné à une distance minimum de - voir le tableau ci-

dessous - de la tête de l’utilisateur, donc, aucun test DAS n’a été effectué sur le produit. 

 

SYSTÈME N-COM DISTANCE DE LA TÊTE 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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SÓLO PARA EL MERCADO USA Y CANADÁ: ADVERTENCIAS IMPORTANTES 

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos 

condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe ocasionar interferencias dañinas, y (2) este 

dispositivo debe poder soportar cualquier interferencia recibida, incluidas las posibles interferencias 

que provoquen mal funcionamiento. 

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable podría 

anular el derecho del usuario a manipular el equipo. 

NOTAS: El fabricante no será responsable de cualquier interferencia radio o TV ocasionada por 

modificaciones no aprobadas para este equipo. Dichas modificaciones podrían anular el derecho del 

usuario a utilizar el equipo. 

 

Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos en el 

apartado 15 de las normas FCC para un dispositivo digital de clase B. Estos límites se han diseñado 

para brindar un grado de protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación de 

carácter residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser 

instalado y utilizado según las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a comunicaciones 

de radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se producirá interferencia en una 

instalación específica. 

Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepión de radio o televisión, que se pueden detectar 

apagando y encendiendo los equipos, el usuario puede intentar solucionar dichas interferencias con 

una o algunas de las siguientes medidas: 

• Volver a orientar o colocar la antena de recepción 

• Aumentar la distancia entre el equipo o los dispositivos 

• Conectar el equipo a una toma de corriente que no sea la del receptor 

• Contactar al distribuidor o a un técnico radio /TV experto para asistencia técnica 

 

Este modelo cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Su 

dispositivo inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no 

exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications 

Commission (FCC) del gobierno de EE.UU y por las autoridades normativas de Canadá. 

El estándar de exposición para dispositivos móviles inalámbricos utiliza una unidad de medición 

conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC y por los 

organismos reguladores de las autoridades de Canadá es de 1,6 W/kg.1. 

 

Sólo para el mercado en Canadá: 

Este EUT cumple con la SAR para la población general en cuanto a límites de exposición sin control en 

IC RSS-247. El dispositivo electrónico N-Com está situado a una distancia mínima de - consulte la tabla 

siguiente - de la cabeza del usuario, por lo tanto, no han sido realizados ensayos SAR del producto. 

 

SISTEMA N-COM DISTANCIA DE LA CABEZA 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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