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NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO
Čestitamo za nakup Nolanovega N-Com izdelka.

Sistem N-Com B1.4 je izdelan po najnovejših tehnologijah in z najboljšimi materiali. Z
dolgotrajnimi testi in skrbnim sistemskim razvojem smo uspeli doseči najvišji nivo
kakovosti zvoka.
Za dodatne informacije o sistemu B1.4, za prenos podrobnih navodil za uporabo in
najnovejše programske opreme, obiščite spletno stran www.n-com.it.

Programska oprema: 1.07

REFERENČNI STANDARDI
Proizvodi linije N-Com so skladni z referenčnimi standardi, kot je prikazano v spodnji
tabeli:

B1.4

Sistem Bluetooth je skladen z glavnimi varnostnimi zahtevami in drugimi
veljavnimi določbami iz Direktive RED 2014/53/EU, 2009/65/EC,
2011/65/CE, 2012/19/EU

Polnilec
baterije

Direktive 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2009/125/CE ErP,
2011/65/EU RoHS, 2012/19/EU WEEE

Baterije

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

Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani www.n-com.it (rubrika Prenos datotek).

FCC ID: Y6MNCOM14

IC: 9455A-NCOM14

R-NZ

Besedna zveza in logotipi Bluetooth so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG Inc.
Uporaba teh oznak s strani podjetja N-Com je urejena na podlagi licenčnega dovoljenja. Ostale
blagovne znamke in blagovna imena so last originalnih lastnikov.
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B1.4
1.

OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI

Pozorno preberite ta navodila za uporabo, kot tudi navodila za uporabo vseh drugih naprav N-Com, ki jih
boste uporabljali skupaj s sistemom B1.4. Prav tako pozorno preberite osnovna pravila, ki so omenjena
spodaj. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do nevarnih situacij.
Pozor: sistem N-Com ni namenjen uporabi na uradnih ali neuradnih tekmovanjih, na motodromih,
dirkališčih in podobno.
Pozor: z namestitvijo sistema N-Com B1.4 se teža čelade poveča za približno 100 g.
Opozorilo: v čelado nameščene elektronske komponente sistema N-Com niso vodoodporne, zato poskrbite,
da se notranjost čelade, vključno z oblazinjenjem, ne zmoči. Le tako se boste izognili poškodbam
sistema. Če se notranjost čelade vendarle zmoči, odstranite sistem N-Com in oblazinjenje iz čelade ter
ju pustite na zraku, da se posušita. Izključite tudi priključek za baterije in pustite, da se posuši.

1.1.

Varnost na cesti

Upoštevajte vse veljavne prometne predpise. Med vožnjo motorja držite krmilo z obema rokama. Sistem NCom upravljate samo takrat, ko je vozilo ustavljeno. Za varno uporabo sistema N-Com pa je še posebej
pomembno, da:
 Mobilni telefon preklopite na avtomatski odzivnik (glejte navodila za uporabo vašega mobilnega
telefona, kjer je opisan ta postopek). V kolikor vaš mobilni telefon te funkcije ne podpira, se na
telefonski klic oglasite šele potem, ko ste motor ustavili na varnem mestu, v skladu s prometnimi
predpisi.
 Ne telefonirajte med vožnjo. Ustavite vaše vozilo na varnem mestu, v skladu s prometnimi predpisi in
šele potem opravite telefonski klic.
 Glasnost prilagodite tako, da vas ne bo motila ali vam odvračala pozornost med vožnjo ter da boste
hkrati lahko jasno slišali tudi druge zvoke.
 Med vožnjo ne upravljate mobilnega telefona.
 V vseh primerih upoštevate prometne predpise in pomnite, da ima vožnja motocikla prednost pred
vsemi drugimi opravki.

1.2.





1.3.

Vklop sistema v varnem okolju
Pri uporabi sistema N-Com upoštevajte vse omejitve in navodila, ki se nanašajo na uporabo mobilnih
telefonov.
Ne uporabljajte svojega mobilnega telefona ali sistema N-Com na mestih, kjer je to prepovedano ali
kadarkoli bi uporaba naprave lahko povzročila motnje ali nevarnost.
Med točenjem goriva sistem N-Com izklopite. Prav tako ga ne uporabljate na bencinskih črpalkah ali v
bližini vnetljivih materialov ali kemičnih proizvodov.
Sistem N-Com izklopite, če se nahajate v bližini eksplozivnih materialov.

Motnje

Vsi mobilni telefoni in naprave z možnostjo sprejemanja brezžičnega signala zaznavajo motnje, ki lahko
vplivajo na kvaliteto delovanja naprav, ki so priklopljene nanje. Te motnje niso posledica napake v delovanju
sistema N-Com.

1.4.

Primerna uporaba

Napravo uporabljajte samo na način, ki je opisan v dokumentaciji proizvoda. Ne poskušajte razstaviti,
predelati ali spremeniti katerikoli del sistema N-Com.
Pozor: glasnost sistema N-Com in avdio naprav, ki so nanj priklopljene, nastavite še preden sistem uporabite
med vožnjo.
Pozor: preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh.
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Pozor: glasnost sistema N-Com in avdio naprav priklopljenih na sistem naj ne bo nastavljena na najvišji nivo.
Preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh.
Pozor: nepravilna montaža sistema lahko vpliva na aerodinamične in varnostne karakteristike čelade, ki
lahko pomenijo tudi nevarnost za uporabnika. Sistem N-Com namestite v čelado samo na način, ki je
opisan v tej knjižici. V primeru dvoma, se za pojasnilo obrnite na pooblaščenega prodajalca N-Com
izdelkov.
Opozorilo: v vseh primerih upoštevate prometne predpise in pomnite, da ima vožnja motocikla prednost
pred vsemi drugimi opravki. Vse operacije z elektronsko opremo izvajajte šele, ko je vozilo ustavljeno
skladno s prometnimi predpisi.

1.5.

Usposobljeno osebje

Samo usposobljeno osebje lahko nudi tehnično pomoč za ta proizvod. V primeru nepravilnega delovanja ali
okvar se obrnite le na pooblaščenega prodajalca.
Čelada je varnostna oprema. Njena predelava in/ali predelava elektronskega sistema v čeladi lahko poleg
povzročitve neveljavnosti garancije, pomeni tudi dodatno nevarnost za uporabnika.

1.6.













Dodatki in baterije
Uporabljajte le baterije, polnilce za baterije in dodatke, ki jih je za posamezni model odobrilo podjetje
Nolangroup.
Uporaba neustreznih komponent lahko povzroči nevarnost in izniči garancijo.
Glede razpoložljivosti odobrenih komponent se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.
Ko želite prekiniti povezavo kateregakoli dodatka ali polnilca baterije z električnim tokom, vedno primite
ter povlecite vtikač in ne kabla.
Ne uporabljajte baterij v namene, ki so drugačni od predpisanih.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij ali polnilcev baterij.
Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika v bateriji.
Baterijo hranite pri temperaturi od 0° / +45°C (Med polnjenjem); -20° / +60 °C (V uporabi).
Nevarnost požara ali eksplozije: ne mečite baterij v ogenj in jih ne izpostavljajte visokim temperaturam!
Baterij ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Baterije je potrebno odvreči v skladu z
lokalnimi predpisi.
Ne uporabljajte čelade medtem, ko polnite baterijo.
Da bi preprečili nevarnost, ki jo za otroke predstavlja dostop do baterije, čelade ne puščajte v dosegu
otrok brez nadzora.

Baterije
Polnilec baterije

1.7.

PL743530P
AK00G-0500040VU
S-TR-038

3,7V – 800mAh
100/240v – 50/60 Hz
100/240v – 60/50 Hz 0.1 A

Odlaganje

Za odstranitev sistema N-Com iz čelade preberite ta navodila za uporabo in navodila za uporabo drugih
komponent sistema N-Com. Če želite sistem zavreči, to storite v skladu z naslednjimi navodili:
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Če je na proizvodu narisan simbol prečrtanega koša za smeti, pomeni, da zanj velja
evropska direktiva 2002/96/EC.
Baterij ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Pravilno odlaganje zastarane opreme prispeva k preprečevanju možnih škodljivih posledic za človekovo
zdravje in okolje.
O vseh dodatnih informacijah glede odlaganja zastarele opreme se posvetujte z vašo občino, službo za
ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste proizvod kupili.

B1.4
2.

VSEBINA PAKETA IN SISTEM POIMENOVANJA

Paket N-Com B1.4 vsebuje:

Sistem N-Com B1.4

Adapter tipkovnice za N87 in N100-5

Računalniški kabel

Polnilec baterije

Ključ
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3.

NAMESTITEV

Pomembno: Pred namestitivijo sistema N-Com v čelado je priporočljivo, da si zapišete identifikacijsko
kodo izdelka (glejte poglavje 13.5).
Video navodila za montažo lahko prenesete s spletne strani www.n-com.it – rubrika Prenos datotek.







Preden namestite B1.4 v čelado preverite, ali lahko sistem vklopite: pritisnite (za cca. 2 sekundi)
tipko »ON«, dokler ne zasveti LED lučka na tipkovnici in v slušalkah ne zaslišite zvočnega signala.
Če se sistem vklopi, nadaljujte z namestitvijo sistema v čelado.
Odstranite lične blazinice (glejte navodila za uporabo čelade).
S pomočjo priloženega ključa odvijte vijak na zadnjem delu obrobe čelade. (Sl. 1).
Odstranite obrobo čelade, kot je to prikazano na sliki 1; s tem boste odstranili tudi oblazinjenje.
Odstranite N-Com pokrovček na zadnjem delu obrobe čelade in N-Com pokrovček na levi strani
čelade.

Sl. 1



Sl. 1 – SAMO ZA ČELADE MODELA N87, N100-5

Preden boste v čelado namestili sistem N-Com, je potrebno iz nje odstraniti polnilno peno (glejte
navodila za uporabo čelade).

Možnost 1

Možnost 2

Opomba: Polnilo iz pene shranite za primer, če boste kdaj želeli čelado uporabljati brez nameščenega
sistema N-Com.
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Bluetooth škatlico z baterijo namestite v
pripravljen prostor na zadnjem delu čelade in
jo do konca potisnite v ohišje (Sl. 2).

Sl. 2

Opomba: za namestitev kablov in mikrofona v
čelado N100-5 sledite navodilom v posebnem
poglavju.


Kabel slušalk namestite v notranjost čelade,
obe zaponki pa pritrdite na ohišje na školjki
čelade (Sl. 3).



Mikrofon namestite v pripravljeno ohišje na
levi strani čelade, kovinski del nastavka pa
vstavite v utor na školjki čelade (Sl. 4).

Sl. 3

Pozor: napis N-Com na mikrofonu mora biti
obrnjen proti notranjosti čelade.
Sl. 4





Fiksirajte kable v čeladi in preverite ali je leva
zaponka dobro nameščena v ohišje na školjki
čelade.
Tipkovnico namestite na pripravljeno ohišje in
jo z rahlim pritiskom učvrstite v položaju (Sl.
5).

Opomba: Za namestitev tipkovnice na čelade
modela N87 in N100-5 sledite navodilom v
posebnem poglavju.


Sl. 5

Odprite gumi pokrovček sistema B1.4.
Obrobo čelade namestite nazaj na čelado in
privijte vijak na zadnjem delu obrobe.
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SAMO ZA ČELADE MODELA N100-5 – namestitev kablov in mikrofona
Namestitev desne strani kabla z mikrofonom:
 Privzdignite plastično obrobo na lični blazinici (Sl. 6).
 Vstavite mikrofon v odprtino (Sl. 7) in ga namestite v pripravljeno ohišje, kovinski del nastavka
pa vstavite v utor na školjki čelade (Sl. 8).
Pozor: napis N-Com na mikrofonu mora biti obrnjen proti notranjosti čelade.
 Namestite kabel v notranjost čelade in ga zavarujte s sponko, ki se mora zaskočiti v ohišju (Sl.
9).
 Plastično obrobo na lični blazinici namestite nazaj v prvotno pozicijo za dva majhna zatiča (Sl.
10).

Sl. 6

Sl. 7

Sl. 8

Sl. 9

Sl. 10
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SAMO ZA ČELADE MODELA N100-5 – namestitev kablov in mikrofona
Namestitev leve strani kabla:
 Privzdignite plastično obrobo na lični blazinici (Sl. 11).
 Namestite kabel v notranjost čelade in ga zavarujte z levo sponko, ki se mora zaskočiti v ohišju
(Sl. 12).
 Plastično obrobo na lični blazinici namestite nazaj v prvotno pozicijo za dva majhna zatiča (Sl.
13).

Sl. 11

Sl. 12

Sl. 13
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SAMO ZA ČELADE MODELA N87, N100-5 – namestitev tipkovnice
Pomembno: Za namestitev tipkovnice na čelade modelov N87 in N100-5 je potrebno uporabiti
»ADAPTER TIPKOVNICE«, ki je priložen v paketu.
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Vstavite podlago tipkovnice v fleksibilen kabel tipkovnice (Sl. 14).
Zavrtite podlago tipkovnice v položaj, kot je prikazan na sliki 15, nato pa jo pritrdite na
tipkovnico.
Fiksirajte kable v čeladi in preverite ali je leva zaponka dobro nameščena v ohišje na školjki
čelade (Sl. 16).
Obrobo čelade namestite nazaj na čelado in privijte vijak na zadnjem delu obrobe.
Tipkovnico namestite na pripravljeno ohišje in jo z rahlim pritiskom učvrstite v položaju (Sl. 17).
Pravilen položaj tipkovnice je prikazan na slikah št. 18 in 19.

Sl. 14

Sl. 15

Sl. 16

Sl. 17

Sl. 18

Sl. 19

Levo in desno slušalko vstavite v pripravljena prostora na polisitrenskih nastavkih ličnih blazinic. Za
boljše prileganje po potrebi nekoliko zavrtite zvočnike v ohišju.
Lične blazinice namestite nazaj v čelado.

B1.4
3.1.

Odstranitev sistema B1.4 iz čelade
Za odstranitev sistema B1.4 iz čelade sledite
naslednjim postopkom:
 Odstranite lične blazinice in obrobo čelade.
 Za odstranitev tipkovnice uporabite izvijač z
ravno glavo (ali podobno orodje). Potisnite ga
med tipkovnico in školjko čelade ter ga rahlo
privzdignite, da bo tipkovnica izskočila iz
ohišja. (Sl. 20)

Sl. 20

SAMO ZA ČELADE MODELA N87, N100-5 – demontaža tipkovnice




Tipkovnico odstranite iz školjke čelade, kot je to prikazano na sliki št. 21.
Zavrtite tipkovnico v nasprotni smeri urnega kazalca (Sl. 22).
Odstranite lične blazinice in obrobo čelade.

Sl. 22

Sl. 21



Z izvijačem (ali podobnim orodjem) odpnite
desno in levo zaponko, ki sta nameščeni na
školjki čelade (Sl. 23).



S ploščatim izvijačem (ali podobnim orodjem)
odstranite sistem N-Com iz čelade in
ponovno namestite lične blazinice ter
spodnjo obrobo.

Sl. 23

Sl. 24
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4.

OSNOVNE FUNKCIJE

Vklop sistema
Izklop sistema
Povečanje glasnosti
Zmanjšanje glasnosti

4.1.

Za približno 3 sekunde pritisnite tipko “ON”, dokler ne zasveti LED lučka
na upravljalni enoti in v slušalkah ne zaslišite zvočnega signala.
Za približno 4 sekunde pritisnite tipko “ON”, dokler LED lučka na
upravljalni enoti ne ugasne in v slušalkah ne zaslišite zvočnega signala.
Za povečanje glasnosti večkrat na kratko pritisnite tipko “”. Najvišjo
stopnjo glasnosti označita dva zaporedna zvočna signala.
Za zmanjšanje glasnosti večkrat na kratko pritisnite tipko “”. Najnižjo
stopnjo glasnosti označita dva zaporedna zvočna signala.

Program N-Com Wizard in aplikacija N-Com App
“N-Com Wizard” je računalniški program, ki se lahko uporablja za upravljanje in nastavitve
sistema B1.4.
Program lahko prenesete s spletne strani www.n-com.it – rubrika “Prenos datotek”. Za
uporabo programa mora biti čelada s sistemom B1.4 na računalnik priključena s
priloženim USB kablom.
Funkcije, ki jih lahko upravljate tudi z aplikacijo N-Com Wizard, so navedene v
nadaljevanju in označene z ikono na levi.
Sistem N-Com je pred-nastavljen za uporabo aplikacije N-Com App, ki se uporablja za
nastavljanje in nadzor sistema N-Com neposredno na pametnem telefonu in je
kompatibilna z napravami, kot so Android.
Z aplikacijo N-Com App lahko izvajate večino funkcij, ki so sicer na voljo v programu NCom Wizard, lahko pa jo uporabljate tudi kot brezžično Bluetooth tipkovnico.
Aplikacijo N-Com App lahko brezplačno prenesete iz spletne platforme Google Play.
Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.n-com.it.
Funkcije, ki jih lahko upravljate tudi z aplikacijo N-Com App, so navedene v nadaljevanju
in označene z ikono na levi.
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5.

PREPOZNAVA NAPRAV BLUETOOTH

S tehnologijo Bluetooth opremljeni napravi lahko komunicirata le, če sta medsebojno prepoznani. Z
drugimi besedami, napravi se morata »predstaviti« druga drugi.
Procedura prepoznave naprav je enaka za vse Bluetooth naprave: mobilne telefone, Bluetooth
predvajalnike glasbe MP3, satelitske navigatorje, itd.
 Izključite upravljalno enoto B1.4.
 Pritisnite na tipko “ON” (za več kot 4 sekunde), dokler LED lučka ne prične hitro utripati in v
slušalkah ne zaslišite zvočni signal, ki oznanja fazo sprejema nove naprave.
 Na Bluetooth napravi aktivirajte iskanje nove Bluetooth naprave (za pravilno prepoznavanje
naprav sledite navodilom za uporabo, ki ste jih prejeli skupaj z Bluetooth napravo, saj se procesi
prepoznave razlikujejo glede na znamko in model naprave).
 Po nekaj sekundah se na zaslonu naprave izpiše ime “N-Com B1.4 v.X.XX”, ki ji sledijo
identifikacijski podatki proizvajalca.
 Izberite opcijo N-Com. Če sistem zahteva geslo, vpišite 0000 (štirikrat nič).
 Sistem B1.4 z zvočnim signalom potrdi konec procesa povezave. Žarnica sedaj ne utripa več.
 Izklopite Bluetooth napravo in sistem B1.4 ter ju nato ponovno vključite. Tako boste podatke o
novi povezavi shranili v sistem.
Pomembno: Podatki o povezavi so shranjeni v sistemu N-Com in v Bluetooth napravi tudi takrat, ko
sta napravi izključeni. Postopek prepoznavanja naprav je potrebno izvesti samo enkrat, razen v
primeru, ko zamenjate Bluetooth napravo ali sistem N-Com.
Pomembno: Če ste predvajalnik glasbe s profilom A2DP (vgrajen na mobilni telefon ali GPS) že
prepoznali s sistemom N-Com, ponovna prepoznava naprav NI VEČ POTREBNA, saj je A2DP
protokol že shranil potrebne podatke v sistemu B1.4.
Po vklopu prepoznane Bluetooth naprave se povezava z njo vzpostavi samodejno.
5.1.

Izbris prepoznanih naprav

Vse prepoznane naprave lahko izbrišete iz sistemskega pomnilnika. Ta operacija ni povratna. Po
izbrisu boste morali ponoviti postopke prepoznave naprav (npr. mobilnega telefona ali druge
kompatibilne Bluetooth naprave).
Za izbris vseh prepoznanih naprav iz sistemskega pomnilnika:
 Za več kot 4 sekunde pritisnite na tipko “ON”, dokler LED lučka ne prične hitro utripati in ne
zaslišite zvočni signal v slušalkah, ki označuje fazo sprejema nove naprave.
 Za 4 sekundi sočasno pritisnite tipki “” in “” in ju izpustite, ko v slušalkah zaslišite zvočni
signal. Potrditev izbrisa bo sistem N-Com označil s posebnim zvočnim signalom in se nato
samodejno izklopil.
Ta operacija se lahko izvede tudi na osebnem računalniku, s pomočjo programa “N-Com
Wizard”.
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6.

UPORABA SISTEMA Z MOBILNIM TELEFONOM

Odgovor na klic

Ko zaslišite zvonenje na kratko pritisnite poljubno tipko.

Prekinitev/zavrnitev
klica
Glasovno izbiranje (če je
na voljo)
Klicanje zadnje izbrane
številke
Prenos klica iz čelade na
mobilni telefon

Za 2 sekundi pritisnite tipko “ON” (dokler ne zaslišite potrditvenega
zvočnega signala).
Za 2 sekundi pritisnite tipko “ON” (dokler ne zaslišite potrditvenega
zvočnega signala).
Na kratko sočasno pritisnite tipki “” in “”.
Za prenos klica iz čelade na mobilni telefon, med klicem za 4 sekunde
sočasno pritisnite tipki “” in “”.

Funkcija konferenčni klic
B1.4 omogoča konferenčno vezo med klicočim, voznikom in sopotnikom.
Ob prejetem klicu na mobilni telefon, ki je brezžično povezan s sistemom B1.4, bo interkom
povezava s sopotnikom samodejno začasno prekinjena. Vendar, če želite deliti klic s sopotnikom, med
klicem preprosto ročno vklopite interkom povezavo s sopotnikom (kratek pritisk na tipko “ON”).
Opozorilo: ta funkcija je na voljo le v primeru, če je tudi sopotnikova čelada opremljena s sistemom
N-Com, ki zagotavlja enake zmogljivosti in funkcije.

7.

UPORABA SISTEMA S SATELITSKIM NAVIGATORJEM GPS

B1.4 je kompatibilen z najbolj priljubljenimi satelitskimi navigatorji, ki so namenjeni uporabi na
motornih kolesih.
S povezavo sistemov N-Com in GPS, bodo vsa navigatorjeva navodila posredovana neposredno v
čelado.
Ob posredovanju navigatorjevih sporočil v čelado se interkom povezava sopotnika z voznikom
avtomatsko prekine in ponovno samodejno vzpostavi po zaključeni komunikaciji.
Opomba: Če je mobilni telefon povezan z navigatorjem in navigator s čelado, boste lahko telefonski
klic prejeli neposredno v čelado. Na klic se v tem primeru odzovete na navigatorju.
Funkcija GPS konferenca
Funkcija GPS konferenca vam omogoča ohranjanje aktivne interkom povezave voznik-sopotnik tudi
med posredovanjem navigatorjevih sporočil. Na ta način preprečite vsakokratno prekinjanje interkom
povezave ob posredovanju navigatorjevih sporočil.
Za aktiviranje GPS konference med predvajanjem navigatorjevih sporočil pritisnite tipko “ON”.
Opozorilo: ta funkcija je na voljo le v primeru, če je tudi sopotnikova čelada opremljena s sistemom
N-Com, ki zagotavlja enake zmogljivosti in funkcije.
Ob zaključku predvajanja navigatorjevih sporočil ostaja interkom povezava z drugo čelado aktivna,
nastavitev konferenca pa se ohrani za nova navigarjeva sporočila.
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8.

PREDVAJALNIK GLASBE BLUETOOTH A2DP

Sistem B1.4 podpira brezžični prenos zvoka po protokolu A2DP (Advance Audio Distribution Profile),
ki omogoča stereo zvok visoke kakovosti, predvajan neposredno iz združljivega mobilnega telefona.
B1.4 je opremljen tudi z Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) protokolom, ki
omogoča brezžično upravljanje naprav na daljavo. S sistemom N-Com B1.4 lahko uporabljate ukaze
»Play«, »Pause«, »Forward« (predvajaj, premor, preskoči) za predvajalnik glasbe kar neposredno na
čeladi (velja za naprave, ki so opremljene z AVRCP protokolom).
Povezovanje s predvajalnikom
glasbe A2DP

Po vklopu sistema se povezava vzpostavi samodejno. Na
vzpostavitev povezave je potrebno počakati nekaj sekund.

Začetek predvajanja glasbe (Play)

Za 2 sekundi pritisnite tipko “”.

Funkcija premor (Pause)

Med predvajanjem glasbe za 2 sekundi pritisnite tipko “”.

Naslednji posnetek (Skip)

Med predvajanjem glasbe za približno 4 sekunde pritisnite
tipko “”.

Zaustavitev predvajanja glasbe
(Stop)

Za 2 sekundi pritisnite tipko “”.

Opomba: Brezžična interkom povezava z drugo čelado bo prekinjena med poslušanjem predvajalnika
A2DP, kakor tudi s kablom povezanega predvajalnika glasbe MP3.

9.

KABELSKA POVEZAVA Z AVDIO NAPRAVAMI

Sistem N-Com B1.4 omogoča kabelske povezave (kabel je naprodaj posebej) z zunanjimi avdio
napravami, ki so praviloma opremljene s 3,5mm konektorjem za priklop slušalk.
Za poslušanje zunanjega avdio vira napravo najprej povežite s kablom na USB konektor na čeladi,
potem vklopite začetek predvajanja avdio datoteke na napravi in nato še aktivirajte predvajanje avdio
datoteke na čeladi.
Vklop/izklop avdio naprave preko kabla: Na kratko sočasno pritisnite tipki “ON” in “”.
Opomba: Med poslušanjem zunanjega avdio vira preko kabla, interkom povezava z drugo čelado ni
mogoča.
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10. INTERKOM POVEZAVA DVEH ČELAD
Pri uporabi sistema B1.4 za brezžično povezavo dveh čelad, morata biti obe čeladi opremljeni s
sistemom N-Com Bluetooth.
S tehnologijo Bluetooth opremljeni napravi lahko komunicirata le, če sta medsebojno prepoznani. Z
drugimi besedami, napravi se morata najprej »predstaviti« druga drugi.
10.1.






Prepoznava naprav

Najprej izklopite oba sistema N-Com Bluetooth.
Na obeh sistemih N-Com Bluetooth vzpostavite fazo sprejema nove naprave: pritisnite tipko “ON”
za več kot 4 sekunde, dokler LED lučke ne pričnejo hitro utripati.
Na kratko pritisnite tipko »ON« na eni izmed obeh čelad.
Po nekaj sekundah se bosta sistema prepoznala. Zvočni signal označi uspešno zaključen postopek
prepoznave in aktivira interkom povezavo.
Za shranitev podatkov o novi povezavi izklopite in ponovno vključite oba sistem N-Com
Bluetooth.

10.2.

Uporaba interkom povezave šofer-sopotnik

Za aktiviranje interkom povezave najprej vključite oba sistema in nato na kratko pritisnite tipko »ON«
na eni izmed čelad.
Aktiviranje interkom povezave

Pri vklopljenem sistemu B1.4 na kratko pritisnite tipko “ON”.

Prekinitev aktivne interkom
povezave

Pri vklopljenem sistemu B1.4 na kratko pritisnite tipko “ON”.
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11. BATERIJA
Baterijo je potrebno pred prvo uporabo polniti vsaj 10 ur. Za optimalno delovanje baterije je
priporočljivo, da v začetnem obdobju večkrat izvedete celoten polnilni cikel. Kasneje lahko baterijo
polnite tudi krajši čas, vendar je bolje, če izvedete celoten polnilni cikel. Kadar je to mogoče, je
najbolje baterijo napolniti v celoti.
11.1.

Znak za prazno baterijo

Med delovanjem sistem N-Com opozori, če je baterija prazna, oziroma, da je dosegla nivo rezerve.
Ko je v bateriji ostalo energije za manj kot 1 uro uporabe, pričneta utripati tipki “” in “”. Na
prazno baterijo sistem N-Com opozori tudi s tremi zaporednimi zvočnimi signali.
Ko baterija doseže rezervni nivo, se sistem samodejno izklopi, če v 30-ih minutah ne pritisnete
nobene tipke. Na izklop sistema vas opozori več zaporednih zvočnih signalov. Ta funkcija omogoča
ohranitev manjše zaloge energije za ponovni zagon v primeru, da ste pozabili sami izklopiti sistem.
11.2.

Polnjenje baterije

Za polnjenje baterije sistema B1.4, priklopite USB
kabel na polnilec baterije ali na USB konektor na
osebnem računalniku. Potek polnjenja je
naslednji:

Pri izklopljenem
sistemu B1.4
Pri vklopljenem
sistemu B1.4

Ko priklopite sistem B1.4 na polnilec baterije, prične utripati modra LED lučka.
Ko je baterija napolnjena, modra LED lučka ne utripa več, temveč gori
neprekinjeno.
Ko priklopite sistem B1.4 na polnilec baterije, prične utripati rdeča LED lučka.
Ko je baterija napolnjena, rdeča LED lučka ne utripa več, temveč gori
neprekinjeno.

Opomba: Če sistema daljši čas niste polnili (več mesecev), se lahko zgodi, da prvih nekaj minut
polnjenja baterije, sistema ne bo mogoče vklopiti, ker je napetost padla pod minimalno mejo.
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12. ZBIRNA TABELA UKAZOV
Tipka

Osnovne funkcije

Dolžina pritiska na
tipko

on

on















kratko

dolgo

kratko

dolgo

kratko

dolgo

kratko

dolgo

Vklop sistema

X (3s)

Izklop sistema

X
(4s)

Povečanje glasnosti

X

Zmanjšanje glasnosti
Vklop/izklop avdio
naprave preko kabla*
Vklop interkom
povezave
Izklop interkom
povezave
Odgovor na klic

X
X
X
X
X

Zunanje naprave Bluetooth

Prekinitev/zavrnitev klica

X
X
(2s)

Povezava z mobilnim
telefonom

X
(4s)
X
(4s)

Izklop povezave z
mobilnim telefonom
Prenos klica

X
X (2s)

Izklop A2PD naprave

X
(2s)

Začetek predvajanja
(Play)

X (2s)

Premor (Pause)

X
(4s)

Naslednji posnetek
(Forward)
Faza prepoznave nove
naprave – izklopljen
sistem
Prepoznava interkom
povezave šofer-sopotnik
Izbris prepoznanih
naprav**

X
(4s)
X

*Sočasen kratek pritisk tipk.
**Sistem N-Com v fazi prepoznave nove naprave.
20

X

Klicanje zadnje izbrane
številke

Vklop načina konferenca

Mp3 predvajalnik

X
X
(2s)
X
(2s)

Glasovni klic

Nastavitve

X

X
(4s)

B1.4
13. OMEJENA GARANCIJA
S tem CERTIFIKATOM O OMEJENI GARANCIJI, Nolangroup prvemu kupcu zagotavlja, da je izdelek v času nakupa
brez materialnih in proizvodnih napak.
Priporočamo vam, da:

Preberete opozorila, ki se nanašajo na varnost in pravilno uporabo.

Preberete garancijske pogoje.

Hranite originalni račun. Račun morate predložiti v primeru popravil, ki jih pokriva garancija. Garancijo
uveljavljate na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili.

13.1.

Obseg garancije

V kolikor v 2 (dveh) letih od datuma nakupa, ki je razviden iz računa, odkrijete kakršnokoli napako, ki jo pokriva ta
omejena garancija, bo podjetje Nolangroup takoj, ko se prepriča o napaki, popravilo ali zamenjalo pokvarjeni
proizvod prek svoje distribucijske mreže. Podjetje Nolangroup bo prav tako zagotovilo ves material in delo, ki je
potrebno za primerno popravilo okvare, razen v primerih, ko je škoda nastala zaradi katerega izmed razlogov, ki so
omenjeni v naslednjem odstavku »Izjeme in omejitve garancije«

13.2.

Izjeme in omejitve garancije

Ta garancija pokriva samo okvare v materialu in pri proizvodnji. Podjetje Nolangroup ne bo prevzelo odgovornosti
za okvare proizvodov, ki jih je mogoče deloma ali v celoti pripisati kateremukoli drugemu vzroku, vključno z (vendar
ne zgolj omejeno na):

Okvarami ali škodo, ki bi jih povzročila uporaba proizvoda v pogojih, ki se razlikujejo od običajnih.

Okvarami, ki bi jih povzročila nepravilna uporaba, ki ne bi bila v skladu z nasveti za normalno uporabo, ki so
opisani v navodilih za uporabo in vzdrževanje proizvoda, ki jih je zagotovil Nolangroup.

Malomarnostjo ter normalno obrabo notranjih in zunanjih delov.

Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila nesreča.

Kakršnokoli spremembo ali modifikacijo čelade ali sistema N-Com, s strani uporabnika ali tretje strani.

Spremembe v barvi ali škodo, ki bi jo povzročil stik s škodljivimi kemičnimi proizvodi.

Uporabo neprimernih dodatkov, ki niso del proizvodne linije N-Com.

Garancija prav tako ne krije škode, ki bi jo povzročili nenamerni dogodki, spremembe, prilagoditve ali škoda, ki
bi nastala zaradi stika proizvoda s tekočino.

Notranje komponente čelade niso in ne morejo biti vodo odporne. Vsak neprimeren stik z dežjem, vlago, zlito
vodo in drugimi tekočinami lahko torej poškoduje N-Com in elektronske naprave. To pa je škoda, za katero
Nolangroup ne odgovarja.

Ta garancija ne vključuje tistih delov, ki so bili obrabljeni, kot na primer baterijo, ki jo je mogoče polniti in kable,
ki so namenjeni za povezavo med raznimi N-Com sistemi ali za povezavo med N-Com sistemi in drugimi
napravami.

Ker Nolangroup ne dobavlja sistema na katerem delujejo mobilni telefoni, ne bo prevzel odgovornosti za
delovanje, razpoložljivost, kritje storitve ali obseg, ki se nanaša na zgoraj omenjeni sistem.

Kadarkoli proizvod uporabljate v kombinaciji z dodatki ali opremo, ki je ni dobavil Nolangroup, podjetje ne
zagotavlja pravilnega delovanja proizvoda/kombinacije naprav. Prav tako ne bo ugodil zahtevi za popravilo ali
zamenjavo v okviru garancije v primeru, da proizvod uporabljate na ta način.

Nolangroup ne prevzema odgovornosti v primeru slabše zmogljivosti proizvoda, ki bi jo povzročila uporaba
mobilnih telefonov ter drugih dodatkov ali opreme, ki jih ni odobrilo ali dobavilo naše podjetje.

Sprememba notranje elektronske kartice ali drugih delov sistema N-Com bi pomenile neveljavnost garancije.

Napake, ki jih pokriva ta garancija ne vključujejo vseh tistih specifičnih in subjektivnih situacij, do katerih bi
lahko prišlo med aktivno uporabo čelade, kot na primer težave z udobjem med vožnjo ali aerodinamični zvoki.
Nolangroup ne prevzema nobene odgovornosti za primer naključne ali posledične škode (vključno s škodo eni ali
več osebam brez izjeme), ki bi jo povzročilo neupoštevanje obveznosti iz te garancije, ki velja za proizvode podjetja
Nolangroup.

13.3.

Veljavnost omejene garancije

Ta garancija je veljavna samo v kolikor je priloženi garancijski obrazec pravočasno in pravilno izpolnjen ter vsebuje
naslednje informacije:
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Ime proizvoda.
Ime in pečat pooblaščenega prodajalca.
Datum nakupa proizvoda.
Ime, priimek in naslov kupca.

Nolangroup si pridržuje pravico do neizvajanja popravil v okviru garancije, v kolikor se izkaže, da so zgoraj omenjeni
podatki odstranjeni ali spremenjeni potem, ko je kupec kupil proizvod pri prodajalcu.

13.4.

Proces uveljavljanja garancije

Za uveljavljanje garancije mora kupec neposredno obvestiti prodajalca pri katerem je kupil čelado o okvari in
obenem predložiti pokvarjen proizvod, kopijo računa in Garancijski obrazec, ki je izpolnjen v skladu z zgoraj
opisanimi pravili.
PREDEN STOPITE V STIK S PRODAJALCEM VAM PRIPOROČAMO, DA PODROBNO PREBERETE NAVODILA ZA
UPORABO, KI SO PRILOŽENA PROIZVODU.
PO IZTEKU 2 (DVEH) LET PO DATUMU NAKUPA TA OMEJENA GARANCIJA POSTANE NEVELJAVNA V VSEH
SEGMENTIH.
Popravila ali vzdrževanje pod garancijo ne podaljšajo samega trajanja garancije. V primeru zamenjave proizvoda ali
ene izmed njegovih komponent se s tem ne začne novo garancijsko obdobje, temveč se za vse garancijske namene
še naprej upošteva datum nakupa izvirnega proizvoda.
V kolikor podjetje Nolangroup pristopi k popravilu ali zamenjavi proizvoda za omenjeni proizvod velja garancija
(velja samo za popravilo elektronskih komponent), ki je enaka preostanku izvirnega garancijskega obdobja ali
devetdeset (90) dni od dneva popravila (upošteva se daljše obdobje).
Popravilo ali zamenjava se lahko izvede tudi z uporabo regeneriranih komponent, ki imajo isto funkcijo.
Zamenjani deli ali komponente postanejo last Nolangroup.
TA GARANCIJA RAZVELJAVLJA IN NADOMEŠČA KAKRŠNOKOLI DRUGO PISNO ALI USTNO GARANCIJO, KI JO
OMOGOČA ZAKON IN KI JO JE MOGOČE RAZVELJAVITI, V KOLIKOR SE S TEM STRINJATA OBE STRANI;
NOLANGROUP PRAV TAKO NE ZAGOTAVLJA NOBENIH GARANCIJ ZA ZMOŽNOST PRODAJANJA ALI PRIMERNOST
IZDELKOV ZA POSEBEN NAMEN. PODJETJE NOLANGROUP V NOBENEM PRIMERU NE BO PREVZELO
ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, KAR VKLJUČUJE (A NI ZGOLJ OMEJENO NA) IZGUBO
DOBIČKA ALI POSLOVNO ŠKODO. PO ZAKONU LAHKO ZAVRNEMO ODGOVORNOST ZA VSO ŠKODO TAKŠNE
VRSTE.
NOLANGROUP SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA LAHKO KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OPOZORILA SPREMENI
ZNAČILNOSTI, FUNKCIJE, KOMPATIBILNOST IN PROGRAMSKO OPREMO PROIZVODA.
V nekaterih državah ni dovoljeno omejiti ali neupoštevati naključne ter nenamerne škode, ali omejitve trajanja
garancij; kot rezultat teh določb te omejitve morda za vas ne veljajo.
Ta garancija nikakor ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom v nacionalni zakonodaji ali na
pravice potrošnikov do prodajalca, ki jih določa nakupna/prodajna pogodba.
Ta garancija velja v vsej Evropi ter predstavlja edino jasno garancijo, ki jo zagotavlja Nolangroup glede prodaje
svojih izdelkov. Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki jih zagotavlja Direktiva 1999/44/CE.
Ta garancija prav tako ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom, še posebej z določbami
Zakonodajnega odloka z dne 2. februarja 2002 št. 24.
Italijansko besedilo te garancije v veljavi prevlada nad prevodi.

13.5.

Identifikacija izdelka

Izdelki N-Com so označeni s kodo, ki omogoča sledljivost izdelka in njegovo
identifikacijo.
Identifikacijska oznaka se nahaja pod črtno kodo, ki je natisnjena na embalaži izdelka.
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14. GARANCIJSKI OBRAZEC
Ime izdelka:

B1.4

Identifikacijska koda:

Podatki o kupcu
Ime:
Priimek:
Naslov:
Telefon:
E-pošta:

Žig pooblaščenega prodajalca

Datum nakupa:

www.n-com.it

