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1.

ADVARSLER OG SIKKERHED

Produktet er i overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU (RØD) Den fulde overensstemmelseserklæring kan
downloades på www.n-com.it
Læs omhyggeligt denne brugervejledning. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler ikke,
kan der opstå farlige situationer.
Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på
væddeløbsbaner og lignende.
Pas på: Installering af N-Com ESS medfører en vægtforøgelse på cirka 50 gram udover vægten på styrthjelmen og
andet udstyr.
Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor at
styrthjelmen sammen med polstringen bliver våde indvendigt, for ikke at risikere at beskadige systemet. Kommer
der vand ind i styrthjelmen, fjern hjelmens polstringshætte og lad den lufttørre.
1.1.

Trafiksikkerhed

Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende bruges til at
styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må det kun foretages, når køretøjet holder stille.
Herunder i særdeleshed:
• Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har
højeste prioritet.
• ESS-systemet er forsynet med funktionen Lys til nødbremsning (ESS – Emergency Stop Signal). Bemærk: ESSsystemet må IKKE anses som erstatning for motorcyklens stop- eller bremsningssignaler, og må derfor ikke regnes
som en omfattende anordning til signalering af opbremsning.
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• Kontrollér, at brug af funktionen Lys til nødbremsning (ESS – Emrgency Stop Signal) er i overensstemmelse med
de gældende normer i det land, hvor systemet anvendes.
1.2.

Tænd kun i sikre områder

• Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret kan forårsage
forstyrrelser eller farlige situationer.
• Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold ved benzintanken. Brug
ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter.
• Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer.
1.3.

Sådan bruges produktet rigtigt

Brug kun udstyret i normal indstilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, foretage
indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet.
Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt
sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com systemet i
henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-Com forhandleren.
1.4.

Kvalificeret personale

Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde
af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. Styrthjelmen er sikkerhedsudstyr; indgreb
på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald
af produktgarantien.
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1.5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilbehør og batterier

Brug udelukkende Nolangroup-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel.
Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af garantien.
Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr.
Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i stikket og ikke
i selve kablet.
Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne.
Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede.
Kortslut ikke batteriet.
Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 0° / +45°C (Lader); -20° / +60°C (I brug).
Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje temperaturer!
Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse med de
lokale forskrifter.
Tag aldrig styrthjelmen på mens batteriet lades.
Styrthjelmen må aldrig efterlades inden for rækkevidde af børn uden tilsyn, for at undgå at de kan få adgang til
forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader.
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1.6.

Skrotning

Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis
systemet skal tages ud af styrthjelmen.
Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger:

• Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder, at produktet inden for det
Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt.
• Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald.
• Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening.
• I Europa-fællesskabets lande, er det forhandleren, der ved salg af det nye udstyr sikrer tilbagelevering uden
omkostninger af det udbrugte udstyr på betingelse af, at det drejer sig om et tilbageleveret udstyr mod et solgt
udstyr.
• For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparat, kan du kontakte din kommune, dit lokale
renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.
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2.

PAKNINGENS INDHOLD
FUNKTIONSTAST

ESS-funktion

Mini USB-ledning

Nøgle

Styrthjelm adaptere (4x)

Selvklæbende adapter
7
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3.

INSTALLATION

Vigtigt: Før N-Com systemet installeres, er det anbefalet at notere produktets identifikationskode, der sidder på
selve systemet.
Du kan downloade videoen, der beskriver installationen på www.n-com.it under afsnittet Download.
• Fjern polstringshætterne (jf. styrthjelmens instruktioner).

• Fjern skruen på pakningen, der sidder på styrthjelmens
kant ved brug af den relevante nøgle (Fig. 1).
• Fjern fuldstændigt pakningen på kanten, som vist på
Fig. 1, og fjern desuden polstringen.
• Fjern den lille “N-Com” prop, der sidder på tætningen i
hættens bagerste kantdel.

Fig. 1

• Før N-Com systemet installeres, fjern, hvis relevant, den bagerste skumpolstring.
Bemærk: Husk at opbevare styrthjelmens polstringer, i det tilfælde du ønsker at anvende selve styrthjelmen uden NCom system installeret.
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3.1.

Installation af ESS-systemet i styrthjelmen

• Sæt systemet ind i det relevante sæde bag på
styrthjelmen, og tryk det ned i bund i rilleskæringen
(Fig. 2).
Vigtigt: Pas på ikke at spænde flex-kablet.

Fig. 2

• Åbn ESS-systemets gummiprop.
• Genmonter pakningen på kanten og fastgør den med
den relevante skrue (Fig. 3).

Fig. 3
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3.2.

Installation af ESS-systemet i styrthjelmen

Vælg den relevante adapter egnet der passer til din hjelm. På adapteren er der trykt et bogstav der angiver den
kompatible styrthjelm model, som anført i det nedenstående skema:
BOGSTAV PÅ ADAPTEREN
A
B
C
D

KOMPATIBLE HJELME
N100-5/PLUS, N90-3, N80-8, N87/PLUS, N70-2 GT/X
N40-5 GT/-5, N40/FULL
N44/EVO
N104/EVO/ABSOLUTE

PLACERING AF ADAPTEREN “A”

•

Fig. 4
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Adapteren “A” er forsynet med en selvklæbende
tape inddelt i tre afsnit. Afhængigt af styrthjelmens
model hvorpå ESS-systemet anbringes, er det
nødvendigt at pille tapens specifikke del af.

ESS

N100-5, N70-2 GT/X STYRTHJELME
• Efter genplacering af hættens beklædning, fjern fuldstændigt filmen på den selvklæbende tape (afsnit 1, 2, 3).
• Anbring adapteren “A” på hjelmens hætte ved at følge den fastlagte skabelon. Adapteren skal stemme med
styrthjelmens linjer og muliggøre en nem adgang for skruen til beklædningen indvendigt i hætten (Fig. 5).
• Tilkobl lyset på adapteren, ved at lade den glide nedad (Fig. 6).

Fig. 5

Fig. 6
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N90-3 STYRTHJELM
• Efter genplacering af hættens beklædning, fjern delene 1 og 2 af filmen på den selvklæbende tape. Bemærk: Det
er anbefalet at klippe den resterende filmtunge af, fordi den ellers ville blive synlig når adapteren er anbragt på
styrthjelmens hætte.
• Anbring adapteren “A” på hjelmens hætte ved at følge den fastlagte skabelon. Adapteren skal stemme med
styrthjelmens linjer og muliggøre en nem adgang for skruen til beklædningen indvendigt i hætten (Fig. 7).
• Tilkobl lyset på adapteren, ved at lade den glide nedad (Fig. 8).

Fig. 7
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N87, N80-8 STYRTHJELME
• Efter genplacering af hættens beklædning, fjern delene 2 og 3 af filmen på den selvklæbende tape. Bemærk: Det
er anbefalet at klippe den resterende filmtunge af, fordi den ellers ville blive synlig når adapteren er anbragt på
styrthjelmens hætte.
• Indfør ESS-systemets flex-kabel i “A” adapterens hul, som vist på figuren 9.

•

•

Drej adapteren og anbring den på styrthjelmens
hætte. Adapteren skal stemme med styrthjelmens
linjer og muliggøre en nem adgang for skruen til
beklædningen indvendigt i hætten (Fig. 10).
Tilkobl lyset på adapteren, ved at lade den glide
nedad (Fig. 11).
Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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PLACERING AF ADAPTERNE “B”,”C”,”D”
•
•
•

Vælg den specifikke adapter der stemmer til din
styrthjelm model.
Påsæt den medleverede selvklæbende tape (Fig.
12).
Efter genplacering af hættens beklædning, fjern
fuldstændigt filmen på den selvklæbende tape.

Fig. 12

•
•
•

Indfør ESS-systemets flex-kabel i “A” adapterens hul, som vist på figuren 13.
Drej adapteren og anbring den på styrthjelmens hætte. Adapteren skal stemme med styrthjelmens linjer og
muliggøre en nem adgang for skruen til beklædningen indvendigt i hætten (Fig. 14).
Tilkobl lyset på adapteren, ved at lade den glide nedad (Fig. 15).

Fig. 13
14

Fig. 14

Fig. 15
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•

Fjern den gennemsigtige film der beskytter ESS-systemet.

3.3.

Fjernelse af ESS- systemet på styrthjelmen

For at fjerne ESS-systemet på styrthjelmen, følg de
nedenstående trin:
•

Flyt ESS-lyset opad for at frakoble det fra adapteren
og få fri adgang til skruen på hætten (Fig. 16).

•

Fjern hætterne og kappens pakning på kanten.

•

Fjern fuldstændigt ESS-systemet fra styrthjelmen ved
brug af en flad skruetrækker (eller lignende) og
geninstaller puderne og beklædningen om bord (Fig.
17).

Fig. 16

Fig. 17
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4.

GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

ESS-systemet er forsynet med en menu med 3
funktionsmåder: NØDBREMSNINGSLYS, POSITIONSLYS, LYS
TIL DÅRLIG SIGTBARHED.
For at bladre frem eller tilbage i funktionsmenuen, tryk kort
på funktionstasten For hvert tryk, går systemet over til den
næste modalitet.
MODALITET
TÆNDING/SLUKNING
1

NØDBREMSNINGSLYS

• Nødbremsningslys.

2

POSITIONSLYS

3

LYS TIL DÅRLIG SIGTBARHED

FUNKTIONSTAST

16

FUNKTIONER
• Tænding/slukning af systemet
Setting modalitet.
•
•
•
•

Nødbremsningslys.
Fast positionslys.
Nødbremsningslys.
Blinkende lys til dårlig sigtbarhed.

ESS
Tænding
Slukning

Tryk på funktionstasten indtil lysdioden tænder. Ved hver tænding, indstilles systemet i
modalitet 1.
For at slukke systemet, indstil det i modalitet . Tryk kort på funktionstasten, og slip den for
at gå over fra den ene modalitet til den anden, Afbryd bliver bekræftet ved at øverste LED
blinker 4 gange.

Bemærk: Det er tilrådet at afbryde funktionen for lys til nødbremsning på Pilot styrthjelmen i det tilfælde der også er
en passager på motorcyklen.
4.1.

Auto On / Off Funktion

Det er ikke nødvendigt at tænde eller slukke systemet hver gang motorcyklen bruges: Takket være den treaksede
hastighedsmåler, hvis styrthjelmen ikke bevæges i mere end 60 sekunder, går ESS-systemet over til “deep sleep”
modus (”dvalestand”). Systemet genoprettes fuldstændigt så snart en bevægelse opspores, går tilbage til den tilstand
den var før.
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5.

LYS TIL NØDBREMSNING (modalitet 1)

ESS-systemet er forsynet med et lysdiode system til hjælp for nødstopbremsning. I tilfælde af nødstopbremsning,
blinker ESS lysdioderne i nogle sekunder.
Det er muligt at justere bremsningslyset med 3 forskellige niveauer:
• Lavt: Bremsningslyset tænder kun i tilfælde af hårde opbremsninger
• Middelt
• Højt: Bremsningslyset tænder selv i tilfælde af mindre opbremsninger
ESS-systemet er forindstillet på HØJT niveau.
For at ændre følsomhedsniveauet, følg disse anvisninger:
• Indstil systemet i ”Setting” modalitet: startende med slukket ESS-system, tryk på funktionstasten og hold den nede
i mere end 7 sekunder, indtil lysdioderne blinker hurtigt.
• JUSTERING AF LAVT NIVEAU: Tryk på funktionstasten og hold den nede indtil lysdioderne blinker enkelt. Slip tasten
for at bekræfte valget. Systemet slukker.
• JUSTERING AF MIDDELT NIVEAU: Tryk på funktionstasten, og hold den nede indtil lysdioderne blinker dobbelt. Slip
tasten, for at bekræfte valget. Systemet slukker.
• JUSTERING AF HØJT NIVEAU: Tryk på funktionstasten, og hold den nede indtil lysdioderne blinker tredobbelt. Slip
tasten for at bekræfte valget. Systemet slukker.
Overgang fra et niveau til det andet, sker som
vist på følgende skema:

18
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Bemærk: Nødbremsningslyset er aktiv i modalitet 1, 2, 3.
Bemærk: På webstedet www.n-com.it / Bistand er det muligt at se tutorial videoen til justering af
nødbremsningslysets følsomhed.

6.

POSITIONSLYS (modalitet 2)

Positionslyset gør det muligt at aktivere de nederste lysdioder på ESS-systemet, og de vedbliver altid tændt i løbet af
brug.
Hvis nødbremsingslyset aktiveres under opbremsning, blinker alle lysdioderne.

7.

LYS TIL DÅRLIG SIGTBARHED (modalitet 3)

Lyset til dårlig sigtbarhed forbedrer sigtbarheden i tilfælde af tåge eller begrænset sigtbarhed. Når denne funktion
vælges, tænder ESS-systemets nedre lysdioder i blinkende modalitet.
Hvis nødbremsningslyset tænder under en opbremsning, blinker alle lysdioderne.
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8.

BATTERI OG GENOPLADNING

Systemet signalerer, når batteriet er næsten fladt. De øverste lysdioder begynder at blinke for at signalere ”RESERVE”
tilstanden.
8.1.

Genopladning af systemet

• For at genoplade systemet, tilslut det til et USB-stik, der
er fprsynet med det medfølgende USB-kabel mini USB.
• Under opladningen blinker de øverste lysdioder på ESSsystemet.
• Når batteriet er opladt, slukker lysdioderne.
Fig. 18

Bemærk: Hvis du i en længere periode ikke benytter dit N-Com system, skal du huske, at lade det helt op inden det
bliver henlagt.
Bemærk: Ved henlæggelse i 6 måneder eller længere, er det vigtigt at få genopladet batteriet mindst hver 6. måned
for at undgå skader på batteriet og dets levetid.
Hvis N-Com systemet henlægges i over 6 måneder, og der ikke har fundet en genopladning sted, vil enheden
muligvis ikke kunne tænde.
Bemærk: Sker dette skal N-Com systemet sættes til opladning i 24 timer, også selvom den blå led-pære stopper med
at blinke – Herefter kan du forsøge at tænde dit N-Com system igen.
20
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9.

GARANTI

Med dette GARANTIBEVIS, garanterer Nolangroup køberen, at produktet, ved udlevering er fri for materialeog/eller fabrikationsfejl.

Du bedes:
•
•
•

9.1.

Læse advarslerne til sikkerhed og korrekt brug.
Henvis til garantiens krav og betingelser.
Opbevar den originale købskvittering. Det er nødvendigt at fremvise den i tilfælde af reparationer foretaget i
løbet af garantiperioden. I disse tilfælde skal produktet leveres til forhandleren der har solgt produktet.
Garantiens dækning og gyldighed

Hvis en eller flere defekter er dækket af dette garanticertifikat, indenfor perioden beskrevet på hjemmesiden
(Support/Instruktionsmanualer) og baseret på det land hvor købet er foretaget (Beviset vil være datoen på
købskvitteringen), sørger Nolangroup, gennem sit forhandlernet og efter at have kontrolleret fejlens art, for at
reparerer eller udskifte det defekte produkt. Nolangroup leverer alle materialer samt den rimelige arbejdstid, der er
nødvendig for at afhjælpe den detekterede fejl, med mindre skaden skyldes en af emnerne, der er listet i det næste
afsnit “Undtagelser og begrænsninger af garantidækningen”.
9.2.

Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen

Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl.
Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl, der helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund,
nævnt herunder men ikke begrænset til:
•

Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold.
21
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af
Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet.
Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele.
Enhver skade som følge af et uheld.
Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller på N-Com systemet, af brugeren eller af
tredjemand.
Brug af ikke kompatibelt ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Nolangroup for det erhvervede N-Com udstyr.
Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og
forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr.
Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolangroup, kan denne ikke holdes ansvarlig
for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for dette system.
Den korrekte drift af sammensætningen produkt/ydre enhed, når produktet anvendes sammen med udstyr eller
tilbehør, som Nolan ikke har været i stand til at fastsætte kompatibiliteten.
Alle de specifikke og særlige situationer, der måtte opstå i forbindelse med dynamisk brug af styrthjelmen, som
for eksempel komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller støj.

Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden
begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende
Nolangroup produkterne.
9.3.

Fremgangsmåde for indsendelse af eventuelle reklamationer

For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte
til forhandleren, hvor N-Com systemet er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere
produktet og købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor.
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FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU OMHYGGELIGT GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE
BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET.
GARANTIENS GYLDIGHED STARTER UDELUKKENDE FRA PRODUKTETS KØBSDATO OG OPHØRER EFTER DEN FRIST
SOM ER FORUDSET I DET LAND, HVOR UDSTYRET KØBES - Listen er tilgængelig på websitet
(Support/Instruktionsmanualer).
Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning
af produktet eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt
eller produktdelen, hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende.
I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for reparationen eller
udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige
garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode
betragtes som den gyldige).
Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne.
Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom.
NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE
EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE.
Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på
forbrugerens rettigheder overfor forhandleren.
9.4.

Produktidentifikation

N-Com produkterne identificeres ved brug af en kode, der muliggør produktets sporbarhed og identifikation.
Identifikationskoden er anført på klistermærket, der sidder på ESS systemet.
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