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NÁVOD K OBSLUZE

Gratulujeme k zakoupení výrobku N-Com.
N-Com MULTI 3 byl vyroben za použití nejmodernějších technologií a nejlepších
materiálů. Dlouhodobým vývojem a testy bylo dosaženo nejvyšší možné audio
kvality.
Pro další informace o MULTI 3, navštivte www.n-com.it.

SHODA NOREM
Produkty řady jsou vyrobeny ve shodě s níže uvedenými normami:

MULTI 3

Systém Bluetooth je v souladu s halvními bezpečnostními
požadavky a předpisy směrnice 99/5/CE, směrnice 2002/95/CE,
směrnice 2011/65/CE, Directive 2002/96/CE

Battery
charger

Směrnice 2006/95, 2004/108, 2009/65/EC, 2011/65/CE,
2012/19/EU, 2009/125/CE

Battery
Směrnice 2006/66
Prohlášení o shodě lze stáhnout ze stránek www.n-com.it. (oddělení Ke stažení).

FccID: Y6MNCOM3

N21550
Bluetooth je registrovaná obchodní značka ve vlastnictví bluetooth SIG, Inc.
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MULTI 3
1.

POKYNY A BEZPEČNOST

Čtěte pečlivě návod, stejně jako návody ostatních prvků systému N-COM, nedodržení může vest k
nebezpečným situacím.
Pozor: Výrobek nelze používat: při oficiálních i neoficiálních soutěžích na motodromech, na závodních
tratích a podobně.
Pozor: Montáží sady N-Com MULTI 3 se zvýší hmotnost helmy o cca 110 g.
UPOZORNĚNÍ: Elektronické součástky N-Comu uvnitř helmy nejsou vodotěsné. Aby nedošlo k
poškození systému, je třeba vnitřní prostor helmy chránit před vlhkostí. Pokud přesto vnikne dovnitř
voda, vyjměte polstrování a základní sadu N-com a nechte je na vzduchu volně uschnout. Odpojte
baterii a nechte připojovací kabel vyschnout.
1.1.

Bezpečnost za jízdy

Dodržujte všechny platné dopravní předpisy. Vaše ruce používejte za jízdy výhradně k řízení motocyklu.
N-Com ovládejte pouze, když stojíte na místě. Především:


Zapněte si automatické odpovídání na Vašem mobilním telefonu (k nastavení této funkce na
mob.tel. použijte odpovídající návod).



Pokud Váš mobilní telefon není vybaven touto funkcí, musíte před příjmutím hovoru s motocyklem
dle dopravních předpisů na bezpečném místě zastavit.



Netelefonujte za jízdy. Pokud telefonujete, zastavte na povoleném a bezpečném místě dle
dopravních předpisů.



Nastavte si hlasitost na telefonu tak, aby Vás za jízdy nerušila a neodpoutávala pozornost a Vy jste
mohli slyšet jasně a zřetelně zvuky svého okolí.



Nepokoušejte se mobilní telefon nebo jakékoliv jiné zařízení napojené na N-Com ovládat za jízdy.



Dodržování dopravních předpisů a řízení motocyklu mají vždy absolutní přednost.

1.2.

Zpanutí na bezpečném místě



Při používání N-Com dbejte také omezení a pokyny k použití Vašeho mobilního telefonu.



Nezapínejte mobilní telefon nebo N-Com, pokud je jejich použití zakázáno, pokud může mít rušivý
vliv na okolí nebo vést k nebezpečným situacím.



Při tankování přístroj vypněte. Nepoužívejte N-Com na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavin nebo
chemikálií.



Vypněte přístroj v blízkosti výbušných materiálů.

1.3.

Interference

Při provozu všech bezkabelových telefonů a přístrojů k přenosu signálu může docházet k rušení, což se
může negativně projevit i na provozu připojených zařízení. Takovéto interference nelze považovat za
poruchu N-Comu.
1.4.

Odborné používání

Přístroj používejte odpovídajícím způsobem dle přiloženého návodu výhradně v originálním stavu. V
žádném případě se nepokoušejte N-Com rozmontovat nebo na něm provádět jakékoliv změny.
Pozor: Nastavte hlasitost N-Comu a připojených audio zařízení před jízdou.
Pozor: Příliš vysoko nastavená hlasitost může vést k poškození sluchu.
Pozor: Nastavení hlasitosti na N-Com sytému (který byl poskytnut) připojeného zvukového zdroje aby se
zabránilo zvuku ve vysoké hlasitosti, Příliš vysoko nastavená hlasitost může vést k poškození sluchu.
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Pozor: Nesprávná montáž systému do helmy může mít negativní vliv na aerodynamiku helmy a na
bezpečnost. Při zabudování N-Comu postupujte striktně dle přiloženého návodu a v případě
potřeby se obraťte na autorizovaného dealera Nolanu/N-Comu.
Upozornění: Poslouchání jiných přístrojů nesmí rušit při řízení motocyklu, které má vždy absolutní
přednost. Jakékoliv operace na elektronickém vybavení provádějte pouze při zastavení na
bezpečném místě v souladu s dopravními předpisy.
Pozor: B5 umožňuje poslech rádia. Jakékoliv poplatky jsou na účet uživatele.
1.5.

Zákaznický servis

Pouze kvalifikovaný personál může provádět technické úkony na tomto zařízení. V případě závady se vždy
nejdříve obraťte na svého prodejce.
Helma je bezpečnostní výbava. Změny na interiéru helmy a/nebo na elektronickém systému N-Com
mohou být nebezpečné a navíc vedou ke ztrátě záruky na daný produkt.
1.6.

Příslušenství a baterie



Používejte výhradně typy baterií, nabíječek a příslušenství, které jsou Nolanem pro daný typ helmy
schváleny.



Použití jiných baterií, než doporučených může vést k nebezpečným situacím a ke ztrátě záruky.



Zjistěte si u svého prodejce dostupnost schváleného příslušenství.



Pokud chcete odpojit kabel napájení nebo kabel od příslušenství, tahejte vždy za zástrčku a nikdy ne
za kabel.



Nepoužívejte baterie k účelům, pro něž nejsou určeny.



Nikdy nepoužívejte poškozené baterie nebo nabíječky.



Baterie nikdy nezkratujte.



Baterii držte v teplotě mezi 0° / +45°C (při nabíjení); -20° / +60 °C (v provozu).



Nebezpečí požáru a výbuchu: nevhazujte baterie do ohně ani je nevystavujte vysoké teplotě !



Baterie nevyhazujte s domovním odpadem, ale zlikvidujte je dle místně platných předpisů.



Nenasazujte si helmu v době nabíjení baterie



Helma by neměla býti v dosahu dětí bez dozoru, aby se předešlo možnosti jejich zranění přístupem
k baterii.

Baterie
Nabíječka
1.7.

Li-Po 562547
FY0901000

3,7V – 600 mAh
100/240V – 50/60 Hz

Likvidace

Při demontáži systému z helmy postupujte dle návodu. Stejně tak u ostatních dílů N-Comu. Veškerý
materiál na vyhození zlikvidujte podle odpovídajícich pokynů.


Symbol přeškrtnuté popelnice upozorňuje, že produkt po ukončení své životnosti musí
být zlikvidován dle směrnice EU 2002/96/EC pro zvláštní odpad.



Takto označené výrobky proto nevyhazujte do netříděného domovního odpadu.



Odborná likvidace již nepoužívaných přístrojů brání negativnímu vlivu na lidské zdraví a na životní
prostředí.



Podrobnější informace o likvidaci použitých přístrojů získáte v prodejně, kde byl přístroj zakoupen.
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2.

OBSAH BALENÍ

Balení sady MULTI 3 obsahuje:

e-box MULTI 3
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Kabeláž se sluchátky a mikrofonem

Lepící plotna

Imbus a šroub

Držák s lepením

Kolíček

Nabíječka baterie

PC datový kabel
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3.

MONTÁŽ

MULTI 3 může být namontováno dvouma způsoby, záleží na typu helmy. způsoby: za použití "kolíčku" se
šrouby nebo přílepení držáku k helmě.
3.1.

Připevnění pomocí šroubů a kolíčků

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2


Důkladně očistěte vnější povrch helmy, na
levé straně.



Aplikujte lepicí gumu na zadní stranu držáku
(Obr. 1).



Vložte "kolíček" mezi plostrování a vnější
skořepinu (Obr. 2).



Umístěte a táhněte šrouby , zajistěte systém k
helmě (Obr. 3). Ujistěte že guma je správně
umístěna na skořepině.



Ujistěte se že mikrofon je umístěn například
blízko úst.

Poznm.: Neutahujte šrouby nadměrně aby nedošlo ke poškození komponentů systému.
Pozor: V případě poškození polystyrénové výplně během montáže, kontaktujte vašeho místního prodejce
pro její náhradu.
3.2.

Připevnění pomocí lepícího držáku

V případě že není možné využít "kolíček" k zabezpečení systému k helmě, můžete použít lepící držák.
Pozor: Jakmile aplikujete lepící držák, nemůžete ho znova použít, musíte ho nahradit novím. Použijte tuto
upevňující metodu pouze v situaci kdy není možno zabezpečit systém pomocí "kolíčku".
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Obr. 4a



Obr. 4b

Odšroubujte šroubky kompltně ze systému.
Odeberte gumu (v případě že už byla umístěna) a vložte lepící plotnu do držáku kabelu dokud
neuslyšíte clicknutí (Obr. 4a-4b).



Důkladně očištěte vnější povrch skořepiny a
ujistěte se že lepící plotna řádně sedí. Před
nalepením se ujistěte že skořepina je čistá a
odmaštěná.

Předtím než přilepíte lepící plotnu k helmě, Určete
si správné místo k umístění e-box MULTI a ujistěte
se že konec mikrofonu je přesně předjezdcovími
ústy (Obr. 5).
Fig. 5


Odeberte ochraný film z lepící plotny a aplikujte plotnu na helmu, ujistěte se že celá plocha je
přilepa úplně ke skořepině.

Poznm.: V případě že lepící plotna není ve správné poloze, okamžitě ji odlepte a opakujte umístění.
Poznm.: ponechte správně přilepené po 24hodin. Během 24hodin, nevystavujte helmu atmosférickým
vlivům. Během prvních 12hodi, nenasazujte e-box MULTI 3.
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3.3.

Umístěte sluchátka

Obr. 6


Odberete ochraný film ze suchého zipu (Obr. 6).



Umístěte sluchátka tak aby zapadly co nejlépe do lícnic (Obr. 7.)
stranách.

Obr. 7

Proveďte postup na obou

Poznm.: Pokud možno, umístěte sluchátka pod lícnice helmy.


3.4.

Vhodně schovejte kabeláž za vnitřním interiérem.
Připojení e-boxu MULTI 3

Obr. 8


Vložte e-box na držák dokud neuslyšíte zajišťují klik jezdce.



Připojte konektor kabeláže do e-boxu (Obr 9).

Obr. 9

K odebrání e-box: odpojte konektor, pohněte s jezdecem do srany k uvolnění a odeberte e-box
vysunutím.
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4.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Všechny funkce systému N-Com se ovládají za použití tří tlačítek : “”, “on” a “”. Při každém povelu se
ozve spec. akustický signál, který se liší podle požadované funkce. Všechny funkce tak lze využívat při
nasazené helmě
Typ povelu systému záleží na délce stisku příslušného tlačítka.

Zapnutí ON

Stiskněte tlačítko „on“ po dobu 2 vteřin dokud se nerozsvítí LED diody a
neuslyšíte pípnutí ve sluchátkách.

Vypnutí OFF

Stiskněte tlačítko „on“ po dobu 4 vteřin dokud nezhasne LED dioda a
neuslyšíte pípnutí ve sluchátkách.

Zvýšení hlasitosti

Stiskněte krátce tlačítko “” pro zvýšení hlasitosti. Dvojitý tón oznamuje
maximální hlasitost.

Snížení hlasitosti

Stiskněte krátce tlačítko “” pro zvýšení hlasitosti. Dvojitý tón oznamuje
minimální hlasitost.

4.1.

Funkce systému

MULTI 3 nabízí 3 hlavní menu : ZÁKLAD,RÁDIO,BIKE TO BIKE (aktivováno na požadavek).
Přepínat mezi jednotlivými menu můžete pomocí stisknutí tlačítka “on” po dobu 2 vteřin (při zapnutém
systému) .
Zvláštní zvukový signál oznamuje změnu z jednoho menu do druhého.
Když systém MULTI 3 zapnete, je vždy nastaven na menu ZÁKLAD. Podle menu pak můžete ovládat a
využívat různá audio zařízení a dostupné funkce:
Menu

Základ

Rádio
Bike to
Bike

Funkce










Ovládání vnějšího zdroje napojeného přes kabel
Používání mobilního telefonu/GPS přes spojení Bluetooth
Používání interkomu “řidič–spolujezdec” nebo "Univezální Interkom"
Poslech a ovládání přehrávače A2DP přes Bluetooth
Poslech a ovládání FM Rádia
Používání mobilního telefonu/GPS přes Bluetooth
Používání interkomu “řidič–spolujezdec” nebo "Univezální Interkom"
Používání interkomu “Bike to Bike”
Používání interkomu “řidič–spolujezdec” nebo "Univezální Interkom"

Funkce ovládání mobilního telefonu přes Bluetooth jsou k dispozici ve všech menu.
Pozn.: Menu “Bike-to-Bike” musí být zvlášť aktivováno systémem (viz. odst.13) nebo použitím programu
N-Com Wizard.
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4.2.

N-Com Wizard
"N-COM Wizard" je počítačová aplikace, kterou lze použít ke správě a nastavení
komunikátoru MULTI 3.

Program se dá stáhnout z internetových stránek www.n-com.it, v sekci "Download". Aby se dal používat,
musí být helma vybavena systémem MULTI 3 připojena k PC přes USB kabel, který je součástí balení
systému.
N-Com Wizard Vám umožní osobní nastavení Vašeho MULTI 3, především pak:

Nastavení úrovní systému audio

Vyhledávání a předvolbu Vašich oblíbených rádiových stanic

Aktualizovat firemní software

Zapnout nebo vypnout menu Bike-to-Bike

Nastavit a ovládat spojení s ostatními motocykly
Program obsahuje on-line průvodce, který Vás provede funkcemi (po instalaci na Vašem PC stiskněte F1
pro zobrazení tohoto průvodce).
Pozor: FIRST, nejdříve připojte jack konektor do helmy. POTÉ USB konektor do PC.
4.3.

N-Com App
Přístroj může být připojen přes N-COM APP s kompatibilními přístroji Android, iPhone and
iPad, které mohou být použity pro nastavení a ovládání N-COM systému přímo ze
Smartphonu.

S aplikací N-COM APP lze provádět většinu funkcí programu N-COM WIZARD a navíc ji lze použít jako
bezdrátovou klávesnici k ovládání přístoje.
Aplikaci N-COM APP můžete stáhnout zdarma z GOOGLE PLAY. Další informace naleznete na www.ncom.it

5.

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PŘES BLUETOOTH

Pro spojení systému MULTI 3 s jiným Bluetooth zařízením je třeba toto nejdříve spárovat se systémem NCom.
Proces spárování je stejný jako u všech Bluetooth zařízení: mobilní telefony. MP3 přehrávače, satelitní
navigace apod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ujistěte se, že je systém MULTI 3 vypnutý;
Stiskněte tlačítko “on” a držte jej stisknuté více než 4 vteřiny, dokud se LED rychle nerozblikají a
neuslyšíte ze sluchátek hlasité pípnutí, signalizující status vyhledávání.
Na Bluetooth zařízení, které chcete připojit zapněte vyhledávání bluetooth signálu (podle
návodu k použití příslušného přístroje);
Po pár vteřinách se na displeji mobilního telefonu objeví jméno “N-Com Bt3 v.X.XX”,
následované výrobním identifikačním číslem;
Vyberte N-Com zařízení. Pokud je třeba zadat heslo, použijte čtyři nuly 0000 ;
MULTI 3 potvrdí spojení pípnutím ve sluchátkách a LED přestanou blikat;
Obě zařízení, MULTI 3. I mobilní telefon vypněte, aby se uložila párovací data.
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Pozn.: Spojení je uchováno v paměti jak helmy, tak telefonu i po vypnutí obou přístrojů. Párování tak již
není třeba při dalším zapnutí provádět.
Pozn.: Pokud bluetooth zařízení (mobilní telefon nebo GPS) vybavené přehrávačem hudby A2DP již bylo
spárováno, není třeba toto opakovat, neboť v MULTI 3 je již protokol A2DP uložen.
Jakmile bylo bluetooth zařízení bylo jednou spárováno, spojení je při každém zapnutí navázáno
automaticky. Pokud není spojení po pár vteřinách automaticky navázáno, můžete se připojit z bluetooth
zařízení nebo stlačením tlačítka “on” na 4 vteřiny.
5.1.

Vymazání uložených připojení

Všechna uložená připojení můžete z paměti systému vymazat. Tato operace je nevratná. Okamžitě po
vymazání musíte zopakovat zpárování s telefonem nebo jiným bluetooth zařízením.
K vymazání předchozích připojení proveďte následující :



Stiskněte “on” a podržte stisknuté (déle než 4 vteřiny), dokud se LED rychle nerozblikají a
neuslyšíte ostré pípnutí ze sluchátek, které indikuje vyhledávání ostatních bluetooth zařízení.
Stiskněte “” a “” současně na 4 vteřiny a pusťte je, jakmile uslyšíte pípnutí. N-Com vydá
speciální akustický signál, kterým potvrdí smazání a poté se sám vypne.

Tuto funkci můžrete provést i přes PC za použití programu “N-Com Wizard”.

6.

MOBILNÍ TELEFON

Přijmutí telef. hovoru
Ukončení
hovoru/odmítnutí tel.
hovoru
Hlasové vytáčení (pokud
je jím tel. vybaven)
Opětovná volba
posledního volaného
čísla number
Přepnutí hovoru z helmy
do telefonu

Stiskněte krátce jakékoliv tlačítko, když uslyšíte příchozí volání.
Stiskněte “on” na asi 2 vteřiny, dokud neuslyšíte akustický signal.

Stiskněte “on” na asi 4 vteřiny, dokud neuslyšíte akustický signal.

Stiskněte krátce současně “” a “”.

Pro přepnutí hovoru z helmy do mobilního telefonu stiskněte současně
tlačítka “” and “” na 4 vteřiny.

Funkce konferenčního hovoru
MULTI 3 umožňuje vedení konferenčního telef. hovoru s řidičem i spolujezdcem.
V případě příchozího hovoru na mobilní telefon spárovaný přes Bluetooth s MULTI 3 spolujezdec
automaticky odpojen. Pokud však chcete telefonní hovor sdílet I s druhou připojenou helmou
spolujezdce, stiskněte v průběhu hovoru krátce stlačítko ”on”.
Pozor: tato funkce je dostupná pouze, pokud je helma spolujezdce vybavena systémem N-Com který
poskytuje stejnou funkci. Pokud používáte "univerzální interkom", musíte zkontrolovat jestli interkom
podporuje funkci konferenční hovor.
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7.

FUNKCE GPS SATELITNÍ NAVIGACE

MULTI 3 je kompaktibilní s většinou běžných satelitních navigací pro motocykly.
Připojením N-Comu k navigaci budou všechny instrukce přenášeny do helmy.
Spolujezdec je při přenosu každé instrukce z navigace automaticky odpojen a po ukončení komunikace s
navigací opět automaticky připojen.
Pozn.: Pokud je navigace přednastavena na spojení s bluetooth mobilním telefonem, můžete přijmout
telef. hovor přes navigaci přímo do helmy. V takovém případě můžete hovor přijmout přímo z
navigace.
Funkce GPS konferenčního hovoru
Funkce konferenčního hovoru Vám umožňuje nechat spolujezdce rovněž na příjmu instrukcí od GPS, aby
nedocházelo k jeho automatickému odpojení při každé instrukci od navigace. Pokud, si přejete aktivovat
Konferenční hovor, jednoduše zapněte interkom manuálně během GPS instrukcí (krátce stiskněte "on").
Pozor: tato funkce je dostupná pouze, pokud je helma spolujezdce vybavena systémem N-Com který
poskytuje stejnou funkci. Pokud používáte "Univerzální Interkom", musíte zkontrolovat jestli interkom
podporuje funkci konferenční hovor.
Při ukončení komunikace s GPS, intercom s druhou helmou zůstane spojen “ konferenční” a nastavení
pro budoucí komunikaci s GPS. V případě “Bike-to-Bike” instrukce z GPS jsou posílány to helmy
připojené k navigaci a intercom komunikace zůstává otevřena.

8.

STEREO FM RADIO

MULTI 3 je vybaven stereo FM rádiem se systémem RDS (Radio Data System), který automaticky vybírá
nejsilnější signál pro FM rádio bez ohledu na Vaši polohu.

Zapnutí radia

Rádio se automaticky zapne výběrem menu “Radio” (přeskakujte v
menu stiskem tlačítka “on” na 2 vteřiny).

Vypnutí rádia

Rádio se automaticky vypne, když změnite menu (přeskakujte v
menu stiskem tlačítka “on” na 2 vteřiny).

Automatické vyhledávání nové
stanice

Stiskněte tlačítko ““ po dobu 2 sekund.

Uložení radio stanic (max. 6
station)

Stiskněte “” na 4 vteřiny.
Tyto
nastavení
je
také
možné
měnit
prostřednictvím programu Wizard na počítači, či
N-COM
APP ze svého SmartPhonu Android.

Přepínání mezi
přednastavenými stanicemi

Stiskněte tlačítko ““ po dobu 2 sekund.

Pozn.: Radio neukončí audio přicházejícího z externího audio zdroje připojené přes kabel.
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9.

HUDBA PŘES BLUETOOTH

Můžete poslouchat hudbu v nejvyšší kvalitě připojením N-Com systému k zařízení vybavenému
protokolem Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
N-Com Systém je rovněž vybaven protokolem Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile),
který Vám umožňuje ovládání reprodukce hudby přímo z helmy (u přístroje vybaveného AVRCP).
Funkce Play – přehrávání

Stiskněte tlačítko “” na 2 vteřiny.

Funkce Pause

Když je přehrávač připojen a hudba hraje, stiskněte “” na 2
vteřiny.

Další skladba (Skip)

Když probíhá přehrávání hudby, stiskněte “” na cca 4 vteřiny.

Zastavení přehrávání (Stop)

Stiskněte “” na 2 vteřiny. Zastaví se přehrávání hudby a
přehrávač A2DP se odpojí.

Pokud přeskočíte v menu do jiné funkce, systém automaticky odpojí zařízení A2DP.
Pozn.: Interkom Bluetooth nefunguje, pokud posloucháte audio zdroj A2DP.

10. AUDIO ZAŘÍZENÍ NAPOJENÉ PŘES KABEL
V sortimentu výrobků N-Com je k dispozici řada multimediálních kabelů pro připojení různých externích
audio přístrojů: přehrávače MP3, i-Pody, satelitní navigace, GMRS a PMR rádia a audio přístroje
zabudované do motocyklů (MCS).
Celou nabídku dostupných kabelů najdete na stránkách www.n-com.it v sekci “Cable connection
compatibility”.
Připojte 3.5-mm 4-pólový konektor multimediálního kabelu k helmě a druhý konec k audio přistroji.
Barevná páska na kabelu označuje konektor, který přijde zapojit do audio přístroje.
Když je zapnuto, zůstává kabelové spojení aktivní i v dalších menu. Můžete tedy slyšet audio přístroj
připojený kabelem i při poslechu hudby přes A2DP nebo rádio.
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11. SPOJENÍ ŘIDIČ-SPOLUJEZDEC PŘES INTERKOM
Aby spolu dvě sady N-Com komunikovaly, je třeba je nejdříve spárovat.
11.1.
1.
2.
3.
4.
5.

Připojení interkomu

Ujistěte se, že oba systémy N-COM Bluetooth vypnuty;
Uveďte oba systémy N-COM Bluetooth do párovacího módu stisknutí “on” (na vice než 4 vteřin),
dokud se LED rychle nerozblikají;
Na jedné z heleme stiskněte krátce “on”briefly;
Po několika vteřinách se helmy vzájemně “najdou” a pípnutí signalizuje, že bylo spárování úspěšné a
interkomová komunikace je aktivována;
Oba systémy N-COM Bluetooth vypněte a zapněte aby se nová data uložila.

11.2.

Funkce interkomu

Po provedení správného párování zapněte obě helmy. Interkom spojení bude navázáno automaticky
(toto zabere několik vteřin. Vyčkejte, než uslyšíte akustický signál, potvrzující spojení). Pokud není
automatické spojení možné, proveďte manuální propojení.
Manuální zapnutí interkomu

s MULTI 3 zapnutým, krátce stisknou tlačítko “on“

Manuální vypnutí interkomu

s MULTI 3 zapnutým, krátce stisknou tlačítko “on”

12. BIKE-TO-BIKE INTERKOM
Systém N-Com systém lze používat ke komunikaci bike-to-bike až do vzdálenosti 500 m (v otevřeném
terénu, bez překážek).
Pozn.: Vzdálenost a kvalita komunikace je velmi závislá na přítomnosti překážek, počasí a magnetických
polích.
Pozn.: Rozsah komunikace se mění s ohledem na používaný N-Com system.
Systém MULTI 3 může uložit až 4 různé další systémy MULTI 3, na které lze “volat”.
Aby spolu dva systémy MULTI 3 komunikovaly v modu Bike-to-Bike, musí být nejdříve spárovány.
12.1.

Bike-to-Bike spárování




Ujistěte se, že jsou oba systémy N-Com vypnuty;
Uveďte oba systémy N-Com do vyhledávacího (párovacího) stavu stisknutím “on” (na více, než
4 vteřiny), dokud se LED rychle nerozblikají;
Na helmě 1 stiskněte tlačítko “memory”, kam chcete uložit helmu 2;
Pozice
A
B
C
D

Tlačítko
 2 sek.
 2 sek.
 4 sek.
 4 sek.

Potrvzující signál
2 krátká pípnutí
2 hluboká pípnutí
4 krátká pípnutí
4 hluboká pípnutí

Pozn.: Pokud je zvolená pozice již obsazena, uslyšíte pípnutí error, po kterém musíte vybrat k zadání jinou
kombinaci.
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Po několika vteřinách se helmy “najdou” : v helmě 2 se ozve signál, potvrzující pozici, kde je
helma 1 uložena a interkom komunikace je navázána;

Pozn.: Pokud jsou všechna místa v paměti volná, helma 2 uloží helmu 1 na pozici A (viz tab. výše). Pokud
je tato pozice obsazena, uloží se automaticky na další v tabulce.
Nastavení paměti Vašeho systému můžete zobrazit na PC (a zkontrolovat jména
zpárovaných zařízení) za použití programu “N-Com Wizard” nebo skrz "App N-Com"
pro Smartphone Android.
Abyste snadněji rozpoznali systémy N-Com připojené (zpárované) v módu “Bike-toBike”, můžete je s použitím programu “N-Com Wizard” přejmenovat.
12.2.

Provedení hovoru Bike-to-Bike

Abyste se spojili s helmou, která byla s Vaší již dříve spárována, jděte do menu Bike-to-Bike a stiskněte
příslušné tlačítko (pozici – viz tab. Výše) určující helmu, se kterou se chcete spojit.
Ve Vaší helmě uslyšíte odpovídající tón, po kterém dojde ke spojení s vybranou helmou.
Pozn.: Pokud je zvolená pozice paměti prázdná nebo se nedaří s danou helmou spojit, ozve se ve Vaší
helmě signál error.
12.3.

Přijmutí hovoru Bike-to-Bike

V případě Bike-to-bike příchozího hovoru se v helmě ozvou čtyři volací tóny a všechny otevřené audio
funkce se automaticky odpojí (včetně spojení řidiče se spolujezdcem). Hovor můžete přijmout stiskem
jakéhokoliv tlačítka, když uslyšíte zvonění příchozího hovoru.
V případě přijmutí hovoru je spojení navázáno automaticky. V případě, že hovor není přijmut, vrátí se
systém do stavu před odmítnutím volání.
Pozn.: komunikaci Bike-to-Bike můžete kdykoliv zrušit v jakémkoliv menu krátkým stiskem tlačítka “on”.
Komunikace Bike-to-Bike
charakteristikám:

se

liší

od

komunikace

řidič-spolujezdec

díky

určitým

specifickým



Audio signál z vnějšího zdroje (připojeného kabelem nebo přes Bluetooth) NENÍ sdílen s
helmami připojenými v interkom modu Bike-to-Bike.



Audio signál z rádia rovněž NENÍ sdílen s helmami připojenými v interkom modu Bike-to-Bike.



V případě, že se v modu Bike-to-bike jedna z helem vzdálí natolik, že dojde k jejímu odpojení
kvůli velké vzdálenosti, obě helmy se znovu automaticky spojí, jakmile se přiblíží na vzdálenost,
kdy je komunikace opět možná.

Pro bližší informace, prosime navštivte website www.n-com.it
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13. "UNIVERZÁLNÍ INTERKOM"
N-Com MULTI 3 system můžete připojit přes bluetooth k dalším intercom systému od dalších výrobců,
díky funkci UNIVERZÁLNÍ INTERCOM.
13.1.

Spárování s UNIVERZÁLNÍM INTERKOMEM

K spárováni N-Com systému a intercomu dalšího výrobce (odteď budeme nazívat Intercom B),
následujte postup níže:



Uveďte N-Com systém do vyhledávacího (párovacího) stavu stisknutím “on” (na více, než 4
vteřiny), dokud se LED rychle nerozblikají;



Uveďte Interkom B systém do vyhledávacího (párovacího) stavu ( prosíme k zjištění informací
použijte návod výrobce).



Krátce stiskněte tlačítko "on" na N-Com systému; po pár sekundách, oba dva systémy se
rozpoznají akustický signál oznámí že spárovací procedůra proběhla úspěšně.



K zapnutí zvuku mezi dvouma helmama, stiskněte "on" na N-Com systému.

13.2.

UNIVERZÁLNÍM INTERKOMEM funkce

After properly carrying out the pair up procedure, turn on both systems.
To turn on and off the audio between two helmets, proceed as follows:
1.

Z N-COM SYSTÉMU: stiskněte "on" na N-Com systému. Interkom B obdrží příchozí tón hovoru
který musí přijmout tlačítkem (prosíme k zjištění informací použijte návod výrobce). Pro
vypnutí interkomu, krátece stiskněte klávesu “on”.

2.

Z INTERKOMU B: stiskněte "Vocal Call" příkaz. N-Com systém přijme příchozí tón hovoru. K
vypnutí interkomu, stiskněte "Vocal Call" příkaz znovu.

Poznámka:

N-Com systém udržuje aktivní spojení s mobilním telefonem nebo GPS během Bluetooth
komunikace s dalším interkom systémem.

Je možné že interkom B system připojený k N-Com nebude schopný zároveň být spojený s
mobilním telefonem.
13.3.

UNIVERZÁLNÍM INTERKOM Bike-to-Bike

Univerzální interkom funkce dovoluje spojení mezi dvouma motocykli. V tomto případě spojené s
motocyklem je stejné jako spojení s spolujezdcem.
Poznámka: Vzdálenost mezi Bike-to-Bike komunikace zavysí na dosahu dvou spojených systémů.
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14. BATERIE
Než začnete poprvé používat zařízení N-Com, nabijte baterii po dobu nejméně 10 hodin. Aby podávala
baterie optimální výkon, doporučuje se v prvních několika případech baterii vždy plně dobít. Později ji
můžete dobíjet již i jen po kratší dobu. Nicméně nejlepší je dobíjet baterii vždy kompletně.
14.1.

Signál vybité baterie

Po zapnutí signalizuje systém slabou baterii přepnutím do stavu “Rezerva”.
Pokud kapacita baterie klesne pod dobu použití 1 hodina, rozbliká se červená LED, což signalizuje
přepnutí systému do modu “Rezerva” . Tři pípnutí za sebou rovněž signalizují přechod systému na
rezervu.
Když pracuje baterie ve stavu “Rezerva”, systém se automaticky vypne, pokud není po dobu 30 minut
stisknuto žádné tlačítko. Vypnutí systému je signalizování sérií pípnutí v helmě. Tato funkce umožňuje
zachování alespoň malé rezervy energie v případě, že zapomenete helmu vypnout.
14.2.

Recharging the system

1.
2.
3.

Připojte nabíječku do síťe.
Zapojte
konektor
nabíječky
do
odpovídaícího konektoru na helmě.
Když nabíjení je hotové, odpojte konektor a
odpojte nabíječku ze síťe.

Obr. 10

Pozn.: Pokud nebyl systém dobíjen po delší dobu (několik měsíců), je možné, že nepůjde zapnout během
prvních několika minut nabíjení, neboť napětí pokleslo pod minimální hodnotu.
Pozor.: Nabíjecí baterie musí být nahrazena přímo u autorizovaného prodejce značky NOLAN. Otevřením
produktu neautorizovaným personálem vzniká porušením omezené záruky.

18

MULTI 3

Základní funkce

15. PŘEHLED OVLÁDÁCÍCH FUNKCÍ
Tlačítko

on

on















Stisknout

krátce

dlouze

kr.

dl.

krátce

dlouze

kr.

dl.

Zapnutí

X (2s)

Vypnutí

X (4s)

Zesílení hlasitosti

X

Snížení hlasitosti

X

Přepnutí mezi menu
(Zákl., Rádio, Bike to
Bike)
Přijmutí tel. hovoru

X
(2s)
X

Bluetooth periferie

Hlasové vytáčení

X

X

X (4s)

Ukončení
hovoru/odmítnutí tel.
hovoru
Vytočení posledního
volaného čísla
Připojení mobil.
telefonu
Odpojení mobil.
telefonu

X
(2s)
X
X
(4s)
X
(4s)
X
(4s)

Přesměrování hovoru
Aktivace konferenčního
módu

X

Aktivace audio přes
kabel
Deaktivace audio přes
kabel

X
(2s)

Připojení A2DP zařízení

X (2s)

X
(2s)

Základní menu

Odpojení A2PD zařízení

X (2s)

Přehrávání hudby (Play)

X (2s)

Funkce Pause (Pause)

X (2s)

Další skladba
(dopředu)
Aktivace N-Com
intercom nebo
Univerzálního
Intercomu
Deaktivace N-Com
intercom nebo
Univerzálního
Intercomu

X
(4s)
X

X
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Menu Bike to Bike

Rádio menu
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Tlačítko

on

on















Stisknout

krátce

dlouze

kr.

dl.

krátce

dlouze

kr.

dl.

Automatické hledání
nové stanice
Změna stanice
(předvolené)

X
(2s)
X
(2s)
X
(4s)

Uložení stanice

Přijmout hovor Biketo-Bike
Přepnutí interkomu
(z Bike-to-Bike na
řidič- spolujezdec)*
Spojení s
motocyklem 1
Spojení s
motocyklem 2
Spojení s
motocyklem 3
Spojení s
motocyklem 4
Zapnutí vyhledávání
(párování) – vypnutí
systému
Spárování interkomu
řidič-spolujezdec

X

X

X

X
X
(2s)
X
(2s)
X
(4s)
X
(4s)

X
(4s)
X

Nastavení

Bike 1 spárování

X
(2s)
X
(2s)

Bike 2 spárování
Bike 3 spárování
Bike 4 spárování
Bike-to-Bike menu
povolení/ zakázání
Vymazání párování**

*krátce stiskněte ve stejný čas.
**Se systéme N-COM v párovacím módu.
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X

X
(4s)
X
(4s)
X
X
(4s)
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16. OMEZENÁ ZÁRUKA
Touto OMEZENOU ZÁRUKOU garantuje výrobce Nolan zákazníkovi, že v okamžiku zakoupení produktu nevykazuje tento
žádné materiálové ani výrobní závady. Prosím dbejte následujícího:
1. Čtěte pečlivě návod ke správnému použití.
2. Prostudujte záruční podmínky a věnujte pozornost záruční době.
3. Uschovejte originál dokladu o zakoupení. Tento musíte předložit v případě záruční opravy. V takovém případě
zaneste helmu k obchodníkovi, u kterého jste helmu zakoupili.

16.1.

Rozsah záruky

Pokud dojde v průběhu 2 (dvou) let od data zakoupení k závadě, která je krytá omezenou zárukou, přebírá po kontrole
této závady Nolan veškeré náklady na materiál a práci, kterých je třeba k přiměřenému odstranění udané závady nebo k
výměně produktu, vyjma případů, které jsou popsány v kapitole “Zrušení nebo omezení záruky”.

16.2.

Zrušení záruky a omezení jejího rozsahu

Tato záruka pokrývá pouze závady materiálu a výrobní závady. Nolan® neručí za poškození výrobku, které vzniklo ze
zcela nebo i částečně jiných příčin, např.:

















Vada nebo poškození, které vznikly použitím výrobku za neobvyklých podmínek.
Škody způsobené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití a údržbě od Nolan
Nedbalost nebo běžné opotřebení dílů jak zevnitř, tak zvenku helmy.
Škody způsobené při nehodě.
Jakékoliv změny na helmě nebo systému N-Com, provedené uživatelem nebo třetí osobou.
Změny barvy nebo poškození způsobená aplikací chemikálií na výrobek. - Použití neoriginálního,
nekompaktibilního příslušenství.
Záruka rovněž nepokrývá poškození vzniklá náhodnými událostmi, vyšší mocí nebo škody způsobené kontaktem
s tekutinami.
Vnitřní části helmy nejsou ani nemohou být vodotěsné. Proto také nesmí být vystaveny dešti nebo vlhkosti.
Rovněž rozlití nápoje nebo jiných tekutin může způsobit škody na elektronických součástech N-Comu. Na
taková poškození se záruka nevztahuje.
Tato záruka se nevztahuje na žádné spotřební díly, jako např.. znovunabíjecí baterie a spojovací kabely mezi
jednotlivými systémy N-Com nebo mezi N-Comem a jinými přístroji.
Jelikož není systém používaný mobilními telefony dodávaný Nolanem, neručí Nolan za provoz, dostup- nost,
servis nebo vlnový rozsah těchto systémů.
Je-li výrobek používán společně s přístroji nebo příslušenstvím jiného výrobce, než Nolan, neručí Nolan® za
správnou funkci této kombinace a neakceptuje žádné garanční nároky.
Nolan neodpovídá za omezený provoz výrobku, pokud je toto .způsobeno použitím mobilních telefonů,
příslušenství nebo přístrojů, které nedodává Nolan.
Záruka zaniká, pokud jsou na elektronickém čipu nebo na jiných dílech systému N-Com provedeny jakékoliv
změny.
Záruka se rovněž nevztahuje na všechny specifické a subjektivní situace, které mohou nastat v průběhu aktivního
používání helmy jako např. problémy s komfortem nebo aerodynamickým hlukem (pískání, hučení ...)

Nolan v žádném případě neodpovídá za náhodná poškození a zranění nebo jejich následky (včetně zranění, osob bez
vyjímky), ke kterým došlo v důsledku nedodržování záručních podmínek pro výrobky Nolan.

16.3.

Platnost této omezené záruky

Tato záruka je platná pouze v případě, že byl při koupi výrobku správně a kompletně vyplněn registrační formulář, který
musí obsahovat násleující informace:

Označení produktu.

Název firmy a razítko autorizovaného dealera Nolanu, kde byl produkt zakoupen.

Datum nákupu produktu.

Jméno a adresa kupujícího.
Nolan si vyhrazuje právo neprovádět opravu na záruku, pokud byly tyto informace po zakoupení produktu vymazány
nebo pozměněny.
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16.4.

Postup při uplatnění a postoupení reklamace

V případě předání produktu na reklamaci musí zákazník o závadě/poškození svého dealera, u kterého produkt zakoupil
přesně seznámit a kromě produktu předat i kopii účtenky a správně vyplněný výše uvedený registrační formulář. NEŽ SE
OBRÁTÍTE NA SVÉHO PRODEJCE NOLANU, PROSTUDUJTE PROSÍM PEČLIVĚ PŘILOŽENÉ NÁVODY. TATO OMEZENÁ
ZÁRUKA JE PO UPLYNUTÍ 2 (DVOU) LET NEPLATNÁ.
Řešená garanční událost v průběhu záruční doby neprodlužuje tuto záruční lhůtu. Dojde-li k výměně produktu nebo jeho
části, nevztahuje se na produkt nebo vyměněnou část žádná další záruční lhůta. Jediné platné datum začátku záruční
doby je datum zakoupení produktu.
Pouze v případě oprav nebo výměn elektronických součástí (pokud provede výměnu nebo opravu Nolan) platí
dodatečná záruční doba. Tato odpovídá buď zbytku původní záruční doby nebo trvá 90 dní od data opravy (rozhodující
je vždy delší lhůta). K opravě nebo výměně může být použito i repasovaných dílů, které jsou plně funkční. Vyměněné
součásti a díly se stávají majetkem firmy Nolan.
TATO ZÁRUKA RUŠÍ A NAHRAZUJE VŠECHNY PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ ZÁRUKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, KTERÉ
MOHOU BÝT OBĚMA STRANAMI ODVOLÁNY. PŘEDEVŠÍM NOLAN NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ PRODEJNÍ NEBO
ZPŮSOBILOSTNÍ ZÁRUKY PRO ZVLÁŠTNÍ NASAZENÍ. NOLAN NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ ZA NAHODNÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKO NAPŘ. ZTRÁTY ZISKU NEBO KOMERČNÍ ZTRÁTY, POKUD NEJSOU TYTO UZNÁNY
ZÁKONEM. NOLAN SI PONECHÁVÁ PRÁVO KDYKOLIV A BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ ZMĚNIT FUNKČNOST,
KOMPAKTIBILITU NEBO SOFTWARE.
Tato záruka nemá vliv na práva zákazníka podle platných národních předpisů a na práva zákazníka vůči prodejci podle
kupní/prodejní smlouvy.
Tato záruka platí na celém území Evropy a je jedinou zárukou firmy Nolan vydanou při prodeji jejích produktů. Záruka
neomezuje práva zákazníka , která jsou popsána ve směrnici EU 1999/44/EG.
Tato záruka neomezuje práva zákazníka daná zákonem, a to především práva dle předpisu č. 24 z 2. února 2002.

16.5.

Product identification

N-Com produkty jsou indetifikované tím je míněno že je umožněno
produkt identifikovat a sledovat.
Identifikační kód je umístěn na informační nálepce na B5 systemu a na
obalu krabičky.
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17. ZÁRUČNÍ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Jméno produktu:

MULTI 3

Identifikační kód

Informace o kupujících
Jméno
Příjmení
Adresa
Telefon
e-mail

Prodejce

Datum prodeje:
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