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BLUETOOTH POVEZAVA Z AVDIO SISTEMOM NA MOTOCIKLU KTM 
 

 

Komunikacijski sistem N-Com B902 je kompatibilen z Bluetooth avdio sistemom, ki je vgrajen na motocikle KTM. Po 

seznanitvi in vzpostavitvi povezave sistema N-Com z vgrajenim avdio sistemom na motociklu, boste lahko v čeladi 

poslušali vse avdio informacije, posredovane z motocikla. 

 

Za učinkovito delovanje je priporočljivo avdio sistem motocikla in sistem N-Com posodobiti z najnovejšo različico 

programske opreme. 

 

 

INDIVIDUALNA UPORABA 
Najprej poskrbite, da je:  

- motocikel zaustavljen; 

- sistem KTM MY RIDE vklopljen; 

- vklopljen KTMov multimedijski Bluetooh sistem; 

 

1. Na začetnem zaslonu kliknite “SET” za dostop do strani “MENU”. 

2. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “KTM MY RIDE”, nato pritisnite gumb “SET” za dostop do naslednje 

strani. 

3. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “CONNECTION”, nato pritisnite gumb “SET” za dostop do naslednje 

strani. 

4. Z gumboma “UP” ali “DOWN” izberite opcijo “EARPHONES”, nato pritisnite gumb “SET” za dostop do naslednje 

strani. 

5. Sistem N-Com nastavite v meni “Pairing up” in izberite menijsko postavko “Mobile pairing” (glejte navodila za 

uporabo sistema N-Com).  

6. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. S tipko »SET« ga izberite na seznamu. Pritisnite tipko “SET” in 

počakajte na potrditev seznanjanja. 

7. Sistema sta zdaj seznanjena. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado. 

 

Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motociklu in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob 

vklopu avdio sistema na KTMu in sistema N-Com, ta samodejno povežeta. 

 

 

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM 

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju 

(glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se 

boste lahko odzivali z uporabo KTMove nadzorne plošče. 

 

 

NASTAVITEV GLASNOSTI 

Glasnost zvoka, ki je posredovan iz avdio sistema na motorju, lahko nastavljate z upravljalnikom na krmilu motocikla. 

Med vožnjo lahko povečate ali zmanjšate glasnost posredovanega zvoka, ne da bi vam bilo pri tem potrebno umikati rok 

s krmila (z AVDIO zaslona na motorju). 

 

OPOMBA: Prilagajanje glasnosti NE vpliva na zvok telefonskih klicev. 

 

 

UPRAVLJANJE S KLICI  

Izvedeni testi kažejo na nedosledno in nezadovoljivo upravljanje telefonskih klicev, ki so v čelado posredovani preko 

avdio sistema na motorju. 

 

 

GLASOVNI UKAZI VOICE COMMANDS 

Izvedeni testi kažejo, da funkcija glasovnega upravljanja (“Voice Command”) sistema N-Com ne deluje zadovoljivo, kadar 

je ukaz posredovan preko avdio sistema na motorju v telefon.  
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GLASBA MUSIC 

Ko ste povezani z avdio sistemom na motociklu, lahko v čeladi poslušate glasbo s telefona. Glasbo lahko nastavljate z 

upravljalnikom na krmilu motocikla ali neposredno na telefonu. 

 

 

 

UPORABA SISTEMA V PARU 
Avdio sistem KTM MY RIDE, ki je nameščen na modelih 890 Adventure, ne omogoča priklopa druge čelade neposredno 

na avdio sistem motocikla. 

Za bluetooth povezavo z enim sopotnikom je zato priporočljivo uporabiti interkom povezavo sistema N-Com, kot je to 

opisano v navodilih za uporabo sistema N-Com.  

  

 

Opomba: Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad ni mogoče poslušati avdio informacij z motocikla.  

Opomba: Če je mobilni telefon povezan z avdio sistemom na motociklu, ga v času aktivne interkom povezave s 

sopotnikovo čelado, NE BO MOGOČE uporabljati. 


