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1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, καθώς και το εγχειρίδιο οδηγιών
των άλλων πακέτων N-Com που θα συνδυάσετε με το N-Com Bluetooth kit3 PLUS.
Διαβάστε τους απλούς κανόνες που αναφέρονται στη συνέχεια. Η μη τήρηση των
κανόνων αυτών μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.
Προσοχή: το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίσημους και μη επίσημους
διαγωνισμούς, σε εγκαταστάσεις μοτοσικλετικών αγώνων, σε σιρκουί, πίστες και
τα παρόμοια.
Προσοχή: η τοποθέτηση του συστήματος N-Com Bluetooth kit3 PLUS συνεπάγεται την
αύξηση του βάρους κατά 60 γραμμ. περίπου που προστίθεται στο βάρος του
κράνους και των άλλων εξαρτημάτων.
Υπόδειξη: τα ηλεκτρονικά μέρη του συστήματος N-Com που βρίσκονται στο
εσωτερικό του κράνους δεν είναι στεγανά. Συνεπώς, προσπαθήστε να μη βρέχεται
το εσωτερικό του κράνους, καθώς και η βάτα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
βλάβης του συστήματος. Σε περίπτωση που περάσει νερό στο εσωτερικό του
κράνους, αφαιρέστε το σύστημα N-Com και τη βάτα του κράνους και αφήστε τα να
στεγνώσουν στον αέρα. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της μπαταρίας και στεγνώστε
τον.
1.1.

Οδική ασφάλεια

Τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους που ρυθμίζουν την οδική κυκλοφορία. Στη
διάρκεια της οδήγησης, τα χέρια πρέπει να απασχολούνται με την οδήγηση του
οχήματος. Κάθε ενέργεια που θα γίνει πάνω στο σύστημα N-Com πρέπει να
διεξάγεται με το όχημα σταματημένο.
Συγκεκριμένα:

Ρυθμίστε από πριν το τηλέφωνο στην αυτόματη απάντηση (δείτε στο τηλέφωνο
τις σχετικές οδηγίες για την πραγματοποίηση αυτής της προ-ρύθμισης).

Όταν το τηλέφωνο δε διαθέτει αυτή τη λειτουργία, πριν απαντήσετε σε μια
εισερχόμενη κλήση, σταματήστε το όχημα σε έναν κατάλληλο χώρο τηρώντας τον
κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μετά απαντήστε στην κλήση.

Μην πραγματοποιείτε ποτέ κλήσεις στη διάρκεια της οδήγησης. Σταματήστε το
όχημα σε έναν ασφαλή χώρο τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μετά
πραγματοποιήστε την κλήση.


4






1.2.






1.3.

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου έτσι ώστε να μην ενοχλεί και να μην αποσπά την
προσοχή στη διάρκεια της οδήγησης και ταυτόχρονα να επιτρέπει να
αντιλαμβάνεστε καθαρά τους εξωτερικούς θορύβους.
Μη χειρίζεστε το κινητό τηλέφωνο ή τις άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες
με το N-Com στη διάρκεια της οδήγησης.
Σε κάθε περίπτωση η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οι απαραίτητοι
χειρισμοί για την οδήγηση της μοτοσικλέτας έχουν απόλυτη προτεραιότητα.
Άνοιγμα σε ασφαλείς χώρους
Τηρείτε για τη χρήση του N-Com όλους τους σχετικούς περιορισμούς και τις
ενδείξεις τις σχετικές με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων.
Μην ανοίγετε το κινητό τηλέφωνο ή το σύστημα N-Com όταν απαγορεύεται η
χρήση ή όταν η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή επικίνδυνες
καταστάσεις.
Κλείνετε τη συσκευή στη διάρκεια ανεφοδιασμού με καύσιμα. Μη χρησιμοποιείτε
το σύστημα N-Com σε πρατήρια βενζίνης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
σε καύσιμα ή χημικά προϊόντα.
Κλείνετε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά υλικά
Παρεμβολές

Όλα τα τηλέφωνα και οι συσκευές με ασύρματη μετάδοση σήματος υπόκεινται σε
παρεμβολές που μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος που είναι
συνδεδεμένο σ’ αυτά. Αυτές οι παρεμβολές δεν πρέπει να αποδίδονται σε ελάττωμα του
συστήματος N-Com.
1.4.

Σωστή χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση, όπως περιγράφεται στα σχετικά
έντυπα του προϊόντος. Μην προσπαθήσετε να ξεμοντάρετε, να σκαλίσετε, να
τροποποιήσετε κανένα μένος του συστήματος N-Com.
Προσοχή: Ρυθμίστε την ένταση του συστήματος N-Com (όπου προβλέπεται) και των
ηχητικών πηγών που είναι συνδεδεμένες σ’ αυτό πριν το χρησιμοποιήσετε στη
διάρκεια της οδήγησης.
Προσοχή: Η πολύ υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή.
Προσοχή: Ρυθμίστε την ένταση του συστήματος N-Com (όπου προβλέπεται) και των
ηχητικών πηγών που είναι συνδεδεμένες σ’ αυτό έτσι ώστε η αναπαραγωγή ήχου
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να μη γίνεται σε υψηλή ένταση. Η συνεχής έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί
να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
Προσοχή: Μια μη σωστή τοποθέτηση του συστήματος μέσα στο κράνος μπορεί να
επιφέρει αλλαγές στα χαρακτηριστικά αεροδυναμικής και ασφάλειας του ίδιου του
κράνους προκαλώντας επικίνδυνες καταστάσεις. Τοποθετήστε το σύστημα N-Com
ακολουθώντας την περιγραφή στα έντυπα του προϊόντος. Σε περίπτωση
αμφιβολίας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της N-Com.
Προσοχή: η ακρόαση άλλων συσκευών δεν πρέπει να επηρεάζει την οδήγηση του
οχήματος, που έχει απόλυτη προτεραιότητα. Πραγματοποιήστε όλες τις ενέργειες
στις ηλεκτρονικές συσκευές και στο σύστημα N-Com με το όχημα σταματημένο,
τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Προσοχή: Το Bluetooth kit3 PLUS επιτρέπει τη λήψη πομποδέκτη. Οποιεσδήποτε
κατάληψης συχνότητας πομποδέκτη χρεώσεις, βαρύνουν το χρήστη.
1.5.

Ειδικευμένο προσωπικό

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επεμβαίνει για την τεχνική υποστήριξη του
προϊόντος αυτού. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας να απευθύνεστε πάντα στον
προμηθευτή της εμπιστοσύνης σας. Το κράνος είναι ένα προϊόν ασφαλείας, η
παρέμβαση στο κράνος και/ή στο ηλεκτρονικό σύστημα στο εσωτερικό του, πέρα από
την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος, μπορεί να είναι επικίνδυνη.
1.6.
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Εξαρτήματα και μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τύπους μπαταριών, φορτιστές και εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τη Nolan για το μοντέλο της συσκευής σας.
Η χρήση διαφορετικών τύπων από αυτούς που ενδείκνυνται μπορεί να αποβεί
επικίνδυνη και να επιφέρει ακύρωση οποιασδήποτε εγγύησης.
Για την προμήθεια των εγκεκριμένων εξαρτημάτων απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπό σας.
Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό καλώδιο οποιουδήποτε εξαρτήματος ή του
φορτιστή, να πιάνετε και να τραβάτε την πρίζα κι όχι το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες για άλλους σκοπούς εκτός από τους
καθορισμένους.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρίες που μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη.
Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
Φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 0° / +45°C (Σε
φόρτιση); -20° / +60 °C (Σε χρήση).






Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης: μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις
εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες!
Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Πετάτε τις παλιές μπαταρίες
τηρώντας τους κανονισμούς της περιοχής.
Μη φοράτε το κράνος όσο φορτίζεται η μπαταρία.
Μην αφήνετε ποτέ το κράνος κοντά σε μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση, διότι μπορεί
να προκληθεί βλάβη στην υγεία τους, αν τυχόν τα τρόφιμα ακουμπήσουν στις
μπαταρίες.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
1.7.

Lithium Ion593847
110/240v – 50/60 Hz

Lithium 3,7V – 800mAh

Απόσυρση

Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και σε αυτά των άλλων μερών του
συστήματος N-Com για να αφαιρέσετε το σύστημα από το Κράνος. Μόλις αφαιρέσετε
το σύστημα, πετάξτε το στα απορρίμματα σύμφωνα με τις επόμενες υποδείξεις:
Η παρουσία ενός κάδου απορριμμάτων με ρόδες διαγραμμένου με ένα Χ
σημαίνει ότι στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν υπόκειται σε
ειδική αποκομιδή στο τέλος του κύκλου ζωής του (ευρωπαϊκή οδηγία
2002/96/EC). Μην πετάτε ποτέ αυτά τα προϊόντα σε μη διαχωρισμένα
αστικά απορρίμματα.



Η σωστή απόσυρση των άχρηστων συσκευών συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση των άχρηστων
συσκευών, επικοινωνήστε με το Δήμο, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή
το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Μέσα στο πακέτο N-Com Bluetooth kit3 PLUS υπάρχουν:

Το e-box Bluetooth kit3
PLUS

Multimedia Wire2
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Καλώδιο σύνδεσης με PC

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

Φορτιστής

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Το σύστημα Bluetooth kit3 PLUS μπορεί να συναρμολογηθεί σε όλα τα κράνη Nolan
που είναι προσαρμοσμένα για το σύστημα N-Com.
Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα N-Com Bluetooth kit3 PLUS, είναι
απαραίτητο το κράνος Nolan να είναι εφοδιασμένο με το Basic Kit2, που
πωλείται χωριστά.
Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα N-Com Bluetooth kit3 PLUS, είναι
απαραίτητο να τοποθετήσετε και να φορτίσετε την μπαταρία (δείτε τις οδηγίες του
Basic Kit2).



Τοποθετήστε το Basic Kit2 στο κράνος ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

Εικ. 1

Εικ. 2

 Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα N-Com από το κράνος (Εικ. 1)
Το καινούργιο σύστημα Bluetooth kit3 PLUS διαθέτει δική του στεγανοποίηση που το
προστατεύει από τη διείσδυση νερού. Αν έχετε ήδη τοποθετήσει στεγανοποίηση στο
κράνος, αφαιρέστε τη (Εικ. 2).

 Τοποθετήστε το e-box στην κατάλληλη θέση. Τοποθετήστε πρώτα το μπροστινό
μέρος, μετά πιέστε το e-box μέχρι να κουμπώσουν εντελώς και τα δυο άγκιστρα που
9

το συγκρατούν. Για να αφαιρέσετε το e-box πατήστε συγχρόνως και τα δυο
συρόμενα άγκιστρα μέχρι να ελευθερωθεί το e-box.
Υπόδειξη: Μην αφήνετε το κράνος εκτεθειμένο στα διάφορα ατμοσφαιρικά φαινόμενα
χωρίς το e-box ή το προστατευτικό κάλυμμα που παρέχεται με το κράνος.

4. ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Όλες οι λειτουργίες του συστήματος N-Com ενεργοποιούνται με τη χρήση των 3
πλήκτρων “”, “on” και “”. Κάθε εντολή που δίνεται στο σύστημα επιβεβαιώνεται με
την εκπομπή ενός χαρακτηριστικού ηχητικού σήματος, που μπορεί να ποικίλλει
ανάλογα με τη λειτουργία που ζητήθηκε, ή από μια φωνητική ανακοίνωση.
Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται όλες τις λειτουργίες με το κράνος
φορεμένο.
Το είδος της εντολής που δίνεται στο σύστημα εξαρτάται από τη διάρκεια πατήματος
του πλήκτρου.

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση
Αύξηση της
έντασης του ήχου
Μείωση έντασης
ήχου

4.1.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “on” για 2
δευτερόλεπτα περίπου μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες led και
να ακουστεί το σήμα στα ακουστικά.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “on” για 4
δευτερόλεπτα περίπου μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες led και
να ακουστεί το ηχητικό σήμα.
Πατήστε για λίγο το πλήκτρο “” για να ανεβάσετε την
ένταση. Η μέγιστη ένταση επισημαίνεται με διπλό ηχητικό
σήμα.
Πατήστε για λίγο το πλήκτρο “” για να μειώσετε την
ένταση. Η ελάχιστη ένταση επισημαίνεται με διπλό ηχητικό
σήμα.

Το μενού του συστήματος

Το σύστημα Bluetooth kit3 PLUS διαθέτει μενού 3 λειτουργιών: BASE, RADIO,
MOTO-MOTO (ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης).
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Για να πλοηγηθείτε στο μενού των λειτουργιών της κάρτας, πατήστε (με το σύστημα
ενεργοποιημένο) το πλήκτρο “on” για 2 δευτερόλεπτα.
Το πέρασμα από τη μια λειτουργία στην άλλη επιβεβαιώνεται από μια φωνητική
ανακοίνωση που παρέχει ενδείξεις για την κατάσταση του συστήματος.
Με την ενεργοποίηση του Bluetooth kit3 PLUS, το μενού θα βρίσκεται πάντα στη θέση
“BASE”. Ανάλογα με τη θέση στο Mενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις διάφορες συσκευές
ήχου και τις διάφορες λειτουργίες που προβλέπονται:
ΜΕΝΟΥ

BASE

RADIO
MOTOMOTO

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ρύθμιση μιας εξωτερικής πηγής που είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου
Χρήση του Τηλεφώνου/GPS που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
Χρήση της ενδοεπικοινωνίας “Οδηγός-Επιβάτης” ή “Universal Intercom”
Aκρόαση και ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής Bluetooth
A2DP
Ακρόαση και ρύθμιση του Ραδιοφώνου FM
Χρήση του Τηλεφώνου/GPS που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
Χρήση της ενδοεπικοινωνίας “Οδηγός-Επιβάτης” ή “Universal Intercom”
Χρήση του συστήματος ενδοεπικοινωνίας «Mότo-Mότo» (ΜοτοσικλέταΜοτοσικλέτα)
Χρήση της ενδοεπικοινωνίας “Οδηγός-Επιβάτης” ή “Universal Intercom”

Οι λειτουργίες που είναι σχετικές με το χειρισμό του κινητού Τηλεφώνου Bluetooth
διατίθενται σε οποιαδήποτε θέση του Μενού.
Σημείωση: Το μενού «Mότo-Mότo» πρέπει να ενεργοποιείται κατάλληλα μέσω του
συστήματος (δείτε κεφάλαιο 13) ή με τη χρήση του προγράμματος N-Com Wizard.
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4.2.

N-Com Wizard
Το “N-Com Wizard” είναι το πρόγραμμα για το PC που επιτρέπει το χειρισμό
και τη ρύθμιση του συστήματος Bluetooth kit3 PLUS.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα από το διαδικτυακό ιστότοπο www.n-com.it στο
τμήμα “Download”. Για να το χρησιμοποιήσετε πρέπει να συνδέσετε στο PC το κράνος
σας που είναι εφοδιασμένο με το Bluetooth kit3 PLUS μέσω του καλωδίου USB που
παρέχεται στη συσκευασία.
Με το N-Com Wizard μπορείτε να εξατομικεύσετε το Bluetooth kit3 PLUS σας, δηλαδή:






Να προγραμματίσετε τη στάθμη ήχου του συστήματος
Να αποθηκεύσετε στη μνήμη και να ρυθμίσετε τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς
Να ενημερώνετε το υλικολογισμικό της συσκευής
Να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το μενού Mότo-Mότo
Να χειρίζεστε τις συνδέσεις με τις άλλες μοτοσικλέτες

αγαπημένους

σας

Στο πρόγραμμα υπάρχει ένας οδηγός online που εξηγεί τη λειτουργία του
προγράμματος (αφού το εγκαταστήσετε στο PC σας, πατήστε F1 για να εμφανιστεί ο
οδηγός).
Σημαντικό: Βάλτε ΠΡΩΤΑ το βύσμα στο κράνος και ΜΕΤΑ τον ακροδέκτη USB στο
κομπιούτερ.
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5. AΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BLUETOOTH
Για να μπορεί να συνδεθεί το σύστημα Bluetooth kit3 PLUS σε μια άλλη συσκευή
Bluetooth πρέπει πρώτα αυτή η συσκευή να αναγνωριστεί από το σύστημα N-Com.
Η διαδικασία της αναγνώρισης είναι ίδια για κάθε είδος συσκευής Bluetooth: κινητά
τηλέφωνα, συσκευές αναπαραγωγής MP3 Bluetooth, συστήματα δορυφορικής
πλοήγησης, κ.τ.λ.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth kit3 PLUS είναι απενεργοποιημένο.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “on” (πάνω από 4
δευτερόλεπτα), μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες LED και ακουστεί από το
ακουστικό ο οξύς ήχος, που επισημαίνει το πέρασμα στη «Λειτουργία
αναγνώρισης».
Ενεργοποιήστε στη συσκευή Bluetooth την αναζήτηση των συσκευών
Bluetooth (συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής σας για να
βεβαιωθείτε για τη σωστή διαδικασία αναγνώρισης, η οποία διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο και τη μάρκα).
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στο τηλέφωνο το όνομα “N-Com
Bt3 v.X.XX” ακολουθούμενο από στοιχεία ταυτότητας για τον κατασκευαστή.
Επιλέξτε τη συσκευή N-Com. Αν ζητηθεί κωδικός αριθμός, εισαγάγετε τον
κωδικό 0000 (τέσσερα μηδενικά).
Το Bluetooth kit3 PLUS θα επιβεβαιώσει την επιτυχή αναγνώριση με ένα
ηχητικό σήμα στα ακουστικά και οι λυχνίες LED θα παύσουν να
αναβοσβήνουν.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τόσο το τηλέφωνο όσο και το Bluetooth
kit3 PLUS ώστε να εγγραφούν στη μνήμη τα δεδομένα της αναγνώρισης.

Σημείωση: Η αναγνώριση εγγράφεται στη μνήμη του κράνους και του τηλεφώνου και
δεν χάνεται με την απενεργοποίησή τους. Η διαδικασία αυτή συνεπώς χρειάζεται
να πραγματοποιηθεί μία μόνο φορά.
Σημείωη: Αν έχει ήδη αναγνωριστεί μια συσκευή Bluetooth (τηλέφωνο ή GPS) που
διαθέτει συσκευή αναπαραγωγής μουσικής με προφίλ Bluetooth A2DP, ΔΕΝ
χρειάζεται να επαναλάβετε την αναγνώριση, καθώς η παρουσία του πρωτόκολλου
A2DP έχει ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη του Bluetooth kit3 PLUS.
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Μόλις αναγνωριστεί η συσκευή Bluetooth, η σύνδεση πραγματοποιείται με τρόπο
αυτόματο όταν ενεργοποιείται το σύστημα.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί αυτόματα η σύνδεση μετά από λίγα
δευτερόλεπτα, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της συσκευής Bluetooth ή πιέζοντας το
“on” για 4 δευτερόλεπτα.
5.1.

Λειτουργία επαναφοράς αναγνωρίσεων

Έχετε τη δυνατότητα να σβήσετε από τη μνήμη του συστήματος όλες τις συσκευές που
είναι αναγνωρισμένες. Η ενέργεια αυτή δεν ακυρώνεται: συνεπώς, μετά την
επαναφορά θα είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ξανά το τηλέφωνο (ή άλλες συμβατές
συσκευές Bluetooth).
Για να σβήσετε όλες τις συσκευές που είχαν αναγνωριστεί πριν, ενεργήστε ως εξής:


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “on” (πάνω από 4 δευτερόλεπτα),
μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα οι λυχνίες LED και να ακουστεί ο
οξύς ήχος από το ακουστικό, που επισημαίνει το πέρασμα στη «Λειτουργία
αναγνώρισης».



Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “” και “” για 4 δευτερόλεπτα και αφήστε τα
όταν ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Το σύστημα N-Com θα εκπέμψει ένα ειδικό σήμα
επιβεβαίωσης και θα απενεργοποιηθεί.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μέσω του PC με τη
χρήση του “N-Com Wizard”.
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6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Απάντηση σε κλήση
Τερματισμός/άρνηση
κλήσης
Φωνητική κλήση (αν
προβλέπεται)
Επανάκληση
τελευταίου αριθμού
Μεταφορά κλήσης
από το κράνος στο
τηλέφωνο

Πατήστε για λίγο ένα οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ακουστεί το
σήμα κλήσης
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “on” για 2
δευτερόλεπτα περίπου (μέχρι να ακουστεί το σήμα)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “on” για 4
δευτερόλεπτα περίπου (μέχρι να ακουστεί το σήμα)
Πατήστε για λίγο ταυτόχρονα τα πλήκτρα “” και “”
Για να μεταφέρετε μια διεξαγόμενη κλήση από το κράνος
στο τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα
και τα δυο πλήκτρα «» και «» για 4 δευτερόλεπτα

Λειτουργία συνεδριακής τηλεφωνικής συνομιλίας
Το Bluetooth kit3 PLUS επιτρέπει τη συνεδριακή τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον
Οδηγό και τον Επιβάτη.
Μόλις έρθει μια κλήση στο κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
στο Bluetooth kit3 PLUS, η ενδοεπικοινωνία Οδηγού-Επιβάτη αναστέλλεται προσωρινά.
Αν επιθυμείτε όμως, μπορείτε να έχετε συμμετοχή και του άλλου κράνους στην κλήση
ενεργοποιώντας απλώς την ενδοεπικοινωνία με το χέρι κατά τη διάρκεια της κλήσης
(πατώντας για λίγο το “on”).
Προσοχή: αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο αν διαθέτει και ο συνεπιβάτης ένα
σύστημα N-Com που έχει την ίδια λειτουργία.
Αν χρησιμοποιείται το “Universal intercom”, είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί ότι
το άλλο σύστημα ενδοεπικοινωνίας υποστηρίζει τη λειτουργία Συνεδριακής
επικοινωνίας.
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7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS
Το Bluetooth kit3 PLUS είναι συμβατό με τις πιο διαδεδομένες συσκευές δορυφορικής
πλοήγησης για μοτοσικλέτες.
Αν συνδέσετε το σύστημα N-Com στο GPS, όλες οι οδηγίες από το GPS μεταφέρονται
στο κράνος.
Σε κάθε επικοινωνία με το σύστημα πλοήγησης, η ενδοεπικοινωνία μέσω Bluetooth με
τον Επιβάτη διακόπτεται και επανέρχεται αυτόματα με τη λήξη της επικοινωνίας.
Σημείωση: Αν το σύστημα πλοήγησης μπορεί να συνδεθεί με ένα κινητό τηλέφωνο
Bluetooth, θα μπορείτε να λαμβάνετε το ηχητικό σήμα της κλήσης κατευθείαν
μέσα στο κράνος, μέσω του GPS. Σε αυτή την περίπτωση, για να απαντήσετε στην
κλήση, χρησιμοποιήστε κατευθείαν το σύστημα πλοήγησης.
Λειτουργία συνεδριακής επικοινωνίας με το GPS
Η λειτουργία Συνεδριακής Επικοινωνίας επιτρέπει να έχετε ενεργή την ενδοεπικοινωνία
"Οδηγού-Επιβάτη" ακόμη και όταν λαμβάνετε οδηγίες από το σύστημα πλοήγησης, και
έτσι να αποφεύγετε την αναστολή της ενδοεπικοινωνίας κάθε φορά που έρχεται κάποιο
μήνυμα από το σύστημα πλοήγησης.
Για να ενεργοποιήσετε τη Συνεδριακή Επικοινωνία GPS αρκεί να ενεργοποιήσετε με το
χέρι την ενδοεπικοινωνία κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του GPS (πατώντας για
λίγο το “on”).
Προσοχή: αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο αν διαθέτει και ο συνεπιβάτης ένα
σύστημα N-Com που έχει την ίδια λειτουργία.
Αν χρησιμοποιείται το “Universal intercom”, είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί ότι
το άλλο σύστημα ενδοεπικοινωνίας υποστηρίζει τη λειτουργία Συνεδριακής
επικοινωνίας.
Μόλις λήξει η επικοινωνία με το GPS, η ενδοεπικοινωνία με το δεύτερο κράνος
παραμένει ενεργή και διατηρείται στη μνήμη η ρύθμιση «Συνεδριακή Επικοινωνία» για
τις επόμενες επικοινωνίες με το GPS.
Σε περίπτωση ενδοεπικοινωνίας «Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα», οι οδηγίες του GPS
μεταδίδονται μόνο στο κράνος που είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πλοήγησης, αλλ’
όμως η ενδοεπικοινωνία παραμένει ενεργή.
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8. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM ΣΤΕΡΕΟ
Το Bluetooth kit3 διαθέτει Στερεοφωνικό Ραδιόφωνο FM, με τεχνολογία RDS (Radio
Data System), που επιτρέπει την αυτόματη επιλογή του πιο ισχυρού σήματος που
διατίθεται για το σταθμό FM που επιθυμείτε να ακούσετε, ανεξάρτητα από το μέρος
όπου ταξιδεύετε.
Ενεργοποίηση
ραδιοφώνου
Απενεργοποίηση του
Ραδιοφώνου
Αυτόματη αναζήτηση
καινούργιου σταθμού
Αποθήκευση στη μνήμη
ενός σταθμού (max. 6)

Αλλαγή σταθμού (που
είναι ήδη στη μνήμη)

Το Ραδιόφωνο ενεργοποιείται αν επιλέξετε στο μενού το
«Radio» (πλοηγηθείτε στο μενού πατώντας το “on” για
2 δευτερόλεπτα)
Το Ραδιόφωνο απενεργοποιείται όταν αλλάξετε θέση
στο μενού (πλοηγηθείτε στο μενού πατώντας το “on”
για 2 δευτερόλεπτα)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “” για 2
δευτερόλεπτα
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “” για 4
δευτερόλεπτα
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία και μέσω του PC με το “NCom Wizard”.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “” για 2
δευτερόλεπτα

Σημείωση: Η λειτουργία του ραδιοφώνου δεν διακόπτει το ηχητικό σήμα που
προέρχεται από εξωτερικές πηγές ήχου μέσω καλωδίου.
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9. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ BLUETOOTH A2DP
Έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε μουσική υψηλής ποιότητας συνδέοντας το N-Com
με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Bluetooth
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
Το σύστημα N-Com υποστηρίζει το πρωτόκολλο Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) που επιτρέπει τη διακοπή και την επανεκκίνηση της αναπαραγωγής
μουσικής με χειρισμούς κατευθείαν από το κράνος (με τις συσκευές που διαθέτουν
AVRCP).
Εκκίνηση αναπαραγωγής
μουσικής (Play)
Λειτουργία Παύσης
(Pause)
Επόμενο κομμάτι (Skip)
Διακοπή αναπαραγωγής
μουσικής (Stop)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “” για 2
δευτερόλεπτα.
Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη και
έχει αρχίσει η αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο “”
για 2 δευτερόλεπτα.
Όταν στη συσκευή έχει αρχίσει η αναπαραγωγή,
πατήστε το πλήκτρο “” για 4 δευτερόλεπτα περίπου.
Πατήστε το πλήκτρο “” για 2 δευτερόλεπτα. Η
αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται και η συσκευή
αναπαραγωγής μουσικής A2DP αποσυνδέεται.

Αν περάσετε με το πλήκτρο του μενού σε άλλη λειτουργία, το σύστημα αποσυνδέει
αυτόματα το περιφερειακό σύστημα A2DP.
Σημείωση: Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία Bluetooth κατά τη
διάρκεια της ακρόασης μιας πηγής ήχου A2DP.
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10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Η σειρά προϊόντων N-Com διαθέτει διάφορα καλώδια “Multimedia Wire” για τη
σύνδεση με εξωτερικές συσκευές ήχου: συσκευές αναπαραγωγής MP3, συσκευές
δορυφορικής πλοήγησης, ραδιόφωνο PMR και GMRS, σύστημα ήχου που είναι ήδη
συνδεδεμένο πάνω στη μοτοσικλέτα (MCS).
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με όλα τα καλώδια που διατίθενται, παρακαλούμε να
επισκεφτείτε το www.n-com.it στο τμήμα “Compatibilità via cavo” (Σύμβαση μέσω
καλωδίου).
Συνδέστε τον ακροδέκτη 3,5mm 4 ακίδων του καλωδίου Multimedia wire στο κράνος
και το άλλο άκρο στη συσκευή ήχου. Μια χρωματιστή ταινία στο καλώδιο δείχνει ποιος
ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί με το περιφερειακό ήχου.
Αν ενεργοποιηθεί η σύνδεση μέσω καλωδίου, παραμένει ενεργή ακόμη κι όταν είστε
μέσα στα επόμενα μενού. Είναι συνεπώς δυνατό να ακούσετε το περιφερειακό που
είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου και όταν ακούτε μουσική μέσω A2DP ή μέσω
RADIO.
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11. ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ N-COM ΟΔΗΓΟΥ-ΕΠΙΒΑΤΗ
Για να μπορούν δυο Bluetooth kit3 PLUS να επικοινωνούν μεταξύ τους, πρέπει πρώτα
να αναγνωριστούν μεταξύ τους.
11.1.
1.
2.

3.
4.

5.

11.2.

Aναγνώριση ενδοεπικοινωνίας
Βεβαιωθείτε ότι και τα δυο συστήματα Bluetooth N-Com είναι
απενεργοποιημένα.
Φέρτε και τα δυο Bluetooth N-Com σε Λειτουργία Αναγνώρισης πατώντας το
πλήκτρο “on” (πάνω από 4 δευτερόλεπτα), μέχρι να αρχίσουν να
αναβοσβήνουν γρήγορα οι λυχνίες led.
Σε ένα από τα δυο κράνη πατήστε για λίγο το πλήκτρο “on”.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, τα κράνη «αναγνωρίζονται μεταξύ τους»,
εκπέμπεται ένα σήμα που επισημαίνει τη σωστή αναγνώριση και
ενεργοποιείται η ενδοεπικοινωνία.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά και τα δυο Bluetooth N-Com για να
αποθηκευτούν στη μνήμη τα δεδομένα της αναγνώρισης.
Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας

Αφού ακολουθήσετε σωστά τη διαδικασία αναγνώρισης, ενεργοποιήστε τα δυο κράνη.
Η ενδοεπικοινωνία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα (απαιτούνται λίγα δευτερόλεπτα για τη
διαδικασία. Περιμένετε μέχρι να ακούσετε τη φωνητική ανακοίνωση επιβεβαίωσης).
Αν η σύνδεση δεν μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτόματα, ακολουθήστε τη διαδικασία
της σύνδεσης με το χέρι.
Ενεργοποίηση
ενδοεπικοινωνίας με το χέρι
Απενεργοποίηση
ενδοεπικοινωνίας με το χέρι
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Με το Bluetooth kit3
για λίγο το πλήκτρο
Με το Bluetooth kit3
για λίγο το πλήκτρο

PLUS ενεργοποιημένο, πατήστε
“on”.
PLUS ενεργοποιημένο, πατήστε
“on”.

12. ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Για να χρησιμοποιήσετε το N-Com Bluetooth Kit2 για ενδοεπικοινωνία μέσω καλωδίου,
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο Intercom Wire (πωλείται χωριστά),
για να συνδέσετε τα δυο κράνη.


Εφοδιάστε το κράνος του οδηγού με το Basic Kit2 + Bluetooth kit3 PLUS.



Εφοδιάστε το κράνος του επιβάτη με το Basic Kit2 (τοποθετώντας τη βασική
ηλεκτρονική πλάκα στην κατάλληλη θέση).



Συνδέστε το κράνος του οδηγού με το κράνος του επιβάτη με το κατάλληλο
καλώδιο Intercom wire (πωλείται χωριστά) με τον ακόλουθο τρόπο:
- ακροδέκτης A (πιο μικρός, σε σχήμα “L”) στο κράνος του οδηγού (που έχει το
Bluetooth kit3 PLUS)
- ακροδέκτης B (πιο μεγάλος) στο κράνος του επιβάτη.
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13. ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ N-COM ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
Το σύστημα N-Com Bluetooth kit3 PLUS επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ
μοτοσικλετών από μια απόσταση περίπου 500m (σε ανοιχτό χώρο, χωρίς εμπόδια).
Σημείωση: Το εύρος και η ποιότητα της επικοινωνίας μπορεί να ποικίλλουν αισθητά
ανάλογα με την παρουσία εμποδίων, τις καιρικές συνθήκες, τα μαγνητικά πεδία.
Σημείωση: Η εμβέλεια της επικοινωνίας ποικίλλει ανάλογα με το σύστημα N-Com που
χρησιμοποιείτε.
Το σύστημα Bluetooth kit3 PLUS μπορεί να κρατήσει στη μνήμη μέχρι και 4
διαφορετικά συστήματα Bluetooth kit3 PLUS και συνεπώς μπορούν να επιτελεστούν
"κλήσεις" προς διάφορες συσκευές.
Για να μπορέσουν δυο Bluetooth kit3 PLUS να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε τρόπο
λειτουργίας Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα, πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν.
13.1.
1.
2.

3.

Aναγνώριση μοτοσικλέτα-μοτοσικλέτα
Βεβαιωθείτε ότι και τα δυο N-Com Bluetooth kit3 PLUS είναι
απενεργοποιημένα.
Φέρτε και τα δυο N-Com BLUETOOTH KIT3 PLUS σε Λειτουργία Αναγνώρισης
πατώντας το πλήκτρο “on” (πάνω από 4 δευτερόλεπτα), μέχρι να αρχίσουν να
αναβοσβήνουν γρήγορα οι λυχνίες led.
Στο κράνος 1 πατήστε την εντολή που σχετίζεται με τη «θέση μνήμης» στην
οποία θέλετε να αποθηκευτεί το Κράνος 2
Θέση
A
B
C
D

Εντολή
 2 δευτ.
 2 δευτ.
 4 δευτ.
 4 δευτ.

Ήχος επιβεβαίωσης
2 οξείς ήχοι
2 βαθείς ήχοι
4 οξείς ήχοι
4 βαθείς ήχοι

Σημείωση: αν η θέση μνήμης που επιλέξατε είναι κατειλημμένη, θα ακουστεί ο ήχος
του λάθους και θα πρέπει να πιέσετε ένα διαφορετικό συνδυασμό.
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4. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, τα κράνη θα «αναγνωριστούν»: θα ακουστεί
ένας τόνος επιβεβαίωσης στο Κράνος 2 που δείχνει τη θέση της μνήμης όπου
αποθηκεύτηκε το Κράνος 1 και θα ενεργοποιηθεί η ενδοεπικοινωνία.
Σημείωση: αν είναι ελεύθερες όλες οι θέσεις μνήμης, το Κράνος 2 θα αποθηκεύσει το
κράνος 1 στη θέση Α (δείτε το σχήμα στο κεφάλαιο 13.1). Αν η θέση είναι
κατειλημμένη, θα επιλεγεί το επόμενο κουτί σύμφωνα με τη σειρά στον πίνακα.
Μπορείτε να δείτε τις θέσεις μνήμης της συσκευής σας (και να
ελέγξετε τα ονόματα των συσκευών που έχουν συνδεθεί) με το
πρόγραμμα για PC “N-Com Wizard”.
Για να διευκολύνετε την αναγνώριση των συστημάτων N-Com που
έχουν συνδεθεί με τρόπο λειτουργίας «Μότο-Μότο», μπορείτε να τους
αλλάξετε την ονομασία με το πρόγραμμα “N-Com Wizard”.
13.2.

Λειτουργία κλήσης Μότο-Μότο

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς άλλη μοτοσικλέτα που έχει ήδη
αναγνωριστεί, πρέπει να περάσετε στο μενού Μότο-Μότο και να πατήσετε την εντολή
τη σχετική με το κράνος με το οποίο θέλετε νε έρθετε σε επικοινωνία.
Θα ακούσετε, μέσα στο κράνος σας, τον αντίστοιχο ήχο και θα ξεκινήσει η κλήση προς
το κράνος που επιλέξατε.
Σημείωση: σε περίπτωση που η θέση μνήμης είναι κενή, ή το κράνος που καλείτε είναι
εκτός εύρους, στο κράνος σας θα ακουστεί ο ήχος του λάθους.
13.3.

Λήψη κλήσης Μότο-Μότο

Σε περίπτωση που λαμβάνετε μια κλήση Mότο-Mότo, θα ακουστούν 4 ήχοι κλήσης και
θα διακοπούν προσωρινά όλες οι ηχητικές πηγές που είναι σε λειτουργία
(συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν ενδοεπικοινωνίας Οδηγού-Επιβάτη). Για να
απαντήσετε στην κλήση, όταν ακούσετε το σήμα κλήσης, πατήστε για λίγο ένα
οποιοδήποτε πλήκτρο.
Αν δεχτείτε την κλήση, η επικοινωνία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
Αν δεν απαντήσετε στην κλήση, θα επανέλθει η κατάσταση που υπήρχε πριν από τη
λήψη της κλήσης.
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Σημείωση: σε οποιαδήποτε θέση του μενού, μπορείτε να διακόψετε την επικοινωνία
Μότο-Μότο πατώντας για λίγο το πλήκτρο «on».
Η ενδοεπικοινωνία Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα διαφέρει από αυτή Οδηγού-Επιβάτη ως
προς μερικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:





Το ηχητικό σήμα που προέρχεται από μια εξωτερική πηγή (που είναι συνδεδεμένη
μέσω καλωδίου ή μέσω Bluetooth) ΔΕΝ ακούγεται και από το κράνος που είναι
συνδεδεμένο με ενδοεπικοινωνία Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα.
Το ηχητικό σήμα που προέρχεται από το ραδιόφωνο ΔΕΝ ακούγεται και από το
κράνος που είναι συνδεδεμένο με ενδοεπικοινωνία Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα.
Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η ενδοεπικοινωνία ΜοτοσικλέταΜοτοσικλέτα και χάνεται η σύνδεση με τον άλλο οδηγό γιατί βρίσκεται στα όρια της
εμβέλειας, η επανασύνδεση θα γίνει αυτόματα μόλις βρεθεί σε μια απόσταση που
επιτρέπει την επικοινωνία. Η αναζήτηση της αυτόματης επανασύνδεσης διαρκεί 2
λεπτά, μετά τα 2 λεπτά πρέπει να πραγματοποιήσετε την επανασύνδεση μέσω της
«Κλήσης Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα».

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.n-com.it
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14. ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ “UNIVERSAL INTERCOM”
Το σύστημα N-Com Bluetooth kit3 PLUS μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth στα
συστήματα ενδοεπικοινωνίας άλλων εταιριών, χάρη στη λειτουργία UNIVERSAL
INTERCOM.
14.1.

Αναγνώριση του συστήματος UNIVERSAL INTERCOM

Για να πραγματοποιήσετε την αναγνώριση ανάμεσα σε ένα σύστημα N-Com και ένα
σύστημα ενδοεπικοινωνίας άλλης μάρκας (που στη συνέχεια θα ονομάζεται
Ενδοεπικοινωνία B) είναι απαραίτητο να επιτελέσετε την παρακάτω διαδικασία:
Φέρτε το σύστημα N-Com σε “Λειτουργία Αναγνώρισης”, πατώντας το κουμπί
“on” για πάνω από 4 δευτερόλεπτα, μέχρις ότου αρχίσουν να αναβοσβήνουν
γρήγορα τα led

Φέρτε την Ενδοεπικοινωνία B σε λειτουργία αναγνώρισης ενός κινητού
τηλεφώνου (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της Ενδοεπικοινωνίας Β για
περαιτέρω πληροφορίες).

Πατήστε για λίγο το κουμπί “on” στο σύστημα N-Com. Μετά από λίγα
δευτερόλεπτα τα δυο συστήματα θα “αναγνωριστούν” και θα εκπεμφθεί ένα
ακουστικό σήμα που θα επιβεβαιώσει ότι η αναγνώριση έχει γίνει σωστά
Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό σήμα ανάμεσα στα δυο κράνη είναι
απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί “on” στο σύστημα N-Com


14.2.

Λειτουργία του UNIVERSAL INTERCOM

Αφού ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία αναγνώρισης, ενεργοποιήστε τα δυο
συστήματα.
Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα ανάμεσα στα δυο
κράνη:
1.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N-COM: πρέπει να πατήσετε το “on” στο σύστημα N-Com.
Η ενδοεπικοινωνία B λαμβάνει ένα σήμα κλησης στο οποίο πρέπει να
απαντήσετε με την εντολή απάντησης σε κλήση (συμβουλευτείτε τις οδηγίες
χρήσης
της
Ενδοεπικοινωνίας
Β).
Για
να απενεργοποιήσετε
την
ενδοεπικοινωνία πατήστε ξανά για λίγο το κουμπί “on”.
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2.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ B: πρέπει να πατήσετε την εντολή της
“Φωνητικής Κλήσης”. Το σύστημα N-Com θα λάβει σήμα κλήσης. Για να
απενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία πατήστε ξανά τη “Φωνητική Κλήση”

Σημείωση:

Το σύστημα N-Com, ακόμη και κατά την επικοινωνία Bluetooth με άλλα συστήματα
ενδοεπικοινωνίας, διατηρεί ενεργή τη σύνδεση με ένα κινητό τηλέφωνο ή με το
GPS.

Υπάρχει περίπτωση το σύστημα ενδοεπικοινωνίας που είναι συνδεδεμένο με το NCom να μην επιτρέπει συγχρόνως τη σύνδεση με κινητό τηλέφωνο.
14.3.

UNIVERSAL INTERCOM Mοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα

Η λειτουργία Universal Intercom επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στις δυο
μοτοσικλέτες από απόσταση. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε την άλλη μοτοσικλέτα
σαν να ήταν κράνος Επιβάτη.
Σημείωση: Η εμβέλεια της επικοινωνίας Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα εξαρτάται από την
εμβέλεια και των δυο συστημάτων που έχουν συνδεθεί.
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15. ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή N-Com για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως την
μπαταρία για 10 ώρες τουλάχιστον. Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση της
μπαταρίας συνιστάται, για τις πρώτες επαναφορτίσεις, να πραγματοποιούνται
ολοκληρωμένοι κύκλοι επαναφόρτισης. Στη συνέχεια μπορείτε να επαναφορτίζετε την
μπαταρία και για πιο σύντομα χρονικά διαστήματα. Όταν είναι δυνατό, είναι καλύτερο
να γίνονται πλήρεις κύκλοι επαναφόρτισης.

15.1.

1)

Συνδέστε
ρεύμα.

το

φορτιστή

με το ηλεκτρικό

2)

Τοποθετήστε τον ακροδέκτη του φορτιστή
στον αντίστοιχο ακροδέκτη που βρίσκεται
μέσα στο κράνος.

3)

Μόλις
ολοκληρωθεί
η
επαναφόρτιση,
αφαιρέστε τον ακροδέκτη και αποσυνδέστε
το φορτιστή από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σήμα αποφορτισμένης μπαταρίας

Το σύστημα, στη διάρκεια της λειτουργίας, επισημαίνει στο χρήστη πότε η μπαταρία
έχει αυτονομία 1 ώρας περίπου. Το κόκκινο led αρχίζει να αναβοσβήνει (εναλλακτικά
με το μπλε led) για να επισημάνει την κατάσταση «ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ», η οποία αναγγέλεται
επίσης με μια φωνητική ανακοίνωση που επαναλαμβάνεται σε διαστήματα 10 λεπτών.
Όταν η μπαταρία βρίσκεται στην «Εφεδρεία», το σύστημα κλείνει αυτόματα αν κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 30 λεπτά. Το κλείσιμο
επισημαίνεται με μια σειρά ηχητικά σήματα μέσα στο κράνος. Αυτή η λειτουργία
επιτρέπει, σε περίπτωση που ξεχάσετε το κράνος ενεργοποιημένο, να έχετε πάντα μια
μικρή ποσότητα ενέργειας όταν το ξαναχρησιμοποιήσετε.
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16. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
Πλήκτρο

Βασικές λειτουργίες

Πάτημα

Περιφερειακά Bluetooth

on















Σύντομο

Μακρύ

Σύντομο

Μακρύ

Σύντομο

Μακρύ

Σύντομο

Μακρύ

X
(2s)
X
(4s)

Ενεργοποίηση
Απενεργοποίηση
Αύξηση έντασης
ήχου
Μείωση έντασης
ήχου
Πλοήγηση Μενού
(Base, Radio, MotoMoto)
Απάντηση κλήσης
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on

X
X
X
(2s)

X

Φωνητική κλήση
Τερματισμός/
άρνηση κλήσης
Επανάκληση
τελευταίου αριθμού
Σύνδεση
τηλεφώνου
Αποσύνδεση
τηλεφώνου

X

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

Μεταφορά κλήσης
Ενεργοποίηση
συνεδριακής
συνομιλίας

X
X
(4s)
X
(2s)

X

Πλήκτρο

Mενού Radio

Μενού Base

Πάτημα
Ενεργοποίηση
καλωδίου ήχου
Απενεργοποίηση
καλωδίου ήχου
Αποσύνδεση
συσκευής A2PD
Εκκίνηση
αναπαραγωγής
μουσικής (Play)
Λειτουργία Παύσης
(Pause)
Επόμενο κομμάτι
(Forward)
Ενεργοποίηση
ενδοεπικοινωνίας
ή “Universal
Intercom”
Απενεργοποίηση
ενδοεπικοινωνίας
ή “Universal
Intercom”
Αυτόματη
αναζήτηση
καινούργιου
σταθμού
Αλλαγή σταθμού
(σταθμοί στη
μνήμη)
Απομνημόνευση
σταθμού

on

on

Σύντομο

Μακρύ


Σύντομο


Μακρύ


Σύντομο


Μακρύ



Σύντομο



Μακρύ

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

X

X
(2s)
X
(2s)
X(4s)
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Πλήκτρο

Ρύθμιση

Mενού Μότο-Μότο

Πάτημα
Απάντηση κλήσης
Μότο-Μότο
Αλλαγή
ενδοεπικοινωνίας
(από ΜοτοσικλέταΜοτοσικλέτα σε
Οδηγό-Επιβάτη)*
Σύνδεση με
Μοτοσικλέτα 1
Σύνδεση με
Μοτοσικλέτα 2
Σύνδεση με
Μοτοσικλέτα 3
Σύνδεση με
Μοτοσικλέτα 4
Λειτουργία
αναγνώρισης
(από σύστημα
απενεργοπ οιημένο)
Aναγνώριση
ενδοεπικοινωνίας
ΟδηγόςΕπιβάτης ή
“Universal Intercom”
Aναγνώριση
Μοτοσικλέτας 1
Aναγνώριση
Μοτοσικλέτας 2
Aναγνώριση
Μοτοσικλέτας 3
Aναγνώριση
Μοτοσικλέτας 4
Ενεργοποίηση /
Απενεργοποίηση
μενού Μότο-Μότο
Ακύρωση
αναγνωρίσεων**

on

on

Σύντομο

Μακρύ


Σύντομο

X

X

X

X

Μακρύ


Σύντομο


Μακρύ



Σύντομο



Μακρύ

X

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

X

*Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα “on” και “”
** Με το σύστημα N-Com σε Λειτουργία Αναγνώρισης
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X
(2s)
X
(2s)
X
(4s)
X
(4s)
X
X
(4s)

17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Με αυτό το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, η Nolangroup εγγυάται στον αγοραστή
ότι το προϊόν, κατά την αγορά, δεν είναι ελαττωματικό ως προς τα υλικά και ως προς την
κατασκευή. Σας καλούμε να:
- Διαβάσετε τις υποδείξεις ασφάλειας και σωστής χρήσης.
- Δείτε τους όρους και τις συνθήκες της εγγύησης.
- Φυλάξετε την αρχική απόδειξη αγοράς. Πρέπει να τη δείξετε σε περίπτωση επισκευών μέσα στην
εγγύηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το προϊόν πρέπει να σταλεί στον αντιπρόσωπο από τον
οποίο αγοράστηκε.

17.1.

Κάλυψη της εγγύησης

Αν βρεθεί κάποιο ελάττωμα που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό περιορισμένης εγγύησης σε
διάστημα 2 (δυο) ετών από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται πάνω στην απόδειξη, η
Nolangroup θα φροντίσει, μέσω του δικτύου διανομής της και αφού ελεγχθεί προς επιβεβαίωση το
ελάττωμα, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν. Η Nolangroup θα παράσχει
όλα τα υλικά και την εύλογα απαραίτητη εργασία για να επιδιορθωθεί το ελάττωμα που
επισημάνθηκε, εκτός αν η βλάβη προκλήθηκε από κάποιο από τα στοιχεία που βρίσκονται στον
κατάλογο της παρακάτω παραγράφου «Εξαιρέσεις και Περιορισμοί της Κάλυψης».

17.2.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί της κάλυψης

Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο τα ελαττώματα σχετικά με τα υλικά και την κατασκευή. Η
Nolangroup δεν θεωρείται υπεύθυνη για ελαττώματα του προϊόντος που αποδίδονται ολικά ή μερικά
σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπου περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά, τα εξής:
α) ελαττώματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του Προϊόντος σε συνθήκες διαφορετικές
από τις συνηθισμένες
β) βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με την κανονική
λειτουργία όπως δηλώνεται στις οδηγίες για τη χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος που
παρέχονται από τη Nolangroup
γ) έλλειψη φροντίδας και αναμενόμενη φθορά των εσωτερικών και εξωτερικών μερών·
δ) κάθε βλάβη που προέρχεται από ατύχημα·
ε) κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που γίνονται στο κράνος ή στο σύστημα N-com από τον κάτοχο ή
από τρίτους·
στ) αλλαγή του χρώματος ή βλάβες που προκαλούνται από την έκθεση σε επιβλαβή χημικά
προϊόντα·
ζ) χρήση εξαρτημάτων μη συμβατών που δεν ανήκουν στη σειρά προϊόντων N-Com.
η) Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα του προϊόντος που προέρχονται από τυχαία
γεγονότα, τροποποιήσεις ή διασκευές, λόγους ανωτέρας βίας ή βλάβες που προέρχονται από την
επαφή με υγρά
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θ) τα εσωτερικά μέρη του κράνους δεν είναι ούτε μπορούν να γίνουν αδιάβροχα και κάθε
ακατάλληλη έκθεση στη βροχή, η υγρασία, η ρίψη φαγητών και άλλων υγρών μπορεί να βλάψουν
τις ηλεκτρονικές συσκευές του N-COM, βλάβες για τις οποίες η Nolan δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη.
ι) εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση τα αναλώσιμα τμήματα που υφίστανται φυσιολογική
φθορά όπως για παράδειγμα η επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τα καλώδια σύνδεσης των
διαφόρων συστημάτων N-Com ή των συστήμάτων N-Com με άλλες συσκευές.
κ) δεδομένου ότι το σύστημα με το οποίο λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα δεν παρέχεται από τη
Nolangroup, δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα, την κάλυψη, τις
υπηρεσίες ή τη σειρά προϊόντων του προαναφερθέντος συστήματος.
λ) όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με εξαρτήματα ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται από τη
Nolangroup,
η
Nolangroup
δεν
εγγυάται
τη
σωστή
λειτουργία
του
συνδυασμού
προϊόν/περιφερειακά, ούτε θα δεχτεί αιτήματα να γίνουν αλλαγές στην εγγύηση στην περίπτωση
που το προϊόν χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο.
μ) Η Nolangroup δεν θεωρείται υπεύθυνη σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει περιορισμένη
λειτουργία που οφείλεται στη μέθοδο λειτουργίας των κινητών τηλεφώνων ή άλλων εξαρτημάτων ή
εξοπλισμού που δεν παρέχονται από τη Nolangroup.
ν) Το σκάλισμα της εσωτερικής ηλεκτρονικής κάρτας ή άλλων τμημάτων του συστήματος N-com
καθιστά άκυρη την εγγύηση.
ξ) Δεν περιλαμβάνονται, επίσης, στις βλάβες που καλύπτονται από αυτή την εγγύηση όλες οι
ιδιαίτερες καταστάσεις οι ειδικές και υποκειμενικές που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά τη χρήση του
κράνους, όπως, για παράδειγμα, προβλήματα άνεσης στη διάρκεια της οδήγησης ή αεροδυναμικοί
μικροθόρυβοι και σφυρίγματα.
Η Nolangroup δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τυχαίες βλάβες ή
παρεπόμενα (όπου περιλαμβάνονται, χωρίς κανένα περιορισμό, βλάβες σε άτομο ή άτομα) που
προκύπτουν από τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή την εγγύηση
σχετικά με τα προϊόντα Nolangroup.

17.3.

Ισχύς της περιορισμένης εγγύησης

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο αν κατά την αγορά συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη κάρτα
καταχώρησης καταλλήλως σε κάθε πλευρά της, όπου θα παρέχονται:
1)
2)
3)
4)

Κωδικός ταυτότητας του προϊόντος
το όνομα και η σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου προμηθευτή·
η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος·
το όνομα και η διεύθυνση του αγοραστή.

Η Nolangroup διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την επισκευή μέσα στην εγγύηση αν
αυτές οι πληροφορίες ακυρωθούν ή τροποποιηθούν μετά την πρώτη αγορά του προϊόντος από τον
προμηθευτή.

32

17.4.

Διαδικασία για την προώθηση τυχόν παραπόνων

Για να προωθήσει οποιοδήποτε παράπονο που καλύπτεται από αυτή την εγγύηση, ο αγοραστής
πρέπει να δηλώσει κατευθείαν στον προμηθευτή από τον οποίο αγόρασε το κράνος το πιθανό
ελάττωμα που διαπίστωσε, παρουσιάζοντας συγχρόνως το προϊόν για το οποίο γίνεται το παράπονο,
αντίγραφο της απόδειξης και την Κάρτα καταχώρησης της εγγύησης συμπληρωμένης και στα δύο
μέρη της, όπως έχει καθοριστεί πιο πάνω.
ΠΡΙΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 2 (ΔΥΟ) ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΚΥΡΗ.
Η παροχή υπηρεσιών που γίνεται μέσα στην εγγύηση δεν παρατείνει την περίοδο της ίδιας της
εγγύησης. Συνεπώς, σε περίπτωση που αντικατασταθεί το προϊόν ή κάποιο εξάρτημά του, για το
προϊόν ή για το εξάρτημα που θα δοθεί κατά την αντικατάσταση δεν αρχίζει να ισχύει μια καινούρια
περίοδος εγγύησης, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αγοράς του αρχικού
προϊόντος.
Μόνο για επισκευές ή αντικαταστάσεις των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, σε περίπτωση που η
Nolangroup προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, αυτό το προϊόν θα έχει μια περίοδο
εγγύησης ίση με το υπόλοιπο διάστημα της αρχικής εγγύησης ή ενενήντα (90) ημερών από την
ημερομηνία επισκευής (όποια περίοδος είναι μεγαλύτερη).
Η επισκευή ή η αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθούν και με εξαρτήματα που έχουν
αναπαραχθεί με ισοδύναμη λειτουργικότητα.
Τα μέρη ή τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται περιέρχονται στην κατοχή της Nolangroup.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΘΕΙ ΘΕΛΗΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ·
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η NOLANGROUP ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΕ
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η NOLAN ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ, ΟΠΩΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΤΕΤΟΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.
Η NOLANGROUP ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.
Μερικές χώρες δε δέχονται την εξαίρεση ή τον περιορισμό σχετικά με τις τυχαίες βλάβες ή τα
παρεπόμενα, ή τον περιορισμό της διάρκειας των υπονοούμενων εγγυήσεων· συνεπώς οι
προηγούμενοι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμες.
Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομικά δικαιώματα του πελάτη σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία του κράτους και τα δικαιώματα του καταναλωτή σε σύγκριση με αυτά του μεταπωλητή
που επικυρώνονται με το συμβόλαιο αγοράς/πώλησης.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει σε όλη την Ευρώπη και είναι η μόνη ρητή εγγύηση που παρέχεται από
τη Nolangroup σε σχέση με την πώληση των προϊόντων της. Δε βλάπτει τα δικαιώματα τα οποία
έχει ο αγοραστής και που προβλέπονται σαφώς από την Οδηγία 1999/44/CE της ΕΟΚ.
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Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται από το νόμο,
και συγκεκριμένα εκείνο που προβλέπεται από τη διάταξη του Νομ. Διατ. 2 Φεβρουαρίου 2002 αρ.

17.5.

Ταυτοποίηση προϊόντος

Τα προϊόντα N-Com ταυτοποιούνται μέσω ενός κωδικού
που επιτρέπει την ανιχνευσιμότητα και την ταυτοποίηση
του προϊόντος.
Ο κωδικός αναγνώρισης αναφέρεται πάνω στην
αυτοκόλλητη ετικέτα επικολλημένη πάνω στο σύστημα NCom.
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18. ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ονομασία του
προϊόντος:

Bluetooth kit3 PLUS

Κωδικός ταυτότητας
Στοιχεία του αγοραστή
Ονομα
Επωνυμο
Διεύθυνση
Τηλ
e-mail
Σφραγιδα του αντιπροσώπου

Ημερομηνἰα αγοράς

Printed on recycled paper.
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