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Gratulerer med kjøp av et Nolan produkt i serien N-Com. 
Systemet N-Com Bluetooth Kit MULTI er bygget med de mest moderne 
teknologiene og de beste materialene.  Lange tester og grundig 
systemutvikling har gjort det mulig å oppnå den høyeste lydkvaliteten. 
N-Com Bluetooth Kit MULTI gjør det mulig å koble seg til egen mobiltelefon, 
et GPS-system og en MP3-spiller ved å bruke den trådløse teknologien 
Bluetooth. 
 

Systemet kan bygges ut med Intercom Wire, som lar deg opprette 
telefonkontakt via kabel med en Nolan N-Com hjelm som er utstyrt med 
Basic Kit. 
Hvis begge hjelmene har N-Com Bluetooth Kit, kan man også kommunisere 
trådløst mellom hjelmene via interfon, i tillegg til Bluetooth-koblingen med 
mobiltelefon. 
 

Systemet kan bygges ut med Multimedia Wire, som gjør det mulig å koble til 
multimediakilder som Mp3-spillere, satellittnavigasjonssystemer, PMR-radio 
(for kommunikasjon mellom motorsykler), og  lydsystemer installert på 
motorsyklene. 
 
 
Besøk siden www.n-com.it for å finne mer informasjon om Bluetooth Kit 
MULTI og laste ned instruksjoner i høy definisjon. 
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1. VARSLER OG SIKKERHET 
Les sikkerhetsinstruksjonene grundig, også i brosjyrene for de andre Kit N-
Com som skal brukes sammen med N-Com Bluetooth kit MULTI. Brosjyrene 
beskriver sikkerhetsreglene på en lett forståelig måte. Manglende 
overholdelse av disse reglene kan forårsake farlige situasjoner. 
 
NB: Produktet kan ikke brukes i offisielle og uoffisielle konkurranser, som 

motorsykkelrace, løp og tilsvarende. 
 
NB: Installasjonen av N-Com Bluetooth Kit MULTI-systemet medfører en 

vektøkning på ca. 110 g i forhold til vekten av hjelmen og det andre 
tilbehøret.  

 
NB: De elektroniske delene av N-Com-systemet som er inni hjelmen er ikke 

vanntette. Unngå derfor at den indre delen av hjelmen blir våt, inkludert 
foret, for ikke å risikere at systemet blir ødelagt. Hvis den indre delen av 
hjelmen blir våt, fjerner du N-Com-systemet og foret, og heng det opp 
til tørk. Koblingsboksen kobles fra batteriet og tørkes. 

 
1.1. Gjeldende regelverk 
Produktene til N-Com sin linje følger følgende normer: 
 

Bluetooth kit 
MULTI 

Systemet Bluetooth følger alle vesentlige 
sikkerhetskrav og de andre paragrafene i 99/5/CE-
Direktivet. 

 

 
FccID:WAWNCOM2 

   
N21550 

 
 

Bluetooth er et varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. 
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1.2. Trafikksikkerhet 
Respekter alle lovene som regulerer veitrafikken. Mens kjøring pågår, bør 
hendene brukes til å styre kjøretøyet. Hver operasjon som skal utføres på 
N-Com-systemet bør skje mens kjøretøyet er i ro. 
Legg særlig merke til følgende: 
 Still inn telefonen for automatisk svar (se telefoninstruksjon). 
 Hvis telefonen ikke har denne funksjonen, må du stoppe kjøretøyet på 

et sikkert sted (i følge gjeldende trafikkregler) og deretter svare på 
anropet på vanlig måte. 

 Ikke ring i telefonen mens du kjører. Stopp kjøretøyet på et sikkert 
sted (i følge gjeldende trafikkregler), deretter kan du ringe. 

 Juster lydstyrken slik at du ikke blir forstyrret eller distrahert mens du 
kjører. Du skal høre lyder utenfra godt samtidig. 

 Ikke bruk mobiltelefon eller annet utstyr tilkoblet N-Com mens du 
kjører. 

 Respekten for gjeldende trafikkregler og sikker styring av 
motorsykkelen har absolutt prioritet i alle situasjoner. 

 
1.3. Bruk i sikre områder 
 Ved bruk av N-Com skal alle restriksjoner og indikasjoner som gjelder 

bruk av mobiltelefon følges. 
 Ikke slå på mobiltelefon eller N-Com-systemet når det er forbudt å 

bruke dem, eller når apparatet kan forårsake interferens eller farlige 
situasjoner. 

 Slå av utstyret mens du fyller drivstoff. Ikke bruk N-Com-systemet på 
bensinstasjoner. Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbare eller 
kjemiske produkter. 

 Slå av utstyret i nærheten av eksplosive materialer. 
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1.4. Interferens 
Alle telefoner og apparater med trådløs overføring kan utsettes for 
interferens, som kan påvirke yteevnen til apparatet som er tilkoblet. Slike 
forstyrrelser skyldes ikke feil ved N-Com-systemet. 
 
1.5. Korrekt bruk 
Bruk bare apparatet i normalposisjon, som beskrevet i 
produktdokumentasjonen. Ikke forsøk å demontere, ta på eller modifisere 
noen av delene i N-Com-systemet 
 

NB: Reguler volumet til N-Com-systemet og tilkoblet lydutstyr før de 
benyttes på veien. 

NB: Høyt volum kan forårsake hørselsskader. 
NB: Reguler volumet til N-Com-systemet og tilkoblet lydutstyr slik at høyt 

volum unngås. Langvarig eksponering for høy lyd kan skade hørselen. 
NB: Feil installering av systemet i hjelmen kan påvirke hjelmens 

aerodynamiske egenskaper og sikkerhet. Dette kan skape farlige 
situasjoner. Følg beskrivelsene i produktdokumentasjonen når N-Com-
systemet installeres. Er du i tvil, ta kontakt med N-Com-forhandleren. 

 
1.6. Kvalifisert personale 
Kun kvalifisert personale kan utføre tekniske tjenester for dette produktet. 
Ta alltid kontakt med godkjent leverandør dersom det oppstår 
funksjonssvikt. Hjelmen er et sikkerhetsprodukt. Berøring av hjelmen 
og/eller internt elektronisk system kan være farlig, og medfører dessuten 
tap av produktgarantien. 
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1.7. Tilbehør og batterier 
 Bruk kun batterier, batteriladere og tilbehør som er godkjent av Nolan 

for denne apparatmodellen. 
 Bruk av andre typer enn de anbefalte kan være farlig, og forårsaker tap 

av enhver garanti. 
 Ta kontakt med en av våre forhandlere for å få informasjon om 

tilgjengelig utstyr. 
 Når strømkabelen fra tilleggsutstyr eller batteriladeren skal frakobles, er 

det viktig at man holder og drar i selve kontakten, ikke i kabelen. 
 Ikke bruk batteriene til annet enn foreskrevet formål. 
 Bruk aldri batterilader eller batterier som er skadet. 
 Ikke kortslutt batteriet. 
 Oppbevar batteriet ved temperaturer mellom 10 °C og 35 °C. 
 Brann- eller eksplosjonsfare: Ikke kast batteriene på flammer eller 

utsett dem for høye temperaturer! 
 Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall. Kasser batteriene 

i henhold til nasjonalt regelverk. 
 Ikke ha på hjelmen mens batteriet lades. 
 Hjelmen skal aldri etterlates innen rekkevidden til barn som ikke er 

under oppsyn. Dette er for å hindre at de kan få tak i batteriene, som 
kan forårsake alvorlige helseskader. 
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1.8. Kassering 
Når komponentene skal fjernes fra hjelmen, følges instruksjonen i denne 
brosjyren og tilsvarende materiale for de andre delene av N-Com-systemet. 
Etter at systemet er fjernet, kasseres det i henhold til følgende 
retningslinjer: 
 

 

 Merket som viser et overkrysset søppelspann betyr at 
produktet behandles som spesialavfall innen EU, og at det 
skal resirkuleres (Europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/96/EF).  

 Disse produktene skal ikke kastes i beholdere for 
udifferensiert avfall. 

 Korrekt kassering av foreldete apparater er med på å forebygge mulige, 
negative konsekvenser for menneskelig helse og miljø. 

 For mer detaljert informasjon om kassering av foreldet utstyr, ta kontakt 
med kommunen, renholdsverket eller butikken hvor produktet ble kjøpt. 
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2. INNHOLDET I ESKEN 
 
N-Com Bluetooth Kit MULTI-esken finner du: 

   
e-box MULTI Kabelenhet Griper 

   
Selvklebende deksel Festeskrue Umbraconøkkel 

  
 
 

Selvklebende gummi 
(hjelmstøtte) Batterilader  
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3. INSTALLERING  
Bluetooth Kit MULTI kan festes til hjelmen på to ulike måter avhengig av 
hjemtypen: med en griper som skrus fast, eller ved å lime enheten til 
hjelmen. 
 
3.1. Feste med griper og skrue 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 Rengjør venstre, utvendige side av 
hjelmen grundig. 

 Fest den selvklebende gummien på 
baksiden av kabelenheten (fig. 1). 

 Sett griperen inn mellom hjelmens 
støttekrage og den ytre delen av 
hjelmen (fig. 2).  

 Sett inn skruen og stram den slik at 
systemet festes på hjelmen (fig. 3). 
Kontroller at gummien hviler korrekt 
på hjelmen. 

 Kontroller at mikrofonen er plassert 
nøyaktig i høyde med munnen. 
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Obs: Ikke stram skruen for hard slik at deler av systemet deformeres. 
 
NB: Dersom polyesterputen skades under operasjonen, må du henvende 

deg til forhandleren for å bytte delen. 
 
3.2. Feste med selvklebende deksel 
Dersom det ikke lar seg gjøre å bruke griperen for å feste systemet til 
hjelmen, kan du bruke det selvklebende dekselet. 
 
NB: Etter at tapen har blitt festet på hjelmen, kan den ikke settes i en 

annen posisjon. Den må skiftes ut når den har blitt fjernet. Denne 
festemetoden skal bare brukes når det ikke er mulig å bruke griperen. 

 

 Løsne skruen helt og fjern den fra systemet. 
 Fjern den selvklebende gummien (hjemstøtten) hvis den er satt inn, og 

sett det selvklebende dekselet i kabelenheten til det smekker på plass 
(fig. 4a, 4b). 

 
Fig. 4a 

 
Fig. 4b 
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 Fjern den beskyttende filmen fra dekselet og fest dekselet på hjelmen 
slik at hele limflaten er i kontakt med underlaget. 

 
Obs: Hvis det selvklebende dekselet ikke står i korrekt posisjon, må du 

straks fjerne det forsiktig fra hjelmen og feste det på nytt.  
 
Obs: Tapen kan bruke inntil 24 timer før den festes skikkelig. Ikke utsett 

hjelmen for fuktighet, støv o.l. i dette tidsrommet. Ikke sett på e-box 
MULTI før det har gått over 12 timer. 

 

 
Fig. 5 

 Rengjør utsiden av hjelmen grundig slik 
at det selvklebende dekselet kan festes 
skikkelig. Kontroller at hjelmen er tørr, 
ren og fettfri før du limer på dekselet. 

 Før du limer det selvklebende dekselet 
på hjelmen, må du finne den passende 
posisjonen for e-box Multi. Kontroller at 
mikrofonen vil befinne seg rett foran 
munnen (fig. 5). 
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3.3. Plassering av høytalerne 

 
Fig. 6 

 
Fig. 7 

 Fjern den tapebeskyttelsen fra borrelåsen (fig. 6). 
 Plasser høytaleren slik at den er perfekt festet til puten(fig. 7). Gjenta 

prosedyren på den andre siden av hjelmen. 
Obs: Plasser høytalerne under hjelmens støttekrage (fig. 7) dersom det 
er mulig.  

 Skjul kablene bak støttekragen. 
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3.4. Montering av e-box MULTI 

 
Fig 8 

 
Fig 9 

 Sett e-boxen på støtten slik at glidestykket smekker på plass.  
 Koble koblingsboksen til e-boxen (fig. 9). 
 
Slik fjerner du e-boxen: Trekk ut koblingsboksen og flytt glidestykket 
sidelengs slik at holderen frigjøres. Fjern e-boxen ved å la den gli langs 
sporene. 
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4. GRUNNFUNKSJONER 
Alle funksjonene til systemet N-Com aktiveres ved hjelp av tre taster, “”, 
“on” og “”. Systemet bekrefter hver mottatt kommando med et spesielt 
lydsignal, som kan variere etter hvilken funksjon som aktiveres. På denne 
måten er det mulig å benytte alle funksjonene med hjelmen på. 
Varigheten av tastetrykket bestemmer hvilken kommando som blir gitt til 
systemet.  
 

Slå på Trykk ”on” og hold tasten inne ca. 4 sekunder til 
diodene lyser og lydsignalet høres i hodetelefonen. 

Slå av Trykk ”on” og hold tasten inne i ca. 4 sekunder til 
diodene slukkes og lydsignalet blir gitt. 

Øk volum Trykk tasten “” kort for å øke volumet. Maks. volum 
signaliseres med dobbelt lydsignal. 

Senk volum Trykk tasten “” kort for å senke volumet. Min. volum 
signaliseres med dobbelt lydsignal. 

 
 
5. FUNKSJONER MED BLUETOOTH MOBILTELEFON  
N-Com Bluetooth Kit MULTI er utstyrt med Bluetooth HSP (Headset profile) 
og HFP (Handsfree profile) for å kunne koble seg til mobiltelefoner og annet 
Bluetooth-utstyr som har en av disse funksjonene. Hvis en telefon er utstyrt 
med begge disse funksjonene, vil systemet automatisk velge hvilken som 
skal brukes  
Fordi Bluetooth Kit MULTI-systemet virker med mobiltelefon, er det viktig at 
man først har stilt inn mobiltelefonen i forhold til N-Com-systemet. 
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5.1. Innstilling av Bluetooth mobiltelefon (eller annet Bluetooth-
utstyr) 

For at to Bluetooth-innretninger skal kunne kommunisere seg i mellom, må 
de være stilt inn i forholdt til hverandre.  
Telefonen betrakter N-Com-systemet som en Bluetooth hodetelefon. 
Fremgangsmåten varierer for de ulike mobiltelefonmodellene. Se avsnittet 
om innstilling av Bluetooth-utstyr i brukerhåndboken for mobiltelefonen du 
benytter. 
 
Når du har gjort deg kjent med korrekt fremgangsmåte for din telefon, 
stiller du den inn i forhold til Bluetooth Kit MULTI. 

1) Kontroller at Bluetooth Kit MULTI er slått av 
2) Trykk den midtre tasten ”on”. Systemet slår seg på etter 4 sekunder. 

Hold tasten inne i nye 4 sekunder inntil diodene blinker hurtig og det 
kommer en skarp lyd fra høytaleren. Lyden indikerer innstillingsmodus.  

3) Mens hjelmen er i innstillingsmodus søker du etter Bluetooth-utstyr 
som beskrevet i prosedyrene for din mobiltelefon.  

4) Navnet “N-Com 2.x”, etterfulgt av produsentens identifiseringsdata, 
vises på telefonens liste over tilgjengelig utstyr.  

5) Velg N-Com-innretningen med telefonen. 
6) Legg inn koden ”0000” (fire nulltall) når telefonen ber om passord. 

7) Hjelmen bekrefter at innstillingen er utført med et lydsignal i 
hodetelefonen, og diodene slutter å blinke. 
 
Obs: Hvis du må gjenta operasjonen, slår du av systemet og 
begynner på nytt fra punkt 1. Innstillingene kan gjentas flere ganger 
uten at det er fare for at systemet skades. 



 
 

 

17 

8) Slå av både telefonen og Bluetooth Kit MULTI-systemet for å lagre 
innstillingsdataene. Slå deretter innretningene på igjen. 

 
Obs: Hvis Bluetooth Kit MULTI ikke kobler seg til automatisk ved første 

aktivering, foretar du den første tilkoblingen fra telefonen. Velg N-Com-
innretningen fra listen, og trykk "koble til”. Bluetooth Kit MULTI vil 
dermed automatisk søke telefonen, også ved senere aktiveringer. 

 

Obs: Innstillingene lagres av hjelmen og telefonen, og går ikke tapt når 
innretningene slås av. Prosedyren skal derfor bare utføres en gang. 

 

Obs: N-Com-systemet kan lagre ulike Bluetooth-innretninger (i tillegg til en 
hjelm for interfon-kommunikasjon). Det lar seg derfor gjøre å stille N-
Com inn i forhold til ulike telefoner (eller navigasjonsutstyr GPS 
Bluetooth, Bluetooth radio osv.) uten å gjenta innstillingsprosedyrene. 
N-Com søker etter de tre siste innstilte innretningene i denne 
rekkefølgen, og kobler seg til den første tilgjengelige. Hvis innretningen 
som ble lagt inn og koblet til sist ikke fremgår blant de tre siste, eller 
oppkoblingen ikke skjer automatisk, kan du foreta oppkoblingen 
manuelt. Hold tasten ”on” inne i 2 sekunder (lydsignal), eller koble deg 
til fra telefonen. 

 
5.2. Funksjonen ”nullstilling” av innstilling 
Alle de innstilte innretningene kan fjernes fra systemets minne. Denne 
operasjonen kan ikke angres. Etter nullstillingen må telefonen (eller andre 
kompatible Bluetooth-innretninger) altså innstilles på nytt.  
Slik slettes alle tidligere innstilte innretninger: 
 Sett systemet i innstillingsmodus (trykk ”on” til diodene blinker hurtig). 
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 Mens hjelmen er i innstillingsmodus, trykker du tastene “” og “” 
samtidig i 2 sekunder. Slipp dem når du hører lydsignalet. Systemet 
sender et spesielt lydsignal som bekreftelse. 

 
5.3. Funksjoner med mobiltelefon 
For å kunne benytte funksjoner med mobiltelefon må telefonen være stilt 
inn og koblet til Bluetooth Kit MULTI. Når telefonen er koblet til Bluetooth Kit 
MULTI vises dette på telefonens display (symbolet som benyttes varierer fra 
telefon til telefon, f.eks.: hodetelefon, bil, markert Bluetooth-logo, osv.). 
Koblingen foretas automatisk når systemet slås på. Det er også mulig å 
koble seg til eller fra vha. hjelmen (se skjemaet under for kommandoer) 
eller telefonen. 
 

Besvar anrop Trykk kort hvilken som helt tast når du hører 
anropssignalet.  

Avslutt/avslå 
samtale 

For å avbryte en samtale eller avslå et anrop 
trykker du ”on” og holder tasten inne ca. 2 
sekunder (inntil lydsignal). 
Obs: Det er ikke mulig å avslå samtaler med 
telefoner som er innstilt i HSP (Headset profile) 

Stemmeanrop For å foreta et stemmeanrop (for telefoner som 
tillater det) eller aktivere andre 
stemmekommandoer, trykker du ”on” og holder 
tasten inne ca. 2 sekunder (inntil lydsignal) 

Oppringing til siste 
nummer 

For å ringe til det siste nummeret som telefonen 
har ringt til, trykker du og slipper begge tastene 
“” og “” samtidig 
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Telefontilkobling 
(HFP profile) 

For å koble telefonen (eller andre Bluetooth-
innretninger) til Bluetooth kit MULTI trykker du 
“on” og holder tasten i ca. 2 sekunder (inntil 
lydsignal). 

Frakobling av 
telefon (HFP profile) 

For å koble telefonen (eller andre Bluetooth-
innretninger) fra Bluetooth kit MULTI trykker du 
“” og “” samtidig og holder tastene inne i ca. 2 
sekunder 

Overføring av 
samtale (HFP 
profile) 

For å overføre en pågående samtale fra hjelmen til 
telefonen trykker du “” og “” samtidig og holder 
tastene inne i ca. 2 sekunder  

 
 
6. INTERFON MED BLUETOOTH 
For å bruke N-Com Bluetooth Kit MULTI som trådløs interfon, må begge 
hjelmene (for fører og passasjer) være utstyrt med Bluetooth Kit. Systemet 
Bluetooth Kit MULTI sikrer trådløs kommunikasjon mellom fører og 
passasjer for alle Bluetooth-systemene fra N-Com. 
 
Obs: Med systemet N-Com Bluetooth kit MULTI er det mulig med 

kommunikasjon mellom motorsyklister med Bluetooth kit MULTI 
opp til en avstand på ca. 150 m (i åpent område uten 
hindringer). 
 
Hindringer, værforhold eller magnetiske felt kan redusere avstanden og 
kvaliteten på kommunikasjonen. 
 
Bluetooth Kit versjoner eldre enn 2.1 kan brukes, men det vil ha en mye 
mer begrenset avstand. 
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For at to Bluetooth Kit skal kunne kommunisere seg i mellom, må de først 
være stilt inn i forholdt til hverandre. 
 
6.1. Innstillinger av to Bluetooth Kit 
1) Sett begge Bluetooth kit MULTI-systemene i innstillingsmodus (trykk 

"on" når systemet er av, og hold tasten inne til begge diodene blinker 
hurtig). 

2) Når begge hjelmene befinner seg i innstillingsmodus, trykker du kort 
tasten ”on” på hjelmen til føreren. Uten denne operasjonen vil 
innstillingen ikke lykkes. 

3) Etter noen sekunder vil hjelmene gjenkjenne hverandre, og et lydsignal 
forteller at innstillingene er vellykket. Interfon-kommunikasjonen åpnes. 

4) Slå av og aktiver begge systemene på nytt for å lagre 
innstillingsdataene. 

 

Hvis operasjonen ikke lykkes, slår du av begge hjelmene og gjentar 
prosedyren fra punkt 1.  
 
Obs: Dersom en mobiltelefon allerede var innstilt før Bluetooth Kit-

systemene, kontrollerer du at denne innstillingen fremdeles er aktiv. I 
motsatt tilfelle gjentar du innstillingen med telefonen. 

 
Alle innstillingene forblir i minnet, også når hjelmene slås av, og forblir 
uendret når hjelmene aktiveres igjen. Operasjonen skal derfor bare gjentas 
dersom man tar i bruk systemer som avviker fra de som allerede er stilt inn.   
 
6.2. Interfon-funksjoner via Bluetooth  
Slå på begge Bluetooth kit MULTI. Når hjelmen til føreren slås på, vil den 
søke passasjerens hjelm, og interfon-kommunikasjonen opprettes 
automatisk. 
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Obs: Enkelte Bluetooth-systemer som allerede er koblet til systemet, 
blokkerer den automatiske tilkoblingen beskrevet ovenfor. Tilkoblingen 
foretas da manuelt ved å trykke tasten ”on” et øyeblikk.  

 
Du kan når som helst aktivere eller deaktivere interfon-kommunikasjonen 
ved å kort trykke tasten "on" i en av hjelmene. 
 
Obs: Bluetooth kit MULTI kan bruke et par sekunder for å finne det andre 

systemet, avhengig av koblinger som allerede er aktive og tilgjengelige 
Bluetooth-innretninger.  Etter å ha trykket tasten ”on” venter du til 
søket er fullført.  

 
Obs: Hvis du først slår på førerens hjelm, eller på annen måte mister 

Bluetooth-forbindelsen trenger du bare å kort trykke tasten “on” i en av 
de to systemene for å aktivere søket og forbindelsen. 

 
Systemet har en ”MUTE”-funksjon, som deaktiverer mikrofonene, men lar 
lydkanalen være åpen. Denne funksjonen kan være nyttig for å høre en 
lydkilde og fjerne eventuelle forstyrrelser fra mikrofonen til den tilkoblede 
hjelmen. 
 
Aktivering/deaktiveri
ng av interfon-modus 

Trykk kort tasten ”on”. Systemet kan bruke noen 
sekunder for å finne den andre Bluetooth.  

Aktivering/deaktiveri
ng av mikrofoner 
(Mute-funksjon) 

Trykk “” og hold tasten inne ca. 4 sekunder. 
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7. BLUETOOTH MUSIKKAVSPILLER (A2DP-PROFILE) 
Høykvalitets musikklytting er mulig om du oppretter en Bluetooth-tilkobling 
mellom Bluetooth kit MULTI og en musikkavspiller som har protokollen 
Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).   
 
7.1. Innstillinger av A2DP-innretninger 
Innretninger utstyrt med protokollen Bluetooth A2DP stilles inn på samme 
måte som mobiltelefoner (kap. 5.1).  Dersom du blir spurt om å oppgi kode, 
taster du inn ”0000”.  
Obs: Dersom du allerede har lagt inn en telefon som har musikkavspiller 

med Bluetooth A2DP, trenger du ikke gjenta innstillingen fordi A2DP-
protokollen ble lagret under innstillingen av telefonen. Ved første 
gangs bruk må du koble til telefonen og starte musikkavspilleren fra 
telefonen for at den skal gjenkjennes av systemet.  

 
7.2. Funksjoner med A2DP-musikkavspiller 
Ved første gangs bruk kobler du musikkavspilleren (som allerede er stilt inn) 
i samsvar med innretningens bruksanvisning. Aktiver deretter avspillingen. 
Senere vil du kunne koble deg til og starte avspillingen direkte fra Bluetooth 
kit MULTI (for avspillere som tillater det) 
 
NB: Systemet N-Com Bluetooth kit MULTI er utstyrt med protokollen 

Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), som 
tillater at musikkavspillingen avbrytelses og gjenopptas. Hvis 
musikkavspilleren med A2DP ikke er utstyrt med protokollen AVRCP, 
kan det være at det ikke lar seg gjøre å starte musikkavspillingen fra 
Bluetooth kit MULTI (avbrytelse er likevel mulig).  Musikkavspillingen 
må da startes manuelt fra musikkavspilleren. 
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Koble til A2DP-
musikkavspiller 

Trykk og hold inne tasten “” i 2 sekunder 
(lydsignal). Enkelte musikkavspillere starter 
avspillingen automatisk når de er tilkoblet. 

Starte 
musikkavspilling 
(Play)  

Trykk og hold inne tasten “” i 2 sekunder 
(lydsignal).  

Pausefunksjon 
(Pause) 

Når avspilleren er koblet til og spiller av, trykker 
du og holder inne tasten “” i 2 sekunder 
(lydsignal).  

Neste spor 
(Skip) 

Når avspilleren er koblet til og spiller av, trykker 
du og holder inne tasten “” i 4 sekunder 
(lydsignal). 

Avbryt avspillingen 
(Stop) 
 
Koble fra 
musikkavspilleren 

Trykk og hold inne tasten “” i 2 sekunder 
(lydsignal). Musikkavspillingen stanses og A2DP-
innretningen kobles fra. 
Obs: Hvis A2DP-avspilleren også er en 
mobiltelefon, vil koblingen til telefonen fremdeles 
være aktiv selv om musikkavspilleren kobles fra. 

Obs:  Du kan ikke bruke Bluetooth-interfon mens du hører på en A2DP-
kilde. 
 
 
8. SATELLITT NAVIGASJONSSYSTEMER 
Kommunikasjonssystemet N-Com fra Nolan er kompatibelt med de mest 
brukte satellittnavigasjonssystemene for motorsykler. Tilkoblingen kan 
gjøres med kabel (egen kabel: “Multimedia Wire”) eller via Bluetooth. 
 
For tilkobling via Bluetooth, stilles GPS-enheten inn i forhold til Bluetooth Kit 
MULTI på samme måte som Bluetooth mobiltelefoner. Koble deretter 
navigatøren til Bluetooth kit MULTI.
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9. TILKOBLING TIL ANNET EKSTERNT LYDUTSTYR 
N-Com Basic Kit-systemet er kompatibelt med div. annet lydutstyr, som 
kobles til ved hjelp av kabelen Multimedia Wire (selges separat). 
Du kan høre på en MP3-spiller, FM-radio, koble deg til et GPS-system, et 
lydanlegg på egen motorsykkel eller en radio for å kommunisere mellom to 
motorsykler. 
Systemet N-Com Bluetooth Kit MULTI kan både bruke monokabler 
(Multimedia Wire) og stereokabler (Multimedia Wire2) i N-Com-serien. 
Bluetooth Kit MULTI er forhåndsinnstilt til å bruke stereokablerHvis du 
ønsker å koble til en monokabel, må du koble kabelen til før systemet slås 
på. 
Dersom du alltid benytter mono-kabler (Mobile wire eller Multimedia wire) 
kan du forhåndsinnstille systemet slik at det alltid aktiveres i mono-modus. 
 
Forhåndsvalg mono-
kabel 
 

Sett systemet i innstillingsmodus ved å trykke og 
holde tasten ”on” inne til diodene blinker 
(systemet skal være av før du gjør dette).  
Trykk tasten “” i 2 sekunder (lydsignal).  

 
Se oversikten over kablene Multimedia Wire og Multimedia Wire2, samt 
mulige koblinger på siden www.n-com.it 
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9.1. Funksjoner med annet eksternt lydutstyr 
Koble Multimedia-kabelens 3,5 mm 4-pols 
koblingsboks til inngangskoblingen. 
Koble den andre enden av kabelen til 
lydutstyret. 
 
En farget klemme på kabelen viser hvilken 
koblingsboks som skal tilkobles det 
eksterne lydutstyret. 

 
Mens du lytter til en lydkilde som er tilkoblet via kablene Multimedia Wire 
eller Multimedia Wire2, kan du koble lydkilden til og fra direkte fra hjelmen: 
 
Koble fra ekstern 
lydkilde: 

For å koble den eksterne lydkilden fra systemet, 
trykker du “” og holder tasten inne ca. 2 
sekunder. 

Koble til ekstern 
lydkilde: 

For å koble den eksterne lydkilden til igjen, 
trykker du “” og holder tasten inne ca. 2 
sekunder. 
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10.  ÖVERSIKTSTABELL ÖVER KOMMANDON 
 

Knapp on on on       
  

 

  

 

 Tryck Kort 2 s >2s Kort 2 s >2s Kort 2 s 4 s Kort 2 s 

B
as

-f
u

n
kt

io
n

er
 Påslagning   X         

Avstängning   X         
Öka volym    X        
Minska volym       X     

             

B
lu

et
o

o
th

-e
n

h
et

 

Svara på 
telefonsamtal  X   X   X     
Röstsvar  X          
Lägg på/ta inte 
emot 
telefonsamtal 

 X    
 

  
  

 

Anslutning av 
telefon (HFP)  X          
Ring upp nr som 
ringt sist           X  
Lägga på telefon 
(HFP)           X 
Överföra ett 
samtal (HFP)           X 

             

In
te

rc
o

m
 

Aktivera/Inaktiv
era intercom-
läge 

X     
 

     

Inaktivera 
mikrofoner         X   
Åter aktivera 
mikrofoner         X   
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Knapp on on on       

  

 

  

 

 Tryck Kort 2 s >2s Kort 2 s >2s Kort 2 s 4 s Kort 2 s 

A
2

D
P

 

Ansluta 
musikspelare     X       
Starta 
musikavspelning 
(Play) 

    X       

Pausfunktion 
(Pause)     X       
Nästa spår 
(Forward)      X      
Koppla bort 
musikspelare        X    

             

A
u

x 

Ansluta 
musikspelare 

       X    

Starta 
musikavspelning 
(Play) 

    X       

             

In
st

äl
ln

in
g

 

Inställning för 
aktivering av 
anpassning 

  X         

Anpassa 
intercomsyste* X           
Avbryta 
anpassningar 
(RESET) * 

          X 

Förval av 
monosladd *       X     

 
 * systemet i anpassningsläge 
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11. BATTERI 
11.1. Forsiktighetsregler for bruk av oppladbart batteri 
Utstyret får strøm fra et oppladbart batteri. Nye batterier oppnår først 
maksimal yteevne når de har blitt fullstendig ladet/utladet to eller tre 
ganger. Batteriet kan lades og utlades flere ganger, men taper seg ved 
bruk. Når tidsrommet for sammenhengende samtaler og venting er 
merkbart redusert i forhold til det normale, må batteriet skiftes. 
 
11.2. Batterilading 
Før du tar N-Com-innretningen i bruk første gang, må batteriet lades 
fullstendig (minst 10 timer). For best mulig batteriytelse anbefales det at de 
første ladingssyklusene fullføres uten avbrytelser. Senere er det også mulig 
å lade batteriet i kortere perioder. Det er best at ladingssyklusene fullføres 
uten avbrytelser når det er mulig. 
 
 

 
Fig 11 

 Koble batteriladeren til det elektriske 
nettet. 

 Sett laderens kontakt i den korrekte 
inngangen på hjelmen(Fig 11). 

 Når ladingen er ferdig kobler du fra 
kabelen, og fjerner batteriledningen fra 
stikkontakten (ladingssyklusen varer ca. 
3 timer). 
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11.3. Signal om utladet batteri 
Under bruk vil systemet varsle når batteriet utlades, og gå i “Reserve”. 
Når batteriet har mindre enn ca. 1 time ytelsestid, vil også tastene “” og 
“” begynne å lyse for å varsle om status “Reserve”. Reserve-status 
varsles med tre påfølgende lydsignaler. 
Når batteriet befinner seg i ”Reserve”, vil systemet slå seg av automatisk 
under bruk dersom ingen taster trykkes innen 30 minutter. Avsluttingen blir 
varslet med en rekke lydsignaler i hjelmen. Denne funksjonen gjør at 
brukeren alltid vil ha en liten energimengde til disposisjon selv om han/hun 
har glemt å slå av hjelmen. 
 
Advarsel: Det oppladbare batteriet kan kun skiftes ut av Nolan eller av et 

autorisert servicesenter. Om produktet åpnes av uautorisert personale 
vil dette medføre at garantien forfaller. 

 
 
12. BEGRENSET GARANTI 
Med BEGRENSET GARANTISERTIFIKAT, garanterer Nolan® innkjøper at 
produktet er uten material -og produksjonsfeil når det ble kjøpt. 
Vi ber deg om å: 
 
 Lese instruksjonene for sikkerhet og riktig bruk. 
 Ta hensyn til innholdet og betingelsene i garantien. 
 Beholde kvitteringen. Den må fremvises i tilfelle reparasjon under 

garantiperioden. I slike tilfeller skal produktet leveres til 
leverandøren som utførte salget. 
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12.1. Dekning 
Hvis det i løpet av 2(to) ǻr etter kjøpsdatoen, som fremgǻr av kvitteringen, 
oppdages en produktfeil som dekkes av denne begrensede garantien, vil 
Nolan®, gjennom sine nettverk av distributører og etter ǻ ha verifisert 
feilen, tilby reparasjon eller erstatning av det defekte produktet. Nolan® 
tilbyr alt materiale og arbeid som, innen rimelighetens grenser, er 
nødvendig for ǻ reparere den angitte feilen. Unntaket er skader som har 
oppstǻtt som beskrevet under punktet: ”Unntak og begrnsinger”. 
 
12.2. Unntak og begrensinger 
Denne garantien dekker kun material- og produksjonsfeil. Nolan® kan ikke 
stilles ansvarlig for feil på produktet som, delvis eller i sin helhet, skyldes 
andre årsaker, inkludert, men ikke er begrenset til: 
 
a) Feil eller skader som er forårsaket av bruk av produktet under forhold 

som avviker fra de ordinære. 
b) Skader forårsaket av bruk som ikke er i overensstemmelse med normal 

bruk slik det fremgår av produktets bruks- og vedlikeholdsanvisinger 
som er levert av Nolan®. 

c) Uforsiktighet og misbruk av interne og eksterne deler. 
d) Enhver skade oppstått etter en ulykke. 
e) Enhver forandring eller modifisering av hjelmen eller N-Com-systemet 

utført av brukeren eller tredje part. 
f) Fargeforandring eller skader forårsaket av eksponering for skadelige, 

kjemiske produkter. 
g) Bruk av tilbehør som ikke passer fordi de ikke er del N-Coms 

produktutvalg. 
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h) Garantien dekker heller ikke feil på produktet som er forårsaket av 
uforutsigbare hendelser, forandringer eller bearbeidelser, force 
majeure, eller skader oppstått etter kontakt med væsker. 

i) Hjelmens indre deler er ikke, og kan ikke bli, vanntette. Enhver 
feilaktig eksponering for regn, fuktighet, tilsøling av mat eller andre 
væsker, kan resultere i skader på de elektroniske N-Com-apparatene. 
Nolan kan ikke holdes ansvarlig for slike skader. 

j) Forbruksdeler som anses for å utsettes for slitasje og svekkelse av 
yteevne, som f. eks. det oppladbare batteriet og koblingskablene 
mellom de forskjellige N-Com-systemene eller mellom N-Com-systemer 
og andre apparater, er ikke inkludert i denne garantien. 

k) Ettersom systemet for mobiltelefondrift ikke leveres av Nolan®, tar 
sistnevnte ikke på seg ansvaret for drift, tilgjengelighet, dekning, 
tjenester eller utvalget for disse systemene.  

l) Når produktet brukes sammen med tilbehør eller utstyr som ikke 
leveres av Nolan®, kan ikke sistnevnte garantere for korrekt funksjon 
av kombinasjonen produkt/periferutstyr. Nolan® aksepterer heller ikke 
garantikrav i tilfeller hvor produktet blir brukt på en slik måte. 

m) Nolan® anser seg ikke som ansvarlig dersom produktet viser 
funksjonalitetsbegrensninger som er forårsaket av funksjonsmoduser 
for mobiltelefoner eller annet tilbehør/utstyr som ikke er levert av 
Nolan®. 

n) Berøring av det interne, elektroniske kortet eller andre deler av N-
Com-systemet gjør garantien ugyldig. 

o) Garantien dekker heller ikke skader oppstått etter spesielle eller 
subjektive situasjoner som kan forekomme ved dynamisk bruk av 
hjelmen, f. eks. komfortproblemer under kjøring eller aerodynamisk 
rasling og susing. 
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Nolan® kan på ingen måte stilles ansvarlig for ulykkes- eller følgeskader 
(inkludert, uten begrensninger, skader på en eller flere personer) som er 
resultat av manglende oppfyllelse av forpliktelsene som skriver seg fra 
denne garantien for Nolan® -produkter. 
12.3. Gyldighet 
Denne garantien er kun gyldig hvis det ved kjøp er vedlagt et 
registreringsskjema hvor alle feltene er riktig utfylt og inneholder: 
 
1) produktets ID-kode 
2) navn og stempel til autorisert leverandør 
3) kjøpsdato for produktet 
4) kjøperens navn og adresse 
 
Nolan® forbeholder seg retten til å unnlate å reparere produktet innenfor 
garantiperioden hvis denne informasjonen er fjernet eller forandret etter at 
produktet ble kjøpt første gang hos leverandøren. 
 
12.4. Reklamasjonskrav 
For å sende ethvert reklamasjonskrav som dekkes av garantien, bør 
kjøperen henvende seg direkte til leverandøren som solgte hjelmen. 
Produktet som det rettes reklamasjonskrav for fremvises sammen med 
kvitteringen og garantiens registreringsskjema, som må være fullstendig 
utfylt, som forklart over. 
FØR DU HENVENDER DEG TIL LEVERANDØREN, ANBEFALER VI AT DU LESER 
NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONENE FOR RIKTIG BRUK AV PRODUKTET. 
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN UTLØPER FULLSTENDIG ETTER 2 (TO) ÅR 
FRA KJØPSDATO. 
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Vedlikehold utført innenfor garantiperioden forlenger ikke selve 
garantiperioden. Dersom produktet eller en komponent byttes, inkluderes 
altså ikke produktet eller komponenten som erstattes i en ny garantiperiode. 
Utløpet for garantien vil fremdeles være fra produktets kjøpsdato. 
 
Bare i tilfeller av reparasjoner eller erstatninger av elektroniske 
komponenter hvor Nolan® reparerer eller erstatter produktet, får dette 
produktet en garantiperiode lik resten av originalgarantien eller nitti (90) 
dager fra reparasjonsdato. Den lengste perioden er gjeldende. 
Reparasjonen eller erstatningen kan også utføres med fornyede 
komponenter med tilsvarende funksjonalitet. 
Delene eller komponentene som erstattes eies da av Nolan®. 
 
DENNE GARANTIEN ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER SKRIFTLIG ELLER 
MUNTLIG GARANTI FASTSATT AV LOVVERK SOM KAN INNSKRENKES AV DE 
INVOLVERTE PARTER. NOLAN® GIR INGEN SPESIFIKK GARANTI FOR 
PRODUKTETS DRIVVERDIGHET ELLER SKIKKETHET. NOLAN TAR IKKE, 
UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, PÅ SEG ANSVARET FOR ULYKKES- ELLER 
FØLGESKADER, F.EKS. PROFITTAP ELLER KOMMERSIELLE SKADER, HVIS 
DISSE SKADENE IKKE INNLEMMES I GJELDENDE LOVER. 
NOLAN® FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE KARAKTERISTIKKER, 
FUNKSJONALITET, KOMPATIBILITET, SOFTWARE NÅR SOM HELST UTEN Å 
OPPLYSE OM DETTE. 
 
Enkelte land tillater ikke ekskludering eller begrensning av ulykkes- eller 
følgeskader, eller begrensning av varigheten for implisitte garantier. 
Begrensningen eller ekskluderingen som har blitt nevnt tidligere trenger 
derfor ikke være gjeldende. 
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Denne garantien har ingen innflytelse på kundens rettigheter under 
fungerende nasjonale virkefelt og på kundens forbruksrettigheter i forholde 
til leverandøren som vedtatt i kjøp/salgskontrakten. 
 
Denne garantien er gyldig i hele det europeiske territorium, og er den 
eneste uttrykkelige garantien fra Nolan® som gjelder salg av deres 
produkter. Dette forringer ikke rettighetene til kjøperen som er 
ettertrykkelig fastsatt i direktiv 1999/44/CE. 
 
Denne garantien forringer ikke forbruksrettighetene fastsatt av lovverket, og 
i særlig grad de som er fastsatt av lovdekret nr. 24 av 2. februar 2002  
 
 
12.5. Identifisering av produktet  
ID-koden befinner seg under strekkoden på 
produktets emballasje. 
 
 

 
 
 



 

 

13.  SKJEMA FOR GARANTIREGISTRERING  
 

 Produktnavn: BluetoothKit MULTI 
 

 ID-kode              

 
 

Informasjon om kjøper 
 

Etternavn  
  

Fornavn  
 

Adresse  
  
 

Tel.  
 

e-mail  
 

Stempel av leverandøren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjøpsdato  



 

Printed on recycled paper. 
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