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VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING
Gelukwensen met de aankoop van een Nolangroup N-Com product.
N-Com B601 is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologieёn
en de beste materialen. Door middel van de vele tests en de nauwgezette ontwikkeling
van het systeem werd de hoogste audiokwaliteit bereikt.
Voor meer informatie over B601, om de instructies in PDF-formaat te downloaden en de
nieuwste beschikbare firmwareversie te installeren, surft u naar de website www.n-com.it

Versie Firmware: 1.x.x

NORM VERWIJZING
De producten van de N-Com lijn zijn conform het normenstelsel, volgens onderstaand
schema:

B601

Het Bluetooth systeem is conform de essentifile veiligheidsvereisten en
andere relevante voorschriften van de Richtlijn RED 2014/53/EU,
Richtlijn 2009/65/EC, Richtlijn 2011/65/CE, Richtlijn 2012/19/EU

Batterij

Richtlijn 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE BAT, 2014/30/EU

De “Declarations of Compliance” kan gedownload worden via de N-Com website: www.n-com.it

Model: B601 R
PMN: N-Com B601 R

FCC ID:
Y6MNCOM18

IC:
9455A-NCOM18

R-NZ

Het logo en de handelsnaam Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken eigendom van Bluetooth
SIG, Inc., en hun gebruik door N-Com is onderhevig aan licentie. Andere merken en handelsnamen
behoren tot de respectievelijke eigenaars.
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1.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID

Lees aandachtig deze handleiding, evenals de onderstaande eenvoudige normen. Het niet respecteren van
deze normen kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
Aandacht: het product mag niet worden gebruikt in officiële en niet officiele competities, op motorbanen,
circuits, pistes en dergelijken.
Aandacht: de installatie van het N-Com B601 systeem vehoogt het gewicht met ongeveer 105 g, wat moet
worden opgeteld bij het gewicht van de helm en de andere accessoires.
Waarschuwing: de elektronische delen van het N-Com systeem aan de binnenkant van de helm zijn niet
waterbestendig. Men moet dus vermijden dat de helm aan de binnenkant nat wordt, ook de
binnenvoering, om het systeem niet te beschadigen. Als er water in de helm filtert, verwijder dan de
comfortkap van de helm en laat deze aan de lucht drogen.

1.1.

Verkeersveiligheid

Respecteer alle van kracht zijnde verkeersregels. Tijdens het rijden mogen de handen enkel worden gebruikt
om het voertuig te besturen. Elke handeling in verband met het N-Com systeem moet worden uitgevoerd
wanneer het voertuig stilstaat.
In het bijzonder:
• Voorzie de telefoon van de automatische antwoordfunctie (raadpleeg de instructies van de telefoon in
verband met deze functie).
• Indien de telefoon deze functie niet heeft stopt men het voertuig op een geschikte plaats, waarbij men de
verkeersregels dient te respecteren, vooraleer men de oproep beantwoordt.
• Niet telefoneren tijdens het rijden. Stop het voertuig op een geschikte plaats waarbij men de
verkeersregels dient te respecteren, en daarna voert men het telefoongesprek uit.
• Regel het volume zodanig dat het niet hindert of zorgt voor afleiding tijdens het rijden, en zodanig dat
men steeds de externe geluiden op een duidelijke manier kan horen.
• Voer tijdens het rijden geen handelingen uit aan de telefoon of aan andere apparatuur die aangesloten is
aan N-Com.
• In elk geval moet men eerst en vooral de verkeersregels nakomen en het voertuig besturen.

1.2.

Het gebruik op veilige plaatsen

• Voor het gebruik van N-Com moet men alle beperkingen en indicaties respecteren in verband met het
gebruik van GSM’s.
• Schakel de GSM of het N-Com systeem niet aan wanneer dit verboden is of wanneer het apparaat
interferenties of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
• Schakel uit wanneer men brandstof tankt. Gebruik het N-Com systeem niet in tankstations. Gebruik het
mechanisme niet in de nabijheid van brandstoffen of chemische producten.
• Schakel uit in de nabijheid van ontplofbaar materiaal.

1.3.

Storingen

Alle telefoons en draadloze zendapparatuur kunnen storingen ondergaan die ook invloed kunnen hebben
op de prestaties van het apparaat waar deze aan verbonden zijn. Zulke storingen kunnen niet worden
toegeschreven aan een defect aan het N-Com systeem.

1.4.

Het gebruik op gepaste wijze

Gebruik het mechanisme enkel in de normale positie, zoals beschreven in de relatieve documentatie van het
product. Probeer niet om het N-Com systeem te demonteren, te forceren of delen ervan te wijzigen.
Let op: Het volume van het N-Com systeem en van de aangesloten geluidsbronnen regelen vóór het gebruik
op de weg.
Let op: Het gebruik van een te hoog volume kan beschadigingen aan het gehoor veroorzaken.
5
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Let op: Een niet correcte installatie van het systeem in de helm kan de aerodynamische kenmerken en de
veiligheid van de helm zelf veranderen waardoor er een gevaarlijke situatie gecreëerd kan worden. Het NCom systeem installeren zoals voorgeschreven in de bijsluiter van het product. In geval van twijfels dient u
zich te wenden tot uw N-Com verkooppunt.
Aandacht: Het gebruik van andere toestellen mag absoluut geen invloed hebben op uw rijgedrag. Handel op
de elektronische toestellen en op het N-Com systeem wanneer het voertuig stilstaat, zodat de
verkeersregels gerespecteerd worden.

1.5.

Gekwalificeerd personeel

Enkel gekwalificeerd personeel mag technische assistentie verlenen op dit product. Wanneer het slecht
werkt, wendt men zich tot uw vaste verkoper. De helm is een veiligheidsproduct, het forceren van de helm
en/of van het inwendig elektronisch systeem kan gevaarlijk zijn en doet de garantie van het product
vervallen.

1.6.

Accessoires en batterijen

• Gebruik voor het mechanisme enkel door Nolangroup goedgekeurde types van batterijen, batterijladers
en accessoires.
• Het gebruik van andere types dan aangeduid kan gevaarlijk zijn en doet alle garantie vervallen.
• Voor de beschikbaarheid van de goedgekeurde accessoires, wendt u zich tot uw vaste verkoper.
• Wanneer men de stroomtoevoerkabel van welk accessoire dan ook of van de batterijlader losmaakt, trekt
men aan de plug en niet aan de kabel zelf.
• Gebruik de batterijen niet voor andere doeleinden.
• Gebruik nooit beschadigde batterijladers of batterijen.
• Veroorzaak geen kortsluiting aan de batterijen.
• Bewaar de batterijen op een temperatuur tussen 0° / +45°C (Opladen); -20° / +60°C (Gebruiksduur).
• Brand- en ontploffingsgevaar: werp de batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge
temperaturen!
• Werp de batterijen niet bij het stadsafval. Verwerk de batterijen door de lokale normen te respecteren.
• Draag de helm niet wanneer de batterij wordt opgeladen.
• De helm mag niet binnen handbereik van kinderen, zonder toezicht, gelaten worden omdat de batterijen
eventueel ernstige problemen voor hun gezondheid zouden kunnen veroorzaken.
PL743530P

Batterij

1.7.

LiPo 3,7V – 800 mAh

Afvalverwerking

Als referentie gebruikt men deze handleiding en de relatieve handleiding van de andere delen van het NCom systeem, voor de afvalverwerking van het systeem. Nadat men het systeem heeft verwijderd, handelt
men volgens onderstaande indicaties:
• De aanwezigheid van een rijdende emmer met een streep erdoor wijst erop dat het product
binnen de EEG aan het einde van zijn levensduur op een speciale manier verwerkt moet
worden.
• Deze producten niet verwerken met niet gescheiden huisafval.
•
•
•
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De correcte verwerking van verouderde apparaten draagt toe tot het voorkomen van mogelijke
negatieve gevolgen voor de gezondheid en voor het milieu.
Binnen de Europese Unie zorgt de verkoper bij het leveren van de nieuwe apparatuur voor de gratis
inzameling van gebruikte apparatuur, zolang deze equivalent is aan één-op-één.
Voor meer gedetailleerde informatie in verband met de afvalverwerking van verouderde apparaten,
contacteert men de gemeente, de dienst voor afvalverwerking of de winkel waar men het product
heeft gekocht.

2.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

In de verpakking van N-Com B601 bevindt zich het volgende:

Systeem N-Com B601

Kabel mini USB

Adapter toetsenbord
N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x)

Microfoon met clip

Sleutel

Zelfklevende strips voor
luidsprekers
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3.

INSTALLATIE IN DE HELM

Belangrijk: voordat het N-Com systeem wordt geïnstalleerd, wordt aanbevolen om de identificatiecode
van het product te noteren (zie hfdst. 16.5).
U kunt de video voor de installatie downloaden op de website www.n-com.it in het deel Download.
•

•
•
•
•

Voordat het B601 systeem in de helm wordt geïnstalleerd, moet de correcte inschakeling van het
systeem gecontroleerd worden. Houd de toets “n” ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de blauwe
LED oplicht op het toetsenbord en het geluidssignaal wordt gehoord. Voer de installatie uit.
Verwijder de comfortkap (zie de gebruiksaanwijzing van de helm).
Verwijder de schroef van de randpakking met behulp van de daarvoor bestemde sleutel (Fig. 1).
Verwijder de volledige randpakking zoals wordt aangeduid in Fig. 1, en dus ook de
comfortbekleding.
Verwijder de “N-Com” dopjes van de randpakking van de kap en van de linker kant van de helm.

Fig. 1

•

Fig. 1 – ENKEL VOOR HELM N87, N100-5

Voordat het systeem N-Com wordt geïnstalleerd, moet al het vulmateriaal (indien aanwezig) uit
de helm verwijderd worden (hiervoor verwijzen wij u door naar het instructie boekje van de
desbetreffende helm).

Optie 1

Optie 2

Opmerking: bewaar al het vulmateriaal in gavel de helm nadien weer moet gebruikt worden zonder
het geïnstalleerde systeem N-Com.
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3.1.

Installatie van het systeem B601 in de helm

• Stop de connector van de microfoon in het
andere deel door de richting van de pijlen te
volgen (Fig. 2).
OPMERKING: Het is mogelijk om de positie van
de microfoon te regelen. Voor de modaliteit van
de regeling wordt verwezen naar hfdst. 3.2.
Fig. 2

• Plaats het systeem in de daarvoor bestemde
zitting achteraan de helm, en druk het er
helemaal in (Fig. 3).

Fig. 3

OPMERKING: voor de positionering van de
bedrading en van de microfoon in de helm
N100-5 moeten de aanwijzingen in de specifieke
box gevolgd worden.
• Stop de kabel in de helm, en klik de rechter
clip vast in de daarvoor bestemde zitting (Fig.
4).
Fig. 4

• Positioneer de microfoon in de daarvoor
bestemde zitting rechts in de helm, en
koppel het metalen deeltje vast in de gleuf in
de koppeling van het kinstuk (Fig. 5).

Fig. 5

Aandacht: controleer of de kant van de
houder van de microfoon met de opschrift
“n” naar de binnenkant van de helm is
gericht.
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OPMERKING: voor de positionering van het
toetsenbord in de helmen N87, N80-8 en N1005 moeten de aanwijzingen in de specifieke box
gevolgd worden.
• Stop de kabel in de helm, en koppel de linker
clip vast in de zitting.
• Koppel het toetsenbord vast aan de helm
door de haken vast te klikken.
• Open de rubberen dop van het systeem
B601.
• Monteer de randpakking weer, en bevestig
ze met de daarvoor bestemde schroef.

Fig. 6

ENKEL VOOR HELM N100-5 – positionering van de bedrading en de microfoon
Positionering van de bedrading rechts en van de microfoon:
• Til de plastic bekleding van het zijstuk op (Fig. 7).
• Plaats de microfoon in de opening (Fig. 8), positioneer hem in de specifieke zitting, en koppel
het metalen deeltje vast in de gleuf in de koppeling van het kinstuk (Fig. 9).
Aandacht: controleer of de kant van de houder van de microfoon met de opschrift “N-Com”
naar de binnenkant van de helm is gericht.
• Plaats de kabel in de helm en positioneer de rechter clip in de zitting (Fig. 10).
• Herpositioneer de plastic bekleding van het zijstuk achter de twee bevestigingen (Fig. 11).
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

ENKEL VOOR HELM N100-5 – positionering van de bedrading en de microfoon
Positionering van de bedrading links:
• Til de plastic bekleding van het zijstuk op (Fig. 12).
• Plaats de kabel in de helm en positioneer de linker clip in de zitting (Fig. 13).
• Herpositioneer de plastic bekleding van het zijstuk achter de twee bevestigingen (Fig. 14).

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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ENKEL VOOR HELM N87, N80-8, N100-5 – positionering van het toetsenbord
Belangrijk: voor de installatie van het toetsenbord op de helmen N87, N80-8, N100-5 moet het
accessoire “ADAPTER TOETSENBORD” gebruikt worden dat wordt bijgeleverd in de verpakking.
LETTER ADAPTER
A
C
•
•
•
•
•
•
•
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COMPATIBELE HELMEN
N100-5/PLUS, N87/PLUS
N80-8

Plaats de specifieke houder voor uw helm in de kabel flex van het toetsenbord (Fig. 15).
Draai de houder van het toetsenbord zodanig dat deze wordt gepositioneerd zoals in Fig. 16 en
koppel ze vast aan het toetsenbord.
Stop de kabel in de helm, en koppel de linker clip vast in de zitting (Fig. 17).
Open de rubberen dop van het systeem B601.
Monteer de randpakking weer, en bevestig ze met de daarvoor bestemde schroef.
Koppel het toetsenbord vast aan de helm door de haken vast te klikken (Fig. 18).
De correcte positionering van het toetsenbord is zoals wordt getoond in Fig. 19, 20.

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

•

•

Positioneer de linker en rechter luidspreker in de zittingen in de polystyreen delen. Draai de
luidsprekers indien noodzakelijk een beetje in hun zitting. Bevestig ze indien noodzakelijk met
behulp van de bijgeleverde zelfklevers.
Hermonteer de comfortkap.

3.1.

Regeling van de microfoon

Dankzij het systeem B601 kan de positie van de microfoon geregeld worden om de positionering in
de verschillende modellen van helmen te vergemakkelijken. Handel als volgt:
• Open de clip die op de staaf van de microfoon is geplaatst, zoals is aangeduid in Fig. 21.
• Regel de microfoon (Fig. 22).
• Sluit de clip (Fig. 23).

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Om de goede transmissiekwaliteit van de stem te garanderen, wordt aanbevolen om de spons van de
microfoon binnen bereik van de mond te plaatsen.
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3.2.

Verwijdering van het B601 systeem uit de helm

Handel als volgt om het B601 systeem uit de
helm te halen:
• Verwijder de comfortkappen en de randpakking
van de kap.
• Verwijder het toetsenbord van de kap zoals
wordt aangeduid in Fig. 24.
Fig. 24

ENKEL VOOR HELM N87, N80-8, N100-5 – verwijdering van het toetsenbord
•
•
•

Verwijder het toetsenbord uit de kap zoals is aangeduid in Fig. 25.
Draai het toetsenbord linksom (Fig. 26).
Verwijder de comfortkappen en de randpakking van de kap.

Fig. 25

Fig. 26

• Koppel de rechter en linker clip los van de
kap
met
behulp
van
een
platte
schroevendraaier (of soortgelijk) zoals wordt
aangeduid in Fig. 27.
Fig. 27

• Verwijder het systeem B601 helemaal uit de
helm met behulp van een platte
schroevendraaier
(of
soortgelijk),
en
herinstalleer de zijstukken en de pakking.

Fig. 28
14

4.

BASISFUNCTIES

Opmerking: Voordat het N-Com mechanisme voor de eerste keer gaat gebruikt worden, moet de
batterij voor minstens 10 uur opladen. Om de beste prestaties van de accu te verkrijgen, moeten de
eerste laadcycli compleet zijn. Vervolgens kan de batterij ook voor kortere periodes opgeladen
worden. Het is alleszins beter om een volledige laadcyclus uit te voeren.
Inschakeling
Uitschakeling

4.1.

Houd de toets “n” ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de leds oplichten
en het vocale bericht wordt geproduceerd.
Houd de toets “n” ongeveer 6 seconden ingedrukt tot de leds uitgaan
en het vocale bericht wordt geproduceerd.

Regeling van het volume

Met de toets “” of de toets “” kan het volume eenvoudig geregeld worden. Wanneer het
maximum of minimum volume wordt bereikt, wordt een geluidssignaal geproduceerd.
Het volume is onafhankelijk voor elke geluidsbron. Zodra het volume is ingesteld voor een bepaalde
geluidsbron (telefoongesprek, radio, Mp3-speler), blijft het ook gememoriseerd nadat het systeem
wordt uitgeschakeld. Als het volume wordt geregeld in de modaliteit stand-by, zal dit invloed hebben
op de volumeniveaus van alle audiobronnen.
4.2.

Multi-language voice messages

Het N-Com-systeem bevat spraakberichten met informatie over het systeem en over de actieve
functies.
De taal die standaard is ingesteld, is Engels. De taal van de spraakberichten kan worden gewijzigd via
de specifieke firmware die kan worden geïnstalleerd met het N-Com EASYSET-programma. Raadpleeg
de online HELP voor instructies over het wijzigen van de taalinstellingen.
Beschikbare talen: Italiaans, Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands.
De functie is standaard geactiveerd op het apparaat.
Het is mogelijk om de functie “SPRAAKBERICHTEN” te activeren / deactiveren via het
programma N-Com EASYSET.
4.3.

N-Com EASYSET
“N-Com Easyset” is het programma waarmee het B601 systeem kan bestuurd en
geconfigureerd worden. Het programma kan gedownload worden vanaf de website
www.n-com.it in het deel “Download”.
De functies die ook vanaf N-Com EASYSET kunnen worden bestuurd, worden vervolgens
aangeduid met de specifieke icoon.
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5.

CONFIGURATIEMENU

In deze modaliteit worden de Bluetooth pairing en alle andere regelingen uitgevoerd.
Om het systeem in de modaliteit “Configuratie” te stellen (bij uitgeschakeld systeem) moet de toets “n”
4 seconden lang ingedrukt gehouden worden tot de vocale bericht “Configuratie Menu” wordt
geproduceerd.
Druk in het menu “Configuratie” op de toetsen “” en “” om de verschillende trefwoorden te
overlopen.
Voor de trefwoorden met “*” kan de functie geactiveerd/gedeactiveerd worden of kunnen de
bedieningen uitgevoerd worden met de toets “n” voor de bevestiging.
Het menu “Configuratie” bevat de volgende trefwoorden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Pairing telefoon (hfdst. 6)
Pairing intercom (hfdst. 12)
Pairing Universal Intercom (hfdst. 13)
Pairing tweede telefoon (hfdst. 8)
Snelkiezen* (hfdst. 7.1)
Smart Navi System (hfdst. 9)
Alle pairings wissen*
Om alle Bluetooth pairings te wissen die aanwezig zijn in het geheugen van het apparaat moet
op de toets “” of “” gedrukt worden tot het vocale bericht “Verwijder alle pairings” wordt
geproduceerd.
Druk op de toets “n” om alle Bluetooth apparaten uit het geheugen te wissen.
H. Reset*
Om de fabrieksinstellingen van het apparaat te resetten, moet op de toets “” of “” gedrukt
worden tot het vocale bericht “Reset” wordt geproduceerd.
Druk op de toets “n” om alle fabrieksinstellingen van het apparaat te resetten.
I. Configuratie verlaten*
Om het menu “Configuratie” te verlaten, moet op de toets “” of “” gedrukt worden tot het
vocale bericht “Configuratie sluiten” wordt geproduceerd.
Druk op de toets “n” om het menu “Configuratie” te verlaten.
Als binnen 10 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, verlaat het apparaat automatisch het
menu “Configuratie”.
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6.
•
•
•
•
•
•

PAIRING TELEFOON MET ANDERE BLUETOOTH SYSTEMEN
Controleer of de B601 is uitgeschakeld.
Stel het systeem in het menu “Configuratie”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de
vocale bericht “Configuratie Menu” wordt geproduceerd.
Druk op de knop “” en bereik de modaliteit “Pairing telefoon”.
Activeer het zoeken van Bluetooth systemen op het gebruikte systeem (smartphone, GPS, Mp3
lezer).
Selecteer het N-Com systeem. Voer 0000 (vier nullen) in als een password wordt gevraagd.
De verbinding tussen de twee systemen zal binnen enkele seconden geactiveerd worden.

Opmerking: de verbinding wordt bewaard door de helm en door de telefoon, en wordt niet verloren
wanneer ze uitgeschakeld worden. Deze procedure moet dus één keer uitgevoerd worden.
Automatische verbinding
Handmatige verbinding

7.

Na de aansluiting van het Bluetooth systeem gebeurt de verbinding
automatisch wanneer het systeem wordt ingeschakeld.
Indien de verbinding niet automatisch gebeurt, kan de verbinding
handmatig uitgevoerd worden via het Bluetooth systeem of of Houd de
toets “n” 2 seconden ingedrukt.

ZAKTELEFOON

Om een zaktelefoon te pairen met het systeem B601 moet de procedure in Hfdst. 6 gevolgd worden.
Oproep beantwoorden

Druk eventjes op eender welke toets wanneer u het belsignaal hoort.

Vocaal antwoord
(VOX-telefoon)

Wanneer het belsignaal wordt gehoord, moet u eender welk woord
luidop uitspreken. De functie “VOX-telefoon” is makkelijk aan of uit te
zetten door middel van de N-Com EASYSET SOFTWARE. Deze functie is
niet actief tijdens de intercom connective.

Vocal call

Houd de toets “n” ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Gesprek
weigeren/eindigen
Handmatige verbinding
telefoon
7.1.

Houd de toets “n” 2 seconden ingedrukt.
Houd de toets “n” 2 seconden ingedrukt.

Snelkiezen
Wanneer het programma N-Com EASYSET wordt gebruikt, kunnen 3 favoriete nummers
bewaard worden die kunnen gebeld worden via het menu “Snelkiezen”.

Nummers opslaan voor het Snelkiezen
Om één of meerdere snelkiesnummers toe te wijzen:
• Stel het systeem in de modaliteit “Configuratie”: houd bij uitgeschakeld systeem de toets “n” 4
seconden lang ingedrukt tot de vocale bericht “Configuratie Menu” wordt geproduceerd.
• Druk op de toets “” of “” tot de vocale bediening “Snelkiesnummer” wordt geproduceerd.

17

NL
•
•

•

Druk op de toets “n”. De vocale berichten “Snelkiesnummer 1” en “Telefoon aangesloten” worden
geproduceerd.
Druk op de toetsen “” of “” om het toe te wijzen snelkiesnummer te kiezen. De
geheugenpositie wordt bevestigd met het vocale bericht “Snelkiesnummer 1” / “Snelkiesnummer
2” / “Snelkiesnummer 3”.
Bel, met uw zaktelefoon (gepaird en verbonden met het systeem N-Com), het nummer dat moet
toegewezen worden aan de gekozen positie van het snelkiesnummer. De oproep wordt
onderbroken voordat hij wordt doorgestuurd, en het gekozen nummer zal bewaard worden met
de vocale bevestiging (“Snelkiesnummer 1 opslaan” / “Snelkiesnummer 2” / “Snelkiesnummer 3
opslaan”).

Gebruik van nummers in het geheugen
Om het menu “Snelkiezen” te bereiken, moeten de toetsen “n” en “” (“Snelkiesnummer”) gelijktijdig
ingedrukt worden en moeten daarna de toetsen “” en “” gebruikt worden om de trefwoorden van
het menu te overlopen.
Druk daarna op de knop “n” om de selectie van een van de volgende trefwoorden te bevestigen:
•
Nummerherhaling
•
Snelkiesnummer 1
•
Snelkiesnummer 2
•
Snelkiesnummer 3
•
Geannuleerd
Om het menu “Snelkiezen” te verlaten, moet op de toetsen “” en “” gedrukt worden tot de
bediening “Geannuleerd” wordt geproduceerd, en druk op “n” om te bevestigen.
Opmerking: als binnen 15 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt, wordt het menu “Snelkiezen”
verlaten.
7.2.

Functie telefoon conferentie

Als een oproep toekomt op de zaktelefoon die is verbonden via Bluetooth op de B601 wordt de
intercom tijdelijk opgeschort. De conversatie kan wel gedeeld worden met een andere helm door de
intercom tijdens het gesprek handmatig te activeren.

Activering telefoon conferentie

Druk eventjes op de toets “n” tijdens het gesprek (kanaal 1).
Druk 2 maal op de toets “n” tijdens het gesprek (kanaal 2).
Druk 3 maal op de toets “n” tijdens het gesprek (kanaal 3).

Deactivering telefoon conferentie

Druk eventjes op de toets “n” tijdens het gesprek.

Opmerking: de functie “Telefoon conferentie” kan enkel gebruikt worden met de systemen N-Com
serie “900”/”600”.
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8.

BEHEER VAN TWEE TELEFOONS (OF BLUETOOTH SYSTEMEN)

Het systeem B601 kan gelijktijdig verbonden worden met twee Bluetooth telefoons (of systemen).
De tweede telefoon (secundair systeem) kan oproepen ontvangen, maar niet uitvoeren.
Voor de paring van de tweede Bluetooth telefoon (secundair systeem):
• Controleer of de B601 is uitgeschakeld.
• Stel het systeem in het menu “Configuratie”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de
vocale bericht “Configuratie Menu” wordt geproduceerd.
• Druk op de knop “” tot de modaliteit “Tweede mobiele telefoon koppelen” wordt bereikt.
• Activeer het zoeken van Bluetooth systemen op het gebruikte systeem (smartphone, GPS, Mp3
lezer).
• Selecteer het systeem N-Com in de lijst. Als een wachtwoord wordt gevraagd, moet de code 0000
(vier nullen) ingevoerd worden.
• De verbinding tussen de twee apparaten zal na enkele seconden geactiveerd worden.
Zodra de pairing van het Bluetooth apparaat is uitgevoerd, gebeurt de verbinding automatisch bij
elke inschakeling van het systeem.
Als u een mobiele telefoon en een navigatie systeem voor motorfietsen wilt aansluiten, wordt het
aanbevolen om de mobiele telefoon als hoofdapparaat (hoofdstuk 6) en de navigatie als het
secundaire apparaat te koppelen, volgens de hierboven beschreven procedure.

9.

SMART NAVI SYSTEM

Het “SMART NAVI SYSTEEM” geeft de mogelijkheid om de binnenkomende instructies van de
smartphone te horen tijdens een intercom gesprek.
De audio stopt om de instructies door te geven van de smartphone en wordt automatisch weer
opgebouwd na deze instructies.
Het “SMART NAVI SYSTEEM” staat standard uitgeschakeld.
De aan of uit functie vindt u in het configuratie menu (Hoofdstuk 5).
N.B. : Met de Smart Navi Systeem aangezet zal alle binnenkomende audio van de smartphone (zoals
notificatie geluiden) de audio onderbreken.
De functie “SMART NAVI SYSTEEM” is makkelijk aan of uit te zetten door middel van de
N-Com EASYSET SOFTWARE.
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10. MUZIEK VIA BLUETOOTH
Voor de paring van een Mp3 speler met het systeem B601 moet de procedure in Hfdst. 6 gevolgd
worden.
Start muziekreproductie
(Play)

Druk 2 seconden op de toets “”.

Pauze (Pause)

Druk 2 seconden op de toets “” wanneer de speler in reproductie is.

Volgend nummer (Skip)

Druk 4 seconden op de toets “” wanneer de speler in reproductie is.

Vorig nummer (Rew)

Druk 4 seconden op de toets “” wanneer de speler in reproductie is.

10.1.

Muziekdeling via Bluetooth (A2DP Sharing)

Tijdens de intercom verbinding is het mogelijk om de muziekreproductie te activeren door de toets
“” 2 seconden in te drukken. De muziek zal in beide apparaten afgespeeld worden.
De muziekdeling deactiveert tijdelijk het intercom gesprek, dat automatisch kan hersteld worden
door de muziekreproductie te activeren (door de toets “” 2 seconden in te drukken).
Opmerking: de muziekdeling in intercom kan bestuurd worden door beide systsmen, die bijvoorbeeld
het muzieknummer kunnen wijzigen via de relatieve bediening.
Opmerking: de functie “Muziekdeling” kan enkel gebruikt worden met de systemen N-Com serie
“900”/”600”.

11. NAVIGATIESYSTEEM VOOR MOTO
B601 is compatibel met de meeste navigatiesystemen voor moto’s – Voor de lijst van de compatibele
modellen en meer details: surf naar de website www.n-com.it.
Voor de pairing van het navigatiesysteem met het systeem B601 moet de procedure van Hfdst. 8
gevolgd worden.
Opmerking: de intercom verbinding wordt automatisch onderbroken bij elke aanwijzing van het
navigatiesysteem, en wordt nadien automatisch hersteld.
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12. INTERCOM N-COM
Met het systeem N-Com B601 kan gecommuniceerd worden met andere systemen N-Com, Tot een
maximale afstand van rond de 250 meter (in open veld, zonder obstakels). Als de oproep niet wordt
beantwoord, zal de situatie vóór de ontvangst van de oproep gestabiliseerd worden.
Belangrijk: de volgende procedure betreft uitsluitend de pairing en de werking tussen B601 en de
systemen N-Com van de serie “900”/”600”.
Voor de pairing met systemen N-Com van een ander gamma dan de serie “900”/”600” wordt
verwezen naar de procedure die is beschreven in het hoofdstuk 13 “Intercom Universal Intercom”.
Opmerking: Indien de oproep wordt aanvaard, zal de verbinding automatisch geactiveerd worden.
12.1.

N-Com “900”/”600” Series Intercom pairing

Het duo pack heft twee N-Com systemin die al gekoppeld staan op kanaal 1. Om te verbinden
verwijzen we u naar paragraaf 12.2.
•
•
•
•

Zorg ervoor dat de N-com systemen zijn uitgeschakeld.
Stel het systeem in het menu “Configuratie”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de
vocale bericht “Configuratie Menu” wordt geproduceerd.
Druk op beide systemen op de toets “” tot de modaliteit “Intercom pairing” wordt bereikt.
Druk op het systeem A op de bediening van de “geheugenpositie” die moet gememoriseerd
worden in systeem B.

Pairing KANAAL 1

Druk eventjes op de toets “n”.

Pairing KANAAL 2

Druk 2 maal op de toets “n”.

Pairing KANAAL 3

Druk 3 maal op de toets “n”.

De intercom verbinding met het geselecteerde kanaal wordt automatisch geactiveerd op het einde
van de procedure van pairing.
12.2.

Functionaliteit N-Com “900”/”600” Series intercom ( verbinding "1 op 1")

Om de intercom verbinding te bepalen van een van de systemen die aanwezig zijn in het geheugen
moet op de bediening van het kanaal gedrukt worden waar ze is bewaard.
Verbinding KANAAL 1

Druk eventjes op de toets “n”.

Oproep KANAAL 2

Druk 2 maal op de toets “n”.

Oproep KANAAL 3

Druk 3 maal op de toets “n”.

Afmelding actieve intercom

Druk eventjes op de toets “n”.

Opmerking: indien de geheugenpositie leeg is, of het gebelde systeem niet bereikbaar is binnen het
maximale bereik of al in gesprek is, zal een vocaal foutbericht geproduceerd worden.
Opmerking: indien het systeem dat in Intercom is verbonden zich buiten bereik bevindt (Intercom
verbinding onderbroken), zal B601 binnen 8 seconden proberen om een nieuwe verbinding te
maken. Er zullen dubbele geluidssignalen geproduceerd worden tot de intercom verbinding wordt
hersteld. Als de automatische verbinding niet wordt gewenst, moet op de toets “n” gedrukt worden
om de pogingen te onderbreken.
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13. INTERCOM “UNIVERSAL INTERCOM”
Het systeem B601 kan verbonden worden via Bluetooth met intercom systemen van andere merken
of met systemen N-Com anders dan de serie “900”/”600” 1, dankzij de functie UNIVERSAL INTERCOM.
Belangrijk: de systemen N-Com van een ander gamma dan de serie “900”/”600” moeten gepaird
worden met N-Com B601 volgens de procedure “Pairing intercom Universal Intercom”.
13.1.

Pairing intercom UNIVERSAL INTERCOM

Het systeem N-Com wordt gepaird met de andere intercom van een ander merk (verderop intercom
B genoemd) alsof het een zaktelefoon betreft.
•
•

Controleer of de B601 is uitgeschakeld.
Stel het systeem in het menu “Configuratie”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de
vocale bericht “Configuratie Menu” wordt geproduceerd.
Druk op de knop “” tot de modaliteit “Universal Intercom Pairing” wordt bereikt.
Stel intercom B in de modaliteit pairing van een zaktelefoon (raadpleeg de handleiding van
intercom B).
Intercom B zal na enkele seconden de bevestigingstoon “Verbinding telefoon” produceren.

•
•
•

Opmerking: het systeem dat is gepaird via UNIVERSAL INTERCOM wordt bewaard in de eerste
beschikbare geheugensruimte (kanaal).
13.2.

Functionaliteit Universal Intercom

Om de audio tussen de twee helmen te activeren en te deactiveren:
Vanaf N-Com B601:
Activeer of deactiveer intercom B als een normale intercom N-Com (hoofdstuk 13).
Het kan zijn dat intercom B een beltoon ontvangt, of dat moet geantwoord worden met de bediening
telefoonbeantwoording.
Vanaf intercom B:
Druk op de bediening “Vocal Call / Oproep laatste nummer”. Druk op de bediening “Gesprek
weigeren/eindigen” om de intercom te deactiveren.
Opmerking:
• Tijdens het gebruik van de UNIVERSELE INTERCOM Houdt de B601 de verbinding actief (niet met
de 2de verbinding).
• Het is mogelijk dat het intercomsysteem dat is verbonden met N-Com B601 de gelijktijdige
verbinding met een zaktelefoon niet toestaat.
• Het is mogelijk om enkel één systeem in het geheugen te bewaren dat is gepaird in de modaliteit
Universal Intercom.

1

Except for Bluetooth kit and Bluetooth kit2, which are not compatible
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14. BATTERIJ EN OPLADEN
14.1.

Signaal batterij leeg

Het systeem signaleert, tijdens de werking, met een vocaal bericht dat de batterij bijna leeg is. Vanaf
het eerste bericht is een autonomie van nog ongeveer 1 uur aanwezig. Het bericht wordt elke 10
minuten herhaald.
14.2.

Controle batterijniveau

Indicator LED
Wanneer de intercom wordt ingeschakeld, de blauwe LED snel om het batterijniveau aan te duiden.
4 knipperingen = hoog, 70 ~ 100%
3 knipperingen = medium, 30 ~ 70%
2 knipperingen = laag, 0 ~ 30%
Indicator vocale
Wanneer de koptelefoon wordt ingeschakeld, moeten de knop “n” en de knop “” ongeveer 3
seconden gelijktijdig ingedrukt gehouden worden tot drie geluidssignalen met hoge tonen worden
geproduceerd. Daarna zal een vocale bediening geproduceerd worden die het batterijniveau aanduidt.
Als de knoppen worden losgelaten zodra de koptelefoon wordt ingeschakeld, zal geen vocale
bediening geproduceerd worden die het batterijniveau aanduidt.
14.3.

Het systeem opladen

• Om het systeem op te laden, moet het aangesloten
worden op een batterijlader of op een USB-stopcontact
dat wordt gevoed met een bijgeleverde USB-mini USB.
Het opladen gebeurt als volgt:

Fig. 29

Systeem
B601 uit
Systeem
B601 aan

Wanneer het B601 systeem wordt aangesloten op de batterijlader begint de blauwe
LED snel te knipperen. Wanneer de batterij is opgeladen, blijft de blauwe LED vast
oplichten.
Wanneer het B601 systeem wordt aangesloten op de batterijlader begint de blauwe
LED snel te knipperen. Wanneer de batterij is opgeladen, begint de blauwe LED
opnieuw standaard te knipperen.

Mocht je het N-Com system langere tijd niet gebruiken adviseren wij de batterij volledig te laden voor
het weg zetten.
Als het systeem langer dan 6 maanden niet gebruikt dan zou elke 6 maanden deze opnieuw volledig
geladen moeten worden.
Als het systeem meer dan 6 maanden niet geladen is kan het zijn dat deze niet meer aan gaat, Graag
dan eerst het systeem 24 uur lang laden en dan kan het systeem gebruikt worden.
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15. SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN

Basis
functies

Toets

n

Inschakeling

2 sec

Uitschakeling

6 sec

Toename Volume



X

Afname Volume
Oproep beantwoorden*
Vocale oproep

Intercom
N-Com (serie
900/600)

Muziek Bluetooth

Bluetooth systemen

Menu Snelkiezen**

X
X

X
2 sec

Handmatige verbinding systeem

2 sec

Activering telefoon conferentie
KANAAL 1
Activering telefoon conferentie
KANAAL 2
Activering telefoon conferentie
KANAAL 3

X

x2

Deactivering Conferentie

X

X

X

x3

Start muziekreproductie (Play)

2 sec

Pauze (Pause)

2 sec

Volgend nummer (Forward)

4 sec

Vorig nummer (REW)

4 sec

Muziekdeling A2DP

2 sec
X

Afmelding actieve intercom

X

Oproep KANAAL 2

x2

Oproep KANAAL 3

x3

*Druk op eender welke toets van het toetsenbord N-Com.
**Druk gelijktijdig op de toetsen.
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X

2 sec

Gesprek weigeren/eindigen

Verbinding KANAAL 1
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16. GARANTIE
Met dit GARANTIECERTIFICAAT garandeert Nolangroup de koper dat het product op het moment van
aankoop vrij is van materiaal- en fabricagefouten.
We nodigen u uit om:
• De waarschuwingen voor de veiligheid en het correcte gebruik door te lezen.
• De termen en de voorwaarden van de garantie te bekijken.
• Het originele aankoopbewijs te bewaren. Het is noodzakelijk om het voor te leggen in geval van
reparaties onder garantie. In deze gevallen moet het product worden verzonden naar de winkel
waar het werd aangeschaft.
16.1.

Dekking en geldigheid van de garantie

Als een defect wordt gedetecteerd dat wordt gedekt door dit garantiecertificaat, binnen de periode
die is opgegeven voor het land van aankoop (zie de tabel onderaan deze brochure) vanaf de
aankoopdatum die op de bon staat vermeld, zal Nolangroup, via haar distributienetwerk en na
controle van het defect, het defecte product repareren of vervangen. Nolangroup zal al het materiaal
en werk leveren dat redelijkerwijs nodig is om het gemelde defect te verhelpen, behalve indien de
schade wordt veroorzaakt door een van de redenen die worden vermeld in de volgende paragraaf
"Uitsluitingen en beperkingen van de dekking".
16.2.

Uitsluitingen en beperkingen van de dekking

Deze garantie dekt alleen materiaal- en fabricagedefecten.
Nolangroup kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor productdefecten die geheel of
gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan enige andere oorzaak, inclusief maar niet beperkt tot:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Defecten of schade als gevolg van het gebruik van het product onder andere omstandigheden
dan normaal.
Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik en niet in overeenstemming met normaal gebruik
zoals is aangegeven in de instructies voor gebruik en onderhoud van het product geleverd door
Nolangroup.
Verwaarlozing en normale slijtage van interne en externe onderdelen.
Alle schade als gevolg van een ongeval.
Elke wijziging of manipulatie door de gebruiker of derden aan de helm of het N-Com systeem.
Gebruik van niet-compatibele accessoires die niet zijn goedgekeurd door Nolangroup voor het
aangeschafte model van het N-Com apparaat.
Verbruiksdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld de oplaadbare batterij en de
verbindingskabels tussen N-Com systemen en andere apparaten.
De correcte werking van de combinatie product/randapparatuur, wanneer het product wordt
gebruikt samen met accessoires of apparatuur waarvan Nolangroup de compatibiliteit niet heeft
gecontroleerd.
Alle specifieke en subjectieve situaties die zich kunnen voordoen bij dynamisch gebruik van de
helm, zoals bijvoorbeeld comfortproblemen tijdens het rijden of geruis en aerodynamisch sissen.

In ieder geval kan Nolangroup niet verantwoordelijk worden gehouden voor toevallige of
gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot letsels aan personen) als gevolg van het niet nakomen
van de verplichtingen die voortvloeien uit deze garantie met betrekking tot producten van
Nolangroup.
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16.3.

Procedure voor het doorsturen van eventuele klachten

Om elke klacht door te sturen die onder deze garantie valt, moet de koper de verkoper waar het NCom-systeem is gekocht rechtstreeks op de hoogte stellen van het vermeende defect dat is
gevonden, en tegelijkertijd het product dat onderwerp is van de klacht en een kopie van het
ontvangstbewijs voorleggen.
ALVORENS CONTACT OP TE NEMEN MET DE VERKOPER, RADEN WE AAN OM DE
GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG TE LEZEN DIE BIJ HET PRODUCT ZIJN GEVOEGD. DE
GARANTIE IS UITSLUITEND GELDIG VANAF DE AANKOOPDATUM VOOR DE PERIODE DIE IS
VOORZIEN IN HET LAND VAN AANKOOP (zie de tabel onderaan deze brochure).
De service uitgevoerd in garantie verlengt de garantieperiode niet. In geval van vervanging van het
product of een van zijn componenten, begint er geen nieuwe garantieperiode op het product of op
het afzonderlijke component dat als vervanging wordt geleverd, maar moet rekening worden
gehouden met de aankoopdatum van het originele product.
Alleen voor reparaties of vervanging van elektronische componenten, als Nolangroup het product
repareert of vervangt, heeft het product een garantieperiode die gelijk is aan het resterende deel van
de oorspronkelijke garantie of negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum (de langste periode
wordt beschouwd).
De reparatie of vervanging kan ook worden uitgevoerd met componenten die zijn geregenereerd met
gelijkwaardige functionaliteiten. De vervangen onderdelen of componenten worden eigendom van
Nolangroup.
NOLANGROUP BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT EN ZONDER
VOORAFGAANDE WAARSCHUWING FUNCTIES, FUNCTIONALITEITEN, COMPATIBILITEIT, SOFTWARE
TE WIJZIGEN.
Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant onder de huidige nationale
jurisdictie en de consumentenrechten jegens de detailhandelaar die zijn vastgelegd in het koop/verkoopcontract.
16.4.

Identificatie van het product

De N-Com producten worden geïdentificeerd door middel van een code die
de traceerbaarheid en de identificatie van het product mogelijk maakt.
De identificatiecode is aangebracht op de zelfklever op het systeem B601.
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16.5.

Geldigheid garantie N-Com
LAND

ALBANIË
ALGERIJE
SAOEDI-ARABIË
ARGENTINIË
AUSTRALIË
OOSTENRIJK
BAHREIN
BELGIË BRP
BERMUDA

GELDIGHEID
2 JAAR

X
X
X
X
X
X
X
X
X

BOLIVIA
BOSNIË
HERZEGOVINA
BRAZILIË
BULGARIJE
BURKINA FASO
CANADA
CANADA BRP

GELDIGHEID 1
JAAR

X

GELDIGHEID 1
JAAR
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

NIEUW ZEELAND

X

X
X

OMAN
NEDERLAND
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU
FRANSPOLYNESIË
POLEN
PORTUGAL
QATAR
TSJECHISCHE
REPUBLIEK
SLOWAKIJE
REUNION
ROEMENIË
RUSLAND

X

SAINT-MARTIN

X

X

SERVIË
SINGAPORE
SLOVENIË
SPANJE
VERENIGDE
STATEN
ZUID-AFRIKA
ZWEDEN
ZWITSERLAND
THAILAND
TAIWAN
TANZANIA
TRINIDAD &
TOBAGO
TUNESIË
TURKIJE
OEKRAÏNE
HONGARIJE
VENEZUELA
ZAMBIA

X
X

X
X
X

CHILI

X

CHINA
CYPRUS
COLOMBIA

X

COSTA RICA
DENEMARKEN
ECUADOR
EL SALVADOR
VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN
FILIPPIJNEN
FINLAND
FRANKRIJK
DUITSLAND

LIBANON
MACEDONIË
MALEISIË
MALTA
MAROKKO
MAURITIUS
MEXICO
MONTENEGRO
NOORWEGEN
NIEUWCALEDONIË

GELDIGHEID
2 JAAR

X
X

X
X

ZUID-KOREA

LAND

X
X
X

X
X
X

GHANA

X

JAPAN
JORDANIË
GROOT BRITTANIË
GRIEKENLAND
GUADELOUPE
GUATEMALA

X
X
X
X
X
X

FRANS GUYANA

X

HONG KONG
INDONESIË
IRAN
IJSLAND
ISRAËL
KAZACHSTAN
KOEWEIT

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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