HU

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Gratulálunk Önnek a Nolangroup sisakkommunikációs rendszerének megvásárlásához!
Az N-Com B902 sisakkommunikációs rendszer a legmodernebb technológiák
felhasználásával, kiváló minőségű anyagokból készült. Az alapos fejlesztésnek és a számos
tesztnek köszönhetően a rendszer nagyszerű hangminőséget biztosít.
A B902 termékkel kapcsolatos további információkért, a PDF formátumú előírások
letöltéséhez és a rendelkezésre álló legfrissebb Firmware verzió telepítéséhez látogasson
el az alábbi oldalra: www.n-com.it.

Firmware verzió: 1.0

TANÚSÍTVÁNYOK, SZABVÁNYOK
Az N-Com termékek megfelelnek az alábbi szabványoknak:

B902

A sisakkommunikáció Bluetooth rendszere megfelel a RED
2014/53/EU, 2011/65/CE irányelvek fő biztonsági és egyéb
vonatkozó előírásainak.

Akkumulátortöltő

Megfelel a 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2009/125/CE ErP,
2011/65/EU RoHS irányelvek előírásainak.

Akkumulátor

Megfelel a 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE - BAT, 1907/2006 –
REACH, 2014/30/UE – EMC, 2011/65/EU - RoHS irányelvek
előírásainak.

A teljesítési nyilatkozat letölthető a www.n-com.it oldalról (Download menüpont).

Model: B902 X
PMN: N-Com B902 X

FCC ID:
Y6MNCOM22

IC: 9455A-NCOM22

R-NZ

A Bluetooth® márkanév és logo a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és ezek használata az N-Com
számára törvény által védett. Az egyéb márkajelzések és márkanevek azok tulajdonosainak tulajdonát
képezik.
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1.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Használati és kezelési útmutatót, valamint a lent felsorolt szabályokat. Az
útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet!
Figyelmeztetés: A termék nem használható sem hivatalos sem amatőr motorversenyeken, állandó vagy
ideiglenesen kialakított versenypályán ill. ezekhez hasonló rendezvényeken és helyszíneken.
Figyelmeztetés: A beszerelt N-Com B902 sisakkommunikációs rendszer körülbelül 120 grammal növeli a
bukósisak súlyát.
Figyelem! A sisakban található N-Com rendszer elektronikus alkatrészei nem vízállóak. Ezért kerülje a sisak
belsejének átnedvesedését, ideértve a kényelmi bélést is, hogy ne sérüljön meg a rendszer. Amennyiben a
sisakba víz kerülne, távolítsa el a sisak bélését, és hagyja megszáradni levegőn.

1.1.

Biztonságos közlekedés

A közlekedés során mindig tartsa be az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat! Motorkerékpárvezetés közben mindkét kezét a motorkerékpár irányítására, kezelésére használja! Az N-Com rendszert
kizárólag a motorkerékpár álló helyzetében szabad kezelni. Kérjük, legyen különös tekintettel az alábbiakra:
• Kapcsolja be mobiltelefonján az Automatikus hívásfogadás funkciót (további információk a mobiltelefon
használati és kezelési útmutatójában).
• Amennyiben az Ön mobiltelefonja nem rendelkezik Automatikus hívásfogadás funkcióval, beérkező
telefonhívás esetén előbb álljon meg biztonságos helyen motorkerékpárjával – a közlekedési
szabályokat betartva –, és csak ezt követően fogadja a hívást.
• A motorkerékpár vezetése közben soha ne kezdeményezzen telefonhívást. Előbb álljon meg biztonságos
helyen motorkerékpárjával – a közlekedési szabályokat betartva –, és csak ezt követően
kezdeményezzen telefonhívást.
• A hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy a hangok ne zavarják meg és ne tereljék el figyelmét a
vezetésről, illetve mindig megfelelően hallhatók maradjanak a közlekedés szempontjából lényeges
háttérzajok, hangok.

1.2.
•
•

•
•

1.3.

Az N-Com készülék bekapcsolása biztonságos helyzetben
Az N-Com rendszer használata közben mindig tartsa be a mobiltelefon-használatra vonatkozó
szabályokat, előírásokat
Soha ne kapcsolja be mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét olyan helyzetekben, amelyekben
használatuk tiltott, illetve, ha a mobiltelefon és/vagy az N-Com készülék használata interferenciát vagy
veszélyes helyzetet idézhet elő.
Tankolás közben kapcsolja ki mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét. Ne használja a készülékeket
töltőállomásokon, valamint gyúlékony anyagok és vegyszerek közelében!
Ne használja mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét robbanóanyagok közelében!

Interferencia

A vezeték nélküli jelátviteli technológiát használó telefonok és egyéb készülékek ki vannak téve az
interferencia jelenségének, amely befolyásolhatja működésüket. Az említett interferencia jelenségeket nem
az N-Com rendszer esetleges meghibásodása okozza.

1.4.

A készülék helyes használata

A készüléket kizárólag a Használati és kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Soha ne
próbálja a készüléket illetve annak alkatrészeit szétszerelni, átalakítani, módosítani!
Figyelmeztetés: A rendszer közúton történő használata előtt állítsa be az N-Com rendszer és a hozzá
csatlakoztatott audio források hangerejét.
Figyelmeztetés: A túl magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat.
Figyelmeztetés: Az N-Com rendszer helytelen beszerelése befolyásolhatja a bukósisak biztonsági és
aerodinamikai tulajdonságait, és ezáltal veszélyes helyzeteket okozhat. Az N-Com rendszert kizárólag a
készülékhez mellékelt utasítások szerint szabad a sisakba beszerelni. Ha bizonytalan az N-Com rendszer
beszerelésével kapcsolatban, forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez.
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Figyelem! A közlekedés során a motorkerékpár biztonságos irányítása az Ön elsődleges feladata, amelyet
nem zavarhat más tevékenység, Kérjük, hogy az N-Com készüléket és a hozzá csatlakoztatott készülékeket
kizárólag a motorkerékpár álló helyzetében, az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat betartva
használja!
Figyelmeztetés: Az N-Com készülék alkalmas FM rádió vételére. A rádióadásokhoz esetlegesen kapcsolódó
bármilyen használati vagy jogdíj a készülék használóját terheli.

1.5.
•
•

1.6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karbantartás, szerelés
Az N-Com rendszer javítását, szerelését kizárólag megfelelő szakember végezheti. Hibás működés
esetén forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez.
A bukósisak életmentő biztonsági felszerelés; a sisak, illetve a sisakba szerelt elektronikus eszközök
szétszerelése, átalakítása, módosítása veszélyes helyzeteket okozhat és a garancia elvesztésével jár.

Akkumulátorok és kiegészítők
A készülékhez kizárólag a Nolangroup által előírt akkumulátorok, akkumulátortöltők és kiegészítők
használhatók.
Az előírástól eltérő akkumulátorok használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet és a garancia
elvesztésével jár.
Jóváhagyott gyári kiegészítőkért forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedőhöz.
Az akkumulátortöltő és az egyéb kiegészítők hálózati csatlakozójának kihúzásakor mindig a villásdugót
kell megfogni és húzni, nem a vezetéket.
Az akkumulátorokat kizárólag a rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni.
Soha ne használjon sérült akkumulátort és akkumulátortöltőt
Soha ne zárja rövidre az akkumulátort!
Az akkumulátort töltés közben 0°C és +45°C között, használat közben -10°C és +55°C közötti
hőmérsékleten kell tartani.
Tűz- és robbanásveszély: az akkumulátort tilos tűzbe dobni, nyílt lángnak vagy magas hőmérsékletnek
kitenni!
Az elhasznált/működésképtelen akkumulátorokat soha ne dobja a háztartási szemétbe! Kérjük, mindig
az érvényes hulladékkezelési előírások szerint járjon el!
Az akkumulátor töltése közben soha ne viselje a bukósisakot!
Soha ne hagyja a bukósisakot felügyelet nélküli gyermek közelében, mert az elektromos készülékek
balesetveszélyt okozhatnak.

Akkumulátor
Akkumulátor töltő

1.7.

603443
W&T-AD1812A050150EU
W&T-AD1812A050200KU

LiPo 3.7V – 1000 mAh
230V 50Hz 0.35 A – 5V 1.5 A
230V 50Hz 0.35 A – 5V 2A

Hulladékkezelés

Az N-Com rendszert kizárólag a készülékhez mellékelt utasítások szerint szabad a sisakból kiszerelni. A
rendszer kiszerelése után a következő utasításokat betartva kezelje a hulladékot:
•
•
•
•
•
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A két vonallal áthúzott szemetest ábrázoló logó azt jelzi, hogy az elhasznált terméket az
Európai Unió területén külön hulladékként kell gyűjteni és kezelni.
Ezt a terméket és kiegészítőit soha ne dobja a vegyes háztartási szemétbe!

Az elhasználódott termék megfelelő hulladékkezelése hozzájárul az emberi egészség megőrzéséhez és a
környezet védelméhez.
Az Európai Unión belül a forgalmazó az új berendezés szállításának pillanatában biztosítja a használt
berendezés gyűjtését, kivéve, ha a termékek egy-egy ellen ok miatt egyenértékűek.
A hulladékkezeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a lakóhelyén illetékes
önkormányzathoz, a hulladékkezelésért felelős vállalathoz, vagy ahhoz a márkakereskedéshez, ahol a
terméket vásárolta.

2.

A CSOMAG TARTALMA

Az N-Com B902 csomag az alábbiakat tartalmazza:

e-box kábelekkel

Újratölthető akkumulátor

Akkumulátortöltő

Mikrofon

Mini USB kábel

Csavarhúzó, csavar,
mikrofontartó klipsz

Öntapadós kezelőegység

Mikrofon az X-903-as sisakhoz

Lapos fejü szerszám

Mikrofonrögzítő
matricák

Mikrofon szivacs

Öntapadós csíkok
a hangszóróhoz
5
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3.

BEÉPITÉS AZ X903-AS SISAKBA

A X-1005 és X-903 sisakok EASYFIT kialakítása miatt egyszerűen telepíthető az N-Com rendszer.
FONTOS: Az N-Com rendszer beszerelése előtt célszerű a termék azonosító kódját lejegyezni (ld. 22.4
Fejezet).
A beépítést segítő videó megtekinthető a www.n-com.it / Support részében.
3.1.

Előkészítő műveletek

• Távolítsuk el a belső bélést követve a sisak kezelési útmutatóját, különös figyelmet fordítva a méret
beállító fülre.
• Távolítsuk el az EPS arcpárnákról a töltőanyagot ami az N-Com fülhallgató helyét tölti ki,.ezt
őrizzük meg ha késöbb N-Com nélkül szeretnénk használni a terméket.
3.2.

A rendszer telepítése az X-1005 és X-903 sisakokba

• Nyissuk ki a sisak bal oldalán található ajtócskát (Fig. 1). Tegye el a fedelet arra az esetre,
ha a sisakját az N-Com modul nélkül szeretné használni a jövőben.
• Távolítsuk el az N-Com dugót a sisak héjból. (javasoljuk belülről kifelé nyomni) (Fig. 2).
• Alaposan tisztítsa meg a héj külső felületét, hogy az öntapadós kezelőegység megfelelően
ragadjon. Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a héj tökéletesen tiszta, zsír- és koszmentes.
• A fülecske segítségével távolítsa el a védőfóliát a kezelőegység hátuljáról (Fig. 3).
• Húzza át a kezelőegység vezetékeit a sisak héján kialakított nyíláson (Fig. 4).
• Helyezze a kezelőegységet a héjra és teljes felületén nyomja rá, hogy teljesen odaragadjon (Fig. 5).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3

Figyelem: Ügyeljen rá, hogy ne ragassza a vezetékeket a kezelőegység és a sisak külső felülete közé!
Figyelem: Abban az esetben, ha a kezelőegység nem helyesen lett felhelyezve, nagyon óvatosan
azonnal válassza le és ismét helyezze fel.
Figyelem: A kezelőegység teljes megragadása 24 óráig tart. Ez idő alatt ne tegye ki a bukósisakot
környezeti hatásoknak.
6

•
•
•
•

Igazítsuk úgy a kezelő fley kábelét,hogy az “n” jelölés a Fig. 6.-nek megfeleően álljon.
Óvatosan helyezzük a kábelt a helyére és gyözödjünk meg róla. hogy a helyére került (Fig. 7).
Csatlakoztassa az akkumulátort a vezetékhez! (Fig. 8).
Kapcsoljuk be az N-Com rendszert (Nyomjuk az ON gombot 2mp-ig) hogy meggyözödjük a
müködésről.
Megjegyzés: Ha nem működik húzzuk ki és gyözödjünk meg róla, hogy az “n” felírat a Fig. 6.-nek
megfelelően áll.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

• Igazítsuk a kezelő flex kábelét az arra kialakított helyre (Fig. 9).
• Igazítsuk az e-box-ot a számára kialakitott helyre. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a flex kébel nem
akad semmiben és könnyen a helyére csúszik (Fig. 10-11-12).

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

• Rakjuk
a
bal
oldali
hangszórót
a
helyére,
igazitsuk a kábeleket a
megfelő horonyba. Ha
szükséges
rögzítsük
ragasztóval(A
csomag
tartalmazza) (Fig. 13).
Fig. 12

Fig. 13
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3.3.

A mikrofon pozicionálása

CSAK AZ X-1005 SISAKOK ESETÉBEN
• A csomagban található laposfejű szerszám segítségével nyissa kia a sisak jobb oldalán található
mikrofontartó leszorítófület. (Fig. 14-15).
• Állítsa az önnek megfelelő hosszúságúra a mikrofont. A kábel felesleges részét dugja az
arcpárna bélésébe, (Fig. 16).
Fontos!: A jó hangminőség elérése érdekében javasoljuk, hogy úgy pozicionálja a mikrofont,
hogy a szivaccsal fedett része a szája elé, középre essen.
• Zárja vissza a leszorítófület. Győződjön meg róla, hogy az “n” betűvel jelölt rész a bukósisak
belseje felé esik. (Fig. 17).

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

CSAK AZ X-903 SISAKOK ESETÉBEN
• Helyezzük a zár sisakba való mikrofont az állrészen annak kialakított helyre (Fig. 18).
• Igazítsuk a mikrofon kábelt a függőleges horonyba (Fig. 19) Majd bujtassuk az arc EPS borítása
mőgé. Ha szükséges, emeljük fel az arc EPS boritásán a füleket a lapos fejű szerszámmal. (A
csomag részeként érkezik).

Fig. 18
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Fig. 19

• Kössük öszze a mikrofon
kábelét az e-boxból érkező
kábellel (Fig. 20).
• Helyezzük el a csatlakozót az
arc EPS borítása mögött. (Fig.
21).
Fig. 20

Fig. 21

• Dugjuk át az USB kábel
csatlakozót az elasztikus fülön
így rögzitve a béléshez (Fig.
22).
• A vezetéket és az antennát
helyezze el a sisak hátsó felén
(Fig. 23).
Fig. 23

Fig. 22

Fig. 24 A – X-1005 HELMET

Fig. 24 B – X-903 HELMET

• A sisak jobb oldalán, Húzzuk
el az arc EPS borítását és
helyezzük az akkumulátort a
helyére (Fig. 24 A/B - 25).
X-1005 SISAK ESETÉBEN:
Őrizze meg a fedelet arra az
esetre,
ha a sisakját az N-Com modul
nélkül
szeretné
használni
a jövőben.

• Rakjuk a jobb hangszórót a
helyére, helyezzük a kábelt a
kialakított horonyba (Fig. 26).
Ha
szükséges
rögzítsük
ragasztóval
(A
csomag
tartalmazza).
Fig. 25

Fig. 26

• Helyezzük el a csatlakozót az arc EPS borítása mögött, Ha szükséges, emeljük fel az arc EPS
boritásán a füleket a lapos fejű szerszámmal. (A csomag részeként érkezik).
3.4.

Bélés vissza helyezése

Helyezzük a sisak bélését vissza a sisakba követve a kezelési kézikönyvet.
Figyelmeztetés: Mindig ellenőrizze, hogy az állszíj kellő hosszúságú legyen, és állítson rajta, ha
szükséges (figyelembe véve a sisak használati utasításait).
9
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4.

BEÉPÍTÉS AZ X-LITE SISAKOKBA

Ez a folyamat az X-LIte sisakokban amik eltérnek az X-1005, X-903-as tipustól.
FONTOS: Az N-Com rendszer beszerelése előtt célszerű a termék azonosító kódját lejegyezni (ld. 22.4
Fejezet).
A beépítést segítő videó megtekintheő a www.n-com.it / Support részében.
4.1.

Előkészítő műveletek

• Távolítsuk el a belső bélést követve a sisak kezelési útmutatóját.
• Távolítsa el az EPS arcpárnákról a borításnak azt a részét, amely az N-Com fülhallgató helyét takarja.
Őrizze meg a fedelet arra az esetre, ha a sisakját az N-Com modul nélkül szeretné használni a
jövőben.

4.2.

A rendszer beépítése a sisakba

• Csatlakoztassa az akkumulátort a kábelhez (Fig. 27).
• Helyezze be az akkumulátort a jobb EPS arcpárnában kialakított helyre és rögzítse a tépőzárral (Fig.
28).
• Helyezze a jobb oldali hangszórót az arcpárnában kialakított helyre és rögzítse a megfelelő
öntapadó matricával (Fig. 29).
• Helyezze vissza a jobb EPS arcpárnát a helyére.
KIZÁRÓLAG ZÁRT SISAKOKHOZ: Bújtassa be az állszíjat az EPS arcpárnában lévő hurokba.

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

• Igazítsa a helyére az akkumulátor töltőjét az EPS arcpárna
mögött.
• A vezetéket és az antennát helyezze el a sisak hátsó felén
(Fig. 30).
Fig. 30

10

X-702 SISAKOK ESETÉBEN
• Vágja ki az előre perforált vonal mentén a belső bélés hátoldalán lévő műanyag fület.
• Helyezze a vezetéket a műanyag fül alá (Fig. 31).
FONTOS.: Az antenna vezetékét a patent fölött kell vezetni, hogy a sisak bélése megfelelően
rögzíthető maradjon (Fig. 32).

Fig. 31

Fig. 32

• Távolítsuk el az N-Com dugót a sisak héjból (javasoljuk belülről kifelé nyomni) (Fig. 33).
• Alaposan tisztítsa meg a héj külső felületét, hogy az öntapadós kezelőegység megfelelően
ragadjon. Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a héj tökéletesen tiszta, zsír- és koszmentes.
• A fülecske segítségével távolítsa el a védőfóliát a kezelőegység hátuljáról (Ábra 34).
• Húzza át a kezelőegység vezetékeit a sisak héján kialakított nyíláson (Fig. 35).

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

• Helyezze a kezelőegységet a héjra és teljes felületén nyomja rá,
hogy teljesen odaragadjon (Fig. 36).

Fig. 36

Figyelem: Ügyeljen rá, hogy ne ragassza a vezetékeket a kezelőegység és a sisak külső felülete közé!
Figyelem: Abban az esetben, ha a kezelőegység nem helyesen lett felhelyezve, nagyon óvatosan
azonnal válassza le és ismét helyezze fel.
Figyelem: A kezelőegység teljes megragadása 24 óráig tart. Ez idő alatt ne tegye ki a bukósisakot
környezeti hatásoknak.
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• Csatlakoztassa a kezelőpanel vezetékét az e-box-hoz, ügyelve arra, hogy az “n” betű a Fig. 37
ábrának megfelelően helyezkedik el.
• Finoman tolja a csatlakozót ütközésig az aljzatba (Fig. 38).
• Kapcsolja be az N-Com rendszert (nyomja az “ON” gombot kb. 2 másodpercig).
Figyelem! Ha a rendszer nem működik, húzza ki a csatlakozót és ismételje meg az előző lépéseket!
Bizonyosodjon meg róla, hogy az “n” jelölés a Fig. 37. ábrának megfelelően helyezkedik el!

Fig. 37

Fig. 38

• Helyezzük a kezelő flex kábelét a kialakított helyre (Fig. 39) Igazitsuk az ebox-ot az arc EPS-en
kialakított helyére (Fig. 40).
• Ideiglenesen helyezzük az arc EPS-t a helyére és a következő bekezdésekkel folytassuk.

Fig. 39

4.3.

Fig. 40

Mikrofon elhelyezése

FELNYITHATÓ VAGY JET SISAKOK
• Helyezzük a mikrofonra a rögzítőt (Fig. 41).
• Helyezzük a mikrofont a sisak bal oldalára, csavarjuk be a csavart a sisakhélyban kialakított peremre.
(Fig. 42), Figyeljünk arra, hogy a mikrofonon elhelyezett “n” betű nézzen a sisak belseje felé (Fig.
43).

Fig. 41
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Fig. 42

Fig. 43

Figyelem! Egyes sisaktípusoknál a mikrofon pálcájának a helyét ki kell alakítani, vagyis kivágni a
gallérból az előperforált vonal mentén.
FULL-FACE HELMETS
• Fogjuk az EPS arcpárnát (bal oldali) és igazítsuk a mikrofont a kivágásba, ahogyan az ábrán látható
Fig. 44, figyeljünk arra, hogy a mikrofonon elhelyezett “n” betű nézzen a sisak belseje felé (Fig. 45).
• Rögzítse a mikrofont az arcpárnához a mikrofonrögzítő matricákkal, ld. 44-as ábra.

Fig. 44

Fig. 45

• Kössük öszze a mikrofon kábelét az e-boxból érkező kábellel (Fig. 46).
• Helyezze a bal oldali hangszórót az arcpárnában kialakított helyre és rögzítse a megfelelő öntapadó
matricával (Ábra 47).
• Helyezze vissza a bal EPS arcpárnát a helyére.
KIZÁRÓLAG ZÁRT SISAKOKNÁL: Bújtassa be az állszíjat a EPS arcpárnában lévő hurokba.

Fig. 47

Fig. 46

4.4.

Bélés visszahelyezése

• Dugjuk át az USB kábel csatlakozót az elasztikus fülön így rögzitve a béléshez.
• Helyezzük a sisak bélését vissza a sisakba követve a kezelési kézikönyvet.
Figyelmeztetés: Mindig ellenőrizze, hogy az állszíj kellő hosszúságú legyen, és állítson rajta, ha
szükséges (figyelembe véve a sisak használati utasításait).
Figyelmeztetés: Miután a B902-et beszerelte a bukósisakba, ellenőrizze, hogy a mikrofon a szája előtt
helyezkedjen el. Ha szükséges, állítsa megfelelő helyzetbe.
Figyelmeztetés: A standard felszerelésként a sisakban lévő nyitható bogárháló megnehezítheti az
állvédő nyitását és zárását, amikor a mikrofon fel van szerelve.
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5.

A SISAKKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER KISZERELÉSE

A sisakkommunikációs rendszer eltávolítását – csakúgy mint a beszerelésnél – a különböző alkatrészek
eltávolításával kezdje.
Fontos: A kezelőegység tartójának eltávolítását a következők szerint végezze.
• Távolítsa el a kezelőegység tartóját a sisak héjáról (Fig. 48).
• Távolítsuk el a kezelő flex kábelét az e-box-ból (Fig. 49).
• Most teljesen el tudja távolítani a kezelőegység tartóját a sisakról.

Fig. 48

Fig. 49

Ha úgy dönt, hogy nem használja tovább a kommunikációs rendszert, a kezelőegység tartó levehető.
Ugyanakkor nem fogja tudni újra feltenni, mert a ragasztóréteg már nem ragad. Lépjen kapcsolatba a
helyi viszonteladóval, hogy új kezelőegység-tartót tudjon vásárolni, amely megfelelően ragad a
sisakhéjhoz.

6.

ALAPFUNKCIÓK

Figyelem: Az N-Com rendszer első használata előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni (legalább
10 óra). Az akkumulátor maximális teljesítményének elérése érdekében ajánlott az első néhány
alkalommal teljesen feltölteni az akkumulátort. A későbbiekben elegendő az akkumulátort rövidebb
ideig tölteni. Amikor lehetséges, érdemes az akkumulátort teljesen feltölteni.
Bekapcsolás
Kikapcsolás

6.1.

Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva körülbelül 2 mp-ig,
amíg a LED világítani nem kezd és a beköszönés nem hallható.
Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva körülbelül 6 mp-ig,
amíg a LED ki nem kapcsol és az elköszönés nem hallható.

Hangerő szabályozás

A hangerő könnyen szabályozható a “” vagy “” gomb megérintésével. A maximális ill. minimális
hangerő elérését sípolás jelzi.
A hangerő némely paramétere állítható az N-Com EASYSET APP-on keresztül okostelefonon vagy az
N-Com EASYSET számítógépes programmal (fejezet: 6.4).
Figyelem! Az utazás során beállított hangerőt a rendszer kikapcsolásakor nem tárolja. Az N-Com
rendszer minden bekapcsolásakor visszatáll az alapértelmezett hangerőbeállításra.
6.2.

Auto On / Off funkció

Ha a sisak több mint 60 másodpercig mozdulatlan marad, a B902 “alvó módba” kerül. A rendszer
azonnal bekapcsol, amint mozgást érzékel.
Ha a rendszer alvó módban marad több mint 3 napig, teljesen kikapcsol. A visszakapcsoláshoz az ON
gombot meg kell nyomni.
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Az Auto On / Off funkció alapértelmezésben engedélyezve van az eszközön.
A funkció be- és kikapcsolását a Konfigurációs menüben tudja beállítani (8. fejezet).
6.3.

Többnyelvű hangüzenetek

Az N-Com hangüzenetei információval látják el a rendszerrel és a funkciókkal kapcsolatban.
Az alapértelmezett nyelv az angol. A nyelvet egyszerűen módosítani lehet az N-Com EASYSET program
segítségével. A nyelv beállításához az online HELP nyújt segítséget.
Elérhető nyelvek: olasz, angol, francia, német, spanyol, holland.
Az alapértelmezett funkció aktiválva van a készüléken.
Be- és kikapcsolhatja a “HANGÜZENETEK (VOICE ANNOUNCEMENTS)” funkciót
az N-Com EASYSET program vagy az N-Com EASYSET APP segítségével.
6.4.

N-Com EASYSET Applikáció
Az N-Com EASYSET applikáció segítségével tudja a B902 rendszert kezelni és beállítani. A
program a www.n-com.it oldal Download menüjéből tölthető le. Az N-Com EASYSET
applikációval kezelhető funkciók listáját ikonnal megjelölve alább találja.
Az N-Com rendszer lehetővé teszi, hogy csatlakoztassuk az N-Com EASYSET
applikációhoz, amelynek segítségével az N-Com rendszer közvetlenül okostelefonról
kezelhető és konfigurálható.
Az N-Com APP ingyenesen letölthető a Google Play áruházból és az Apple Store-ból.
További információkért látogasson el a www.n-com.it weboldalra. Az N-Com EASYSET
applikációval kezelhető funkciók listáját ikonnal megjelölve alább találja.

6.5.

Az alapszoftver frissítése

Az N-Com rendszer alapszoftverének frissítését az N-Com EASYSET számítógépes programmal lehet
elvégezni.
•
•
•
•
•
•

Töltse le az N-Com honlapról az N-Com EASYSET programot, amit itt talál:
“Support”/”Download”/”Software”.
Csatlakoztassa az N-Com rendszert a számítógéphez és indítsa el az N-Com EASYSET programot.
Kövesse az útmutatót amíg a program felismeri az N-Com rendszert.
A "FIRMWARE UPDATE" felületen válasszon nyelvet a legördülő menüből.
Klikkeljen a "DOWNLOAD" gombra és mentse a fájlt a számítógépére.
Klikkeljen "UPDATE" gombra, majd várjon amíg az alapszoftver frissítése befejeződik.

Az
alapszoftver
frissítések
közzétételét
a “Support”/”Download”/”Software” menü alatt.

a

www.n-com.it

weboldalon

jelezzük
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7.

PÁROSÍTÁS MENÜ

Az összes Bluetooth-párosítási műveletet ebben a menüben lehet végrehajtani.
A “Párosítás” menü eléréséhez az N-Com rendszert először ki kell kapcsolni, majd az “ON” gombot 4
másodpercig nyomva tartani.
A “Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüpontban a “” és a “” gombok megnyomásával tud
böngészni a különböző menüpontok között.
A “*”-gal jelölt tételeknél lehetőség van a funkció be- és kikapcsolására, amit az “ON” gomb
megnyomásával kell megerősíteni.
A “Párosítás” menü a következő menüpontokból áll:
A. Mobiltelefon párosítása (9. fejezet)
B. Intercom párosítása (17.1. fejezet)
C. Másik N-Com rendszer párosítása (chapter 17.2)
D. Univerzális Intercom párosítása (18.1. fejezet)
E. Második mobiltelefon párosítása (10. fejezet)
F. GPS párosítása (chapter 14)
G. Távirányító párosítás (19. fejezet)
H. Párosítások törlése*
A párosított eszközök törölhetők a memóriából. A törléshez tartsa lenyomva a “” vagy “”
gombot, amíg a “Delete all pairings” szöveg nem hallható.
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot az összes Bluetooth eszköz memóriából való törléséhez.
I. Kilépés a “Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüből*
A “Pairing up” menüből való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva “” vagy “” gombot,
amíg az “Exit the configuration” szöveg nem hallható.
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot a “Pairing up” menüből való kilépéshez.
Ha 15 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, az eszköz automatikusan kilép a
“Pairing up” menüből.

8.

KONFIGURÁCIÓS MENÜ

Az N-Com rendszer beállításával kapcsolatos összes műveletet ebben a menüben lehet végrehajtani.
A Konfigurációs menü eléréséhez az N-Com rendszert először ki kell kapcsolni, majd a “” és a “”
gombokat 4 másodpercen keresztül nyomva tartani.
A “Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüpontban a “” és a “” gombok megnyomásával tud
böngészni a különböző menüpontok között.
A “*”-gal jelölt tételeknél lehetőség van a funkció be- és kikapcsolására, amit az “ON” gomb
megnyomásával kell megerősíteni.
“Konfiguráció” (Alapbeállítások) menü a következő menüpontokból áll:
A. Gyorstárcsázás* (11.1. fejezet)
B. Smart Navi System (11.3. fejezet)
C. Auto ON / OFF (6.2. fejezet)
D. Audio Multitasking (16 fejezet)
E. Audio boost *
Az “Audio boost” (Audio Boost) engedélyezésével a készülék minden audio eszközt magasabb és
kevésbé tiszta hangerőre fog állítani.
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot azoknak a funkcióknak az engedélyezéséhez/
letiltásához, amelyek nincsenek alapértelmezésben engedélyezve az eszközön.
F. Reset*
A gyári beállítások visszaállításához tartsa lenyomva a “” vagy “” gombot, amíg “Factory
Reset” szöveg nem hallható.
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Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot a gyári beállítások visszaállításához.
G. Kilépés a “Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüből*
A “Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüből való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva “”
vagy “” gombot, amíg az “Exit the configuration” szöveg nem hallható.
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot a “Konfiguráció”(Alapbeállítások) menüből való
kilépéshez.
Ha 15 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, az eszköz automatikusan kilép a
“Konfiguráció” (Alapbeállítások) menüből.

9.
•
•
•
•
•
•

MOBILTELEFON / MP3 LEJÁTSZÓ PÁROSÍTÁSA
Bizonyosodjon meg arról, hogy a B902 ki van kapcsolva.
Állítsa a készüléket “Pairing up” módba, majd nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 4
másodpercig, amíg a “Pairing up Menu” szöveg nem hallható.
Nyomja meg a “” gombot, hogy belépjen a “Mobiltelefon párosítása módba”.
Aktiválja a Bluetooth-eszközök keresését a mobiltelefonján.
Válassza ki az N-Com készüléket. Jelszó – ha a készülék kéri 0000 (négy darab nulla).
A kapcsolat a két eszköz között néhány másodperc alatt létrejön.

Figyelem: A párosítási adatokat a B902 és a párosított készülék is elmenti, azok nem vesznek el
kikapcsolásakor. A párosítási műveletet csak egyszer kell elvégezni.
Automatikus
csatlakozás
Kézi csatlakozás

Ha a Bluetooth eszközt egyszer már párosította, a kapcsolat
automatikusan létrejön a rendszer bekapcsolásakor.
Abban az esetben, ha a kapcsolat nem jönne létre pár másodpercen belül,
csatlakozhat a Bluetooth eszközön keresztül is, vagy az “ON” gomb 2
másodpercig történő nyomva tartásával.

10. MÁSODIK MOBILTELEFON PÁROSÍTÁSA
A B902 rendszer két mobiltelefon vagy egyéb (Bluetooth) eszköz egyidejű csatlakoztatására képes.
A második telefonnal (másodlagos eszköz) csak hívások fogadása lehetséges, híváskezdeményezés
nem.
A második Bluetooth eszköz párosítása (másodlagos eszköz):
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a B902 ki van kapcsolva.
• Állítsa a készüléket “Pairing up” módba, majd nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 4
másodpercig, amíg a “ Pairing up Menu” szöveg nem hallható.
• Nyomja a “” gombot, amíg el nem éri a “Second mobile phone pairing” opciót.
• Aktiválja a Bluetooth-eszközök keresését a mobiltelefonján.
• Válassza ki az N-Com készüléket. Jelszó – ha a készülék kéri: 0000 (négy darab nulla).
• A kapcsolat a két eszköz között néhány másodperc alatt létrejön.
Figyelem: A párosítási adatokat a B902 és a párosított készülék is elmenti, azok nem vesznek el
kikapcsolásakor. A párosítási műveletet csak egyszer kell elvégezni.
A párosított Bluetooth készülékek a bekapcsolást követően automatikusan csatlakoznak a B902
kommunikációhoz.
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11. MOBILTELEFON
A mobiltelefon és a B902rendszer párosításához kövesse a 9. fejezetben leírt lépéseket.
Nyomja meg bármelyik gombot egyszer, röviden.

Hívás fogadása

Hívásfogadás
(VOX phone)

hangvezérléssel

Híváskezdeményezés
hangvezérléssel
Hívás befejezése/hívás elutasítása
Kézi csatlakozás

11.1.

A csengőhang megszólalásakor hangosan mondjon ki egy
tetszőleges szót. A “VOX phone” funkció be- és kikapcsolását
az N-Com EASYSET programmal vagy az N-Com EASYSET
applikációval is elvégezhető. A funkció nem aktív az intercom
kapcsolat ideje alatt.
Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 2
másodpercig.
Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 2
másodpercig
Nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 2
másodpercig

Gyorstárcsázás
Az N-Com EASYSET program vagy az N-Com EASYSET applikáció használatával
akár 3 kedvenc telefonszámot is eltárolhat, amelyeket a “Gyorstárcsázás”
menüből is elérhetők lesznek.

Gyorstárcsázás – Telefonszámok mentése
Gyorstárcsázás – telefonszámok kiválasztása:
• A Konfugurációs menü eléréséhez az N-Com rendszert először ki kell kapcsolni, majd
a “” és “” gombokat 4 másodpercen keresztül nyomva tartani.
• Nyomja meg a “” vagy “” gombokat, amíg a “Speed dial” szöveget nem hallja.
• Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot. A következő szöveget fogja hallani: “Speed dial 1” és
“Phone connected”.
• Nyomja meg a “” vagy “” gombokat a gyorstárcsázandó telefonszám kiválasztásához. A
mentés sorrendjét a következő szöveg fogja megerősíteni: “Speed dial 1/“Speed dial 2”/“Speed
dial 3”.
• Mobiltelefonjáról hívja fel azt a telefonszámot, amelyiket szeretné az adott gyorstárcsázási helyre
elmenteni (a telefon legyen párosítva és összekapcsolódva az N-Com rendszerrel). A hívás
megszakad és a kiválasztott számot a rendszer elmenti. A sikeres kiválasztást a következő szöveg
fogja megerősíteni: “ Save Speed Dial 1” / “Save Speed Dial 2” / “Save Speed Dial 3”.
Tárolt telefonszámok használata
A “Gyorstárcsázás” menübe való belépéshez nyomja meg egyszerre az “ON” és az “n” gombokat
(“Gyorstárcsázás”), majd a “” és a “” gombokkal tud böngészni a menüpontok között.
Nyomja meg az “ON” megerősítő gombot a megfelelő menüpont kiválasztásához.
•
Utolsó szám újrahívása
•
Gyorstárcsázás 1
•
Gyorstárcsázás 2
•
Gyorstárcsázás 3
•
Mégse
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A “Gyorstárcsázás” menüből való kilépéshez válassza ki a “” és “” gombok segítségével a
“Cancelled” opciót, majd nyomja meg az “ON” gombot.
Megjegyzés: Ha 15 mp-ig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék kilép a “Gyorstárcsázás”
menüből.
11.2.

Konferenciabeszélgetés funkció

Beérkező hívásnál (Bluetooth-szal csatlakoztatott mobiltelefon esetében) a B902 szünetelteti a vezető
és az utas közötti intercom kapcsolatot. Ha a telefonbeszélgetést szeretné megosztani az utas
sisakjával, a telefonbeszélgetés közben kapcsolja be az intercom üzemmódot.

Konferenciahívás mód
bekapcsolása

Beszélgetés közben nyomja meg az “n” gombot (1. csatorna).
Beszélgetés közben kétszer nyomja meg az “n” gombot (2. csatorna).
Beszélgetés közben háromszor nyomja meg az “n” gombot (3.
csatorna).

Konferenciahívás mód
kikapcsolása

Beszélgetés közben röviden nyomja meg az “n” gombot.

Megjegyzés: A konferenciabeszélgetés funkció csak az N-Com “600”/”900”-as szériával használható.
11.3.

Smart Navi System

A “SMART NAVI SYSTEM” funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefonról érkező navigációs utasítások
intercom hívás vagy FM rádió hallgatás közben is hallhatóak legyenek. Az audio kikapcsol a navigációs
utasítások elhangzásának idejére és a hangutasítások befejeztével az intercom kapcsolat
automatikusan helyreáll.
A “SMART NAVI SYSTEM” funkció alapbeállításként nincs bekapcsolva az eszközön.
A funkció be- és kikapcsolása a Konfiguráció Menüben végezhető el (8. fejezet).
Megjegyzés: Ha a Smart Navi System be van kapcsolva, az okostelefonról érkező hanginformációk
(például az értesítési hangok) ideiglenesen leállítják az éppen lejátszott hangot.
A “SMART NAVI SYSTEM” funkció be- és kikapcsolását az N-Com EASYSET
programmal vagy az N-Com EASYSET applikációval is elvégezhető.

12. ZENE BLUETOOTH-ON KERESZTÜL
MP3 lejátszó eszköz és a B902rendszer párosításához kövesse a 9. fejezetben leírt lépéseket.
Zenelejátszás (Play)
Szüneteltetés (Pause)
Következő szám (Skip)
Előző szám (Rew)

Röviden nyomja meg az “ON” gombot.
Ha az eszköz csatlakoztatva van és zenét játszik, röviden nyomja
meg az “ON” gombot.
Lejátszás közben tartsa lenyomva a “” gombot kb. 2
másodpercig.
Lejátszás közben tartsa lenyomva a “” gombot kb. 2
másodpercig.
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12.1.

Zenemegosztás Bluetooth-on keresztül (A2DP Sharing)

Intercom kapcsolatban a “ON” gomb rövid megnyomásával elindíthatja a zenelejátszást. A zene
mindkét rendszerben hallható lesz.
A zenemegosztás átmenetileg szünetelteti az intercom beszélgetést; ugyanakkor a kapcsolat a zene
leállításával automatikusan visszaállítható (nyomja meg röviden az “ON” gombot).
Megjegyzés: Az intercomon megosztott zenét mindkét rendszer képes kezelni, pl. mindkét rendszer
képes zeneszámot váltani a megfelelő gomb megnyomásával.
Megjegyzés: Amíg az “Audio Multitasking” funkció aktiválva van (16. fejezet), a “Music Sharing”
funkció nem működik.
Megjegyzés: A zenemegosztás funkció csak az N-Com “600”/”900”-as szériával használható.

13. ZENELEJÁTSZÁS VEZETÉKEN KERESZTÜL
Az eszközök csatlakoztatásához illessze a Multimédia Kábel (a csomag nem tartalmazza) megfelelő
végét a bukósisak micro-USB-portjába, másik végét pedig az audio eszközbe. A kábelen színes sáv
jelzi az audio csatlakozási bemenetet.
A kábeles audiolejátszás bekapcsolása

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor.

A kábeles audiolejátszás kikapcsolása

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor.

Megjegyzés: Kábellel csatlakoztatott eszközről történő zenehallgatás közben az Intercom funkció nem
működik.

14. NAVIGÁCIÓS RENDSZER PÁROSÍTÁSA
A B902 rendszer kompatibilis a leggyakoribb műholdas navigációs rendszerekkel. A kompatibilis
modellek listája és egyéb információk a www.n-com.it weboldalon találhatók meg.
•
•
•
•
•
•

Bizonyosodjon meg arról, hogy a B902 ki van kapcsolva.
Állítsa a készüléket “Pairing up” módba, majd nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 4
másodpercig, amíg a “ Pairing up Menu” szöveg nem hallható.
Nyomja a “” gombot, amíg el nem éri a “ GPS párosítás” opciót.
Aktiválja a Bluetooth-eszközök keresését a navigációs eszközön.
Válassza ki az N-Com készüléket. Jelszó – ha a készülék kéri: 0000 (négy darab nulla).
A kapcsolat a két eszköz között néhány másodperc alatt létrejön.

Megjegyzés: A párosítást mind a sisak, mind a navigátor tárolja, tehát kikapcsoláskor a beállítás nem
veszik el. Ez azt jelenti, hogy ezt az eljárást csak egyszer kell elvégezni. A Bluetooth eszköz párosítása
után a kapcsolat automatikusan létrejön, amikor a rendszert bekapcsolják.
Megjegyzés: Az Intercom kapcsolat automatikusan megszakad amikor a navigáció útmutatást ad.
Az Intercom kapcsolat automatikusan visszaáll, amint a navigációs üzenet véget ér.
Amennyiben szeretné, hogy az Intercom funkció használata mellett is aktív maradjon a navigációs
rendszer, olvassa el a 16. fejezetet – “Audio Multitasking”.
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15. FM RÁDIÓ
Rádió bekapcsolása

Nyomja meg az “ON” gombot kétszer.

Rádió kikapcsolása

Nyomja meg az “ON” gombot kétszer.

Új rádióadó automatikus
keresése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a “” gombot kb. 2
másodpercig.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a “” gombot kb. 4
másodpercig, amíg a “Preset” szöveget nem hallja. Válassza ki a
kívánt helyet az adó számára a “” és “” gombokkal. A sikeres
mentést hangüzenet jelzi.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a “” gombot kb. 2
másodpercig.

Rádióadók beállítása (max. 6
adó)
Váltás az elmentett rádióadók
között

A funkciót az “N-Com EASYSET” programmal vagy az “N-Com EASYSET”
applikációval is lehet kezelni (Androidos okostelefonon, iPhone-on, iPad-en).

16. AUDIO MULTITASKING
Az Audio Multitasking funkció lehetővé teszi, hogy egyidejűleg több készülékről érkező hangot is
hallgasson.
Amikor az Audio Multitasking funkció aktív, a telefonhívások, a navigációs rendszer utasításai és az
intercom beszélgetések közben a rendszer lehalkítja, de hangátfedéssel a háttérben továbbra is
hallható tartományban tartja az FM rádió, a zenelejátszó eszköz vagy a navigáció hangját.
A következő módokon valósulhat meg hangátfedés:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

ELSŐDLEGES HANGFORRÁS
INTERCOM
INTERCOM
INTERCOM
TELEFONHÍVÁS
NAVIGÁCIÓ
NAVIGÁCIÓ

HANGFORRÁS A HÁTTÉRBEN
FM RÁDIÓ
NAVIGÁCIÓ
MULTIMÉDIÁS HANG OKOSTELEFONRÓL
NAVIGÁCIÓ
FM RÁDIÓ
ZENELEJÁTSZÁS OKOSTELEFONRÓL

MEGJEGYZÉS:
• Az Audio Multitasking funkció Android eszközökkel kompatibilis. iOS eszközökön az Audio
Multitasking funkció működése korlátozott.
• Az Audio Multitasking funkció használata csak N-Com B902 rendszerű eszközök között
lehetséges.
16.1.

Az Audio Multitasking funkció be- és kikapcsolása

A készülék alapbeállítása a Audio Multitasking funkciót kikapcsolt állapotban tárolja.
Az Audio Multitasking funkció a Konfigurációs menüben (8. fejezet) kapcsolható be és ki az N-Com
EASYSET program vagy az N-Com EASYSET APP segítségével.
Amennyiben a funkció állapotát megváltoztatja (aktiválja vagy kiiktatja) és a beállítást meg kívánja
tartani, az N-Com készüléket ki és be kell kapcsolnia.
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Megjegyzés: Ha az Audio Multitasking funkció aktív, a „Music Sharing” funkció (12.1. fejezet)
ideiglenesen le van tiltva.
Megjegyzés: Ha az Audio Multitasking funkció aktív, az „Intercom HD” funkció ideiglenesen le van
tiltva.
16.2.

Hangerőállítás

Az elsődleges hangforrás hangerejének növelése vagy csökkentése a háttér hangforrás hangerejét is
növeli vagy csökkenti.
Az elsődleges hangforrás hangereje az N-Com rendszerben állítható (6.1 fejezet).
A háttér hangforrás hangereje az N-Com EASYSET APP segítségével állítható (ha az Audio
Multitasking funkció aktív). A háttér hangforrás hangerejének alapbeállítása 5-ös fokozatú.
Az “Audio Multitasking” funkció az N-Com EASYSET program vagy az N-Com
EASYSET APP segítségével kapcsolható be és ki.

17. INTERCOM
Az N-Com B902 rendszer lehetővé teszi a kommunikációt más N-Com rendszerekkel körülbelül 300
méter 1 távolságig (nyílt, akadálymentes terepen). A rendszer hatótávolsága függ attól, melyik N-Com
rendszert használja.
Megjegyzés: A rendszer hatótávolsága és hangminősége jelentős
terepviszonyoktól, az időjárási körülményektől és a mágneses mezőktől.
17.1.

mértékben

függ

a

N-Com “600”/”900”-as széria Intercom párosítása

FONTOS: Az alábbiakban leírt folyamat kizárólag a “600”/”900”-as N-Com rendszerek
párosításához alkalmazandó.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy mindkét N-Com rendszer ki van kapcsolva.
• Kapcsolja mindkét N-Com rendszert “Pairing up” módba: nyomja meg az “ON” gombot és tartsa
benyomva 4 másodpercig, amíg a “Pairing up Menu” szöveg nem hallható.
• Mindkét eszközön nyomja meg a “” gombot, amíg el nem éri a “Intercom pairing” opciót.
• Az A eszközön nyomja meg azt a gombot, amely arra a helyre vonatkozik, ahová a B eszközt el
szeretné menteni.
Párosítás - CHANNEL 1

Röviden nyomja meg az “n” gombot.

Párosítás - CHANNEL 2

Nyomja meg az “n” gombot kétszer.

Párosítás - CHANNEL 3

Nyomja meg az “n” gombot háromszor.

•

1

A B-rendszerben egyetlen gombot sem nem kell megnyomni.

Az X-lite sisakokhoz használt karbonszálak interferenciát okoznak a Bluetooth rendszerben, ezért a
sisakban található karbon mennyisége és/vagy elhelyezkedése a hatótáv csökkenését eredményezi,
amely modelltől függően változó. A csökkent hatótávolság a piacon kapható valamennyi intercom
rendszert érinti, függetlenül attól, hogy beépített, vagy nem beépített rendszer.
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Az Intercom kapcsolat a kiválasztott csatornával automatikusan létrejön a párosítási folyamat
végeztével.
Az N-Com EASYSET APP-ban használható az “Intercom Easy Pairing” funkció. Ez az
üzemmód lehetővé teszi az N-Com rendszerek felismerését és tárolását egy okostelefonon
létrehozott QR-kód segítségével.
Az Intercom Easy Pairing csak a “B902”-as N-Com rendszereken elérhető.
17.2.

Párosítás másik N-Com rendszerrel

FONTOS: Az alábbiakban leírt folyamat kizárólag a “900”-as N-Com rendszer egyéb, NEM
“600”/”900”-as szériás2 N-Com rendszerrel való párosításához alkalmazandó.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy mindkét N-Com rendszer ki van kapcsolva.
• Állítsa a B902 készüléket “Pairing up” módba: nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 4
másodpercig, amíg a “Pairing up Menu” szöveg nem hallható.
• Kapcsolja az N-Com rendszert “Setting” (Beállítás) módba: tartsa nyomva az “ON” gombot 4 mpig, amíg a kék LED el nem kezd gyorsan villogni.
• A B902 rendszeren nyomja a “” gombot, amíg el nem éri az “Intercom pairing” opciót.
• A B902 eszközön nyomja meg azt a gombot, amely azt a helyet jelöli, ahová a másik N-Com
eszközt el szeretné menteni.
Párosítás - CHANNEL 1

Röviden nyomja meg az “n” gombot.

Párosítás - CHANNEL 2

Nyomja meg az “n” gombot kétszer.

Párosítás - CHANNEL 3

Nyomja meg az “n” gombot háromszor.

Az Intercom kapcsolat a kiválasztott csatornával automatikusan létrejön a párosítási folyamat
végeztével.
17.3.

Intercom funkció (motor-motor kapcsolat)

A memóriában eltárolt rendszerekkel való Intercom kapcsolat létrehozásához egyszerűen nyomja
meg az adott csatornához rendelt parancsgombot, ahová az adott rendszert mentette.
CHANNEL 1 kapcsolat

Röviden nyomja meg az “n” gombot.

CHANNEL 2 hívása

Nyomja meg az “n” gombot kétszer.

CHANNEL 3 hívása

Nyomja meg az “n” gombot háromszor.

Aktív intercom kapcsolat megszakítása

Röviden nyomja meg az “n” gombot.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a mentett csatornahely üres, vagy a hívott rendszer adott időn
belül nem elérhető vagy a hívott fél foglalt, hangértesítést fog kapni.
Megjegyzés: Abban az esetben, ha az intercom kapcsolat hatótávolságon kívül van (intercom
kapcsolat megszakadt) a B902 rendszer 8 másodpercenként automatikusan megpróbál
újracsatlakozni. Amíg az intercom kapcsolat helyre nem áll, dupla pittyenést fog hallatni.
Ha nem akar automatikus újracsatlakozást, nyomja meg az “ON” gombot az automatikus újrahívás
leállításához.

2

Kivéve a Bluetooth kit és a Bluetooth kit2, amelyek nem kompatibilisek.
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A B902 rendszer VOX Intercom funkcióval van ellátva, amely lehetővé teszi az intercom be- és
kikapcsolását hangvezérléssel.
A megfelelő működés érdekében a VOX Intercom funkciót mindkét résztvevő B902 rendszerben
engedélyezni kell.
A VOX Intercom funkció alapbeállításként nincs engedélyezve.
A “VOX Intercom” funkció ki- és bekapcsolható, illetve az érzékenysége
beállítható az
N-Com EASYSET programmal vagy az N-Com EASYSET
applikációval is.
Ha a funkciót engedélyezte, a rendszer a következőképpen működik:
• Az intercom automatikusan bekapcsol bármely szó hangos kimondása esetén (a két sisak
bármelyikének mikrofonjába).
• Az intercom automatikusan kikapcsol, ha 20 másodpercig egyik fél sem szólal meg. Ha az
intercom beszélgetést manuálisan a gomb megnyomásával kezdeményezte, az intercomot
szintén manuálisan kell kikapcsolni.
Abban az esetben, ha a VOX Intercom funkció engedélyezve van az eszközön, de az utoljára
csatlakozott csatorna nem elérhető, érdemes átmenetileg kikapcsolni a VOX Intercom funkciót a “”
gomb 5 másodpercig tartó lenyomásával. Ha így tesz, a rendszer nem fog automatikusan
megpróbálni kapcsolódni az utoljára csatlakozott csatornához valahányszor kimondanak egy hangos
szót. A VOX funkció átmeneti kikapcsolása véget ér, amikor az N-Com eszközt először kikapcsoljuk;
tehát, ha a VOX Intercom engedélyezve van (PC-ről vagy applikációról) az eszköz következő
bekapcsolásakor a kapcsolat helyreáll.
Figyelem: A VOX Intercom funkció KIZÁRÓLAG a “900”-as N-Com rendszereknél működik.
17.4.

Smart Conference (Csoportos Intercom)

A “Smart Conference” funkciónak köszönhetően konferenciabeszélgetést tud kezdeményezni az
előzőleg már párosított N-Com intercom rendszerek között (“900”-as széria), amelyek a 3 elérhető
csatornára el lettek mentve. Minden résztvevő rendszernek bekapcsolt állapotban és hatótávolságon
belül kell lennie.
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1.

Minden egyes rendszert előzőleg párosítani kell az összes többi rendszerrel: B, C és D.

2.

Bérmelyik résztvevő kezdeményezheti a konferenciabeszélgetést az “n” gomb 2
másodpercig tartó lenyomásával.

3.

Abban az esetben, ha bármelyik résztvevő fél megnyomja az “n” gombot, vagy
hatótávolságon kívülre kerül, a csoportos intercom megszakad.

Smart Conference
bekapcsolása
Smart Conference
kikapcsolása

Nyomja meg az “n” gombot 2 másodpercig. A bekapcsolást a sisakban
pittyenést és a “Group Intercom”
Röviden nyomja meg az “n” gombot. A kapcsolat megszakítását a “Group
Intercom terminated” hangüzenet jelzi.

Figyelem: “Smart Conference” hívás időtartama alatt a résztvevők mobiltelefon kapcsolata
átmenetileg szünetel. Amikor a konferenciahívás véget ér, minden telefon automatikusan
újracsatlakozik a saját intercom rendszeréhez.
Figyelem: A “Smart Conference” mód KIZÁRÓLAG a “900”-as N-Com rendszerekkel használható.
Figyelem: A “Smart Conference” mód az Univerzális Intercom módban csatlakoztatott rendszerekkel
NEM használható (18 fejezet).

18. “UNIVERZÁLIS INTERCOM” INTERCOM
Az N-Com B902 Bluetooth-on keresztül egyéb márkájú intercom rendszerekkel is összekapcsolható az
UNIVERZÁLIS INTERCOM funkciónak köszönhetően 3.
18.1.

Az UNIVERZÁLIS INTERCOM párosítása

Az N-Com rendszer párosítható más intercom rendszerrel (a továbbiakban Intercom B) ugyanúgy,
mintha mobiltelefon lenne.
•
•
•
•

•

3

Bizonyosodjon meg róla, hogy a B902 rendszer ki van kapcsolva.
Állítsa a rendszert “Pairing up” módba: nyomja meg az “ON” gombot és tartsa benyomva 4
másodpercig, amíg a “Pairing up Menu” szöveg nem hallható.
Nyomja meg a “”gombot, amíg eléri az “Universal intercom pairing” opciót.
Az intercom B rendszert állítsa mobiltelefon párosítása módba. Fontos: Ha az intercom engedi két
mobiltelefon kezelését, akkor állítsa párosítás módba (pair up mode) a másodlagos telefont. Így
fenntartható a kapcsolat az Ön telefonjával még intercom beszélgetés közben is. (lásd Intercom B
beállítás).
A B902-es rendszer esetében nyomja meg azt a gombot, amelyre a másodlagos készüléket
(intercom B) szeretné tárolni.

Kivéve a Bluetooth kit és a Bluetooth kit2, amelyek nem kompatibilisek.
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Párosítás - CHANNEL 1

Röviden nyomja meg az “n” gombot.

Párosítás - CHANNEL 2

Kétszer nyomja meg az “n” gombot.

Párosítás - CHANNEL 3

Háromszor nyomja meg az “n” gombot.

N.B.: In case there are already other intercom systems stored in the memory of the B902 system, check
on the EASYSET N-Com App which channels are still available. If a channel that is already used is
selected during pair up, the new intercom system will overwrite the one previously stored on that
channel.
•

Néhány másodperc elteltével az Intercom B megerősítésként pittyegő hangot fog adni.

18.2.

Univerzális Intercom Funkció

Az audio be- és kikapcsolása két sisak között a következőképpen végezhető el:
N-Com B902 rendszerből:
Ugyanúgy kapcsolódjon össze vagy válassza le az Intercom B rendszert mint bármelyik N-Com
intercom esetében tenné (17.3. fejezet).
Az Intercom B rendszerre hívás érkezik, amelyre a hívás fogadása opciót kell választani.
Az intercom B-ről:
Az intercom kapcsolat aktiválásához válassza ki a “Voice Call” vagy “Last number redial” parancsot.
Az intercom kapcsolat megszakításához, válassza ki a “Hang up” vagy “Reject phone call” parancsot.
Fontos.: Néhány eszköz nem képes az intercom kapcsolat be és kikapcsolására. Ebben az esetben a
B902 rendszerében tudja elvégezni a változtatásokat.
Megjegyzés:
• Az UNIVERZÁLIS INTERCOM használata közben a B902 rendszer a FŐEGYSÉG-gel marad
kapcsolatban (és nem a MÁSODLAGOS MOBILTELEFONNAL vagy a NAVIGÁCIÓS KÉSZÜLÉKKEL).
• Az N-Com B902-hez csatlakoztatott intercom párhuzamosan nem tud mobiltelefonnal is
kapcsolatot fenntartani.
• Csak egy UNIVERZÁLIS Intercom módban párosított rendszert lehet elmenteni.
18.3.

Univerzális konferenciabeszélgetés (chain intercom)

Az “UNIVERZÁLIS Konferencia” lehetővé teszi olyan konferenciahívások bonyolítását, amely “900”-as
N-Com rendszerek és egy UNIVERZÁLIS Intercom módban párosított eszköz között zajlik.
A csatlakoztatás folyamata az alábbi ábrán látható lépésekből áll:
1. Az A rendszert előzetesen párosítani kell a két másik rendszerrel (B - UNIVERZÁLIS Intercom
és C).

2.

26

Az A rendszernek kell az első intercom kapcsolatot kezdeményeznie a B rendszerrel
(Univerzális Intercom), a megfelelő intercom csatlakozási gomb megnyomásával.

3.

Ezen a ponton tud a C rendszer bekapcsolódni a konferenciahívásba, miután létrehozza az
intercom kapcsolatot az A rendszerrel.

4.

Immáron a három rendszer intercom konferenciahívás módban van, és egyidejűleg tudnak
egymással kommunikálni/beszélgetni.
Ha egy további rendszert szeretne csatlakoztatni (D), azt a C rendszert megelőzően kell
párosítani. Nyomja meg a csatlakoztatás gombot és kezdeményezzen 4 résztvevős
intercom konferenciahívást.

5.

Megjegyzés: Az “Univerzális Konferencia” mód akkor is használható, ha csak “900”-as N-Com
rendszerek csatlakoznak.
Megjegyzés: Az “ Univerzális Konferencia” mód akkor is használható, ha “900”-as N-Com rendszerek
egyéb N-Com eszközökkel csatlakoznak (B601, B5, B1.4, stb.).

19. TÁVIRÁNYÍTÓ
A B902-es egység egy külön megvásárolható távirányítóval is vezérelhető, ezért nem kell levennie a
kezét a kormányról menet közben.
AZ N-Com rendszer a SENA RC4 TÁVIRÁNYÍTÓVAL kompatibilis.
A következő ábra mutatja a gombok funkcióit:
N-COM RENDSZER
SENA RC4

▲
+

▼
-

ON
KÖZÉPSŐ GOMB

N
MULTIFUNKCIÓS GOMB

Az N-Com és az RC4 TÁVIRÁNYÍTÓ párosításához kövesse az alábbi utasításokat:
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az RC4 ki van kapcsolva.
• Tegye az RC4-et párosító üzemmódba: nyomja meg a “+” gombot és tartsa nyomva 8 mp-ig.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a B902 ki van kapcsolva.
• Nyissa meg a B902 “Pairing up” menüpontját: tartsa nyomva az “ON” gombot 4 mp-ig, amíg nem
hallja a következő hangutasítást: “Pairing up Menu”.
• Nyomja meg a “▲” gombot, hogy belépjen a “Remote control pair up” módba.
• Nyomja meg az “ON” gombot az N-Com kezelőegységén.
• Néhány másodperc után a következő hangutasítás jelzi a csatlakozást: “Remote control
connected”.
N FIGYELEM.: A beállítások a sisak és a távirányító által is mentésre kerülnek, így nem vesznek el, ha
bármelyik rendszer ki van kapcsolva, ezért ezt a műveletet csak egyszer kell elvégezni.
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20. AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS
20.1.

Alacsony töltöttségi szint jelzés

A bekapcsolt készülék hangüzenettel figyelmezteti a felhasználót, ha az akkumulátor töltöttségi
szintje túl alacsony. Az első jelzéstől a rendszer még egy óráig működőképes és 10 percenként
figyelmeztet.
20.2.

Töltöttségi szint ellenőrzése

LED jelzőfény
Amikor a rendszer működésben van, a kék LED gyorsan villog – jelezvén a töltöttségi szintet.
4 villogás = magas töltöttség, 70 ~ 100%
3 villogás = közepes töltöttség, 30 ~ 70%
2 villogás = alacsony töltöttség, 0 ~ 30%
Hangjelzés
Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyidejűleg az “ON” és a “” gombokat kb. 4 másodpercig, amíg
három hangos sípolást hall. Ezután hallani fog egy hangüzenetet, amely a töltöttségi szintet jelzi.
Ugyanakkor, ha a rendszer bekapcsoláskor elengedi a gombokat, nem fogja megkapni a töltöttségi
szintről a hangüzenetet.
20.3.

Töltés

A készülék feltöltéséhez csatlakoztassa a csomagban mellékelt
akkumulátortöltőhöz vagy egy USB-csatlakozóhoz a szintén a
csomagban mellékelt USB-mini kábel segítségével.

Fig. 50

A töltés a következőképpen történik:
B902 rendszer
kikapcsolt állapotban
B902 rendszer
bekapcsolt állapotban

Amikor a B902 rendszer csatlakozik a töltőhöz, a kék LED gyorsan villogni
kezd. Amikor az akkumulátor feltöltődik, a kék LED folyamatosan világít.
Amikor a B902 rendszer csatlakozik a töltőhöz, a kék LED gyorsan villogni
kezd. Amikor az akkumulátor feltöltődik, a kék LED visszatér a standard
villogáshoz.

N FIGYELEM.: Abban az esetben, ha hosszú ideig nem akarja használni az N-Com rendszert, teljesen
fel kell tölteni az eszközt, mielőtt elteszi.
N FIGYELEM.: Abban az esetben, ha hosszú ideig nem használja az eszközt, minimum félévente
teljesen töltse fel az eszközt, hogy elkerülje az akkumulátor esetleges meghibásodását.
N FIGYELEM.: Ha az N-Com rendszert több mint fél évig egyszer sem töltötte fel, előfordulhat, hogy
az eszköz nem kapcsol be. Ebben az esetben töltse az eszközt minimum 24 óráig (akkor is, ha a kék
LED jelzés nem villog), majd próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt.
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21. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: UTASÍTÁSOK

Alapfunkciók

Gomb

n

ON

Bekapcsolás

2 mp

Kikapcsolás

6 mp

Hangerő
növelése





X

Hangerő csökkentése

X

Pairing up Menu***

4 mp

Configuration Menu
Hívásfogadás*

4 mp
X

Rádió Menü

N-Com Intercom
(600/900-as széria)

Bluetooth/Kábel Zene

Bluetooth eszközök

Hanghívás
Gyorshívás Menü**

X

X

X

X
2 mp

Manuális csatlakoztatás

2 mp

Konferenciahívás bekapcsolása
CHANNEL 1
Konferenciahívás bekapcsolása
CHANNEL 2
Konferenciahívás bekapcsolása
CHANNEL 3

x2

Konferencia funkció kikapcsolása

X

X

x3

Zenelejátszás (Play)

X

Szüneteltetés (Pause)

X

Következő szám (Forward)

2 mp

Következő szám (REW)

2 mp

A2DP zenemegosztás

X

Vezetékes audio kapcsolat aktiválása

x3

Vezetékes audio kapcsolat
deaktiválása

x3
X

Actív intercom megszüntetése

X

CHANNEL 2 hívása

x2

CHANNEL 3 hívása
Csoportos intercom indítása
Kilépés a csoportos intercomból

x3
2 mp
X

Rádió bekapcsolás

x2

Rádió kikapcsolás

x2

Automatikus rádióállomás-keresés

X

2 mp

Hívás megszakítás/
elutasítás

Csatlakozás CHANNEL 1


+


2 mp

Váltás az elmentett rádióadók között

2 mp

Rádióadó elmentése

4 mp

* Nyomja meg bármely gombot a billentyűzeten.
** A gombokat egyszerre nyomja meg.
*** Első lépésként ki kell kapcsolni a készüléket.
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22. GARANCIA
A Nolangroup ezzel a GARANCIA NYILATKOZATTAL garantálja a vásárló részére, hogy a termék a
vásárlás pillanatában anyaghibától és gyártási hibától mentes.
Kérjük:
• Olvassa el figyelmesen a biztonságra és a megfelelő használatra vonatkozó figyelmeztetéseket.
• Vegye figyelembe a garanciális feltételeket.
• Őrizze meg az eredeti vásárlási nyugtát. Garanciális javítások esetén fel kell mutatni. Ebben az
esetben a terméket vissza kell juttatni ahhoz a forgalmazóhoz, ahol a vásárlás történt.
22.1.

Termékre adott garancia és érvényesség

Ha a vásárlási országban előírt, a vásárlási bizonylaton feltüntetett határidőn belül a jelen jótállási
nyilatkozatban ismertetett hibát (lásd füzet alján lévő táblázat) észlelnek, a Nolangroup gondoskodik
saját hálózatán keresztül és a hiba ellenőrzése után a hibás termék javításáról vagy cseréjéről. A
Nolangroup biztosít a jelzett hiba elhárításához valamennyi ésszerűen szükséges anyagot és munkát,
kivéve, ha a sérülés a „Garanciális kizárások és korlátozások” bekezdésben felsorolt okok miatt
következik be.
22.2.

Garanciális kizárások és korlátozások

Ez a garancia csak az anyaghibákra és gyártási hibákra terjed ki.
A Nolangroup nem tehető felelőssé a termék hibákért, amelyek részben vagy egészben bármely más
oknak tulajdoníthatók, ideértve, de nem kizárólag:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Hibák vagy károk, amelyek a termék szokásos körülmények közötti használatából származnak.
A nem megfelelő használatból és a Nolangroup által biztosított felhasználói és karbantartási
útmutatóban előírt normál működtetéstől eltérő működtetésből származó sérülések.
A belső és külső alkatrészek elhanyagolása és normál kopása.
Minden balesetből származó sérülés.
A felhasználó vagy harmadik személy által a sisakon vagy az N-Com rendszeren végzett
bármilyen módosítás vagy rongálás.
A Nolangroup által a vásárolt N-Com berendezés modelljéhez nem jóváhagyott nem kompatibilis
alkatrészek használata.
Kopásnak vagy elhasználódásnak kitett fogyóalkatrészek, például újratölthető akkumulátor, és az
N-Com rendszerek és egyéb berendezések közötti csatlakozókábelek.
A termék/periféria kombináció megfelelő működése, amikor a termék használata olyan
tartozékokkal vagy felszerelésekkel történik, aminek a Nolangroup nem ellenőrizte a
kompatibilitását.
Minden olyan speciális és szubjektív helyzet, amely a sisak dinamikus használata során
felmerülhet, mint például vezetési kényelmi problémák vagy rozsdásodás és aerodinamikai
suhogás.

A Nolangroup nem vállal felelősséget a véletlen vagy következményes sérülésekért (beleértve,
korlátozás nélkül bármilyen egy vagy több személyt érő sérülést), amelyek a Nolangroup termékekre
vonatkozó garancia vállalásból eredő kötelezettségek nem teljesítése miatt következtek be.
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22.3.

Esetleges reklamációk továbbítása

A garancia hatálya alá tartozó reklamációk továbbításához a vásárlónak az észlelt hibáról közvetlenül
értesítenie kell azt a forgalmazót, ahol az N-Com rendszert vásárolta, egyidejűleg bemutatva a panasz
tárgyát képező terméket, és a nyugta másolatát.
MIELŐTT A FORGALMAZÓHOZ FORDULNA, JAVASOLJUK, HOGY OLVASSA EL FIGYELMESEN A
TERMÉKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.
A GARANCIA KIZÁRÓLAG A VÁSÁRLÁS IDŐPONTJÁTÓL A VÁSÁRLÁS ORSZÁGÁBAN ELŐÍRT
IDŐTARTAMRA ÉRVÉNYES (lásd füzet alján lévő táblázat).
A garanciális szolgáltatás nem hosszabbítja meg a garancia időszakát. Éppen ezért, a termék vagy egy
alkatrész cseréje esetén a cserére szánt terméken vagy egy alkatrészen nem kezdődik új garanciális
időszak, hanem az eredeti termék vásárlási időpontját kell figyelembe venni.
Kizárólag elektronikus alkatrészek javítása vagy cseréje esetén, amennyiben a Nolangroup elvégzi a
termék javítását, vagy kicseréli a terméket, az említett termékre az eredeti garancia hátralévő részével
megegyező garanciaidő vagy a javítás időpontjától számított kilencven (90) napos garanciaidő
érvényes (a leghosszabb időszakot vesszük figyelembe).
Javítás vagy csere elvégezhető az azonos működőképességű, regenerált alkatrészekkel is. A kicserélt
alkatrészek a Nolangroup tulajdonába kerülnek.
A NOLANGROUP FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BÁRMELY
PILLANATBAN MÓDOSÍTÁST VÉGEZZEN A FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐKÖN, A KOMPATIBILITÁSON
VAGY A SZOFTVEREN.
Ez a garancia nem érinti az ügyfél törvényes jogait a jelenlegi nemzeti joghatóság alatt, valamint a
vásárlónak az adásvételi szerződésben biztosított, a kiskereskedővel szembeni jogait.
22.4.

A termék azonosítása

Az N-Com termékeket olyan kóddal azonosítják, amely lehetővé teszi a
termékek nyomon követhetőségét és azonosítását.
Az azonosító kód a B902 rendszerre felhelyezett címkén található.
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22.5.

N-Com garancia érvényessége

ORSZÁG
ALBÁNIA
ALGÉRIA
SZAÚD-ARÁBIA
ARGENTÍNA
AUSZTRÁLIA
AUSZTRIA
BAHREIN
BELGIUM BRP
BERMUDA
BOLÍVIA
BOSZNIAHERCEGOVINA
BRAZÍLIA
BULGÁRIA
BURKINA FASO
KANADA
KANADA BRP
CHILE
KÍNA
CIPRUS
KOLUMBIA

ÉRVÉNYESSÉG
2 ÉV

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

DÉL-KOREA
COSTA RICA
DÁNIA
ECUADOR
EL SALVADOR
EGYESÜLT ARAB
EMIRÁTUSOK
FÜLÖP SZIGETEK
FINNORSZÁG
FRANCIAORSZÁG
NÉMETORSZÁG
GÁNA
JAPÁN
JORDÁNIA
NAGYBRITANNIA
GÖRÖGORSZÁG
GUADELOUPE
GUATEMALA
FRANCIA
GUYANA
HONG KONG
INDONÉZIA
IRÁN
IZLAND
IZRAEL
KAZASZTÁN
KUWAIT
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ÉRVÉNYESSÉG
1 ÉV

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

ORSZÁG
LIBANON
MACEDÓNIA
MALAJZIA
MÁLTA
MAROKKÓ
MAURITIUS
MEXIKÓ
MONTENEGRÓ
NORVÉGIA
ÚJ-KALEDÓNIA
ÚJ-ZÉLAND
OMÁN
HOLLANDIA
PAKISZTÁN
PARAGUAY
PERU
FRANCIA
POLINÉZIA
LENGYELORSZÁG
PORTUGÁLIA
KATAR
CSEH
KÖZTÁRSASÁG
SZLOVÁK
KÖZTÁRSASÁG
REUNION
ROMÁNIA
OROSZORSZÁG
SZENT MÁRTONSZIGET
SZERBIA
SZINGAPÚR
SZLOVÉNIA
SPANYOLORSZÁG
EGYESÜLT
ÁLLAMOK
DÉL-AFRIKA
SVÉDORSZÁG
SVÁJC
THAIFÖLD
TAJVAN
TANZÁNIA
TRINIDAD &
TOBAGO
TUNÉZIA
TÖRÖKORSZÁG
UKRAJNA
MAGYARORSZÁG
VENEZUELA
ZAMBIA

ÉRVÉNYESSÉG
2 ÉV

ÉRVÉNYESSÉG
1 ÉV
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
X
X
X
X
X
X

