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1.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST

Výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED). Úplné prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na adrese
www.n-com.it
Velmi pečlivě si pročtěte tuto příručku, stejně jako příručky ostatních doplňujících produktů firmy N-Com,
které budete používat společně se zařízením N-Com ESS. Pročtěte si všechna pravidla. Nedodržení pravidel
může vést k nebezpečným situacím.
Pozor: Produkt nesmí být použit během oficiálních i neoficiálních závodů, na motodromech, okruzích, závodních
drahách atd.
Pozor: Instalace systému N-Com ESS znamená, že se o přibližně 50g zvýší váha helmy.
Varování: Elektronické komponenty N-Com zařízení namontované uvnitř helmy nejsou voděodolné. Tudíž se ujistěte,
že se vnitřek helmy, včetně polstrování nenamočí, jinak se systém poškodí. Pokud se helma zevnitř namočí, vyjměte
N-Com systém a nechte pořádně vyschnout. Odpojte konektor baterie a nechte ho vyschnout také.
1.1.

Bezpečnost na cestě

Vždy dodržujte platné dopravní zákony. Pokud zrovna řídíte, Vaše ruce by vždy měly být 100% zaměstnány řízením
vozidla. Jakékoliv zacházení se zařízením N-Com musí být v době, kdy vozidlo stojí. Konkrétně:
•
V každém případě vždy dodržujte dopravní předpisy a pamatujte, že řízení stroje má absolutní prioritu před
dalšími úkony.
•
ESS zařízení je vybaveno nouzovým brzdovým světlem (ESS - Emergency Stop Signal). Není zamýšleno používat
ESS zařízení jako náhradu za brzdová světla motorky, používat zařízení ESS samostatně neposkytne řádnou
signalizaci.
•
Ujistěte se, že užití bezpečnostních brzdových světel (ESS - Emergency Stop Signal), není proti platným
předpisům v zemi, kde budete zařízení používat.
3
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1.2.
•
•
•
1.3.

Zapnutí komunikátoru v bezpečném prostředí
Nezapínejte svůj telefon, nebo N-Com zařízení kdykoliv, kdy je jejich použití zakázáno, nebo kdy by použití
obou zařízení mohlo způsobit nějakou nebezpečnou situaci
Vypněte během doplňování paliva. Nepoužívejte N-Com systém na čerpacích stanicích a nepoužívejte zařízení
nikde v blízkosti hořlavých materiálů nebo chemikálií.
Vypněte v blízkosti výbušnin.
Vhodné používání

Používejte zařízení pouze v poloze, která je popsána v dokumentaci produktu. Nepokoušejte se zařízení rozebrat,
manipulovat s ním nebo jakkoliv upravovat nějakou část N-Com zařízení.
Pozor: Upravte hlasitost N-Com systému (pokud lze) a také všech audio zařízení, které jsou k systému připojené, tak
se vyhnete přenášení příliš hlasitého zvuku. Neustálé poslouchání příliš hlasitého zvuku může poškodit Váš sluch.
1.4.
•
•

4

Školený personál
Pouze kvalifikovaní pracovníci mohou poskytnout technickou pomoc pro tento výrobek. V případě jakéhokoliv
selhání se obraťte na svého místního prodejce.
Helma je bezpečnostní zařízení. Zasažením to ní a/nebo do elektronického systému uvnitř helmy, můžete
zneplatnit záruku a také to může vést k nebezpečným situacím.
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1.5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příslušenství a baterie
Používejte pouze typ baterií, nabíječky a doplňky, které jsou kompatibilní s vaším modelem.
Použití jiného než doporučeného typu baterie může vést k nebezpečným situacím a ke ztrátě záruky.
Pro více informaci o vhodných doplňkách a příslušenství neváhejte kontaktovat svého prodejce N-Com.
Při odpojování napájecího kabelu z jakéhokoliv jiného příslušenství nebo nabíječky baterií, vždy uchopte a
zatáhněte za konektor ne za kabel.
Nepoužívejte baterie k jiným účelům, než je psáno.
Pozor na zkrat baterie.
Udržujte baterii v teplotě mezi 0°C / +45°C (při nabíjení) nebo -20°C / +60°C (při používání).
Pozor na výbuch: nevhazujte baterie do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám!
Nevyhazujte baterie společně s domácím odpadem. Baterie by měly být zlikvidovány v souladu s místními
předpisy.
Během nabíjení baterie nepoužívejte helmu.
Nikdy nenechávejte helmu v blízkosti dětí bez jakékoliv kontroly, zabráníte tak možné újmě jejich zdraví.
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1.6.

Likvidace

Pokud budete chtít demontovat zařízení N-Com, postupujte dle tohoto návodu a návodů týkajících se ostatních
částí celého systému. Jakmile bude zařízení demontováno, zlikvidujte ho podle následujících informací:
•

•
•
•
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Dle nařízení Evropské unie produkt označen přeškrtnutou popelnicí na kolečkách, nepatří do
běžné popelnice, a pokud ho chcete vyhodit, využijte k tomu odpovídající sběrné zařízení.
(evropská směrnice 2002/96/EC).
Nevyhazujte tyto produkty společně s ostatním domácím odpadem.

Správná likvidace zastaralých zařízení přispívá k předcházení možným negativním dopadům na lidské zdraví a
na životní prostředí.
Pro více informací týkajících se likvidace zařízení se obraťte na příslušný místní úřad nebo na prodejnu, kde byl
výrobek zakoupen.
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2.

OBSAH BALENÍ
Funkční klíč

ESS zařízení

Mini USB kabel

Klíč

Adaptéry helmy (4x)

Oboustranná lepicí páska adaptéru helmy
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3.

INSTALACE

Důležité: Před tím, než zapojíte N-Com zařízení, je doporučeno zapsat si identifikační kód produktu.
Instalační video si můžete stáhnout ze stránky www.n-com.it N-Com / Download.
•

Vyjměte z helmy polstrování v oblasti tváří (dle instrukcí helmy).

•
•
•

Odstraňte těsnění helmy speciálním nářadím (Obr.
1).
Těsnění odstraňte celé, jako je na obrázku 1; tím,
že tak učiníte, odstraníte i polstrování.
Odstraňte „N-Com“ zástrčky, které naleznete v
těsnění zadní strany skořepiny.

Obr. 1
•

Před tím, než začnete instalovat N-Com zařízení, odstraňte veškerý pěnový materiál nacházející se v helmě.

Pozn.: Nevyhazujte vyplňující materiál v případě, že si přejete v budoucnu používat helmu bez N-Com zařízení.
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3.1.

Instalace ESS systému do helmy

•

Umístěte zařízení v k tomu určeném krytu v zadní
části helmy, zatlačte úplně do drážky (Obr. 2).

Důležité: ujistěte se, že FLEX kabel není vytáhnutý příliš
těsně.

Obr. 2

•
•

Otevřete gumový kryt zařízení ESS
Smontujte okraje těsnění a zajistěte použitím
speciálního šroubu (Obr. 3.

Obr. 3
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3.2.

Intalace ESS systému do helmy

Použijte speciální adapter specificky určený pro Váš model helmy. Na každém adaptéru je uvedeno písmeno
označující konkrétní adapter pro daný model helmy, viz. následující tabulka:
PÍSMENO NA ADAPTÉRU
A
B
C
D

KOMPATIBILNÍ MODEL HELMY
N100-5/PLUS, N90-3, N80-8, N87/PLUS, N70-2 GT/X
N40-5 GT/-5, N40/FULL
N44/EVO
N104/EVO/ABSOLUTE

ADAPTER “A”

•

Obr. 4

10

Adapter “A” je vybaven oboustranně lepící páskou,
rozdělenou do tří sekcí. Na daný adaptér sejměte
tu část ochranné vrstvy lepící pásky, která
odpovídá tomuto konkrétnímu ESS adaptéru.

ESS
MODEL HELMY N100-5, N70-2 GT/X
•
Po opětovném umístění těsnění okraje skořepiny zcela odstraňte fólii oboustranné lepicí pásky (část 1, 2, 3).
•
Položte adaptér „A“ na skořepinu přilby podle předem definované šablony. Adaptér musí odpovídat liniím
helmy a musí umožňovat snadný přístup k šroubu těsnění okraje skořepiny (obr. 5).
•
Zavěste světlo na adaptér a posuňte jej dolů (obr. 6).

Obr. 5

Obr. 6
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HELMA N90-3
•
Jakmile přemístíte okrajové těsnění skořepiny odlepte část 1. a 2. fólie oboustranné lepicí pásky. Pozn.:
Doporučuje se odříznout kousek zbývajícího pásky tak, aby nebyl viditelný po nasazení adaptéru na skořepinu
přilby.
•
Naneste adaptér „A“ na skořepinu přilby podle předem definované šablony. Adaptér musí odpovídat liniím
helmy a musí umožňovat snadný přístup k šroubu těsnění okraje skořepiny (obr. 7).
•
Zavěste světlo na adaptér a posuňte jej dolů (obr. 8).

Obr. 7
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Obr. 8

ESS
MODEL HELMY N87, N80-8
•
Jakmile přemístíte okrajové těsnění skořepiny odlepte části 2. a 3. fólie oboustranné lepicí pásky. Pozn.:
Doporučuje se odříznout kousek zbývajícího filmu tak, aby nebyl viditelný po nasazení adaptéru na skořepinu
přilby.
•
Vložte ohebný kabel systému ESS do otvoru adaptéru „A“, jak je znázorněno na obr. 9.

•

•

Otočte adaptér a naneste jej na skořepinu přilby.
Adaptér musí odpovídat liniím helmy a musí
umožňovat snadný přístup k šroubu těsnění
okraje skořepiny (obr. 10).
Připojte světlo k adaptéru a posuňte jej dolů
(obr. 11).
Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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UMÍSTĚNÍ ADAPTÉRU NA “B”, ”C” AND ”D”

•
•
•

Vyberte adaptér pro váš model přilby.
Nalepte oboustrannou lepicí pásku dodanou s
adaptérem (obr. 12).
Po přemístění okraje těsnění zcela odstraňte fólii z
oboustranné lepicí pásky.

Obr. 12

•
•
•

Vložte ohebný kabel ze systému ESS do otvoru adaptéru, jak je znázorněno na obr (obr. 13).
Otočte adaptér a naneste jej na skořepinu přilby. Adaptér musí odpovídat liniím helmy a musí umožňovat
snadný přístup k šroubu těsnění okraje skořepiny (obr. 14).
Připojte světlo k adaptéru a posuňte jej dolů (obr. 15).

Obr. 13
14

Obr. 14

Obr. 15

ESS
•

Odstraňte ochrannou fólii ze systému ESS.

3.3.

Odstranění zařízení ESS z helmy

Pro odstranění
následovně:

zařízení

ESS

z

helmy

postupujte

• Zatlačte kontrolku systému ESS nahoru, abyste ji
uvolnili z adaptéru a měli volný přístup k okrajovému
těsnění skořepiny (obr. 16).
Obr. 16

• Odstraňte polstrování v oblasti tváří a těsnění
skořepiny.
• S pomocí plochého šroubováku (nebo podobného
nástroje) zcela odstraňte zařízení ESS z helmy a znovu
připevněte polstrování v oblasti tváří a okrajové
těsnění (Obr. 17).
Obr. 17

15

CZ
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ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zařízení ESS je vybaveno menu se třemi režimy: SIGNÁL
NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ, ZADNÍ SVĚTLO, SVĚTLO PRO
ŠPATNÉ VIDITELNOSTNÍ PODMÍNKY.
K procházení menu stačí krátce stisknout tlačítko funkcí. Při
každém stisknutí tlačítka se systém přepne do dalšího režimu.
ŘEŽIM
ZAPNOUT/VYPNOUT
1

SIGNÁL NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ

• Signál pro nouzové zastavení

2

ZADNÍ SVĚTLO

3

SVĚTLO PRO ŠPATNOU VIDITELNOST

TLAČÍTKO FUNKCÍ

16

FUNKCE
• Zapnutí/vypnutí zařízeni
• Režim nastavení
•
•
•
•

Signál pro nouzové zastavení
Stálé zadní světlo
Signál pro nouzové zastavení
Blikající světlo pro případ špatné viditelnosti

ESS
Zapnutí
Vypnutí

Zmáčkněte tlačítko funkcí, dokud se nerozsvítí LED diody. Pokaždé, když se zařízení zapne, je
automaticky v režimu 1.
Pro vypnutí systému zvolte režim . Krátce stiskněte tlačítko funkcí a uvolněte ho pro
přechod z jednoho režimu do druhého. Vypnutí je potvrzeno, pokud horní LED diody
zablikají čtyřikrát.

Pozn.: Pokud jedete se spolujezdcem, je doporučeno zařízení na helmě řidiče vypnout.
4.1.

Funkce automatického vypnutí / zapnutí

Zařízení nemusí být zapínáno a vypínáno pokaždé, když použijete svou motorku: díky pohybovému akcelerometru se
zařízení přepne do režimu "hlubokého spánku" pokaždé, když helma po více než 60 sekund není v pohybu. Zařízení
se plně zapne, jakmile je detekován pohyb a automaticky se přepne do režimu, který byl použit naposled.

17
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REŽIM 1 – SIGNÁL NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ

Zařízení ESS je vybaveno systémem LED diod, které podpoří nouzové zabrzdění. V případě, že potřebujete náhle
zabrzdit, LED diody na zařízení ESS začnou na několik sekund blikat.
Citlivost signálu zastavení může být nastavena ve třech různých úrovních:
• Nízká: signál zastavení se zapne pouze v případě náhlého zastavení
• Střední
• Vysoká: signál zastavení se zapne i při mírném brždění
Zařízení ESS je přednastaveno na úroveň: VYSOKÁ.
Změnu úrovně provedete následovně:
• Přepněte zařízení do režimu nastavení: začnete, když je zařízení ESS vypnuté, zmáčknete tlačítko funkcí a přidržíte
zmáčknuté více než 7 sekund - dokud LED diody nezačnou rychle blikat.
• NASTAVENÍ ÚROVNĚ: NÍZKÁ: zmáčkněte tlačítko funkcí a držte zmáčknuté, dokud LED diody jednou nezablikají,
pro potvrzení své volby uvolněte tlačítko. Nyní se zařízení vypne.
• NASTAVENÍ ÚROVNĚ: STŘEDNÍ: zmáčkněte tlačítko funkcí a držte zmáčknuté, dokud LED diody nezablikají dvakrát,
pro potvrzení své volby uvolněte tlačítko. Nyní se zařízení vypne.
• NASTAVENÍ ÚROVNĚ: VYSOKÁ: zmáčkněte tlačítko funkcí a držte zmáčknuté, dokud LED diody nezablikají třikrát,
pro potvrzení své volby uvolněte tlačítko. Nyní se zařízení vypne.
Přechod z jedné úrovně do druhé se provádí dle
následujícího pořadí:

18
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Pozn.: : Signál nouzového zastavení lze aktivovat v režimech 1, 2, 3.
Pozn.: Na webu www.n-com.it / sekce podpora najdete video tutoriál, který ukazuje, jak upravit citlivost brzdového
světla.

6.

REŽIM 2 – ZADNÍ SVĚTLO

Zadní světlo umožňuje na zařízení ESS aktivovat spodní LED diody a ponechat je zapnuté v průběhu celé jízdy.
Pokud je zapnuté světlo nouzového zastavení během brzdění, všechny LED diody začnou rychle blikat.

7.

REŽIM 3 – SVĚTLO PRO SNÍŽENOU VIDITELNOST

Světlo pro snížené podmínky viditelnosti Vám umožní být lépe vidět během mlhy nebo za snížené viditelnosti. Pokud
zvolíte tento režim, spodní LED diody zařízení ESS budou nepravidelně blikat.
Pokud je zapnuté světlo nouzového zastavení během brzdění, všechny LED diody začnou rychle blikat.

19
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BATERIE A NABÍJENÍ

Během používání zařízení systém upozorní uživatele, když se blíží vybití baterie. Horní LED diody začnou blikat, což
znamená, že baterie je v "rezervním" režimu.
8.1.

Nabíjení zařízení

• K nabití zařízení je potřeba jej připojit do nabíječky
skrze USB kabel dodávaný jako standartní vybavení.
• Během nabíjení LED diody zařízení ESS blikají.
• Jakmile je zařízení plně nabité, LED diody zhasnou.

Obr. 18

Pozn.: Pokud nemáte v úmyslu používat zařízení N-Com po delší dobu, je potřeba zařízení před uložením zcela dobít.
Pozn.: V případě, že se zařízení nepoužívá delší dobu, je dobré jej plně dobít přinejmenším jednou za 6 měsíců, tak se
vyhnete poškození baterie.
Pozn.: V případě, že je zařízení N-Com bez nabíjení po dobu delší než 6 měsíců, je možné, že se systém nezapne; v
takovém případě nabíjejte zařízení N-Com po dobu alespoň 24 hodin (i když bliká modrá signalizační LED dioda),
poté zkuste znovu zapnout přístroj.

20
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9.

ZÁRUKA

Prostřednictvím tohoto ZÁRUČNÍHO DOKLADU Nolangroup kupujícímu zaručuje, že je výrobek v okamžiku nákupu
bezvadný, pokud jde o materiál a zpracování.
Prosíme vás, abyste si:
•
Přečetli upozornění týkající se bezpečnosti a správného používání.
•
Prostudovali záruční podmínky.
•
Uschovejte originál nákupního dokladu. V případě oprav v rámci záruky je třeba tento doklad předložit. V
těchto případech je třeba výrobek doručit výrobci, u kterého byl zakoupen.
9.1.

Rozsah a platnost záruky

V případě zjištění závady, na kterou se vztahuje tento záruční list, ve lhůtě stanovené v seznamu na webových
stránkách (Podpora / Návody k použití) a v závislosti na zemi nákupu (rozhodující je datum nákupu na prodejním
dokladu), Nolangroup prostřednictvím své distribuční sítě po přezkoumání vady zajistí její opravu nebo výměnu
poškozeného výrobku. Nolangroup poskytne veškerý materiál a pracovní síly, které jsou přiměřeně nutné k
odstranění nahlášené vady s výjimkou případů, kdy k poškození došlo jedním ze způsobů uvedených v následujícím
odstavci "Výjimky a omezení záruky".
9.2.

Výjimky a omezení záruky

Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a zpracování.
Nolangroup nezodpovídá za vady výrobku vzniklé zcela či částečně z jiných důvodů, mimo jiné včetně:
•

Vad či poškození vyplývajících z použití výrobku za jiných než běžných podmínek.
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Poškození způsobeného nesprávným použitím, které je v rozporu s běžným upotřebením v souladu s návodem
k použití a údržbě výrobku, dodaným Nolangroup.
Nedbalosti a běžného opotřebení vnitřních a vnějších částí.
Jakéhokoli poškození vzniklého v důsledku nehody.
Jakékoli úpravy či poškození, které na helmě či systému N-Com provedl uživatel či třetí strany.
Použití nekompatibilního příslušenství neschváleného Nolangroup pro zakoupený model N-Com.
Spotřebních částí podléhajících opotřebení či otěru jako například dobíjitelné baterie a spojovacích kabelů mezi
systémy N-Com a jinými zařízeními.
Správného fungování kombinace výrobek/periferní zařízení, když je výrobek používán spolu s příslušenstvím
nebo zařízeními, u nichž si firma Nolangroup neověřila kompatibilitu.
Všech zvláštních specifických a subjektivních situací, které mohou nastat při dynamickém používání helmy,
mimo jiné například nepohodlí během řízení nebo aerodynamických šumů a hvízdání.

Nolangroup v žádném případě nezodpovídá za náhodné či následné škody (mimo jiné včetně poranění osob)
vzniklé v důsledku nedodržení povinností, které vyplývají z této záruky týkající se výrobků Nolangroup.
9.3.

Postup pro zaslání případných reklamací

V případě jakékoli reklamace, na niž se vztahuje tato záruka, musí kupující o domnělé zjištěné vadě uvědomit přímo
výrobce, u kterého byl systém N-Com zakoupen, přičemž musí současně předložit výrobek, jenž je předmětem
reklamace, a kopii daňového dokladu.
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA VÝROBCE, DOPORUČUJEME VÁM, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLI NÁVOD K POUŽITÍ
PŘILOŽENÝ K VÝROBKU.
ZÁRUKA PLATÍ VÝHRADNĚ ODE DNE ZAKOUPENÍ PO DOBU STANOVENOU PRO ZEMI NÁKUPU - viz seznam na
webových stránkách (Podpora / Návody k použití).
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V případě opravy či výměny zboží v rámci záruky nebude tato záruka prodloužena. Dojde-li proto k výměně výrobku
či jeho části, nezačne záruka na výrobek nebo jednotlivý vyměněný komponent znovu plynout, přičemž je třeba brát
v úvahu datum zakoupení původního výrobku.
Pokud firma Nolangroup provede opravu či výměnu výrobku, pouze u oprav či výměn elektronických komponentů
se bude na daný výrobek vztahovat záruční doba rovnající se zbývající době trvání původní záruky nebo devadesáti
(90) dnům od data opravy (podle toho, které období je delší).
Oprava či výměna může být provedena také s použitím repasovaných komponentů s rovnocennými funkčními
vlastnostmi. Vyměněné části či komponenty zůstanou v majetku Nolangroup.
NOLANGROUP SI VYHRAZE PRÁVO KDYKOLI BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT VLASTNOSTI VÝROBKŮ,
POKUD JDE O FUNKČNOST, KOMPATIBILITU A SOFTWARE.
Tato záruka nemá vliv na práva zákazníka v rámci platné vnitrostátní jurisdikce a na práva spotřebitele ve vztahu k
prodejci stanovené v kupní smlouvě.
9.4.

Označení výrobku

Výrobky N-Com jsou označeny kódem, který umožňuje sledovatelnost a identifikaci výrobku.
Identifikační kód je uveden na přilnavé etiketě nalepené na systém ESS.
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