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SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER 
 

 

Tillykke med dit nye N-Com produkt. 

 

N-Com B802 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og 

i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig produktudvikling 

har ført til opnåelse af højeste lydkvalitet. 

 

Du bedes venligst grundigt at læse brugsanvisningerne igennem, før du 

anvender produktet. 

 

Til yderligere informationer angående B802, for at vise en tutorial video samt for 

at installere den senest opdaterede firmware-version, kan du besøge webstedet 

www.n-com.it  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verdensmærket og logoet Bluetooth® er registrerede varemærker, ejet af Bluetooth SIG, Inc. og 

enhver brug af disse mærker af N-Com er under licens. Andre varemærker og mærkenavne er af de 

pågældende ejere. 

 

 

http://www.n-com.it/
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1. ADVARSLER OG SIKKERHED 
Produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU (RED). Den fuldstændige 

overensstemmelseserklæring kan downloades på følgende link: www.n-com.it 

 

Læs omhyggeligt denne brugervejledning. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse 

regler ikke, kan der opstå farlige situationer. 

 

Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på 

væddeløbsbaner og lignende. 

Pas på: Installering af N-Com medfører en vægtforøgelse på cirka 80-120 gram udover vægten på 

styrthjelmen og andet udstyr. 

Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor at 

styrthjelmen sammen med polstringen bliver våde indvendigt, for ikke at risikere at beskadige systemet. 

Kommer der vand ind i styrthjelmen, fjern hjelmens polstringshætte og lad den lufttørre. 

 

1.1. Trafiksikkerhed 

Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende 

bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må det kun foretages, når 

køretøjet holder stille.  

 

Herunder i særdeleshed: 

• Forudindstil telefonen til automatisk besvarelse (se anvisningerne til telefonen for at foretage denne 

justering). Hvis telefonen ikke er udstyret med denne funktion, skal du, før du svarer på indkommende 

opkald, standse køretøjet et passende sted, hvorefter du kan besvare opkaldet.  

• Foretag ikke opkald under kørslen. Stands køretøjet på et sikkert sted, hvorefter du kan foretage 

opkaldet.  

• Juster lydstyrken således, at den ikke forstyrrer eller distraherer dig under kørslen og samtidig giver dig 

mulighed for tydeligt at høre udefra kommende lyde.  

• Brug ikke mobiltelefonen eller andre ting, der er tilsluttet N-Com systemet under kørslen. 

• Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen 

har højeste prioritet. 

 

1.2. Tænd kun i sikre områder 

• Ved anvendelse af N-Com overhold alle begrænsninger og anvisninger i forbindelse med brug af 

mobiltelefoner. 

• Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret kan 

forårsage forstyrrelser eller farlige situationer. 

• Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold ved benzintanken. 

Brug ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter. 

• Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer 

 

1.3. Interferenser 

Alle telefoner og udstyr, der udsender trådløse transmissioner, er udsat for interferenser, der kan forringe 

brugen af det tilsluttede udstyr. Disse interferenser skyldes ikke en fejl i N-Com systemet. 

 

1.4. Sådan bruges produktet rigtigt 

Brug kun udstyret i normal indstilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, 

foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet. 

 

http://www.n-com.it/
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Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet og lydkilderne, der er tilsluttet, før systemet tages i brug under 

kørslen. 

Pas på: Hvis lydstyrken er for høj, kan det medføre høreskader. 

Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt 

sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com systemet i 

henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-Com forhandleren.  

Pas på: Aflytning af andre apparater må ikke få indflydelse på kørslen, der skal have førsteprioritet. Foretag 

derfor håndtering af det elektroniske udstyr og af N-Com systemet, mens køretøjet holder stille og i 

overholdelse af færdselsloven. 

Bemærk: hvis relevant, N-Com systemet gør det muligt at modtage FM-radio signalet. Licens betales af 

brugeren. 

 

1.5. Kvalificeret personale 

Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I 

tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din forhandler SHARK. Styrthjelmen er 

sikkerhedsudstyr; indgreb på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske system kan være farligt 

og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien. 

 

1.6. Tilbehør og batterier 

• Brug udelukkende fabrikant-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel. 

• Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af garantien. 

• Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr. 

• Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i 

stikket og ikke i selve kablet. 

• Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne. 

• Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede. 

• Kortslut ikke batteriet. 

• Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 0° / +45°C (Lader);  -10° / +55°C (I brug). 

• Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje temperaturer! 

• Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse 

med de lokale forskrifter. 

• Tag aldrig styrthjelmen på mens batteriet lades. 

• Styrthjelmen må aldrig efterlades inden for rækkevidde af børn uden tilsyn, for at undgå at de kan få 

adgang til forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader. 

 

1.7. Skrotning 

Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, 

hvis systemet skal tages ud af styrthjelmen.  

Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger: 

 

 

• Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder, at produktet inden for 

det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt.  

• Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald.  

• Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening. 

• I Europa-fællesskabets lande, er det forhandleren, der ved salg af det nye udstyr sikrer  tilbagelevering 

uden omkostninger af det udbrugte udstyr på betingelse af,  at det drejer sig om et tilbageleveret udstyr 

mod et solgt udstyr. 

• For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparat, kan du kontakte din kommune, 

dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet. 
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2. PAKNINGENS INDHOLD 

De følgende dele findes i N-Com B802 pakken: 

 
 

 
N-Com B802 

 
 

Højttaler (2x) Mikrofon 

 

 

USB C-ledning Skum til mikrofon 
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3. INSTALLATION I STYRTHJELMEN 

Vigtigt: Før du installerer N-Com-systemet, er det tilrådeligt at skrive produktidentifikationskoden ned. 

 

Du kan se installationsvideoen på webstedet www.n-com.it / Support-sektionen. 

 

• Fjern nakkerullen fra hjelmen (se hjelmens brugsanvisning). 

• Løsn komfortbøjlepuderne (se brugervejledningen til hjelmen). 

 

 
Billede 1 

• Tilslut det blå mikrofonstik til modstykket i 

pilenes retning (billede 1). 

• Tilslut det sorte stik på begge højttalere til 

modstykket i pilenes retning (billede 1). 

 

• Før du installerer B802-systemet i hjelmen, skal du sikre dig, at systemet er tændt korrekt. Tryk på 

"n"-tasten og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil den blå LED på tastaturet tændes, og du hører 

en tone i headsettet. Fortsæt med installationen.  

 

 
Billede 2 

• Sæt systemet ind på det rette sted på 

hjelmens bagside (billede 2), og sørg for at 

folde antennen forsigtigt sammen, mens du 

sætter den ind mellem polystyrenskallen og 

den ydre skal. 

• Skub systemet, indtil det er helt indsat. 

 

 
Billede 3 

• Placér højre og venstre højttaler på de 

pladser, der er fundet inde i polystyren 

kindpuderne (Billede 3). 
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Billede 4 

• Placér mikrofonen på forsiden af hjelmens 

højre side ved at sætte støttefoden på den 

velcro, der allerede er der, så mikrofonen er i 

højde med munden (Billede 4). 

 

 
Billede 5 

Advarsel: Kontroller, at den side af 

mikrofonstøtten, hvorpå der står "n-com", 

vender ud mod hjelmens yderside (Billede5). 

 

Advarsel: For at undgå bevægelse skal du 

anbringe mikrofonstøtten på en sådan måde, 

at stangen er i kontakt med kanten af 

polstringen (Billede 5). 

 

• Rengør skallens ydre overflade grundigt for at sikre, at det selvklæbende tastatur hæfter 

ordentligt. Før limningen skal du kontrollere, at skallen er tør og fri for fedt og snavs. 

 

Vigtigt: Før du limer tastaturet fast, skal du udføre nogle positioneringstest for at kontrollere, at 

hjelmens hageskærm kan bevæges uden hindringer. 
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• Fjern beskyttelsesfilmen fra bagsiden af det selvklæbende tastatur ved hjælp af den relevante fane 

(Billede 6). 

Bemærk: tastaturet skal limes helt fast på skallen, så det ikke overlapper kanten. 

 

• Juster tastaturets sorte bøjning med rillen på kanten af kabinettet (Billede 7). 

Advarsel: tastaturets bøjle må ikke være længere end til rillen for at undgå problemer med at åbne 

og lukke hagesmækken (fig. 8). 

 

 
Billede 6 

 
Billede 7 

 
Billede 8 

 

 
Billede 9 

• Lim tastaturet på skallen, og tryk på hele overfladen for at 

opnå den rette klæbning (Billede 9). 

 

Bemærk: Hvis tastaturet ikke er i den korrekte position, skal du 

straks fjerne det forsigtigt fra hjelmen og gentage placeringen. 

Bemærk: Det tager op til 24 timer, før klæbemidlet hæfter helt. I 

denne periode må hjelmen ikke udsættes for atmosfæriske 

stoffer. 

 

• Fjern beskyttelsesfilmen fra bagsiden af tastaturets stik (Billede 10). 

• Fold den sorte flex ind i hjelmen, og sæt tastaturkontakten ind mellem skallen og polystyren 

kindpuden (Billede 11). 

• Lim tastaturkontakten fast på skallen (Billede 12). 

 

 
Billede 10 

 
Billede 11 

 
Billede 12 

 

• Flyt begge kindpuder (se hjelmens brugsanvisning). 
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Billede 13 

 
Billede 14 

• Før USB-C-kablet gennem 

hullet i nakkerullen (Billede 

13). 

 

• Før USB-C-kablet ind i det 

elastikbånd, der findes på 

komfortpolstringen (Billede 

14). 

 

• Anbring kabler og stik således, at de ikke hindrer genindsættelse af komfortpolstringen. 

• Genplacer nakkerullen inde i hjelmen (se hjelmens brugsanvisning). 

 

Advarsel: Når nakkerullen sættes på plads, skal du være opmærksom på ikke at afbryde tastaturet, 

mikrofon- og højttalerstikkene. 

 

4.  FJERNELSE AF SYSTEMET 

For at fjerne systemet fra hjelmen skal du gå frem som ved installationen og fjerne de forskellige dele. 

 

For at fjerne tastaturet skal du bruge et fladhovedet værktøj til at løfte det. 

Den dobbeltklæbende tastaturtape kan fjernes, hvis systemet ikke længere bruges. Det kan dog ikke 

genbruges, da det har mistet sine klæbende egenskaber. Kontakt din lokale forhandler for at få en ny 

dobbeltklæbende tastaturtape. 
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5. GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 

Bemærk: Inden N-Com anordningen anvendes første gang, bør batteriet oplades fuldstændigt i mindst 

10 timer. For at opnå bedste batteriydelse tilrådes det for de første opladninger at foretage komplette 

opladninger.  Efter disse opladninger kan batteriet oplades i kortere perioder. Når det er muligt, er det 

dog bedst at foretage hele opladningsprocessen. 

 

Tænding 
Tryk og hold tasten ”n” nede i ca. 2 sekunder til advarselslampen tænder 

og til den vokale meddelelse lyder. 

Slukning 
Tryk og hold tasten “n” nede i ca. 4 sekunder til advarselslampen slukker 

og til den vokale meddelelse lyder. 

 

5.1. Justering af lydstyrke 

Ved at trykke på tasten “” eller på tasten “” er det muligt nemt at justere lydstyrken. Når 

lydstyrken når op til det højeste eller laveste niveau, lyder der et akustisk signal. 

Det er muligt at ændre nogle af lydstyrkens parametre ved brug af Appen til smartphone N-Com 

EASYSET eller af computerprogrammet N-Com EASYSET (kap. 5.4). 

 

Bemærk: Lydstyrken indstillet i løbet af rejsen gemmes ikke i hukommelsen når systemet slukkes. 

Hver gang N-Com systemet tændes, er lydstyrkeniveauet genoptaget til det standardindstillede 

lydstyrkeniveau. 

 

5.2. Auto On / Off Funktion 

Hvis styrthjelmen ikke bevæges i mere end 120 sekunder, indkobler B802-systemet “Deep sleep” 

funktionen (dvalestand). Systemet genoprettes fuldstændigt så snart en bevægelse opspores. Hvis 

systemet er i “deep sleep” modus i mere end 3 dage, slukkes det fuldstændigt For at tænde igen for 

det, tryk på tændingstasten. 

 

Som standard er AUTO ON/OFF-funktionen slået til på din B802-enhed. Men ønskes dette aktiveret 

kan denne funktion aktiveres/deaktiveres via konfigurationsmenuen (se kapitel 7). 

 

5.3. Flersprogede talemeddelelser 

N-Com systemet giver talemeddelelser vedrørende systeminformationer og aktive funktioner du har 

aktive. 

Sproget er som standard engelsk, men med en firmware opdatering, som kan installeres fra N-Com 

EASYSET programmet, kan dette ændres. Se hvordan sproget ændres under HELP instruktioner online.  

 

Tilgængelige sprog: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Hollandsk. 

 

 

 

Defaultfunktionen er aktiveret på anordningen. 

Det er muligt at aktivere / afbryde funktionen “TALEMEDDELELSER” ved brug af 

N-Com EASYSET programmet eller af APP N-Com EASYSET Appen.  
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5.4. N-Com EASYSET 

 

“N-Com EASYSET” er programmet der gør det muligt at drive og konfigurere N-Com 

systemet. Programmet downloades fra Internet web-stedet www.n-com.it i 

“Support/Download” afsnittet. Funktionerne, der også kan styres fra N-Com EASYSET 

beskrives i det følgende med det relevante ikon. 

 

 

N-Com systemet kan driver ved brug af den dedikerede applikation “N-Com EASYSET”, 

der gør det muligt at konfigurere og at styre N-Comsystemet direkte fra Smartphonen.  

N-Com applikationen kan downloades gratis fra  Google Play eller fra Apple Store. 

For yderligere detaljer, henvises der til web-stedet www.n-com.it 

Funktionerne, der også kan styres fra N-Com EASYSET applikationen angives med det 

relevante ikon. 

 

5.5. Firmware opdateringer 

N-Com systemets firmware opdateringer kan foretages ved brug af N-Com EASYSET 

computerprogrammet. 

 

• Download N-Com EASYSET programmet fra N-Com websiden – afsnit 

“Bistand”/”Download”/”Software”. 

• Forbind N-Com systemet til computeren og åben N-Com EASYSET programmet. 

• Følg indikationerne indtil programmet genkender N-Com systemet. 

• På skærmbilledet "FIRMWARE OPDATERING" vælg det ønskede sprog fra rullemenuen. 

• Tryk på tasten "DOWNLOAD” og gem filen på computeren. 

• Tryk på tasten "OPDATER" og vent på, at firmwaret opdateres. 

 

Udgivelsesnoterne for den nyeste firmware version er tilgængelige på webstedet www.n-com.it – afsnit 

“Bistand”/”Download”/”Software”. 

http://www.n-com.it/
http://www.n-com.it/
http://www.n-com.it/
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6. TILKNYTNINGSMENU 

Alle Bluetooth tilknytningerne foretages på denne måde. 

 

For at få adgang til tilknytningsmenuen, startende med slukket N-Com system, tryk og hold “n” tasten 

indtrykket i 4 sekunder. 

I menuen “Tilknytning”, tryk på tasterne “” og “” for at bladre igennem de forskellige emner i 

menuen. 

 

Emnerne i menuen “Tilknytning” er de følgende: 

A. Tilknytning af telefon (kap. 8) 

B. Tilknytning af samtaleanlæg (kap. 14) 

C. Tilknytning af andre N-Com (kap. 14.2) 

D. Tilknytning af Universal Intercom (kap. 15) 

E. Tilknytning af en anden telefon (kap. 9) 

F. GPS-tilknytning (kap. 12) 

G. Tilknytning af fjernbetjening (kap. 16) 

H. Slette alle tilknytninger 

For at slette alle Bluetooth tilknytningerne, der er lagret i anordningens hukommelse, tryk på 

tasten “” eller “” til den vokale meddelelse ”Delete all pairings” (“Slette alle tilknytninger”) 

lyder. 

Tryk på bekræftelsestasten “n” for at slette alle Bluetooth anordningerne, der er lagret i 

hukommelsen. 

I. Afbrydelse af konfigurationsmenuen 

For at afbryde “Tilknytningsmenuen” tryk på tasten “” eller “” til den vokale meddelelse ”Exit 

the configuration” (“Afbrydelse af konfigurationsmenu”) lyder. 

Tryk på bekræftelsestasten “n” for at afbryde menuen “Tilknytning”. 

 

Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 15 sekunder, efterlader anordningen “Konfigurationsmenuen” 

automatisk. 

 

7. KONFIGURATIONSMENU 

Alle N-Com systemets indstillinger foretages på denne måde. 

 

For at få adgang til konfigurationsmenuen, startende med tændt N-Com system, tryk på tasterne “” 

og “” i 4 sekunder. 

I menuen “Konfiguration”, tryk på tasterne “” og “” for at bladre igennem de forskellige emner i 

menuen. 

 

Emnerne i menuen “Konfiguration” er de følgende: 

A. Hurtigt opkald (kap. 10.1) 

B. Smart Navi System (kap. 10.3) 

      Tryk på tasten "n" for at aktivere/deaktivere funktionen. 

C. Auto On / Off (kap. 5.2) 

      Tryk på tasten "n" for at aktivere/deaktivere funktionen. 

D. Multitasking Audio (kap. 13) 

      Tryk på tasten "n" for at aktivere/deaktivere funktionen. 

E. Øgning af gennemsnitlig lydstyrke 

Ved at aktivere “Øgning af gennemsnitlig lydstyrke” (Audio Boost), bliver alle kilderne der findes i 

anordningen afspillet ed en højere lydstyrke, der muligvis er mindre klar. 
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Tryk på bekræftelsestasten “n”, for at aktivere/deaktivere funktionen, der som standardindstilling 

ikke er aktiveret på anordningen. 

F. Nulstilling (Reset) 

For at nulstille og genoprette anordningens fabriksindstillinger, tryk på tasten “” eller “” til 

den vokale meddelelse “Factory Reset” lyder. 

Tryk på bekræftelsestasten “n” for at genoprette alle anordningens fabriksindstillinger. 

G. Afbrydelse af konfigurationsmenuen * 

For at afbryde “Konfigurationsmenuen” tryk på tasten “” eller “” til den vokale meddelelse 

”Exit the configuration” (“Afbrydelse af konfigurationsmenu”) lyder. 

Tryk på bekræftelsestasten “n” for at afbryde menuen “Konfiguration”. 

 

Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 15 sekunder, efterlader anordningen “Konfigurationsmenuen” 

automatisk. 

 

8. TILKNYTNING AF TELEFON / MP3 AFSPILNING 

• Kontroller, at B802 er slukket. 

• Indstil systemet i “Menu Tilknytning”: tryk og hold tasten “n” nede i 4 sekunder, til den vokale 

meddelelse ”Pairing up Menu” (“Menu Tilknytning”) lyder. 

• Tryk på knappen “” og vælg emnet “Tilknytning af telefon”. 

• Aktivér søgning af Bluetooth anordninger på telefonen. 

• Vælg N-Com anordningen. Hvis der anmodes om password, indtast koden 0000 (fire nuller). 

• Efter få sekunder aktiveres forbindelsen mellem de to kilder. 

 

Bemærk: Tilslutningen lagres i hjelmen og i telefonen, og den går ikke tabt, når disse anordninger 

slukkes. Denne procedure foretages derfor kun én gang. 

 

Automatisk forbindelse 
Efter at Bluetooth anordningen er blevet tilsluttet, starter forbindelsen 

automatisk, når systemet tændes.  

Manuel tilslutning 

Hvis tilslutningen ikke starter automatisk, er det muligt at tilslutte 

manuelt fra Bluetooth kilden, eller ved at trykke tasten “n” nede i ca. 2 

sekunder. 

 

9. TILKNYTNING AF EN ANDEN TELEFON 

B802-systemet er i stand til at tilsluttes samtidig til to Bluetooth telefoner. 

 

Den anden telefon (sekundær kilde) er i stand til at modtage opkald, men ikke til at kalde. 

For at tilknytte den anden Bluetooth telefon (sekundær kilde): 

• Kontroller, at B802 er slukket. 

• Indstil systemet i menuen “Tilknytning”: Tryk og hold tasten “n” nede i 4 sekunder, til den vokale 

meddelelse ”Pairing up Menu” (“Menu Tilknytning”) lyder. 

• Tryk på knappen “” for at søge funktionen “Second mobile phone pairing” (“Tilknytning af en 

anden telefon”). 

• Aktivér søgning af Bluetooth anordninger på telefonen. 

• Vælg systemet N-Com på listen. Hvis der bliver anmodet om et password, indtast koden 0000 

(fire nul-tal). 

• Efter nogle sekunder aktiveres forbindelsen mellem anordningerne. 
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Bemærk: Tilslutningen lagres i hjelmen og i telefonen, og den går ikke tabt, når disse anordninger 

slukkes. Denne procedure foretages derfor kun én gang. 

 

Efter tilknytning af Bluetooth anordningen, gennemføres forbindelsen på automatisk måde, når 

systemet tændes. 

 

10. MOBILTELEFONEN 

For at parre n mobiltelefon til B802 systemet, følg proceduren, der er beskrevet i Kapitel 8. 

 

Svar på et opkald Tryk i kort tid på en hvilken som helst tast, når telefonen ringer. 

Vokalt svar (VOX phone) 

Når ringetonen lyder, udtal et hvilket som helst ord med høj stemme. 

Du kan aktivere/deaktivere ”VOX phone” funktionen med dit N-Com 

EASYSET program på din computer eller N-COM EASYSET APP på din 

smartphone. Funktionen er ikke aktiv mens intercom forbindelsen er 

aktiv. 

Støjassistent Tryk og hold tasten “n” nede i ca. 2 sekunder. 

Afslutning/nægtet opkald Tryk og hold tasten “n” nede i ca. 2 sekunder. 

Manuel telefon tilslutning Tryk og hold tasten “n” nede i ca. 2 sekunder. 

 

10.1. Hurtigt opkald  

 

 

Ved brug af programmet N-Com EASYSET, eller af applikationen App N-Com 

EASYSET, er det muligt at gemme 3 foretrukne telefonnumre, som man kan 

kalde ved brug af menuen “Hurtigt opkald”. 

 

Lagring af telefonnumre med hurtigt opkald 

For at tildele en eller flere numre til hurtigt opkald:  

• Åbn menuen konfiguration: Start med N-Com systemet tændt, tryk på tasterne “” og “” i 4 

sekunder. 

• Tryk på tasten “” eller “” til den vokale meddelelse ”Speed dial” (“Hurtigt opkald”) lyder. 

• Tryk på bekræftelsesknappen “n”. Den vokale meddelelse “Speed Dial 1” og “Phone connected”  

(“Hurtigt opkald 1” og “Telefon tilsluttet” ) lyder. 

• Tryk på tasterne “” eller “” for at vælge telefonnummeret til hurtigt opkald, man ønsker at 

tildele. Positionen lagret i hukommelsen bekræftes med den vokale meddelelse ”Speed Dial 1” / 

“Speed Dial 2” / “ Speed Dial 3” (“Hurtigt opkald 1” / “Hurtigt opkald 2” / “Hurtigt opkald 3”). 

• Kald det nummer, som man ønsker at tildele i det valgte hurtige opkald med den egne 

mobiltelefon (tilknyttet og tilsluttet N-Com systemet). Opkaldet afbrydes før modtagelse, og det 

valgte nummer gemmes med den pågældende vokal meddelelsesbekræftelse (“Save Speed Dial 1” 

/ “Save Speed Dial 2” / “Save Speed Dial 3” ”Gemme hurtigt opkald 1” / “Gemme hurtigt opkald 2” 

/ “Gemme hurtigt opkald 3”). 

 

Brug af numre lagret i hukommelsen 

For at få adgang til menuen “Hurtigt opkald” tryk samtidig på tasterne “n” og “” (”Speed Dial” 

“Hurtigt opkald”) og brug derefter tasterne “” og “” for at bladre igennem menuens emner. 

 

Tryk derefter på knappen “n” for at bekræfte valget af et blandt de følgende emner: 

• Last number redial (Genopkald af sidste nummer) 

• Speed Dial 1 (Hurtigt opkald 1) 
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• Speed Dial 2 (Hurtigt opkald 2) 

• Speed Dial 3 (Hurtigt opkald 3) 

• Cancelled (Slet) 

 

Hvis man ønsker at afbryde menuen “Hurtigt opkald”, tryk på tasterne “” og “” til meddelelsen 

”Cancelled” (“Slet”) vises, og trykke på “n” for at bekræfte. 

 

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 15 sekunder, afbrydes menuen “Hurtigt 

opkald”. 

 

10.2. Telefonkonference funktion 

Når et opkald modtages på mobiltelefonen, der er tilsluttet via Bluetooth til B802, afbrydes 

midlertidigt samtaleanlægget. Hvis man ønsker det, er det muligt at foretage telefonopkaldet med 

den anden styrthjelm ved at aktivere samtaleanlægget manuelt under opkaldet. 

 

Aktivering af telekonference 

I løbet af opkaldet, tryk kort på tasten “n” (kanal 1).  

I løbet af opkaldet, tryk 2 gange på tasten “n” (kanal 2). 

I løbet af opkaldet, tryk 3 gange på tasten “n” (kanal 3). 

Afbrydelse af telekonference I løbet af opkaldet, tryk kort på tasten “n”. 

 

Bemærk: “Telekonference” funktionen er udelukkende tilgængelig med N-Com serie 

“600”/”800”/”900” systemerne. 

 

10.3. Smart Navi System 

”SMART NAVI SYSTEM” funktion giver dig mulighed for at lytte til din navigation via din smartphone, 

selv mens du bruger intercom systemet til at tale i telefon. 

Lyden bliver midlertidigt stoppet så navigationen kan informere om retningsændringen eller anden 

relevant information hvorefter opkald eller radio igen vil aktiveres automatisk. 

 

Fra standard er ”SMART NAVI SYSTEM” deaktiveret på dit N-Com system. Men ønskes dette aktiveret 

kan denne funktion aktiveres/deaktiveres via konfigurationsmenuen (se kapitel 7). 

 

BEMÆRK: Med ”SMART NAVI SYSTEM” aktiveret, vil alle notifikationer fra din smartphone midlertidig 

afbryde lyden i dit N-Com system (f.eks. beskeder, mails, app-notifikationer osv.) 

 

 

 

Du kan aktivere/deaktivere ”SMART NAVI SYSTEM” funktionen med dit N-Com 

EASYSET program på din computer eller N-COM EASYSET APP på din 

smartphone 
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11. MUSIK VIA BLUETOOTH 

For at tilknytte en Mp3-afspiller til systemet B802, følg proceduren, der er beskrevet i kapitel 8. 

 

Start på afspilning (Play)  Tryk på tasten "" og hold den nede i ca. 2 sekunder 

Pausefunktion (Pause) 
Når afspilleren er tilsluttet og i gang, Tryk på tasten "" og hold 

den nede i ca. 2 sekunder. 

Næste spor (Skip) 
Når afspilleren er tilsluttet og i gang, tryk på tasten “” i 3 

sekunder. 

Forrigt spor (Rew) 
Når afspilleren er tilsluttet og i gang, tryk på tasten “” i 3 

sekunder. 

 

11.1. Deling af musik via Bluetooth (A2DP Sharing) 

I løbet af forbindelsen med samtaleanlæg er det muligt at starte afspilning af musik ved at Tryk på 

""-tasten i ca. 2 sekunder. Musikken kan så høres på begge systemerne. 

Delingen af musik afbryder midlertidigt samtalen i anlægget, som det er muligt automatisk at 

genoptage ved at afbryde musikafspilningen (tryk og hold ""-tasten nede i ca. 2 sekunder). 

 

Bemærk: Musikken der deles i samtaleanlægget kan styres fra begge systemer, der er i stand, 

eksempelvis, at ændre musiksporet ved at trykke på den pågældende styring. 

Bemærk: Når “Audio Multitasking” funktionen (kap. 13) er aktiveret, afbrydes funktionen “Deling af 

musik” midlertidig. 

Bemærk: Funktionen “Deling af musik” kan udelukkende anvendes med systemerne N-Com serie 

“600”/”800”/”900”. 

 

12. TILKNYTNING AF NAVIGATOR 

B802 er kompatibel med de mest udbredte satellit-navigatorer til motorcykler – For listen over de 

kompatible modeller og yderligere detaljer, henvis til web-stedet www.n-com.it 

 

• Kontroller, at B802 er slukket. 

• Indstil systemet i menuen “Tilknytning”: Tryk og hold tasten “n” nede i 4 sekunder, til den vokale 

meddelelse ”Pairing up Menu” (“Menu Tilknytning”) lyder. 

• Tryk på knappen “” for at søge funktionen “GPA pairing up” (“Tilknytning GPS”). 

• Aktivér søgning af Bluetooth anordninger på telefonen. 

• Vælg systemet N-Com på listen. Hvis der bliver anmodet om et password, indtast koden 0000 

(fire nul-tal). 

• Efter nogle sekunder aktiveres forbindelsen mellem anordningerne. 

 

Bemærk: Tilslutningen lagres i hjelmen og i telefonen, og den går ikke tabt, når disse anordninger 

slukkes. Denne procedure foretages derfor kun én gang. Efter tilknytning af Bluetooth anordningen, 

gennemføres forbindelsen på automatisk måde, når systemet tændes. 

 

Bemærk: Samtaleanlægget afbrydes automatisk hver gang navigatoren udsender en meddelelse, og 

det genaktiveres når meddelelsen er afsluttet.  

Hvis man ønsker at navigatorens stemme vedbliver aktiv også i løbet af samtaleanlæggets 

forbindelse, henvis til afsnit 13 “Audio Multitasking”. 

http://www.n-com.it/
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13. AUDIO MULTITASKING 

Audio Multitasking funktionen giver mulighed for samtidig at lytte til lyd der stammer fra forskellige 

kilder. 

Når Audio Multitasking funktionen er aktiveret, er det muligt at telefonsamtalerne, GPS-

instruktionerne og fællessamtalerne overlapper musikken eller anvisningerne for GPS-appen af en 

smartphone i baggrunden med nedsat lydstyrke. 

 

De mulige lydoverlapninger er listet herunder: 

 

 FREMHERSKENDE LYD BAGGRUNDSLYD 

A. SAMTALEANLÆG GPS 

B. SAMTALEANLÆG MULTIMEDIA LYD FRA SMARTPHONE 

C. TELEFONSAMTALE GPS 

D. GPS MUSIK FRA TELEFONEN 

 

Bemærk: 

• Audio Multitasking funktionen er kompatibel med Android anordningerne. På iOS anordningerne 

er Audio Multitasking funktionen begrænset. 

• Det er udelukkende muligt at anvende Audio Multitasking funktionen mellem systemerne N-Com 

serie ”800”/”900”. 

 

13.1. Aktivering / afbrydelse af Audio Multitasking funktionen 

Audio Multitasking funktionen er som standardindstilling ikke aktiveret på anordningen. 

Det er muligt at aktivere / afbryde funktionen ved brug af Konfigurationsmenuen (kap. 7), N-Com 

EASYSET programmet eller N-Com EASYSET appen. 

Efter aktivering / afbrydelse af funktionen er det nødvendigt at slukke og derefter tænde igen for N-

Com systemet for at gemme valget i hukommelsen. 

 

Bemærk: Når Audio Multitasking funktionen er aktiveret, afbrydes funktionen “Deling af musik” (kap. 

11.1) midlertidig. 

Bemærk: Når Audio Multitasking funktionen  er aktiveret, afbrydes funktionen “Intercom HD” 

midlertidig. 

 

13.2. Justering af lydstyrke 

Ved at øge eller reducere det fremherskende lydniveau, øges eller reduceres også lydstyrken i 

baggrunden. 

Det er muligt at justere det fremherskende lydniveau ved at indstille N-Com systemet (kap. 5.1). 

Det er muligt at justere lydstyrken i baggrunden ved brug af N-Com EASYSET appen (med aktiveret 

Audio Multitasking funktion). Lydstyrken i baggrunden er forindstillet på niveau 7. 

 

 

 

Det er muligt at aktivere / afbryde funktionen “Audio Multitasking” ved brug af 

N-Com EASYSET programmet eller af N-Com EASYSET appen. 
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14. SAMTALEANLÆG 

N-Com B802 systemet gør det muligt at kommunikere med andre N-Com systemer op til en 

maksimal rækkevidde på optil 500 m (på frit område, uden hindringer). Samtaleanlæggets 

rækkevidde  er afhængig af de anvendte N-Com systemer. 

 

Bemærk: Eventuelle hindringer, vejrtilstande og magnetiske felter kan have en betydelig indflydelse på 

kommunikationens vidde og kvalitet. 

Bemærk: Når du bruger Konference-funktionerne, er kommunikationsområdet lavere end det, der 

anvendes mellem to systemer. 

 

14.1. Tilknytning samtaleanlæg N-Com ”600”/”800”/”900” serien 

Vigtigt: nedenstående procedure er specifikt til parring af N-Com systemer fra “600”/”800”/”900” 

serien.  
 

• Tjek at enheden er slukket. 

• Indstil systemerne i “Tilknytning” menu: Tryk og hold tasten “n” ned i 4 sekunder, til den vokale 

meddelelse ”Pairing up Menu” (“Menu Tilknytning”) lyder. 

• Tryk på knappen “” på begge systemer til måden ”Intercom pairing” (“Tilknytning af 

samtaleanlæg”) vises. 

• På systemet A tryk på styringen for “lagringspositionen” hvor man ønsker at lagre B systemet. 

 

Tilknytning KANAL 1 Tryk kort på tasten “n”. 

Tilknytning KANAL 2 Tryk 2 gange på tasten “n”. 

Tilknytning KANAL 3 Tryk 3 gange på tasten “n”. 

 

• Tasterne på B-systemet må ikke trykkes ind. 

 

Forbindelsen mellem samtaleanlægget og den valgte kanal aktiveres automatisk når 

tilknytningsproceduren eB-systemet mmr afsluttet.  

 

 

Det er muligt ved brug af N-Com EASYSET appen at foretage tilknytningen “Intercom Easy 

Pairing”. Denne måde giver mulighed for at genkende og gemme N Com systemerne i 

hukommelsen ved brug af en QR-kode oprettet på den pågældende smartphone. 

Funktionen Intercom Easy Pairing er kun tilgængelig for systemerne N-Com serie 

”800”/”900”. 

 

14.2. Tilknytning af andre N-Com 

Vigtigt: nedenstående procedure er specifikt til tilknytning af N-Com systemer fra “800” serien med 

N-Com systemer, som IKKE er i “600”/”800”/“900” serien 1. 

• Tjek at enheden er slukket. 

• Sæt B802 enheden i “Tilknytning”: Tryk og hold tasten “ON” nede i 4 sekunder, til den vokale 

meddelelse ”Pairing up Menu” (“Menu Tilknytning”) lyder. 

• Sæt det andet N-Com-system i "Affiliation"-tilstand (se systemets brugermanual). 

• Tryk på “” på B802 enheden, indtil du kommer til menuen “Pairing up other N-Com” 

(“Tilknytning af andre Altri N-Com”). 

 
1 Bluetooth kit og Bluetooth kit2, er IKKE kompatible med 900 serien. 
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• På B802 enheden, tryk på “n”-knappen og vælg “pre-setting position” hvor du kan gemme den 

parrede enhed. 

 

Tilknytning KANAL 1 Tryk kort på tasten “n”. 

Tilknytning KANAL 2 Tryk 2 gange på tasten “n”. 

Tilknytning KANAL 3 Tryk 3 gange på tasten “n”. 

 

Forbindelsen mellem samtaleanlægget og den valgte kanal aktiveres automatisk når 

tilknytningsproceduren er afsluttet. 

 

14.3. Samtaleanlæg funktion (forbindelse en-til-en) 

For at oprette samtaleanlæggets forbindelse med en af systemerne der er lagret i hukommelsen, er 

det kun nødvendigt at trykke på styringen der betegner kanalen hvor den er blevet gemt.  
 

KANAL 1 tilslutning Tryk kort på tasten “n”. 

KANAL 2 opkald Tryk 2 gange på tasten “n”. 

KANAL 3 opkald Tryk 3 gange på tasten “n”. 

Afbrydelse af aktiv samtaleanlæg Tryk kort på tasten “n”. 

 

Bemærk: I det tilfælde hukommelsespositionen er tom, eller hvis det nævnte system ikke er 

tilgængeligt inden for den maksimale ydelse, eller hvis det er optaget i et telefonopkald, lyder det 

en vokal fejlmeddelelse.  

Bemærk: I det tilfælde systemet under samtaleanlæggets forbindelse ikke mere er inden for 

ydelsesområdet (afbrudt forbindelse af samtaleanlægget), prøver B802 automatisk at genoptage 

forbindelsen hver 8 sekunder. Dobbelte akustiske toner udsendes indtil samtaleanlæggets 

forbindelse genoptages.   

   Hvis man ikke ønsker at genoptage forbindelsen automatisk, tryk op tasten “n” for at standse 

forsøgene til automatiske genoptagelse af forbindelsen. 

 

Systemet B802 er forsynet med funktionen “VOX Intercom”, der muliggør den vokale 

aktivering/deaktivering af samtaleanlægget. 

For at VOX Intercom kan fungere korrekt skal funktionen være aktiveret på begge Bluetooth-

systemer, der er tilsluttet til samtaleanlægget. 

 

VOX Intercom funktionen er som standardindstilling ikke aktiveret på anordningen. 

 

  

Det er muligt at aktivere/deaktivere “VOX Intercom” funktionen og at udføre 

indstillingen af aktiveringsfølsomheden ved brug af programmet N-Com 

EASYSET eller ved brug af N-Com EASYSET applikationen.  

 

Hvis funktionen er aktiveret, fungerer systemet på denne måde. 

• Samtaleanlægget aktiveres automatisk når der udtales et ord med høj stemme i mikrofonen på en 

af de to styrthjelme.  

• Samtaleanlægget deaktiveres automatisk hvis begge brugere ikke taler inden for 20 sekunder. Hvis 

anlæggets samtale er blevet aktiveret ved at trykke på knappen til manuel forbindelse, skal 

samtaleanlæggets afbrydelse gennemføres manuelt. 
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Hvis VOX Intercom funktionern er aktiveret på anordningen men hvis den sidste tilsluttet kanal ikke er 

til rådighed eller tilgængelig, er det tilrådet midlertidigt at deaktivere VOX Intercom funktionen ved at 

trykke på tasten ““ i 5 sekunder. På denne måde er det muligt at undgå, at systemet prøver at 

forbindes til den sidst tilsluttede kanal, hver gang et ord udtales med høj stemme. 

Den midlertidige deaktivering af VOX slettes første gang N-Com anordningen slukkes, dvs. at hvis VOX 

Intercom funktionen er aktiveret (fra pc eller fra applikation), bliver den genoptaget ved næste 

gentænding. 

 

Note: VOX Intercom funktionen er kun tilgængeligt på N-Com ”800”/“900” serien. 

 

14.4. Smart Conference (Gruppe samtaleanlæg) 

Takket være funktionen “Smart Conference”, er det muligt at starte en konferencekommunikation 

mellem N-Com samtaleanlæggets systemer af serien ”800”/“900” tilknyttet på forhånd, og lagret i de 

3 ledige hukommelseskanaler. Alle systemerne skal være tændt og tilgængelige inden for 

ydelsesområdet.  

 

1. Hvert system skal først tilknyttes til alle de andre systemer:  B, C og D. 

 

 

 

 

2. Et hvilket som helst system kan trykke samtidig med tasterne "" og "" for at aktivere 

gruppe samtaleanlægget og starte en kommunikation mellem alle systemerne. 

 

 

 

 

3. I det tilfælde et af systemerne trykker på tasten “n” eller ligger uden for ydelsesområdet, 

afbrydes gruppe samtaleanlægget. 

 

Smart Conference tilslutning 

Tryk samtidig på tasterne "" og "". Aktiveringen bekræftes 

med en tone i styrthjelmen og med den vokale meddelelse 

“Group Intercom” (“Gruppe samtaleanlæg”). 

Deaktivering af Smart Conference 

Tryk kort på tasten “n”. Deaktiveringen bekræftes med den 

vokale meddelelse “Group Intercom terminated” (“Gruppe 

samtaleanlæg afsluttet”). 
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Bemærk: I løbet af en “Smart Conference” konference, afbrydes forbindelsen af alle deltagernes 

mobiltelefoner midlertidigt. Når konferencen er afsluttet, genoptager alle telefonerne automatisk 

forbindelsen til deres eget samtaleanlæg. 

Note: “Smart Conference” funktionen er kun tilgængeligt på N-Com ”800”/“900” serien. 

Note: “Smart Conference” funktionen kan ikke benyttes hvis enheden er parret med et universal 

Intercom system (kapitel 15). 

 

15. “UNIVERSAL INTERCOM” SAMTALEANLÆG 

Systemet B802 kan forbindes via Bluetooth til samtaleanlægssystemer af andre mærker, takket være 

UNIVERSAL INTERCOM funktionen2. 

 

15.1. Universal Intercom Tilknytning 

N-Com systemet tilknyttes det andet samtaleanlæg (der i det følgende betegnes Samtaleanlæg B), på 

samme måde som en mobiltelefon. 

 

• Kontroller, at B802 er slukket. 

• Indstil systemet i “Tilknytning” menu: Tryk og hold tasten “n” trykket ned i 4 sekunder, til den 

vokale meddelelse ”Pairing up Menu” (“Menu Tilknytning”) lyder. 

• Tryk på knappen “” til ”Universal Intercom pairing” (“Universal intercom tilknytning “) vises. 

• Indstil samtaleanlægget B i tilknytningsmodus som mobiltelefon. Vigtigt: Hvis samtaleanlægget B 

muliggør driften af to telefoner, indstil det i tilknytningsmodus med den anden telefon. Det er på 

denne måde muligt at beholde forbindelsen til din egen telefon selv i løbet af samtaleanlæggets 

kommunikation (der henvises til manualen for B samtaleanlægget). 

• På systemet B802, tryk på betjeningen der svarer til “hukommelsespositionen” hvor man ønsker at 

lagre samtaleanlægget B i hukommelsen. 

 

Tilknytning KANAL 1 Tryk på tasten “n” i kort tid. 

Tilknytning KANAL 2 Tryk 2 gange på tasten “n”. 

Tilknytning KANAL 3 Tryk 3 gange på tasten “n”. 

 

Bemærk: Hvis der allerede skulle være andre samtaleanlæg systemer i B802 hukommelsen, kontrollér 

på Appen N-Com EASYSET de tilbageværende ledige kanaler. Hvis en kanal der allerede er optaget 

vælges i løbet af tilknytningen, overskriver det nye samtaleanlæg systemlagringen der var indstillet 

på forhånd. 

 

• Efter nogle sekunder, udsender B samtaleanlægget lyden, der bekræfter “telefontilslutningen”. 

 

15.2. Universal Intercom Funktion 

For at aktivere og afbryde lydsignalet mellem de to styrthjelme: 

 

Fra N-Com B802 systemet: 

Tilslut eller afbryd B samtaleanlægget som et normalt N-Com samtaleanlæg (kapitel 14). 

B samtaleanlægget kan muligvis modtage en opkaldstone, som man skal besvare med telefonsvar 

betjeningen. 

 
2 Bluetooth kit og Bluetooth kit2, er IKKE kompatible med 900 serien. 
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Fra et samtaleanlæg B: 

For at aktivere samtaleanlæggets forbindelse, tryk på betjeningen “Vokalt opkald” eller “Genopkald af 

sidste nummer”. 

For at afbryde samtaleanlæggets forbindelse, tryk på betjeningen “Lægge røret på” eller “Afvise 

opkald”. 

Bemærk: Der er visse systemer der ikke er i stand til at drive aktiveringen / deaktiveringen af 

samtaleanlæggets tilslutning. I dette tilfælde brug systemet B802. 

 

Bemærk: 

• Med UNIVERSAL INTERCOM samtaleanlægget, , beholder B802-systemet udelukkende 

forbindelsen til HOVEDANORDNINGEN aktiv, (og ikke til den ANDEN TELEFON eller til 

SATELLITNAVIGATOREN). 

• Det er muligt at samtaleanlægget der er tilsluttet N-Com B802 systemet ikke gør det muligt 

samtidig at tilslutte en mobiltelefon. 

• Det er muligt udelukkende at gemme et eneste system tilknyttet med Universal Intercom 

funktionen i hukommelsen. 

 

15.3. Universal Conference (Kæde samtaleanlæg) 

“Universal Conference” funktionen kan anvendes for at forbinde i konferencemodus N-Com systemer 

af serien “800”/”900” og et system i Universal Intercom modus. 

 

Forbindelsesproceduren kan sammenfattes ved hjælp af det nedenstående skema:  

1. Systemet A skal først tilknyttes til de to B systemer (Universal Intercom tilknytning) og C. 

 

 

 

 

2. A systemet starter den første samtaleforbindelse med B systemet (Universal Intercom), ved 

at trykke på den pågældende styring til samtaleanlæggets forbindelse.  

 

 

 

 

3. Nu har C systemet mulighed or at deltage i samtaleanlæggets konference, ved at oprette 

en samtaleanlægsforbindelse med A systemet. 
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4. De 3 systemer er nu i samtaleanlægskonference, og de er i stand til at kommunikere på 

samme tidspunkt.  

5. I det tilfælde man ønsker at tilføje et andet system (D), skal dette først tilknyttes til systemet 

C. Tryk på den pågældende tilslutningsstyring for derved at oprette en 

samtaleanlægskonference for 4 brugere.    

 

Note: “Universal Conference” funktionen kan også benyttes ved kun at forbinde enheder fra N-Com 

”800”/“900” serien”. 

Note: "Universal Konference"-tilstanden kan også bruges ved at forbinde N-Com-systemer i 

"800"/"900"-serien og et N-Com-system i en anden serie eller et N-Com-system fra en tidligere 

serie. 

 

16. FJERNBETJENIINGEN 

Det er muligt at kontrollere  N-Com B802 systemet ved hjælp af en fjernbetjening (sælges separat) 

uden at skulle tage hænderne fra styret for at anvende tastaturet. 

N-Com B802 systemet er kompatibelt med SENAs RC4 Remote Control- system. Tastesekvensen er 

følgende: 

 

N-COM-SYSTEM   n 

SENA RC4 + - CENTER-TASTEN 

 

For at tilknytte N-Com-systemet til RC4 Remote Control, følg proceduren nedenfor: 

• Kontroller, at RC4 er slukket. 

• Indstil RC4 - systemet i tilknytningsmodus: tryk og hold tasten “+” nede i ca. 8 sekunder. 

• Kontroller, at B802 er slukket. 

• Indstil B802- systemet i “Konfigurationsmenuen”: tryk og hold tasten “n” nede i 4 sekunder, til du 

hører talemeddelelsen ”Pairing up Menu” (“Menu Tilknytning”). 

• Tryk på knappen “” og skift til tilstand “Tilknytning af fjernbetjeningen”. 

• Tryk på knappen “n” på tastaturet af N-Com- systemet. 

• Efter få sekunder aktiveres forbindelsen mellem de to kilder. 

• Det bekræftes med talemeddelelsen “Remote control connected” (“Fjernbetjening tilsluttet"). 

 

Bemærk: Tilslutningen lagres i hjelmen og i fjernbetjeningen, og den går ikke tabt, når disse 

anordninger slukkes. Denne procedure foretages derfor kun én gang. 

 

For at etablere forbindelsen mellem N-Com-systemet og fjernbetjeningen skal du derefter blot trykke 

kort på den centrale knap RC4 for at etablere forbindelsen mellem N-Com-systemet og 

fjernbetjeningen. 
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17. BATTERI OG GENOPLADNING 

17.1. Signal for fladt batteri 

I løbet af driften, modtager brugeren ent systemsignal ved brug af en stemmemeddelelse når 

batteriet er næsten fladt. Der er ca. 1 times autonomi fra den første meddelelse. Meddelelsen 

gentages hvert 10. minut. 

 

17.2. Kontrol af batteriets niveau 

Lysdiode indikator 

Når samtaleanlægget tændes, blinker den blå lysdiode hurtigt for at vise batteriets niveau. 

4 blink = Højt, 70 ~ 100% 

3 blink = Middelt, 30 ~ 70% 

2 blink = Lavt, 0 ~ 30% 

 

Indikator for vokal stemmeaktivering   

Når systemet er slukket, tryk samtidigt på knapperne “n” og “” i ca. 4 sekunder, indtil der udsendes 3 

høje akustiske tonesignaler. Derefter udsendes en vokal meddelelse, der angiver batteriets niveau. 

Imidlertid, hvis knapperne slippes umiddelbart efter tænding af samtaleanlægget, bliver den 

vokale meddelelse, der angiver batteriets niveau ikke udsendt. 

 

17.3. Genopladning af systemet 

 
Billede 15 

For at genoplade systemet, forbind det til den 

medfølgende batterioplader eller til et USB-stik forsynet 

med et kabel (medleveret). 

 

Genopladningen udføres på følgende måde: 

 

B802-system slukket 
Ved at tilslutte B802-systemet til batteriopladeren, begynder den blå lysdiode 

at blinke hurtigt. Når batteriet er opladt, lyser den blå lysdiode vedvarende. 

Tændt B802-system 

Ved at tilslutte B802-systemet til batteriopladeren, begynder den blå lysdiode 

at blinke hurtigt. Når batteriet er opladt, går den blå lysdiode tilbage til 

standard blink. 

 

Bemærk: Hvis du i en længere periode ikke benytter dit N-Com system, skal du huske, at lade det helt 

op inden det bliver henlagt. 

Bemærk: Ved henlæggelse i 6 måneder eller længere, er det vigtigt at få genopladet batteriet mindst 

hver 6. måned for at undgå skader på batteriet og dets levetid. 

Bemærk: Hvis N-Com systemet henlægges i over 6 måneder, og der ikke har fundet en genopladning 

sted, vil enheden muligvis ikke kunne tænde. Sker dette skal N-Com systemet sættes til opladning i 

24 timer, også selvom den blå led-pære stopper med at blinke – Herefter kan du forsøge at tænde 

dit N-Com system igen. 
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18. SAMMENFATTENDE SKEMA OVER BETJENINGER 

 
Tast  n   

 

+ 
 

G
ru

n
d

læ
g

g
e
n

d
e
 

F
u

n
k
ti

o
n

e
r 

Tænd 2 sec    

Sluk 4 sec    

Højere lydstyrke  X   

Lavere lydstyrke   X  

Menu Tilknytning*** 4 sec    

Konfigurationsmenu    4 sec 

      

B
lu

e
to

o
th

 k
il
d

e
r 

Svar på telefonopkald* X X X X 

Taleopkald 2 sec    

Hurtigt opkald menu** X  X  

Afslutning/nægtet opkald 2 sec    

Manuel tilslutning af kilde 2 sec    

Aktivering af konference telefon KANAL 1 X    

Aktivering af konference telefon KANAL 2 x2    

Aktivering af konference telefon KANAL 3 x3    

Konference afbrydelse X    

 

M
u

si
k
 B

lu
e
to

o
th

 

Start af afspilning (Play)  2 sec   

Pausefunktion (Pause)  2 sec   

Næste spor (Forward)  3 sec   

Forrige spor (REW)   3 sec  

Deling af musik A2DP  2 sec   

 

S
a
m

ta
le

a
n

læ
g

 N
-

C
o

m
 (

se
ri

e
 

6
0
0
/8

0
0
/9

0
0
) 

Tilslutning KANAL 1 X    

Afbrydelse af aktivt samtaleanlæg X    

Opkald KANAL 2 x2    

Opkald KANAL 3 x3    

Aktivering af gruppe samtaleanlæg    X 

Afbrydelse af gruppe samtaleanlæg X    
 

*Tryk på en hvilken som helst tast på N-Com tastaturet. 

**Tryk tasterne samtidig. 

***Startende med slukket system. 
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19. GARANTI  

Med dette GARANTIBEVIS, garanterer SHARK S.A.S. køberen, at produktet, fremstillet af Nolangroup 

S.P.A. for SHARK S.A.S., ved udlevering er fri for materiale- og/eller fabrikationsfejl. 

 

Du bedes: 

• Læse advarslerne til sikkerhed og korrekt brug. 

• Henvis til garantiens krav og betingelser. 

• Opbevar den originale købskvittering. Det er nødvendigt at fremvise den i tilfælde af reparationer 

foretaget i løbet af garantiperioden.  I disse tilfælde skal produktet leveres til forhandleren Shark 

der har solgt produktet.  

 

19.1. Garantiens dækning og gyldighed 

Hvis en defekt, der er omfattet af dette garantibevis, opdages inden for den periode, der er angivet i 

listen på hjemmesiden (Support / Brugsanvisninger) afhængigt af det land, hvor det blev købt 

(købsdatoen, der er angivet på kvitteringen, vil være gældende), sørger SHARK S.A.S., gennem sit 

forhandlernet og efter at have kontrolleret fejlens art, for at reparerer eller udskifte det defekte 

produkt. Vil der blive leveret alle materialer samt den rimelige arbejdstid, der er nødvendig for at 

afhjælpe den detekterede fejl, med mindre skaden skyldes en af emnerne, der er listet i det næste 

afsnit “Undtagelser og begrænsninger af garantidækningen”. 

 

19.2. Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen 

Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl.  

Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl, der helt eller delvist er forårsaget af nogen 

anden grund, nævnt herunder men ikke begrænset til: 

 

• Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold. 

• Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i 

fra fabrikanten udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet. 

• Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele. 

• Enhver skade som følge af et uheld. 

• Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller på N-Com systemet, af brugeren 

eller af tredjemand. 

• Brug af ikke kompatibelt ekstraudstyr, der ikke er godkendt fra fabrikanten for det erhvervede N-

Com udstyr. 

• Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige 

batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com 

systemerne og andet udstyr. 

• Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af fabrikanten kan denne ikke 

holdes ansvarlig for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for 

dette system.  

• Den korrekte drift af sammensætningen produkt/ydre enhed, når produktet anvendes sammen 

med udstyr eller tilbehør, som Nolangroup ikke har været i stand til at fastsætte kompatibiliteten. 

• Alle de specifikke og særlige situationer, der måtte opstå i forbindelse med dynamisk brug af 

styrthjelmen, som for eksempel komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller 

støj.   
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Fabrikanten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive 

og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne 

garanti vedrørende produkterne. 

 

19.3. Fremgangsmåde for indsendelse af eventuelle reklamationer 

For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen 

henvende sig direkte til forhandleren SHARK, hvor N-Com systemet er købt, med information om 

hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet og købskvitteringen og registreringsformularen 

udfyldt som beskrevet ovenfor. 

 

PRIMA DI RIVOLGERSI AL RIVENDITORE SHARK, LE CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE 

ISTRUZIONI PER L’USO THE PRODOTTO. 

GARANTIENS GYLDIGHED STARTER UDELUKKENDE FRA PRODUKTETS KØBSDATO OG OPHØRER 

EFTER DEN FRIST SOM ER FORUDSET I DET LAND, HVOR UDSTYRET KØBES (Se listen på webstedet 

(Support / Brugsanvisninger). 

Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde 

af udskiftning af produktet eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode 

dækkende det specifikke produkt eller produktdelen, hvorimod den oprindelige købsdato er den 

gældende. 

I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor SHARK S.A.S. står for 

reparationen eller udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en 

garantiperiode svarende til den oprindelige garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) 

dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige). 

Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne. 

Udskiftede dele eller komponenter er SHARK S.A.S's ejendom. 

FABRIKANTEN FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE 

EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE. 

Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national 

lov eller på forbrugerens rettigheder overfor forhandleren.  

 

19.4. Produktidentifikation 

N-Com produkterne identificeres ved brug af en kode, der muliggør produktets sporbarhed og 

identifikation. 

 

Identifikationskoden (S/N) er anført på klistermærket, der sidder på N-Com systemet. 
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FOR USA AND CANADA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING  

Certification and Safety Approvals FCC Compliance Statement 

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 

conditions: 

1. this device may not cause harmful interference, and 

2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 

operation. 

 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device 

pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection 

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 

cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 

television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is 

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antennae 

• Increase the separation between the equipment and the receiver 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

 

FCC RF Exposure Statement 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 

End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. The 

antenna used for this transmitter must not transmit simultaneously with any other antenna or 

transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures. 

When equipped, the distance between antenna and one’s head surface is 37.58 mm. 

 

FCC Caution 

Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for 

compliance could void user’s authority to operate the equipment. 

 

Industry Canada (IC) Statement 

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the 

following two conditions: 

1. this device may not cause interference, and 

2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation 

of the device. 

 

IC RF Exposure Statement 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 

End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. The 

antenna used for this transmitter must not transmit simultaneously with any other antenna or 

transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures. 

When equipped, the distance between antenna and one’s head surface is 37.58 mm. 
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POUR LE MARCHE USA ET CANADIEN UNIQUEMENT: MISE EN GARDE SPECIALE 

Certification et homologation de sécurité Déclaration de conformité FCC 

Cet appareil est en conformité avec la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis 

aux deux conditions suivantes: 

1. cet appareil ne doit pas créer d’interférences préjudiciables et 

2. cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient entraver 

son bon fonctionnement. 

 

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, 

conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 

raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 

génère et utilise de l’énergie radio fréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément. aux 

instructions, il peut occasionner des interférences nuisibles au niveau des communications radios. 

Cependant, il n’existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation 

particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la 

télévision (ce qu’il est possible de déterminer en mettant l’équipement hors tension, puis sous tension), 

l’utilisateur est invité à suivre une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger le problème des 

interférences en prenant l’une des mesures suivantes: 

• Modifier l’emplacement ou l’orientation de l’antenne de réception. 

• Éloigner l’appareil du récepteur. 

• Brancher l’appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur. 

• Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l’aide. 

 

Énoncé FCC sur l’exposition aux radiations RF 

Cet équipement est conforme aux réglementations FCC d’exposition aux radiations définies pour un 

environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent respecter les instructions d’exploitation 

spécifiques pour répondre aux exigences de conformité sur l’exposition aux RF. L’antenne utilisée pour 

cet appareil ne doit pas fonctionner en même temps qu’une autre antenne ou émetteur, sauf s’il y a 

conformité avec les procédures FCC des produits multi-émetteurs. 

Cet appareil est conforme à l’exigence d’exposition aux RF. 

Lorsque équipé, la distance entre l’antenne et la surface de la tête est de 37,58 mm. 

 

Précautions FCC 

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie chargée de la mise en 

conformité peut annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 

 

Industry Canada (IC) Statement 

Le present appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 

de licence. L’exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes: 

1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

 

IC RF Exposure Statement 

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations de la FCC définies pour un 

environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d’utilisation 

spécifiques pour satisfaire à la conformité d’exposition RF. L’antenne utilisée pour cet émetteur ne doit 

pas émettre simultanément avec d’autres antennes ou émetteurs, sauf en conformité avec les 

procédures FCC relatives aux produits multi-émetteurs. 

Lorsque équipé, la distance entre l’antenne et la surface de la tête est de 37,58 mm.
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