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VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 

Dank u voor de aankoop van een N-Com product. 

 

N-Com B802 is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne 

technologieёn en de beste materialen. Door middel van de vele tests en de 

nauwgezette ontwikkeling van het systeem werd de hoogste audiokwaliteit 

bereikt. 

 

Lees de intructies goed door alvorens het product te gebruiken. 

 

Voor meer informatie over de B802, handleidingsvideos en het installeren van de 

laatste versie van de firmware, gaat u naar www.n-com.it 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het logo en de handelsnaam Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken eigendom van Bluetooth 

SIG, Inc., en hun gebruik door N-Com is onderhevig aan licentie. Andere merken en handelsnamen 

behoren tot de respectievelijke eigenaars. 
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1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID 

Product in overeenstemming met de Richtlijn 2014/53/EU (RED). Volledige conformiteitsverklaring te 

downloaden op www.n-com.it 

Lees aandachtig deze handleiding, evenals de onderstaande eenvoudige normen. Het niet respecteren van 

deze normen kan gevaarlijke situaties veroorzaken. 
 

Aandacht: het product mag niet worden gebruikt in officiële en niet officiele competities, op motorbanen, 

circuits, pistes en dergelijken. 

Aandacht: de installatie van het N-Com systeem vehoogt het gewicht met ongeveer 80-120 g, wat moet 

worden opgeteld bij het gewicht van de helm en de andere accessoires. 

Waarschuwing: de elektronische delen van het N-Com systeem aan de binnenkant van de helm zijn niet 

waterbestendig. Men moet dus vermijden dat de helm aan de binnenkant nat wordt, ook de 

binnenvoering, om het systeem niet te beschadigen. Als er water in de helm filtert, verwijder dan de 

comfortkap van de helm en laat deze aan de lucht drogen. 
 

1.1. Verkeersveiligheid  

Respecteer alle van kracht zijnde verkeersregels. Tijdens het rijden mogen de handen enkel worden gebruikt 

om het voertuig te besturen. Elke handeling in verband met het N-Com systeem moet worden uitgevoerd 

wanneer het voertuig stilstaat. In het bijzonder: 

• Voorzie de telefoon van de automatische antwoordfunctie (raadpleeg de instructies van de telefoon in 

verband met deze functie). Indien de telefoon deze functie niet heeft stopt men het voertuig op een 

geschikte plaats, waarbij men de verkeersregels dient te respecteren, vooraleer men de oproep 

beantwoordt. 

• Niet telefoneren tijdens het rijden. Stop het voertuig op een geschikte plaats waarbij men de 

verkeersregels dient te respecteren, en daarna voert men het telefoongesprek uit. 

• Regel het volume zodanig dat het niet hindert of zorgt voor afleiding tijdens het rijden, en zodanig dat 

men steeds de externe geluiden op een duidelijke manier kan horen. 

• Voer tijdens het rijden geen handelingen uit aan de telefoon of aan andere apparatuur die aangesloten is 

aan N-Com. 

• In elk geval moet men eerst en vooral de verkeersregels nakomen en het voertuig besturen. 
 

1.2. Het gebruik op veilige plaatsen 

• Voor het gebruik van N-Com moet men alle beperkingen en indicaties respecteren in verband met het 

gebruik van GSM’s. 

• Schakel de GSM of het N-Com systeem niet aan wanneer dit verboden is of wanneer het apparaat 

interferenties of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. 

• Schakel uit wanneer men brandstof tankt. Gebruik het N-Com systeem niet in tankstations. Gebruik het 

mechanisme niet in de nabijheid van brandstoffen of chemische producten. 

• Schakel uit in de nabijheid van ontplofbaar materiaal. 
 

1.3. Storingen 

Alle telefoons en draadloze zendapparatuur kunnen storingen ondergaan die ook invloed kunnen hebben 

op de prestaties van het apparaat waar deze aan verbonden zijn. Zulke storingen kunnen niet worden 

toegeschreven aan een defect aan het N-Com systeem. 
 

1.4. Het gebruik op gepaste wijze 

Gebruik het mechanisme enkel in de normale positie, zoals beschreven in de relatieve documentatie van het 

product. Probeer niet om het N-Com systeem te demonteren, te forceren of delen ervan te wijzigen. 

 

Let op: Het volume van het N-Com systeem en van de aangesloten geluidsbronnen regelen vóór het gebruik 

op de weg. 

http://www.n-com.it/
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Let op: Het gebruik van een te hoog volume kan beschadigingen aan het gehoor veroorzaken. 

Let op: Een niet correcte installatie van het systeem in de helm kan de aerodynamische kenmerken en de 

veiligheid van de helm zelf veranderen waardoor er een gevaarlijke situatie gecreëerd kan worden. Het N-

Com systeem installeren zoals voorgeschreven in de bijsluiter van het product. In geval van twijfels dient u 

zich te wenden tot uw N-Com verkooppunt.  

Aandacht: Het gebruik van andere toestellen mag absoluut geen invloed hebben op uw rijgedrag. Handel op 

de elektronische toestellen en op het N-Com systeem wanneer het voertuig stilstaat, zodat de 

verkeersregels gerespecteerd worden. 

Let op: Indien voorzien, met het N-Com systeem kan het radiosignaal FM ontvangen worden. Eventuele 

radio luistergeld kosten komen voor rekening van de gebruiker. 
 

1.5. Gekwalificeerd personeel 

Enkel gekwalificeerd personeel mag technische assistentie verlenen op dit product. Wanneer het slecht 

werkt, wendt men zich tot uw verkoper SHARK. De helm is een veiligheidsproduct, het forceren van de helm 

en/of van het inwendig elektronisch systeem kan gevaarlijk zijn en doet de garantie van het product 

vervallen. 
 

1.6. Accessoires en batterijen 

• Gebruik voor het mechanisme enkel door de producent goedgekeurde types van batterijen, batterijladers 

en accessoires. 

• Het gebruik van andere types dan aangeduid kan gevaarlijk zijn en doet alle garantie vervallen. 

• Voor de beschikbaarheid van de goedgekeurde accessoires, wendt u zich tot uw vaste verkoper. 

• Wanneer men de stroomtoevoerkabel van welk accessoire dan ook of van de batterijlader losmaakt, trekt 

men aan de plug en niet aan de kabel zelf. 

• Gebruik de batterijen niet voor andere doeleinden. 

• Gebruik nooit beschadigde batterijladers of batterijen. 

• Veroorzaak geen kortsluiting aan de batterijen. 

• Bewaar de batterijen op een temperatuur tussen 0° / +45°C (Opladen); -10° / +55°C (Gebruiksduur). 

• Brand- en ontploffingsgevaar: werp de batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge 

temperaturen! 

• Werp de batterijen niet bij het stadsafval. Verwerk de batterijen door de lokale normen te respecteren. 

• Draag de helm niet wanneer de batterij wordt opgeladen. 

• De helm mag niet binnen handbereik van kinderen, zonder toezicht, gelaten worden omdat de batterijen 

eventueel ernstige problemen voor hun gezondheid zouden kunnen veroorzaken. 
 

1.7. Afvalverwerking 

Als referentie gebruikt men deze handleiding en de relatieve handleiding van de andere delen van het N-

Com systeem, voor de afvalverwerking van het systeem. Nadat men het systeem heeft verwijderd, handelt 

men volgens onderstaande indicaties: 

 

• De aanwezigheid van een rijdende emmer met een streep erdoor wijst erop dat het product 

binnen de EEG aan het einde van zijn levensduur op een speciale manier verwerkt moet 

worden.  

• Deze producten niet verwerken met niet gescheiden huisafval.  

• De correcte verwerking van verouderde apparaten draagt toe tot het voorkomen van mogelijke 

negatieve gevolgen voor de gezondheid en voor het milieu. 

• Binnen de Europese Unie zorgt de verkoper bij het leveren van de nieuwe apparatuur voor de gratis 

inzameling van gebruikte apparatuur, zolang deze equivalent is aan één-op-één. 

• Voor meer gedetailleerde informatie in verband met de afvalverwerking van verouderde apparaten, 

contacteert men de gemeente, de dienst voor afvalverwerking of de winkel waar men het product 

heeft gekocht. 



NL 
 

 

7 

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING 

In de verpakking van N-Com B802 bevindt zich het volgende: 

 
 

 
Systeem N-Com B802 

 
 

Luidspreker (2x) Microfoon 

 

 

Kabel USB-C Sponsje microfoon 
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3. INSTALLATIE IN DE HELM 

Belangrijk: voordat u het N-Com systeem installeert, wordt aanbevolen om de daarop aangebrachte 

productidentificatiecode te noteren. 

 

De installatievideo is zichtbaar op de website www.n-com.it / deel Support. 

 

• Verwijder de nekbescherming van de helm (zie de gebruiksaanwijzing van de helm). 

• Koppel de comfortkappen los (zie de gebruiksaanwijzing van de helm). 

 

 
Afb. 1 

• Sluit de blauwe connector van de microfoon 

aan op het contradeel, in de richting van de 

pijlen (Afb. 1). 

• Sluit de zwarte connector van beide 

luidsprekers aan op het contradeel, in de 

richting van de pijlen (Afb. 1). 

 

• Voordat het systeem B802 in de helm wordt geïnstalleerd, moet gecontroleerd worden dat het 

correct is ingeschakeld. Houd de toets “n” ongeveer 2 seconden lang ingedrukt tot de blauwe 

LED op het toetsenbord oplicht en het geluidssgnaal in de headset wordt gehoord. Voer de 

installatie uit.  

 

 
Afb. 2 

• Plaats het systeem in de specifieke zitting 

achteraan de helm (Afb. 2), buig de antenne 

delicaat tijdens de plaatsing tussen de kap 

van polystyreen en de externe kap. 

• Duw het systeem helemaal in. 

 

 

 

http://www.n-com.it/
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Afb. 3 

• Plaats de rechter en linker luidspreker in de 

zittingen in de wangkussens van polystyreen 

(Afb. 3). 

 

 
Afb. 4 

• Plaats de microfoon vooraan aan de rechter 

kant van de helm, en breng de basis aan op 

de al aanwezige klittenband zodat de 

microfoon zich ter hoogte van de mond 

bevindt (Afb. 4). 

 

 
Afb. 5 

Opgelet: controleer dat de kant van de 

microfoonhouder met het opschrift "n-

com" naar de buitenkant van de helm wijst 

(Afb. 5). 

 

Opgelet: om bewegingen te vermijden, wordt 

aanbevolen om de microfoonhouder zo aan 

te brengen dat de staaf in contact komt 

met de rand van de bekleding (Afb. 5). 

 

• Maak de buitenkant van de kap grondig schoon om een goede hechting van het zelfklevende 

toetsenbord te garanderen. Controleer voordat u gaat lijmen dat de zone van de kap droog en vrij 

van vet of vuil is. 

 

Belangrijk: VOORDAT u verder gaat met het lijmen van het toetsenbord, moet u een aantal 

positioneringstests doen om te controleren of de kinbescherming van de helm zonder obstakels kan 

worden verplaatst. 
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• Verwijder de beschermfolie van de achterkant van het zelfklevende toetsenbord met behulp van 

het specifieke lipje (Afb. 6). 

Opmerking: het toetsenbord moet volledig op de kap gelijmd worden zodat overlappingen met de 

rand worden vermeden. 

 

• Lijn de zwarte flex van het toetsenbord uit met de groef aan de rand van de kap (Afb. 7). 

Belangrijk: breng de flex van het toetsenbord niet aan buiten de groef om problemen met het 

openen/sluiten van de kinbescherming te voorkomen (Afb. 8). 

 

 
Afb. 6 

 
Afb. 7 

 
Afb. 8 

 

 
Afb. 9 

• Lijm het toetsenbord op de kap en druk op het ganse 

oppervlak om de correcte hechting te verkrijgen (Afb. 9). 

Opmerking: Als het toetsenbord niet in de juiste positie zit, 

verwijder het dan onmiddellijk voorzichtig van de helm 

en herhaal de positionering. 

Opmerking: de lijm heeft tot 24 uur nodig om volledig te 

hechten. Stel de helm tijdens deze periode niet bloot aan 

weersinvloeden. 

 

• Verwijder de beschermfolie van de achterkant van de connector van het toetsenbord (Afb. 10). 

• Vouw de zwarte flex in de helm en steek de toetsenbordconnector tussen de schaal en het 

wangkussen van polystyreen (Afb. 11). 

• Lijm de connector van het toetsenbord op de kap (Afb. 12). 

 

 
Afb. 10 

 
Afb. 11 

 
Afb. 12 

 

• Herpositioneer beide wangkussens (zie de gebruiksaanwijzing van de helm). 
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Afb. 13 

 
Afb. 14 

• Leg de kabel USB-C via het 

gat van de nekbescherming 

(Afb. 13). 

• Leg de kabel USB-C in de 

elastische klemband van de 

comfortbekleding (Afb. 14). 

 

• Leg de kabels en de connectoren zodanig dat de herpositionering van de comfortbekleding niet 

wordt belemmerd. 

• Herpositioneer de nekbescherming in de helm (zie de gebruiksaanwijzing van de helm). 

 

Belangrijk: let op bij de herpositionering van de nekbescherming dat u de toetsenbord, microfoon- en 

luidsprekerconnectoren niet loskoppelt. 

 

4. VERIJDERING VAN HET SYSTEEM 

Om het systeem van de helm te verwijderen, gaat u te werk zoals bij de installatie door de 

verschillende onderdelen te verwijderen. 

 

Wrik met een gereedschap met platte kop om het toetsenbord te verwijderen. 

De dubbelklever van het toetsenbord kan worden verwijderd als het systeem niet meer wordt 

gebruikt. Hij kan echter niet opnieuw worden gebruikt omdat het de hechtende eigenschappen ervan 

zijn verloren. Contacteer uw plaatselijke dealer voor een nieuwe dubbelklever van het toetsenbord. 
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5. BASISFUNCTIES 

Opmerking: Voordat het N-Com mechanisme voor de eerste keer gaat gebruikt worden, moet de 

batterij voor minstens 10 uur opladen. Om de beste prestaties van de accu te verkrijgen, moeten de 

eerste laadcycli compleet zijn. Vervolgens kan de batterij ook voor kortere periodes opgeladen 

worden. Het is alleszins beter om een volledige laadcyclus uit te voeren. 

 

Inschakeling 
Houd de toets “n” ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de leds oplichten 

en het vocale bericht wordt geproduceerd. 

Uitschakeling 
Houd de toets “n” ongeveer 4 seconden ingedrukt tot de leds uitgaan 

en het vocale bericht wordt geproduceerd. 

 

5.1. Regeling van het volume 

Met de toets “” of de toets “” kan het volume eenvoudig geregeld worden. Wanneer het 

maximum of minimum volume wordt bereikt, wordt een geluidssignaal geproduceerd. 

Het is mogelijk om bepaalde parameters van het volume te wijzigen via de App voor smartphone N-

Com EASYSET of het programma voor computer N-Com EASYSET (hfdst. 5.4). 

 

Opmerking: het volumeniveau dat tijdens de reis is ingesteld, wordt niet in het geheugen opgeslagen 

als het systeem is uitgeschakeld. Elke keer dat het N-Com systeem wordt ingeschakeld, wordt de 

audio hervat op het standaard volumeniveau. 

 

5.2. Functie Auto On / Off 

Als de helm langer dan 120 seconden niet beweegt, wordt het systeem B802 in de modaliteit “deep 

sleep” gesteld. Het systeem wordt opnieuw compleet geactiveerd wanneer een beweging wordt 

gedetecteerd. Als het systeem zich langer dan 3 dagen in de modaliteit “deep sleep” bevindt, wordt 

het compleet uitgeschakeld. Om het opnieuw in te schakelen, moet op de toets voor de inschakeling 

gedrukt worden. 

 

De “AUTO ON/OFF” functie staat standard ingeschakeld op het apparat. 

De aan of uit functie vindt u in het configuratie menu (Hoofdstuk 7). 

 

5.3. Multi-language voice messages 

Het N-Com-systeem bevat spraakberichten met informatie over het systeem en over de actieve 

functies. 

De taal die standaard is ingesteld, is Engels. De taal van de spraakberichten kan worden gewijzigd via 

de specifieke firmware die kan worden geïnstalleerd met het N-Com EASYSET-programma. Raadpleeg 

de online HELP voor instructies over het wijzigen van de taalinstellingen. 

 

Beschikbare talen: Italiaans, Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands. 

 

 

 

De functie is standaard geactiveerd op het apparaat. 

Het is mogelijk om de functie “SPRAAKBERICHTEN” te activeren / deactiveren via 

het programma N-Com EASYSET of de APP N-Com EASYSET.  
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5.4. N-Com EASYSET 

 

“N-Com Wizard” is het programma waarmee het B802 systeem kan bestuurd en 

geconfigureerd worden. Het programma kan gedownload worden vanaf de website 

www.n-com.it in het deel “Support/Download”. De functies die ook vanaf N-Com EASYSET 

kunnen worden bestuurd, worden vervolgens aangeduid met de specifieke icoon. 

 

 

Het systeem N-Com kan bestuurd worden via de App “N-Com EASYSET”, waarmee het 

systeem N-Com kan geconfigureerd en bediend worden vanaf uw Smartphone.  

De App N-Com EASYSET kan gratis gedownload worden via Google Play of Apple Store. 

Surf voor meer details naar de website www.n-com.it 

De functies die kunnen bestuurd worden via de App N-Com EASYSET worden vervolgens 

aangeduid met de specifieke icoon. 

 

5.5. Update Firmware 

De updates van de firmware van het N-Com systeem kunnen uitgevoerd worden via het programma 

voor computer N-Com EASYSET. 

 

• Download het programma N-Com EASYSET via de website N-Com – deel 

“Support”/”Download”/”Software”. 

• Verbind het N-Com systeem met de computer en open het programma N-Com EASYSET. 

• Volg de aanduidingen tot het programma het N-Com systeem herkent. 

• Selecteer in "UPDATE FIRMWARE" de gewenste taal via het uitklapmenu. 

• Druk op de toets "DOWNLOAD" en memoriseer het bestand in de computer. 

• Druk op de toets "UPDATE" en wacht tot de update van de firmware is voltooid. 

 

De opmerkingen over de release van de laatste Firmwareversie zijn beschikbaar op de website www.n-

com.it – deel “Support”/”Download”/”Software”. 

http://www.n-com.it/
http://www.n-com.it/
http://www.n-com.it/
http://www.n-com.it/
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6. MENU PAIRING 

In deze modus worden alle Bluetooth pairings uitgevoerd. 

 

Om het menu Pairing te bereiken, vanaf het N-Com systeem uitgeschakeld, moet de toets “n” 4 

seconden lang ingedrukt gehouden worden. 

Druk in het menu “Pairing” op de toetsen “” en “” om de verschillende trefwoorden te overlopen.  

 

Het menu “Pairing” bevat de volgende trefwoorden: 

A. Pairing telefoon (hfdst. 8) 

B. Pairing intercom (hfdst. 14) 

C. Pairing overige N-Com (hfdst. 14.2) 

D. Pairing Universal Intercom (hfdst. 15) 

E. Pairing tweede telefoon (hfdst. 9) 

F. Pairing GPS (hfdst. 12) 

G. Pairing afstandsbediening (hfdst. 16) 

H. Alle pairings wissen 

Om alle Bluetooth pairings te wissen die aanwezig zijn in het geheugen van het apparaat moet 

op de toets “” of “” gedrukt worden tot het vocale bericht “Verwijder alle pairings” wordt 

geproduceerd. 

Druk op de toets “n” om alle Bluetooth apparaten uit het geheugen te wissen. 

I. Configuratie verlaten 

Om het menu “Pairing” te verlaten, moet op de toets “” of “” gedrukt worden tot het vocale 

bericht “Configuratie sluiten” wordt geproduceerd. 

Druk op de toets “n” om het menu “Configuratie” te verlaten. 

 

Als binnen 15 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, verlaat het apparaat automatisch het 

menu “Pairing”. 

 

7. CONFIGURATIEMENU 

In deze modus worden alle instellingen van het N-Com systeem uitgevoerd. 

 

Om het configuratiemenu te bereiken, vanaf het N-Com systeem ingeschakeld, moet 4 seconden lang 

op de toetsen “” en “” gedrukt worden. 

Druk in het menu “Configuratie” op de toetsen “” en “” om de verschillende trefwoorden te 

overlopen.  

 

Het menu “Configuratie” bevat de volgende trefwoorden: 

A. Snelkiezen (hfdst. 10.1) 

B. Smart Navi System (hfdst. 10.3) 

Druk op de toets “n” om de functie te activeren/deactiveren. 

C. Auto On / Off (hfdst. 5.2) 

Druk op de toets “n” om de functie te activeren/deactiveren. 

D. Audio Multitasking (hfdst. 13) 

Druk op de toets “n” om de functie te activeren/deactiveren. 

E. Toename gemiddeld volume 

Wanneer “Toename gemiddeld volume” (Audio Boost) wordt geactiveerd, zullen alle audiobronnen 

in het apparaat met een harder en potentieel minder helder volume gereproduceerd worden. 
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Druk op de toets “n” om de functie te activeren/deactiveren, die standaard niet is geactiveerd op 

het apparaat. 

F. Reset 

Om de fabrieksinstellingen van het apparaat te resetten, moet op de toets “” of “” gedrukt 

worden tot het vocale bericht “Reset” wordt geproduceerd. 

Druk op de toets “n” om alle fabrieksinstellingen van het apparaat te resetten. 

G. Configuratie verlaten 

Om het menu “Configuratie” te verlaten, moet op de toets “” of “” gedrukt worden tot het 

vocale bericht “Configuratie sluiten” wordt geproduceerd. 

Druk op de toets “n” om het menu “Configuratie” te verlaten. 

 

Als binnen 15 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, verlaat het apparaat automatisch het 

menu “Configuratie”. 

 

8. PAIRING TELEFOON / MP3-SPELER 

• Controleer of de B802 is uitgeschakeld. 

• Stel het systeem in het menu “Pairing”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de 

vocale bericht “Menu Pairing” wordt geproduceerd. 

• Druk op de knop “” en bereik de modaliteit “Pairing telefoon”. 

• Activeer op de telefoon het zoeken naar Bluetooth apparaten. 

• Selecteer het N-Com systeem. Voer 0000 (vier nullen) in als een password wordt gevraagd. 

• De verbinding tussen de twee systemen zal binnen enkele seconden geactiveerd worden. 

 

Opmerking: de verbinding wordt bewaard door de helm en door de telefoon, en wordt niet verloren 

wanneer ze uitgeschakeld worden. Deze procedure moet dus één keer uitgevoerd worden. 

 

Automatische verbinding 
Na de aansluiting van het Bluetooth systeem gebeurt de verbinding 

automatisch wanneer het systeem wordt ingeschakeld.  

Handmatige verbinding 

Indien de verbinding niet automatisch gebeurt, kan de verbinding 

handmatig uitgevoerd worden via het Bluetooth systeem of of Houd de 

toets “n” 2 seconden ingedrukt. 

 

9. PAIRING TWEEDE TELEFOON 

Het systeem B802 kan gelijktijdig verbonden worden met twee Bluetooth telefoons.  

De tweede telefoon (secundair systeem) kan oproepen ontvangen, maar niet uitvoeren. 

 

Voor de paring van de tweede Bluetooth telefoon (secundair systeem): 

• Controleer of de B802 is uitgeschakeld. 

• Stel het systeem in het menu “Pairing”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de 

vocale bericht “Menu Pairing” wordt geproduceerd. 

• Druk op de knop “” tot de modaliteit “Tweede mobiele telefoon koppelen” wordt bereikt. 

• Activeer op de telefoon het zoeken naar Bluetooth apparaten. 

• Selecteer het systeem N-Com in de lijst. Als een wachtwoord wordt gevraagd, moet de code 0000 

(vier nullen) ingevoerd worden. 

• De verbinding tussen de twee apparaten zal na enkele seconden geactiveerd worden. 
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Opmerking: de verbinding wordt bewaard door de helm en door de telefoon, en wordt niet verloren 

wanneer ze uitgeschakeld worden. Deze procedure moet dus één keer uitgevoerd worden. 

 

Zodra de pairing van het Bluetooth apparaat is uitgevoerd, gebeurt de verbinding automatisch bij 

elke inschakeling van het systeem. 

 

10. ZAKTELEFOON 

Om een zaktelefoon te pairen met het systeem B802 moet de procedure in Hfdst. 8 gevolgd worden. 

 

Oproep beantwoorden 
Druk eventjes op eender welke toets wanneer u het belsignaal 

hoort. 

Vocaal antwoord (VOX-telefoon) 

Wanneer het belsignaal wordt gehoord, moet u eender welk 

woord luidop uitspreken. De functie “VOX-telefoon” is makkelijk 

aan of uit te zetten door middel van de N-com EASYSET 

SOFTWARE OF DE N-Com EASYSET APP. Deze functie is niet 

actief tijdens de intercom connective. 

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

Gesprek weigeren/eindigen Houd de toets “n” 2 seconden ingedrukt. 

Handmatige verbinding telefoon Houd de toets “n” 2 seconden ingedrukt. 

 

10.1. Snelkiezen 

  

Wanneer het programma N-Com EASYSET, de App N-Com EASYSET wordt 

gebruikt, kunnen 3 favoriete nummers bewaard worden die kunnen gebeld 

worden via het menu “Snelkiezen”. 

 

Nummers opslaan voor het Snelkiezen 

Om één of meerdere snelkiesnummers toe te wijzen:  

• Om het configuratiemenu te bereiken, vanaf het N-Com systeem ingeschakeld, moet 4 seconden 

lang op de toetsen “” en “” gedrukt worden. 

• Druk op de toets “” of “” tot de vocale bediening “Snelkiesnummer” wordt geproduceerd. 

• Druk op de toets “n”. De vocale berichten “Snelkiesnummer 1” en “Telefoon aangesloten” worden 

geproduceerd. 

• Druk op de toetsen “” of “” om het toe te wijzen snelkiesnummer te kiezen. De 

geheugenpositie wordt bevestigd met het vocale bericht “Snelkiesnummer 1” / “Snelkiesnummer 

2” / “Snelkiesnummer 3”. 

• Bel, met uw zaktelefoon (gepaird en verbonden met het systeem N-Com), het nummer dat moet 

toegewezen worden aan de gekozen positie van het snelkiesnummer. De oproep wordt 

onderbroken voordat hij wordt doorgestuurd, en het gekozen nummer zal bewaard worden met 

de vocale bevestiging (“Snelkiesnummer 1 opslaan” / “Snelkiesnummer 2” / “Snelkiesnummer 3 

opslaan”). 

 

Gebruik van nummers in het geheugen 

Om het menu “Snelkiezen” te bereiken, moeten de toetsen “n” en “” (“Snelkiesnummer”) gelijktijdig 

ingedrukt worden en moeten daarna de toetsen “” en “” gebruikt worden om de trefwoorden van 

het menu te overlopen. 

 

Druk daarna op de knop “n” om de selectie van een van de volgende trefwoorden te bevestigen: 



NL 
 

 

17 

• Nummerherhaling  

• Snelkiesnummer 1 

• Snelkiesnummer 2 

• Snelkiesnummer 3 

• Geannuleerd 

 

Om het menu “Snelkiezen” te verlaten, moet op de toetsen “” en “” gedrukt worden tot de 

bediening “Geannuleerd” wordt geproduceerd, en druk op “n” om te bevestigen. 

 

Opmerking: als binnen 15 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt, wordt het menu “Snelkiezen” 

verlaten. 

 

10.2. Functie telefoon conferentie 

Als een oproep toekomt op de zaktelefoon die is verbonden via Bluetooth op de B802 wordt de 

intercom tijdelijk opgeschort. De conversatie kan wel gedeeld worden met een andere helm door de 

intercom tijdens het gesprek handmatig te activeren.  

 

Activering telefoon conferentie 

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

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

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

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

 

Opmerking: de functie “Telefoon conferentie” kan enkel gebruikt worden met de systemen N-Com 

serie “600”/”800”/”900”. 

 

10.3. Smart Navi System 

Het “SMART NAVI SYSTEEM” geeft de mogelijkheid om de binnenkomende instructies van de 

smartphone te horen tijdens een telefoongesprek een intercom gesprek.  

De audio stopt om de instructies door te geven van de smartphone en wordt automatisch weer 

opgebouwd na deze instructies. 

 

Het “SMART NAVI SYSTEEM” staat standard uitgeschakeld. 

De aan of uit functie vindt u in het configuratie menu (Hoofdstuk 7). 

 

N.B. : Met de Smart Navi Systeem aangezet zal alle binnenkomende audio van de smartphone (zoals 

notificatie geluiden) de audio onderbreken.  

 

 

 

De functie “SMART NAVI SYSTEEM” is makkelijk aan of uit te zetten door middel 

van de N-com EASYSET SOFTWARE OF DE N-Com EASYSET APP.  
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11. MUZIEK VIA BLUETOOTH 

Voor de paring van een Mp3 speler met het systeem B802 moet de procedure in Hfdst. 8 gevolgd 

worden. 

 

Start muziekreproductie 

(Play)  
Houd de toets “” ongeveer 2 seconden lang ingedrukt. 

Pauze (Pause) 
Houd de toets “” ongeveer 2 seconden lang ingedrukt wanneer de 

speler is verbonden en in reproductie is. 

Volgend nummer (Skip) Druk 3 seconden op de toets “” wanneer de speler in reproductie is. 

Vorig nummer (Rew) Druk 3 seconden op de toets “” wanneer de speler in reproductie is. 

 

11.1. Muziekdeling via Bluetooth (A2DP Sharing) 

Tijdens de intercomverbinding is het mogelijk om de muziekdeling te starten door de toets “” 

ongeveer 2 seconden lang ingedrukt te houden. 

 

De muziekdeling deactiveert tijdelijk het intercom gesprek, dat automatisch kan hersteld worden 

door de muziekreproductie te onderbreken (houd de toets “” ongeveer 2 seconden lang ingedrukt).  

 

Opmerking: de muziekdeling in intercom kan bestuurd worden door beide systsmen, die bijvoorbeeld 

het muzieknummer kunnen wijzigen via de relatieve bediening. 

Opmerking: wanneer de functie “Audio Multitasking” (hfdst. 13) is geactiveerd, wordt de functie 

“Muziekdeling” tijdelijk gedeactiveerd. 

Opmerking: de functie “Muziekdeling” kan enkel gebruikt worden met de systemen N-Com serie 

“600”/”800”/”900”. 

 

12. PAIRING NAVIGATIESYSTEEM 

B802 is compatibel met de meeste navigatiesystemen voor moto’s – Voor de lijst van de compatibele 

modellen en meer details: surf naar de website www.n-com.it. 

 

• Controleer of de B802 is uitgeschakeld. 

• Stel het systeem in het menu “Pairing”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de 

vocale bericht “Menu Pairing” wordt geproduceerd. 

• Druk op de knop “” tot de modaliteit “Pairing GPS” wordt bereikt. 

• Activeer op het navigatiesysteem het zoeken naar Bluetooth inrichtingen. 

• Selecteer het systeem N-Com in de lijst. Als een wachtwoord wordt gevraagd, moet de code 0000 

(vier nullen) ingevoerd worden. 

• De verbinding tussen de twee apparaten zal na enkele seconden geactiveerd worden. 

 

Opmerking: de verbinding wordt bewaard door de helm en door de telefoon, en wordt niet verloren 

wanneer ze uitgeschakeld worden. Deze procedure moet dus één keer uitgevoerd worden. Zodra 

de pairing van het Bluetooth apparaat is uitgevoerd, gebeurt de verbinding automatisch bij elke 

inschakeling van het systeem. 

Opmerking: de interfoonverbinding wordt automatisch onderbroken bij elke instructie van het 

navigatiesysteem, en wordt erna automatisch hersteld. 

Als de audio van het navigatiesysteem ook tijdens de interfoonverbinding geactiveerd moet 

gehouden worden, wordt verwezen naar hoofdstuk 13 “Audio Multitasking”. 

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

Dankzij de functie Audio Multitasking kan op hetzelfde ogenblik audio afkomstig van verschillende 

bronnen beluisterd worden. 

Wanneer de functie Audio Multitasking is geactiveerd, kunnen de telefoongesprekken, de GPS-

instructies en de interfoonconversaties overlapt worden met de audio van de muziek of van de GPS-

instructies van een smartphone op de achtergrond, aan beperkt volume. 

 

De mogelijke audio-overlappingen zijn de volgende: 

 

 AUDIO OP DE VOORGROND AUDIO OP DE ACHTERGROND 

A. INTERFOON GPS 

B. INTERFOON AUDIO MULTIMEDIA VIA SMARTPHONE 

C. TELEFOONGESPREK GPS 

D. GPS MUZIEK VIA TELEFOON 

 

Opmerkingen: 

• De functie Audio Multitasking is compatibel met Android apparaten. Op iOS apparaten is het 

gebruik van de functie Audio Multitasking beperkt. 

• De functie Audio Multitasking kan alleen gebruikt worden tussen systemen N-Com serie 

”800”/”900”. 

 

13.1. Activering / deactivering van de functie Audio Multitasking 

De functie Audio Multitasking is standaard gedeactiveerd op het apparaat. 

Het is mogelijk om de functie te activeren / deactiveren via het Configuratiemenu (hfdst. 7), het 

programma N-Com EASYSET of de APP N-Com EASYSET. 

Nadat de functie is geactiveerd / gedeactiveerd, moet het N-Com systeem uitgeschakeld en opnieuw 

ingeschakeld worden om de keuze te memoriseren. 

 

Opmerking: wanneer de functie Audio Multitasking is geactiveerd, wordt de functie “Muziekdeling” 

(hfdst. 11.1) tijdelijk gedeactiveerd. 

Opmerking: wanneer de functie Audio Multitasking is geactiveerd, wordt de functie “Intercom HD” 

tijdelijk gedeactiveerd. 

 

13.2. Regeling van de volumes 

Met de toename of de afname van het volume van de audio op de voorgrond wordt ook de toename 

of de afname van het volume op de achtergrond verkregen. 

Het volume van de audio op de voorgrond kan geregeld worden via het N-Com systeem (hfdst. 5.1). 

Het volume van de audio op de achtergrond kan geregeld worden via de APP N-Com EASYSET (met 

de functie Audio Multitasking geactiveerd). Het volume op de achtergrond is vooraf ingesteld op 

niveau 7. 

 

 

 

Het is mogelijk om de functie “Audio Multitasking” te activeren / deactiveren via 

het programma N-Com EASYSET of de APP N-Com EASYSET.  
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14. INTERCOM 

Met het systeem N-Com B802 kan gecommuniceerd worden met andere systemen N-Com, Tot een 

maximale afstand van rond de 500 meter (in open veld, zonder obstakels). Als de oproep niet wordt 

beantwoord, zal de situatie vóór de ontvangst van de oproep gestabiliseerd worden. 

 

Opmerking: Indien de oproep wordt aanvaard, zal de verbinding automatisch geactiveerd worden. 

Opmerking: bij het gebruik van de conferentiefuncties is het communicatiebereik kleiner dan bij het 

gebruik tussen twee systemen. 

 

14.1. N-Com “600”/”800”/”900” Series Intercom pairing  

Belangrijk: De procedure beschreven als hieronder wordt alleen gebruikt voor het pairen van de  

“600”/”800”/“900” series N-Com.  

• Zorg ervoor dat de N-Com systemen zijn uitgeschakeld. 

• Stel het systeem in het menu “Pairing”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de 

vocale bericht “Menu Pairing” wordt geproduceerd. 

• Druk op beide systemen op de toets “” tot de modaliteit “Intercom pairing” wordt bereikt. 

• Druk op het systeem A op de bediening van de “geheugenpositie” die moet gememoriseerd 

worden in systeem B. 

 

Pairing KANAAL 1 Druk eventjes op de toets “n”. 

Pairing KANAAL 2 Druk 2 maal op de toets “n”. 

Pairing KANAAL 3 Druk 3 maal op de toets “n”. 

 

• Op systeem B moet geen enkele toets ingedrukt worden. 

 

De intercom verbinding met het geselecteerde kanaal wordt automatisch geactiveerd op het einde 

van de procedure van pairing. 

 

 

Met de App N-Com EASYSET is het mogelijk om de Pairing “Intercom Easy Pairing” uit te 

voeren. Deze modus staat de herkenning en de memorisering toe van de N-Com systemen 

via een QR code die wordt geproduceerd op de smartphone. 

De functie Intercom Easy Pairing is alleen beschikbaar voor de systemen van de serie 

“800”/”900”. 

 

14.2. Pairing overige N-Com 

Importante: La procedura di seguito descritta si riferisce esclusivamente all’affiliazione tra un sistema 

N-Com di serie “800” e sistemi N-Com DIVERSI dalla serie “600”/”800”/“9001. 

• Zorg ervoor dat de N-Com systemen zijn uitgeschakeld. 

• Zet de B802 in Menu Pairing door de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de vocale bericht 

“Menu Pairing” wordt geproduceerd. 

• Stel het andere systeem N-Com in de modus “Pairing” (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het 

systeem). 

• Op het B802 systeem, druk de  “” knop tot je de optie krijgt “Pairing overige N-Com”. 

 
1 Met uitzondering van de Bluetooth-kit en de Bluetooth-kit2, die niet compatibel zijn. 
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• Op de B802 druk op de N knop om te registreren voor op welk kanaal deze moet worden 

opgeslagen. 

 

Pairing KANAAL 1 Druk eventjes op de toets “n”. 

Pairing KANAAL 2 Druk 2 maal op de toets “n”. 

Pairing KANAAL 3 Druk 3 maal op de toets “n”. 

 

De intercom verbinding met het geselecteerde kanaal wordt automatisch geactiveerd op het einde 

van de procedure van pairing.  

 

14.3. Functionaliteit intercom ( verbinding "1 op 1") 

Om de intercom verbinding te bepalen van een van de systemen die aanwezig zijn in het geheugen 

moet op de bediening van het kanaal gedrukt worden waar ze is bewaard. 

 

Verbinding KANAAL 1 Druk eventjes op de toets “n”. 

Oproep KANAAL 2 Druk 2 maal op de toets “n”. 

Oproep KANAAL 3 Druk 3 maal op de toets “n”. 

Afmelding actieve intercom Druk eventjes op de toets “n”. 

 

Opmerking: indien de geheugenpositie leeg is, of het gebelde systeem niet bereikbaar is binnen het 

maximale bereik of al in gesprek is, zal een vocaal foutbericht geproduceerd worden. 

Opmerking: indien het systeem dat in Intercom is verbonden zich buiten bereik bevindt (Intercom 

verbinding onderbroken), zal B802 binnen 8 seconden proberen om een nieuwe verbinding te 

maken. Er zullen dubbele geluidssignalen geproduceerd worden tot de intercom verbinding wordt 

hersteld. Als de automatische verbinding niet wordt gewenst, moet op de toets “n” gedrukt worden 

om de pogingen te onderbreken. 

 

Het systeem B802 is voorzien van een functie “VOX Intercom” voor de vocale activering/deactivering 

van de intercom. 

Om correct te kunnen werken, moet de VOX Intercom geactiveerd zijn op beide Bluetooth-systeem 

verbonden in intercom. 

 

De functie VOX Intercom is standaard gedeactiveerd op de telefoon. 

 

  

De functie “VOX Intercom” kan geactiveerd/gedeactiveerd worden, en de 

gevoeligheid van de activering kan ingesteld worden met behulp van het 

programma N-Com EASYSET of de APP N-Com EASYSET.  

 

Als de functie geactiveerd is, werkt het systeem als volgt: 

• De intercom wordt automatisch geactiveerd wanneer een woord luidop wordt uitgesproken in de 

microfoon van een van de twee helmen. 

• De intercom wordt automatisch gedeactiveerd wanneer beide gebruikers gedurende 20 seconden 

niets zeegen. Als het intercom gesprek is gestart, kan de intercom handmatig gedeactiveerd 

worden door op de toets van de handmatige deactivering te drukken. 
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Indien de functie VOX Intercom is geactiveerd op het apparaat, maar het laatst verbonden kanaal is 

niet beschikbaar of bereikbaar, wordt aanbevolen om de functie VOX Intercom tijdelijk te deactiveren 

door de toets ““ 5 seconden lang ingedrukt te houden. Op deze manier zal het systeem proberen 

een verbinding te maken met het laatst verbonden kanaal bij elk woord dat luidop wordt gezegd. 

De tijdelijke deactivering van de functie VOX wordt verwijderd bij de eerste uitschakeling van de N-

Com; dus als de functie VOX Intercom is geactiveerd (vanaf PC of APP) zal ze gereset worden bij de 

volgende herinschakeling.  

 

Note: De VOX Intercom functie kan worden gebruikt EXCLUSIEF alleen met de  “800”/”900” series N-

Com systemen. 

 

14.4. Smart Conference (conferentie verbinding) 

Dankzij de functie “Smart Conference” kan een conferentie verbinding gemaakt worden tussen de 

intercom systemen N-Com serie “800”/”900” die eerder werden gepaird en bewaard in de 3 

beschikbare geheugenskanalen. Alle systemen moeten ingeschakeld zijn, en ze moeten beschikbaar 

zijn binnen het bereik.   

 

1. Elk systeem moet eerder gepaird zijn met alle andere systemen: B, C en D. 

 

 

 

 

2. Druk tegelijkertijd op de toetsen “” en “”om de conferentie verbinding te activeren en dus 

een conferentie verbinding te maken tussen alle systemen. 

 

 

 

 

3. Indien een van de systemen op de toets “n” druk of zich buiten bereik bevindt, wordt de 

conferentie verbinding onderbroken. 

 

Activering Smart 

Conference 

Druk gelijktijdig op de toetsen “” en “”. De activering wordt bevestigd 

met een geluidssignaal in de helm en het vocale bericht “Groepsintercom”. 

Deactivering Smart 

Conference 

Druk eventjes op de toets “n”. De deactivering wordt bevestigd met 

“Groepsintercom beëindigd”. 
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Opmerking: tijdens een “Smart Conference” wordt de verbinding van de zaktelefoons van alle 

deelnemers gelijktijdig onderbroken. Wanneer de conferentie eindigt, worden alle zaktelefoons 

automatisch opnieuw verbonden met het eigen intercom systeem.  

Note: De “Smart Conference” functie kan alleen  EXCLUSIEF gebruikt worden met de  “800”/”900” 

series N-Com systemen”. 

Note: De “Smart Conference” functie KAN NIET gebruikt worden in de Universal Intercom functie 

(chapter 15). 

 

15. INTERCOM “UNIVERSAL INTERCOM” 

Het systeem B802 kan verbonden worden via Bluetooth met intercom systemen van andere merken, 

dankzij de functie UNIVERSAL INTERCOM 2. 

 

15.1. Pairing intercom UNIVERSAL INTERCOM 

Het systeem N-Com wordt gepaird met de andere intercom van een ander merk (verderop intercom 

B genoemd) alsof het een zaktelefoon betreft. 

 

• Controleer of de B802 is uitgeschakeld. 

• Stel het systeem B802 in het menu “Pairing”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot de 

vocale bericht “Menu Pairing” wordt geproduceerd. 

• Druk op de knop “” tot de modaliteit “Universal Intercom Pairing” wordt bereikt. 

• Stel intercom B in de modaliteit pairing van een zaktelefoon. Belangrijk: wanneer intercom B de 

besturing van twee telefoons toestaat, moet deze in de modus pairing van de tweede telefoon 

gesteld worden. Op deze manier zal het mogelijk zijn om de verbinding met de eigen telefoon te 

handhaven, ook gedurende de intercomverbinding (raadpleeg de handleiding van intercom B). 

• Druk op het systeem B802, op de bediening van “geheugenpositie” waar intercom B moet 

gepositioneerd worden. 

 

Pairing KANAAL 1 Druk kort op de toets “n”. 

Pairing KANAAL 2 Druk 2 maal op de toets “n”. 

Pairing KANAAL 3 Druk 3 maal op de toets “n”. 

 

Opmerking: als in het geheugen van het systeem B802 al andere intercomsystemen aanwezig zijn, 

moet op de App N-Com EASYSET gecontroleerd worden welke kanalen nog beschikbaar zijn. Als er 

tijdens de pairing een al bezet kanaal wordt geselecteerd, zal het nieuwe intercomsysteem de eerder 

uitgevoerde memorisering overschrijven. 

 

• Intercom B zal na enkele seconden de bevestigingstoon “Verbinding telefoon” produceren. 

 

15.2. Functionaliteit Universal Intercom 

Om de audio tussen de twee helmen te activeren en te deactiveren: 

 

Vanaf N-Com B802: 

Activeer of deactiveer intercom B als een normale intercom N-Com (hoofdstuk 14). 

 
2 Met uitzondering van de Bluetooth-kit en de Bluetooth-kit2, die niet compatibel zijn. 
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Het kan zijn dat intercom B een beltoon ontvangt, of dat moet geantwoord worden met de bediening 

telefoonbeantwoording. 

 

Vanaf intercom B: 

Om de intercomverbinding te activeren, drukt u op de bediening “Spraakoproep” of “Laatste nummer 

opnieuw bellen”. 

Om de intercomverbinding te deactiveren, drukt u op de bediening “Ophangen” of “Oproep 

weigeren”. 

Opmerking: bepaalde systemen zijn niet in staat om de activering/deactivering van de 

intercomverbinding te besturen. Handel in dit geval via het systeem B802. 

 

Opmerking: 

• Tijdens het gebruik van de UNIVERSELE INTERCOM houdt de B802 de verbinding actief (en niet 

met TWEEDE TELEFOON of NAVIGATIESYSTEEM). 

• Het is mogelijk dat het intercomsysteem dat is verbonden met N-Com B802 de gelijktijdige 

verbinding met een zaktelefoon niet toestaat. 

• Het is mogelijk om enkel één systeem in het geheugen te bewaren dat is gepaird in de modaliteit 

Universal Intercom. 

 

15.3. Universal Conference (intercom kettingverbinding) 

De modaliteit “Universal Conference” kan gebruikt worden om systemen N-Com van de serie 

“800”/”900” in conferentie te verbinden met een systeem dat is gepaird in de modaliteit Universal 

Intercom. 

 

De procedure van de verbinding kan als volgt samengevat worden: 

1. Systeem A moet eerst gepaird worden met de twee systemen B (pairing Universal Intercom) en C. 

 

 

 

 

2. Systeem A moet de eerste intercom verbinding starten met systeem B (Universal Intercom) door 

op de relatieve bediening van de intercom verbinding te drukken. 

 

 

 

 

3. Systeem C kan nu toegevoegd worden aan de intercom conferentie zodat een intercom 

verbinding met systeem A wordt gemaakt. 
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4. De drie systemen zijn nu in Intercom conferentie gesteld en kunnen gelijktijdig converseren.  

5. Indien een ander systeem (D) moet toegevoegd worden, moet dit laatste eerst gepaird worden 

met het systeem C. Druk op de relatieve bediening van de verbinding om een Intercom 

conferentie met 4 gebruikers te maken.   

 

Note: De “Universal Conference” functie kan ook gebruikt worden bij de cerbinding met alleen 

“800”/”900” series N-Com systemen”. 

Note: de “Universal Conference” functie kan ook gebruikt worden door N-Com systemen van de serie 

"800"/"900" en een N-Com systeem uit een andere serie of een eerdere serie te verbinden. 

 

16. AFSTANDSBEDIENING 

Het is mogelijk om het apparaat B802 te besturen met behulp van een afstandsbediening 

(afzonderlijk verkocht), om te voorkomen dat u uw handen van het stuur moet halen om het 

toetsenbord te gebruiken. 

 

Het systeem N-Com is compatibel met de RC4 Remote Control van SENA. 

De overeenstemming van de toetsen is als volgt: 

 

SYSTEEM N-COM   n 

SENA RC4 + - CENTRALE KNOP 

 

Voor de pairing van het systeem N-Com met de RC4 Remote Control moet als volgt gehandeld 

worden: 

• Controleer dat de RC4 is uitgeschakeld. 

• Stel de RC4 in de modaliteit van de pairing: houd de toets “+” ongeveer 8 seconden lang 

ingedrukt. 

• Controleer dat het systeem B802 is uitgeschakeld. 

• Stel het systeem B802 in menu “Pairing”: houd de toets “n” 4 seconden lang ingedrukt tot u de 

spraakaankondiging “Menu Pairing” hoort. 

• Druk op de knop “” en bereik de modaliteit “Pairing afstandsbediening”. 

• Druk op de knop “n” op het toetsenbord van het systeem N-Com. 

• Na enkele seconden wordt de verbinding tussen de twee apparaten bevestigd door de 

spraakaankondiging “Afstandsbediening verbonden”. 

 

Opmerking: De pairing wordt gememoriseerd door de helm en door de afstandsbediening, en wordt 

niet verloren wanneer deze worden uitgeschakeld. Deze procedure moet dus slechts één maal 

uitgevoerd worden. 

 

Om vervolgens de verbinding tussen het N-Com systeem en de afstandsbediening tot stand te 

brengen, drukt u kort op de centrale knop van RC4. 

. 
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17. BATTERIJ EN OPLADEN 

17.1. Signaal batterij leeg 

Het systeem signaleert, tijdens de werking, met een vocaal bericht dat de batterij bijna leeg is. Vanaf 

het eerste bericht is een autonomie van nog ongeveer 1 uur aanwezig. Het bericht wordt elke 10 

minuten herhaald. 

 

17.2. Controle batterijniveau 

Indicator LED 

Wanneer de intercom wordt ingeschakeld, de blauwe LED snel om het batterijniveau aan te duiden. 

4   knipperingen = hoog, 70 ~ 100% 

3   knipperingen = medium, 30 ~ 70% 

2   knipperingen = laag, 0 ~ 30% 

 

Indicator vocale 

Wanneer de koptelefoon wordt ingeschakeld, moeten de knop “n” en de knop “” ongeveer 4 

seconden gelijktijdig ingedrukt gehouden worden tot drie geluidssignalen met hoge tonen worden 

geproduceerd. Daarna zal een vocale bediening geproduceerd worden die het batterijniveau aanduidt. 

Als de knoppen worden losgelaten zodra de koptelefoon wordt ingeschakeld, zal geen vocale 

bediening geproduceerd worden die het batterijniveau aanduidt 

 

17.3. Het systeem opladen 

 
Afb. 15 

Om het systeem op te laden, moet het 

aangesloten worden op een bijgeleverde 

batterijlader of op een USB-stopcontact dat 

wordt gevoed met een bijgeleverde. 

 

Het opladen gebeurt als volgt: 

 

Systeem 

B802 uit 

Wanneer het B802 systeem wordt aangesloten op de batterijlader begint de blauwe 

LED snel te knipperen. Wanneer de batterij is opgeladen, blijft de blauwe LED vast 

oplichten. 

Systeem  

B802 aan 

Wanneer het B802 systeem wordt aangesloten op de batterijlader begint de blauwe 

LED snel te knipperen. Wanneer de batterij is opgeladen, begint de blauwe LED 

opnieuw standaard te knipperen. 

 

Opmerking: Mocht je het N-Com system langere tijd niet gebruiken adviseren wij de batterij volledig 

te laden voor het weg zetten. 

Opmerking: Als het systeem langer dan 6 maanden niet gebruikt dan zou elke 6 maanden deze 

opnieuw volledig geladen moeten worden. 

Opmerking: Als het systeem meer dan 6 maanden niet geladen is kan het zijn dat deze niet meer aan 

gaat, Graag dan eerst het systeem 24 uur lang laden en dan kan het systeem gebruikt worden. 
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18. SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN 

 
Toets  n   

 

+ 
 

B
a
si

sf
u

n
ct

ie
s 

Inschakeling 2 sec    

Uitschakeling 4 sec    

Toename Volume  X   

Afname Volume   X  

Menu Pairing*** 4 sec    

Configuratiemenu    4 sec 

      

B
lu

e
to

o
th

 s
y
st

e
m

e
n

 

Oproep beantwoorden* X X X X 

Vocale oproep 2 sec    

Menu Snelkiezen** X  X  

Gesprek weigeren/eindigen 2 sec    

Handmatige verbinding systeem 2 sec    

Activering telefoon conferentie 

KANAAL 1 
X    

Activering telefoon conferentie 

KANAAL 2 
x2    

Activering telefoon conferentie 

KANAAL 3 
x3    

Deactivering Conferentie X    

 

M
u

zi
e
k
 

B
lu

e
to

o
th

 Start muziekreproductie (Play)  2 sec   

Pauze (Pause)  2 sec   

Volgend nummer (Forward)  3 sec   

Vorig nummer (REW)   3 sec  

Muziekdeling A2DP  2 sec   
 

In
te

rc
o

m
 N

-C
o

m
 

(s
e
ri

e
 

6
0
0
/8

0
0
/9

0
0
) 

Verbinding KANAAL 1 X    

Afmelding actieve intercom X    

Oproep KANAAL 2 x2    

Oproep KANAAL 3 x3    

Activering conferentie verbinding    X 

Deactivering conferentie verbinding X    
 

*Druk op eender welke toets van het toetsenbord N-Com. 

**Druk gelijktijdig op de toetsen. 

***Vanaf systeem uitgeschakeld. 
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19. GARANTIE 

Met dit GARANTIECERTIFICAAT garandeert SHARK S.A.S. de koper dat het product, gerealiseerd door 

Nolangroup S.P.A. voor SHARK S.A.S., op het moment van aankoop vrij is van materiaal- en 

fabricagefouten. 

 

We nodigen u uit om: 

• De waarschuwingen voor de veiligheid en het correcte gebruik door te lezen. 

• De termen en de voorwaarden van de garantie te bekijken. 

• Het originele aankoopbewijs te bewaren. Het is noodzakelijk om het voor te leggen in geval van 

reparaties onder garantie. In deze gevallen moet het product worden verzonden naar de winkel 

SHARK waar het werd aangeschaft. 

 

19.1. Dekking en geldigheid van de garantie 

Als een defect, dat door dit garantiecertificaat wordt gedekt, wordt gedetecteerd binnen de periode 

die is gespecificeerd in de lijst op de website (Ondersteuning / Handleidingen), afhankelijk van het 

land waarin het is gekocht (de aankoopdatum prevaleert die op het ontvangstbewijs is vermeld), zal 

SHARK S.A.S., via haar distributienetwerk en na controle van het defect, het defecte product repareren 

of vervangen. Al het materiaal en werk zal geleverd worden dat redelijkerwijs nodig is om het 

gemelde defect te verhelpen, behalve indien de schade wordt veroorzaakt door een van de redenen 

die worden vermeld in de volgende paragraaf "Uitsluitingen en beperkingen van de dekking". 

 

19.2. Uitsluitingen en beperkingen van de dekking 

Deze garantie dekt alleen materiaal- en fabricagedefecten. 

De producent kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor productdefecten die geheel of 

gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan enige andere oorzaak, inclusief maar niet beperkt tot: 

 

• Defecten of schade als gevolg van het gebruik van het product onder andere omstandigheden 

dan normaal. 

• Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik en niet in overeenstemming met normaal gebruik 

zoals is aangegeven in de instructies voor gebruik en onderhoud van het product geleverd door 

de producent. 

• Verwaarlozing en normale slijtage van interne en externe onderdelen. 

• Alle schade als gevolg van een ongeval. 

• Elke wijziging of manipulatie door de gebruiker of derden aan de helm of het N-Com systeem. 

• Gebruik van niet-compatibele accessoires die niet zijn goedgekeurd door de producent voor het 

aangeschafte model van het N-Com apparaat.  

• Verbruiksdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld de oplaadbare batterij en de 

verbindingskabels tussen N-Com systemen en andere apparaten. 

• De correcte werking van de combinatie product/randapparatuur, wanneer het product wordt 

gebruikt samen met accessoires of apparatuur waarvan de producent de compatibiliteit niet heeft 

gecontroleerd. 

• Alle specifieke en subjectieve situaties die zich kunnen voordoen bij dynamisch gebruik van de 

helm, zoals bijvoorbeeld comfortproblemen tijdens het rijden of geruis en aerodynamisch sissen. 

 

In ieder geval kan de producent niet verantwoordelijk worden gehouden voor toevallige of 

gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot letsels aan personen) als gevolg van het niet nakomen 

van de verplichtingen die voortvloeien uit deze garantie met betrekking tot producten. 
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19.3. Procedure voor het doorsturen van eventuele klachten 

Om elke klacht door te sturen die onder deze garantie valt, moet de koper de verkoper Shark waar 

het N-Com-systeem is gekocht rechtstreeks op de hoogte stellen van het vermeende defect dat is 

gevonden, en tegelijkertijd het product dat onderwerp is van de klacht en een kopie van het 

ontvangstbewijs voorleggen. 

 

ALVORENS CONTACT OP TE NEMEN MET DE SHARK DEALER RADEN WIJ U AAN OM DE 

GEBRUIKSINSTRUCTIES VAN HET PRODUCT ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN. 

DE GARANTIE IS UITSLUITEND GELDIG VANAF DE AANKOOPDATUM VOOR DE PERIODE DIE IS 

VOORZIEN IN HET LAND VAN AANKOOP (zie de lijst op de website (Ondersteuning / Handleidingen). 

De service uitgevoerd in garantie verlengt de garantieperiode niet. In geval van vervanging van het 

product of een van zijn componenten, begint er geen nieuwe garantieperiode op het product of op 

het afzonderlijke component dat als vervanging wordt geleverd, maar moet rekening worden 

gehouden met de aankoopdatum van het originele product. 

Alleen voor reparaties of vervanging van elektronische componenten, als SHARK S.A.S. het product 

repareert of vervangt, heeft het product een garantieperiode die gelijk is aan het resterende deel van 

de oorspronkelijke garantie of negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum (de langste periode 

wordt beschouwd). 

De reparatie of vervanging kan ook worden uitgevoerd met componenten die zijn geregenereerd met 

gelijkwaardige functionaliteiten. De vervangen onderdelen of componenten worden eigendom van 

SHARK S.A.S.. 

DE PRODUCENT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT EN ZONDER 

VOORAFGAANDE WAARSCHUWING FUNCTIES, FUNCTIONALITEITEN, COMPATIBILITEIT, SOFTWARE 

TE WIJZIGEN. 

Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant onder de huidige nationale 

jurisdictie en de consumentenrechten jegens de detailhandelaar die zijn vastgelegd in het koop-

/verkoopcontract. 

 

19.4. Identificatie van het product 

De N-Com producten worden geïdentificeerd door middel van een code die de traceerbaarheid en de 

identificatie van het product mogelijk maakt.  

 

De identificatiecode (S/N) is aangebracht op de zelfklever op het systeem N-Com. 
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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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