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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν N- Com . 

 

Το N-Com B101 έχει κατασκευαστεί με τη χρήση της πιο σύγχρονης 

τεχνολογίας και των καλύτερων υλικών. Οι πολλές δοκιμές και η σχολαστική 

ανάπτυξη του συστήματος επέτρεψαν να επιτευχθεί η πιο υψηλή ηχητική 

ποιότητα. 

 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το B101, για να δείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο 

και να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση υλικολογισμικού , 

επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.n-com.it  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν 

στην Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση αυτών των σημάτων από την N-Com υπόκειται σε άδεια 

χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες 

τους. 

 

 

http://www.n-com.it/
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1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Προϊόν που συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU (RED). Μπορείτε να λάβετε ολόκληρη τη δήλωση 

συμμόρφωσης από τον σύνδεσμο: www.n-com.it  

 

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν βιβλιαράκι οδηγιών. Διαβάστε τους απλούς κανόνες που αναφέρονται 

στη συνέχεια. Η μη τήρηση των κανόνων αυτών μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. 

 

Προσοχή: το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίσημους και μη επίσημους διαγωνισμούς, σε 

εγκαταστάσεις μοτοσικλετικών αγώνων, σε σιρκουί, πίστες και τα παρόμοια. 

Προσοχή: η τοποθέτηση του συστήματος N-Com συνεπάγεται την αύξηση του βάρους κατά 100-120 γραμμ. 

περίπου που προστίθεται στο βάρος του κράνους και των άλλων εξαρτημάτων. 

Υπόδειξη: τα ηλεκτρονικά μέρη του συστήματος N-Com στο εσωτερικό του κράνους δεν είναι αδιάβροχα. 

Επομένως, αποφύγετε να βραχεί το εσωτερικό του κράνους, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης άνεσης, 

ώστε να μην κινδυνεύετε να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα. Εάν εισχωρήσει νερό μέσα στο κράνος, 

αφαιρέστε το κάλυμμα άνεσης του κράνους και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. 

 

1.1. Οδική ασφάλεια 

Τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους που ρυθμίζουν την οδική κυκλοφορία. Στη διάρκεια της οδήγησης, τα 

χέρια πρέπει να απασχολούνται με την οδήγηση του οχήματος. Κάθε ενέργεια που θα γίνει πάνω στο σύστημα 

N-Com πρέπει να διεξάγεται με το όχημα σταματημένο. Συγκεκριμένα: 

• Ρυθμίστε από πριν το τηλέφωνο στην αυτόματη απάντηση (δείτε στο τηλέφωνο τις σχετικές οδηγίες για 

την πραγματοποίηση αυτής της προ-ρύθμισης). 

• Όταν το τηλέφωνο δεν διαθέτει αυτή τη λειτουργία, πριν απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, 

σταματήστε το όχημα σε έναν κατάλληλο χώρο τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μετά 

απαντήστε στην κλήση. 

• Μην πραγματοποιείτε ποτέ κλήσεις στη διάρκεια της οδήγησης. Σταματήστε το όχημα σε έναν ασφαλή 

χώρο τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μετά πραγματοποιήστε την κλήση. 

• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου έτσι ώστε να μην ενοχλεί και να μην αποσπά την προσοχή στη διάρκεια της 

οδήγησης και ταυτόχρονα να επιτρέπει να αντιλαμβάνεστε καθαρά τους εξωτερικούς θορύβους. 

• Μη χειρίζεστε το κινητό τηλέφωνο ή τις άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το N-Com στη διάρκεια 

της οδήγησης. 

• Σε κάθε περίπτωση η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οι απαραίτητοι χειρισμοί για την 

οδήγηση της μοτοσικλέτας έχουν απόλυτη προτεραιότητα. 

 

1.2. Άνοιγμα σε ασφαλείς χώρους 

• Τηρείτε για τη χρήση του N-Com όλους τους σχετικούς περιορισμούς και τις ενδείξεις σχετικά με τη χρήση 

των κινητών τηλεφώνων. 

• Μην ανοίγετε το κινητό τηλέφωνο ή το σύστημα N-Com όταν απαγορεύεται η χρήση ή όταν η συσκευή 

μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή επικίνδυνες καταστάσεις. 

• Κλείνετε τη συσκευή στη διάρκεια ανεφοδιασμού με καύσιμα. Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα N-Com σε 

πρατήρια βενζίνης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καύσιμα ή χημικά προϊόντα. 

• Κλείνετε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά υλικά. 

 

1.3. Παρεμβολές 

Όλα τα τηλέφωνα και οι συσκευές με ασύρματη μετάδοση σήματος υπόκεινται σε παρεμβολές που μπορεί να 

επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος που είναι συνδεδεμένο σε αυτά. Αυτές οι παρεμβολές δεν πρέπει να 

αποδίδονται σε ελάττωμα του συστήματος N-Com. 

 

1.4. Σωστή χρήση 

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση, όπως περιγράφεται στα σχετικά έντυπα του προϊόντος. 

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να παραβιάσετε ή να τροποποιήσετε κανένα μέρος του 

συστήματος N-Com. 

http://www.n-com.it/
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Προσοχή: Ρυθμίστε την ένταση του συστήματος N-Com και των ηχητικών πηγών που είναι συνδεδεμένες σ’ 

αυτό πριν το χρησιμοποιήσετε στη διάρκεια της οδήγησης. 

Προσοχή: Η πολύ υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή. 

Προσοχή: Μια μη σωστή τοποθέτηση του συστήματος μέσα στο κράνος μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά αεροδυναμικής και ασφάλειας του ίδιου του κράνους προκαλώντας επικίνδυνες καταστάσεις. 

Τοποθετήστε το σύστημα N-Com ακολουθώντας την περιγραφή στα έντυπα του προϊόντος. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της N-Com.  

Προσοχή: η ακρόαση άλλων συσκευών δεν πρέπει να επηρεάζει την οδήγηση του οχήματος, που έχει απόλυτη 

προτεραιότητα. Πραγματοποιήστε όλες τις ενέργειες στις ηλεκτρονικές συσκευές και στο σύστημα N-Com με 

το όχημα σταματημένο, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 

1.5. Ειδικευμένο προσωπικό 

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επεμβαίνει για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος αυτού. Σε 

περίπτωση κακής λειτουργίας να απευθύνεστε πάντα στον προμηθευτή της εμπιστοσύνης σας. Το κράνος είναι 

ένα προϊόν ασφαλείας, η παρέμβαση στο κράνος ή/και στο ηλεκτρονικό σύστημα στο εσωτερικό του, πέρα από 

την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος, μπορεί να είναι επικίνδυνη. 

 

1.6. Εξαρτήματα και μπαταρίες 

• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τύπους μπαταριών, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nolangroup 

για το μοντέλο της συσκευής σας.  

• Η χρήση διαφορετικών τύπων από αυτούς που ενδείκνυνται μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να επιφέρει 

ακύρωση οποιασδήποτε εγγύησης. 

• Για την προμήθεια των εγκεκριμένων εξαρτημάτων απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. 

• Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό καλώδιο οποιουδήποτε εξαρτήματος ή του φορτιστή, να πιάνετε και να 

τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο. 

• Μη χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες για άλλους σκοπούς εκτός από τους καθορισμένους. 

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρίες που μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη. 

• Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. 

• Φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 0°/+45 °C (Σε φόρτιση): -10°/+55 °C (Σε χρήση). 

• Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης: μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλές 

θερμοκρασίες! 

• Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Πετάτε τις παλιές μπαταρίες τηρώντας τους 

κανονισμούς της περιοχής. 

• Μη φοράτε το κράνος όσο φορτίζεται η μπαταρία. 

• Μην αφήνετε ποτέ το κράνος κοντά σε μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στην 

υγεία τους, αν τυχόν τα τρόφιμα ακουμπήσουν στις μπαταρίες. 

 

1.7. Απόρριψη 

Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και σε αυτά των άλλων μερών του συστήματος N-Com για να 

αφαιρέσετε το σύστημα από το Κράνος. Μόλις αφαιρέσετε το σύστημα, πετάξτε το στα απορρίμματα σύμφωνα 

με τις επόμενες υποδείξεις: 

 

• Η παρουσία ενός κάδου απορριμμάτων με ρόδες διαγραμμένου με ένα Χ σημαίνει ότι στα 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν υπόκειται σε ειδική αποκομιδή στο τέλος του κύκλου 

ζωής του.  

• Μην πετάτε ποτέ αυτά τα προϊόντα σε μη διαχωρισμένα αστικά απορρίμματα.  

• Η σωστή απόσυρση των άχρηστων συσκευών συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων 

στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον. 

• Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταπωλητής, κατά την προμήθεια του νέου εξοπλισμού, διασφαλίζει τη 

δωρεάν παραλαβή του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού εφόσον είναι ισοδύναμος με βάση το ένα προς ένα. 

• Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση των άχρηστων συσκευών, επικοινωνήστε με το 

Δήμο, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

Μέσα στο πακέτο N-Com B101 υπάρχουν: 

 

 
 

e-box B101 ηχείο + Ενσύρματο πληκτρολόγιο 

(καλωδίωση αριστερά) 
 

 

 

ηχείο + Μικρόφωνο (καλωδίωση αριστερά) Μπαταρία 
 

 

 

Καλώδιο USB-C Προσαρμογέας πληκτρολογίου 

N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x) 
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3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ 

Σημαντικό: πριν εγκαταστήσετε το σύστημα N-Com, συνιστούμε να αντιγράψετε τον κωδικό 

ταυτότητας του προϊόντος που βρίσκεται πάνω σε αυτό (δείτε κεφ. 11.4). 

Μπορείτε να προβάλετε το βίντεο εγκατάστασης στον ιστότοπο www.n-com.it / ενότητα 

Υποστήριξη. 

 

3.1. Σύνδεση μπαταρίας 

• Ανοίξτε το e-box (Εικ.  1). 

• Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας στην αντίστοιχη υποδοχή (Εικ. 2), προσέχοντας να το 

τοποθετήσετε σωστά.  Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το εργαλείο με επίπεδη κεφαλή 

(παρέχεται) για να εισάγετε πλήρως το βύσμα της μπαταρίας στην αντίστοιχη υποδοχή. 

• Κλείστε το e-box (Εικ.  3). 
 

 
Εικ. 1 

 
Εικ.  2 

 
Εικ. 3 

 

3.2. Προκαταρκτικές ενέργειες 

• Πριν εγκαταστήσετε το σύστημα B101 στο κράνος, ελέγξτε αν το σύστημα ενεργοποιείται 

σωστά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «n» για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να 

ανάψει το μπλε LED στο πληκτρολόγιο και να ακουστεί ο ήχος στα ακουστικά. Μπορείτε τώρα 

να εγκαταστήσετε το σύστημα.  

• Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια (δείτε οδηγίες κράνους). 

• Με το κατάλληλο κλειδί, αφαιρέστε τη βίδα της στεγανοποίησης της βάσης του κράνους (Εικ. 

4). 

• Αφαιρέστε εντελώς τη στεγανοποίηση της βάσης όπως παρουσιάζεται στην Εικ. 4, αφαιρώντας 

έτσι και την επένδυση.  

• Αφαιρέστε τα πώματα “N-Com” που βρίσκονται πάνω στη στεγανοποίηση στη βάση του 

κελύφους του κράνους στο πίσω μέρος και στην αριστερή πλευρά του κράνους. 
 

 

Εικ. 4 

 

Εικ. 4B – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΡΑΝΗ N87, N80-8, N100-5 

http://www.n-com.it/
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• Πριν την εγκατάσταση του συστήματος N-Com, αφαιρέστε το εξτρά αφρώδες υλικό από την 

εσωτερική πολυστερίνη (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συγκεκριμένου κράνους). 

 

 

Επιλογή 1 

 

Επιλογή 2 

 

Σημείωση: φυλάξτε τα αφρώδη υλικά του κράνους για την περίπτωση που θα θελήσετε να το 

χρησιμοποιήσετε χωρίς να έχετε εγκατεστημένο το σύστημα N-Com. 

 

3.3. Εγκατάσταση του συστήματος B101 στο κράνος 

 
Εικ. 5 

• Συνδέστε την αριστερή καλωδίωση στην 

αντίστοιχη υποδοχή, όπως φαίνεται στην 

εικόνα (Εικ.  5). 

 

Σημείωση: η αριστερή καλωδίωση αποτελείται 

από ηχείο και πληκτρολόγιο. 

 

 
Εικ. 6 

• Συνδέστε τη δεξιά καλωδίωση στην 

αντίστοιχη υποδοχή, όπως φαίνεται στην 

εικόνα (Εικ.  6). 

 

Σημείωση: η δεξιά καλωδίωση αποτελείται 

από ηχείο και μικρόφωνο. 
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Εικ. 7 

• Τοποθετήστε το σύστημα στην κατάλληλη 

θέση στο πίσω μέρος του κράνους, 

πιέζοντάς το βαθιά μέσα στην αυλάκωση 

(Εικ. 7). 

 

 
Εικ. 8 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την τοποθέτηση των  

καλωδίων και του μικρόφωνου στο κράνος  

N100-5 ακολουθήστε τις οδηγίες στο ειδικό  

πλαίσιο. 

 

• Τοποθετήστε το καλώδιο μέσα στο κράνος 

και κλείστε το Δεξί κλιπ ασφάλισης στην 

κατάλληλη θέση (Εικ. 8). 

 

 
Εικ. 9 

• Τοποθετήστε το μικρόφωνο στην 

κατάλληλη θέση στη δεξιά πλευρά του 

κράνους βάζοντας το μεταλλικό τμήμα στην 

αυλάκωση που υπάρχει στο πλαίσιο που 

αγκιστρώνει το υποσιαγώνιο τμήμα (Εικ. 9). 

 

Προσοχή: βεβαιωθείτε ότι η πλευρά 

στήριξης του μικροφώνου με την επιγραφή 

“n” είναι στραμμένη προς το εσωτερικό του 

κράνους. 

 

 
Εικ. 10 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την τοποθέτηση του  

πληκτρολογίου στα κράνη N87, N80-8 και 

N100-5  ακολουθήστε τις οδηγίες στο ειδικό 

πλαίσιο. 

• Τοποθετήστε το καλώδιο μέσα στο κράνος. 

• Βάλτε ξανά στη θέση της τη στεγανοποίηση 

της βάσης στερώνοντάς την με την 

κατάλληλη βίδα. 
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ N100-5 - τοποθέτηση των καλωδιώσεων και του μικροφώνου 

 

Τοποθέτηση της δεξιάς καλωδίωσης και του μικρόφωνου: 

• Σηκώστε την πλαστική επένδυση από το μάγουλο (Εικ. 11). 

• Τοποθετήστε το μικρόφωνο μέσα στη σχισμή (Εικ. 12) και τοποθετήστε το στην ειδική 

υποδοχή, εισάγοντας το μεταλλικό βραχίονα στην αυλάκωση που υπάρχει στο υποπλαίσιο 

σύνδεσης του υποσιάγωνου (Εικ. 13). 

Προσοχή: βεβαιωθείτε ότι η πλευρά στήριξης του μικροφώνου με την επιγραφή “n” είναι 

στραμμένη προς το εσωτερικό του κράνους. 

• Τοποθετήστε το καλώδιο μέσα στο κράνος και τοποθετήστε το κλιπ στερέωσης δεξιά στην 

ειδική υποδοχή (Εικ. 14). 

• Τοποθετήστε ξανά την πλαστική επένδυση στο μάγουλο και τακτοποιήστε το πίσω από τα 

δύο γαντζάκια σταθεροποίησης (Εικ. 15). 
 

 
Εικ. 11 

 
Εικ. 12 

 
Εικ. 13 

 
Εικ. 14 

 
Εικ. 15 
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ N100-5 - τοποθέτηση των καλωδιώσεων και του μικροφώνου 

 

Τοποθέτηση της αριστερής καλωδίωσης: 

• Σηκώστε την πλαστική επένδυση από το μάγουλο (Εικ. 16). 

• Τοποθετήστε το καλώδιο μέσα στο κράνος. 

• Τοποθετήστε ξανά την πλαστική επένδυση στο μάγουλο και τακτοποιήστε την πίσω από τα 

δύο γαντζάκια σταθεροποίησης (Εικ. 17). 
 

 
Εικ. 16 

 
Εικ. 17 
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΡΑΝΗ N87, N80-8, N100-5 – τοποθέτηση του πληκτρολογίου 
 

Σημαντικό: Η εγκατάσταση του πληκτρολογίου σε κράνη Ν87, N80-8, N100-5 απαιτεί τη χρήση του 

εξαρτήματος «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ» που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 
 

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΡΑΝΗ 

B N100-5/PLUS, N87/PLUS 

D N80-8 
 

• Τοποθετήστε μέσα στο εύκαμπτο καλώδιο του πληκτρολογίου την ειδική βάση για το κράνος σας 

(Εικ. 18). 

• Στρίψτε τη βάση του πληκτρολογίου έτσι ώστε να είναι όπως στην Εικ. 19 και στερεώστε τη στο 

πληκτρολόγιο (Eik. 20). 

• Τοποθετήστε το καλώδιο μέσα στο κράνος. 

• Ανοίξτε το επιστόμιο από καουτσούκ του συστήματος B101. 

• Βάλτε ξανά στη θέση της τη στεγανοποίηση της βάσης στερώνοντάς την με την κατάλληλη βίδα. 

• Aγκιστρώστε το πληκτρολόγιο στο κράνος κλείνοντας τα κατάλληλα άγκιστρα (Εικ. 21). 

• Η σωστή τοποθέτηση του πληκτρολογίου δείχνεται στις Εικ. 22. 
 

 
Εικ. 18 

 
Εικ. 19 

 
Εικ. 20 

 
Εικ. 21 

 
Εικ. 22 
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• Τοποθετήστε το Δεξί και το Αριστερό ηχείο στις υποδοχές μέσα στα μαξιλαράκια από 

πολυστυρόλιο. Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε ελαφρά τα ακουστικά ώστε να μπουν στη 

θέση τους. 

• Επανατοποθετήστε τα μαξιλαράκια. 

 

3.4. Ρύθμιση του μικροφώνου 

Το σύστημα B101 σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το μικρόφωνο προκειμένου να διευκολυνθεί η 

τοποθέτησή του στα διάφορα μοντέλα κράνους. Προχωρήστε ως εξής: 

 

• Ανοίξτε το κλιπ που υπάρχει στη ράβδο του μικροφώνου, πιέζοντας με τον τρόπο που 

υποδεικνύεται στην Εικ. 23. 

• Ρυθμίστε το μικρόφωνο (Εικ. 24). 

• Κλείστε το κλιπ (Εικ. 25). 

 

 
Εικ. 23 

 
Εικ. 24 

 
Εικ. 25 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλή ποιότητα μετάδοσης της φωνής, συνιστάται να τοποθετήσετε 

το σφουγγαράκι του μικροφώνου μέχρι την πλευρά του στόματος. 
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3.5. Αφαίρεση του συστήματος B101 από το κράνος 

Για να αφαιρέσετε το σύστημα B101 από το κράνος, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 

• Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια και τη στεγανοποίηση της βάσης του κελύφους. 

• Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο από το κέλυφος. 

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΡΑΝΗ N87, N80-8, N100-5 – αφαίρεση του πληκτρολογίου 

 

• Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο από το κέλυφος του κράνους ανασηκώνοντάς το όπως δείχνει η 

Εικ. 26. 

• Περιστρέψτε το πληκτρολόγιο προς τα αριστερά (Εικ. 27). 

• Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια και τη στεγανοποίηση της βάσης του κελύφους. 

 

 
Εικ. 26 

 
Εικ. 27 

 

 
Εικ. 28 

• Απαγκιστρώστε το δεξί κλιπ από το 

κέλυφος, ανασηκώνοντάς τα με ένα 

κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή (ή παρόμοιο), 

όπως δείχνει η εικόνα 28. 

 

 
Εικ. 29 

• Αφαιρέστε εντελώς το σύστημα Β601 από 

το κράνος με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού 

με επίπεδη κεφαλή (ή παρόμοιο) και 

τοποθετήστε ξανά τα μαξιλαράκια και την 

επένδυση βάσης. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή N-Com για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως την 

μπαταρία για 10 ώρες τουλάχιστον. Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση της μπαταρίας 

συνιστάται, για τις πρώτες επαναφορτίσεις, να πραγματοποιούνται ολοκληρωμένοι κύκλοι 

επαναφόρτισης. Στη συνέχεια μπορείτε να επαναφορτίζετε την μπαταρία και για πιο σύντομα 

χρονικά διαστήματα. Όταν είναι δυνατό, είναι καλύτερο να γίνονται πλήρεις κύκλοι 

επαναφόρτισης. 

 

Ενεργοποίηση 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «n» για 2 δευτερόλεπτα περίπου 

μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες led. 

Απενεργοποίηση 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «n » για 4 δευτερόλεπτα περίπου 

μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες led. 

 

4.1. Ρύθμιση της έντασης 

Πατώντας το πλήκτρο «» ή το πλήκτρο «» μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση. Όταν η Ένταση 

φτάνει το μέγιστο ή το ελάχιστο επίπεδο, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα. 

 

Σημείωση: Το επίπεδο έντασης που ορίζεται ενώ ταξιδεύετε δεν αποθηκεύεται όταν το σύστημα 

απενεργοποιείται. Κάθε φορά που ενεργοποιείται το σύστημα N-Com, ο ήχος συνεχίζει με το 

προεπιλεγμένο επίπεδο έντασης. 

 

4.2. Λειτουργία Αυτόματου Off 

Η λειτουργία Αυτόματου Off επιτρέπει την αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος N- Com 

μετά από 5 λεπτά χωρίς ενεργές συνδέσεις Bluetooth (τηλέφωνο, GPS, ηχοσύστημα μοτοσυκλέτας).  

 

5. AΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BLUETOOTH 

Για να μπορεί να συνδεθεί το σύστημα B101 σε μια άλλη συσκευή Bluetooth πρέπει πρώτα αυτή η 

συσκευή να αναγνωριστεί από το σύστημα N-Com. 

Η διαδικασία της αναγνώρισης είναι ίδια για κάθε είδος συσκευής Bluetooth: κινητά τηλέφωνα, 

συσκευές αναπαραγωγής MP3 Bluetooth, συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, κ.τ.λ. 

• Βεβαιωθείτε ότι το B101 είναι απενεργοποιημένο. 

• Θέστε το σύστημα σε λειτουργία "Ζευγοποίησης": πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

"n" για 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες LED και ακουστεί από το ακουστικό ο 

οξύς ήχος,. 

• Ενεργοποιήστε την αναζήτηση για συσκευές Bluetooth στη συσκευή (smartphone, GPS, Mp3 

player). 

• Επιλέξτε τη συσκευή N-Com. Αν ζητηθεί κωδικός αριθμός, εισαγάγετε τον κωδικό 0000 

(τέσσερα μηδενικά). 

• Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η σύνδεση ανάμεσα στις δυο συσκευές. 

 

Σημείωση: Η αναγνώριση εγγράφεται στη μνήμη του κράνους και του τηλεφώνου και δεν χάνεται 

με την απενεργοποίησή τους. Η διαδικασία αυτή συνεπώς χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μία 

μόνο φορά. 

 

Σημείωση: Εάν πολλές συσκευές είναι συνδεδεμένες με το σύστημα N-Com, οι συνεργασίες θα 

απομνημονεύονται από το ίδιο. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα N-Com θα συνδεθεί 

αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth. 
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Αυτόματη σύνδεση 
Μόλις αναγνωριστεί η συσκευή Bluetooth, η σύνδεση πραγματοποιείται με 

τρόπο αυτόματο όταν ενεργοποιείται το σύστημα.  

Σύνδεση με το χέρι 
Όταν η σύνδεση δεν γίνεται αυτόματα, μπορείτε να συνδεθείτε από τη 

συσκευή Bluetooth είτε πατώντας για «n» για 2 δευτερόλεπτα περίπου. 

 

6. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Για να συνδέσετε ένα κινητό τηλέφωνο στο σύστημα B101 ακολουθήστε τη διαδικασία που 

παρουσιάζεται στο Κεφ. 5. 

 

Απάντηση σε κλήση 
Πατήστε για λίγο ένα οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ακουστεί το 

σήμα κλήσης. 

Φωνητική κλήση 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «n» για 2 

δευτερόλεπτα περίπου. 

Τερματισμός/άρνηση 

κλήσης 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «n» για 2 

δευτερόλεπτα περίπου. 

Επανάκληση του 

τελευταίου αριθμού 
Πατήστε ταυτόχρονα το "" και "". 

Μεταφορά κλήσεων σε 

εξέλιξη 

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί "" 

και "” για 4 δευτερόλεπτα. Το τηλεφώνημα θα μεταφερθεί από 

το κράνος στο τηλέφωνο. 

Σύνδεση τηλεφώνου με το 

χέρι 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «n» για 2 

δευτερόλεπτα περίπου. 

Χειροκίνητη αποσύνδεση 

τηλεφώνου 
Πατήστε ταυτόχρονα το "" και "” για 4 δευτερόλεπτα. 

 

7. ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ BLUETOOTH 

Για να συνδέσετε το smartphone ή το Mp3 player στο σύστημα B101, ακολουθήστε τη διαδικασία 

που απεικονίζεται στο Κεφ. 5. 

 

Εκκίνηση αναπαραγωγής 

μουσικής (Play)  
Πατήστε για λίγο το πλήκτρο «n». 

Λειτουργία Παύσης (Pause) Πατήστε για λίγο το πλήκτρο «n». 

Επόμενο τραγούδι (Παράλειψη) 

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής παίζει, πατήστε και 

κρατήστε πατημένο το κουμπί «» για περίπου 2 

δευτερόλεπτα. 

Προηγούμενο τραγούδι (Rew) 

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής παίζει, πατήστε και 

κρατήστε πατημένο το κουμπί «» για περίπου 2 

δευτερόλεπτα. 

 

8. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 

Το B101 είναι συμβατό με τις πιο διαδεδομένες συσκευές δορυφορικής πλοήγησης για μοτοσικλέτες 

– Για τον κατάλογο των συμβατών μοντέλων και για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον 

ιστότοπο www.n-com.it 

Για να συνδέσετε το GPS στο σύστημα B101, ακολουθήστε τη διαδικασία που απεικονίζεται στο 

Κεφ. 5. 

http://www.n-com.it/
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9. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ 

9.1. Σήμα αποφορτισμένης μπαταρίας 

Κατά τη λειτουργία, το σύστημα σηματοδοτεί τον χρήστη με έναν ακουστικό τόνο όταν η 

μπαταρία είναι σχεδόν άδεια. Από την πρώτη αναφορά έχεις αυτονομία περίπου 1 ώρας. Η 

προειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 10 λεπτά. 

 

9.2. Έλεγχος επιπέδου μπαταρίας 

Οταν το σύστημα ενεργοποιείται, το μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα υποδεικνύοντας το επίπεδο 

της μπαταρίας. 

 

4 φορές = Υψηλό, 75 ~ 100% 3 φορές = Μεσαίο, 50 ~ 75% 2 φορές = Χαμηλό, 1 ~ 50% 

 

9.3. Επαναφόρτιση του συστήματος 

 
Εικ. 30 

Για φόρτιση, συνδέστε το σύστημα σε έναν 

φορτιστή ή μια τροφοδοτούμενη θύρα USB, 

χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο 

USB/USB-C. 

 

Η λειτουργία της φόρτισης θα πραγματοποιηθεί με τον εξής τρόπο: 

 

Σύστημα B101 

απενεργοποιημένο 

Αν συνδέσετε το σύστημα Β101 στο φορτιστή, το μπλε LED αρχίζει να 

αναβοσβήνει γρήγορα. Όταν η μπαταρία φορτιστεί, το μπλε LED παραμένει 

σταθερό. 

Σύστημα Β101 

ενεργοποιημένο 

Αν συνδέσετε το σύστημα Β101 στο φορτιστή, το μπλε LED αρχίζει να 

αναβοσβήνει γρήγορα. Όταν η μπαταρία φορτιστεί, το μπλε LED επιστρέφει 

στο κανονικό του φως. 

 

Σημ. : Σ’ε περίπτωση πού δέν θά χρησιμοποιείτε τό σύστημα Ν-Com γιά μακρά περίοδο,χρειάζεται 

νά επαναφορτίσετε πλήρως τήν μονάδα πρωτού τήν αποθηκεύσετε. 

Σημ. : Σέ περίπτωση πού δέν θά χρησιμοποιείτε τήν μονάδα γιά μεγάλες περιόδους,κάντε μία πλήρη 

φόρτιση τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες προκειμένου νά αποφύγετε βλάβη τής μπαταρίας. 

Σημ. : Σέ περίπτωση που η μονάδα Ν-com παρέμεινε γιά περισσότερους από 6 μήνες χωρίς νά 

φορτιστεί υπάρχει περίπτωση νά μήν ενεργοποιηθεί Σ’αυτή τήν περίπτωση φορτίστε τήν μονάδα 

Ν-Com γιά τουλάχιστον 24 ώρες (‘Εστω καί άν τό μπλέ LED δέν αναβοσβήνει), καί κατώπιν 

προσπαθήστε νά ανοίξετε τήν μονάδα. 
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10. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 
                                     Πλήκτρο n   

 

+ 
 

Λ
ει

τ
ο

υ
ρ

γ
ίε

ς
 Β

α
σ

ικ
ές

 Ενεργοποίηση 2 δευτ.    

Απενεργοποίηση 4 δευτ.    

Αύξηση Έντασης  X   

Μείωση Έντασης   X  

Σύνδεση συσκευής* 4 δευτ.    

Επαναφορά σύνδεσης**    4 δευτ. 

      

Σ
υ

σ
κ

ευ
ές

 B
lu

e
to

o
th

 

Απάντηση τηλεφώνου*** X X X  

Φωνητική υποστήριξη 2 δευτ.    

Συνέχιση/Απόρριψη κλήσης 2 δευτ.    

Επανάκληση του τελευταίου 

αριθμού 
   X 

Μεταφορά κλήσεων σε εξέλιξη    4 δευτ. 

Μη αυτόματη σύνδεση συσκευής 2 δευτ.    

Χειροκίνητη αποσύνδεση συσκευής    4 δευτ. 

 

Μ
ο

υ
σ

ικ
ή

  

B
lu

e
to

o
th

 Έναρξη μουσικής (Play) X    

Παύση μουσικής (Pause) X    

Επόμενο τραγούδι (FFW)  2 δευτ.   

Προηγούμενο τραγούδι (REW)   2 δευτ.  

 

*Ξεκινώντας από το σύστημα απενεργοποιημένο 

**Κατά τη λειτουργία Σύνδεσης. 

***Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο N-Com. 
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11. ΕΓΓΥΗΣΗ 

Με αυτό το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, η Nolangroup εγγυάται στον αγοραστή ότι το προϊόν, 

κατά τη στιγμή της αγοράς, είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικών και κατασκευής. 

 

Σας προσκαλούμε: 

• Να διαβάσετε τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια και τη σωστή χρήση. 

• Να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης. 

• Να φυλάξετε την αρχική απόδειξη αγοράς. Είναι απαραίτητο να την παρουσιάσετε στην 

περίπτωση επισκευών κατά την περίοδο εγγύησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το προϊόν πρέπει 

να αποσταλεί στο κατάστημα λιανικής από το οποίο έγινε η αγορά. 

 

11.1. Κάλυψη εγγύησης και εγκυρότητα 

Εάν προκύψει κάποιο ελάττωμα που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης εντός της 

περιόδου που προβλέπεται στον κατάλογο που αναφέρεται στον ιστότοπο (Υποστήριξη / 

Εγχειρίδια οδηγιών) σύμφωνα με την χώρα στην οποία πωλήθηκε (που θα αποδεικνύεται από την 

ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην φορολογική απόδειξη), η Nolangroup θα φροντίσει, 

μέσω του δικτύου διανομής της, μετά την επαλήθευση του ελαττώματος, για την επισκευή ή την 

αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Η Nolangroup θα παράσχει όλο το υλικό που θα 

είναι εύλογα απαραίτητο για την αποκατάσταση του αναφερόμενου ελαττώματος, με εξαίρεση την 

περίπτωση κατά την οποία η ζημιά προκαλείται από έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην 

επόμενη παράγραφο «Εξαιρέσεις και περιορισμοί κάλυψης". 

 

11.2. Εξαιρέσεις και περιορισμοί κάλυψης 

Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα υλικών και κατασκευής.  

Η Nolangroup δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ελαττώματα προϊόντος που οφείλονται εν 

όλω ή εν μέρει σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των ακόλουθων: 

 

• Ελαττώματα ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Προϊόντος σε συνθήκες διαφορετικές 

από τις συνηθισμένες. 

• Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση και διαφορετική από την κανονική λειτουργία, 

όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος που παρέχονται από τη 

Nolangroup. 

• Παραμέληση και φυσιολογική φθορά εσωτερικών και εξωτερικών μερών. 

• Οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει από ένα ατύχημα. 

• Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παραβίαση από τον χρήστη ή τρίτους στο κράνος ή το σύστημα 

N-Com. 

• Χρήση ασύμβατων αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τη Nolangroup για το μοντέλο του 

προϊόντος N-Com που αγοράστηκε.  

• Αναλώσιμα εξαρτήματα που θεωρείται ότι υπόκεινται σε φθορά, όπως για παράδειγμα η 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων N-Com και 

άλλες συσκευές. 

• Η σωστή λειτουργία του συνδυασμού προϊόντος/περιφερειακού, όταν το προϊόν 

χρησιμοποιείται μαζί με αξεσουάρ ή εξοπλισμό για τον οποίο η Nolangroup δεν έχει επαληθεύσει 

τη συμβατότητα. 

• Όλες οι ιδιαίτερες συγκεκριμένες και υποκειμενικές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά 

τη δυναμική χρήση του κράνους, όπως, για παράδειγμα, προβλήματα άνεσης κατά την οδήγηση 

ή αεροδυναμικά θροΐσματα και σφυρίγματα. 
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Σε κάθε περίπτωση, η Nolangroup δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχαίες ή επακόλουθες 

ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τραυματισμών σε άτομο ή άτομα) που 

οφείλονται σε μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν την εγγύηση σχετικά με 

τα προϊόντα της Nolangroup. 

 

11.3. Διαδικασία για την προώθηση τυχόν καταγγελιών 

Για να προωθήσει οποιαδήποτε αξίωση καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει 

να ενημερώσει απευθείας τον μεταπωλητή λιανικής από τον οποίο αγοράστηκε το σύστημα N-

Com για το υποτιθέμενο ελάττωμα που βρέθηκε, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το προϊόν που 

αποτελεί αντικείμενο της καταγγελίας και ένα αντίγραφο της ταμειακής απόδειξης. 

 

ΠΡΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. 

Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ - βλ. κατάλογο στον ιστότοπο (Υποστήριξη / 

Εγχειρίδια οδηγιών). 

Η υπηρεσίες που παρέχονται με εγγύηση δεν παρατείνουν την περίοδο εγγύησης. Ως εκ τούτου, σε 

περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ενός από τα μέρη του, δεν παρέχεται μια νέα 

περίοδος εγγύησης, για το προϊόν ή το μεμονωμένο εξάρτημα που παρέχεται ως αντικατάσταση, 

αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αγοράς του αρχικού προϊόντος. 

Για επισκευές ή αντικατάσταση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μόνο, εάν η Nolangroup επισκευάσει ή 

αντικαταστήσει το προϊόν, το εν λόγω προϊόν θα καλύπτεται από περίοδο εγγύησης ίση με το 

υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρχικής εγγύησης ή ενενήντα (90) ημέρες από την 

ημερομηνία επισκευής (υπολογίζεται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα). 

Επισκευή ή αντικατάσταση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω εξαρτημάτων που έχουν 

ανακατασκευαστεί με ισοδύναμη λειτουργικότητα. Τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά ή 

εξαρτήματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Nolangroup. 

Η NOLANGROUP ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. 

Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομικά δικαιώματα του πελάτη σύμφωνα με την τρέχουσα 

εθνική δικαιοδοσία και τα δικαιώματα των καταναλωτών έναντι του πωλητή λιανικής τα οποία 

κατοχυρώνονται από τη σύμβαση αγοράς/πώλησης. 

 

11.4. Ταυτοποίηση του προϊόντος 

Τα προϊόντα N-Com αναγνωρίζονται μέσω ενός κωδικού που επιτρέπει την ανιχνευσιμότητα και 

την ταυτοποίηση του προϊόντος.  

Ο κωδικός αναγνώρισης (S/N) αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα που τοποθετείται στο 

σύστημα N-Com. 
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FOR USA AND CANADA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING 

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 of the device. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 

the user’s authority to operate the equipment. 

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized 

modifications to this equipment. Such modifications could void the user’s authority to operate the 

equipment. 

 

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. 

 

This model meets the government’s requirements for exposure to radio waves. Your wireless device is 

a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to 

radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. 

Government and by the Canadian regulatory authorities. 

The exposure standard for wireless mobile devices employs a unit of measurement known as the 

Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory 

authorities is 1.6 W/kg.1. 

 

For Canada market only: 

This EUT is compliant with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-247. The 

N-Com electronic device is positioned on a minimum distance of - see the table below - from the head 

of the user, therefore no SAR test have been conducted on the product. 

 

N-COM SYSTEM DISTANCE FROM THE HEAD 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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POUR LE MARCHE US ET CANADIEN UNIQUEMENT: MISE EN GARDE SPECIALE 

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis 

aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas créer d’interférences nuisibles, et (2) cet 

appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer des 

dysfonctionnements de l’appareil. 

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en 

matière de conformité peuvent priver l’utilisateur du droit d’utiliser l’équipement en question.  

REMARQUE: Le fabriquant n’est pas responsable de l’interférence radio ou TV causée par les 

modifications apportées à cet équipement sans autorisation préalable. De telles modifications 

pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur de faire fonctionner cet équipement.  

 
A l’issue des tests dont il a fait l’objet, ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation 

FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une 

protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.  

 

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des 

interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l’équipement est installé 

incorrectement. Cependant, il n’est pas garanti qu’aucune interférence ne se produise dans une 

installation particulière.  

Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui 

peut être vérifié en éteignant et en rallumant l’appareil, il est conseillé d’essayer de corriger ces 

interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes: 

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.  
• Augmenter la distance entre l’équipement et les équipements.  
• Relier l’équipement à une prise de courant différente de celle du récepteur.  
• Prendre conseil auprès d’un distributeur ou d’un technicien radio/TV qualifié.  

 

Ce modèle répond aux exigences gouvernementales en matière d’exposition aux ondes radio. Votre 

appareil est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites 

d’exposition aux radiofréquences (RF) définies par la Federal Communications Commission (FCC) du 

gouvernement des États-Unis et par les autorités réglementaires canadiennes. 

La norme d’exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée Débit 

d’Absorption Spécifique, ou SAR. La limite de DAS fixée par la FCC et par les autorités réglementaires 

canadiennes est de 1,6 W/kg.1. 

 

Uniquement pour le marché canadien: 

Ce EUT (test pour l’utilisation de l’équipement) est conforme au DAS relativement à l’utilisation par le 

grand public /aux limites d’intensité pour un environnement non contrôlé contenus dans la norme IC 

RSS-247. L’électronique du N-Com est positionné à une distance minimum de - voir le tableau ci-

dessous - de la tête de l’utilisateur, donc, aucun test DAS n’a été effectué sur le produit. 

 

SYSTÈME N-COM DISTANCE DE LA TÊTE 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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SÓLO PARA EL MERCADO USA Y CANADÁ: ADVERTENCIAS IMPORTANTES 

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos 

condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe ocasionar interferencias dañinas, y (2) este 

dispositivo debe poder soportar cualquier interferencia recibida, incluidas las posibles interferencias 

que provoquen mal funcionamiento. 

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable podría 

anular el derecho del usuario a manipular el equipo. 

NOTAS: El fabricante no será responsable de cualquier interferencia radio o TV ocasionada por 

modificaciones no aprobadas para este equipo. Dichas modificaciones podrían anular el derecho del 

usuario a utilizar el equipo. 

 

Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos en el 

apartado 15 de las normas FCC para un dispositivo digital de clase B. Estos límites se han diseñado 

para brindar un grado de protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación de 

carácter residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser 

instalado y utilizado según las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a comunicaciones 

de radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se producirá interferencia en una 

instalación específica. 

Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepión de radio o televisión, que se pueden detectar 

apagando y encendiendo los equipos, el usuario puede intentar solucionar dichas interferencias con 

una o algunas de las siguientes medidas: 

• Volver a orientar o colocar la antena de recepción 

• Aumentar la distancia entre el equipo o los dispositivos 

• Conectar el equipo a una toma de corriente que no sea la del receptor 

• Contactar al distribuidor o a un técnico radio /TV experto para asistencia técnica 

 

Este modelo cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Su 

dispositivo inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no 

exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications 

Commission (FCC) del gobierno de EE.UU y por las autoridades normativas de Canadá. 

El estándar de exposición para dispositivos móviles inalámbricos utiliza una unidad de medición 

conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC y por los 

organismos reguladores de las autoridades de Canadá es de 1,6 W/kg.1. 

 

Sólo para el mercado en Canadá: 

Este EUT cumple con la SAR para la población general en cuanto a límites de exposición sin control en 

IC RSS-247. El dispositivo electrónico N-Com está situado a una distancia mínima de - consulte la tabla 

siguiente - de la cabeza del usuario, por lo tanto, no han sido realizados ensayos SAR del producto. 

 

SISTEMA N-COM DISTANCIA DE LA CABEZA 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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