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SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER 
 

 

Tillykke med dit nye N-Com produkt.      

 

N-Com B101 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og 

i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig produktudvikling 

har ført til opnåelse af højeste lydkvalitet. 

 

Du bedes venligst grundigt at læse brugsanvisningerne igennem, før du 

anvender produktet. 

 

Til yderligere informationer angående B101, for at vise en tutorial video samt for 

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

www.n-com.it  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

pågældende ejere. 

 

 

http://www.n-com.it/
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1. ADVARSLER OG SIKKERHED 

Produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU (RED). Den fuldstændige 

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

 

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

regler ikke, kan der opstå farlige situationer. 

 

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

væddeløbsbaner og lignende. 

Pas på: Installering af N-Com medfører en vægtforøgelse på cirka 100-120 gram udover vægten på 

styrthjelmen og andet udstyr. 

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

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

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

 

1.1. Trafiksikkerhed 

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

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

køretøjet holder stille. Herunder i særdeleshed: 

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

justering). 

• Hvis telefonen ikke er udstyret med denne funktion, skal du, før du svarer på indkommende opkald, 

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

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

opkaldet.  

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

mulighed for tydeligt at høre udefra kommende lyde.  

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

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

har højeste prioritet. 

 

1.2. Tænd kun i sikre områder 

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

mobiltelefoner. 

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

forårsage forstyrrelser eller farlige situationer. 

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

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

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

 

1.3. Interferenser 

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

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

 

1.4. Sådan bruges produktet rigtigt 

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

foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet. 
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Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet og lydkilderne, der er tilsluttet, før systemet tages i brug under 

kørslen. 

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

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

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

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

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

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

overholdelse af færdselsloven. 

 

1.5. Kvalificeret personale 

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

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

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

og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien. 

 

1.6. Tilbehør og batterier 

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

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

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

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

stikket og ikke i selve kablet. 

• Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne. 

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

• Kortslut ikke batteriet. 

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

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

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

med de lokale forskrifter. 

• Tag aldrig styrthjelmen på mens batteriet lades. 

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

adgang til forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader. 

 

1.7. Skrotning 

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

hvis systemet skal tages ud af styrthjelmen.  

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

 

 

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

det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt.  

• Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald.  

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

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

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

mod et solgt udstyr. 

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

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

De følgende dele findes i N-Com B101 pakken: 

 

 
 

e-box B101 Højtaler + Kabeltastatur (venstre kabelføring) 

 

 

 

Højtaler + Mikrofon (højre kabelføring) Batteri 

 

 

 

USB C-ledning Tastatur adapter 

N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x) 
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3. INSTALLATION I STYRTHJELMEN 

Vigtigt: Før N-Com systemet installeres, er det anbefalet at notere produktets identifikationskode, der 

sidder på selve systemet (jf. cap. 11.4). 

 

IDu kan downloade videoen, der beskriver installationen på www.n-com.it under afsnittet Bistand. 

 

3.1. Batteri tilslutning 

• Åbn e-box enheden (Fig. 1). 

• Forbind batteriets stikforbindelse til den pågældende modpart (Fig. 2), og sørg for at overholde 

den korrekte indføringsretning. Anvend om nødvendigt redskabet med fladt hoved 

(medfølgende) for at indføre batteriets stikforbindelse fuldstændigt i den pågældende modpart.   

• Luk e-box enheden (Fig. 3). 

 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 

3.2. Indledende indgreb 

• Før B101-systemet installeres i styrthjelmen, skal man kontrollere at systemet tænder på korrekt 

vis. Tryk på tasten “n” og hold den trykket ned i ca. 2 sekunder indtil den blå lysdiode tænder på 

tastaturet, og der kan høres en tone i hovedtelefonen. Fortsæt så med installationen.  

• Fjern polstringshætterne (jf. styrthjelmens instruktioner). 

• Fjern skruen på pakningen, der sidder på styrthjelmens kant ved brug af den relevante nøgle (Fig. 

4). 

• Fjern fuldstændigt pakningen på kanten, som vist på Fig. 4, og fjern desuden polstringen. 

• Fjern de små “N-Com” propper, der sidder på pakningen på kappens kant, bagtil og på 

styrthjelmens venstre side. 

 

 

Fig. 4 

 

Fig. 4B – UDELUKKENDE TIL N87, N80-8, N100-5 
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• Før installation af N-Com systemet, skal alle skumpuder tages ud af hjelmen (Der henvises til den 

specifikke hjelmens brugermanual). 

 

 

Tilvalg 1 

 

Tilvalg 2 

 

Bemærk: Husk at opbevare styrthjelmens polstringer, i det tilfælde du ønsker at anvende selve 

styrthjelmen uden N-Com system installeret. 

 

3.3. Installation af B101-systemet i styrthjelmen 

 
Fig. 5 

• Forbind den venstre kabelføring til den 

pågældende modpart, som vist på figuren 

(Fig. 5). 

 

Bemærk: Den venstre kabelføring består af 

højtaler og tastatur. 

 

 
Fig. 6 

• Forbind den højre kabelføring til den 

pågældende modpart, som vist på figuren 

(Fig. 6). 

 

Bemærk: Den højre kabelføring består af højtaler 

og tastatur. 
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Fig. 7 

• Sæt systemet ind i det relevante sæde bag 

på styrthjelmen, og tryk det ned i bund i 

rilleskæringen (Fig. 7). 

 

 
Fig. 8 

BEMÆRK: Til placering af kabelføringer og af 

mikrofon i styrthjelmen N100-5, følg 

anvisningerne i det pågældende felt. 

 

• Anbring ledningen inde i styrthjelmen og 

indkobl den højre fastgørelsesklips i det 

relevante sæde (Fig. 8). 

 

 
Fig. 9 

• Placer mikrofonen i det relevante sæde, på 

styrthjelmens højre side, ved at indføre den 

metalliske del der findes på rilleskæringen 

der sidder på det lille stel til indkobling af 

hagebrættet (Fig. 9). 

 

Pas på: kontroller, at siden på mikrofonens 

støtte med skriften “n” vender mod 

styrthjelmens indvendige del. 

 

 
Fig. 10 

BEMÆRK: Til placering af tastaturet i 

styrthjelmene N87, N80-8 og N100-5, følg 

anvisningerne i det pågældende felt. 

 

• Anbring ledningen inde i styrthjelmen. 

• Genmonter pakningen på kanten og fastgør 

den med den relevante skrue. 
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UDELUKKENDE FOR STYRTHJELMEN N100-5 – placering af kabelføringer og af mikrofon 

 

Placering af højre kabelføring og af mikrofon: 

• Løft polstringens plastikbeklædning (Fig. 11). 

• Isæt mikrofonen i rillen (Fig. 12) og placer den i det pågældende sæde, ved at indføre den 

metalliske del der findes på rilleskæringen der sidder på det lille stel til indkobling af 

hagebrættet (Fig. 13). 

Pas på: kontroller, at siden på mikrofonens støtte med skriften “n” vender mod styrthjelmens 

indvendige del. 

• Placer kablet indvendigt i styrthjelmen og anbring den højre fastspændingsclips det 

pågældende sæde (Fig. 14). 

• Sæt polstringens plastikbeklædning tilbage, ved at anbringe den bagved de to stopkroge (Fig. 

15). 
 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 
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UDELUKKENDE FOR STYRTHJELMEN N100-5 – placering af kabelføringer og af mikrofon 

 

Placering af venstre kabelføring: 

• Løft polstringens plastikbeklædning (Fig. 16). 

• Placer kablet indvendigt i styrthjelmen. 

• Sæt polstringens plastikbeklædning tilbage, ved at anbringe den bagved de to stopkroge (Fig. 

17). 
 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 
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UDELUKKENDE TIL N87, N80-8, N100-5 STYRTHJELM – placering af tastaturet 
 

Vigtigt: lnstallation af tastaturet i styrthjelmene N87, N80-8, N100-5 kræver brug af udstyret 

“TASTATUR ADAPTER” der leveres sammen med indpakningen. 
 

BOGSTAV PÅ ADAPTEREN KOMPATIBLE HJELME 

B N100-5/PLUS, N87/PLUS 

D N80-8 
 

• Indfør i tastaturets kabel det relevante underlag, der er egnet til styrthjelmen (Fig. 18). 

• Drej tastaturets underlag for at placere det som vist på Fig. 19, og fastgør det på tastaturet (Fig. 

20). 

• Anbring ledningen inde i styrthjelmen. 

• Åbn B101-systemets gummiprop. 

• Fastgør tastaturet til styrthjelmen ved at indkoble de relevante kroge. 

• Fastgør tastaturet til styrthjelmen ved at indkoble de relevante kroge (Fig. 21). 

• Den korrekte tastatur position er vist på Fig. 22. 
 

 
Fig. 18 

 
Fig. 19 

 
Fig. 20 

 
Fig. 21 

 
Fig. 22 
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• Placer den højre og den venstre højtaler i sæderne, der findes i polystyrenhætterne. Drej en 

smule højtalerne i deres sæde, om nødvendigt. 

• Genmonter polstringen. 

 

3.4. Justering af mikrofonen 

Systemet B101 gør det muligt at justere mikrofonens position for at lette dens placering i de 

forskellige styrthjelmsmodeller. Følg den nedenstående fremgangsmåde: 

 

• Åbn clipsen, der er placeret på mikrofonens stang, ved at bruge den som løftestang, som vist på 

Fig. 23. 

• Juster mikrofonen (Fig. 24). 

• Luk clipsen (Fig. 25). 

 

 
Fig. 23 

 
Fig. 24 

 
Fig. 25 

 

For at sikre en god kvalitet for stemmetransmissionen, tilrådes det at anbringe mikrofonpuden inden 

for mundens side. 
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3.5. Fjernelse af B101- systemet på styrthjelmen 

For at fjerne B101-systemet på styrthjelmen, følg de nedenstående trin: 

• Fjern hætterne og kappens pakning på kanten. 

• Fjern tastaturet på kappen. 

 

UDELUKKENDE TIL N87, N80-8, N100-5-STYRTHJELM – fjernelse af tastatur 

 

• Fjern tastaturet fra hætten, ved at bruge som løftestang, som vist på Fig. 26. 

• Drej tastaturet mod uret (Fig. 27). 

• Fjern hætterne og kappens pakning på kanten. 

 

 
Fig. 26 

 
Fig. 27 

 

 
Fig. 28 

• Afkobl klipsene til højre ved at bruge en flad 

skruetrækker (eller lignende redskab) som 

løftestang og løfte opad, som vist på Fig. 28. 

 

 
Fig. 29 

• Fjern fuldstændigt B101-systemet fra 

styrthjelmen ved brug af en flad 

skruetrækker (eller lignende) og geninstaller 

puderne og beklædningen om bord. 



  
 

15 

4. GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 

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

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

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

dog bedst at foretage hele opladningsprocessen. 

 

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

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

 

4.1. Justering af lydstyrke 

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

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

 

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

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

lydstyrkeniveau. 

 

4.2. Auto Off Funktion 

Auto Off funktionen gør det muligt at slukke N-Com systemet automatisk efter 5 minutter uden 

aktive Bluetooth tilslutninger (telefon, GPS, audiosystem, motorcykel, …).  

 

5. TILSLUTNING AF BLUETOOTH ENHEDER 

For at forbinde B101 systemet med en anden Bluetooth anordning, er det nødvendigt først at tilslutte 

den anden anordning til N-Com systemet. 

Fremgangsmåden på tilslutningen er identisk for alle de forskellige Bluetooth anordninger: 

mobiltelefoner, MP3 Bluetooth afspillere, satellit-navigatorer, osv. 

 

• Kontroller, at B101 er slukket. 

• Indstil systemet i “Tilknytningsmodalitet”: tryk og hold tasten “n” nede i 4 sekunder, til 

advarselslamperne blinker hurtigt og der lyder et skarpt lydsignal fra højtaleren. 

• Aktiver Bluetooth anordningen (mobiltelefoner, MP3 Bluetooth afspillere, satellit-navigatorer) for 

at starte søgningen af Bluetooth anordninger. 

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

• Efter få sekunder aktiveres forbindelsen mellem de to kilder. 

 

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

slukkes. Denne procedure foretages derfor kun én gang. 

 

Bemærk: I det tilfælde flere enheder tilknyttes til N-Co systemet, lagres tilknytningerne i selve N-Com 

systemet. Ved tænding forbindes N-Com systemet automatisk til den sidst tilsluttede Bluetooth 

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

automatisk, når systemet tændes.  

Manuel tilslutning 

Hvis tilslutningen ikke starter automatisk, er det muligt at tilslutte 

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

sekunder. 

 

6. MOBILTELEFONEN 

For at parre n mobiltelefon til B101 systemet, følg proceduren, der er beskrevet i Kapitel 5. 

 

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

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

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

Kald det sidste nummer 

tilbage 
Tryk samtidig på tasterne “” og “”. 

Videresendelse af løbende 

opkald 

I løbet af opkaldet tryk samtidig på tasterne “” og “” i 4 sekunder. 

Opkaldet videresendes fra hjelmen til telefonen. 

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

Manuel frakobling af 

telefon 
Tryk samtidig på tasterne  “” og “” i 4 sekunder. 

 

7. MUSIK VIA BLUETOOTH 

For at forbinde smartphonen eller Mp3-afspilleren til B101 systemet, følg fremgangsmåden, der er 

angivet i kapitel 5. 

 

Start på afspilning (Play)  Tryk kort på tasten “n”. 

Pausefunktion (Pause) Tryk kort på tasten “n”. 

Næste spor (Skip) 
Når afspilleren er i gang, tryk på tasten  “” og hold den nede i ca. 2 

sekunder. 

Forrigt spor (Rew) 
Når afspilleren er i gang, tryk på tasten “” og hold den nede i ca. 2 

sekunder. 

 

8. NAVIGATOR 

B101 er kompatibel med de mest udbredte satellit-navigatører til motorcykler – For listen over de 

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

 

For at forbinde navigator til B101 systemet, følg fremgangsmåden, der er angivet i kapitel 5. 

http://www.n-com.it/
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9. BATTERI OG GENOPLADNING 

9.1. Signal for fladt batteri 

I løbet af driften, modtager brugeren et akustisk signal ved brug af en stemmemeddelelse når 

batteriet er næsten fladt. Fra den første meddelelse er der ca. 1 times autonomi. Meddelelsen 

gentages hvert 10. minut.   

 

9.2. Kontrol af batteriets niveau 

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

 

4 blink = Højt, 75 ~ 100% 3 blink = Middelt, 50 ~ 75% 2 blink = Lavt, 1 ~ 50% 

 

9.3. Genopladning af systemet 

 
Fig. 30 

Til genopladning, forbind systemet til en batterioplader 

eller til et USB-stik i ladning ved brug af det 

medfølgende USB/USB-C kabel. 

 

Genopladningen udføres på følgende måde: 

 

B101-system slukket 
Ved at tilslutte B101-systemet til batteriopladeren, begynder den blå lysdiode 

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

Tændt B101-system 

Ved at tilslutte B101-systemet til batteriopladeren, begynder den blå lysdiode 

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

standard blink. 

 

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

op inden det bliver henlagt. 

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

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

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

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

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

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

 
                                     Tast n   

 

+ 
 

G
ru

n
d

læ
g

g
e
n

d
e
 

In
d

st
ill

in
g

e
r 

Tænd 2 sek    

Sluk 4 sek    

Højere Lydstyrke  X   

Lavere lydstyrke   X  

Tilknytning af enhed* 4 sek    

Nulstilling af tilknytninger**    4 sek 

      

B
lu

e
to

o
th

 k
il
d

e
r 

Svar på telefonopkald*** X X X  

Stemmeassistent 2 sek    

Afslutning / Nægtet opkald 2 sek    

Kald det sidste nummer tilbage    X 

Videresendelse af løbende 

telefonopkald 
   4 sek 

Manuel tilslutning af kilde 2 sek    

Manuel frakobling af enheden    4 sek 

 

B
lu

e
to

o
th

  

M
u

si
k
 

Start af afspilning (Play) X    

Pausefunktion (Pause) X    

Næste spor (FFW)  2 sek   

Forrige spor (REW)   2 sek  

 

*Startende fra slukket system 

**I løbet af tilknyngsmodaliteten. 

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

Med dette GARANTIBEVIS, garanterer Nolangroup køberen, at produktet, ved udlevering er fri for 

materiale- og/eller fabrikationsfejl. 

 

Du bedes: 

• Læse advarslerne til sikkerhed og korrekt brug. 

• Henvis til garantiens krav og betingelser. 

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

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

solgt produktet.  

 

11.1. Garantiens dækning og gyldighed 

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

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

(købsdatoen, der er angivet på kvitteringen, vil være gældende), sørger Nolangroup, gennem sit 

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

produkt. Nolangroup leverer alle materialer samt den rimelige arbejdstid, der er nødvendig for at 

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

afsnit “Undtagelser og begrænsninger af garantidækningen”. 

 

11.2. Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen 

Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl.  

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

anden grund, nævnt herunder men ikke begrænset til: 

 

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

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

de af Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet. 

• Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele. 

• Enhver skade som følge af et uheld. 

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

eller af tredjemand. 

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

Com udstyr. 

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

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

systemerne og andet udstyr. 

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

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

dette system.  

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

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

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

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

støj.   
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Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader 

(inklusive og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af 

forpligtelserne i denne garanti vedrørende Nolangroup produkterne. 

 

11.3. Fremgangsmåde for indsendelse af eventuelle reklamationer 

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

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

der er opstået, samt indlevere produktet og købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som 

beskrevet ovenfor. 

 

FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU OMHYGGELIGT GENNEMLÆSE DEN 

MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET. 

GARANTIENS GYLDIGHED STARTER UDELUKKENDE FRA PRODUKTETS KØBSDATO OG OPHØRER 

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

(Support / Brugsanvisninger). 

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

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

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

gældende. 

I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for 

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

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

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

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

Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom. 

NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT 

ÆNDRE EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE. 

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

lov eller på forbrugerens rettigheder overfor forhandleren.  

 

11.4. Produktidentifikation 

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

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

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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