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SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER 
 

 

Tack för att du köpte denna N-Com-produkt. 

 

N-Com B101 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med de 

bästa materialen. Djupgående tester och en noggrann systemutveckling har gjort 

att vi har kunnat nå den allra högsta ljudkvalitén. 

 

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. 

 

Besök webbplatsen www.n-com.it för ytterligare information om modell B101, 

och för att visa videohandledningar och installera den senaste firmwareversionen 

som finns tillgänglig.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. 

All användning av dessa varumärken av N-Com sker på licens. Andra varumärken och handelsnamn 

tillhör sina respektive ägare. 

 

 

 

http://www.n-com.it/
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1. VARNINGAR OCH SÄKERHET 

Produkten överensstämmer med direktiv 2014/53/EU (RED). Fullständig försäkran om 

överensstämmelse kan laddas ner på följande länk: www.n-com.it  

 

Läs noggrant denna bruksanvisning samt de enkla reglerna som återges nedan. Försummad respekt 

för dessa regler kan leda till farliga situationer. 

 

Varning: Produkten går inte att använda i officiella eller icke officiella tävlingar, på biltävlingsbanor, 

motorcykelbanor, crossbanor eller liknande. 

Varning: Monteringen av N-Com medför en ökad vikt på cirka 100-120 g till hjälmens och de andra 

tillbehörens vikt. 

Varning: N-Com-systemets elektroniska delar inuti hjälmen är inte vattentäta. Undvik därför att 

hjälmens insida och komfortstoppningen blir våta för att inte riskera att skada systemet. Om det 

tränger in vatten inuti hjälmen ska du ta bort hjälmens komforthätta och låta den lufttorka. 

 

1.1. Vägsäkerhet 

Respektera alla gällande lagar som reglerar vägtrafik. Under körning får händerna bara användas för 

att köra fordonet. Alla åtgärder som gäller N-Com-systemet måste göras med fordonet stillastående. 

I synnerhet: 

• Ställ in telefonen på automatiskt svar (se instruktionerna för telefonen för denna inställning). Om 

telefonen inte har denna funktion, se till att stanna fordonet på lämplig plats innan du svarar på ett 

inkommande samtal och respektera trafikreglerna. Svara först därefter på samtalet. 

• Ring inga samtal medan du kör. Stoppa fordonet på en säker plats och respektera trafikreglerna 

innan du ringer ett samtal. 

• Reglera ljudstyrkan så att den inte stör eller distraherar under körning och samtidigt tillåter att ljud 

utifrån hörs tydligt. 

• Manövrera inte mobiltelefonen eller andra anordningar kopplade till N-Com medan du kör. 

• Respektera alltid trafikreglerna. Nödvändiga manövrer för att köra motorcykeln ska absolut 

prioriteras. 

 

1.2. Användning i säkra miljöer 

• För att använda N-Com, respektera alla begränsningar och indikationer som berör mobiltelefoner. 

• Sätt inte på mobiltelefonen eller N-Com-systemet när de inte får användas eller när apparaten kan 

orsaka störningar eller farliga situationer. 

• Stäng av under tankning av bensin. Använd inte N-Com-systemet på bensinstationerna. Använd 

inte anordningen i närheten av brännbara eller kemiska produkter. 

• Stäng av i närheten av explosiva material. 

 

1.3. Störningar 

Alla telefoner och anordningar med transmission av trådlösa signaler är föremål för störningar som 

kan påverka prestandan hos en ansluten apparat. Dessa störningar ska inte anses som ett fel på N-

Com-systemet. 

 

1.4. Korrekt användning 

Använd bara anordningen i normalt läge, som beskrivs i produktinformationen. Försök inte att plocka 

isär, ändra på eller modifiera någon del av N-Com-systemet. 
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Varning: Reglera ljudstyrkan på N-Com och anslutna ljudkällor innan du använder systemet i trafiken.  

Varning: För hög ljudstyrka kan skada hörseln. 

Varning: En felaktig installation av systemet i hjälmen kan modifiera hjälmens aerodynamiska 

egenskaper och säkerhet och skapa farliga situationer. Installera N-Com enligt beskrivningen i 

produktinformationen. Kontakta vid tvekan din återförsäljare av N-Com-produkter.   

Varning: Lyssnande på andra apparater får inte påverka körningen av fordonet, vilket ska ha största 

prioritet. Utför alla manövrer på de elektroniska apparaterna och på N-Com med fordonet 

stillastående i enlighet med trafikreglerna. 

 

1.5. Kvalificerad personal 

Bara kvalificerad personal får utföra service på denna produkt. Vid felfunktion, vänd dig alltid till din 

återförsäljare. Hjälmen är en säkerhetsprodukt. Åverkan på denna och/eller det elektroniska systemet 

på insidan kan vara farligt, förutom att det leder till att garantin förfaller. 

 

1.6. Tillbehör och batterier 

• Använd bara typer av batteri, batteriladdare och tillbehör som godkänts av Nolangroup för just 

denna anordningsmodell. 

• Användning av andra typer än de som anges kan vara farligt och leder till att all garanti förfaller.  

• För information om de godkända tillbehörens tillgänglighet, kontakta din återförsäljare. 

• När du ska koppla ur sladden ur ett tillbehör eller batteriladdaren, håll i kontakten och inte i 

sladden när du drar. 

• Använd inte batterierna för andra ändamål än de som föreskrivs.  

• Använd aldrig batteriladdare eller batterier som är skadade. 

• Kortslut inte batteriet. 

• Förvara batteriet i temperatur mellan 0° / +45°C (Laddar): -10° / +55°C (I drift). 

• Fara för brand eller explosion: kasta inte batterierna på eld och utsätt inte för hög värme!  

• Kasta inte batterierna i vanligt hushållsavfall. Bortskaffa batterierna enligt lokala lagbestämmelser. 

• Ha inte på dig hjälmen under batteriladdningen. 

• Hjälmen får aldrig lämnas inom räckhåll för barn utan tillsyn. Detta för att förhindra att en eventuell 

åtkomst till batterierna inte skadar deras hälsa allvarligt. 

 

1.7. Kassering 

Läs denna bruksanvisning och den för andra delar av systemet N-Com om hur systemet tas ur 

hjälmen. 

Då systemet en gång tagits loss, kassera det enligt följande indikationer: 

 

 

• Bilden av ett förkryssat sopkärl innebär att produkten inom EU ska behandlas som 

särskilt avfall då den inte längre ska användas. 

• Kassera inte dessa produkter bland osorterat hushållsavfall. 

• Korrekt kassering av apparater som inte längre används bidrar till att förebygga möjliga negativa 

effekter på miljö och personhälsa. 

• Inom EU tar återförsäljaren gratis emot den förbrukade produkten i samband med leveransen av 

den nya produkten, på villkor att den är likvärdig och i förhållandet en mot en. 

• För mer detaljerad information om bortskaffande av apparater som inte längre används, kontakta 

kommunen, renhållningsverket eller den affär där produkten inköpts. 
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2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 

I förpackningen N-Com B101 finns följande delar: 

 

 
 

e-box B101 Högtalare + Trådanslutet tangentbord (kablage 

vänster) 

  
 

 

 

Högtalare + mikrofon (kablage höger) Batteri 
 

 

 

USB C-kabel Adapter till knappsats 

N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x) 
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3. MONTERING I HJÄLMEN 

Viktigt: innan ni installerar N-Com-systemet råder vi er till att skriva av identifikationskoden för 

produkten som sitter på själva produkten (se kap. 11.4). 

 

Installationsvideon kan visas på webbplatsen www.n-com.it / sektion Support. 

 

3.1. Batterianslutning 

• Öppna e-boxen (fig. 1). 

• Anslut batteriets kontaktdon till motsvarande del (fig. 2) och var noga med att sätta in den åt rätt 

håll. Vid behov, kan du använda verktyget med platt huvud (som medföljer) för att helt sätta in 

batterikontaktdonet i motsvarande del. 

• Stäng e-boxen (fig. 3). 

 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 

3.2. Inledande åtgärder  

• Innan du installerar systemet B101 i hjälmen, ska du kontrollera att systemet sätts på korrekt. 

Tryck på knappen “n” och håll den intryckt i cirka 2 sekunder tills den blå lysdioden på 

knappsatsen tänds och en signal hörs i hörluren. Fortsätt med installationen. 

• Ta bort kindstyckena (se hjälmens instruktioner). 

• Ta bort skruven från hjälmkantens tätning genom att använda den speciella nyckeln (Fig. 4). 

• Ta helt bort kanttätningen så som visas i Fig. 4 och avlägsna även den skyddande fyllningen. 

• Ta bort propparna “N-Com” som sitter på tätningen längs kanten i det bakre området och på 

hjälmens vänstra sida. 

 

 

Fig. 4 

 

Fig. 4B – ENDAST FÖR HJÄLM N87, N80-8, N100-5 

 

http://www.n-com.it/
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• Före installation av N-Com systemet, demontera fyllnadsmaterial / pluggar av plast (se 

bruksanvisning för din specifika hjälmmodell). 

 

 

Tillval 1 

 

Tillval 2 

 

Obs: spara hjälmens fyllnadsmaterial om du vill använda hjälmen utan installerat N-Com-system. 

 

3.3. Installation av B101-systemet i hjälmen 

 

Fig. 5 

• Anslut det vänstra kablaget till motsvarande 

del, så som visas på bilden (fig. 5). 

 

Observera: det vänstra kablaget består av en 

högtalare och ett tangentbord. 

 

 

Fig. 6 

• Anslut höger kablage till motsvarande del, så 

som visas på bilden (fig. 6). 

 

Observera: det högra kablaget består av en 

högtalare och en mikrofon. 
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Fig. 7 

• Sätt i systemet i det särskilda sätet bak på 

hjälmen och tryck ner till räfflingens botten 

(Fig. 7). 

 

 
Fig. 8 

OBS: inför placeringen av kablar och mikrofon i 

hjälmen N100-5 ska man följa instruktionerna i 

den särskilt avsedda rutan. 

 

• Placera kabeln inuti hjälmen och låt den 

högra fästklämman klicka i sätet (Fig. 8). 

 

 
Fig. 9 

• Placera mikrofonen i sätet på hjälmens högra 

sida genom att sätta in metallenheten i 

kanalen som finns på hakdelens fäststruktur 

(Fig. 9). 

 

Obs: kontrollera att sidan med 

mikrofonstödet som bär texten “n” är vänd 

inåt hjälmen. 

 

 
Fig. 10 

OBS: inför placeringen av knappsatser i hjälmarna 

N87, N80-8 och N100-5 ska man följa 

instruktionerna i den särskilt avsedda rutan. 

 

• Placera kabeln inuti hjälmen. 

• Återmontera tätningen genom att fästa den 

med den särskilda skruven. 
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GÄLLER ENDAST FÖR HJÄLM N100-5 – placering av kablar och mikrofon 

 

Placering av den högra kabeln och av mikrofonen: 

• Lyft upp kuddens beklädnad i plast (Fig. 11). 

• Trä in mikrofonen inuti öglan (Fig. 12) och placera den på dess plats, sätt därefter in 

metallarmen i skåran på hakskyddets fäststomme (Fig. 13). 

Obs: kontrollera att sidan med mikrofonstödet som bär texten “n” är vänd inåt hjälmen. 

• Sätt kabeln inuti hjälmen och placera höger fästclip på dess avsedda plats (Fig. 14). 

• Sätt tillbaka kuddens beklädnad i plast bakom de två låshakarna (Fig. 15). 
 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 
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GÄLLER ENDAST FÖR HJÄLM N100-5 – placering av kablar och mikrofon 

 

Placering av den vänstra kabeln: 

• Lyft upp kuddens plastfyllning (Fig. 16). 

• Sätt kabeln inuti hjälmen. 

• Sätt tillbaka kuddens plastfyllning bakom de två låshakarna (Fig. 17). 
 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 
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ENDAST FÖR HJÄLM N87, N80-8, N100-5 – placering av knappsatsen 
 

Viktigt: för installationen av knappsatsar på hjälmarna N87, N80-8, N100-5 krävs tillbehöret “ADAPTER 

KNAPPSATS” som ingår i förpackningen. 

 

BOKSTAV PÅ ADAPTERN KOMPATIBLA HJÄLMAR 

B N100-5/PLUS, N87/PLUS 

D N80-8 

 

• För in knappsatsens kabel i det särskilda stödet för hjälmen (Fig. 18). 

• Vrid stödet till knappsatsen så att det sitter som i Fig. 19 och haka fast det vid knappsatsen (Fig. 

20). 

• Placera kabeln inuti hjälmen. 

• Öppna B101-systemets gummiskydd. 

• Återmontera tätningen genom att fästa den med den särskilda skruven. 

• Fäst knappsatsen vid hjälmen genom att klicka på de särskilda krokarna (Fig. 21). 

• Korrekt placering av knappsatsen visas i Fig. 22. 
 

 
Fig. 18 

 
Fig. 19 

 
Fig. 20 

 
Fig. 21 

 
Fig. 22 
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• Placera höger och vänster högtalare i sätena som skapats i kindstyckena av frigolit. Vid behov, 

rotera högtalarna något i sätet. 

• Återmontera kuddens plastfyllning. 

 

3.4. Justering av mikrofonen 

Med systemet B101 går det att justera mikrofonens position för att underlätta dess placering i olika 

hjälmmodeller. Gör följande: 

• Öppna klämman på mikrofonstången genom att bända upp den som i Fig. 23. 

• Justera mikrofonen (Fig. 24). 

• Stäng klämman (Fig. 25). 

 

 
Fig. 23 

 
Fig. 24 

 
Fig. 25 

 

För att garantera en god kvalitet för röstöverföringen rekommenderas det att placera mikrofonhöljet 

av skumplast precis vid mungipan. 

 

3.5. Ta bort system B101 från hjälmen 

För att ta bort systemet B101 från hjälmen, gör så här: 

• Ta bort de skyddande kindstyckena och tätningen längs hjälmkanten. 

• Avlägsna knappsatsen från hjälmen. 

 

ENDAST FÖR HJÄLM N87, N80-8, N100-5 – avlägsna knappsatsen 

 

• Ta av knappsatsen från hjälmen enligt vad som visas i Fig. 26. 

• Vrid knappsatsen moturs (Fig. 27). 

• Ta bort de skyddande kindstyckena och tätningen längs hjälmkanten. 

 

 
Fig. 26 

 
Fig. 27 
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Fig. 28 

• Lossa höger klämma från hättan, genom att 

trycka uppåt med en skruvmejsel med platt blad 

(eller liknande föremål) så som visas i Fig. 28. 

 

 
Fig. 29 

• Plocka bort B101-systemet helt från hjälmen 

med hjälp av en skruvmejsel med platt huvud 

(eller liknande) och sätt tillbaka kuddarna och 

kanttätningen. 

 

4. GRUNDFUNKTIONER 

Obs! Innan N-Com används för första gången ska batteriet laddas helt, i minst 10 timmar. För att 

uppnå bästa prestanda från batteriet bör man de första gångerna ladda om dem fullständigt. Därefter 

kan du ladda batteriet även under en kort tid. Om möjligt ska du utföra en fullständig laddningscykel. 

 

Påsättning Tryck och håll nere knappen “n” i cirka 2 sekunder tills lysdioden tänds. 

Avstängning Tryck och håll nere knappen “n” i cirka 4 sekunder tills lysdioden slocknar. 

 

4.1. Reglering av volymen 

När man trycker på knappen “” eller på knappen “” kan man enkelt reglera volymen. När volymen 

når maximi- eller minimivärdet avges en ljudsignal. 

 

Obs: Volymnivån som används under åkturen sparas inte då systemet stängs av. Varje gång som N-

Com-systemet sätts på återställs volymnivån till den förinställda. 

 

4.2. Funktionen Auto Off 

Funktionen Auto Off möjliggör den automatiska avstängningen av N-Com-systemet efter 5 minuter 

utan aktiva Bluetooth-anslutningar (telefon, GPS, motorcykelns ljudsystem osv.). 
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5. SAMMANKOPPLING AV BLUETOOTH-ANORDNINGAR 

För att B101 ska kunna anslutas till en annan Bluetooth-anordning, är det nödvändigt att den första är 

sammankopplad med N-Com-systemet. 

Sammankopplingsproceduren är densamma för alla typer av Bluetooth-anordningar: mobiltelefoner, 

MP3-spelare Bluetooth, satellitnavigatorer osv. 

 

• Kontrollera om B101 är avstängd. 

• Ta systemet till läget “Parkoppling”: tryck nu på knappen “n” och håll den intryckt under 4 

sekunder, tills LED-indikatorn börjar blinka snabbbt och en hög signal hörs från högtalaren. 

• Aktivera sökningen efter Bluetooth-anordningar på Bluetooth-anordningen. 

• Välj N-Com-anordning. Om ett lösenord behövs, ange koden 0000 (fyra nollor). 

• Efter några sekunder aktiveras anslutningen mellan de två enheterna. 

 

Obs! Anpassningen sparas av hjälmen och telefonen och förloras inte när de stängs av. Denna 

procedur ska alltså utföras en enda gång. 

 

Observera: Om flera enheter kopplas till N-Com-systemet kommer anslutningarna att sparas i minnet 

av systemet. När man sätter på systemet, ansluter N-Com-systemet automatiskt till den senast 

anslutna Bluetooth-enheten.  

 

Automatisk anslutning 
Då Bluetooth-anordningen har sammankopplats, sker anslutningen 

automatiskt vid systemets påsättning.  

Manuell anslutning 

Om anslutningen inte sker automatiskt kan man ansluta sig manuellt 

från Bluetooth-enheten eller tryck och håll nere knappen “n” i cirka 2 

sekunder. 

 

6. MOBILTELEFONEN 

För att affiliera en mobiltelefon till systemet B101 ska man följa rutinen som tas upp i Kap. 5. 

 

Svar på telefonsamtalet Tryck Kort på vilken knapp som helst när du hör en ljudsignal. 

Röststyrd uppringning Tryck på knappen “n” och håll den intryckt under cirka 2 sekunder. 

Lägg på/avvisa telefonsamtal Tryck och håll nere knappen “n” i cirka 2 sekunder. 

Ring upp det senaste numret Tryck samtidigt på knapparna “” och “”. 

Samtalsöverföring pågår 
Under samtalet, ska du trycka samtidigt på knapparna “” och 

“” i 4 sekunder. Samtalet överförs då från hjälmen till telefonen. 

Manuell anslutning av telefon Tryck och håll nere knappen “n” i cirka 2 sekunder. 

Manuell frånkoppling av telefon Tryck samtidigt på knapparna “” och “” i 4 sekunder. 
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7. MUSIK VIA BLUETOOTH 

För att affiliera en smartphone eller en Mp3-läsare till systemet B101 ska man följa anvisningen som 

tas upp i Kap. 5. 

 

Starta musikuppspelningen (Play)  Tryck snabbt på knappen “n”. 

Pausfunktion (Pause) Tryck snabbt på knappen “n”. 

Nästa spår (Skip) 
När spelaren spelar musik, Tryck och håll inne knappen “” i ca 

2 sekunder. 

Föregående spår (Rew) 
När spelaren spelar musik, Tryck och håll inne knappen “” i ca 

2 sekunder. 

 

8. SATELLITNAVIGATOR FÖR MOTORCYKLAR 

B101 är kompatibel med de vanligaste satellitnavigatorerna för motorcyklar – För att se förteckningen 

över kompatibla modeller och ytterligare information, gå in på sidan www.n-com.it 

 

För att affiliera en satellitnavigatorerna till systemet B101 ska man följa anvisningen som tas upp i 

Kap. 5. 

http://www.n-com.it/
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9. BATTERI OCH LADDNING 

9.1. Signal om urladdat batteri 

När systemet är igång signalerar det med en ljudsignal till användaren när batteriet är nästan urladdat. 

Efter den första signaleringen har systemet ungefär 1 timmes batteritid kvar. Meddelandet upprepas 

var 10:e minut. 

 

9.2. Kontroll av batterinivå 

När systemet aktiveras, blinkar den blå LED lampan snabbt och indikerar batterinivån. 

4 blinkningar = Hög nivå, 75 ~ 100% 

3 blinkningar = Medelhög nivå, 50 ~ 75% 

2 blinkningar = Låg nivå, 1 ~ 50% 

 

9.3. Laddning av systemet 

 
Fig. 30 

För laddning, anslut systemet till en laddare eller 

ett strömförsörjt USB-uttag med den 

medföljande USB/USB-C-kabeln. 

 

Laddningen fungerar på följande vis: 

 

B101-

systemet av 

När B101-systemet ansluts till batteriladdaren börjar den mörkblå lysdioden blinka 

snabbt. När batteriet är fulladdat lyser den mörkblå lysdioden stadigt. 

B101-

systemet på 

När B101-systemet ansluts till batteriladdaren börjar den mörkblå lysdioden blinka 

snabbt. När batteriet är fulladdat återgår den mörkblå lysdioden till sin standard-

blinkning. 

 

N.B.: Om du ej ska använda N-Com systemet inom en längre period, behöver du ladda batteriet till full 

kapacitet innan förvaring. 

N.B.: Om systemet ej ska användas inom en längre period, gör en full laddning av systemet åtminstone 

var 6:e månad för att undvika slitage eller skada på batteriet. 

N.B.: Om N-Com systemet lämnas mer än 6 månader utan att laddas, kan i vissa fall systemet ej startas; 

i detta fall, ladda N-Com systemet i minst 24 timmar (även om den blå LED lampan inte blinkar), 

försök sedan starta systemet igen. 
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10. ÖVERSIKT KOMMANDOSCHEMA 

 
Knapp n   

 

+ 
 

G
ru

n
d

fu
n

k
ti

o
n

e
r 

Påsättning 2 sek    

Avstängning 4 sek    

Volymökning  X   

Volymminskning   X  

Parkoppling av enheten * 4 sek    

Återställning av parkopplingar **    4 sek 

      

B
lu

e
to

o
th

-e
n

h
e
t 

Telefonsvar*** X X X  

Röstassistent 2 sek    

Lägga på/Avvisa samtal 2 sek    

Ring upp det senaste numret    X 

Samtalsöverföring pågår    4 sek 

Manuell anslutning av enhet 2 sek    

Manuell frånkoppling av enheten    4 sek 

 

B
lu

e
to

o
th

-

m
u

si
k
 

Starta musik (Play) X    

Pausa musik (Pause) X    

Nästa spår (FFW)  2 sek   

Föregående spår (REW)   2 sek  

 

*Med avstängt system 

**Under parkopplingsläget. 

***Tryck på vilken knapp som helst på N-Com-tangentbordet. 
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11. GARANTI 

Med detta GARANTIBEVIS garanterar Nolangroup köparen att produkten i samband med köpet är fri 

från material- och tillverkningsfel. 

 

Vi ber dig att: 

• Läsa varningsföreskrifterna om säker och korrekt användning. 

• Kontrollera garantivillkoren. 

• Spara det ursprungliga inköpskvittot. Det måste visas upp vid reparationer under garantitiden. I 

dessa fall ska produkten lämnas in till återförsäljaren som du köpte den av. 

 

11.1. Garantins täckning och giltighet 

Om något fel som täcks av detta garanticertifikat upptäcks inom den period som anges i listan på 

webbplatsen (Support / Instruktionsmanualer) beroende på i vilket land den köptes (inköpsdatumet 

som anges på kvittot kommer att gälla), Nolangroup kommer genom sitt distributionsnät och efter 

kontroll av defekten att reparera eller byta ut den defekta produkten. Nolangroup står för allt material 

och arbete som kan tänkas vara nödvändigt för att åtgärda det anmälda felet, med undantag för om 

skadan har orsakats av ett av de alternativ som anges i följande avsnitt ”Uteslutanden och 

begränsning av garantins täckning”. 

 

11.2. Uteslutanden och begränsning av garantins täckning 

Denna garanti täcker bara material- och tillverkningsfel.  

Nolangroup kan inte anses vara ansvarigt för fel på produkten som helt eller delvis kan tillskrivas 

någon annan orsak, inklusive, men inte begränsat till följande: 

 

• Fel eller skador som uppstår p.g.a. att produkten används vid andra förhållanden än de vanliga. 

• Skador som orsakas av felaktig användning eller som inte överensstämmer med normal funktion 

enligt vad som anges i instruktionerna från Nolangroup för användning och skötsel av produkten. 

• Vanvård och normalt slitage på invändiga och utvändiga delar. 

• Varje skada som uppstår p.g.a. en olycka. 

• Varje ändring eller modifiering som gjorts av användaren eller tredjepersoner på hjälmen eller N-

Com-systemet. 

• Användning av icke kompatibla tillbehör som inte är godkända av Nolangroup för den inköpta 

modellen av N-Com-anordningen.  

• Förbrukningsdelar som kan anses vara utsatta för slitage eller påfrestning som till exempel det 

laddningsbara batteriet och anslutningskablarna mellan N-Com-system och andra anordningar. 

• När produkten används tillsammans med tillbehör eller anordningar avseende vilka Nolangroup 

inte har kontrollerat kompatibiliteten, kan inte korrekt funktion för kombinationen 

produkt/periferienhet garanteras. 

• Samtliga specifika och upplevda situationer som kan uppstå vid dynamisk användning av 

hjälmen, som till exempel problem med komforten under körningen eller aerodynamiska brus 

eller vinanden. 

 

Nolangroup kan inte i något fall anses vara ansvarigt för oförutsedda eller indirekta skador (inklusive 

personskador utan någon som helst begränsning) som orsakas av åsidosättande av skyldigheterna 

enligt denna garanti om produkterna från Nolangroup. 
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11.3. Procedur för vidarebefordran av eventuella reklamationer 

För att vidarebefordra en reklamation som täcks av denna garanti måste köparen meddela det 

påträffade påstådda felet direkt till återförsäljaren som N-Com-systemet köptes av och samtidigt visa 

upp produkten i fråga och en kopia på inköpskvittot. 

 

INNAN DU VÄNDER DIG TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN RÅDER VI DIG ATT NOGGRANT LÄSA 

BRUKSANVISNINGEN SOM BIFOGAS PRODUKTEN. 

GARANTINS GILTIGHET BÖRJAR FRÅN INKÖPSDATUMET OCH OMFATTAR ENDAST DEN TIDSPERIOD 

SOM GÄLLER FÖR INKÖPSLANDET - Se lista på webbplatsen (Support / Instruktionsmanualer). 

De åtgärder som utförs under garantin förlänger inte garantitiden. Vid utbyte av produkten eller en 

av dess komponenter ges därför ingen ny garantitid på produkten eller den enskilda komponent som 

ges i utbyte, utan det är fortfarande inköpsdatumet för den ursprungliga produkten som gäller. 

Om Nolangroup reparerar eller byter ut produkten får nämnda produkt – endast för reparationer eller 

utbyten av elektroniska komponenter – en garantitid som motsvarar den återstående tiden av den 

ursprungliga garantin eller nittio (90) dagar från reparationsdatumet (den längsta tiden gäller). 

Reparation eller utbyte kan utföras även genom att komponenter återställs med motsvarande 

funktionsduglighet. Delar eller komponenter som byts ut blir Nolangroup ägare till. 

NOLANGROUP FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST UTAN FÖRHANDSMEDDELANDE 

MODIFIERA EGENSKAPER, FUNKTIONER, KOMPATIBILITET OCH PROGRAMVARA. 

Denna garanti påverkar inte kundens lagrättigheter under gällande nationell lag och konsumentens 

rättigheter i förhållande till återförsäljaren, vilka fastställts genom köpe-/försäljningskontraktet. 

 

11.4. Produktens identifikation 

N-Com-produkterna identifieras med en kod som möjliggör produktens spårbarhet och identifikation.  

Identifikationskoden (S/N) återges på klistermärket som sitter 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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