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SIKKERHET OG BRUKERVEILEDNING
Gratulerer så mye med å ha kjøpt et N-Com produkt.

N-Com BX5 har blitt bygd med den mest moderne teknologi og de beste materialer.
Lange tester og omhyggelig utvikling av systemet har gjort det mulig å oppnå maksimal
lydkvalitet.
For ytterligere informasjon om BX5 besøk nettsiden www.n-com.it

Firmware Versjon: 1.0x

GJELDENDE REGELVERK
Produktene i N-Com-serien oppfyller følgende normer:
BX5

Systemet Bluetooth oppfyller alle vesentlige sikkerhetskrav og de andre
paragrafene i 99/5/CE, 2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU -Direktivet

Batterilader

2006/95, 2004/108, 2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU, 2009/125/CE
Direktivet

Batteri
2006/66 Direktivet
Du kan laste ned samsvarserklæringen fra nettsiden : www.n-com.it (Download section).
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1.

VARSLER OG SIKKERHET

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig. Brosjyrene beskriver sikkerhetsreglene på en lett forståelig
måte. Manglende overholdelse av disse reglene kan forårsake farlige situasjoner.
NB: Produktet kan ikke brukes i offisielle og uoffisielle konkurranser, som motorsykkelrace, løp og
tilsvarende.
NB: Installasjonen av N-Com BX5-systemet medfører en vektøkning på ca. 110 g i forhold til vekten
av hjelmen og det andre tilbehøret.
NB: De elektroniske delene av N-Com-systemet som er inni hjelmen er ikke vanntette. Unngå derfor
at den indre delen av hjelmen blir våt, inkludert foret, for ikke å risikere at systemet blir ødelagt.
Hvis den indre delen av hjelmen blir våt, fjerner du N-Com-systemet og foret, og heng det opp
til tørk. Koblingsboksen kobles fra batteriet og tørkes.
1.1.

Trafikksikkerhet

Respekter alle lover som regulerer veitrafikken. Mens kjøring pågår, bør hendene brukes til å styre
kjøretøyet. Hver operasjon som skal utføres på N-Com-systemet bør skje mens kjøretøyet er i ro.
Legg særlig merke til følgende:
 Still inn telefonen for automatisk svar (se telefoninstruksjon).
 Hvis telefonen ikke har denne funksjonen, må du stoppe kjøretøyet på et sikkert sted (i følge
gjeldende trafikkregler) og deretter svare på anropet på vanlig måte.
 Ikke ring i telefonen mens du kjører. Stopp kjøretøyet på et sikkert sted (i følge gjeldende
trafikkregler), deretter kan du ringe.
 Juster lydstyrken slik at du ikke blir forstyrret eller distrahert mens du kjører. Du skal kunne høre
lyder utenfra godt samtidig.
 Ikke bruk mobiltelefon eller annet utstyr tilkoblet N-Com mens du kjører.
 Respekten for gjeldende trafikkregler og sikker styring av motorsykkelen har absolutt prioritet i
alle situasjoner.
1.2.




1.3.

Bruk i sikre områder
Ved bruk av N-Com skal alle restriksjoner og indikasjoner som gjelder bruk av mobiltelefon
følges.
Ikke slå på mobiltelefon eller N-Com-systemet når det er forbudt å bruke dem, eller når apparatet
kan forårsake interferens eller farlige situasjoner.
Slå av utstyret mens du fyller drivstoff. Ikke bruk N-Com-systemet på bensinstasjoner. Ikke bruk
apparatet i nærheten av brennbare eller kjemiske produkter.
Slå av utstyret i nærheten av eksplosive materialer.
Interferens

Alle telefoner og apparater med trådløs overføring kan utsettes for interferens som kan påvirke
yteevnen til apparatet som er tilkoblet. Slike forstyrrelser skyldes ikke feil ved N-Com-systemet.
1.4.

Korrekt bruk

Bruk bare apparatet i normalposisjon, som beskrevet i produktdokumentasjonen. Ikke forsøk å
demontere, ta på, eller modifisere noen av delene i N-Com-systemet.
NB: Reguler volumet til N-Com-systemet og tilkoblet lydutstyr før de benyttes på veien.
NB: Høyt volum kan forårsake hørselsskader.
NB: Reguler volumet til N-Com-systemet og tilkoblet lydutstyr slik at høyt volum unngås. Langvarig
eksponering for høy lyd kan skade hørselen.
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NB: Feil installering av systemet i hjelmen kan påvirke hjelmens aerodynamiske egenskaper og
sikkerhet. Dette kan skape farlige situasjoner. Følg beskrivelsene i produktdokumentasjonen når NCom-systemet installeres. Er du i tvil, ta kontakt med N-Com-forhandleren.
VIKTIG: N-Com-systemet tar imot FM radiosignal. Kostnader i forbindelse radiolisens (om noen) vil
være brukers ansvar/omkostning.
1.5.

Kvalifisert personale

Kun kvalifisert personale kan utføre tekniske tjenester for dette produktet. Ta alltid kontakt med
godkjent leverandør dersom det oppstår funksjonssvikt. Hjelmen er et sikkerhetsprodukt. Berøring av
hjelmen og/eller internt elektronisk system kan være farlig, og medfører dessuten tap av
produktgarantien.
1.6.













Tilbehør og batterier
Bruk kun batterier, batteriladere og tilbehør som er godkjent av Nolan for denne
apparatmodellen.
Bruk av andre typer enn de anbefalte kan være farlig, og medfører tap av enhver garanti.
Ta kontakt med en av våre forhandlere for å få informasjon om tilgjengelig utstyr.
Når strømkabelen fra tilleggsutstyr eller batteriladeren skal frakobles, er det viktig at man holder
og drar i selve kontakten, ikke i kabelen.
Ikke bruk batteriene til annet enn foreskrevet formål.
Bruk aldri batterilader eller batterier som er skadet.
Ikke kortslutt batteriet.
Oppbevar batteriet ved temperaturer mellom 0° / +32°C (lading): -20° / +55°C (i bruk).
Brann- eller eksplosjonsfare: Ikke kast batteriene på flammer eller utsett dem for høye
temperaturer!
Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall. Kasser batteriene i henhold til nasjonalt
regelverk.
Ikke ha på hjelmen mens batteriet lades.
Hjelmen skal aldri etterlates innenfor rekkevidden til barn som ikke er under oppsyn. Dette er for
å hindre at de kan få tak i batteriene, noe som kan forårsake alvorlige helseskader.

Batteri BX5-system
Batterilader

1.7.

Lithium Ion 593847
S-TR-009L

Litio 3,7V – 800mAh
100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A

Kassering

Når komponentene skal fjernes fra hjelmen, følges instruksjonen i denne brosjyren og tilsvarende
materiale for de andre delene av N-Com-systemet. Etter at systemet er fjernet, kasseres det i henhold
til følgende retningslinjer:
 Merket som viser et overkrysset søppelspann betyr at produktet behandles som
spesialavfall innen EU, og at det skal resirkuleres.
 Disse produktene skal ikke kastes i beholdere for udifferensiert avfall.
 Korrekt kassering av foreldete apparater er med på å forebygge mulige, negative konsekvenser for
menneskelig helse og miljø.
 For mer detaljert informasjon om kassering av foreldet utstyr, ta kontakt med kommunen,
renholdsverket eller butikken hvor produktet ble kjøpt.
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2.

INNHOLDET I ESKEN

I N-Com BX5-esken finner du:

e-box

Oppladbart batteri

Mikrofon

Nøkkel, Skrue, Festebrakett
til mikrofon

6

Selvklebende tastatur

Batterilader

Micro USB ledning

Vindhette til
mikrofon

Klistremerker for feste av
mikrofon

Tape strips til
kabel

Tape strips til høytalere

BX5
3.

INSTALLERING

Viktig: før du installerer N-Com-systemet, anbefales det å notere produktets ID-kode som er festet på
enheten (se kap. 17.5).
Du kan laste ned installasjonsvideoen fra nettsiden www.n-com.it i Downloadseksjonen.
3.1.

Innledende operasjoner – åpningshjelmer eller jethjelmer

 Åpne hjelmens hakebeskytter (gjelder kun åpningshjelmer).
 Ta ut hjelmens høyre og venstre komfortputer. (Fig. 1)
 Ta bort støydemperne (noice reducer) fra putene (hvis disse finnes) og klipp til innlegget med en
saks ved å følge de perforerte punktene.
Sett støydemperen tilbake på de avtagbare putene.
 Ta bort bakre del av komforthetten ved å dra i nakkebeskyttelsen helt til den løsner fra skallet. Legg
innefôret midlertidig utenfor hjelmen.
 Hekt av polystyrenputens automatknapp ved å dra den inn mot hjelmen (Fig.2) og ta puten bort
ved å dra den oppover.
Merk: hvis polystyrenputen skulle bli skadet under dette arbeidet, ta kontakt med selger for å bytte
den ut.
 Fjern det runde skuminnlegget som dekker høytalerrommet fra polystyrenputen, ved å klippe langs
de perforerte punktene med en saks. (Fig.3)

Fig. 1

3.2.

Fig. 2

Fig. 3

Innledende operasjoner – Helhjelmer

 Fjern begge komfortputene (høyre og venstre) fra hjelmen (se hjelmens spesifikke bruksanvisning).
(Fig.4)
 Åpne visiret.
 Ta bort bakre del av komforthetten ved å dra i nakkebeskyttelsen til den hektes av fra skallet (se
hjelmens spesifikke bruksanvisning). Legg innefôret midlertidig utenfor hjelmen. (Fig.5)
 Fjern hakebeskyttelsen ved å dra i den røde reimen (Fig.6a), og fjern hakebeskyttelsens
festemekanisme. (Fig.6b)
 Ta polystyrenputene forsiktig ut ved å dra dem oppover. (Fig.7)
Viktig: Hvis polystyrenputen skulle bli skadet under dette arbeidet, henvend deg til selger for å bytte
den ut.
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6b

Fig. 6a

Fig. 7

Gjelder kun X701 – X603 - X602
 Ta polystyrenputene som du nettopp har
løftet ut og fjern det runde innlegget ved å
klippe etter hektepunktene i stoffet. (Fig.8)
 Ta vare på skumputen som dekket
høytalerområdet i tilfelle du skulle ville
bruke hjelmen uten at BX5- systemet er
innsatt.
Fig. 8

Fig. 9: X702GT - X701 – X603

Fig. 10: X702

 Løft opp lyddemperne som finnes i komfortkinnputene hvis disse finnes
 Ta de forede kinnputene på venstre og høyre side, og kutt den perforerte fliken som vist i fig. 9 og
fig. 10.
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3.3.

Installasjon av mikrofon – jethjelmer eller åpningshjelmer

 Forbered mikrofonen ved å feste festebraketten. Vær nøye med å plassere den riktig. (Fig.11)
Merk: den flate siden av festebraketten skal vende oppover når mikrofonen er posisjonert som i Fig.
11.

Fig. 11

Fig. 12a

 Posisjoner mikrofonen på venstre side på hjelmen og skru til skruen på rammen. (Fig. 12 a/b) Sjekk
at den neonfargede festebraketten er vendt mot innsiden av hjelmen.
 For enkelte hjelmer må man lage et spor for mikrofonholderen ved å skjære bort foret i
hjelmkanten langs området som er fjernet på forhånd. (Fig. 13)

Fig. 12b

3.4.

Fig. 13

Installasjon av mikrofon – helhjelm

 Ta polystyrenputen (venstre side) og plasser mikrofonen i det dertil bestemte setet, som vist i fig.
14, se til at den neonfargede festebraketten vender inn mot hjelmen. (Fig. 15)
 Fest mikrofonen til puten ved hjelp av “festetape for feste av mikrofon”. Fig (14)

Fig. 14

Fig. 15
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3.5.

Innsetting av batteri og høyre høyttaler

 Kople batteriet til ledningssystemet. (Fig. 16)
 Plasser batteriet i setet til den høyre polystyrenputen og fest det ved hjelp av en velcro reim.
(Fig.17/18)

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

 Plasser høyre høyttaler i tilhørende sete i
kinnputen og fest den med klistrelappen (Fig.
19).
 Sett den høyre polystyrenputen inn i setet der
den hører til.

Fig. 19

Gjelder kun helhjelmer: Tre hakestroppen gjennom hullet i polystyrenputen.

 Plasser
batteriets
polystyrenputen.

koplingsstykke

bakom

 Plasser den ledningen bak polystyrenskallet eller inni
det dertil bestemte setet.

Fig. 20
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Gjelder kun X702
 Plasser kabelen og koblingsstykket til batteriet
under skallets pakningslist (Fig. 21).
 Kutt langs de striplede linjene på plastfliken på
baksiden av komforthetten (Fig. 22).
 Fest kabelen under plastfliken. Lukk de
avkuttede delene med klistrelappene for
festing av ledninger (Fig. 23).
Fig. 21

Fig. 22

3.6.

Fig. 23

Plassering av e-boksen

 Koble mikrofonen til e-boksen (Fig. 24).
 Plasser e-boksen i setet i
polystyren-kinnpute (Fig. 25).

venstre

 Plasser venstre høyttaler i setet i
kinnputen og fest den med klistrelappen
(Fig. 26).

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26
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Merknad: følg instruksjonene i neste kapittel FØR du endrer plasseringen av venstre polystyrenkinnpute.
3.7.

Installasjon av det selvklebende tastaturet

 Fjern N-Com-pluggen fra venstre side av
hjelmen; for å forenkle arbeidet anbefales det å
trykke pluggen ut fra innsiden av hjelmen. (Fig.
27)
 Rengjør nøye ytre overflate av skallet for å sikre
at det selvklebende tastaturet festes skikkelig.
Sjekk at skallet er tørt og fritt for fett og skitt
før tastaturet klistres på.
Fig. 27

Kun for Åpningshjelmer/Jethjelmer: Gjør operasjonen med hakebeskytteren åpen.
 Før antennen ut av hjelmen ved å føre den gjennom hullet i skallet (Fig. 28)
 Trekk tastaturets flex ledning gjennom hullet som du har laget i ytre skall. (Fig. 29)

Fig. 28

Fig. 29

 Sett antennen inn i sporet i plastholderen til tastaturet (fig. 30).
 Skyv antennen innover, helt til den smekker på plass (fig. 31).

Fig. 30
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Fig. 32

Fig. 33

 Fjern den beskyttende filmen fra baksiden av
tastaturet ved hjelp av den dertil bestemte
slippen. (Fig. 32).
 Før hele kabelen til antennen og tastaturet inn i
hjelmen.
 Lim tastaturet på skallet og press med jevnt
trykk på hele overflaten slik at det fester seg
skikkelig (Fig. 33).
Merknad: Pass på at ikke du limer kabelen til
antennen
og
tastaturet
fast
under
tastaturholderen.
Merk: Hvis tastaturet viser seg å være posisjonert
feil, ta det forsiktig bort fra hjelmen med en
gang, og gjør plasseringen på nytt.
Merk: Det kan ta opptil 24 timer før limet fester
seg skikkelig. Utsett ikke hjelmen for
atmosfærisk påvirkning i denne perioden.
 Koble det selvklebende tastaturets “flex-kabel”
til e-boksen (Fig. 34)
 Sett den venstre polystyrenputen inn i setet der
den hører til.

Fig. 34

Gjelder kun helhjelmer: Tre hakestroppen gjennom hullet i polystyrenputen.
 Sett tilbake venstre og høyre comfort-kinnpute ved å følge de spesifikke instruksjonene i hjelmens
bruksanvisning.
 Sett på plass bakre del av hjelmens komforthette.

Gjelder kun helhjelmer: Sett i hakebeskyttelsen (på mikrofonsiden) og plasser mikrofonen forsiktig i
dens sete. Trykk deretter hakebeskyttelsen i tilknytning til den røde stroppen helt til den er
blokkert i hjelmen.
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Gjelder kun Åpningshjelmer/Jethjelmer:
 Plasser nakkebeskyttelsen (på venstre side) ved å føre dens
plastring bak mikrofonen, og fest den deretter til
automatknappen (Fig. 35).
 Plasser nakkebeskyttelsen (høyre side) ved å feste
automatknappens plastring.
Fig. 35

Advarsel: Sjekk alltid at hakestroppen har riktig lengde og reguler den eventuelt som forklart i
hjelmens bruksanvisning.
Advarsel: Sjekk at mikrofonen er riktig plassert fremfor munnen etter at BX5 har blitt installert i
hjelmen. Plasseringen kan justeres ved å vri på den bøyelige stangen.
Advarsel: Vindskjermen som er levert sammen med åpningshjelmen, kan gjøre det vanskelig å åpne
og lukke hakebeskytteren når mikrofonen er installert.

4.

FJERNE SYSTEMET

For å fjerne systemet fra hjelmen, gjør du som ved montering, og tar av de ulike delene.
Viktig: for å fjerne tastaturholderen, gjør du som følger.

 Løsne tastaturholderen fra skallet (Fig. 36);
 Dra antennen av tastaturets plastholder (Fig.
37);
 Fjern tastaturets flex-kabel fra koblingen som
finnes på elektrokortet;
 Fjern tastaturholderen fullstendig fra hjelmen;
 Sett antennen inn i hjelmen ved å føre den
gjennom hullet som finnes i hjelmens skall (Fig.
38).
Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Tastaturholderen kan fjernes hvis man ikke vil bruke systemet mer. Den kan derimot ikke gjenbrukes
da den vil ha mistet klebeegenskapene. Henvend deg til din forhandler for å få en ny klistrelapp til
tastaturholderen.
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5.

BASISFUNKSJONER

Slå på
Slå av
Øke lydvolumet
Senke lydvolumet

5.1.

Trykk og hold inne knappen “ON” i ca. 2 sekunder helt til ledlysene
tennes og man hører en tone i hodetelefonen
Trykk og hold inne knappen “ON” i ca. 6 sekunder helt til ledlysene
tennes og man hører et lydsignal.
Trykk kort knappen “” for å øke lydvolumet. Maks volum varsles med
en dobbel tone.
Trykk kort knappen “” for å senke lydvolumet. Minimum volum varsles
med en dobbel tone.

Auto On / Off Funksjon

Det er ikke nødvendig å slå på og av systemet hver gang motorsykkelens brukes: takket være den
treaksede akselerasjonsmåleren, vil BX5-systemet gå over i «deep sleep»-modus (dvale) hvis hjelmen
er ubevegelig i mer enn 60 sekunder. Systemet aktiveres på nytt så snart en bevegelse påvises. Hvis
systemet befinner seg i «deep sleep»-modus i mer enn 7 dager, slås det helt av. For å slå det på igjen
vil det være nødvendig å trykke inn på-knappen.
5.2.

N-Com Wizard - App N-Com
“N-Com Wizard” er PC-programmet som gjør det mulig å håndtere og konfigurere BX5systemet.
Programmet kan lastes ned fra nettsiden www.n-com.it i seksjonen “Download”. For å
bruke det er det nødvendig å tilkoble hjelmen din som er utstyrt med BX5 til en PC via
USB-ledningen som er levert sammen med hjelmen.
Funksjonene som også kan styres fra N-Com Wizard angis nedenfor med tilhørende
ikon.
N-Com-systemet er forhåndsstilt til å koble seg til “App N-Com”, en app som er
kompatibel med Android, iPhone og iPad, og som gjør det mulig å konfigurere og styre
N-com-systemet direkte fra din Smartphone.
Fra N-Com appen er det mulig å utføre de fleste av funksjonene til N-Com Wizard, eller å
bruke den som et trådløst Bluetooth-tastatur.
N-Com appen kan lastes ned gratis fra Google Play eller Apple Store.
For flere detaljer, besøk nettsiden www.n-com.it
Funksjonene som også kan styres med N-Com appen angis nedenfor med tilhørende
ikon.

5.3.

Synkronisering med Bluetooth-anordninger






Kontroller at BX5 er avslått;
Sett systemet i «setting»-,modus: trykk og hold inne knappen “ON” i 4 sekunder, helt til det
blå LED-lyset blinker raskt;
Aktiver søk etter Bluetooth-enheter på din anording (smartphone, GPS, Mp3-spiller);
Velg N-Com enheten. Hvis et passord blir forespurt, tast inn koden 0000 (fire nuller);
Etter noen sekunder aktiveres tilkoblingen mellom de to anordningene.
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Merknad: synkroniseringen blir lagret i hjelmen og i telefonen og forsvinner ikke når disse slås av.
Denne prosedyren blir kun utført en gang.

Automatisk tilkobling

Manuell tilkobling

6.

Når Bluetooth-enheten har blitt synkronisert, vil tilkoblingen skje
automatisk ved oppstart av systemet.
Hvis tilkoblingen ikke skulle skje automatisk, er det mulig å tilkoble seg
manuelt med Bluetooth-enheten, eller trykk og hold inne knappen “ON”
i ca. 2 sekunder.

MOBILTELEFONEN

Svare på oppringing

Trykk kort på en hvilken som helst knapp når du hører ringesignalet.

Stemmeoppringing

Trykk og hold inne knappen “ON” i ca. 2 sekunder.

Ring opp siste nummer

Trykk samtidig på knappene “ON” og “N”.

Oppringing av en venn

Trykk og hold inne knappen “N” i ca. 2 sekunder.

Legge på/Ikke svare på
oppringing
Overføring av samtale fra
hjelm til telefon
Manuell tilkobling av
telefon
Manuell frakobling av
telefon

Trykk og hold inne knappen “ON” i ca. 2 sekunder.
For å overføre en pågående telefonsamtale fra hjelmen til telefonen,
trykk og hold inne knappene “ON” og “N” samtidig i 2 sekunder.
Trykk og hold inne knappen “ON” i ca. 2 sekunder.
Trykk og hold inne knappen “” i ca. 4 sekunder.

Funksjonen Telefonkonferanse
Når mobiltelefonen som er tilkoblet Bluetooth eller BX5 blir oppringt, blir fører-passasjer
interkommunikasjonen midlertidig stoppet. Hvis man ønsker, er det likevel mulig å dele oppringingen
med den andre hjelmen ved å ganske enkelt å aktivere interkommunikasjonen manuelt mens
telefonsamtalen pågår.
Aktivering av telefonkonferanse

Trykk kort på knappen “N” under telefonsamtalen.

Deaktivering av telefonkonferanse

Trykk kort på knappen “N” under telefonsamtalen.

Merknad: Telefonkonferansefunksjonen kan kun brukes med interkommunikasjon av typen førerpassasjer (kanal 1) og ikke med motorsykkel-motorsykkel kommunikasjon (kanalene 2-6).
6.1.

Vennenummer
Ved bruk av programmet N-Com Wizard eller N-Com appen, er det mulig å
velge et “vennenummer”, som kan ringes opp med en hurtig ringeknapp.

Venneoppringing
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Trykk og hold inne knappen “N” i ca. 2 sekunder.

BX5
6.2.

Styring av to telefoner (eller Bluetooth-enheter)

BX5-systemet kan koble seg til to Bluetooth-telefoner eller -enheter samtidig.
Den andre telefonen (sekundær enhet) vil kunne motta samtaler, men ikke ringe opp.
For å synkronisere den andre Bluetooth-telefonen (sekundær enhet):

Kontroller at BX5 er avslått;

Trykk og hold inne knappen “ON” i 4 sekunder, helt til det blå LED-lyset blinker raskt
(«setting»-modus);

Trykk og hold inne knappen “ON” i ca. 2 sekunder.

Aktiver søk etter Bluetooth-enheter på din anordning (smartphone, GPS, Mp3-spiller);

Velg N-Com-systemet fra listen

7.

MUSIKK VIA BLUETOOTH –BLUETOOTH PROTOKOLL A2DP

Start musikkavspilling (Play)
Pausefunksjon (Pause)
Neste spor (Skip)
Forrige spor (Rew)

Trykk kort på knappen “ON”.
Når spilleren er tilkoblet og musikkavspilling pågår, trykk kort på
knappen “ON”.
Når musikkavspilling pågår trykk på knappen “” i ca. 2
sekunder.
Når musikkavspilling pågår trykk på knappen “” i ca. 2
sekunder.

Deaktivering av A2DP

Trykk og hold inne knappen “ON” i ca. 4 sekunder.

Aktivering av A2DP

A2DP er allerede aktivert ved oppstart. Hvis det er deaktivert,
trykker du kort på knappen “ON” for å aktivere det.

Det er også mulig å konfigurere disse innstillingene med Smartphone Android, iPhone,
iPad med den tilhørende N-Com appen.

8.

MUSIKK VIA LEDNING

Koble mini USB-tilkoblingen til hjelmens Multimedia Wire-ledning (selges separat), og den andre
enden til lydavspilleren. Et farget bånd på ledningen angir hvilken kobling som skal tilkobles
lydutgangen.
Aktivering av lydledning

Trykk 3 ganger på knappen “ON”.

Deaktivering av lydledning

Trykk 3 ganger på knappen “ON”.
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9.

SATELTTBASERT NAVIGASJONSSYSTEM FOR MOTORSYKKEL

BX5 er kompatibel med de mest utbredte satelittbaserte navigasjonssystemene for motorsykkel – For å
se en liste over kompatible modeller og flere detaljer, besøk nettsiden www.n-com.it
For å synkronisere et navigasjonssystem til BX5 følger du samme prosedyre som er illustrert i kap. 5.3.
GPS-Konferanse Funksjon
Konferansefunksjonen gjør det mulig å opprettholde kommunikasjonen mellom “fører-passasjer”
også mens den satelittbaserte navigasjonsenheten gir kjøreindikasjoner, slik at man unngår å koble
fra kommunikasjonen hver gang navigasjonsenheten kommer med informasjon.
For å aktivere en GPS-konferanse er det tilstrekkelig å aktivere interkom-enheten manuelt under GPSkommuniseringen.
Aktivering GPS-konferanse

Trykk kort på knappen “N” under GPS-kommunikasjonen.

Deaktivering GPS-konferanse

Trykk kort på knappen “N” under GPS-kommunikasjonen.

Når GPS-enheten har avsluttet kjøreindikasjonene, forblir kommunikasjonen med den andre hjelmen
aktiv og innstillingen “konferanse” blir lagret i minnet for påfølgende GPS-meldinger.
Merknad: GPS-konferansefunksjonen kan kun brukes med fører-passasjer interkommunikasjon (kanal
1) og ikke med motorsykkel-motorsykkel kommunikasjon (kanalene 2-6).
9.1.

Navigasjonssystem på Smartphone (Smart Navi System)

Ved å koble BX5-systemet til en smartphone, blir alle anvisninger fra navigasjonsenheten overført til
hjelmen gjennom A2DP-profilen. Hver gang navigasjonsenheten kommer med informasjon avbrytes
Bluetooth-kommunikasjonen automatisk, og blir deretter gjenopprettet når veianvisningene er
avsluttet (funksjonen SMART NAVI SYSTEM).
Funksjonen Smart Navi System kan deaktiveres i «setting»-modus (se kap. 14).

10. RADIO FM
Slå på radioen

Trykk 2 ganger på knappen “ON”.

Slå av radioen

Trykk 2 ganger på knappen “ON”.

Automatisk søk etter en ny kanal

Trykk og hold inne knappen “” i 2 sekunder.

Lagring av en kanal (max. 6)

Trykk og hold inne knappen “” i 4 sekunder.

Endring av kanal (allerede lagret)

Trykk og hold inne knappen “” i 2 sekunder.

Det er også mulig å konfigurere disse innstillingene med PC og “N-Com Wizard”
programmet eller med Smartphone Android, iPhone, iPad med den tilhørende
N-Com appen.
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11. INTERKOMMUNIKASJON MELLOM TO HJELMER
11.1.




11.2.

Synkronisering av interkommunikasjon mellom fører-passasjer
Kontroller at BX5 er avslått;
Sett begge systemer i «setting»-modus (trykk og hold inne knappen “on” i 4 sekunder, helt til
den blå LED-lyset begynner å blinke);
Trykk kort på knappen “N” (synkronisering med kanal 1) på ett av de to systemene;
Et lydsignal som betyr “venter på tilkobling” avgis helt til synkroniseringen er fullført.
Funksjoner for interkommunikasjon mellom to hjelmer

Slå på de to hjelmene etter å ha utført synkroniseringsprosedyren korrekt. Trykk kort på knappen “N”
for å aktivere intercom med N-Com systemet på.
Manuell tilkobling av interkommunikasjon

Med BX5 påslått, trykk kort knappen “N”.

Manuell frakobling av interkommunikasjon

Med BX5 påslått, trykk kort knappen “N”.

12. MOTORSYKKEL-MOTORSYKKEL INTERKOMMUNIKASJON
Systemet N-Com BX5 gjør det mulig å kommunisere motorsykkel-motorsykkel med en avstand på
opp til ca. 500 m*.
BX5-systemet kan brukes med en “STANDARD” styring av kommandoene, som er aktivert som
standard, eller med en “FRIENDS”-konfigurasjon, som kan aktiveres med N-Com Wizard programmet
eller en dedikert App.
Forskjellen på de to konfigurasjonene består av antall motorsykler som kan tilkobles: STANDARDkonfigurasjonen gjør det mulig å koble BX5-systemet til 3 ulike motorsykler. FRIENDSkonfigurasjonen gjør det mulig å tilkolbe opp til 6 motorsykler.
Viktig: Hvis FRIENDS-konfigurasjonen aktiveres, er det nøvendig å laste ned den tilhørende
kommandooversikten fra nettsiden N-Com (på siden «Download/Kommandooversikt).
Merknad: Kapasiteten og kvaliteten på kommunikasjonen kan variere merkbart avhengig av om det
finnes hindringer, magnetfelt og aktuelle værforhold.
Merknad: Kommunikasjonens ytelse varierer avhengig av hvilke N-Com systemer som brukes.
*Målt I åpent landskap, uten noen hindringer som trær, fjell og lignende. Den aktuelle avstanden kan
også variere ut fra hvilken hjelm-modell systemet brukes i. For mer detaljert informasjon, sjekk :
www.n-com.it
12.1.




Synkronisering av interkommunikasjon Motorsykkel-Motorsykkel (Standardkonfigurasjon)
Kontroller at BX5 er avslått;
Sett systemene A og B i «setting»-modus (trykk og hold inne knappen “ON” i 4 sekunder, helt
til det blå LED-lyset blinker raskt);
Trykk på kommandoen for «minneposisjon» på A-systemet der du ønsker å lagre B-systemet;

Synkronisering KANAL 1

Trykk kort på knappen “N”.

Synkronisering KANAL 2

Trykk 2 ganger på knappen “N”.

Synkronisering KANAL 3

Trykk 3 ganger på knappen “N”.
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Synkronisering KANAL 4

Trykk kort på knappen “ON”.

Synkronisering KANAL 5

Trykk 2 ganger på knappen “ON”.

Synkronisering KANAL 6

Trykk 3 ganger på knappen “ON”.

Merknad: Kanalene 4-5-6 kan kun synkroniseres og brukes ved å aktivere FRIENDS-konfigurasjonen.
KANAL 1 brykes vanligvis for å tilkoble fører-passasjer, men kan også brukes for motorsykkelmotorsykkel kommunikasjon.
Bruk av KANAL 1 skiller seg fra de andre kanalene med følgende egenskaper:


12.2.

Ved å trykke på knappen “N” aktiveres intercom automatisk.
Det er mulig å bruke funksjonen telefonkonferanse og GPS-konferanse.
Funksjoner for motorsykkel-motorsykkel interkommunikasjon

Funksjon til motorsykkel-motorsykkel oppringing (Standardkonfigurasjon)
Tilkobling KANAL 1

Trykk kort på knappen “N”.

Oppringing KANAL 2

Trykk 2 ganger på knappen “N”.

Oppringing KANAL 3

Trykk 3 ganger på knappen “N”.

Frakobling av aktiv
interkommunikasjon

Trykk kort på knappen “N”.

Med FRIENDS-KONFIGURASJON aktivert:
Oppringing KANAL 4

Trykk kort på knappen “ON”.

Oppringing KANAL 5

Trykk 2 ganger på knappen “ON”.

Oppringing KANAL 6

Trykk 3 ganger på knappen “ON”.

Frakobling av aktiv
interkommunikasjon

Trykk kort på knappen “N”.

Merknad: hvis minneposisjonen er tom, eller den oppringte hjelmen ikke er tilgjengelig, vil man høre
en feilmeldingslyd i ens egen hjelm.
Motta en Motorsykkel-Motorsykkel oppringing
I hjelmen som mottar en motorsykkel-motorsykkel oppringing (Kanal 2-6) vil man høre 4 ringesignal,
og alle andre aktiverte lydkilder blir midlertidig avbrutt (inkludert en eventuell fører-passasjer
interfon).
Svare et motorsykkel-motorsykkel
anrop
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Trykk kort på en hvilken som helst knapp når du hører
ringesignalet.

Hvis man vil motta anropet, aktiveres kommunikasjonen automatisk.
Hvis man ikke vil svare på anropet, vil situasjonen før anropet bli gjenopprettet.

BX5
13. “UNIVERSAL INTERCOM” INTERKOM
Systemet N-Com BX5 kan tilkobles interkommunikasjonssystemer av andre merker via Bluetooth,
takket være UNIVERSAL INTERCOM-funksjonen.
13.1.

Synkronisering med Universal Intercom

N-Com-systemet synkroniseres med et interkomsystem av et annet merke (heretter kalles dette
Interkom B) som om det var en mobiltelefon.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

13.2.

Kontroller at BX5 er avslått;
Sett N-Com-systemet i“setting”-modus: trykk og hold inne knappen “ON” i 4 sekunder, helt
til det blå LED-lyset begynner å blinke raskt;
Sett Interkom B i synkroniseringsmodus for mobiltelefon (se bruksanvisningen til Interkom
B);
Når begge systemene er i synkroniseringsmodus (setting), trykker du på kommandoen for “
minneposisjon” på N-Com-systemet der du ønsker å lagre Interkom B (KANAL 1-3), se
avsnitt 12.1;
Etter noen sekunder, vil Interkom B avgi et lydsignal som bekrefter «tiklobling av telefon»;
For å aktivere kommunikasjon mellom to hjelmer, trykker du kort på knappen for
posisjonen der hjelm B har blitt lagret på N-Com systemet. Intercom B mottar et
ringesignal som må svares på med kommandoen for å motta samtale.
Universal Intercom Funksjonen

For å aktivere og deaktivere lyden mellom de to hjelmene:
Fra N-Com-systemet
Tilkoble elle frakoble Interkom B som med en normal N-Com interkom (kapittel 11-12)
Interkom B mottar et ringesignal som må besvares med en kommando for å ta imot samtale.
Fra interfon av et annet merke
Trykk på kommandoen “stemmesamtale”. N-Com-systemet mottar et ringesignal; svar ved å trykke på
en hvilken som helst knapp.
For å frakoble interkommunikasjonen trykker du på «stemmesamtale» på nytt.
Merknader:

N-Com-systemet, beholder tilkoblingen til en annen mobiltelefon eller til GPS-enheten også
under Bluetooth-kommunikasjon med andre interkomsystemer.

Det er mulig at interkom-systemet som er tilkoblet N-Com ikke godtar tilkobling til en
mobiltelefon samtidig.
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14. «SETTING»-MODUS
I denne modusen foretas alle Bluetooth-synkroniseringer og andre justeringer.
For å sette systemet i «setting»-modus (fra avslått system) trykker du og holder inne knappen “ON” i
4 sekunder, helt til det blå LED-lyset blinker hurtig.

N
Aktivering / deaktivering RDS
Aktivering / deaktivering Smart Navi
System
Synkronisering sekundærtelefon
Synkronisering KANAL 1
Synkronisering KANAL 2
Synkronisering KANAL 3
Synkronisering KANAL 4*
Synkronisering KANAL 5*
Synkronisering KANAL 6*
Nullstill
* Med Friends-konfigurasjon aktivert.
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ON

N+ON

▲

▼

▲
+
▼

X
2 sec
2 sec
X
x2
x3
X
x2
x3
4 sec

BX5
15. BATTERI OG LADING
15.1.

Signal om utladet batteri

Systemet varsler brukeren om at batteriet nesten er utladet ved hjelp av et talesignal under bruk.
Fra det første varselet er det en gjenværende driftstid på ca. 1 time. Advarselen gjentas hvert 10.
minutt.
15.2.

Opplading av systemet

For å lade systemet
kobles
det
til
batteriladeren eller til et
USB-uttak ved hjelp av
micro
USB-ledningen
som medleveres.

Ladingen foregår på følgende måte:
System
BX5 av
System
BX5 på

Når BX5-systemet tilkobles batteriladeren, begynner det blå LED-lyset å blinke raskt. Når
batteriet er fulladet, blir det blå LED-lyset fast.
Når BX5-systemet tilkobles batteriladeren, begynner det blå LED-lyset å blinke raskt. Når
batteriet er fulladet, returnerer det blå LED-lyset til standard blinking.

Merknad: Hvis anordningen blir stående utladet over en lengre periode (noen måneder), kan det
hende at det ikke vil være mulig å slå på systemet de første minuttene under lading. Dette skjer
fordi spenningen har sunket under minimumsgrensen.
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16. KOMMANDOOVERSIKT –STANDARDKONFIGURASJON

Basisfunksjoner

Knapp

N

ON

Slå på

2 sec

Slå av

6 sec

Øke volum

X
X

X

Bluetooth-enheter
Interfon

2 sec
2 sec

Overføring av
telefonsamtale

2 sec

Manuell tilkobling til enhet

2 sec

Manuell frakobling fra enhet

4 sec

Aktivering konferanse

X

Deaktivering konferanse

X

Tilkobling KANAL 1

X

Frakobling aktivert interkom

X

Anrop KANAL 2

x2

Anrop KANAL 3

x3

X
X

Neste spor (Forward)

2 sec

Forrige spor (REW)
Aktivering A2DP-profil

X

X

Legge på/ikke svare

Starte musikkavspilling
(Play)
Pausefunksjon (Pause)

X

2 sec

Ring tilbake siste nummer
Anrop vennenummer



X

Stemmeanrop

Musikk Bluetooth / ledning



Senke volum
Svare anrop
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N+ON

2 sec
X

Deaktivering A2DP-profil

4 sec

Aktivering av lyd ledning

x3

Deaktivering av lyd ledning

x3


+


BX5

Setting*

Radiomeny

Knapp

N

ON

Slå på radio

x2

Slå av radio

x2

Automatisk søk av ny kanal



N+ON




+


2 sec

Endre kanal (lagrede
kanaler)

2 sec

Lagre kanal

4 sec

Synkroniseringsmodus (fra
avslått system)
Aktivering / deaktivering
RDS
Aktivering / deaktivering
Smart Navi System
Synkronisering
sekundærtelefon (eller
enhet)

4 sec
X
2 sec

2 sec

Synkronisering KANAL 1

X

Synkronisering KANAL 2

x2

Synkronisering KANAL 3

x3

Synkronisering KANAL 4**

X

Synkronisering KANAL 5**

x2

Synkronisering KANAL 6**

x3

Slette affiliasjooner

4 sec

*Alle «setting»-funksjonene skal utføres med systemet i «setting»-modus.
**Med Friends-konfigurasjon aktivert.
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17. BEGRENSET GARANTI
Med BEGRENSET GARANTISERTIFIKAT, garanterer Nolangroup innkjøper at produktet er uten material -og
produksjonsfeil når det ble kjøpt. Vi ber deg om å:
 Lese instruksjonene for sikkerhet og riktig bruk.
 Ta hensyn til innholdet og betingelsene i garantien.
 Beholde kvitteringen. Den må fremvises i tilfelle reparasjon under garantiperioden. I slike tilfeller skal produktet
leveres til leverandøren som utførte salget.

17.1.

Dekning

Hvis det i løpet av 2(to) ǻr etter kjøpsdatoen, som fremgǻr av kvitteringen, oppdages en produktfeil som dekkes av
denne begrensede garantien, vil Nolangroup, gjennom sine nettverk av distributører og etter ǻ ha verifisert feilen,
tilby reparasjon eller erstatning av det defekte produktet. Nolangroup tilbyr alt materiale og arbeid som, innen
rimelighetens grenser, er nødvendig for ǻ reparere den angitte feilen. Unntaket er skader som har oppstǻ tt som
beskrevet under punktet: ”Unntak og begrensinger”.

17.2.

Unntak og begrensinger

Denne garantien dekker kun material- og produksjonsfeil. Nolangroup kan ikke stilles ansvarlig for feil på produktet
som, delvis eller i sin helhet, skyldes andre årsaker, inkludert, men ikke er begrenset til:
a)
Feil eller skader som er forårsaket av bruk av produktet under forhold som avviker fra de ordinære.
b)
Skader forårsaket av bruk som ikke er i overensstemmelse med normal bruk slik det fremgår av produktets
bruks- og vedlikeholdsanvisinger som er levert av Nolangroup.
c)
Uforsiktighet og misbruk av interne og eksterne deler.
d)
Enhver skade oppstått etter en ulykke.
e)
Enhver forandring eller modifisering av hjelmen eller N-Com-systemet utført av brukeren eller tredje part.
f)
Fargeforandring eller skader forårsaket av eksponering for skadelige, kjemiske produkter.
g)
Bruk av tilbehør som ikke passer fordi de ikke er del N-Coms produktutvalg.
h)
Garantien dekker heller ikke feil på produktet som er forårsaket av uforutsigbare hendelser, forandringer
eller bearbeidelser, force majeure, eller skader oppstått etter kontakt med væsker.
i)
Hjelmens indre deler er ikke, og kan ikke bli, vanntette. Enhver feilaktig eksponering for regn, fuktighet,
tilsøling av mat eller andre væsker, kan resultere i skader på de elektroniske N-Com-apparatene. Nolangroup
kan ikke holdes ansvarlig for slike skader.
j)
Forbruksdeler som anses for å utsettes for slitasje og svekkelse av yteevne, som f. eks. det oppladbare
batteriet og koblingskablene mellom de forskjellige N-Com-systemene eller mellom N-Com-systemer og
andre apparater, er ikke inkludert i denne garantien.
k)
Ettersom systemet for mobiltelefondrift ikke leveres av Nolangroup, tar sistnevnte ikke på seg ansvaret for
drift, tilgjengelighet, dekning, tjenester eller utvalget for disse systemene.
l)
Når produktet brukes sammen med tilbehør eller utstyr som ikke leveres av Nolangroup, kan ikke sistnevnte
garantere for korrekt funksjon av kombinasjonen produkt/periferutstyr. Nolangroup aksepterer heller ikke
garantikrav i tilfeller hvor produktet blir brukt på en slik måte.
m)
Nolangroup anser seg ikke som ansvarlig dersom produktet viser funksjonalitetsbegrensninger som er
forårsaket av funksjonsmoduser for mobiltelefoner eller annet tilbehør/utstyr som ikke er levert av
Nolangroup.
n)
Berøring av det interne, elektroniske kortet eller andre deler av N-Com-systemet gjør garantien ugyldig.
o)
Garantien dekker heller ikke skader oppstått etter spesielle eller subjektive situasjoner som kan forekomme
ved dynamisk bruk av hjelmen, f. eks. komfortproblemer under kjøring eller aerodynamisk rasling og susing.
Nolangroup kan på ingen måte stilles ansvarlig for ulykkes- eller følgeskader (inkludert, uten begrensninger, skader
på en eller flere personer) som er resultat av manglende oppfyllelse av forpliktelsene som skriver seg fra denne
garantien for Nolangroup -produkter.

17.3.

Gyldighet

Denne garantien er kun gyldig hvis det ved kjøp er vedlagt et registreringsskjema hvor alle feltene er riktig utfylt og
inneholder:
1) produktets ID-kode
2) navn og stempel til autorisert leverandør
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3) kjøpsdato for produktet
4) kjøperens navn og adresse
Nolangroup forbeholder seg retten til å unnlate å reparere produktet innenfor garantiperioden hvis denne
informasjonen er fjernet eller forandret etter at produktet ble kjøpt første gang hos leverandøren.

17.4.

Reklamasjonskrav

For å sende ethvert reklamasjonskrav som dekkes av garantien, bør kjøperen henvende seg direkte til leverandøren
som solgte hjelmen. Produktet som det rettes reklamasjonskrav for fremvises sammen med kvitteringen og
garantiens registreringsskjema, som må være fullstendig utfylt, som forklart over.
FØR DU HENVENDER DEG TIL LEVERANDØREN, ANBEFALER VI AT DU LESER NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONENE
FOR RIKTIG BRUK AV PRODUKTET.
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN UTLØPER FULLSTENDIG ETTER 2 (TO) ÅR FRA KJØPSDATO.
Vedlikehold utført innenfor garantiperioden forlenger ikke selve garantiperioden. Dersom produktet eller en
komponent byttes, inkluderes altså ikke produktet eller komponenten som erstattes i en ny garantiperiode. Utløpet
for garantien vil fremdeles være fra produktets kjøpsdato.
Bare i tilfeller av reparasjoner eller erstatninger av elektroniske komponenter hvor Nolangroup reparerer eller
erstatter produktet, får dette produktet en garantiperiode lik resten av originalgarantien eller nitti (90) dager fra
reparasjonsdato. Den lengste perioden er gjeldende.
Reparasjonen eller erstatningen kan også utføres med fornyede komponenter med tilsvarende funksjonalitet.
Delene eller komponentene som erstattes eies da av Nolangroup.
DENNE GARANTIEN ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG GARANTI FASTSATT AV
LOVVERK SOM KAN INNSKRENKES AV DE INVOLVERTE PARTER. NOLANGROUP GIR INGEN SPESIFIKK GARANTI
FOR PRODUKTETS DRIVVERDIGHET ELLER SKIKKETHET. NOLANGROUP TAR IKKE, UNDER NOEN OMSTENDIGHETER,
PÅ SEG ANSVARET FOR ULYKKES- ELLER FØLGESKADER, F.EKS. PROFITTAP ELLER KOMMERSIELLE SKADER, HVIS
DISSE SKADENE IKKE INNLEMMES I GJELDENDE LOVER.
NOLANGROUP FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE KARAKTERISTIKKER, FUNKSJONALITET, KOMPATIBILITET,
SOFTWARE NÅR SOM HELST UTEN Å OPPLYSE OM DETTE.
Enkelte land tillater ikke ekskludering eller begrensning av ulykkes- eller følgeskader, eller begrensning av
varigheten for implisitte garantier. Begrensningen eller ekskluderingen som har blitt nevnt tidligere trenger derfor
ikke være gjeldende.
Denne garantien har ingen innflytelse på kundens rettigheter under fungerende nasjonale virkefelt og på kundens
forbruksrettigheter i forholde til leverandøren som vedtatt i kjøp/salgskontrakten.
Denne garantien er gyldig i hele det europeiske territorium, og er den eneste uttrykkelige garantien fra Nolangroup
som gjelder salg av deres produkter. Dette forringer ikke rettighetene til kjøperen som er ettertrykkelig fastsatt i
direktiv 1999/44/CE.
Denne garantien forringer ikke forbruksrettighetene fastsatt av lovverket, og i særlig grad de som er fastsatt av
lovdekret nr. 24 av 2. februar 2002.

17.5.

Identifisering av produktet

N-Com produktene er merket med en kode som gjør det mulig å spore
dem og å identifisere produktet.
ID-koden er angitt på merkelappen som er festet på BX5-systemet og på
utsiden av esken.
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18. SKJEMA FOR GARANTIREGISTRERING

Produktnavn

BX5

ID-kode

Informasjon om kjøper
Etternavn

Fornavn

Adresse

Tel.

e-mail

Stempel av leverandøren

Kjøpsdato

