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VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING

Gefeliciteerd met de aankoop van een Nolan N-Com product.
N-Com Basic Kit2 is ontworpen gebruik makend van de meest moderne
tecnologie en de beste materialen. Door middel van vele tests en een
zorgvuldige ontwikkeling van het systeem heeft men de hoogste
audiokwaliteit bereikt.
Het N-Com Basic Kit2 systeem is de basisuitrusting voor één van de
communicatie
systemen
van
de
Nolan
N-Com lijn.
Basic Kit2 kan men alleen monteren op Nolan helmen met N-Com
voorbereiding.
--------------------------------------------------------------------------------NORM VERWIJZING
Het produkt Basic Kit2 uit de N-Com lijn voldoet aan de EU richtlijnen.

EMC 2004/108

INHOUD
1.

WAARSCHUWINGEN EN
VEILIGHEID ______________ 4
1.1.Verkeersveilgiheid ____________ 4
1.2.Het gebruik op veilige plaatsen __ 4
1.3.Storingen ___________________ 5
1.4.Het gebruik op gepaste wijze ___ 5
1.5.Gekwalificeerd personeel_______ 5
1.6.Accessoires en batterijen ______ 6
1.7.Afvalverwerking ______________ 6
2.
INHOUD VAN DE
VERPAKKING _____________ 7
3.
INSTALLATIE BASIC KIT2 ___ 8
3.1.Voorafgaande handelingen _____ 8
3.2.Installatie van de microfoon ___ 11
3.3.Aansluiten van de batterij _____ 13
3.4.Installatie van Basic Kit2 in de
helm _________________________ 15
3.5.Installatie van de basiskaart ___ 20
4.
VERWIJDEREN VAN DE
BASIC KIT2 _____________ 22
4.1.Het verwijderen van de batterij
(indien aanwezig) ________________ 22
5.
WERKING VAN DE BASIC
KIT2 MET DE GSM ________ 23
5.1.Het beantwoorden van een
oproep _________________________ 24
5.2.Een telefoongesprek uitvoeren _ 24
5.3.Vocal calls _________________ 24
6.
GEBRUIK VAN ANDERE
GELUIDSBRONNEN _______ 25
7.
ONDERHOUD ____________ 25
8.
GELIMITEERDE GARANTIE __ 26

8.1.Dekking van de garantie _____ 26
8.2.Uitsluitingen en limitaties van
de dekking _____________________ 26
8.3.Geldigheid van deze
gelimiteerde garantie _____________ 28
8.4.Verzendingsprocedure van
eventuele klachten _______________ 28
8.5.Identificatie van het product __ 30
9.
GARANTIE
REGISTRATIEFORMULIER __ 31

1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID
Lees aandachtig deze handleiding, evenals de handleiding van de andere N-Com kits die men gaat
combineren met N-Com Basic Kit2. Lees de onderstaande eenvoudige normen.Het niet respecteren
van deze normen kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
Aandacht: het produkt mag niet worden gebruikt in officiele en niet officiele competities, op
motorbanen, circuits, pistes en dergelijken.
Aandacht: de installatie van het N-Com Basic Kit2 systeem vehoogt het gewicht met ongeveer
60gr, wat moet worden opgeteld bij het gewicht van de helm en aan de andere accessoires.
Waarschuwing: de elektronische delen van he N-Com systeem aan de binnenkant van de helm
zijn niet waterbestendig. Men moet dus vermijden dat de helm aan de binnenkant nat wordt,
ook de binnenvoering, om het systeem niet te beschadigen. Indien er toch water in de helm
komt, verwijdert men het N-Com systeem en de comfortkap van de helm, en laat men deze
drogen. Verwijder de connector van de batterij en laat deze drogen.

1.1.

Verkeersveilgiheid

Respecteer alle van kracht zijnde verkeersregels. Tijdens het rijden mogen de handen enkel worden
gebruikt om het voertuig te besturen. Elke handeling in verband met het N-Com systeem moet
worden uitgevoerd wanneer het voertuig stilstaat. In het bijzonder:

Voorzie de telefoon van de automatische antwoordfunctie (raadpleeg de instructies van de
telefoon in verband met deze functie).

Indien de telefoon deze functie niet heeft stopt men het voertuig op een geschikte plaats,
waarbij men de verkeersregels dient te respecteren, vooraleer men de oproep beantwoordt.

Niet telefoneren tijdens het rijden. Stop het voertuig op een geschikte plaats waarbij men
de verkeersregels dient te respecteren, en daarna voert men het telefoongesprek uit.

Regel het volume zodanig dat het niet hindert of zorgt voor afleiding tijdens het rijden, en
zodanig dat men steeds de externe geluiden op een duidelijke manier kan horen.

Voert u tijdens het rijden geen handelingen uit aan de telefoon of aan andere apparatuur die
aangesloten is aan N-Com.

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

1.2.
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Het gebruik op veilige plaatsen
Voor het gebruik van N-Com moet men alle beperkingen en indicaties respecteren in verband
met het gebruik van GSM’s
Schakel de GSM of het N-Com systeem niet aan wanneer dit verboden is of wanneer het
apparaat interferenties of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.




1.3.

Schakel uit wanneer men brandstof tankt. Gebruik het N-Com systeem niet in tankstations.
Gebruik het mechanisme niet in de nabijheid van brandstoffen of chemische producten.
Schakel uit in de nabijheid van ontplofbaar materiaal

Storingen

Alle telefoons en draadloze zendapparatuur kunnen storingen ondergaan die ook invloed kunnen
hebben op de prestaties van het apparaat waar deze aan verbonden zijn. Zulke storingen kunnen
niet worden toegeschreven aan een defect aan het N-Com systeem.

1.4.

Het gebruik op gepaste wijze

Gebruik het mechanisme enkel in de normale positie, zoals beschreven in de relatieve
documentatie van het product. Probeer niet om het N-Com systeem te demonteren, te forceren of
delen ervan te wijzigen.
Let op: Het volume van het N-Com systeem en van de aangesloten geluidsbronnen regelen (waar
mogelijk) voor het gebruik op de weg.
Let op: Het gebruik van een te hoog volume kan beschadigingen aan het gehoor veroorzaken
Let op: Het volume van het N-Com systeem en van de aangesloten geluidsbronnen regelen (waar
mogelijk) om harde afspeling van geluid te voorkomen. Een continue blootstelling aan een te
hoog volume kan beschadigingen aan het gehoor veroorzaken.
Let op: Een niet correcte installatie van het systeem in de helm kan de aerodynamische
kenmerken en de veiligheid van de helm zelf veranderen waardoor er een gevaarlijke situatie
gecreeerd kan worden. Het N-Com systeem installeren zoals voorgeschreven in de bijsluiter van
het product. In geval van twijfels dient u zich te wenden tot uw N-Com verkooppunt.
Aandacht: Het gebruik van andere toestellen mag absoluut geen invloed hebben op uw rijgedrag.
Handel op de elektronische toestellen en op het N-Com systeem wanneer het voertuig stilstaat,
zodat de verkeersregels gerespecteerd worden.

1.5.

Gekwalificeerd personeel

Enkel gekwalificeerd personeel mag technische assistentie verlenen op dit product. Wanneer het
slecht werkt, wendt men zich tot uw vaste verkoper. De helm is een veiligheidsproduct, het
forceren van de helm en/of van het inwendig elektronisch systeem, kan gevaarlijk zijn en doet de
garantie van het product vervallen.
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1.6.













1.7.

Accessoires en batterijen
Gebruik voor het mechanisme enkel door Nolan goedgekeurde types van batterijen,
batterijenopladers en accessoires.
Het gebruik van andere types dan aangeduid kan gevaarlijk zijn en doet alle garantie
vervallen.
Voor de beschikbaarheid van de goedgekeurde accessoires, wendt u zich tot uw vaste
verkoper.
Wanneer men de stroomtoevoerkabel van welke accessoire dan ook of batterijenoplader
losmaakt, trekt men aan de plug en niet aan de kabel zelf.
Gebruik de batterijen niet voor andere doeleinden.
Gebruik nooit beschadigde batterijenopladers of batterijen.
Veroorzaak geen kortsluiting aan de batterijen.
Bewaar de batterijen op een temperatuur tussen 0° / +45°C (Opladen); -20° / +60
°C (Gebruiksduur).
Brand- en ontploffingsgevaar: werp de batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge
temperaturen!
Werp de batterijen niet bij het stadsafval. Verwerk de batterijen door de lokale normen te
respecteren.
Draag de helm niet wanneer de batterij wordt opgeladen.
De helm mag niet binnen handbereik van kinderen, zonder toezicht, gelaten worden omdat
de batterijen eventueel ernstige problemen voor hun gezondheid zouden kunnen
veroorzaken.

Afvalverwerking

Als referentie gebruikt men deze handleiding en de relatieve handleiding van de andere delen van
het N-Com systeem, voor de afvalverwerking van het systeem. Nadat men het systeem heeft
verwijderd, handelt men volgens onderstaande indicaties:
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De aanwezigheid van een rijdende emmer met een streep erdoor wijst erop dat
het produkt binnen de EEG aan het einde van zijn levensduur op een speciale
manier verwerkt moet worden. (europese norm 2002/96/EC).
Deze produkten niet verwerken met niet gescheiden huisafval.

De correcte verwerking van verouderde apparaten draagt toe tot het voorkomen van
mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid en voor het milieu.
Voor meer gedetailleerde informatie in verband met de afvalverwerking van verouderde
apparaten, contacteert men de gemeente, de dienst voor afvalverwerking of de winkel waar
men het product heeft gekocht.

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

Set: Basic Kit2
en batterij houder

Basis kaart

Sponsje
microfoon

Verwijderbare
microfono

Bedrading systeem

Zelfklevers bevestiging
microfoon

Velcro kleefschijven

Zelfklevers bevestiging
batterij

Beugeltje Microfoon- Schroefjes
houder

Sleutel
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3. INSTALLATIE BASIC KIT2
U kunt de video voor de installatie downloaden op de website www.n-com.it in het
deel Download.
3.1.

Voorafgaande handelingen

Fig. 1

Fig. 2



Het beveiligingsplaatje N-Com verwijderen op de bolling van de helm en de
kinband van de helm openen.



E wangbeschermers links en reschts uit de helm verwijderen (voor specifieke
aanwijzingen de gebruiksaanwijzing van de helm raadplegen).



Uit de wangbeschermers de Noise Reducers
voorgesneden plastic stukken verwijderen.
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verwijderen,

daarna

de

Fig. 3

Fig. 4



De binnenvoering aan de achterkant verwijderen, door de nekbescherming tot
aan de bolling weg te trekken (Fig. 3).



Voorlopig de binnenvoering aan de buitenkant van de helm laten (Fig. 4).



Uit de rand van de helm het dopje
met het merkje N-Com halen. Een
beetje druk uitoefenen vanuit de
binnenkant van de helm om het
uitdrukken ervan makkelijker te
maken (Fig. 5).

Fig. 5
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Enkel voor full-face helmen:


Verwijder de kinhouder
daarvoor bestemde lint.

door

aan

het

Fig. 6



Fig. 7
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De
wangbeschermers
in
piepschuim
verwijderen, links en rechts, door ze
voorzichtig uit de helm weg te schuiven. Het
is mogelijk de bolling van de helm licht open
te buigen om het verwijderen van de
wangbeschermers te vergemakkelijken.

Let op: Mocht één van de wangbeschermers in
piepschuim
beschadigd
raken
tijdens
deze
handeling wendt u zich dan tot het verkooppunt
om deze te laten vervangen.

3.2.

Installatie van de microfoon

Flip-up of jet helmen



Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

De microfoon voorbereiden door het beugeltje te bevestigen, de juiste positie in
acht nemend (Fig. 8).
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N.B.:de platte kant van het beugeltje moet naar boven wijzen wanner de microfoon
als op figuur 9 geplaatst is.


De microfoon in de houder plaatsen zoals gedemonstreerd in figuur 10, nauw
oplettend dat het fluoriserende gedeelte naar de binnenkant van de helm wijst.



Schroefje en moertje aanbrengen op het beugeltje voor de microfoonhouder, de
sleutel gebruiken voor het aanschroeven van het schroefje aan de helm.

Full-face helmen

Fig. 12

Fig. 13



Neem het zijstuk in polystyreen (linker kant) en plaats de microfoon in de
daarvoor bestemde zit zoals aangeduid wordt in Fig. 12, door op te letten dat de
fluorescerende klem naar de binnenkant van de helm gericht is (Fig. 13).



Bevestig de microfoon aan het zijstuk door de “zelfklevers voor de bevestiging
van de microfoon” te gebruiken, Fig. 12.
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3.3.

Aansluiten van de batterij

Enkel voor Flip-up/Jet helmen
Als het systeem het gebruik van de oplaadbare batterij vereist, is het nodig deze eerst
te installeren, zoals vervolgens staat beschreven.

Fig. 14

Fig. 15



Het batterij kabeltje (Rood en Zwart) aan de connector aan de bedrading
aansluiten (Fig. 14).



De batterij in de batterijhouder plaatsen, eerst met de kant waar de kabel
uitgangen zich bevinden terwijl u deze onder het plastic klepje houdt. (Fig. 15).

Fig. 16

Fig. 17
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Alle kabeltjes gezamelijk in de
kabelhouder aan de zijkant van de
batterijhouder plaatsen (Fig. 16 en
17).



Als het systeem het gebruik van de
oplaadbare batterij niet vereist, de
bedrading
vastnemen
en
de
connector
voor
de
batterij
vastzetten in de kabelhouder aan
de zijkant van de batterijhouder
(Fig. 18).

Fig. 18

Enkel voor full-face helmen:


Plaats de batterij in de zit van het
rechter zijstuk in polystyreen, en
bevestig het met het lintje (Fig.
19).

Fig. 19
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Na deze voorbereidingen kan de Basic Kit2aan de helm bevestigd worden.

3.4.

Installatie van Basic Kit2 in de helm

Fig. 21

Fig. 20



De Basic Kit aan de binnenkant van
de helm plaatsen zoals laten zien in
Fguur 20 - 21, passend in de N-Com
ruimte op de bolling.

Fig. 22


Kijkend naar de buitenkant van de helm, het achterste positiebeugeltje in het
spoor A brengen zoals in figuur; daarna het plastic deel aan de helm bevestigen
door de 15-polige connector met de opning in de bolling op één lijn te brengen
(Fig. 23).



Aan de binnenkant van de helm op de zone drukken waar PUSH staat
geschreven totdat men het tandje B hoort vastlikken (Fig. 23).
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De connectors uit de rand van de
helm
halen;
deze
zal
licht
vervormd worden om de handeling
makkelijker te maken.



De connector van de microfoon van
de Basic Kit2 aanbrengen (Fig. 25).

Fig. 23

Fig. 24
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Fig. 25

Fig. 26




Fig. 27

Voordat de luidspreker in de zit wordt geplaatst, moet de "Velcro"schijf op het
polystyreen zijstuk bevestigd worden (Fig. 26).
De luidspreker op zijn plaats brengen in de speciale houder aangebracht in de
wangbeschermer in piepschuim (Fig. 27).
De wangbeschermer in piepschuim opnieuw inbrengen (links), het kabeltje in het
spoor op de wangbeschermer zelf houdend (Fig. 27).

N.B.: Controleren of de wangbeschermer goed op zijn plaats is gebracht, door de
bedekte hoek onder het netwerk op de bolling te duwen (Fig. 28).


De batterijhouder op de rechterkant van de helm bevestigen door de gaatjes en
de pinnen op de bolling bij elkaar te brengen (Fig. 29).
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Fig. 28

Fig. 29



Voordat de luidspreker in de zit wordt geplaatst, moet de "Velcro"schijf op het
polystyreen zijstuk bevestigd worden (rechterzijde).



De luidspreker op zijn plek brengen op de wangbeschermer in piepschuim.
(rechterzijde).



De wangbeschermer in piepschuim opnieuw inbrengen (rechterzijde), door de
kabel in het spoor op de wangbeschermer zelf te positioneren.

Enkel voor full-face helmen:


Fig. 30
18

Plaats de kinbescherming (aan de kant
van de microfoon) door de microfoon
delicaat in de daarvoor bestemde zit
te plaatsen. Druk daarna op het rode
lintje tot de kinbescherming in de
helm wordt geblokkeerd. (Fig. 30)







Fig. 31
Fig. 32
De binnenbekleding op zijn plaats brengen (kijk voor specifieke aanwijzingen in
de gebruiksaanwijzing van de helm) door de nekbescherming vast te zetten (Fig.
31).
Beide zachte wangbeschermers op hun plaats terugbrengen (kijk voor specifieke
aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de helm) door alle drukkers vast te
zetten; de kinhouder door het wang gedeelte laten lopen.

Fig. 33
Fig. 34
Na de installatie, zou de helm er zoals in figuur 33 uit moeten zien.
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Wanneer de installatie eenmaal voltooid is kunnen de Noise Reducers die bij de
helm worden geleverd ingebracht worden. Met deze Noise Reducers kan het
geluidsniveau van de luidsprekers behoorlijk lager zijn dan het standard volume.
Om de Noise Reducers te kunnen gebruiken, uit geperforeerd schuim een ronde
vorm knippen met een schaar. Daarna de Noise Reducers in de helm inbrengen
en daarna het klittenband op het wanggedeelte aanbrengen.

N.B.: Goed controleren of de wangbeschermer uiteindelijk op de goede plek zit, door
de kinhouder naar de binnenkant van de helm te trekken en te kijken of de
drukkers goed vastzitten.
Let op: Controleren of er geen bedrading uit de helm of uit de voering komt en of de
speakers op hun plaats zitten.
Let op: altijd goed de lengte van de kinband controlleren en eventueel opnieuw
afstellen door opnieuw de specifieke aanwijzingen in de handleiding van de helm
op te volgen.
3.5.

Installatie van de basiskaart

De basiskaart staat u toe de basic kit alleen te gebruiken, om aan te sluiten aan een
externe geluidsbron of aan een mobiele telefoon voor gebruik als interfoon via kabel of
aan een andere helm voorzien van een N-Com systeem.
Afhankelijk van het type van aansluiting en van de gebruikte kabel moet de basiskaart
gepast gericht worden:
Blauwe zijde (MONO): gebruiken voor de aansluiting met een kabel
van het type Mono (Multimedia wire of Mobile Wire) of wanneer een
aansluiuting gemaakt wordt met een andere helm die is uitgerust met de
Bluetooth Kit, Bluetooth Kit2, Intercom Kit.

Rode zijde (STEREO): gebruiken voor een aansluiting met een kabel
van het type stereo Multimedia Wire2 of wanneer een aansluiuting
gemaakt wordt met een andere helm die is uitgerust met de Bluetooth
Kit3 en volgende versies.
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Opmerking: Wanneer een kabel type Mono (Multimedia wire) wordt gebruikt met de
basiskaart ingevoerd met de rode zijde (STEREO), zal enkel langs het linker kanaal
het audiosignaal beschikbaar zijn.
Aandacht: gebruik de basiskaart nooit vanaf de RODE ZIJDE (STEREO) wanneer een
aansluiting met een andere helm die is uitgerust met Bluetooth Kit, Bluetooth Kit2,
Intercom Kit via kabel wordt gemaakt. FOUT GEBRUIK ZOU HET SYSTEEM KUNNEN
BESCHADIGEN.

Fig. 35


Fig. 36

De achterkant van de basiskaart inbrengen (Fig. 35) aan de achterkant van het
beschermingsplaatje N-Com en daarna goed in de houder drukken totdat u de
tandjes hoort vastklikken (Fig. 36).

N.B. de elektronische basiskaart heeft een ronde hoek die u toestaat de kaart altijd
op de juiste manier in de houder in te brengen.


Het beschermingsplaatje weer op zijn plaats brengen op de achterkant van de
helm. Eerst de achterkant ingeven en daarna het voorste gedeelte vastdrukken
totdat men de tandjes hoort vastklikken.
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4. VERWIJDEREN VAN DE BASIC KIT2
Om de basic kit van de helm te
verwijderen de luidspreker en de zachte
wangbeschermers verwijderen
zoals
gedemonstreerd tijdens het monteren.
Daarna
de
piepschuim
wangbeschermers
verwijderen.
Het
beschermingsplaatje verwijderen (of de
E-Box in het geval van een Intercom Kit
of Bluetooth Kit) en met de binnenkant
van de helm naar u toe de 15-polige
connector afkoppelen door op het tandje
te drukken zoals aangegeven in het
figuur.

Fig. 39

 Na de 15-polige connector uit de helm verwijderd te hebben, ook de rechterkant
verwijderen door de Basic Kit van de pinnen aan de helm te halen.
 Vervolgens de gehele Basic Kit uit de helm verwijderen.
4.1.

Het verwijderen van de batterij (indien aanwezig)

Fig. 40
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De batterij connector
bedrading
(rood
&
loskoppelen.

van de
zwart)



De batterij verwijderen door de
voorkant licht te vervormen zoals
het figuur laat zien.



Indien nodig de batterij van zijn
plaats duwen door op de gaatjes in
de houder te drukken.

5. WERKING VAN DE BASIC KIT2 MET DE GSM
De N-Com systemen zijn geprepareerd om te worden verbonden aan een GSM.
Wanneer men afzonderlijk een kabel aanschaft voor de verbinding met N-Com,
specifiek voor uw GSM, kan men het N-Com systeem gebruiken als een
koptelefoondopje.
De GSM’s hebben een eigen volumeregeling. Regel het audioniveau van de telefoon
zodanig dat men het gewenste niveau bereikt voordat men het systeem gebruikt
tijdens het rijden.
1.
2.
3.

Verbind de Mobile wire aan de INGANG connector (jack 3,5 mm).
Verbind de Mobile wire aan de GSM.
Controleer of op het display van de telefoon het icoontje verschijnt dat de
verbinding met een koptelefoondopje aanduidt.

N.B.: Om de Basic Kit2 te gebruiken in combinatie met een andere systeem N-Com,
raadpleegt men de bijgevoegde specifieke instructies van dit systeem.
N.B.:
Als gevolg van de veranderlijkheid van het netwerksignaal, kunnen er
interferenties veroorzaakt worden bij de kabelverbinding, die niet te wijten zijn aan
het N-Com systeem of aan de gebruikte kabel.
Aandacht: Wanneer men luistert naar andere andere apparaten, mag dit geen invloed
hebben op het rijden, wat absolute prioriteit heeft. Voer alle handelingen in verband
met het N-Com systeem uit wanneer het voertuig stilstaat, en door de
verkeersregels in achtnemend.
Aandacht: Wanneer men een hoog volume instelt, kan dit tijdens het rijden voor
afleiding zorgen en gevaarlijke situaties of het verminderen van de externe geluiden
met zich meebrengen.
Aandacht: Het volume van het N-Com systeem en van de overige daaraan verbonden
geluidsbronnen afstellen (indien nodig).
Aandacht: Het volume van het N-Com systeem en van de overige daaraan verbonden
geluidsbronnen afstellen (indien nodig) om geluidsweergave op te hoog volume te
voorkomen. Continue blootstelling aan een te hoog volume kan het gehoor
beschadigen.
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5.1.

Het beantwoorden van een oproep

Automatisch beantwoorden
Voorzie de telefoon voor het automatisch antwoorden wanneer deze wordt verbonden
met een koptelefoondopje. Wanneer er een oproep binnenkomt antwoordt de telefoon
automatisch, en is het mogelijk om te praten langs de microfoon van de Basic Kit.
Manueel beantwoorden
Indien de telefoon niet beschikt over de optie van het automatisch antwoorden, moet
men het voertuig stoppen op een veilige plaats, door de verkeersregels te respecteren.
Antwoord zoals gewoonlijk en praat langs de N-Com h.
Aandacht: niet antwoorden tijdens het rijden.
5.2.

Een telefoongesprek uitvoeren

Stop het voertuig op een geschikte plaats, waarbij u de verkeersregels te respecteren,
en voer het telefoongesprek uit volgens de modaliteiten van de telefoon. De
communicatie wordt uitgevoerd langs de helm.
Aandacht: niet antwoorden tijdens het rijden.
5.3.

Vocal calls

Sommige GSM’s zijn uitgerust met de functie Vocal Call of andere vocale bedieningen,
door middel van een “magisch woord”. Wanneer de telefoon is uitgerust met deze
functie, kan men door het eerder geregistreerde magisch woord te zeggen, een
bediening of een vocale functie uitvoeren.
N.B.: met de telefoons die dit toelaten, is het beter om de vocale bedieningen
rechtstreeks vanuit de helm te registreren. Dit vergemakkelijkt de herkenning van
de vocale bedieningen langs de helm.
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6. GEBRUIK VAN ANDERE GELUIDSBRONNEN
De N-Com Basic Kit is uitgerust om het luisteren van verscheidene geluidsbronnen toe
te staan, die verbonden kunnen worden door middel van het speciale kabeltje
Multimedia Wire (apart verkocht).
Het is mogelijk een MP3 te beluisteren, een FM radio, zich aan een navigatiesysteem te
verbinden, aan het audio systeem van de motor zelf of aan een radio voor het contact
tussen twee motors.
De list van Multimedia Wire kabels en de mogelijke verbindingen raadplegen op
www.n-com.it

De
4-polige
connector
3,5mm
van
de
Multimediakabel aan de ingang (IN – zie fig.41).
Het andere einde van de kabel
aan de
geluidsbron koppelen.

De aanwezigheid van een gekleurd bandje op
het kabeltje geeft de connector aan die aan de
geluidsbron moet worden gekoppeld.
Fig. 41

7. ONDERHOUD
Het N-Com product heeft geen speciaal onderhoud nodig.
Wanneer men het systeem heeft gebruikt in de regen, demonteert men de e-box
vanuit zijn zit en droogt men deze met warme lucht. Droog het externe deel van de
helm, door bijzondere aandacht te schenken aan de zone met de contacten.
Wanneer het systeem verschillende keren nat wordt, kan er oxidatie optreden, die de
elektrische contacten beschadigt.
In dit geval moet men de contactpunten van de connector aan de kap en aan de e-box
reinigen met alkohol en anti-oxidatiemiddel.
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8. GELIMITEERDE GARANTIE
Met dit GELIMITEERDE GARANTIECERTIFICAAT garandeert Nolangroup de koper dat
het product, bij aankoop, geen materiaal- en fabrieksfouten heeft.
We nodigen u uit om:

De waarschuwingen te lezen in verband met de veiligheid en het gebruik.

De garantietijd en -condities in acht te nemen.

Het originale aankoopbewijs te bewaren. Men heeft dit nodig bij reparaties onder
garantie. In dit geval moet men het product terugbezorgen aan de
verkoper waarvan men het product heeft gekocht.
8.1.

Dekking van de garantie

Indien wat voor een defect dan ook wordt opgemerkt, dat wordt gedekt door dit
garantiecertificaat, binnen 2 (twee) jaar na datum van aankoop, aanwezig op het
aankoopbewijs, dan zorgt Nolangroup via haar distributienetwerk en na controle van
het defect, voor het herstellen of vervangen van het defecte product. Nolangroup zal
al het materiaal voorzien en het nodige werk uitvoeren om het gemelde defect te
verhelpen, op uitzondering van schade na die wordt vermeld in onderstaande lijst in
de paragraaf “Uitsluitingen en Limitaties van de Dekking”.
8.2.

Uitsluitingen en limitaties van de dekking

Deze garantie dekt enkel materiёle en fabrieksdefecten. Nolangroup kan niet
verantwoordelijk worden geacht voor defecten van het product die geheel of
gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan eender welke andere oorzaak, inclusief maar niet
gelimiteerd:
a) Defecten of schade afkomstig door het gebruik van het product in andere condities
dan normaal;
b) Veroorzaakte schade door verkeerd of niet conform gebruik dan de normale
werking, volgens de aanduidingen in de instructies voor gebruik en onderhoud van
het product, geleverd door Nolangroup;
c) Nalatigheid en normale slijtage van de inwendige en uitwendige delen;
d) Elke schade afkomstig van een ongeval;
e) Elke aangebrachte verandering of wijziging aan de helm of aan het N-Com
systeem door de gebruiker of derden;
26

f)

Kleurwijzigingen of schade afkomstig van de blootstelling aan schadelijke
chemische producten;
g) Het gebruik van onverenigbare accessoires die geen deel uitmaken van het N-Com
productengamma.
h) De garantie dekt geen defecten van het product die afkomstig zijn van toevallige
evenementen, wijzigingen of aanpassingen, oorzaken van overmacht of schade
afkomstig van contact met vloeistoffen.
i)
De interne delen van de helm zijn niet en kunnen niet waterbestendig zijn, en elke
verkeerde blootstelling aan de regen, vochtigheid, het morsen van voedsel of
andere vloeistoffen, kan schade veroorzaken aan de elektronische mechanismen
van N-Com, schade waarvoor Nolan niet verantwoordelijk kan worden geacht.
j) In deze garantie zijn niet inbegrepen: de delen onderhevig aan slijtage,
bijvoorbeeld de heroplaadbare batterij en de verbindingskabels tussen de
verschillende N-Com systemen, of tussen de N-Com systemen en andere
mechanismen.
k) Aangezien het systeem waarmee de GSM’s werken niet wordt geleverd door
Nolangroup, is deze niet verantwoordelijk voor de werking, de beschikbaarheid, de
dekking, de diensten of het gamma van desbetreffend systeem.
l)
Wanneer het product samen wordt gebruikt met accessoires of uitrustingen die
niet zijn geleverd door Nolangroup, garandeert Nolangroup niet voor de correcte
werking van de combinatie product/randapparatuur, en zal geen ingrepen in
garantie aanvaarden indien het product op deze wijze wordt gebruikt.
m) Nolangroup is niet verantwoordelijk in het geval het product een gelimiteerde
werking betuigt, door de werkingsmodaliteit van de GSM’s of andere accessoires of
uitrustingen die niet zijn geleverd door Nolangroup.
n) Het forceren van de elektronische kaart of van andere delen van het N-Com
systeem annuleert de garantie.
o) Alle speciale en specifieke situaties en subjecten die kunnen voorvallen bij het
dynamisch gebruik van de helm, zoals bijvoorbeeld comfortproblemen tijdens het
rijden of aerodynamisch geruis of gesis, vallen niet onder de defecten die gedekt
zijn door de garantie.
Nolangroup is in geen enkel geval verantwoordelijk voor toevallige of voortvloeiende
schade (inclusief en zonder limiet, letsels aan een persoon of personen) als gevolg
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van het niet nakomen van de verplichtingen afkomstig van deze garantie in verband
met de producten van Nolangroup.
8.3.

Geldigheid van deze gelimiteerde garantie

Deze garantie is alleen geldig wanneer bij aankoop het registratieformulier in bijlage
volledig wordt ingevuld en voorzien van:
1) Identificatiecode van het product;
2) De naam en de stempel van de geautoriseerde verkoper;
3) De aankoopdatum van het product;
4) De naam en het adres van de koper.
Nolangroup behoudt het recht om geen herstellingen in garantie uit te voeren
wanneer deze informatie uitgewist of gewijzigd is na de eerste aankoop van het
product bij de verkoper.
8.4.

Verzendingsprocedure van eventuele klachten

Voor het verzenden van eender welke klacht, gedekt door deze garantie, moet de
koper de verkoper waarvan men het product heeft gekocht onmiddellijk inlichten van
het veronderstelde opgemerkte defect, door tegelijkertijd het product, een kopie van
het aankoopbewijs en het registratieformulier van de garantie, volledig ingevuld, te
tonen, zoals hierboven beschreven.
VOORALEER MEN ZICH TOT DE VERKOPER WENDT, RAADT MEN AAN OM
AANDACHTIG DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK TE LEZEN, BIJGELEVERD BIJ HET
PRODUCT.
NA HET VERLOOP VAN 2 (TWEE) JAAR VAN DATUM VAN AANKOOP, VERVALT DEZE
GELIMITEERDE GARANTIE EFFECTIEF.
De uitgevoerde ingreep in garantie, verlengt de garantieperiode niet. Bij vervanging
van het product of van een deel hiervan, is geen nieuwe garantieperiode van kracht
op het vervangen product of van een deel hiervan, maar houdt men rekening met de
aankoopdatum van het origineel product.
Enkel voor herstellingen of vervangingen van de elektronische componenten, en
indien Nolangroup zorgt voor de herstelling of vervanging van het product, geniet dit
product van een garantieperiode die gelijk is aan het overblijvende deel van de
28

originele garantie, of negentig (90) dagen vanaf de datum van herstelling (de langste
periode is geldig).
De herstelling of vervanging kan worden uitgevoerd met geregenereerde
componenten, met gelijkwaardige werking.
De vervangen delen of componenten worden eigendom van Nolangroup.
DEZE GARANTIE ANNULEERT EN VERVANGT ELKE GESCHREVEN EN MONDELINGE
GARANTIE VOORZIEN DOOR DE WET, DEROGEERBAAR DOOR DE PARTIJEN;
NOLANGROUP
GEEFT
IN
HET
BIJZONDER
GEEN
ENKELE
SPECIFIEKE
VERHANDELBARE OF GESCHIKTE GARANTIE VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN VAN
HET PRODUCT. IN GEEN ENKEL GEVAL KAN NOLAN VERANTWOORDELIJK WORDEN
GEACHT VOOR TOEVALLIGE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE, ZOALS BIJVOORBEELD
EN NIET TASSATIEF PROFIJTVERLIES OF COMMERCIËLE SCHADE, VOOR ZOVER DEZE
SCHADE NIET WORDT ERKEND DOOR DE WET.
NOLANGROUP BEHOUDT HET RECHT OM OP EENDER WELK MOMENT EN ZONDER
VOORAFGAANDE
WAARSCHUWING
WERKINGS-,
COMPATIBILITEITSEN
SOFTWAREKENMERKEN TE WIJZIGEN.
Sommige landen staan het uitsluiten of het limiteren van toevallige of voortvloeiende
schade, of het limiteren van de vanzelfsprekende garantieduur niet toe; de
voorgaande limitaties of uitsluitingen zouden dus niet van toepassing kunnen zijn.
Deze garantie heeft geen invloed op de juridische rechten van de klant onder de
nationale van kracht zijnde rechtsbevoegdheid en in verband met de
consumentsrechten ten opzichte van de verkoper, bekrachtigd met het contract van
aankoop/verkoop.
Deze garantie geldt in Europa en is de enige kenbaar gemaakte garantie, geleverd
door Nolangroup in verband met de verkoop van haar producten. Deze schaadt de
rechten van de koper niet, en zijn voorzien in de Richtlijn 1999/44/CE.
Deze garantie schaadt de rechten van de consument, voorzien door de wet, niet, en
vooral wat voorzien is in het vergelijkend Wetsdecreet van 2 februari 2002 n. 24.
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8.5.

Identificatie van het product

De producten van N-Com worden geïdentificeerd
met een code waardoor het product kan
opgespoord en dus geïdentificeerd kan worden.
De identificatiecode bevindt zich onder de
streepjescode op de verpakking van het product.
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9. GARANTIE REGISTRATIEFORMULIER
Benaming van
het product:

Basic Kit2

Identificatiecode

Gegevens van de koper
Voornaam
Naam
Adres

Tel.
E-mail
Stempel van de dealer

Aankoopdatum

Basic Kit2 - 06/05/2016 12:07:00

Printed on recycled paper.

