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Gratulujemy zakupu produktu Nolan N-COM. 
 
System N-Com Bluetooth Kit3 został zaprojektowany i stworzony      
z użyciem najnowszych technologii i najlepszych materiałów. Długie    
i dokładne testy zaowocowały najwyższą jakością dźwięku. 
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Bluetooth Kit3 i pobrać 
instrukcję w większej rozdzielczości, jak również najnowszą wersję 
oprogramowania, odwiedź stronę www.n-com.it.  
 
 
 
NORMY I STANDARDY 
Produkty z serii N-Com są zgodne z normami w poniższej tabeli: 
 

Bluetooth 
Kit3 

System Bluetooth jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa i innymi 
obowiązującymi przepisami normy 99/5/CE, 2002/95/CE, 
2011/65/CE i 2002/96/CE 

 
 

Ładowarka Zgodna z normą 2006/95, 2004/108, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 
2002/96/CE i 2009/125/CE 

 
 

Akumulator Zgodny z normą 2006/66/CE 
 
Deklaracje zgodności można pobrać ze strony www.n-com.it; dział: download 
 
 
 
 

FccID: Y6MNCOM3 
   N21550  

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym i własnością Bluetooth SIG, Inc 
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1. OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO 
Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję użytkowania, jak i instrukcje dotyczące 
pozostałych zestawów N-Com, których będziesz używał razem z zestawem 
podstawowym N-Com Bluetooth Kit3. Należy przeczytać wyszczególnione poniżej 
zasady użytkowania. Niezastosowanie się do tych uwag może prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji. 
 
Uwaga: Produkt nie może byc używany w oficjalnych lub nieoficjalnych zawodach 

sportowych, wyścigach jak i jakichkolwiek innych zawodach motocyklowych lub 
podobnych. 

 
Uwaga: Instalacja zestawu N-Com Bluetooth kit3 w kasku powoduje wzrost jego wagi      

o około 60g. 
 
Ostrzeżenie: Elektroniczne elementy systemu N-Com montowane wewnątrz kasku 

nie są wodoodporne. W związku z tym, aby uniknąć uszkodzenia systemu upewnij 
się, że wnętrze kasku, w tym wyściółka nie jest mokra. Jeżeli okaże się, że jest 
mokra, należy zdemontować system, a wyściółkę pozostawić do wyschnięcia. 
Odłącz przewód baterii z systemu i również pozostaw do wyschnięcia. 

 
1.1. Bezpieczeństwo drogowe 
Zawsze stosuj się do wszystkich obowiązującuch przepisów ruchu drogowego. Podczas 
jazdy motocyklem, ręce powinny być zawsze zajęte prowadzeniem pojazdu. Wszelkie 
czynności przy systemie N-Com powinny być wykonywane podczas postoju.              
W szczególności: 
 Ustaw swój telefon komórkowy na automatyczny odbiór połączeń (zobacz 

instrukcję telefonu). 
 Jeżeli telefon nie posiada tej funkcji, w celu odebrania należu zatrzymać pojazd 

w bezpiecznym miejscu, stosownie do przepisów o ruchu drogowym, a następnie 
odbierz telefon. 

 Nie wykonuj żadnych połączeń w trakcie jazdy. Zatrzymaj swój pojazd                  
w bezpiecznym miejscu, stosownie do przepisów o ruchu drogowym, a następnie 
wykonaj połączenie. 
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 Reguluj głośność tak, aby nie spowodować zakłóceń lub dezorientacji podczas 
jazdy, a jednocześnie tak, by wyraźnie słyszeć odgłosy w tle. 

 Podczas jazdy nie używaj telefonu komórkowego lub innych urządzeń audio 
podłączonych do N-Com. 

 W każdym przypadku postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu 
drogowego i pamiętaj, że prowadzący motocykl bezwzględnie musi się 
dostosować do warunków panujących na drodze. 
 

1.2. Włączanie urządzenia w bezpiecznych warunkach 
 Podczas używania systemu N-Com, przestrzegaj wszystkich ograniczeń i stosuj 

się również do instrukcji użytkowania telefonów komórkowych.  
 Nie właczaj telefonu komórkowego lub systemu N-Com, gdy jest to zabronione 

lub gdy urządzenia mogą spowodować zakłocenia lub inne niebezpieczństwo. 
 Wyłącz system podczas tankowania. Nie należy używać systemu N-Com na 

stacjach paliw. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub 
produktów chemicznych. 

 Wyłącz system w pobliżu materiałów wybuchowych. 
 

1.3. Zakłócenia 
Wszystkie telefony i urządzenia z modułem bezprzewodowej transmisji mogą 
powodować zakłócenia, które wpływają na urządzenia połączone z nimi. Zakłócenia te 
nie są spowodowane wadliwym działaniem systemu N-Com. 
 
1.4. Odpowiednie użytkowanie 
Używaj urządzenia tylko w normalnym ustawieniu, jakie opisano opisano                   
w dokumentacji produktu. Zabrania się jakiegokolwiek demontażu, modyfikacji lub 
zmiany części systemu N-Com. 
 
Uwaga: Wyreguluj głośność systemu N-Com (jeżeli potrzeba) i podłączonego źródła 

audio przed rozpoczęciem jazdy. 
 
Uwaga: Ustawienie głośności do maksymalnego poziomu może uszkodzić słuch. 
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Uwaga: Wyreguluj głośność systemu N-Com (jeżeli potrzeba) i podłączonego do 
niego źródła audio, aby uniknąć zbyt głośnego odtwarzania dźwięku. Dłuższy 
kontakt z wysokim natężeniem dźwięku może  uszkodzić słuch.  

 
Uwaga: Nieprawidłowy montaż systemu wewnątrz kasku może spowodować zmianę 

właściwości aerodynamicznych i bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie zdrowia. 
Instaluj system N-Com zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji produktu.   
W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. 

 
Ostrzeżenie: Słuchając muzyki przy pomocy innch urządzeń nie może powodować 

zakłóceń w prowadzeniu pojazdu, co jest absolutnym priorytetem. Wszystkie 
manewry i czynności wykonywane na elektronicznych urządzeniach lub systemie    
N-Com, zgodnie z przepisami, muszą być wykonywane podczas postoju pojazdu. 

 
Uwaga: Bluetooth Kit3 pozwala na słuchanie radia. Wszelkie możliwe opłaty za 

abonament radiowy leżą po stronie użytkownika. 
 
1.5. Wykwalifikowany personel 
 Tylko wykwalifikowany presonel może udzielić pomocy technicznej dla tego 

produktu. W przypadku jakichkolwiek awarii, zawsze należy się skontaktować ze 
sprzedawcą. 

 Kask służy do zapewnienia bezpieczeństwa. Modyfikacja w jakikolwiek sposób 
kasku i/lub elektronicznego systemu N-com, oprócz unieważnienia gwarancji, 
może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. 

 
1.6. Akcesoria i baterie 
 Używaj baterii, ładowarek i akcesorii dopuszczonych przez firmę Nolan 

odpowiednich dla poszególnych modeli. 
 Korzystanie z baterii innych niż rekomendowane przez producenta prowadzi do 

utraty gwarancji i możliwości powstania niebezpiecznych sytuacji. 
 Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu sprawdzenia dostępności 

rekomendowanych akcesoriów. 
 Podczas odłączania kabla zasilającego jakiegokolwiek z akcesoriów, należy 

zawsze chwytać za wtyczkę, a nie ciągnąć za kabel. 
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 Nie należy używać baterii do innych celów niż określone. 
 Nigdy nie należy używać baterii lub ładowarki, które wydają się lub są 

uszkodzone. 
 Nie dopuszczaj do zwarcia baterii. 
 Baterię przechowuj w temperaturze pomiędzy 0°C a 45°C (podczas ładowania)    

i pomiędzy -20°C a 60°C (podczas użycia). 
 Zagrożenie pożarem lub wybuchem: nie wyrzucaj baterii do ognia ani nie 

narażaj jej na wysokie temperatury! 
 Nie należy wyrzucać baterii wraz z odpadami domowymi. Baterię należy 

utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 Nie należy użytkować kasku podczas ładowania baterii. 
 Kasku nie należy pozostawiać w pobliżu dzieci bez nadzoru w celu zapobieżenia 

uszkodzenia zdrowia spowodowanego dostępem do baterii. 
 

Akumulator Lithium Ion 593847 3,7V – 800mAh 
Ładowarka FY0901000 110/240v – 50/60 Hz 
 
1.7. Utylizacja 
Aby rozmontować system z kasku odnieś się do ninieszej instrukcji oraz instrukcji 
związanych z innymi częściami N-Com. Gdy system zostanie rozmontowany należy się 
go pozbyć zgodnie z poniższą instrukcją: 

 

 Obecność symbolu przkreślonego kosza na śmieci oznacza, że w Unii 
Europejskiej produkt jest przedmiotem zbiórki selektywnej na koniec 
jego użytkowania (Europejska Dyrektywa 2002/96/EC). 

 Nie należy wyrzucać produktów N-Com razem z niezróżnicowanymi 
odpadami komunalnymi.  

 Prawidłowy recykling przestarzałego sprzętu przyczynia się do zapobiegania 
możliwego, niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

 Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji odnośnie utylizacji przestarzałych 
urządzeń, skontaktuj się z gminą, zakładem utylizacji odpadów lub sprzedawcą. 
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2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
Zestaw N-Com Bluetooth Kit3 zawiera: 
 

 

Panel e-box Bluetooth kit3 
 

Kabel do połączenia z PC 
 

  

 
 

Multimedia Wire2 
 

Akumulator Ładowarka 
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3. INSTALACJA 
Bluetooth Kit3 może być zamontowany we wszystkich kaskach Nolan przygotowanych 
wstępnie dla systemu N-Com. 
 
W przypadku użycia systemu N-Com Bluetooth Kit3, kask Nolan musi być 
również wyposażony w zestaw Basic Kit2 /Basic Kit,sprzedawany oddzielnie. 
 
Uwaga: Przed użyciem systemu N-Com Bluetooth Kit2, bateria musi być 

zamontowana i naładowana (zobacz instrukcję dla Basic Kit). 
 
 Zamontuj zestaw Basic Kit2/Basic Kit do kasku, zgodnie ze szczegółową instrukcją. 
 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 Wyjmij płytkę ochronną N-Com z kasku (Fig. 1). 
 
Nowy system Bluetooth Kit3 wyposażony jest we własną uszczelkę, która chroni przed 
przesiąkaniem wody. Nowy Bluetooth Kit3 wyposażony jest we własną uszczelkę, która 
chroni przed przesiąkaniem wody. Należy usunąć uszczelkę jeśli została ona wcześniej 
zamontowana w kasku. (Fig 2)  
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 Umieść panel e-box w odpowiednim miejscu Najpierw włóż przednią część, 
następnie dociśnij e-box, aż usłyszysz kliknięcie dwóch zaczepów.  Aby usunąć 
panel e-box naciśnij jednocześnie dwa przesuwne zaczepy aż panel “wyskoczy”. 

 
Ostrzeżenie: Nie pozostawiaj kasku na działanie czynników atmosferycznych bez 

włożonego do skorupy kasku panelu e-box lub płytki ochronnej N-COM. 
 
 
4. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 
System N-Com Bluetooth Kit3 pozwala na bezprzewodowe połączenie z telefonem 
komórkowym, nawigacją satelitarną i odtwarzaczem MP3 A2DP korzystającymi           
z technologii Bluetooth. 
 
System N-Com Bluetooth Kit3 został wyposażony w radio FM z funkcją RDS                 
i możliwością zapamiętania 6 stacji radiowych. 
 
System  może być również używany jako bezprzewodowy system komunikacji 
interkom, pod warukiem, że obydwa kaski są wyposażone w system Bluetooth z linii 
N-Com, X-Series lub MULTI, przwodowy interkom z innym kaskiem wyposażonym      
w Basic Kit2 lub Basic Kit MULTI. 
 
System można może zostać rozszerzony za pomocą Multimedialnego Kabla, który jest 
wykorzystywany do podłączenia zewnętrznych urzadzeń multimedialnych jak 
odtwarzacz MP3, nawigacja satelitarna, radio GMRS i  PMR dla komunikacji bike-to-
bike i systemu audio zamontowanego w niektórych motocyklach. 
 

 

Bluetooth Kit3 może być zarządzany, aktualizowany i konfigurowany za 
pomocą programu “N-Com Wizard”, który można pobrać z działu 
“Download” na internetowej stronie producenta www.n-com.it  
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4.1. Funkcje podstawowe 
Wszystkie funkcje systemu N-Com dostępne są z poziomu trzech przycisków:           
“ ”, “on” and “ ”. Za każdym razem, gdy system otrzyma polecenie, usłyszysz 
specjalny dźwięk, który będzie się zmieniał w zależności od wybranej funkcji. W ten 
sposób, funkcje mogą być użyte podczas, gdy kask jest założony. 
Typ polecenia dla urządzenia, zależy od tego, jak długo przyciski będą naciśnięte         
i przytrzymane. 
 

Włączanie (ON) Naciśnij “on” i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy, aż zapalą się 
diody LED i usłyszysz dźwięk w słuchawkach. 

Wyłączanie (OFF) Naciśnij “on” i przytrzymaj przez ok. 4 sekundy, aż zgasną 
diody LED i usłyszysz dźwięk w słuchawkach. 

Zwiększanie 
głośności 

Naciśnij krótko “” dla zwiększenia poziomu głośności. 
Podwójny sygnał będzie oznaczał najwyższy poziom. 

Zmniejszanie 
głośności 

Naciśnij krótko “” dla zmniejszenia poziomu głośności. 
Podwójny sygnał będzie oznaczał najniższy poziom. 

 
4.2. Menu systemowe 
Bluetooth Kit3 posiada menu z 3 rodzajami funkcji: PODSTAWOWE (BASE), RADIO i 
BIKE TO BIKE (aktywowane na żądanie). 
Do przełączania między poszczególnymi menu, naciśnij “on” przez 2 sekundy 
(podczas gdy system jest już załączony. 
Specjalny sygnał dźwiękowy będzie informował o zmianie menu. 
Kiedy Bluetooth Kit3 zostanie włączony, menu zawsze, automatycznie jest ustawione 
na funkcje podstawowe “BASE”. W zależności od ustawionego menu, można 
zarządzać różnymi urządzeniami i funkcjami: 
 
Menu Funkcje 

Base 

 Zarządzanie zewnętrznym źródłem podłączonym przez kabel 
 Korzystanie z tel. komórkowego/GPS przez połączenie Bluetooth 
 Korzystanie z intercom (“Kierowca-Pasażer”) 
 Słuchanie i zarządzanie odtwarzaczem z Bluetooth A2DP 
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Radio 
 Słuchanie i zarzadzanie radiem FM 
 Korzystanie z tel. komórkowego/GPS przez połączenie Bluetooth 
 Korzystanie z intercom (“Kierowca-Pasażer”) 

Bike to Bike  Korzystanie z intercom “Bike to Bike” 
 
Funkcje dotyczące zarządzania telefonem komórkowym przez Bluetooth dostępne są 
we wszystkich pozycjach menu. 
 
Uwaga:  Menu “Bike-to-Bike” musi być aktywowane przez specjalną komendę (zobacz 

rozdział 12) lub  za pomocą programu N-Com Wizard. 
 
4.3. Oprogramowanie N-Com Wizard  

 

“N-Com Wizard” jest aplikacją dla PC, która może być używana do 
zarzadzania i konfigurowania systemu Bluetooth Kit3. 

 
Program można pobrać ze strony internetowej producenta www.n-com.it, w dziale 
“Download”. W celu wykorzystania go, kask musi być wysposażony w Bluetooth Kit3    
i podłączony do komputera PC za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. 
 
Programem N-Com Wizard można skonfigurować Bluetooth Kit3, w szczególności: 
 Ustawienia poziomu audio 
 Zaprogramowania i zarządzania ulubionymi stacjami radiowymi  
 Aktualizacji oprogramowania urządzenia  
 Włączenie lub wyłączenie menu Bike-to-Bike 
 Zarządzanie połączeniami z innymi motocyklami  
Program zawiera pomoc on-line, która wyjaśnia jak działa program (po zainstalowaniu 
go na PC, naciśnij F1 by wyświetlić pomoc). 

 

Uwaga: NAJPIERW włóż kabel do złącza w kasku. NASTĘPNIE końcówkę USB 
podłącz do PC. 
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5. POWIĄZYWANIE Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH 
Aby system Bluetooth Kit3 działał i łączył się z innym urządzeniem Bluetooth, musi 
ono najpierw przejść przez proces powiązywania z systemem N-Com. 
 
Proces powiązywania jest taki sam dla wszystkich urządzeń Bluetooth: telefonów 
komórkowych, odtwarzaczy MP3 z Bluetooth, nawigacjami satelitarnymi, etc. 

1. Upewnij się, że Bluetooth Kit3 jest wyłączony; 
2. Naciśnij “on” i przytrzymaj (przez ponad 4 sekundy), aż diody LED zaczną 

szybko migać i usłyszysz mocny dźwięk w słuchawkach, który wskazuje na 
tryb powiązywania; 

3. Na innym urzadzeniu Bluetooth włącz tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth 
(dla prawidłowego włączenia tego procesu zobacz instrukcję obsługi danego 
urządzenia, ponieważ proces ten może różnić się dla różnych marek i modeli) 

4. Po kilku sekundach na telefonie zostanie wyświetlona nazwa “N-Com Bt3 
v.X.XX”, i dane identyfikacyjne używane przez producenta; 

5. Wybierz urzadzenie N-Com. Jeśli wymagane będzie hasło, wprowadź 0000 
(cztery zera) i zaakceptuj; 

6. Bluetooth Kit3 potwierdzi zakonczenie procesu powiązywania za pomoca 
dźwięku w słuchawce, a diody LED przestaną migać; 

7. Wyłącz i włącz zarówno telefon komórkowy jak i Bluetooth Kit3, by 
zapamiętać ustawienia powiązania. 

 
Uwaga: Powiązanie urządzenia zamontowanego w kasku z telefonem komórkowym 

nie znika po ich wyłączeniu. W rezultacie takie powiązanie potrzebne jest tylko 
jeden raz. 

 
Uwaga: Jeśli urządzenie Bluetooth (telefon komórkowy lub GPS) wyposażone              

w odtwarzacz muzyczny z profilem Bluetooth A2DP zostało już powiązane, 
powtórzenie procesu powiązywania NIE JEST już konieczne jako oddzielny 
protokół A2DP który został już zapisany w Bluetooth Kit3. 

 
Gdy urządzenie Bluetooth zostało już odpowiednio powiązane, połączenie będzie 
nawiązywane automatycznie po załączeniu systemu. 
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W przypadku, gdy połączenie nie zostało nawiązane automatycznie po kilku 
sekundach, możesz połączyć urządzenie Bluetooth naciskając “on” przez 4 sekundy. 
 
5.1. Funkcja kasowania powiązań  
Można usunąć wszystkie powiązane urządzenia z pamięci systemowej Bluetooth Kit3. 
Operacja ta jest nieodwracajalna. Tuż po jej wykonaniu będzie trzeba powtórzyć 
proces powiązywania z telefonem komórkowym (lub innymi kompatybilnymi, 
urządzeniami Bluetooth). 
Aby usunąć wszystkie powiązane wcześniej urządzenia, wykonaj poniższe czynności: 

 Naciśnij przycisk “on” w przytrzymaj (przez ponad 4 sekundy), aż diody LED 
szybko migać i usłyszysz mocny dźwięk w słuchawkach, który wskazuje na tryb 
powiązywania 

 Naciśnij “” i “” w tym samym czasie przez 4 sekundy, a następnie zwolnij je 
kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy. System N-Com potwierdzi tą funkcję 
specjalnym sygnałem dźwiękowym, a nastepnie się wyłączy. 

 

 

Funkcja ta może być również włączona podczas poprzez podłączenie 
systemu do PC i użycia oprogramowania “N-Com Wizard”. 

 
6. FUNKCJE TELEFONU KOMÓRKOWEGO 
Odbieranie 
połączeń 

Krótko naciśnij dowolny przycisk kiedy usłyszysz sygnał 
nadchodzącego połączenia 

Zawieszanie/zakań
-czanie połączeń 

Naciśnij przycisk “on” i przytrzymaj przez 2 sekundy (aż do 
usłyszania sygnału dźwiękowego) 

Połączenia głosowe  
(jeśli posiada) 

Naciśnij przycisk “on” i przytrzymaj przez 4 sekundy (aż do 
usłyszania sygnału dźwiękowego) 

Wybieranie 
ostatniego numeru 

Naciśnij krótko “” i “”  w tym samym czasie, a następnie 
zwolnij 

Przenoszenie 
połączenia z kasku 
do telefonu kom 

Aby przenieść rozmowę z kasku do telefonu komórkowego 
naciśnij oba przyciski “” i “” w tym samym momencie          
i przytrzymaj je przpez 4 sekundy. 
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Funkcja połączenia konferencyjnego 
Bluetooth Kit3 umożliwia połączenie konferencyjne pomiędzy kierowcą, a pasażerem. 
Kiedy przychodzi połączenie na telefon komórkowy podłączony przez Bluetooth do 
systemu Bluetooth Kit3, połaczenie interkom pomiędzy kierowcą, a pasażerem jest 
czasowo wyłączane. Jeśli jednak chcesz udostępnić połączenie telefoniczne do innego 
kasku, po prostu włącz interkom ręcznie podczas rozmowy telefonicznej (poprzez 
krótkie naciśnięcie przycisku “on”).  
 
Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy kask pasażera jest również 

wyposażony w system N-com posiadający te same funkcje. 
 
 
7. FUNKCJE NAWIGACJI SATELITARNEJ GPS 
Bluetooth Kit3 jest kompatybilny z najbardziej popularnymi nawigacjami satelitarnymi 
dla motocyklo. 
Po podłączeniu systemu N-Com  do GPS, wszystkie komunikowane wskazówki będą 
słyszalne w kasku. 
Za każdym razem gdy nawigacja satelitarna będzie komunikowała wskazówki, 
interkom przez Bluetooth z pasażerem będzie automatycznie rozłączany, a następnie 
po zakończeniu komunikatu włączany. 
 
Uwaga: Jeżeli nawigacja jest przystosowana do połącznenia telefonu komórkowego 

przez Bluetooth, będziesz mógł odebrać połączenie bezpośrednio w kasku za 
pomocą  GPS. 

 
Funkcja połączeń konferencyjnych GPS 
Funkcja konferencji pozwala na pozostawienie otwartego połączenia interkom 
“kierowca - pasażer” nawet gdy nawigacja satelitarna przekazuje instrukcje, 
zapobiegając w ten sposób rozłączania interkomu za każdym razem gdy GPS 
komunikuje wskazówki. 
 
Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy kask pasażera jest również 

wyposażony w system N-com posiadający te same funkcje. 
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Po zakończeniu komunikatu GPS, połączenie interkom w drugim kasku pozostaje 
otwarte i ustawienie "Konferencji" jest zachowywane dla kolejnych komunikatów GPS.  
W przypadku połączenia interkom “Bike-to-Bike” , komunikaty GPS są przekazywane 
tylko do kasku podłączonego do nawigacji, natomiast interkom pozostaje otwarty. 
 
8. RADIO FM STEREO 
Bluetooth Kit3 jest wyposażony w radio FM Stereo z funkcją RDS (Radio Data 
System), która automatycznie wybiera najsilniejszy dostępny sygnał dla radia, 
którego chcesz posłuchać, niezależnie od lokalizacji. 
 
Możesz przewijać pasmo częstotliwości za pomocą funkcji automatycznego 
wyszukiwania, system przygotowany jest do zapamiętania 6 ulubionych stacji 
radiowych i ich zmiany. 
 

Włączanie radia 
Radio włącza się automatycznie po wyborze 
odpowiedniego menu:  “Radio” (zmieniaj menu 
poprzez naciśnięcie przycisku “on” przez 2 sekundy). 

Wyłączanie radia 
Radio wyłącza się automatycznie po wybraniu innego 
menu (zmieniaj menu poprzez naciśnięcie przycisku 
“on” przez 2 sekundy) 

Automatyczne wyszuki-   
-wanie nowej stacji Naciśnij przycisk “” i przytrzymaj przez 2 sekundy  

Wstępne nastawianie 
stacji radiowych Naciśnij przycisk “” i przytrzymaj przez 4 skundy. 

 
 

Funkcja ta może być również włączona 
poprzez podłączenie systemu do PC i użycia 
oprogramowania “N-Com Wizard”. 

Zmiana stacji radiowej 
(wśród wczesniej 
zapamiętanych) 

Naciśnij przycisk “” i przytrzymaj przez 2 sekundy.  

 
Uwaga: Operacje w menu: radio, nie odłączają zewnętrznych źródeł dźwięku 

połączonych przy pomocy kabla. 
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9. ODTWARZACZ MUZYCZNY BLUETOOTH A2DP 
Możesz słuchać wysokiej jakości muzyki, podłączając do Bluetooth Kit3 urządzenie 
zewnętrzne wyposażone w profil Bluetooth A2DP(Advanced Audio Distribution Profile).  
 
System Bluetooth Kit3 jest również wyposażony w profil Bluetooth AVRCP (Audio 
Video Remote Control Profile), który pozwala zatrzymać i wznowić muzykę 
bezpośrednio z kasku (w przypadku urządzeń wyposażonych w profil AVRCP). 
 
Nawiązanie połaczenia    
z odtwarzaczem muzyki 
A2DP 

Połączenie jest automatyczne po włączeniu systemu. 
Poczekaj kilka sekund na połączenie. 

Start muzyki (Play) Naciśnij przycisk “” i przytrzymaj przez 2 sekundy. 

Funkcja pauzy (Pause) Gdy odtwarzacz jest podłączony i odtwarza muzykę, 
naciśnij “” przez 2 sekundy. 

Następny utwór (Skip) Gdy odtwarzacz odtwarza muzykę, naciśnij przycisk 
“” przez ok. 4 sekundy. 

Zatrzymanie muzyki 
(Stop) 

Naciśnij przycisk “” przez 2 sekundy. Muzyka 
przestanie być odtwarzana, a odtwarzacz A2DP 
zostanie rozłączony. 

 
Poprzez przełączenie na inne menu, system automatycznie rozłączy urzadzenie A2DP. 
 
Uwaga: Połączenie interkom przez Bluetooth nie działa podczas słuchania muzyki      

z urządzenia A2DP. 
 
10. URZĄDZENIA AUDIO POŁĄCZONE ZA POMOCĄ KABLA 
Gama produktów N-Com proponuje różne rodzaje “Multimedia Wire” dla połączenia 
zewnętrznych urzadzeń audio: odtwarzacza MP3, i-Pod’ów, nawigacji satelitarnych, 
radia GMRS i PMR oraz systemu audio montowanych w motocyklach (MCS). 
Aby znaleźć dostępność odpowiedniego kabela, należy odwiedzić stronę internetową 
producenta www.n-com.it dział: “Cable connection compatibility”. 
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Uwaga: Podłącz 3.5-mm 4-polowe złącze kabla multimedialnego do kasku, a druga 
końcówkę do zewnętrznego urzadzenia audio. Kolorowy pasek na kablu wskazuje 
końcówkę, która powinna być podłączona do urzadzenia audio. 

 
Podczas gdy urzadzenie jest załączone, kabel pozostaje aktywny nawet w innym 
menu. W związku z tym urządzenie podłączone przez kabel może być słyszalne nawet 
podczas słuchania muzyki przez A2DP lub przez RADIO. 
 
 
11. TRYB INTERKOMU KIEROWCA-PASAŻER 
Aby korzystać z bezprzewodowego trybu interkom w Bluetooth Kit3, oba kaski muszą 
być wysposażone w zestaw Bluetooth. 
 
Aby dwa zestawy Bluetooth mogły komunikować się  ze sobą, muszą najpierw zostać 
powiązane. 
 
11.1. Powiązanie Intercom  
1. Upewnij się, że oba zestawy Bluetooth Kit są wyłączone; 
2. Ustaw oba zestawy Bluetooth Kit w tryb powiązywania poprzez naciśnięcie 

przycisku “on” (przez więcej niż 4 skundy), aż diody LED zaczną szybko migać; 
3. Na jednym z dwóch kasków naciśnij krótko przycisk “on”; 
4. Po kilku sekundach kaski “rozpoznają” się wzajemnie, zostanie wyemitowany 

sygnał, który będzie oznaczał, że powiązanie powiodło się, a tryb interkom został 
aktywowany; 

5. Wyłącz i włącz ponownie oba zestawy Bluetooth Kit dla zapamiętania ustawień 
powiązania. 

 
11.2. Funkcje Intercom 
Po odpowiednim przeprowadzeniu procesu powiązywania należy włączyć oba kaski. 
Połączenie interkom zostanie nawiązane automatycznie (potrwa to kilka sekund. 
Poczekaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający operację). 
Jeśli automatyczne połączenie nie jest możliwe, wykonaj połączenie w trybie ręcznym. 
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Ręczne włączenie 
interkomu Przy włączonym Bluetooth Kit3, krótko naciśnij “on”. 

Ręczne wyłączenie 
interkomu Przy włączonym Bluetooth Kit3, krótko naciśnij “on”. 

 
 
12. INTERKOM BIKE-TO-BIKE 
System N-Com Bluetooth Kit3 pozwala na komunikację bike-to-bike do odległości ok. 
500 m (na otwartej przestrzeni, bez zakłóceń). 
 
N.B.: Zasięg komunikacji, jak i jej jakość mogą znacznie się różnić, w zależności od 

obecnych przeszkód, warunków pogodowych i pól magnetycznych. 
N.B.: Zasięg systemu komunikacji zależy od wykorzystywanego system N-Com. 
 
System Bluetooth Kit3 zapamiętuje do 4 różnych systemów Bluetooth Kit3, więc 
“rozmowy” mogą być prowadzone w tych urządzeniach. 
 
Aby dwa systemy Bluetooth Kit3 mogły komunikować sie w trybie Bike-to-Bike, muszą 
zostać powiązane ze sobą jako pierwsze. 
 
12.1. Powiązywanie dla trybu Bike-to-Bike 

1. Upewnij się, że oba systemy N-Com Bluetooth Kit3 są wyłączone; 
2. Ustaw oba systemy N-Com Bluetooth Kit3 systems in Pairing up mode by 

pressing “on” (przez więcej niż 4 sekundy), aż diody LED zaczną szybko 
migać; 

3. Na kasku 1-szym naciśnij przycisk “pamięci” na którym chcesz zapamiętać 
kask 2-gi; 
 

Pozycja Przycisk Sygnał potwierdzenia 
A  2 sek. 2 niższe tonowo sygnały 
B  2 sek. 2 wyższe tonowo sygnały 
C  4 sek. 4 niższe tonowo sygnały 
D  4 sek. 4 wyższe tonowo sygnały 
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N.B.: Jeśli wybrana pamięć jest już zajęta, usłyszysz sygnał błędu, po czym należy 
wybrać inną kombinację. 

 
4. Po kilku sekundach kaski “rozpoznają” się wzajemnie: dla potwierdzenia 

usłyszysz również dźwięk w kasku 2-gim odpowiedni dla wybranej pamięci w 
celu zapamiętania kasku 1-szego, a połączenie Intercom zostanie nawiązane; 

 
N.B.: jeśli wszystkie pozycje pamięci są wolne, kask 2-gi zapamięta kask 1-szy w 

pamięci A (zobacz rysunek w rozdziale 12.1). W przypadku gdy pamięć ta będzie 
zajęta, następna pozycja zostanie wybrana zgodnie z kolejnością w tabeli. 

 

 

Możesz wyświetlić ustawienia pamięci dla urządzenia (i sprawdzić nazwy 
powiązanych urządzeń) za pomocą oprogramowania PC “N-Com Wizard”. 
Aby ułatwić rozpoznanie systemów N-Com powiązanych w trybie interkom  
“Bike-to-Bike”, możesz zminić ich nazwę używając “N-Com Wizard”. 

 
12.2. Wykonywanie połączenia Bike-to-Bike 
Aby nawiązać połączenie z innym motocyklem, który został wcześniej powiązany, 
przejdź do menu Bike-to-Bike i naciśnij przycisk do którego został przypisany kask, z 
którym zamierzasz się połączyć. 
Odpowiedni dźwięk będzie słyszalny w twoim kasku, po czym połączenie zostanie 
nawiązane. 
 
N.B.: W przypadku, gdy wybrana pamięć jest pusta lub kask jest w danym momencie 

nieosiągalny, usłyszysz sygnał błędu w kasku. 
 
12.3. Obieranie połączenia Bike-to-Bike 
Przy nadchodzącym połączeniu Bike-to-Bike call, usłyszysz cztero-tonowy sygnał w 
kasku, a wszystkie uruchomione funkcje audio zostaną tymczasowo zatrzymane (w 
tym również połączenie interkom Kierowca – Pasażer, jeśli jest w użyciu w tym 
momencie). Połączenie może zostać odebrane przez krótkie naciśnięcie dowolnego 
przycisku podczas trwania sygnału informującego o nim. 
 
W przypadku odebrania połączenia, komunikacja jest automatycznie ustalana. 
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W przypadku nieodebrania połączenia, system wraca do funkcji poprzedzających. 
 
N.B.: możesz wyłączyć komunikację Bike-to-Bike z dowolnej pozycji w menu poprzez 

krótkie naciśnięcie przycisku “on”. 
 
Układ komunikacji interkom Bike-to-Bike różni się od układu Kierowca – Pasażer 
pewnymi, specyficznymi cechami: 
 Dźwięk audio pochodzący z zewnętrznego źródła (podłączonego przez kabel lub 

Bluetooth) NIE JEST dzielony z kaskiem połączonym w układzie Bike-to-Bike. 
 Dźwięk audio pochodzacy z radia NIE JEST dzielony z kaskiem połączonym w 

trybie interkom w układzie Bike-to-Bike. 
 W przypadku układu interkom Bike-to-Bike kiedy brak jest połączenia z innym 

kierowcą z powodu utracenia zasięgu na skutek zbyt dużej odległości, dwa kaski 
zostaną połączone ponownie tak szybko jak tylko odległość zostanie zmniejszona 
do wymaganej i system na to pozwoli. Wyszukiwanie automatycznego ponownego 
połączenia trwa ok. 2 minuty. Po upływie tego czasu musi zostać ponownie 
przeprowadzone podłączenie “Bike-to-Bike”  

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę odwiedzić stronę www.n-com.it  
 
13. INTERKOM PRZEZ KABEL   
W przypadku użycia systemu N-Com Bluetooth Kit3 jako interkom przez kabel, należy 
użyć specjalnego kabla Intercom Wire (sprzedawanego oddzielnie) do połączenia 
dwóch kasków. 

 Zamontuj zestaw Basic Kit2 + Bluetooth Kit3 w kasku kierowcy. 

 Zamontuj w kasku pasażera zestaw Basic Kit2 (umieszczając elektroniczną kartę 
w skorupie kasku). 

 Podłącz kask kierowcy do kasku pasażera używają kabla Intercom Wire 
(sprzedawanego oddzielnie) w następujący sposób: 

 
- złącze A (miejsze, kształt “L”) - kask kierowcy (wyposażony w Bluetooth Kit3) 
- złącze B (większe) - kask pasażera. 
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14. BATERIA 
Przed pierwszym użyciem urządzenia N-Com, baterię należy kompetnie ładować przez 
co najmniej 10 godzin. Aby uzyskać najlepszą wydajność baterii, zaleca się, by przez 
pierwsze kilka razy całkowicie naładować akumulator. Później można go ładować 
krótszy czas.Jeśli to możliwe, mimo wszystko zaleca się pełne ładowanie akumulatora. 
 

 

1) Podłącz ładowarkę do sieci. 
 
2) Podłącz złącze ładowarki do odpowiedniego 

złącza akumulatora w kasku. 
 
3) Po zakończeniu ładowania najpier nalezy 

odłączyć złącze od akumulatora, następnie 
wyciągnąć ładowarkę z sieci. 

 
14.1. Sygnał rozładowania baterii 
Po włączeniu system, zostanie uruchomiony specjalny sygnał dźwiękowy informujący 
o tym, że bateria  przeszła w tryb “Rezerwy”. 
Kiedy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 1 godziny działania, przyciski “”    
i “” zaczną migać, a tym samym będą wskazywać, że system jest w trybie 
“Rezerwy”. Trzy kolejne sygnały również będą informowały o tym trybie. 
 
Kiedy system pracuje w trybie “Rezerwy”, system automatycznie wyłącza się po 30 
minutach, gdy przez ten czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Wyłączenie 
systemu jest sygnalizowane przez serię sygnałów dźwiękowych w kasku. Funkcja ta 
pozwala na zachowanie niewielkiej ilości energii, aby móc korzystać z urządzenia 
przypadku, gdy zapomnisz wyłączyć kasku. 
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15. ZESTAWIENIE KOMEND KONTROLI SYSTEMU 
 

Przycisk  on on     
  

 

  

 

 Przytrzymanie Krótko Długo Krótko Długo Krótko Długo Krótko Długo 

Włączenie  X 
(2s)       

Wyłączenie  X 
(4s)       

Zwiększanie głośn.   X      

Zmniejszanie głośn.     X    

Fu
nk

cj
e 

p
od

st
. 

Wybór menu    
(Base, Radio, Bike 
to Bike) 

 X 
(2s)       

          
Odbiór połączenia X  X  X    

Połączenie głosowe  X 
(4s)       

Zawieszanie/zakań-
czanie połączenia  X 

(2s)       

Wybieranie 
ostatniego numeru       X  

Połączenie telefonu 
komórkowego  X 

(4s)       

Rozłączenie telefonu 
komórkowego        X 

(4s) 
Przekazywanie 
połączenia        X 

(4s) 

B
lu

et
oo

th
 u

rz
ąd

ze
ń

 z
ew

n.
 

Włączenie trybu 
konferencji X        
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Przycisk  on on     

  

 

  

 

 Przytrzymanie Krótko Długo Krótko Długo Krótko Długo Krótko Długo 

Włączenie 
urządzenia audio 
(poł. przez kabel) 

   X 
(2s)     

Wyłączenie 
urządzenia audio 
(poł. przez kabel) 

     X 
(2s)   

Połączenie 
urządzenia A2DP    X 

(2s)     

Rozłączenie 
urządzenia A2PD      X 

(2s)   

Start muzyki    
(Play)    X 

(2s)     

Funkcja pauzy 
(Pause)    X 

(2s)     

Następny utwór 
(Forward)    X 

(4s)     

Włączenie trybu 
intercom X        

B
as

e 
M

en
u

 

Wyłączenie trybu 
intercom X        

 
Automatyczne 
wyszokanie stacji    X 

(2s)     

Zmiana stacji 
(zapamiętanych)      X 

(2s)   

R
ad

io
 

m
en

u
 

Zapamiętanie stacji    X 
(4s)     
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Przycisk  on on     

  

 

  

 

 Przytrzymanie Krótko Długo Krótko Długo Krótko Długo Krótko Długo 

Nawiązanie poł.      
Bike-to-Bike X  X  X    

Zmiana Intercom  
(Bike-to-Bike/ 
KierowcaPasażer)* 

X  X      

Połączenie z Bike 1    X 
(2s)     

Połączenie z Bike 2      X 
(2s)   

Połączenie z Bike 3    X 
(4s)     

B
ik

e
 t

o
 B

ik
e

 M
en

u
 

Połączenie z Bike 4      X 
(4s)   

 

Powiązywanie -  
system wyłączony  X 

(4s)       

Powiązywanie 
interkom  Kierowca-
Pasażer 

X        

Powiązanie Bike 1     X(2s)     

Powiązanie Bike 2      X 
(2s)   

Powiązanie Bike 3    X(4s)     

Powiązanie Bike 4      X 
(4s)   

Menu Bike-to-Bike 
włącz. / wyłącz.        X 

U
st

aw
ie

n
ia

 

Kasowanie 
powiązań**        X 

(4s) 
 
 

*Naciśnij  krótko w tym samym momencie. 
**Komendy w systemie N-Com w trybie powiązywania. 
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16. GWARANCJA 
Poprzez CERTYFIKAT OGRANICZONEJ GWARANCJI, Nolangroup gwarantuje, że w 
momencie dokonywania zakupu, produkt jest wolny od wszelkich wad materiałowych 
materiałowych i wykonawczych. Zaleca się: 
- Przeczytanie ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem bezpieczeństwem 

prawidłowym użytkowaniem. 
- Przeczytanie warunków gwarancji. 
- Zachowanie oryginałów dowodu zakupu. Taki dokument musi zostać okazany w 

przypadku naprawy objętej gwarancyją, a produkt musi zostać odebrany przez 
sprzedawcę, u którego był zakupiony. 

 
16.1. Zapewnienia gwarancji 
W przypadku uszkodzeń objętych ceryfikatem gwarancji, wykrytych w ciągu 2 
(dwóch) lat od daty zakupu na paragonie, potwierdzonej wpisem na formularzu 
gwarancyjnym, Nolangroup będzie je respektował poprzez sieć dystrybutorów, 
nastepnie po zweryfikowaniu faktycznego błędu, podejmie się naprawy bądź wymiany 
uszkodzonego produktu. Nolangroup dokona wszelkich starań, które sa potrzebne do 
usunięcia wady, z wyjątkiem przypadków gdzie uszkodzenie powstało na skutek 
chociażby jednej z niżej wymienionych pozycji w punkcie „Ograniczenia Gwarancji”. 
 
16.2. Wyłączenia i ograniczenia gwarancji 
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko wad materiałowych i produkcyjnych. Nolangroup 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe częściowo lub w całości z innych 
przyczyn, m.in: 
a) Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania produktu w nienaturalnych lub 

nadzwyczajnych warunkach. 
b) Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją 

użytkowania, załączoną do każdego produktu przez Nolangroup. 
c) Normalne zużycie się zewnętrznych i wewnętrznych podzespołów. 
d) Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku; 
e) Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane w kasku lub systemie N-com przez 

użytkownika lub osoby trzecie. 
f) Odbarwienia lub uszkodzenia (w tym również materiału) powstałe w wyniku użycia 

środkow chemicznych. 
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g) Wykorzystanie nierekomendowanych akcesoriów, które nie są częściami z serii 
produktów N-Com. 

h) Ponadto gwarancja nie obejmuje pryzpadkowzch uszkodzeń produktu, ich 
modyfikacji lub korekty, oraz w przypadku uszkodzeń w skutek sił wyższych i w 
kontakcie kontaktu produktu  z substancjami płynnymi. 

i) Elementy wewnętrzne kasku nie są wodoodporne. Dlatego wystawianie jego 
wnętrza na kontakt z deszczem, wilgocią, możliwością rozlania napojów i innych 
cieczy, może spowodowac uszkodzenie elektronicznych podzespołów systemu N-
Com, za co Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności. 

j) Gwarancja nie obejmuje tych części, które ulegają normalnemu zużyciu, jak np. 
akumulator, kable używane do połączeń pomiędzy różnymi systemami N-Com lub 
pomiędzy systemem N-Com i innymi urządzeniami. 

k) Ponieważ Nolangroup nie jest dostawcą systemów dzięki którym pracują telefony 
komórkowe, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za operacje, 
dostępność, obsługę i serwis oraz zasięg dla wyżej wymienionych  urządzeń. 

l) W przypadku gdy product jest używany w połączeniu z akcesoriami lub 
urzadzeniami niedostarczonymi przez Nolangroup, Nolangroup nie gwarantuje 
prawidłowego działania produktu/podłączenia urządzenia i w żadnym wypadku  nie 
będzie akceptował wniosków reklamacyjnych, gdy produkt będzie używany własnie 
w taki sposób. 

m) Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ograniczenia funkcji 
produktu N-Com ze względu na tryb pracy i funkcje telefonów komórkowych lub 
innych urządzeń, które nie zostały dostarczone przez Nolangroup. 

n) Modyfikacja elektronicznej karty lub ingerencja w jakiekolwiek inne podzespoły 
systemu       N-Com powoduje natychmiastową utratę gwarancji. 

o) Ponadto, uszkodzeniami objętymi gwarancją nie mogą być szczególne lub 
specyficzne sytuacje, które mogą powstać na skutek bardzo intensywnego 
użytkowania kasku jak np. problem z komfortem podczas jazdy lub hałas 
aerodynamiczny. 

Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie 
(włączając, jakiekolwiek szkody w stosunku, co do osoby lub osób) wynikając z 
niewłaściwego stosowania się do zalecień gwarancji dołączonej do produktu 
Nolangroup. 
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16.3. Wymagania gwarancji 
Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy formularz jest kompletnie wypełniony                  
w momencie zakupu i zawieraja informacje:  

1) Nazwa produktu i kod identyfikacyjny. 
2) Nazwa i pieczątka autoryzowanego dealera. 
3) Data zakupu produktu. 
4) Dane i adres kupującego. 

Nolangroup zastrzega sobie prawo do niewykonania naprawy gwarancyjnej w 
przypadku, gdy dane w formularzu zostały usunięte lub zmienione od momentu 
pierwotnego zakupu produktu u dealera. 
 
16.4. Procedura postepowania w przypadku reklamacji 
Aby przystąpić do jakichkolwiek roszczeń objętych niniejszą gwarancją, kupujący musi 
bezpośrednio powiadomić o domniemanej wadzie sprzedawcę, od którego został 
zakupiony produkt, którego dotyczy roszczenie oraz dołączyć kartę gwarancyjną wraz   
z wypełnionymi wszystkimi polami w sposób podany powyżej. 
PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY DO DEALERA, ZELECAMY UWAŻNE PRZECZYTANIE 
INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU WRAZ Z ZAWARTYMI TAM 
WSKAZÓWKAMI. 
PO UPŁYWIE 2 (DWÓCH) LAT OD DATY ZAKUPU PRODUKTU, NIENIEJSZA GWARANCJA 
ORAZ WSZYSTKIE JEJ ZAPEWNIENIA CAŁKOWICIE TRACĄ OKRES WAŻNOŚĆI. 
Wszelkie usługi świadczone w ramach gwarancji nie mają wpływu na na przedłużenie 
okresu gwarancji. Dlatego też w przypadku wymiany produktu lub jednej z jego części, 
nowy okres gwarancji się nie rozpoczyna ani nie zostaje przedłużony, a decydującym 
czynnikiem pozostaje pierwotna data zakupu. 
Tylko w przypadku naprawy lub wymiany elementów elektronicznych i zaakceptowaniu 
naprawy przez Nolangroup, gwarancja produktu ulega przedłużeniu o okres 
naprawy/wymiany lub o dźwiwięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy (dłuższy okres 
będzie brany pod uwagę). 
Naprawa lub wymiana może być przeprowadzona z regenerowanych części 
odpowiedników. 
Wymienione elementy lub podzespoły stają się właśnością Nolangroup.               
NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE PISEMNE LUB USTNE 
GWARANCJE PRAWNE, MOGĄCE UWŁACZAĆ STRONOM ZAINTERESOWANYM.              
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W SZCZEGÓLNOŚCI NOLANGROUP NIE PRZYZNAJE ŻADNYCH DODATKOWYCH 
GWARANCJI HANDLOWYCH ANI NA OKREŚLONE ZASTOSOWANIE. W ŻADNYM 
WYPADKU NOLANGROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE 
USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA, JAK RÓWNIEŻ NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO 
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA STRATY FINANSOWE POWSTAŁE W WYNIKU TYCH 
USZKODZEŃ. NOLANGROUP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY 
CHARAKTERYSTKI, FUNKCJI, KOMPATYBILNOŚCI CZY OPROGRAMOWANIA   
PRODUKTU  W  KAŻDYM   MOMENCIE    I   BEZ   WCZEŚNIEJSZEGO   
INFORMOWANIA. 
Niektóre państwa nie akceptują wykluczeń przypadkowych udzkodzeń lub ograniczeń 
zawartych w niniejszej gwarancji przez okres jej trwania, dlatego też ograniczenia         
i wykluczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w twoim kraju. 
Gwarancja ta nie narusza praw konsumenckich obowiązujących w ramach jurysdykcji 
krajowej, ani praw konsumenckich związanych dokumentem zakupu/sprzedaży. 
Niniejsza gwarancja jest ważna na terytorium całej Europy i jest jedyną, prawdziwłą 
gwarancją nadaną przez markę Nolangroup w odniesieniu do sprzedaży swoich 
produktów. Nie narusza ona praw posiadanych przez nabywcę, ani wyraźnie określonej 
dyrektywy Unii Europejskiej - 1999/44/CE. 
Nieniejsza gwarancja nie wypływa na prawo konsumenta przwidziane przez ustawę, 
jak również przez przepisy dekretu - Legislative Decree 2 February 2002 n. 24. 
Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności wykraczających poza niniejszą 
gwarancję jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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16.5. Kod identyfikacyjny produktu 

Produkty N-Com są sprawdzane za pomoca kodu, 
który umożliwia ich identyfikację. 
 
Kod identyfikacyjny znajduje się pod drukowanym 
kodem kreskowym na opakowaniu produktu. 

 



 

 

17. FORMULARZ GWARANCYJNY 

 

Nazwa 
produktu: 

Bluetooth Kit3 

 

Kod identyfikacyjny              

 
 

Informacje o nabywcy 
 

Imię  
  

Nazwisko  
 

Adres  
 

Telefon  
 

e-mail  
 
 

Pieczątka Sprzedawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data zakupu  



 

Printed on recycled paper 
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