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Čestitamo za nakup Nolanovega N-Com izdelka. 
Sistem N-Com Bluetooth Kit2 je izdelan po najnovejših tehnologijah in z najboljšimi materiali. Z dolgotrajnimi 
testi in skrbnim sistemskim razvojem smo uspeli doseči najvišji nivo kakovosti zvoka. 
 
N-Com Bluetooth Kit2 lahko s pomočjo Bluetooth tehnologije brezžično povežete z mobilnim telefonom, GPS 
navigacijskim sistemom ali MP3 predvajalnikom. 
 
Z nakupom dodatnih komponent pa je mogoče še razširiti njegovo delovanje:  
- s kablom Interkom, ki se uporabi za povezavo z drugo Nolanovo čelado, opremljeno z Basic Kitom. 
- z Multimedijskim kablom, ki omogoča povezavo z multimedijskimi viri, kot so MP3 predvajalniki, satelitski 

navigacijski sistemi, komunikacijskimi sistemi PMR (povezava motor-motor) in avdio sistemi vgrajenimi 
na motorje (več informacij o kompatibilnosti sistemov najdete na www.compaco.si in www.n-com.it). 

- v kolikor sta z N-Com Bluetooth Kitom2 opremljeni dve Nolanovi čeladi, je med njima mogoče vzpostaviti 
brezžično povezavo, hkrati pa lahko vsako čelado brezžično povežete še z dodatno napravo (npr. 
mobilnim telefonom, navigatorjem, ...). 
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1. OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI 
Pozorno preberite ta navodila za uporabo, kot tudi navodila za uporabo vseh drugih naprav N-Com, ki jih 
boste uporabljali skupaj z Bluetooth kitom2. Prav tako pozorno preberite osnovna pravila, ki so omenjena 
spodaj. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do nevarnih situacij. 
 
Opozorilo:   Sistem N-Com ni namenjen uporabi na uradnih ali neuradnih tekmovanjih, na motodromih, 

dirkališčih in podobno. 
 
Opozorilo:  Z namestitvijo sistema N-Com Bluetooth kit2 se teža čelade poveča za približno 60 g. 
 
Opozorilo:  V čelado nameščene elektronske komponente sistema N-Com niso vodoodporne, zato 

poskrbite, da se notranjost čelade, vključno z oblazinjenjem, ne zmoči. Le tako se boste 
izognili poškodbam sistema. Če se notranjost čelade vendarle zmoči, odstranite sistem N-Com 
in oblazinjenje iz čelade ter ju pustite na zraku, da se posušita. Izključite tudi priključek za 
baterije in pustite, da se posuši. 

 
1.1. Referen čni standardi 
Proizvodi linije N-Com so  skladni z referenčnimi standardi, kot je prikazano v spodnji tabeli: 
 
Basic Kit – Basic kit2 Ustreza direktivi EMC2004/108/CE 
Intercom Kit Ustreza direktivama EMC2004/108/CE  in LVD2006/95/CE 
Bluetooth Kit2 Sistem Bluetooth je skladen z glavnimi varnostnimi zahtevami in drugimi 

veljavnimi določbami iz Direktive 99/5/CE. 
 

    
FccID:WAWNCOM2   N21550   
 
Bluetooth je registrirana blagovna znamka, ki je last podjetja Bluetooth SIG, Inc. 
 
1.2. Varnost na cesti  

 

Upoštevajte vse veljavne prometne predpise. Med vožnjo motorja držite krmilo z obema rokama. 
Sistem N-Com upravljate samo takrat, ko je vozilo ustavljeno. Za varno uporabo sistema N-Com 
pa je še posebej pomembno, da: 

• mobilni telefon preklopite na avtomatski odzivnik (glejte navodila za uporabo vašega mobilnega 
telefona, kjer je opisan ta postopek). V kolikor vaš mobilni telefon te funkcije ne podpira, se na 
telefonski klic oglasite šele potem, ko ste motor ustavili na varnem mestu, v skladu s prometnimi 
predpisi.  

• ne telefonirajte med vožnjo. Ustavite vaše vozilo na varnem mestu, v skladu s prometnimi predpisi in 
šele potem opravite telefonski klic. 

• glasnost prilagodite tako, da vas ne bo motila ali vam odvračala pozornost med vožnjo ter da boste 
hkrati lahko jasno slišali tudi druge zvoke.   

• med vožnjo ne upravljate mobilnega telefona. 

• v vseh primerih upoštevate prometne predpise in pomnite, da ima vožnja motocikla prednost pred 
vsemi drugimi opravki. 

 
 
1.3. Vklop sistema v varnem okolju 

 

• Pri uporabi sistema N-Com upoštevajte vse omejitve in navodila, ki se nanašajo na 
uporabo mobilnih telefonov.  

• Ne uporabljajte svojega mobilnega telefona ali sistema N-Com na mestih, kjer je to 
prepovedano ali kadarkoli bi uporaba naprave lahko povzročila motnje ali nevarnost.  

 

• Med točenjem goriva sistem N-Com izklopite. Prav tako ga ne uporabljate na bencinskih črpalkah ali v 
bližini vnetljivih materialov ali kemičnih proizvodov.  

• Sistem N-Com izklopite, če se nahajate v bližini eksplozivnih materialov.  
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1.4. Motnje 

 

Vsi mobilni telefoni in naprave z možnostjo sprejemanja brezžičnega signala, zaznavajo motnje, 
ki lahko vplivajo na kvaliteto delovanja naprav, ki so priklopljene nanje. Te motnje niso posledica 
napake v delovanju sistema N-Com.  

 
1.5. Primerna uporaba 

 
Napravo uporabljajte samo na način, ki je opisan v dokumentaciji proizvoda. Ne poskušajte 
razstaviti, predelati ali spremeniti katerikoli del sistema N-Com. 

Opozorilo : Glasnost sistema N-Com in avdio naprav, ki so nanj priklopljene, nastavite še preden sistem 
uporabite med vožnjo.  

Opozorilo : Preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh. 

Opozorilo : Glasnost sistema N-Com in avdio naprav priklopljenih na sistem, naj ne bo nastavljena na 
najvišji nivo. Preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh. 

Opozorilo : Nepravilna montaža sistema lahko vpliva na aerodinamične in varnostne karakteristike 
čelade, ki lahko pomenijo tudi nevarnost za uporabnika. Sistem N-Com namestite v čelado samo 
na način, ki je opisan v tej knjižici. V primeru dvoma, se za pojasnilo obrnite na pooblaščenega 
prodajalca N-Com izdelkov. 

 
1.6. Usposobljeno osebje 

 

Samo usposobljeno osebje lahko nudi tehnično pomoč za ta proizvod. V primeru nepravilnega 
delovanja ali okvar se obrnite le na pooblaščenega prodajalca. 
Čelada je varnostna oprema. Njena predelava in / ali predelava elektronskega sistema v čeladi 
lahko - poleg povzročitve neveljavnosti garancije-  pomeni tudi dodatno nevarnost za uporabnika.  
 

 
1.7. Dodatki in baterije 

 

• Uporabljajte le baterije, polnilce za baterije in dodatke, ki jih je za posamezni model odobrilo 
podjetje Nolan. 

• Uporaba neustreznih komponent lahko povzroči nevarnost in izniči garancijo. 
• Glede razpoložljivosti odobrenih komponent se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. 
• Ko želite prekiniti povezavo kateregakoli dodatka ali polnilca baterije z električnim tokom, vedno primite 

ter povlecite vtikač in ne kabla. 
• Ne uporabljajte baterij v namene, ki so drugačni od predpisanih.  
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij ali polnilcev baterij.  
• Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika v bateriji. 
• Baterijo hranite pri temperaturi od 10°C do 35°C.  
• Nevarnost požara ali eksplozije: ne mečite baterij v ogenj in jih ne izpostavljajte visokim temperaturam!  
• Baterij ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Baterije je potrebno odvreči v skladu z 

lokalnimi predpisi.  
 
1.8. Odlaganje 
Za odstranitev sistema N-Com iz čelade preberite ta navodila za uporabo in navodila za uporabo drugih 
komponent sistema N-Com.  
Če želite sistem zavreči, to storite v skladu z naslednjimi navodili: 
 

 

Če je na proizvodu narisan simbol prečrtanega koša za smeti, pomeni, da zanj velja evropska 
Direktiva 2002/96/EC. Vse električne in elektronske proizvode je potrebno odvreči ločeno od 
drugih mestnih odpadkov na posebna odlagališča, ki jih je ustanovila vlada ali lokalne oblasti. 

• Pravilno odlaganje zastarane opreme prispeva k preprečevanju možnih škodljivih posledic za 
človekovo zdravje in okolje. 

• Baterij ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. 

• Vse baterije, kot tudi vse električne in elektronske komponente, je potrebno razstaviti, ločiti in odnesti 
na posebne zbirne centre, ki so pooblaščeni za reciklažo takšnih odpadkov. 

• O vseh dodatnih informacijah glede odlaganja zastarele opreme se posvetujte z vašo občino, službo za 
ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste proizvod kupili. 
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2. VSEBINA PAKETA IN SISTEM POIMENOVANJA 
N-Com Bluetooth Kit2 vsebuje: 
 

  
Upravljalna enota (E-box Bluetooth 2) 

 
1 kos 

Polnilec baterije 
 

1 kos 
 

   

Multimedijski kabel 2 
 

1  kos 

Baterija 
 

1 kos 

Varovalka  upravljalne enote (e-
box) 

 
1  kos 
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3. NAMESTITEV 
 

Pomembno :  Preden boste lahko pričeli z uporabo sistema N-Com Bluetooth Kit2, mora biti v čelado 
Nolan vgrajen  Basic kit (ali Basic kit2), ki je naprodaj posebej. 

Pomembno : Pred prvo uporabo sistema N-Com Bluetooth Kit2, morate baterijo napolniti, kot je to 
pojasnjeno v 13. poglavju 

 

 
Sl.  1 

 
Sl.  2 

 
Sl.  3 

• Namestite Basic Kit (ali Basic Kit 2) v čelado, 
kot je to opisano v navodilih za uporabo Basic 
Kita.  

• Po uspešni montaži Basic Kita, na čelado 
namestite še tesnilo: 

- odstranite pokrivno ploščico N-Com 
ohišja (Slika 1). 

- s tesnila odstranite zaščitni film. 
- namestite tesnilo ob 15-delni 

konektor, kot je to prikazano na 
slikah 2 in 3. 
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Sl.  4 

 
Sl.  5 

 
Sl.  6 

• Namestite baterijo v ohišje, ki se nahaja na 
desni strani Basic Kita (glejte posebna navodila, 
ki so priložena Basic Kitu). 

• Upravljalno enoto vstavite v ohišje N-Com (Slika 
4). Najprej vstavite prednji del, nato pritisnite 
upravljalno enoto k čeladi, dokler se zatiča ne 
zaskočita (Slika 5). Za odstranitev upravljalne 
enote hkrati potisnite oba drsnika, dokler enota 
ne izskoči iz ležišča (Slika 6). 

 
OPOZORILO:  Sistem vklopite šele, ko ste čelado 

namestili na glavo. 
 
OPOZORILO:  Čelade ne izpostavljajte vremenskim 

vplivom brez zaščite N-Com kontaktov. Na 
čeladi naj bo zato vedno nameščena E-box 
upravljalna enota ali pokrivna ploščica N-Com 
ohišja.  

 
 

 
 

 
Sl.  7 

 
Sl.  8 

 
Da ne bi po nesreči izgubili upravljalne enote, jo lahko na čeladi zavarujete z varovalko. Namestite jo v 
pripravljeni utor (Slika 7) in jo s pritiskom po celotni površini utrdite v položaju.  
 
Za odstranitev varovalko enostavno privzdignite na njenem spodnjem delu, kot je to prikazano na sliki 8. 
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4. OSNOVNE FUNKCIJE  
Funkcije, ki jih ponuja sistem N-Com je mogoče aktivirati z uporabo treh tipk: “�”, “on ” in “�”, ki se nahajajo 
na upravljalni enoti. Vsak ukaz se potrdi s posebnim zvočnim signalom, odvisno od izvršenega dejanja. Z 
vsemi funkcijami lahko upravljate medtem, ko nosite čelado. 
Vrsta ukaza je odvisna od dolžine pritiska na tipko. 
 

Vklop sistema Za približno 4 sekunde pritisnite tipko “on ” (žarnice na upravljalni enoti 
zasvetijo, v slušalkah zaslišite brnenje). 

Izklop sistema Za približno 4 sekunde pritisnite tipko “on ”, (žarnica na upravljalni enoti 
ugasne, v slušalkah zaslišite nizek zvočni signal). 

Povečanje glasnosti 

Na kratko pritiskajte tipko “�” in tako prilagodite jakost zvoka. Glasnost je 
mogoče nastaviti na 7 različnih stopenj. Vsakič, ko pritisnete tipko “�”  
(dejanje se vsakič potrdi z zvočnim signalom) se glasnost poviša za eno 
stopnjo. Najvišjo stopnjo glasnosti označita dva zaporedna zvočna signala. 

Zmanjšanje glasnosti 

Na kratko pritiskajte tipko “�” in tako prilagodite jakost zvoka. Glasnost je 
mogoče nastaviti na 7 različnih stopenj. Vsakič, ko pritisnete tipko “�” 
(dejanje se vsakič potrdi z zvočnim signalom v slušalki) se glasnost zniža za 
eno stopnjo. Najnižjo stopnjo glasnosti označita dva zaporedna zvočna 
signala. 

 

 

Opozorilo: Poslušanje različnih naprav vas med vožnjo ne sme ovirati. V vseh primerih 
upoštevajte prometne predpise in pomnite, da ima vožnja motocikla prednost pred vsemi 
drugimi opravki. Sistem N-Com upravljate samo takrat, ko je vozilo ustavljeno. 

 

 

Opozorilo:  Preglasno poslušanje naprav v čeladi lahko odvrne pozornost od vožnje in povzroči 
nevarnost v prometu. Prav tako lahko omeji slišnost nujnih zvokov iz ozadja (hupe, sirene vozil 
na nujni vožnji...). 
 
Opozorilo:   Glasnost sistema N-Com in avdio naprav priklopljenih na sistem nastavite še 
preden sistem uporabite med vožnjo. 
 
Opozorilo:   Glasnost sistema N-Com in avdio naprav priklopljenih na sistem, naj ne bo 
nastavljena na najvišji nivo. Preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh. 

 
 
5. UPORABA SISTEMA Z MOBILNIM TELEFONOM 
S tehnologijo Bluetooth opremljeni napravi lahko komunicirata le, če sta medsebojno prepoznani. Z drugimi 
besedami, napravi se morata »predstaviti« druga drugi.   
 
N-Com Bluetooth Kit2 je za povezovanje z mobilnim telefonom in ostalimi napravami Bluetooth, opremljen z 
dvema profiloma: Bluetooth HSP (Headset - uporaba slušalke) in HFP (Handsfree - prostoročni). Ne glede 
na to, v katerem profilu deluje naprava, ki jo želite povezati v sistem, bo N-Com Bluetooth Kit2 sam izbral 
najustreznejšega.  
 
5.1. Prepoznava mobilnega telefona (Bluetooth) in drugih naprav 
Mobilni telefon prepozna sistem N-Com Bluetooth Kit2 kot slušalko. Preberite navodila za uporabo, ki ste jih 
prejeli skupaj z mobilnim telefonom, še posebej poglavje, ki govori o povezovanju naprav Bluetooth. Procesi 
povezovanja se namreč med različnimi znamkami mobilnih telefonov precej razlikujejo.  
 
Ko ste se poučili o procesu povezovanja, ki velja za vaš mobilni telefon, pričnite s postopkom prepoznavanja 
mobilnega telefona s sistemom Bluetooth Kit2. 
 

1. Izključite upravljalno enoto. 

2. Za 8 sekund pritisnite na tipko “on”. Po prvih štirih sekundah se bo upravljalna enota vključila, po 
naslednjih štirih sekundah neprekinjenega držanja tipke “on”  pa bo žarnica na gumbu “on”  začela 
hitro utripati in zaslišali boste zvočni signal, ki oznanja fazo sprejema povezave.  

3. Pripravite mobilni telefon za povezavo in izvedite iskalni postopek. Sledite navodilom za uporabo, ki 
ste jih prejeli skupaj z mobilnim telefonom.  

4. Na ekranu mobilnega telefona se bo v seznamu naprav, ki so na voljo, izpisalo ime N-Com 2.x. 

5. Izberite opcijo N-Com 2.x. 
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6. Mobilni telefon vas bo vprašal po geslu. Vpišite geslo: 0000 (štirikrat število nič). 

7. Sistem N-Com z zvočnim signalom potrdi konec procesa povezave. Žarnica sedaj ne utripa več. 
 

Pomembno : V primeru, da morate postopek ponoviti, izključite sistem in pričnite ponovno od točke 1. 
Proces povezave lahko izvedete večkrat, brez tveganja, da bi poškodovali sistem. 
 

8. Mobilni telefon in sistem N-Com izklopite ter ju nato ponovno vključite. Tako boste podatke o povezavi 
shranili v sistem.  

 
Pomembno : Če se Bluetooth Kit2 pri ponovnem vklopu ne poveže samodejno z mobilnim telefonom, 
potem v seznamu naprav na mobilnem telefonu izberite N-Com 2.x in v meniju potrdite možnost 
»Connect« (poveži). Na ta način bo Bluetooth Kit2 ob vsakokratnem vklapljanju samodejno iskal 
povezavo z mobilnim telefonom. 
 
Pomembno : Podatki o povezavi so shranjeni v sistemu N-Com in v mobilnem telefonu tudi takrat, ko 
sta napravi izključeni. Postopek prepoznavanja naprav je potrebno izvesti samo enkrat, razen v 
primeru, da zamenjate mobilni telefon ali sistem N-Com. 

 
Pomembno : Poleg brezžične interkom povezave dveh čelad, si lahko sistem N-Com zapomni še več vrst 

različnih Bluetooth naprav. V sistem je mogoče shraniti tudi več naprav hkrati (več mobilnikov, 
Bluetooth GPS navigatorjev, Bluetooth radiev, itd.), ne da bi bilo potrebno za vsako napravo posebej 
ponavljati postopek prepoznave naprav.  Sistem N-Com bo ob vklopu samodejno iskal zadnje 3 
prepoznane naprave in se povezal s prvo, ki je na voljo. V kolikor se naprava, ki ste jo predhodno 
prepoznali s sistemom N-Com, ne poveže samodejno (oziroma ni v seznamu zadnjih treh prepoznanih 
naprav), pritisnite in zadržite gumb »on« za 2 sekundi ali pa povezavo vzpostavite s pomočjo naprave, 
ki jo želite povezati v sistem. 

 
5.2. Izbris prepoznanih naprav 
Iz spomina sistema N-Com lahko izbrišete vse doslej prepoznane naprave. Ko operacijo izvedete, je ni več 
mogoče preklicati. V tem primeru boste morali ponoviti celoten postopek prepoznave z mobilnim telefonom 
(ali drugimi kompatibilnimi Bluetooth napravami).  
Za izbris vseh doslej prepoznanih naprav, sledite naslednjemu postopku: 

• Na sistemu N-Com vzpostavite fazo prepoznave nove naprave (za 8 sekund pritisnite na tipko “on” - 
žarnice na upravljalni enoti začnejo hitro utripati). 

• Hkrati pritisnite tipki “�” in “�” za 2 sekundi in ju izpustite, ko zaslišite zvočni signal. Sistem bo 
uspešno izvedeno operacijo potrdil s posebnim zvočnim signalom.  

 
5.3. Uporaba sistema N-Com z mobilnim telefonom 
Preden pričnete uporabljati mobilni telefon v povezavi s sistemom N-Com Bluetooth Kit2, ju je potrebno 
prepoznati in povezati. Po vzpostavljeni povezavi se na ekranu mobilnega telefona prikaže simbol povezave 
(simbol je odvisen od mobilnega telefona, ki ga uporabljate, npr. slušalke, avto, logotip Bluetooth, itd.). 
Povezava se samodejno vzpostavi, ko vklopite sistem N-Com. V kolikor bi tako želeli, lahko povezavo 
kadarkoli prekinete ali ponovno vzpostavite. 
 
Odgovor na klic Ko zaslišite zvonjenje, na kratko pritisnite poljubno tipko na upravljalni 

enoti. 
 

Prekinitev/zavrnitev klica Za 2 sekundi pritisnite tipko “on ” (v slušalkah zaslišite potrditveni zvočni 
signal). 
Pomembno: Mobilni telefoni s HSP (Headset) profilom ne dopuščajo 
možnosti zavrnitve klica. 
 

Glasovno izbiranje Če mobilni telefon podpira funkcijo glasovne izbire, za približno 2 sekundi 
pritisnite tipko “on ” (v slušalkah zaslišite potrditveni zvočni signal). 
 

Klicanje zadnje izbrane 
številke  

Hkrati pritisnite tipki  “�” in “�” in ju sočasno izpustite. 
 

Povezovanje z mobilnim 
telefonom (HFP profil) 

Za 2 sekundi pritisnite tipko “on”  (v slušalkah zaslišite potrditveni zvočni 
signal). 
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Prekinitev povezave z 
mobilnim telefonom  
(HFP profil) 

 
Za 2 sekundi hkrati pritisnite tipki “�” in “�”. 

Prenos klica (HFP profil) Za prenos klica iz čelade na mobilni telefon, med klicem za 2 sekundi 
hkrati pritisnite tipki “�” in “�”. 

 

 

Opozorilo : Upoštevajte vse veljavne prometne predpise. Med vožnjo držite krmilo z obema 
rokama. Sistem N-Com upravljate samo takrat, ko je vozilo ustavljeno.  
 

 
 
6. INTERKOM: POVEZAVA S KABLOM 
 

Bluetooth Kit2 lahko uporabite tudi za interkom povezavo dveh čelad s kablom. Za ta način povezave 
potrebujete dodaten povezovalni kabel N-Com interkom, ki je naprodaj posebej.  
 

• Voznikovo čelado opremite z Basic Kitom in Bluetooth Kitom2. 
• Sopotnikovo čelado opremite z Basic Kitom (osnovna elektronska kartica, ki je priložena Basic Kitu, 

mora biti nameščena na notranji del pokrivne ploščice ohišja N-Com – glejte navodila za montažo Basic 
Kita).  

• S kablom N-Com interkom povežite voznikovo in sopotnikovo čelado:  
� konektor A (manjši, v obliki črke L) vstavite v vtič na voznikovi čeladi (opremljeno z 

Bluetooth Kitom2). 
� konektor B (večji) vstavite v vtič na sopotnikovi čeladi. 

• Vklopite upravljalno enoto. Povezava med čeladama je takoj aktivna. 
• Povezavo lahko kadarkoli prekinete in ponovno vzpostavite s kratkim pritiskom na tipko “on ”. 

 
 
7. INTERKOM: BREZŽIČNA POVEZAVA (BLUETOOTH) 
Za brezžično povezavo dveh čelad morata biti obe čeladi, voznikova in sovoznikova, opremljeni z Basic 
Kitom in Bluetooth Kitom. 
 
Pomembno: Povezava dveh sistemov N-Com Bluetooth Kit2.1, omogo ča tudi brezži čno komunikacijo 

med dvema motorjema v dosegu do 150m (na odprtem prostoru, brez ovir).  
 

Na obseg komunikacije in kakovost prenosa zvoka lahko vplivajo različni dejavniki, kot so npr. 
prisotnost ovir, vremenske razmere ali magnetna polja.  

 
N-Com Bluetooth Kit sistemi, ki so bili na voljo pred različico N-Com Bluetooth Kit2.1, omogočajo 
brezžično komunikacijo med dvema motorjema v bistveno manjšem dosegu. 

 
Pomembno : Bluetooth Kit2 je kompatibilen s starejšimi verzijami Nolanovega Bluetooth Kita.  
 
S tehnologijo Bluetooth opremljeni napravi lahko komunicirata le, če sta medsebojno povezani. Z drugimi 
besedami, napravi se morata »predstaviti« druga drugi.   
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7.1. Povezava dveh Bluetooth Kitov 
1. Na obeh čeladah na upravljalni enoti vzpostavite fazo sprejema nove naprave (za 8 sekund pritisnite na 

tipko “on ” - žarnice na upravljalni enoti začnejo hitro utripati), kot je to opisano v poglavju 5.1. 
2. Ko sta oba sistema N-Com Bluetooth v fazi sprejema nove povezave, na voznikovi čeladi na kratko 

pritisnite tipko “on ”. Dokler tega ne storite, proces povezave ne bo uspešno zaključen.  
3. Po nekaj trenutkih se sistema N-Com Bluetooth medsebojno prepoznata in zvočni signal označi uspešno 

povezavo. Brezžična interkom povezava je aktivna. 
4. Izklopite oba sistema N-Com Bluetooth ter ju nato ponovno vključite. Tako boste podatke o povezavi 

shranili v sistem.  
 
V primeru, da sistem prepoznavanja / povezave ni bil uspešen, izključite sistem in ponovite ves postopek od 
začetka. 
 
Pomembno:  Če ste pred prepoznavanjem dveh sistemov Bluetooth že vzpostavili povezavo z Bluetooth 

Kitom2 in mobilnim telefonom, preverite, če ta povezava še deluje. V nasprotnem primeru ponovite 
postopek povezave mobilnega telefona z Bluetooth Kitom2. 

 
Podatki o povezavi se ohranijo v spominu tudi potem, ko izklopite sistem N-Com Bluetooth. Postopek 
povezave dveh sistemov Bluetooth je potrebno ponoviti le, če želite v sistem povezati nove naprave 
Bluetooth.  
 
7.2. Uporaba interkom brezži čne povezave (Bluetooth) 
Najprej vklopite sistem N-Com Bluetooth na sopotnikovi čeladi in nato še na voznikovi. Ko sta oba sistema 
aktivna, bo voznikova čelada samodejno prepoznala sopotnikovo in vzpostavila brezžično interkom 
povezavo. 
 
Interkom povezavo je mogoče vklopiti in izklopiti na katerikoli izmed obeh čelad, s kratkim pritiskom na tipko 
“on” .  
 
Pomembno: Nekatere naprave, ki so že povezane v sistem, lahko blokirajo samodejno povezovanje dveh 
čelad. V takšnem primeru je potrebno interkom povezavo dveh čelad aktivirati ročno, s kratkim pritiskom na 
tipko “on ” .  
 
Pomembno:  Povezava med čeladama se ne vzpostavi samodejno, v kolikor ste najprej vključili sistem N-
Com na voznikovi čeladi ali pa je morda razdalja med čeladama večja od 10-ih metrov. V tem primeru na 
kratko pritisnite tipko  “on ” na eni zmed obeh čelad in na ta način ponovno sprožite medsebojno 
vzpostavljanje povezave.  
 
Sistem je opremljen s funkcijo “MUTE” (nemo), ki prekine delovanje mikrofonov. Na ta način lahko še vedno 
poslušate glasbo in hkrati preprečite motnje, ki bi jih lahko povzročal kateri izmed mikrofonov. 
 
Vklop/izklop interkom povezave Na kratko pritisnite tipko “on ” .  

Preden sistem poišče drugo napravo lahko traja nekaj sekund. 
Vklop/izklop mikrofonov 
(funkcija mute) 

Za 4 sekunde pritisnite tipko  “�”.  

 
 
8. PRENOS ZVOKA PO PROTOKOLU A2DP 
Sistem Bluetooth Kit2 podpira prenos zvoka po protokolu A2DP (Advance Audio Distribution Profile), ki 
omogoča stereo zvok hi-fi kakovosti, predvajan neposredno iz združljivega mobilnika. 
 
8.1. Prepoznava naprav s profilom A2DP 
Prepoznavo naprave, opremljene s profilom A2DP, izvedite na enak način, kot je to opisano za prepoznavo 
mobilnega telefona v poglavju 5.1. V primeru, da je potrebno vnesti kodo, vpišite »0000« (štiri krat nič). 
 
Pomembno : Če ste združljiv mobilnik, opremljen s profilom A2DP, že povezali v sistem, potem ni 

potrebno ponavljati postopka prepoznave, saj je A2DP protokol, v postopku prepoznave mobilnega 
telefona, že shranil vse potrebne informacije. Pri prvi uporabi naj bo mobilni telefon povezan s 
čelado, predvajanje glasbe pa vklopite na mobilnem telefonu.  
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8.2. Operacije z napravami s profilom A2DP  
Ko boste napravo s profilom A2DP (prepoznano in povezano) prvič uporabili v navezi s sistemom N-Com, 
vklopite predvajanje glasbe na napravi, skladno z njenimi navodili za uporabo. Pri kasnejših predvajanjih pa 
boste predvajanje glasbe lahko aktivirali neposredno na upravljalni enoti Bluetooth Kita2 (velja za naprave, ki 
to omogočajo). 
 
Opozorilo : sistem N-Com Bluetooth Kit2 podpira protokol AVRCP (Audio Video Remote Control 

Profile) , s katerim lahko zaustavite in ponovno aktivirate predvajanje glasbe. V kolikor vaša 
naprava A2DP ni opremljena s protokolom AVRCP, potem najbrž ne bo mogoče ponovno aktivirati 
predvajanja glasbe, čeprav boste predvajanje lahko zaustavili. V takšnem primeru je potrebno 
predvajanje glasbe ponovno aktivirati na napravi.  

 
 
Povezava naprave s profilom A2DP  

Za 2 sekundi pritisnite tipko “�” (zvočni signal). 
Nekatere naprave pričnejo s predvajanjem glasbe 
takoj, ko je vzpostavljena povezava.  

 
Začetek predvajanja glasbe (Play) Za 2 sekundi pritisnite tipko “�” (zvočni signal). 

 
Premor (Pause) 

Med predvajanjem glasbe za 2 sekundi pritisnite 
tipko  “�” (zvočni signal). 
 

 
Naslednji posnetek (Skip) 

Med predvajanjem glasbe za približno 4 sekunde 
pretisnite tipko  “�” (zvočni signal). 

 
Zaustavitev predvajanja glasbe (Stop) 
 
 
Izklop sprejemnika 

Za 2 sekundi pritisnite tipko “�” (zvočni signal). 
Prenos glasbe se zaustavi in naprava ni več 
povezana v sistem. 
 
Pomembno : Če je naprava za prenos glasbe hkrati 
tudi mobilni telefon, potem je povezava z mobilnim 
telefonom še vedno aktivna, čeprav predvajalnik 
glasbe ni več aktiven. 

 

 

Opozorilo : Upoštevajte vse veljavne prometne predpise. Med vožnjo držite krmilo z obema 
rokama. Sistem N-Com upravljate samo takrat, ko je vozilo ustavljeno.  

 
8.3. Interkom povezava dveh čelad in operacije z napravami s profilom A2DP 
Brezžična interkom povezava dveh čelad 
Pomembno: simultana  povezava  naprav  s profilom A2DP + dveh  medsebojno  brezži čno 
povezanih sistemov N-Com, ni mogo ča. 

• Preden vklopite napravo s profilom A2DP, ročno prekinite brezžično interkom povezavo z drugo čelado 
oz. sistemom N-Com (kratek pritisk na tipko “on ”). 

• Za ponovno vzpostavitev brezžične interkom povezave z drugo čelado, oz. sistemom N-Com, 
zaustavite predvajanje glasbe (za 2 sekundi pritisnite tipko  “�”) in ročno vzpostavite interkom 
povezavo (kratek pritisk na tipko “on ”). 

 
Interkom povezava dveh čelad s kablom  
V primeru, da sta dve čeladi medsebojno povezani s kablom, potem lahko tudi sopotnik posluša predvajanje 
glasbe s sprejemnika (MONO način posredovanja zvoka).  
 
 
9. SATELITSKI NAVIGACIJSKI SISTEMI 
Nolanov komunikacijski sistem N-Com lahko uporabljate v povezavi s priznanimi satelitskimi navigacijskimi 
sistemi, ki so namenjeni uporabi na motorjih.  
Satelitske navigatorje je mogoče v sistem N-Com povezati s kablom (poseben Nolanov multimedijski kabel) 
ali z Bluetoothom - brezžično. 
 
Za vzpostavitev brezžične povezave sistema N-Com in navigacijske naprave, izvedite postopek prepoznave 
naprav, kot je to opisano za prepoznavo mobilnega telefona v poglavju 5.1. Po prepoznavi povežite 
navigator z Bluetooth Kitom2. 
 
Pomembno: Če je z navigatorjem mogoče povezati tudi mobilni telefon, potem lahko telefonski klic 
sprejmete v čeladi. V tem primeru se bo na klic potrebno odzvati z navigatorja. 
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10. AVDIO PREDVAJANJE: MONO/STEREO 
Sistem N-Com lahko deluje v MONO in STEREO načinu zvočnega predvajanja. 
 
Sistem N-Com Bluetooth Kit2 samodejno prepozna tip Basic Kita v uporabi (Basic Kit - MONO ali Basic Kit2 - 
STEREO) in vrsto povezovalnega kabla z avdio napravo (MONO ali STEREO). 
 
Bluetooth Kit2 je prednastavljen za sprejem STEREO signala, vendar pa se ob vsakokratnem vklopu izvede 
preverjanje tipa povezovalnega kabla. V kolikor želite poslušati MONO način predvajanja, potem je potrebno 
kabel s sistemom povezati še preden vklopite Bluetooth Kit2. 
 
V primeru, da pogosto uporabljate kable tipa MONO (Mobi kabel, Multimedijski kabel), lahko sistem nastavite 
tako, da bo vedno deloval v načinu MONO: 
 
 
Prednastavitev za kabel MONO  

Na sistemu N-Com vzpostavite fazo sprejema nove naprave ( 
pritisnite tipko “on ”, dokler žarnice začnejo hitro utripati).  
Za 2 sekundi pritisnite tipko  “�” (zvočni signal). 

 
Pomembno:  V 11. poglavju so navedeni tipi kablov, ki jih je mogoče povezati s sistemom N-Com.  
 
Stereo način predvajanja zvoka je možen v naslednjih konfiguracijskih postavitvah: 

• Bluetooth Kit2 + Basic Kit2 + Multimedijski kabel2 
• Bluetooth Kit2 + Basic Kit2 + naprave s protokolom A2DP. 

 
V vseh ostalih konfiguracijskih postavitvah bo predvajan MONO način reprodukcije zvoka.  
Iz voznikove čelade posredovane zvočne zapise lahko sopotnik posluša v MONO načinu, ne glede na to ali 
je z voznikovo čelado povezan preko kabelskega interkoma ali pa brezžične Bluetooth povezave.  
 
 
11. UPORABA SISTEMA Z DRUGIMI AVDIO NAPRAVAMI 
Sistem N-Com je pripravljen za poslušanje različnih avdio naprav, ki jih je mogoče povezati s pomočjo 
multimedijskega kabla (naprodaj posebej). 
Poslušate lahko MP3 zapise ali FM radio, informacije satelitskega navigacijskega sistema, interni 
multimedijski sistem na motorju ali pa se povežete na sistem komunikacije med dvema motorjema, itd.  
 
Multimedijski kabel posreduje MONO način, Multimedijski kabel2 pa STEREO način posredovanja zvočnih 
zapisov. Za pravilno uporabo MONO in STEREO kablov sledite napotkom iz 10. poglavja.  
 
Tabela kompatibilnosti za ustrezno uporabo Multimedijskega kabla in Multimedijskega kabla2, je objavljena 
na spletnih straneh www.compaco.si in www.n-com.it. 
 
11.1. Operacije z drugimi avdio napravami 
 

• 3,5 mm konektor s štirimi poli -> za priklop 
na čelado (IN) 

• Konektor s tremi poli in rdečim trakcem -> 
za priklop na avdio naprave 

 
 
 
Avdio napravo, ki je povezana v sistem N-Com z multimedijskim kablom ali multimedijskim kablom2, lahko 
izklopite in ponovno vklopite kar iz čelade: 
 
Izklop periferne avdio naprave Za 2 sekundi pritisnite tipko  “�” (zvočni signal). 
Vklop periferne avdio naprave Za 2 sekundi pritisnite tipko  “�” (zvočni signal). 
 

 

Opozorilo: Poslušanje različnih naprav vas med vožnjo ne sme ovirati. V vseh primerih 
upoštevajte prometne predpise in pomnite, da ima vožnja motocikla prednost pred 
vsemi drugimi opravki. Sistem N-Com upravljate samo takrat, ko je vozilo 
ustavljeno. 
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Opozorilo:  Preglasno poslušanje naprav v čeladi lahko odvrne pozornost od vožnje in povzroči 
nevarnost v prometu. Prav tako lahko omeji slišnost nujnih zvokov iz ozadja (hupe, 
sirene vozil na nujni vožnji...). 

Opozorilo:  Glasnost sistema N-Com in avdio naprav priklopljenih na sistem nastavite še 
preden sistem uporabite med vožnjo. 

Opozorilo:  Glasnost sistema N-Com in avdio naprav priklopljenih na sistem naj ne bo 
nastavljena na najvišji nivo. Preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh. 

 
 
ZBIRNA TABELA UKAZOV 
 

 
Tipka on on on � � � � � � 

� 
+ 
� 

� 
+ 
� 

 dolžina pritiska na tipko kratko  2 s >2 s kratek  2 s 4 s kratek  2 s 4 s kratek   2 s 

Vklop sistema   X         

Izklop sistema   X         

Povečanje glasnosti    X        

O
sn

ov
ne

 
fu

nk
ci

je
 

Zmanjšanje glasnosti       X     

Odgovor na klic X   X   X     

Glasovno izbiranje  X          
Prekinitev/zavrnitev klica 
(HFP profil) 

 X    
   

  
 

Povezovanje z mobilnim 
telefonom (HFP profil) 

 X    
   

  
 

Klicanje zadnje izbrane 
številke  

     
   

 X  

Prekinitev povezave z 
mobilnim telefonom (HFP 
profil) 

     
 

   
 

X B
lu

et
oo

h 
na

pr
av

e 

Prenos klica (HFP profil)           X 

Odgovor na klic X   X   X     

Glasovno izbiranje  X          
Prekinitev/zavrnitev klica 
(HFP profil) 

 X    
   

   

Povezovanje z mobilnim 
telefonom (HFP profil) 

 X    
   

   

Klicanje zadnje izbrane 
številke  

     
   

 X  

Prekinitev povezave z 
mobilnim telefonom (HFP 
profil) 

     
 

   
 

X B
lu

et
oo

h 
na

pr
av

e
 

Prenos klica (HFP profil)           X 
Vklop/izklop interkom 
povezave 

X     
      

Izklop mikrofonov (mute)         X   

In
te

rk
om

 

Vklop mikrofonov         X   

Povezava sprejemnika     X       
Začetek predvajanja 
(Play)     X    

   

Premor (Pause)     X       

Naslednji posnetek (Skip)      X      A
2D

P
 

Prekinitev povezave s 
sprejemnikom        X 
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BATERIJA 
 
13.1. Namestitev baterije 
Baterijo namestite v Basic Kit, kot je to opisano v navodilih za uporabo Basic Kita.  
 
13.2. Opozorila glede uporabe baterij  
Sistem N-Com Bluetooth Kit2 deluje na baterijo, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija proizvaja največ 
energije šele potem, ko se popolnoma napolni in dvakrat ali trikrat izprazni. Baterijo je mogoče večkrat 
napolniti in izprazniti, čeprav se njena kakovost z uporabo niža. Ko se čas pogovora in čas stanja 
pripravljenosti občutno zmanjšata, je baterijo potrebno zamenjati.  
 
13.3. Polnjenje baterije  
Baterijo je potrebno pred prvo uporabo polniti vsaj 10 ur . Za optimalno delovanje baterije je priporočljivo, da 
v začetnem obdobju večkrat izvedete celoten polnilni cikel. Kasneje lahko baterijo polnite tudi krajši čas, 
vendar je bolje, če izvedete celoten polnilni cikel. 
 

 

1) Vključite polnilec baterije v vtičnico.  
 
2) Konektor polnilca baterije povežite z ustreznim 

vtičem na čeladi (vtič ima kovinski obroček in v 
sredini kovinski čepek). 

 
3) Ko je polnjenje baterije končano, izklopite 

konektor in izključite polnilec iz vtičnice. 
 

 
Vključite polnilec baterije v vtičnico.  
Konektor polnilca baterije povežite z vtičem na čeladi (vtič ima kovinski obroček in v sredini kovinski čepek). 
Celotni polnilni cikel baterije traja približno 3 ure. Ko je polnjenje baterije končano, izklopite konektor in 
izključite polnilec iz vtičnice.  
 

Tipka on on on � � � � � � 

� 
+ 
� 

� 
+ 
� 

 

dolžina pritiska na tipko kratko  2 s >2 s kratek  2 s 4 s kratek  2 s 4 s kratek   2 s 
Izklop periferne avdio 
naprave (preko kabla) 

       X    

A
U

X
 

Vklop periferne avdio 
naprave (preko kabla) 

    X       

Prepoznava nove 
naprave - faza 
sprejema/nastavitve 

  X      
  

 

Potrditev nove interkom 
povezave (v fazi 
sprejema) 

X        
  

 

Izbris prepoznanih 
naprav (Reset) (v fazi 
sprejema) 

        
  

X N
as

ta
vi

tv
e

 

Prednastavitev za 
MONO kabel       (v fazi 
sprejema) 

      X  
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13.4. Znak za prazno baterijo  
Med delovanjem sistem N-Com opozori, če je baterija prazna, oziroma, da je dosegla nivo rezerve. Ko je v 
bateriji ostalo energije za manj kot eno uro uporabe, pričneta utripati tipki “�” in  “�”. Na prazno baterijo 
sistem N-Com opozori tudi s tremi zaporednimi zvočnimi signali.  
 
Opozorilo: Uporabljajte samo tipe baterij, polnilcev in dodatkov, ki jih je za sistem N-Com Bluetooth Kit2 

odobrilo podjetje Nolan.  
 

• Če polnilca za baterije ne uporabljate, ga izklopite iz vtičnic in konektorja v čeladi. Ne polnite baterije 
dlje, kot je to potrebno. Ekstremne temperature lahko vplivajo na zmožnost ponovnega polnjenja 
baterije. 

• Ne uporabljajte baterij v namene, ki so drugačni od predpisanih. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih 
baterij ali polnilcev baterij.  

• Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika v bateriji. 
• Baterijo hranite pri temperaturi od 10°C do 35°C.  
• Ne mečite baterij v ogenj in jih ne izpostavljajte visokim temperaturam! Baterij ne odlagajte skupaj z 

drugimi gospodinjskimi odpadki. Baterije je potrebno odvreči v skladu z lokalnimi predpisi.   
• Za polnjenje baterij uporabljajte samo polnilec, ki je priložen N-Com Bluetooth Kitu2. Ne polnite baterije 

z drugimi napravami. 
• Če sistema N-Com dlje časa ne boste uporabljali, odstranite upravljalno enoto iz čelade.  

 
 
14. VZDRŽEVANJE 
Sistem N-Com ne zahteva posebnih znanj za vzdrževanje.  
S čelade, ki je bila z vgrajenim sistemom N-Com izpostavljena vlagi (npr. vožnja v močnem dežju), odstranite 
upravljalno enoto iz ohišja na čeladi. Upravljalno enoto posušite s toplim zrakom, mokro čelado pa obrišite, 
še posebej površino elektronskih kontaktov.  
Pogosta vlaga v sistemu N-Com lahko povzroči oksidacijo kontaktov. Priporočamo, da stična mesta 
upravljalne enote sistema N-Com očistite z alkoholom ali drugim proizvodom, ki je namenjen negi 
elektronskih kontaktov. 
 
 
15. PONASTAVITEV SISTEMA (RESET) 
V primeru, da je sistem N-Com zablokiral in se ne odziva na ukaze, odstranite upravljalno enoto iz ohišja in 
jo nato ponovno namestite (glejte poglavje 3). 
 
Pomembno:  Ta operacija ne bo izbrisala shranjenih povezav in ne bo vplivala na nastavitve sistema. 
 
 
16. OMEJENA GARANCIJA 
S tem CERTIFIKATOM O OMEJENI GARANCIJI, Nolan® prvemu kupcu zagotavlja, da je izdelek v času 
nakupa brez materialnih in proizvodnih napak. 
 
Priporočamo vam, da: 

• Preberete opozorila, ki se nanašajo na varnost in pravilno uporabo. 
• Preberete garancijske pogoje. 
• Hranite originalni račun. Račun morate predložiti v primeru popravil, ki jih pokriva garancija. Garancijo 

uveljavljate na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili. 
 
16.1. Obseg garancije 
V kolikor v 2 (dveh) letih od datuma nakupa, ki je razviden iz računa, odkrijete kakršnokoli napako, ki jo 
pokriva ta omejena garancija, bo podjetje Nolan® takoj, ko se prepriča o napaki, popravilo ali zamenjalo 
pokvarjeni proizvod prek svoje distribucijske mreže. Podjetje Nolan® bo prav tako zagotovilo ves material in 
delo, ki je potrebno za primerno popravilo okvare, razen v primerih, ko je škoda nastala zaradi katerega 
izmed razlogov, ki so omenjeni v naslednjem odstavku »Izjeme in omejitve garancije«. 
 
16.2. Izjeme in omejitev garancije 
Ta garancija pokriva samo okvare v materialu in pri proizvodnji. Podjetje Nolan® ne bo prevzelo 
odgovornosti za okvare proizvodov, ki jih je mogoče deloma ali v celoti pripisati kateremukoli drugemu 
vzroku, vključno z (vendar ne zgolj omejeno na): 
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a) Okvarami ali škodo, ki bi jih povzročila uporaba proizvoda v pogojih, ki se razlikujejo od običajnih.  
b) Okvarami, ki bi jih povzročila nepravilna uporaba, ki ne bi bila v skladu z nasveti za normalno uporabo, 

ki so opisani v navodilih za uporabo in vzdrževanje proizvoda, ki jih je zagotovil Nolan®. 
c) Malomarnostjo ter normalno obrabo notranjih in zunanjih delov. 
d) Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila nesreča. 
e) Kakršnokoli spremembo ali modifikacijo čelade ali sistema N-Com, s strani uporabnika ali tretje strani. 
f) Spremembe v barvi ali škodo, ki bi jo povzročil stik s škodljivimi kemičnimi proizvodi. 
g) Uporabo neprimernih dodatkov, ki niso del proizvodne linije N-Com. 
h) Garancija prav tako ne krije škode, ki bi jo povzročili nenamerni dogodki, spremembe, prilagoditve ali 

škoda, ki bi nastala zaradi stika proizvoda s tekočino.  
i) Notranje komponente čelade niso in ne morejo biti vodo odporne. Vsak neprimeren stik z dežjem, 

vlago, zlito vodo in drugimi tekočinami lahko torej poškoduje N-Com in elektronske naprave. To pa je 
škoda, za katero Nolan ne odgovarja.  

j) Ta garancija ne vključuje tistih delov, ki so bili obrabljeni, kot na primer baterijo, ki jo je mogoče polniti 
in kable, ki so namenjeni za povezavo med raznimi N-Com sistemi ali za povezavo med N-Com 
sistemi in drugimi napravami. 

k) Ker Nolan ® ne dobavlja sistema na katerem delujejo mobilni telefoni, ne bo prevzel odgovornosti za 
delovanje, razpoložljivost, kritje storitve ali obseg, ki se nanaša na zgoraj omenjeni sistem.  

l) Kadarkoli proizvod uporabljate v kombinaciji z dodatki ali opremo, ki je ni dobavil Nolan®, podjetje ne 
zagotavlja pravilnega delovanja proizvoda/kombinacije naprav. Prav tako ne bo ugodil zahtevi za 
popravilo ali zamenjavo v okviru garancije v primeru, da proizvod uporabljate na ta način. 

m) Nolan® ne prevzema odgovornosti v primeru slabše zmogljivosti proizvoda, ki bi jo povzročila uporaba 
mobilnih telefonov ter drugih dodatkov ali opreme, ki jih ni odobrilo ali dobavilo naše podjetje. 

n) Sprememba notranje elektronske kartice ali drugih delov sistema N-Com bi pomenile neveljavnost 
garancije. 

o) Napake, ki jih pokriva ta garancija ne vključujejo vseh tistih specifičnih in subjektivnih situacij, do 
katerih bi lahko prišlo med aktivno uporabo čelade, kot na primer težave z udobjem med vožnjo ali 
aerodinamični zvoki. 

 
Nolan® ne prevzema nobene odgovornosti za primer naključne ali posledične škode (vključno s škodo eni ali 
več osebam brez izjeme), ki bi jo povzročilo neupoštevanje obveznosti iz te garancije, ki velja za proizvode 
podjetja Nolan®. 
 
16.3. Veljavnost omejene garancije 
Ta garancija je veljavna samo v kolikor je priloženi garancijski obrazec pravočasno in pravilno izpolnjen ter 
vsebuje naslednje informacije: 
  
1) Ime proizvoda. 
2) Ime in pečat pooblaščenega prodajalca. 
3) Datum nakupa proizvoda. 
4) Ime, priimek in naslov kupca. 
 
Nolan® si pridržuje pravico do neizvajanja popravil v okviru garancije, v kolikor se izkaže, da so zgoraj 
omenjeni podatki odstranjeni ali spremenjeni potem, ko je kupec kupil proizvod pri prodajalcu. 
 
16.4. Proces uveljavljanja garancije 
Za uveljavljanje garancije mora kupec neposredno obvestiti prodajalca pri katerem je kupil čelado o okvari in 
obenem predložiti pokvarjen proizvod, kopijo računa in Garancijski obrazec, ki je izpolnjen v skladu z zgoraj 
opisanimi pravili.  
 

PREDEN STOPITE V STIK S PRODAJALCEM VAM PRIPOROČAMO, DA PODROBNO PREBERETE 
NAVODILA ZA UPORABO, KI SO PRILOŽENA PROIZVODU.  
 

PO IZTEKU 2 (DVEH) LET PO DATUMU NAKUPA TA OMEJENA GARANCIJA POSTANE NEVELJAVNA V 
VSEH SEGMENTIH.  
 

Popravila ali vzdrževanje pod garancijo ne podaljšajo samega trajanja garancije. V primeru zamenjave 
proizvoda ali ene izmed njegovih komponent se s tem ne začne novo garancijsko obdobje, temveč se za vse 
garancijske namene še naprej upošteva datum nakupa izvirnega proizvoda.  
V kolikor podjetje Nolan® pristopi k popravilu ali zamenjavi proizvoda za omenjeni proizvod velja garancija 
(velja samo za popravilo elektronskih komponent), ki je enaka preostanku izvirnega garancijskega obdobja 
ali devetdeset (90) dni od dneva popravila (upošteva se daljše obdobje).  
Popravilo ali zamenjava se lahko izvede tudi z uporabo regeneriranih komponent, ki imajo isto funkcijo.  
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Zamenjani deli ali komponente postanejo last Nolan®. 
 

TA GARANCIJA RAZVELJAVLJA IN NADOMEŠČA KAKRŠNOKOLI DRUGO PISNO ALI USTNO 
GARANCIJO, KI JO OMOGOČA ZAKON IN KI JO JE MOGOČE RAZVELJAVITI, V KOLIKOR SE S TEM 
STRINJATA OBE STRANI; NOLAN® PRAV TAKO NE ZAGOTAVLJA NOBENIH GARANCIJ ZA 
ZMOŽNOST PRODAJANJA ALI PRIMERNOST IZDELKOV ZA POSEBEN NAMEN. PODJETJE NOLAN V 
NOBENEM PRIMERU NE BO PREVZELO ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, 
KAR VKLJUČUJE (A NI ZGOLJ OMEJENO NA) IZGUBO DOBIČKA ALI POSLOVNO ŠKODO. PO 
ZAKONU LAHKO ZAVRNEMO ODGOVORNOST ZA VSO ŠKODO TAKŠNE VRSTE. 
 

NOLAN® SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA LAHKO KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OPOZORILA 
SPREMENI ZNAČILNOSTI, FUNKCIJE, KOMPATIBILNOST IN PROGRAMSKO OPREMO PROIZVODA. 
 

V nekaterih državah ni dovoljeno omejiti ali neupoštevati naključne ter nenamerne škode, ali omejitve 
trajanja garancij; kot rezultat teh določb te omejitve morda za vas ne veljajo. 
Ta garancija nikakor ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom v nacionalni zakonodaji 
ali na pravice potrošnikov do prodajalca, ki jih določa nakupna/prodajna pogodba. 
Ta garancija velja v vsej Evropi ter predstavlja edino jasno garancijo, ki jo zagotavlja Nolan® glede prodaje 
svojih izdelkov. Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki jih zagotavlja Direktiva 1999/44/CE. 
Ta garancija prav tako ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom, še posebej z 
določbami Zakonodajnega odloka z dne 2. februarja 2002 št. 24. 
 

Italijansko besedilo te garancije v veljavi prevlada nad prevodi. 
 


