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TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET 
 

Onnittelemme N-Com tuotteen valinnasta. 
N-Com ESS MULTI-järjestelmä on valmistettu uusinta teknologiaa ja parhaimpia materiaaleja 
käyttämällä. 
Tarkista sopivat kypärämallit sivustolla www.n-com.it olevasta luettelosta. 
 
Firmware Versio: 1.0x 
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1. KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS 

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Ohjeiden laiminlyömisellä voi olla vaarallisia seurauksia. 
 
Huomio: Tuotetta ei voi käyttää virallisissa eikä ei-virallisissa kilpailuissa, moottoripyöräradoilla tai vastaavissa 

paikoissa. 
Huomio: N-Com ESS MULTI- järjestelmän asennus tuo 55 gramman lisäpainon kypärän ja muiden 

lisätarvikkeiden painon lisäksi. 
 
1.1. Tieturvallisuus 

Noudata kaikkia voimassaolevia tieliikennelakeja. Ajon aikana käsien tulee olla kiinni ohjaustangossa. N-Com -
laitteeseen tehtävät toimenpiteet tulee tehdä ajoneuvon ollessa pysähdyksissä. Erityisesti: 
 
 Kaikissa tapauksissa tieliikennelakien noudattaminen ja tarvittavien ohjausliikkeiden suorittaminen ovat 

etusijalla. 
 ESS MULTI järjestelmässä on hätäjarrutusvilkut (ESS – Emergency Stop Signal). ESS MULTI-järjestelmä EI 

korvaa moottoripyörän pysäytys- tai jarrutussignaaleja, eikä siis riitä yksin osoittamaan 
jarrutustapahtumaa.  

 Varmista, että hätäjarrutusvilkkujen (ESS – Emergency Stop Signal) käyttö ei ole voimassaolevan 
lainsäädännön vastaista siinä maassa, jossa matkustat. 
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1.2. Turvallinen käyttöympäristö 

 Älä laita matkapuhelinta tai N-Com järjestelmää päälle silloin, kun niiden käyttö on kiellettyä tai kun ne 
voivat aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. 

 Sammuta laitteet tankkauksen yhteydessä. Älä käytä N-Com – järjestelmää huoltoasemilla. Älä käytä 
laitetta kemikaalien tai palavien aineiden läheisyydessä. 

 Sammuta laite räjähtävien materiaalien läheisyydessä. 
 
1.3. Laitteen oikeaoppinen käyttö 

Käytä laitetta vain normaalissa asennossa, käyttöohjeiden kuvauksen mukaisesti. Älä yritä purkaa tai muokata 
mitään N-Com – järjestelmän osaa. 
 
Huomio: Järjestelmän virheellinen asennus kypärään saattaa muuttaa kypärän aerodynaamisia ja 

turvallisuusominaisuuksia, aiheuttaen vaaran. Asenna N-Com – järjestelmä tuotteen ohjeissa kuvatulla 
tavalla. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä N-Com – jälleenmyyjään. 

 
1.4. Valtuutettu henkilökunta 

Vain valtuutettu henkilökunta voi korjata laitetta. Vian ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. 
Kypärä on turvalaite. Kypärän ja sen elektronisten osien väärinkäyttö on vaarallista ja johtaa takuun 
raukeamiseen. 
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1.5. Lisätarvikkeet ja akut 

 Käytä vain Nolanin hyväksymiä lisälaitteita ja akkuja.  
 Muun merkkisten laitteiden käyttö voi olla vaarallista ja johtaa takuun laukeamiseen. 
 Lisätarvikkeiden hankintaa varteen käänny jälleenmyyjän puoleen. 
 Irrottaessasi syöttökaapelin mistä tahansa lisälaitteesta tai laturista, tartu pistokkeeseen ja vedä siitä älä 

vedä kaapelia. 
 Älä käytä akkuja eri tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu. 
 Älä koskaan käytä viallisia akkulatureita tai akkuja. 
 Älä vie akkua oikosulkuun. 
 Säilytä akkua 0° / +32°C (Latautuu);  -20° / +55°C (Käytössä) asteen lämpötilassa. 
 Tulipalon tai räjähdyksen vaara: älä heitä akkua tuleen tai altista sitä liian korkeille lämpötiloille! 
 Älä heitä akkuja pois talousjätteiden mukana. Hävitä akut paikallisia säädöksiä noudattaen. 
 Älä käytä kypärää akun latauksen aikana. 
 Kypärää ei saa jättää lasten ulottuville ilman valvontaa, sillä akkujen käsitteleminen saattaa aiheuttaa 

vakavia terveydellisiä haittoja lapsille. 
 
ESS MULTI-järjestelmän akku Li-Po 523450P Litio 3,7 – 1000 mAh 
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1.6. Hävitys 

Irrottaaksesi N-Com – järjestelmän kypärästä noudata käyttöohjeita. Irrotuksen jälkeen noudata seuraavia 
hävitysohjeita: 
 

 

 Rastittu keräyssäiliö tarkoittaa, että EU:n sisällä tuote kuuluu ongelmajätteisiin. 

 Tämän laitteen lisäksi säädöstä sovelletaan kaikkiin tällä merkillä merkittyihin lisäosiin. Älä 
hävitä näitä tuotteita sekajätteen seassa.  

 Laitteiden oikeaoppinen hävitys estää mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten 
terveyteen. 

 Lisätietoja varten, ota yhteys kuntaan, ongelmajätteiden hävityspalveluun tai liikkeeseen, josta tuote 
hankittiin. 
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2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

 

 
ESS MULTI-järjestelmä 

 
 

USB mini kaapeli Kiinnitysjalat 

TOIMINTONÄPPÄIN 
 

TURVALUKKO 

 

LED-VALOT 
SIVUILLA 

 

LED-VALOT 
SIVUILLA 

 

LED-VALOT KESKELLÄ 
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3. ASENNUS 

3.1. Järjestelmän asennus 

ESS MULTI-järjestelmä asetetaan kypärän takaosaan varusteisiin kuuluvilla kiinnikkeillä. 
 
 Puhdista huolellisesti kypärän pinta, johon kiinnikkeet asetetaan; 
 Avaa sivuilla olevat LED -valot, kuvassa 1 osoitetulla tavalla; 
 Varmista, että turvalukko on nostettu ylös oikein, kuten kuvassa 2 on osoitettu. Jos turvalukko on kiinni, 

nosta se ylös, kuten kappaleessa “Poistaminen” on esitetty; 
 Aseta kiinnitysjalat laitteeseen (kuva 3); 
 Tarkista, että e-box on aseteltu oikein kypärän ulkokuoreen. 
 

  
kuva 1 kuva 2 Kuva 3 
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Kypärän tyypistä riippuen, vaihda tarvittaessa yksi tai useampi matala kiinnike korkeaan, kunnes ne on asetettu 
siten, että saadaan hyvä kiinnitys kypärään (kuva 4-7). 
 

    
Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7 

 
Tärkeää: ESS MULTI-järjestelmä täytyy asettaa siten, että se on ajon aikana  pystyasennossa tai kallistuneena 

enintään +/-30° pystyasentoon nähden, jolloin moottoripyörän kolmiakselinen kiihtyvyysmittari pystyy 
toimimaan oikein. Valitse käytössä olevan kypärän  ja ajotyypin mukaiset kiinnikkeet (korkeat-matalat) 
oikean asennon saamiseksi. 
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 Poista kiinnikkeiden suojakelmut ja aseta järjestelmä kypärään; 
 Sulje turvalukko alaspäin painamalla, kuten kuvassa 9 on osoitettu; 
 
Tärkeää: Mikäli kiinnittyminen ei onnistu hyvin, irrota kiinnike välittömästi kypärästä ja asettele se uudelleen. 

Katso seuraavasta kappaleesta ohjeet järjestelmän poistamiseksi. 
 

  
kuva 8 kuva 9 kuva 10 
 
Huom.: Täydellinen kiinnittyminen kestää enintään 24 tuntia. Sinä aikana ei kypärää saa altistaa sään 

vaihteluille. Älä poista järjestelmää  kiinnitysjaloista ennen kuin on kulunut 12 tuntia. 
Huom.: Kun tarra on kiinnitetty paikalleen, ei sitä voida enää käyttää toisessa kohdassa. Kun se on poistettu, on 

se vaihdettava uuteen. 
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3.2. Järjestelmän poistaminen 

 Nosta ylemmän kiinnikkeen turvalukko litteäpäisellä ruuvimeisselillä (tai vastaavalla) kuvassa 11 
osoitetulla tavalla. 

 Irrota ESS MULTI kiinnitysjaloista (kuva 12); 
 Poista kiinnitysjalat kypärästä. 

 

  
kuva 11 kuva 12 
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4. PERUSTOIMINNOT 

ESS MULTI-järjestelmään kuuluu valikko, jossa on kolme 
toimintatilaa: HÄTÄJARRUTUSVALO, POSITIOVALO, HEIKON 
NÄKYVYYDEN VALO. 
 
Kun haluat vierittää toimintovalikkoa, paina lyhyesti 
toimintonäppäintä. Jokaisella painalluksella järjestelmä 
siirtyy seuraavaan tilaan.  

 

TILA TOIMINNOT 

0 PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ       
Järjestelmän päälle/pois päältä  kytkentä 
Asetustila 

1 HÄTÄJARRUTUSVALO Hätäjarrutuksen merkkivalo 

2 POSITIOVALO 
Hätäjarrutuksen merkkivalo. 
Kiinteä positiovalo. 

3 HEIKON NÄKYVYYDEN VALO 
Hätäjarrutuksen merkkivalo. 
Heikon näkyvyyden vilkkuva valo 
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Päällekytkentä 
Praina toimintonäppäintä, kunnes keskellä oleva LED-valo syttyy. Jokaisella 
painalluksella järjestelmä siirtyy 1- tilaan. 

Pois päältä kytkentä 
Järjestelmä kytketään pois päältä asettamalla se 0-tilaan. Paina lyhyesti 
toimintopainiketta, ja vapauta se siirtyäksesi tilasta toiseen.  Keskimmäisen LED-valon 
vilkkuminen 4 kertaa ilmaisee järjestelmän olevan pois päältä kytkettynä. 

 

Huom.: Hätäjarrutusvilkkujen toiminto tulisi kytkeä pois päältä kuljettajan kypärästä, silloin kun 
moottoripyörässä on mukana myös matkustaja. 

 
4.1. On / Off Toiminto 

Järjestelmää ei tarvitse kytkeä päälle ja pois päältä aina kun moottoripyörää käytetään: kolmiakselisen 
kiihtyvyysmittarin ansiosta ESS MULTI-järjestelmä menee  “syvään lepotilaan” (virransäästötila) jos kypärä pysyy 
liikkumattomana yli 60 sekunnin ajan. Järjestelmä palautuu virransäästötilasta heti kun liike käynnistyy 
uudelleen. 

TOIMINTONÄPPÄI 
 LED-VALOT  

KESKELLÄ 

LED-VALOT 
SIVUILLA 

 

LED-VALOT 
SIVUILLA 
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5. HÄTÄJARRUTUSVILKUT (1-tila) 

ESS MULTI-järjestelmässä on  lisäksi hätäjarrutusta ilmaiseva LED-valo. Hätäjarrutuksessa ESS-järjestelmän 
kaikki LED-valot vilkkuvat muutaman sekunnin ajan. 
 
Jarrutusvalon herkkyys voidaan säätää kolmelle eri tasolle: 

 Matala: Jarrutusvalo syttyy vain erittäin voimakkaissa jarrutuksissa 
 Keskitaso 
 Korkea: Jarrutusvalo syttyy myös kevyissä jarrutuksissa 

 
ESS MULTI-järjestelmä on esiasetettu tasoon KORKEA. Toimi seuraavasti tason muokkaamiseksi:  

 Aseta järjestelmä  Setting-tilaan (ESS MULTI-järjestelmän ollessa pois päältä kytkettynä, pidä 
toimintapainike alaspainettuna yli 6 sekunnin ajan, kunnes keskellä olevat LED-valot alkavat 
vilkkua nopeasti); 

 ASETUS MATALAAN TASOON: pidä toimintopainike alaspainettuna kunnes LSD-valot vilkkuvat 
kerran. Vapauta painike valintasi vahvistamiseksi. Järjestelmä menee pois päältä. 

 ASETUS KESKITASOON: pidä toimintopainike alaspainettuna kunnes LED-valot vilkkuvat kaksi 
kertaa. Vapauta painike valintasi vahvistamiseksi. Järjestelmä menee pois päältä. 

 ASETUS KORKEAAN TASOON: pidä toimintopainike alaspainettuna kunnes LED-valot vilkkuvat 
kolme kertaa. Vapauta painike valintasi vahvistamiseksi. Järjestelmä menee pois päältä. 

 
Tasolta toiseen siirtyminen tapahtuu 
seuraavasti:  
 
Huom.: Hätäjarrutusvalon toiminto on aktivoituna tiloissa 1,2,3. 
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6. POSITIOVALO ( 2-tila) 

Positiovalon avulla voidaan ESS-järjestelmän sivuilla olevat LED-valot aktivoida ja pitää ne jatkuvasti päällä  
käytön aikana. 
 
Kaikki LED-valot vilkkuvat, jos hätäjarrutusvalon toiminto  aktivoituu jarrutuksen aikana. 
 
 
7. HEIKON NÄKYVYYDEN VALO ( 3-tila) 

Heikon näkyvyyden valon avulla voidaan olla paremmin näkyvissä sumussa tai muissa heikon näkyvyyden 
tilanteissa. Jos se aktivoidaan, ESS-järjestelmän sivuilla olevat LED-valot vilkkuvat ajoittain. 
 
Kaikki LED-valot vilkkuvat, jos hätäjarrutusvalon toiminto aktivoituu jarrutuksen aikana. 
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8. AKKU  JA  LATAUS 

8.1. Akku vähissä merkinanto 

Järjestelmän ollessa toiminnassa, se antaa merkinnän kun akun lataus riittää vielä noin 1 tunnin ajan. 
Näppäimistön LED-valot alkavat vilkkua “SÄÄSTÖ”-tilan ilmaisemiseksi. Merkinanto toistuu 10 minuutin välein.  
 
8.2. Järjestelmän lataus 

 
kuva 13 

 Järjestelmä ladataan kytkemällä se USB-pistorasiaan toimitukseen 
sisältyvän mini USB-kaapelin avulla. 

 Latauksen aikana ESS MULTI-järjestelmän ylemmät LED-valot 
vilkkuvat. 

 Kun akku on ladattu, LED-valot sammuvat. 

 
Huom.: Jos laitetta pidetään pitkän aikaa (muutaman kuukauden) lataamattomana, ei laitetta ehkä pystytä 

kytkemään päälle latausvaiheen alussa, koska jännite on laskenut minimirajan alapuolelle. 
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9. RAJOITETTU TAKUU 

Tällä RAJOITETULLA TAKUUTODISTUKSELLA Nolangroup antaa tässä mainitulle tuotteelle normaalissa käytössä 
ilmeneviä materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun. 
 
Suosittelemme: 
 Lukemaan varoitukset ja huomiot turvallisuussyistä ja laitteen toiminnan takaamiseksi 
 Huomioimaan takuun ehdot ja rajoitukset. 
 Säilyttämään kuitin. Kuittia tarvitaan laitteessa ilmenevien vikojen korjaukseen takuun 

voimassaoloaikana. Tuote tulee viedä liikkeeseen, josta se on ostettu. 

 
9.1. Takuun kate 
Mikäli tuotteessa ilmenee jokin takuun kattama vika kaksi (2) vuotta kuittiin merkitystä ostopäivästä, 
Nolangroup takaa tuotteelle huollon tai korvaa tuotteen Nolan-valtuutetuissa huoltoliikkeissä. Nolangroup 
antaa laitteelle tarvittavan huollon ja korvaa kaikki kulut ellei vika johdu jostain seuraavassa kappaleessa 
”Takuun rajoitukset ja poikkeukset” mainituista syistä. 
 
9.2. Takuun rajoitukset ja poikkeukset 
Tämä takuu kattaa ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheet. Nolangroup ei ole vastuussa muista syistä 
aiheutuneista vioista. Rajattu takuu ei ole voimassa esim. seuraavissa tapauksissa: 
 
 Normaalista käytöstä tai käyttöolosuhteista aiheutuneita vahinkoja 
 Nolangroup antamien käyttöohjeiden laiminlyömisestä, väärinkäytöstä, tai huollon laiminlyömisestä 

aiheutuneita vahinkoja 
 Laitteen sisäisten ja ulkoisten osien ylläpidon laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot 
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 Onnettomuudesta aiheutuvat vahingot 
 käyttäjän tai kolmannen osapuolen tekemät muutokset kypärään tai N-Com –järjestelmään; 
 Laitteen altistaminen haitallisille kemiallisille aineille, jotka aiheuttavat värivaihteluita tai muita 

vahinkoja 
 N-Com tuoteperheeseen kuulumattomien tuotteiden käyttö lisälaitteina 
 Takuu ei kata korjauksia, jotka johtuvat kastumisesta, luonnonmullistuksista tai muusta sääilmiöstä, 

muutoksista tai joutumisesta nesteiden kanssa kosketuksiin  
 Kypärän sisäiset osat eivät ole vesitiiviitä ja jokainen altistaminen sateelle, kosteudelle, nesteille tai 

ruoalle saattavat vaurioittaa N-Com –järjestelmän sähkölaitteita. Nolan ei ole vastuussa tällaisista 
vahingoista. 

 takuu ei kata kuluvia osia kuten esim. akkulaturia ja yhdyskaapeleita eri N-Com –järjestelmien välillä tai 
N-Com –järjestelmän ja muiden laitteiden välillä. 

 koska järjestelmä, jonka kanssa matkapuhelimet toimivat ei ole  Nolangroup toimittama, Nolangroup ei 
ole vastuussa järjestelmän toiminnasta, saatavuudesta, verkon katteesta, palveluista. 

 Kun tuotetta käytetään muiden kuin Nolan-merkkisten tuotteiden kanssa, Nolangroup ei takaa 
tuotteen täydellistä toimimista, eikä hyväksy takuun alaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista. 

 Nolangroup ei ole vastuussa jos Nolan-tuote ei toimi täydellisesti matkapuhelimen tai muiden kuin 
Nolan-merkkisten tuotteiden kanssa. 

 Sisäisen elektronisen kortin tai Nolan-järjestelmän muiden sisäisten osien paikoiltaan poistaminen 
aiheuttaa takuun menettämisen. 

 Takuu ei sisällä normaaleista tai erityisistä kypäränkäyttötilanteista aiheutuneita häiriöitä, kuten kypärän 
epämukavuus, tuulen humina. 
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Nolangroup ei ole missään tapauksessa vastuussa onnettomuuksista tai kuolemaan johtavista tapauksista 
(mukaan lukien ilman rajoituksia henkilövahingot), joiden syynä on Nolangroup-tuotteiden käyttöohjeiden 
laiminlyöminen. 
 
9.3. Rajoitetun takuun voimassaoloaika 
Tämä takuu on voimassa vain, jos oston yhteydessä ostaja täytti takuun rekisteröintilomakkeen, josta tulee 
ilmetä seuraavat tiedot: 
 

 Tuotetunnus 
 Valtuutetun jälleenmyyjän nimi ja leima; 
 Tuotteen ostopäivä; 
 Ostajan nimi ja osoite 

 
Nolangroup varaa itselleen oikeuden hylätä takuun alaisen huollon, mikäli näitä tietoja on muokattu tai ne ovat 
vahingoittuneet tuotteen oston jälkeen. 
 
9.4. Viallisen tuotteen vaihtaminen ja valitukset 
Jotta tuote voidaan lähettää takuun alaiseen huoltoon, ostajan tulee viedä kypärä jälleenmyyjälle, jolta tuote on 
ostettu. Ostajan tulee ilmoittaa tuotteen vika, näyttää kopio ostokuitista sekä oikein täytetty takuun 
rekisteröintilomake (kts. yllä). 
ENNEN JÄLLEENMYYJÄN PUOLEEN KÄÄNTYMISTÄ, LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI. 
KAHDEN (2) VUODEN KULUTTUA OSTOPÄIVÄSTÄ TÄMÄ TAKUU EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VOIMASSA. 
Tuotteen huolto tai vaihto ei pidennä takuuta. Alkuperäinen ostopäivä on voimassa, vaikka tuote tai sen osia 
olisi vaihdettu tai huollettu. 
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Tuotteen vaihdetuilla tai huolletuilla elektronisilla osilla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu 
huoltopäivästä lukien, joka lisätään tuotteen alkuperäiseen takuuseen. 
Huolto tai osien vaihto voidaan suorittaa myös kierrätetyillä osilla, jotka toimivat moitteettomasti ja ovat 
samanarvoisia kuin uudet vastaavat osat. 
Laitteen huolletut tai vaihdetut osat ovat Nolangroup:n omaisuutta. 
 
OSTAJALLA ON OIKEUS VAIN EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN MUKAISIIN KORVAUKSIIN. 
TUOTTEELLE EI ANNETA SEN LISÄKSI MITÄÄN MUUTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA. 
NOLANGROUP TORJUU PAIKALLISEN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA KAIKKI OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN 
SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN 
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. JOS PAIKALLINEN LAKI KIELTÄÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN KÄYTÖN, OLETETUN 
TAKUUN VOIMASSAOLO RAJOITTUU EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAAN. 
NOLANGROUP PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TEKNISIIN MUUTOKSIIN ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA. 
 
Eräät osavaltiot ja maat eivät salli oletetun takuun kestoa koskevia rajoituksia tai satunnaisten tai 
seuraamuksellisten vahinkojen korvausvastuun rajoittamista tai poissulkemista, joten edellä mainitut rajoitukset 
eivät mahdollisesti koske sinua. 
Tämä takuu ei riko kansallista kuluttajansuojalakia eikä kuluttajan oikeuksia jälleenmyyjää kohti koskien 
/hankintaa/myyntiä. 
Tämä takuu on voimassa koko Euroopan alueella ja ainoa Nolangroup antama takuu liittyen omien tuotteiden 
myyntiin. Takuusopimus ei riko EU-direktiiviä 1999/44/EY. 
Tämä takuu ei riko kuluttajansuojalakia (ITA D.Lgs. 2/02/2002 n. 24). 
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9.5. Tuotteen tunnistus 

 
 
 

N-Com tuotteet ovat tunnistettavissa koodin perusteella, jonka avulla tuote voidaan 
jäljittää ja tunnistaa. 
 
Tunnistekoodi on ESS MULTI-järjestelmään kiinnitetyssä tarrassa sekä 
myyntipakkauksen ulkopuolella. 

 



 

 

10. TAKUUN REKISTERÖINTILOMAKE 

 
Tuotteen nimike ESS MULTI 
 

Tunnus              
 

Ostajan yhteystiedot 
 

Etunimi  
  

Sukunimi  
 

Osoite   
  
 

Puh  
 

Sähköposti  
 

Jälleenmyyjän leima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostopäivä  
 


