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TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET 
 
 
Onnittelemme N-Com-tuotteen valinnasta. 
 
N-Com B601 –järjestelmän valmistuksessa on hyödynnetty uusinta teknologiaa ja 
parhaimpia materiaaleja. Pitkän testauksen ja järjestelmän yksityiskohtaisen kehittelyn 
ansiosta olemme saavuttaneet parhaan mahdollisen äänentoiston laadun.  
 
Jos tahdot lisätietoja B601-mallista, ladata ohjeet PDF-muodossa ja asentaa uusimman 
laitelmistoversion, käy sivulla www.n-com.it   
 

 
Firmware Versio: 1.x.x 
 

 
SÄÄDÖSVIITTAUKSET 
N-Com tuotteet täyttävät seuraavat EU-direktiivit: 
 

B601 
Bluetooth-järjestelmä on valmistettu seuraavien EY-direktiivien yleisten 
turvallisuusvaatimusten ja määräysten mukaisesti: RED 2014/53/EU, 
2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU 

 
Akku Direktiivi 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE BAT, 2014/30/EU 
 

Vaatimuksenmukaisuustodistuksen voi ladata osoitteesta www.n-com.it (Download section). 

 

Model: B601 R 
PMN: N-Com B601 R 

FCC ID: 
Y6MNCOM18 

IC: 
9455A-NCOM18  

 
R-NZ  

 

Bluetooth® -merkki ja -logot ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. 
Kaikki N-Com:n vastaavien merkkien käyttö on luvanvaraista toimintaa. Muut tuotemerkit ja 
kauppanimet ovat niiden omistajien omaisuutta.   
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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 B601- järjestelmän asennus tuo 105 gramman lisäpainon kypärän ja muiden 

lisätarvikkeiden painon lisäksi. 
Varoitus: Kypärän sisällä olevat N-Com-järjestelmän elektroniikkaosat eivät ole vedenkestäviä. Vältä 

kypärän sisäosan sekä pehmusteiden kastuminen, jotta järjestelmä ei vaurioituisi. Jos kypärän sisälle 
pääsee vettä, poista kypärän pehmuste ja anna kuivua ilmassa. 

 

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: 
• Asenna puhelimeen automaattivastaus (kts. puhelimen käyttöohjeet). 
• Mikäli puhelimessa ei ole kyseistä toimintoa, pysäytä kulkuneuvo tieliikennelain sallimaan 

paikkaan ennen puheluun vastaamista. 
• Älä soita puheluja ajon aikana. Pysäytä kulkuneuvo tieliikennelain sallimaan paikkaan soittaaksesi 

puhelun. 
• Säädä äänenvoimakkuus niin, ettei se aiheuta häiriötä ajon aikana eikä estä ulkopuolisten äänien 

kuulemista. 
• Älä käytä matkapuhelinta tai muita N-Com-järjestelmään kytkettyjä laitteita ajon aikana. 
• Kaikissa tapauksissa tieliikennelakien noudattaminen ja tarvittavien ohjausliikkeiden suorittaminen 

ovat etusijalla. 
 

1.2. Turvallinen käyttöympäristö 

• N-Com:n käyttöä koskevat kaikki samat säännöt kuin matkapuhelimien käyttöä. 
• Älä laita N-Com-järjestelmää tai matkapuhelinta päälle silloin, kun niiden käyttö on kiellettyä tai 

kun ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita tai häiriötä erilaisille elektronisille laitteille. 
• 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. Häiriöt 

Kaikki matkapuhelimet ja langattomat signaalien lähetyslaitteet ovat alttiita häiriöille, jotka saattavat 
vaikuttaa laitteen ja siihen kytkettyjen laitteiden toimintaan. Tällaisia häiriöitä ei voida katsoa N-com-
järjestelmästä johtuviksi. 
 

1.4. Laitteen oikeaoppinen käyttö 

Käytä laitetta vain normaalissa asennossa, käyttöohjeiden kuvauksen mukaisesti. Älä yritä purkaa tai 
muokata mitään N-Com-järjestelmän osaa. 
 
Huomio: Säädä N-Com-järjestelmän ja tähän kytkettyjen audiolähteiden äänenvoimakkuutta ennen 

järjestelmän käyttämistä tiellä. 
Huomio: Liian kova äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa. 
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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. 

Huomio: muiden laitteiden käyttö ei saa vaikuttaa ajoneuvon ajoon. Käsittele elektronisia laitteita ja 
N-Com-järjestelmää vain ajoneuvosi ollessa kokonaan pysähtynyt, liikennesääntöjä noudattaen. 

 

1.5. 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. 
 

1.6. 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. 
• Kun irrotat syöttökaapelin mistä tahansa lisälaitteesta tai laturista, tartu pistokkeeseen ja vedä 

siitä – älä vedä kaapelista. 
• Älä käytä akkuja eri tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu. 
• Älä koskaan käytä viallisia akkulatureita tai akkuja. 
• Älä vie akkua oikosulkuun. 
• Säilytä akkua 0° / +45°C (Latautuu); -20° / +60°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. 
 
B601-järjestelmän akku PL743530P LiPo 3,7V – 800 mAh 
 

1.7. 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. 

• Jälleenmyyjä takaa, että se ottaa käytetyn laitteen vastaan ilmaiseksi uuden laitteen 
toimitushetkellä Euroopan unionissa, kunhan kyseiset laitteet vastaavat toisiaan. 

• Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys kuntaan, ongelmajätteiden hävityspalveluun tai liikkeeseen, 
josta tuote hankittiin. 
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2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

N-Comin B601 –pakkaus sisältää: 
 

 
N-Com B601  

 

 

 

USB mini kaapeli 
 

Klipsillä varustettu mikrofoni 
 

 

 

 

 

Näppäimistö-adapteri 
N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x) 

Avain 
 
 

Tarranauhat kuulokkeita 
varten 
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3. ASENNUS KYPÄRÄÄN 

Tärkeää: Tuotteessa oleva tunnistekoodi tulee kopioida ennen N-Com-järjestelmän asentamista (ks. 
kappale 16.5). 
 
B601-järjestelmä voidaan asentaa Nolanin kypäriin, joissa on N-Com B601 järjestelmä. Yhteensopivat 
mallit voit nähdä sivustolla www.n-com.it. 
 

• Ennen kuin asennat B601-järjestelmän kypärään, varmista järjestelmän oikea käynnistys. Pidä “n” 
painike alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes näppäimistön sininen LED merkkivalo syttyy 
ja kuulokkeissa kuuluu äänimerkki. Suorita nyt asennustoimenpide.  

• Poista poskisuojat (katso kypärän käyttöohje). 
• Poista kypärän reunasuojan ruuvi sopivalla avaimella (Kuva 1). 
• Poista reunasuoja kokonaan kuvassa 1 osoitetulla tavalla, poistaen näin myös pehmusteen. 
• Poista “N-Com” tulpat, jotka sijaitsevat kuvun reunasuojassa kypärän takaosassa ja vasemmalla 

puolella. 
 

 
Kuva 1 

 
Kuva 1 – KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N87, N100-5 

 
• Ennen N-Comin asennusta, poista kaikki mahdolliset vaahtomuovit kypärästä.  
 

 
Vaihtoehto 1 

 
Vaihtoehto 2 

 
Huim.: Säilytä kypärän sisus siltä varalta, että haluat käyttää kypärää ilman N-Com järjestelmää. 
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3.1. B601-järjestelmän asennus kypärään 

 
Kuva 2 

• Liitä mikrofonin liitin vastakappaleeseen 
nuolten osoittaman suunnan mukaisesti 
(kuva 2). 

 
HUOMIO: Mikrofonin asentoa voi säätää. Katso 
säätötavat luvusta 3.2. 

 

 
Kuva 3 

• Aseta järjestelmä paikalleen kypärän 
takaosaan ja työnnä se syvennyksen pohjaan 
asti (Kuva 3). 

 

 
Kuva 4 

Huom: asentaaksesi kaapelit ja mikrofonin 
kypärään N100-5, seuraa paketista löytyviä 
ohjeita. 

 
• Asettele johto kypärän sisäpuolelle ja 

napsauta oikeanpuoleinen lukitus hyvin kiinni 
(Kuva 4). 

 

 
Kuva 5 

• Aseta mikrofoni paikalleen kypärän oikealle 
puolelle ja työnnä metallinen puomi 
leukasuojan kehikossa olevaan uraan (Kuva 
5). 
 
Huomio: Varmista, että mikrofonin 
kiinnikkeen tekstillä “n” varustettu puoli on 
kypärän sisäosaa vasten. 
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Kuva 6 

Huom: asentaaksesi näppäimistön N87, N80-8 ja 
N100-5 kypäriin, seuraa kunkin omasta paketista 
löytyviä ohjeita. 
 
• Asettele johto kypärän sisäpuolelle ja 

napsauta vsemmanpuoleinen lukitus oikein 
kiinni. 

• Kiinnitä näppäimistö kypärään ja sulje 
lukitukset. 

• Avaa B601-järjestelmän kumikorkki. 
• Kiinnitä reunasuoja takaisin paikalleen 

ruuvilla. 
 

KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N100-5 – kaapeleiden ja mikrofonien asennus 
 
Oikean kaapelin ja mikrofonin asennus: 

• Nosta poskipehmusteen muovisuoja (Kuva 7). 
• Työnnä mikrofoni napinläven sisään (Kuva 8) ja kiinnitä paikoilleen, asettaen mikrofoni kypärän 

reunalistassa olevaan vakoon (kuva 9). 
Huomio: Varmista, että mikrofonin kiinnikkeen tekstillä “N-Com” varustettu puoli on kypärän 
sisäosaa vasten. 

• Aseta kaapeli kypärän sisään ja aseta Oikea kiinnike paikoilleen (Kuva 10). 
• Aseta poskipehmusteen muovisuoja takaisin paikoilleen kiinnittämällä se kahden suojakoukun 

taakse (Kuva 11). 
 

 
Kuva 7 

 
Kuva 8 

 
Kuva 9 

 
Kuva 10 
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Kuva 11 

 
 

 

KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N100-5 – kaapeleiden ja mikrofonien asennus 
 
Vasemman kaapelin asennus: 

• Nosta poskipehmusteen muovisuoja (Kuva 12). 
• Aseta kaapeli kypärän sisään ja kiinnitä vasen kiinnike paikoilleen (Kuva 13). 

Aseta poskipehmusteen muovisuoja takaisin paikoilleen kiinnittämällä se kahden suojakoukun 
taakse (Kuva 14). 

 

 
Kuva 12 

 
Kuva 13 

 
Kuva 14 
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KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N87, N80-8, N100-5 – näppäimistön asettelu 
 

Tärkeää: Näppäimistön asennus kypäriin N87, N80-8 ja N100-5 vaatii pakettiin kuuluvan 
“NÄPPÄIMISTÖ-ADAPTERI”-lisäosan käyttämistä. 
 

ADAPTERIN KIRJAIN YHTEENSOPIVAT KYPÄRÄT 
A N100-5/PLUS, N87/PLUS 
C N80-8 

 

• Aseta näppäimistön flex-kaapeliin, tässä kypärässsä käytettävä kannatin (kuva 15). 
• Käännä näppäimistön alustaa niin, että se on  kuvassa 16 osoitetulla tavalla ja kiinnitä se 

näppäimistöön. 
• Asettele johto kypärän sisäpuolelle ja napsauta vasemmanpuoleinen lukitus oikein kiinni (Kuva 

17). 
• Avaa B601-järjestelmän kumikorkki. 
• Aseta kuvun reunasuoja takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvilla. 
• Kiinnitä näppäimistö kypärään niin, että kiinnittimet sulkeutuvat hyvin (kuva 18). 
• Näppäimistön oikea asettelu on osoitettu kuvissa 19, 20.  

 

 
Kuva 15 

 
Kuva 16 

 
Kuva 17 

 
Kuva 18 

 
Kuva 19 

 
Kuva 20 
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• Aseta oikea ja vasen kaiutin paikoilleen polystyreenistä valmistetuihin poskisuojiin. Mikäli tarpeen, 
käännä kaiuttimia hieman. Jos tarpeen, kiinnitä ne mukana toimitetuilla tarroilla. 

• Asenna pehmusteet takaisin paikalleen.  
 

3.1. Mikrofonin säätö 

B601-järjestelmässä mikrofonin asentoa voidaan säätää. Näin se on helpompi asettaa eri 
kypärämalleihiin. Toimi seuraavasti: 
• Avaa mikrofonin varressa oleva klipsi vipuvoimalla, katso kuvaa 21. 
• Säädä mikrofonia (kuva 22). 
• Sulje klipsi (kuva 23). 
 

 
Kuva 21 

 
Kuva 22 

 
Kuva 23 

 
Hyvän äänensiirron takaamiseksi pehmustettu mikrofoni kannattaa laittaa suun viereen. 
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3.2. B601-järjestelmän poisto kypärästä 

 
Kuva 24 

B601 järjestelmä poistetaan kypärästä 
seuraavasti: 
 
• Poista poskipehmusteet ja kuvun 

reunasuojus. 
• Poista näppäimistö kuvusta kuvassa 24 

osoitetulla tavalla. 

 

KOSKEE VAIN KYPÄRÄÄ N87, N80-8, N100-5 – näppäimistön poistaminen 
 

• Poista näppäimistö kuvusta työntämällä kuvassa 25 osoitetulla tavalla. 
• Käännä näppäimistöä vastapäivään (kuva 26). 
• Poista poskipehmusteet ja kuvun reunasuoja. 
 

 
Kuva 25 

 
Kuva 26 

 

 
Kuva 27 

• Avaa kuvun oikealla ja vasemmalla olevat 
lukitukset työntämällä litteäpäisellä 
ruuvimeisselillä (tai vastaavalla) ylöspäin, 
kuvassa 27 osoitetulla tavalla. 

 

 
Kuva 28 

• Poista B601-järjestelmä kokonaan kypärästä 
litteäpäisen ruuvimeisselin (tai vastaavan) 
avulla ja aseta poskipehmusteet ja 
reunatiiviste takaisin paikoilleen. 
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4. PERUSTOIMINNOT 

Huomio: Ennen kuin käytät N-Com-laitetta ensimmäistä kertaa, lataa akku täyteen (jätä lataukseen 
ainakin 10 tunniksi). Saadaksesi kaiken irti akun suorituskyvystä kannattaa ensimmäisten 
latauskertojen aikana suorittaa lataus kokonaisuudessaan loppuun. Seuraavilla kerroilla on 
mahdollista jättää akku lataukseen myös lyhyemmäksi ajaksi. Parhaan akunkeston saat lataamalla 
akun aina täyteen.  
 

Päällekytkentä 
Pidä “n” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes led-valot 
syttyvät ja varoitusääni kuuluu. 

Pois päältä kytkentä 
Pidä “n”-näppäin alaspainettuna noin 6 sekunnin ajan, kunnes led-valot 
syttyvät ja varoitusääni kuuluu. 

 

4.1. Äänen säätäminen 

Ääntä voi helposti säädellä painamalla “” tai “” -näppäimillä. Akustinen ääni kuuluu kun ääni 
saavuttaa maksimi- tai minimitason. 
 
Ääni on omanlaisensa jokaisesta äänilähteestä riippuen. Kun se on kerran säädetty tiettyä lähdettä 
varten (puhelu, radio ja Mp3-soitin), laitteisto muistaa sen sammuttamisen jälkeen.  
Jos ääni on kuitenkin asennettu stand-by -tilan aikana, se vaikuttaa kaikkien äänilähteiden 
äänitasoihin. 
 

4.2. Monikieliset ääniviestit 

N-Com järjestelmän ominaisuutena ovat ääniviestit, jotka tarjoavat informaatiota järjestelmästä sekä 
käytössä olevista toiminnoista. 
Oletuskieli on englanti. Oletuskielen voi vaihtaa lataamalla uusimman ohjelmiston kypäräpuhelimeen, 
N-Com EASYSET –ohjelman kautta. Hae apua oletuskielen vaihtoon verkosta, www.n-com.it sivuston 
SUPPORT-osiosta. 
 
Valittavat kielet: Italia, Englanti, Ranska, Saksa, Espanja ja Hollanti. 
 

 

Toiminto on oletusasetuksena käytössä laitteessa. 
Voit laittaa “ÄÄNI-ILMOITUKSET” päälle/pois N-Com EASYSET –ohjelmalla. 

 

4.3. N-Com EASYSET 

 

“N-Com EASYSET” on ohjelma, joka auttaa hallitsemaan ja soveltamaan N-Com-
järjestelmää.  
Ohjelman voi ladata verkosta www.n-com.it “Download” -osiosta.  
Toiminnot, joita voidaan hallita myös N-Com EASYSET:n avulla, mainitaan kunkin ikonin 
alla erikseen. 
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5. CONFIGURE-VALIKKO 

Kaikki Bluetooth-liitännät ja muut säädöt suoritetaan tässä tilassa. 
Tuodaksesi järjestelmän “Configure”-tilaan (sammuneesta tilasta), paina ja pidä “n”-näppäintä pohjassa 
neljän sekunnin ajan, kunnes kuulet “Configuration” (“Configure”)-äänimerkin. 
 
Paina Asetusvalikossa (setting) “” ja “” nappuloita selataksesi valikon monia ominaisuuksia.  
Kohdat, jotka ovat merkitty “*”-merkillä, voit sallia / estää tai ottaa komennot käyttöön painamalla “n”-
näppäintä. 
 
“Kokoonpano”-valikon ominaisuudet ovat: 
A. Puheliminen yhdistäminen (luku 6) 
B. Intercom:n yhdistäminen (luku 12) 
C. Universal Intercom:n yhdistäminen (luku 13) 
D. Toisen puhelimen yhdistäminen (luku 8) 
E. Pikavalinta * (luku 7.1) 
F. Smart Navi System (luku 9) 
G. Poista kaikki yhteydet * 

Poistaaksesi kaikki Bluetooth-yhteydet, jotka näkyvät laitteen muistissa, paina “” tai “”–
näppäintä, kunnes kuulet “Delete all pairings” (“Poista kaikki yhteydet”)-äänimerkin.  
Paina “n”-näppäintä poistaaksesi kaikki Bluetooth-laitteet muistista. 

H. Aseta uudelleen *  
Asettaaksesi laitteen takaisin tehdasasetuksille, paina “” tai “”-näppäimiä kunnes kuulet 
“Reset” (“Aseta uudelleen”)-merkkiäänen. 
Paina “n”-näppäintä asettaaksesi laitteen takaisin tehdasasetuksille.  

I. Valikosta poistuminen * 
Poistuaksesi “Asetukset”-valikosta, paina ) “” tai “” -näppäimiä, kunnes kuulet “Exit the 
configuration” (“Poistutaan valikosta”)-merkkiäänen. 
Paina “n”-näppäintä poistuaksesi valikosta.  
Jos mitään näppäintä ei paineta 10 sekunnin kuluessa, laite poistuu automaattisesti valikosta. 

 
 

6. PUHELIMEN TAI MUIDEN BLUETOOTH-LAITTEIDEN LIITTÄMINEN 

• Varmista, että B601 on kytketty pois päältä. 
• Vie järjestelmä “Configure”-valikkoon: paina “n” ja pidä pohjassa 4 sekuntia, kunnes kuulet 

“Configuration” (“Configure”)-äänimerkin. 
• Paina “”-näppäintä mennäksesi “Puhelimen kytkentä”-toimintoon. 
• Aktivoi laitteessa (älypuhelin, GPS, Mp3-soitin) Bluetooth-laitteiden haku. 
• Valitse N-Com-laite. Jos pyydetään salasana, syötä koodi 0000 (neljä nollaa). 
• Kahden laitteen välinen yhteys aktivoituu muutaman sekunnin kuluessa. 
 
Huomio: Kypärä ja matkapuhelin tallentavat liitännän, joten se ei katoa laitteiden sammuessa. Tämä 

vaihe suoritetaan siis vain yhden kerran. 
 

Automaattinen kytkentä 
Kun Bluetooth-laitteen liitäntä on suoritettu, kytkentä tapahtuu 
automaattisesti järjestelmän käynnistyksessä.  

Manuaalinen kytkentä 
Mikäli kytkentä ei onnistu automaattisesti, voidaan se suorittaa 
manuaalisesti Bluetooth-laitteella tai painamalla “n” näppäin 
alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 
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7. MATKAPUHELIN 

Kytkeäksesi matkapuhelimen B601-järjestelmään, seuraa kappaleessa 6 kuvattua menettelyä. 
 

Puheluun vastaaminen 
Paina lyhyesti mitä tahansa näppäintä kuullessasi 
soittoäänen. 

Äänivastaus (VOX phone) 

Kun kuulet soittoäänen, sano mikä tahansa sana kovaan 
ääneen. Voit aktivoida tai deaktivoida “VOX phone”-
toiminnon käyttämällä N-Com EASYSET-sovellusta. 
Toiminto ei ole päällä sisäpuhelinliitännän aikana. 

Äänipuhelu Pidä “n” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 

Puhelun keskeyttäminen/hylkääminen Pidä “n” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 

Puhelimen manuaalinen päällekytkentä Pidä “n” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 

 
7.1. Pikavalinta  

 

N-Com EASYSET sovellusta käyttäen, voit tallentaa 3 lempinumeroa, joihin voit soittaa 
“Speed Dial” –valikosta.  

 
Pikavalinta-numeroiden muistaminen 
 
Yhden tai useamman pikavalinta-numeron antaminen:  
• Vie järjestelmä “Configure”-valikkoon: paina sammutetusta järjestelmästä “n”-näppäintä ja pidä 

pohjassa 4 sekunnin ajan, kunnes kuulet “Configuration” (“Configure”)-äänimerkin. 
• Paina “” tai “” -näppäimiä kunnes kuulet “Speed Dial” (“Pikavalinta”)- äänimerkin. 
• Paina “n”-näppäintä. Kuulet “Speed Dial” ja “Phone connected” (“Pikavalinta” ja “Puhelin kytketty” 

)-äänimerkit. 
• Paina “” tai “” -näppäimiä valitaksesi pikavalinta-numerot, jotka haluat antaa. Muistiasetus 

varmistetaan “Speed Dial 1” / “Speed Dial 2” / “Speed Dial 3”  (“Pikavalinta 1” / “Pikavalinta 2” / 
“Pikavalinta 3” )-äänimerkeillä. 

• Soita puhelimestasi (joka on yhdistetty N-Com-järjestelmään) numeroon, jonka haluat antaa 
valitsemaasi pikavalinta-asemaan. Puhelu keskeytyy ennen etenemistä ja valittu numero 
tallennetaan tietyllä äänimerkillä (“Save Speed Dial 1” / “Save Speed Dial 2” / “Save Speed Dial 3” 
“Tallenna Pikavalinta 1” / “Pikavalinta 2” / “Tallenna Pikavalinta 3”). 

 
Tallennettujen numeroiden käyttäminen 
 
Päästäksesi “Pikavalinta”-valikkoon, paina samanaikaisesti “n” tai “”-näppäimiä (“Speed Dial” 
“Pikavalinta”) ja käytä sitten “” ja “”-näppäimiä selataksesi valikon sisältöä. 
 
Paina sitten “n”-näppäintä vahvistaaksesi valitsemasi toiminnon: 
 

• Last number redial (Soita uudestaan viimeisimpään numeroon) 
• Speed Dial 1 (Pikavalinta 1) 
• Speed Dial 2 (Pikavalinta 2) 
• Speed Dial 3 (Pikavalinta 3) 
• Cancelled (Peruuta) 
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Jos haluat poistua “Pikavalinta”-valikosta, paina “” tai “” –näppäimiä kunnes kuulet “Cancelled” 
(“Peruuta”)-merkkiäänen ja vahvista painamalla “n”-näppäintä. 
 
Huom: Jos 15 sekunnin aikana mitään näppäintä ei paineta, järjestelmä poistuu “Pikavalinnasta”. 
 

7.2. Puhelinneuvottelutoiminto 

Puhelun vastaanottaminen puhelimeen, joka on kytketty Bluetooth:n kautta B601:een, intercom 
keskeytyy hetkeksi. Haluttaessa voidaan puhelu kuitenkin jakaa toisen kypärän kanssa aktivoimalla 
intercom manuaalisesti puhelun aikana.  
 

Puhelinneuvottelutoiminnon 
käynnistäminen 

Paina puhelun aikana lyhyesti näppäintä “n”(kanava 1).  
Paina puhelun aikana 2 kertaa näppäintä “n” (kanava 2). 
Paina puhelun aikana 3 kertaa näppäintä “n” (kanava 3). 

Puhelinneuvottelutoiminnon 
lopettaminen 

Paina puhelun aikana lyhyesti näppäintä “n”. 

 
Huom: “Puhelinkokous”-toimintoa käytetään vain N-Com “900”/”600”-sarjan järjestelmissä. 
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8. KAHDEN PUHELIMEN (TAI BLUETOOTH-LAITTEEN) HALLINTA 

B601-järjestelmä pystyy muodostamaan samanaikaisesti yhteyden kahteen Bluetooth-puhelimeen (tai 
laitteeseen).  
Toinen puhelin (lisälaite) voi vastaanottaa puheluita, mutta sillä ei voi soittaa. 
 
Toisen Bluetooth-puhelimen liitäntä (lisälaite): 
• Varmista, että B601 on kytketty pois päältä. 
• Vie järjestelmä “Configure”-valikkoon: paina “n”-näppäintä ja pidä pohjassa 4 sekunnin ajan, 

kunnes kuulet “Configuration” (“Configure”)-äänimerkin. 
• Paina “” –näppäintä, kunnes löydät “Second mobile phone pairing” (“Toisen puhelimen 

kytkeminen”)-toiminnon. 
• Aktivoi laitteessa (älypuhelin, GPS, Mp3-soitin) Bluetooth-laitteiden haku. 
• Valitse listalta N-Com -järjestelmä. Salasanaa kysyttäessä anna koodi 0000 (neljä nollaa). 
• Yhteys laitteiden välillä aktivoituu muutaman sekunnin kuluessa. 
 
Kun Bluetooth-kytkös on muodostettu kerran, yhteys toimii automaattisesti aina järjestelmän ollessa 
päällä. 
 
Jos haluat yhdistää älypuhelimen sekä navigaattorin samaan aikaan, on suositeltavaa parittaa 
älypuhelin ENSISIJAISENA laitteena (luku 6), ja navigaattori TOISSIJAISENA laitteena, seuraten yllä 
olevaa ohjeistusta. 
 
 

9. SMART NAVI SYSTEM 

“SMART NAVI SYSTEEMI” -toiminto antaa sinun kuunnella ohjeita älypuhelimen navigaattorista samalla, 
kun intercom-yhteys on päällä. Älypuhelimen navigaattorin viestinnän aikana intercom-yhteys 
keskeytyy automaattisesti ja käynnistyy taas uudelleen viestin päättyessä. 
 
“SMART NAVI SYSTEEMI” -toiminto on pois päältä oletusasetuksena. 
Voit laittaa tämän päälle tai pois Toiminnot valikosta (kappale 5). 
 
Huom. Kun Smart Navi Systeemi on päällä, kaikki älypuhelista tulevat äänet (esim. Viestin merkkiääni) 
pysäyttää hetkellisesti muut äänet. 
 

 

Voit aktivoida tai deaktivoida “SMART NAVI SYSTEM”-toiminnon käyttämällä N-Com 
EASYSET-sovellusta.  
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10. MUSIIKKI BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ 

Yhdistääksesi Mp3-soittimen B601-järjestelmään, seuraa kappaleessa 6 kuvattua menettelyä: 
 

Käynnistä musiikin toisto (Play)  Pidä näppäin “” alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan. 

Pysäytys (Pause) 
Laitteen ollessa toiminnassa, pidä näppäin “” alaspainettuna 
noin 2 sekunnin ajan. 

Seuraava raita (Skip) 
Laitteen ollessa toiminnassa, pidä näppäin “” alaspainettuna 
noin 4 sekunnin ajan. 

Edellinen raita (Rew) 
Laitteen ollessa toiminnassa, pidä näppäin “” alaspainettuna 
noin 4 sekunnin ajan. 

 

10.1. Musiikin jakaminen Bluetooth:n kautta (A2DP Jakaminen) 

Intercom-yhteyden aikana on mahdollista soittaa musiikkia painamalla “”-näppäintä noin 2 
sekunnin ajan. Musiikki kuuluu sekä kuljettajan, että matkustajan kypäräpuhelimista. 
 
Musiikin jakaminen keskeyttää intercom-keskustelun väliaikaisesti; kuitenkin, keskustelua voidaan 
jatkaa painamalla “”-näppäintä noin 2 sekunnin ajan. 
 
Huom: Intercomin kautta jaettua musiikkia voidaan hallita molemmista järjestelmistä, mikä voi 

esimerkiksi korvata soivan musiikkikappaleen samankaltaisella komennolla. 
Huom: “Musiikin jakamista” voidaan käyttää vain N-Com “900”/”600”-sarjan järjestelmissä. 
 
 

11. SATELLIITTINAVIGAATTORI MOOTTORIPYÖRÄÄN 

B601 on yhteensopiva yleisimpien moottoripyörissä käytettävien satelliittinavigaattorien kanssa – 
Lisätietoa ja yhteensopivat mallit voit nähdä sivustolla www.n-com.it 
 
Noudata kappaleessa 8 esitettyjä ohjeita satelliittinavigaattorin liittämiseksi B601-järjestelmään. 



 
 

21 

12. INTERCOM N-COM 

N-Com B601-järjestelmä mahdollistaa kommunikoinnin muiden N-Com-järjestelmien kanssa, noin 250 
m etäisyydellä (aukealla paikalla, ilman esteitä). Yhteydenpidon soveltamisala vaihtelee  käytettävien N-
Com järjestelmien mukaan. 
 
Tärkeää: Seuraavassa kuvailtu menettely liittyy ainoastaan B601 ja N-Com:n “900”/”600”-sarjan 
järjestelmien yhdistämiseen ja niiden väliseen toimintaan. 
Yhdistääksesi N-Com – järjestelmät, jotka kuuluvat muihin kuin “900”/”600”-sarjaan, tutustu 
kappaleessa 13 kuvailtuun menettelytapaan “intercom liitäntä - universal intercom”.  
 
Huom.: Yhteyden tehokkuus ja laatu voivat vaihdella suuresti esteiden, sääolosuhteiden tai 

magneettikenttien mukaisesti. 
 

12.1. Intercom N-Com (“900”/”600” sarja)-yhdistäminen 

TWIN PACK -pakkaus sisältää kaksi N-Com-järjestelmää, jotka on jo liitetty KANAVASSA 1. Lue lisää 
järjestelmien liittämisestä luvusta 12.2. 
 
• Tarkista että järjestelmät ovat pois päältä. 
• Vie järjestelmät “Configure”-valikkoon: paina “n”-näppäintä ja pidä pohjassa 4 sekunnin ajan, 

kunnes kuulet “Configuration” (“Configure”)-äänimerkin. 
• Paina “” –näppäintä molemmissa järjestelmissä, kunnes löydät “Intercom pairing” (“Intercom 

yhdistäminen”)-toiminnon. 
• Paina järjestelmässä A komentoa, mikä on vastaava järjestelmä B:n “muistipaikalle”. 
 

Liitäntä KANAVA 1 Paina lyhyesti näppäintä “n”. 

Liitäntä KANAVA 2 Paina 2 kertaa näppäintä “n”. 

Liitäntä KANAVA 3  Paina 3 kertaa näppäintä “n”. 
 

Intercom-yhteys aktivoituu automaattisesti valitulla kanavalla yhdistämistoimenpiteen lopussa.  
 

12.2. Intercom N-Com (“900”/”600” sarja)-toiminnallisuus (yksi-yhteen-yhteys) 

Luodakseen Intercom-yhteyden yhden muistissa olevan järjestelmän kanssa, tallennetun komennon 
valitseminen riittää: 
 

Yhteys KANAVA 1 Paina lyhyesti näppäintä “n”. 

Soitto KANAVA 2 Paina 2 kertaa näppäintä “n”. 

Soitto KANAVA 3 Paina 3 kertaa näppäintä “n”. 

Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu Painalyhyesti näppäintä “n”. 
 

Huom: äänimerkki kuuluu, jos muistipaikka on tyhjä tai haluttua järjestelmää ei voida tavoittaa 
maksimi taajuudella tai se on varattu. 

Huom: jos Intercom-yhteys poistuu taajuudelta (keskeytynyt Intercom-yhteys), B601 yrittää 
automaattisesti yhdistää uudestaan 8 sekuntin välein. Järjestelmä kaksoishälyttää, kun Intercom-
yhteyttä ei voida palauttaa. 
Jos automaattista uudelleen yhdistämistä ei haluta, paina “n” -näppäintä estääksesi automaattiset 
yritykset yhdistää uudelleen. 
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13. INTERCOM LIITÄNTÄ “UNIVERSAL INTERCOM” 

UNIVERSAL INTERCOM-toiminnon ansiosta B601-järjestelmä voidaan yhdistää Bluetooth:n kautta 
muihin Intercom-järjestelmän tuotemerkkeihin tai muihin N-Com-järjestelmiin kuin ”900”/”600”-
sarjaan 1. 
 
Tärkeää: N-Com – järjestelmät, jotka kuuluvat muihin kuin “900”/”600” – sarjaan, tulee yhdistää N-
Com B601:een käyttämällä “Universal Intercom”-Intercom-liitännän menetelmää. 
 

13.1. Intercom liitäntä Universal Intercom 

N-Com-järjestelmä on yhdistetty toiseen intercom:iin (seuraavassa nimetty Intercom B:si) kuin se olisi 
matkapuhelin. 
 
• Tarkista että B601 on kytketty pois päältä. 
• Vie järjestelmät “Configure” -valikkoon: paina “n” –näppäintä ja pidä pohjassa 4 sekunnin ajan, 

kunnes kuulet “Configuration” (“Configure”)-äänimerkin. 
• Paina “” kunnes löydät “Universal intercom pairing” (“Universal intercom-yhteys”). 
• Ota esiin Intercom B:n matkapuhelimen yhdistämistoiminto (tutustu Intercom B:n omaan 

käyttöohjeeseen). 
• Muutaman sekunnin kuluttua Intercom B soi “Puhelinyhteyden” vahvistamisen merkiksi. 

 
Huom: UNIVERSAL INTERCOM:n kautta yhdistetty järjestelmä tallentuu ensimmäiselle vapaalle 

muistipaikalle (kanavalle). 
 

13.2. Universal Intercom toiminto 

Kahden kypärän välisen äänitoiminnon aktivointi ja deaktivointi: 
 
N-Com B601-Järjestelmästä:  
Kytke intercom B päälle tai pois päältä kuten tavallinen N-Com intercom (kappale 12). 
Intercom B voi saada soittoäänen, johon vastataan puheluun vastaamisen komennolla. 
 
Intercom B:stä: 
Paina “Äänisoitto / Valitse viimeisin numero”-toimintoa. Voidaksesi katkaista Intercom-yhteyden, paina 
“Puhelun keskeyttäminen/hylkääminen”. 
 
Huom.: 
• Kun UNIVERSAL INTERCOM -sisäpuhelinta käytetään, järjestelmä B601 ylläpitää yhteyttä 

ainoastaan PÄÄLAITTEESEEN (eikä TOISSIJAISEEN LAITTEESEEN). 
• Saattaa olla, että N-Com’iin kytketty intercom-järjestelmä ei salli samanaikaisesti yhteyttä 

matkapuhelimeen. 
• Vain yksi Universal Intercom-toiminnon kautta yhdistetty järjestelmä voidaan tallentaa. 

 
1 Except for Bluetooth kit and Bluetooth kit2, which are not compatible 
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14. AKKU JA LATAUS 

14.1. Akun lataustarpeen merkkisignaali 

Ollessaan toiminnassa, järjestelmä antaa äänimerkin silloin, kun akku on lähes tyhjä. Ensimmäisen 
merkinannon jälkeen akku toimii noin 1 tunnin. Merkinanto toistuu 10 minuutin välein.  
 

14.2. Tarkista akun lataus 

LED-merkkivalo 

Kun järjestelmä käynnistyy, sininen LED vilkkuu nopeasti akun lataustason merkiksi. 
4 välähdystä = korkea, 70 ~ 100% 
3 välähdystä = keskitaso, 30 ~ 70% 
2 välähdystä = matala, 0 ~ 30% 
 
Äänimerkki ohjaus  
Kun käynnistät järjestelmän, paina “n” ja ”” nappeja samanaikaisesti n. 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet 
3 piippausta. Kuulokkeet toistavat merkkiäänen, joka ilmaisee akun lataustason. Jos vapautat 
painikkeet heti järjestelmän käynnistyttyä, et kuule akun lataustason äänimerkkiä. 
 

14.3. Järjestelmän lataus 

 

• Järjestelmä ladataan kytkemällä se akkulaturiin tai USB-
pistorasiaan, virtalähteenä USB-mini-kaapeli, joka 
sisältyy pakkaukseen.  Lataus tapahtuu seuraavasti: 

Kuva 29 

 
B601-järjestelmä 
pois päältä 

Kun B601-järjestelmä kytketään akkulaturiin, sininen LED-valo alkaa vilkkua 
nopeasti. Kun akku on täysin ladattu, sininen LED-valo lakkaa vilkkumasta. 

B601-järjestelmä 
päällä 

Kun B601-järjestelmä kytketään akkulaturiin, sininen LED-valo alkaa vilkkua 
nopeasti. Kun akku on täysin ladattu, sininen LED-valo vilkkuu taas  tavalliseen 
tapaan. 

 
Jos et aio käyttää N-Com järjestelmää pitkään aikaan, sinun pitää ladata laite täyteen varaukseen 
ennen varastointia.  
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa laite täyteen vähintään 6 kuukauden välein välttääksesi 
mahdollisia vaurioita akulle. 
 
Jos N-Com järjestelmää ei ole käytetty 6 kuukauteen ja akkua ei ole ladattu ollenkaan, laite ei 
välttämättä käynnisty; Tässä tapauksessa lataa N-Com järjestelmää vähintään 24 tuntia (vaikka sinined 
LED ei vilkkuisi). Yritä käynnistää järjestelmä uudestaan latauksen jälkeen. 
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15. TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO 

 
Avain  n   

 
+ 
 

Pe
ru

st
oi

m
in

no
t Käynnistys 2 sec    

Sammutus 6 sec    

Äänenvoimakkuuden lisääminen  X   

Äänenvoimakkuuden laskeminen   X  
 

Bl
ue

to
ot

h-
la

itt
ee

t 

Puheluun vastaaminen* X X X  

Äänipuhelu 2 sec    

Pikavalinta-valikko** X  X  

Puhelun keskeytys/hylkääminen 2 sec    

Laitteen manuaalinen päällekytkentä 2 sec    

Puhelinkokouksen aktivointi 
KANAVA 1 

X    

Puhelinkokouksen aktivointi 
KANAVA 2 

x2    

Puhelinkokouksen aktivointi 
KANAVA 3 

x3    

Neuvottelutoiminnon pois päältä 
kytkentä 

X    

 

M
us

iik
ki

 B
lu

et
oo

th
 Käynnistä musiikin toisto (Play)  2 sec   

Pysäytys (Pause)  2 sec   

Seuraava raita (Forward)  4 sec   

Edellinen raita (REW)   4 sec  

Musiikin jakaminen A2DP  2 sec   
 

N
-C

om
 In

tr
co

m
 

(9
00

/6
00

-s
ar

ja
) Päällekytkentä KANAVA 1 X    

Intercom pois päältä kytkentä 
aktivoitu 

X    

Soitto KANAVA 2 x2    

Soitto KANAVA 3  x3    

 
*Paina mitä tahansa näppäintä N-Com:n näppäimistöltä. 
**Paina näppäimiä samanaikaisesti. 
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16. TAKUU 

Tällä TAKUUTODISTUKSELLA Nolangroup takaa ostajalle, että tuotteessa ei ole valmistus- ja 
materiaalivikoja ostohetkellä. 
Pyydämme sinua: 
• Lukemaan turvallisuutta ja oikeaoppista käyttöä koskevat varoitukset. 
• Tutustumaan takuuehtoihin. 
• Säilytä alkuperäinen ostokuitti. Kuitti tulee esittää takuukorjausten tapauksessa. Näissä 

tapauksissa tuote tulee toimittaa jälleenmyyjälle, jolta se oli ostettu. 
 

16.1. Takuun kattavuus ja voimassaolo 

Jos ostomaassa voimassa olevan ja ostokuitista ilmenevän takuuajan aikana havaitaan vika, jonka 
tämä takuutodistus kattaa (katso tämän lehtisen lopussa oleva maaluettelo), Nolangroup tarkistaa 
vian ja huolehtii oman jakeluverkostonsa välityksellä viallisen tuotteen korjauksesta tai vaihdosta. 
Nolangroup tarjoaa kaiken materiaalin ja työn, joita kohtuuden nimissä tarvitaan, korjatakseen 
ilmoitetun vian, ellei vikaan ole johtanut jokin syistä, jotka on lueteltu seuraavassa kappaleessa 
”Takuun poissulkemiset ja rajoitukset". 
 

16.2. Takuun poissulkemiset ja rajoitukset 

Tämä takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusviat.  
Nolangroup ei ole vastuussa tuotteen vioista, jotka johtuvat kokonaan tai osittain mistä tahansa 
muusta syystä, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta: 
 
• Viat tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että tuotetta on käytetty tavallisista poikkeavissa 

olosuhteissa. 
• Vahingot, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, tai käytöstä, joka ei vastaa normaalia käyttöä 

Nolangroupin toimittamien tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. 
• Huolimattomuus ja sisäisten ja ulkoisten osien normaali kuluminen. 
• Kaikenlaiset onnettomuuksista johtuvat vahingot. 
• Käyttäjän tai kolmansien osapuolten tekemät kaikenlaiset kypärän tai N-Com-järjestelmän 

muutokset tai peukaloinnit. 
• Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita Nolangroup ei ole hyväksynyt ostettua N-Com-laitemallia 

varten.  
• Kuluvat osat, joiden katsotaan kuluvan tai heikentyvän. Tällaisia ovat esimerkiksi ladattava akku 

sekä liitäntäjohdot N-Com-järjestelmien ja muiden laitteiden välillä. 
• Tuotteen/oheislaitteen yhdistelmän oikeaoppinen toiminta, kun tuotetta käytetään yhdessä 

sellaisten lisävarusteiden ja laitteiden kanssa, joiden yhteensopivuutta Nolangroup ei ole 
tarkistanut. 

• Kaikki erityiset ja yksilölliset tilanteet, joita voi ilmetä kypärän dynaamisen käytön aikana. Näitä 
voivat olla esimerkiksi mukavuutta koskevat ongelmat ajon aikana tai aerodynaamiset suhinat tai 
rahinat. 

 
Nolangroupia ei voida missään tapauksessa pitää vastuussa vahingossa tapahtuvista tai välillisistä 
vahingoista (mukaan lukien, näihin rajoittumatta, yhteen tai useaan henkilöön kohdistuvat vammat), 
joiden syynä on Nolangroupin tuotteita koskevan takuun velvollisuuksien laiminlyönti. 
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16.3. Korvausvaatimusmenettely 

Tämän takuun piirissä olevien korvausvaatimusten esittämiseksi ostajan tulee ilmoittaa epäillystä 
viasta suoraan jälleenmyyjälle, jolta N-Com-järjestelmä oli ostettu. Hänen tulee myös toimittaa 
korvausvaatimuksen kohteena oleva tuote sekä kopio ostokuitista. 
 
ENNEN JÄLLEENMYYJÄN PUOLEEN KÄÄNTYMISTÄ TUTUSTU HUOLELLISESTI TUOTTEEN LIITTEENÄ 
TOIMITETTUIHIN KÄYTTÖOHJEISIIN. 
TAKUUN VOIMASSAOLO ALKAA AINOASTAAN OSTOPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ JA PÄÄTTYY OSTOMAALLE 
ILMOITETTUNA PÄIVÄMÄÄRÄNÄ (tutustu tämän lehtisen lopussa annettuun maaluetteloon). 
 
Takuuaikana tehdyt toimenpiteet eivät pidennä takuuaikaa. Tuotteen tai sen osan vaihdon 
tapauksessa toimitettuun tuotteeseen tai yksittäiseen osaan, joka toimitettiin vaihdossa, ei sovelleta 
uutta takuuaikaa, vaan se lasketaan edelleen alkuperäisen tuotteen ostopäivämäärän mukaan. 
Ainoastaan elektronisten osien korjauksen tai vaihdon tapauksessa – mikäli Nolangroup huolehtii 
tuotteen korjauksesta tai vaihdosta – kyseiseen tuotteeseen sovelletaan takuuaikaa, joka vastaa 
alkuperäisen takuun jäljellä olevaa aikaa tai yhdeksääkymmentä (90) päivää korjauspäivästä alkaen 
(huomioon otetaan pidempi ajanjakso). 
 
Korjaus tai vaihto voidaan tehdä myös korjatuilla osilla, joilla on vastaavat ominaisuudet. Vaihdetut 
osat tai komponentit ovat Nolangroupin omaisuutta. 
NOLANGROUP PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TOIMINTOJEN, OMINAISUUKSIEN, YHTEENSOPIVUUDEN TAI 
OHJELMISTON MUUTTAMISEEN MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA. 
Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin voimassa olevan kansallisen lainsäädännön 
puitteissa eikä osto-/myyntisopimuksessa määritettyihin kuluttajan oikeuksiin suhteessa 
jälleenmyyjään. 
 

16.4. Tuotteen tunnistaminen 

N-Com-tuotteet tunnistetaan koodilla, jonka avulla tuote voidaan jäljittää ja 
tunnistaa.  
 
Tunnistekoodi on kerrottu B601-järjestelmään kiinnitetyssä tarrassa. 
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16.5. N-Com-takuun voimassaolo 

MAA 
VOIMASSA 
2 VUOTTA 

VOIMASSA 
1 VUODEN 

 
MAA 

VOIMASSA 
2 VUOTTA 

VOIMASSA 
1 VUODEN 

ALBANIA   X  LIBANON   X 
ALGERIA   X  MAKEDONIA   X 
SAUDI-ARABIA   X  MALESIA   X 
ARGENTIINA   X  MALTA X   
AUSTRALIA   X  MAROKKO   X 
ITÄVALTA X    MAURITIUS   X 
BAHRAIN   X  MEKSIKO   X 
BELGIA BRP X    MONTENEGRO   X 
BERMUDA   X  NORJA   X 
BOLIVIA   X  UUSI-KALEDONIA   X 
BOSNIA JA 
HERTSEGOVINA 

  X 
 

UUSI-SEELANTI   X 

BRASILIA   X  OMAN   X 
BULGARIA X    ALANKOMAAT X   
BURKINA FASO   X  PAKISTAN   X 
KANADA   X  PARAGUAY   X 
KANADA BRP   X  PERU   X 

CHILE   X 
 RANSKAN 

POLYNESIA 
  X 

KIINA   X  PUOLA X   
KYPROS X    PORTUGALI X   
KOLUMBIA   X  QATAR   X 
ETELÄ-KOREA   X  TŠEKIN TASAVALTA X   

COSTA RICA   X 
 SLOVAKIAN 

TASAVALTA 
X   

TANSKA X    RÉUNION   X 
ECUADOR   X  ROMANIA X   
EL SALVADOR   X  VENÄJÄ   X 
ARABIEMIIRIKUNNAT   X  SAINT MARTIN   X 
FILIPPIINIT   X  SERBIA   X 
SUOMI X    SINGAPORE   X 
RANSKA X    SLOVENIA X   
SAKSA X    ESPANJA X   
GHANA   X  YHDYSVALLAT   X 
JAPANI   X  ETELÄ-AFRIKKA   X 
JORDANIA   X  RUOTSI X   
ISO-BRITANNIA X    SVEITSI   X 
KREIKKA X    THAIMAA   X 
GUADALUPA   X  TAIWAN   X 
GUATEMALA   X  TANSANIA   X 

RANSKAN GUYANA   X 
 TRINIDAD JA 

TOBAGO 
  X 

HONGKONG   X  TUNISIA   X 
INDONESIA   X  TURKKI   X 
IRAN   X  UKRAINA   X 
ISLANTI   X  UNKARI X   
ISRAEL   X  VENEZUELA   X 
KAZAKSTAN   X  SAMBIA  X 
KUWAIT   X     
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