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1. KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS
Lue huolellisesti nämä sekä muiden sellaisten N-Com -tuotteiden käyttöohjeet, jotka
aiot yhdistää N-Com Basic Kit2 -järjestelmään. Lue seuraavat yksinkertaiset ohjeet.
Ohjeiden laiminlyömisellä voi olla vaarallisia seurauksia.
Huomio: Tuotetta ei voi käyttää virallisissa eikä ei-virallisissa kilpailuissa,
moottoripyöräradoilla tai vastaavissa paikoissa.
Huomio: N-Com Basic Kit2 - järjestelmän asennus tuo 70 gramman lisäpainon
kypärän ja muiden lisätarvikkeiden painon lisäksi.
Varoitus: N-Com - järjestelmän kypäränsisäiset elektroniset osat eivät ole
vesitiiviitä. Älä kastele kypärän sisäosia mukaan luettuna kypärän pehmusteita.
Kypärän kastuminen voi vioittaa laitetta. Mikäli kypärä kuitenkin kastuu
sisältäpäin, irrota N-Com - järjestelmä sekä korvanappi ja jätä ulos kuivumaan
Irrota myös akun yhdyskaapeli ja kuivaa.
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.
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Turvallinen käyttöympäristö
N-Com in käyttöä koskevat kaikki samat säännöt kuin matkapuhelimien käyttöä






1.3.

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.
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 (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen
audiolähteiden äänenvoimakkuutta ennen järjestelmän käyttämistä tiellä.
Huomio: Liian kova äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.
Huomio: Säädä N-Com – järjestelmän (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen
audiolähteiden äänenvoimakkuutta välttääksesi kovalla äänenvoimakkuudella
tapahtuvan äänentoiston. Jatkuva altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle
saattaa vaurioittaa kuuloa.
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.
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1.6.













1.7.

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° / +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.
Hävitys

Irrottaaksesi N-Com – järjestelmän kypärästä noudata käyttöohjeita. Irrotuksen
jälkeen noudata seuraavia hävitysohjeita:
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Rastittu keräyssäiliö tarkoittaa, että EU:n
ongelmajätteisiin (direktiivi 2002/96/EY).

sisällä

tuote

kuuluu



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.

2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Kaiutin

15-paik. yhdistin
Asennonsäädin

Kaapeli
Mikrofoni

Basic Kit2

Basiskort

Osien Nimet

Suojalevy
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3. BASIC KIT2 –JÄRJESTELMÄN ASENNUS
3.1.

8

Akun asennus ja poisto

Kuva. 1

Kuva. 2

Kuva. 3 – N42

Kuva. 4 – N102



Asenna akku sille varattuun paikkaan Basic kitin2 oikean puolen taakse (kuva
1).



Yhdistä akun johto (punainen ja musta) liittimeen. Johtojen tulee mennä
suojakotelon läpi (kuva 2).



Asenna akun johto suojakotelon läpi (kuva 3-4).



Akun
poistamiseksi,
irrota
latausjohto
suojakotelosta
ja
liittimestä (punainen ja musta).
Pidä paikoillaan naarasliitintä ja
työnnä urosliitin sisään (kuva 5).

Kuva. 5
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3.2.





Basic Kit2:n asennus N102-kypärää varten

Kuva. 6
Kuva. 7
Avaa kypärän leukasuoja.
Poista molemmat (vasen ja oikea) poskilevyt (Kuva 6).
Poista poskilevyistä melunsuodattimet ja irrota valmiiksileikatut muovisuojat
(kuva 7).

Kuva. 8
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Kuva. 9

Poista lisäpehmusteen takaosa vetäen niskatukea kunnes se irtoaa kypärästä.
Laita pehmuste takaisin kypärään (kuva 8).
Poista N-Com suojalevy kypärän vasemmalta puolelta (kuva 9).

Kuva. 10

Kuva. 11



Valmistele Basic Kit2 asennusta varten. Basic kitin2 vasemmalla puolella on
mikrofoni, joka pitää sijoittaa kypärän sisälle poistetun suojalevyn kohdalle
(kuva 10).



Laita leuan alle tuleva johto vasemmalta ja oikealta puolelta Basic kitin2 reikään
ja aseta se kypärän sisään. Huomio: älä työnnä laitetta vielä kokonaan
kypärän sisään (kuva 11).

Kuva. 12

Kuva. 13
11
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Kiinnitä kaapeli kuulokkeen kiinnikerungon läppien taakse (kuva 12).
Aseta uudestaan kuulokkeen takaosa ja liitä se niskatuen kolmeen
kiinnikkeeseen.
Laita konnektoreilla varustetut kytkentäkaapelit “IN” ja “OUT” paikoilleen
kypärän niskaosan alle (kuva 13).

Kuva. 14

Kuva. 15

Kuva. 16

Kuva. 17



Aseta niskatuen reikä sille varattuun paikkaan Basic Kitin2 vasemmalle puolelle
(kuva 14).



Käännä kypärää ja katso N-Comin reikää ulkopuolelta (kuva 15).



Ota Basic Kit2 käteen ja laita asennonsäädin koloon A, joka on painettu kypärän
sivuun (kuva 16).



Aseta 15-paikkainen yhdistin linjakkain kypärän päällä olevan reiän kanssa ja
kiinnittäkää se. Varmista, että Basic Kit2 kiinnittyi kunnolla (naksahdusääni).



Varmista Basic Kitin2 oikea paikka vasemmalla puolella. Automaattinäppäin
tulee olla Basic Kitin2 reiässä.



Laita
vasen
poskilevy
takaisin
paikoilleen
(naksahdusääni
automaattinäppäimestä). Nyt Basic Kit2 on kiinnitetty sille varattuun paikkaan
kypärän sivulle.

Huomio: Poskilevyn saamiseksi helposti takaisin paikoilleen, laita Basic kitin2 takana
oleva kieleke Basic Kitin2 ja polystyreenin väliin, paina se pohjaan asti kunnes
automaattinäppäin loksahtaa oikealle paikalleen kypärän laella (kuva 17).

Kuva. 18

Kuva. 19

13



Laita niskatuen tappi siihen varattuun koloon Basic Kitiin2 (kuva 18).



Laita
oikea
poskilevy
automaattinäppäimestä).

takaisin

paikoilleen

(naksahdusääni

Huomio: Jos Basic Kit2 on latauksessa, pidä latausjohtoa niskatuen alla. Näin se on
aina käyttövalmiina latausta varten.


Huomaa
15-napainen
liitin
kypärän
ulkopuolella.
Varmista,
että
kiinnityshakanen on kunnolla paikallaan.(A) Jos kiinnityshakanen ei ole
kunnolla paikallaan, toimi seuraavasti



Irrota vasen poskityyny. Työnnä Basic Kit2 paikalleen kypärän sisäpuolelta
niin, että kiinnityshakanen napsahtaa paikalleen. Kiinnityshakanen istuu
tiukasti, ja napsahduksen tulee kuulua selvästi. Kiinnitys onnistuu
helpommin työntä mällä kypärän ulkokuorta ja Basic Kit2-sarjaa niin, että
molemmat pinnat koskettavat toisiaan (B+C)(Kuva 19).

Varoitus: Varmista aina, että leuan alle tuleva johto on oikeanpituinen. Mikäli niin ei
ole, säädä johdon pituus itsellesi sopivaksi. Katso tarkemmin kypärän käyttöohjeet.
Huomio: Kun Basic Kit2 on asennettu kypärän sisään, varmista mikrofonin oikea
asento suun edessä. Jos mikrofonia ei käytetä, se voidaan asettaa syrjään sen
kokoontaittuvan muodon vuoksi. Puhelun saapuessa, pysäytä kulkuneuvo ja aseta
mikrofoni oikeaan asentoon.
Huomio: Visiiri voi vaikeuttaa leukasuojan avaamista ja sulkemista silloin kun
mikrofoni on paikoillaan.
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3.3.

Basic Kit2:n asennus N42/N42E-kypärää varten

Kuva. 20

Kuva. 21



Poista N-Com suojalevy kypärän oikealta puolelta (kuva 20).



Poista poskilevyt kypärästä. Varmista, että ne irtoavat kunnolla (naksahdusääni)
(kuva 21).

Kuva. 22

Kuva. 23
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Poista lisäpehmusteen takaosa vetäen niskatukea kunnes se irtoaa kypärästä.



Laita pehmusteet väliaikaisesti takaisin kypärään (kuva 22) tai poista ne
kokonaan seuraavia toimintoja helpottaaksesi.

Valmistele Basic Kit2 asennusta varten. Basic kitin2 vasemmalla puolella on mikrofoni,
joka pitää sijoittaa kypärän sisälle poistetun suojalevyn kohdalle.

Kuva. 24

Kuva. 25



Laita leukahihna vasemmalta ja oikealta puolelta Basic kitin2 reikään ja aseta se
kypärän sisään. Huomio: älä työnnä laitetta vielä kokonaan kypärän sisään
(kuva 24).



Kiinnitä kaapeli kuulokkeen kiinnikerungon läppien taakse (kuva 25).
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Kuva. 26

Kuva. 27



Aseta uudestaan sisävuoren takaosa ja liitä se niskatuen kolmeen kiinnikkeeseen
(kuva 26).



Pujota laita leukahihna (oikea puoli) kypärän sisässä olevaan reikään. (kuva 27).

Kuva. 28

Kuva. 29
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Laita niskatuen tappi siihen varattuun koloon Basic Kitiin2 (kuva 28).



Laita
oikea
poskilevy
automaattinäppäimestä).



Laita konnektoreilla varustetut kytkentäkaapelit “IN” ja “OUT” paikoilleen
kypärän niskaosan alle (kuva 29).

Fig. 30
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takaisin

paikoilleen

(naksahdusääni

Fig. 31

Varmista, että leuan alle tulevan johdon kiristin ei ole Basic Kitin2 tiellä. Kiristin
tulee olla yhdistimen alla (kuva 30 ja 31).

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35



Käännä kypärää ja katso N-Comin reikää ulkopuolelta (kuva 32).



Ota Basic Kit2 käteen ja laita asennonsäädin koloon A, joka on painettu kypärän
sivuun (Kuva 33).



Aseta 15-paikkainen yhdistin linjakkain kypärän päällä olevan reiän kanssa ja
kiinnittäkää se. Varmista, että Basic Kit2 kiinnittyi kunnolla (naksahdusääni).
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Varmista Basic Kitin2 oikea paikka vasemmalla puolella. Neppari tulee olla Basic
Kitin2 reiässä. Pujota laita leukahihna (vasen puoli) kuulokkeen reiän sisältä
(kuva 34).



Aseta niskatuen reikä Basic Kitin2 ja alustan väliin niin, että neppari naksahtaa
paikoilleen. Älä levitä Basic Kitiä2 liikaa (kuva 35).



Laita vasen poskilevy takaisin paikoilleen (naksahdusääni neppari). Nyt Basic
Kit2 on kiinnitetty sille varattuun paikkaan kypärän sivulle (kuva 36).



Huomaa 15-napainen liitin kypärän ulkopuolella. Varmista, että kiinnityshakanen
on kunnolla paikallaan (A). Jos kiinnityshakanen ei ole kunnolla paikallaan, toimi
seuraavasti.



Irrota vasen poskityyny. Työnnä Basic Kit2 paikalleen kypärän sisäpuolelta niin,
että kiinnityshakanen napsahtaa paikalleen. Kiinnityshakanen istuu tiukasti, ja
napsahduksen tulee kuulua selvästi. Kiinnitys onnistuu helpommin työntämällä
kypärän ulkokuorta ja Basic Kit2-sarjaa niin, että molemmat pinnat koskettavat
toisiaan (B+C). (Kuva 37)

Fig. 36

Fig. 37

Varoitus: Varmista aina, että leukahihna on oikeanpituinen. Mikäli niin ei ole, säädä
hihnan pituus itsellesi sopivaksi. Katso tarkemmin kypärän käyttöohjeet.
Huomio: Kun Basic Kit2 on asennettu kypärän sisään, varmista mikrofonin oikea
asento suun edessä. Jos mikrofonia ei käytetä, se voidaan asettaa syrjään sen
20

kokoontaittuvan muodon vuoksi. Puhelun saapuessa, pysäytä kulkuneuvo ja aseta
mikrofoni oikeaan asentoon.
3.4.

Peruskortin asennus

Peruskortti mahdollistaa Basic kitin2 käytön yksinään, kytkemään ulkoiseen
äänilähteeseen tai matkapuhelimeen tai toiseen N-Com –järjestelmällä varustettuun
kypärään kaapelin avulla.
Yhteys- ja johtotyypin mukaan on välttämätöntä asettaa perusmuistikortti oikein päin:

Sininen puoli (MONO): käytettävissä Mono-tyyppisen johdon
(Multimedia-johto tai matkapuhelinjohto) kanssa, tai johtoyhteyden
luomiseksi Bluetooth Kit-, Bluetooth Kit2- tai Intercom Kit-järjestelmällä
varustettuun kypärään.

Punainen puoli (STEREO): käytettävissä Multimedia Wire2 –tyypin
stereojohdon kanssa tai kun luodaan johtoyhteys Bluetooth Kit3järjestelmällä ja sen jälkeisillä versioilla varustettuihin kypäriin.

Huomautus: Käytettäessä Mono-johtoa (Multimedia-johto) muistikortin punaisen
puolen (STEREO) kanssa kuulette äänimerkin vain vasemmanpuoleiselta
äänikanavalta.
Varoitus: älä koskaan käytä kortin PUNAISTA (STEREO) puolta luodessasi
johtoyhteyden toiseen Bluetooth Kit-, Bluetooth Kit2- tai Intercom Kit-järjestelmällä
varustettuun kypärään. TUOTTEEN HUOLIMATON KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA
JÄRJESTELMÄÄ.
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Kuva 38


Kuva 39

Lisää kuva, josta näkyy kohta mistä painaa. Aseta peruskortin takaosa (Kuva 36)
suojalaatan ”N-Com” taakse ja työnnä sitten paikoilleen peruskortti kunnes
pitohampaat aktivoituvat (Kuva 39);

Huomautus: Elektronisella peruskortilla on pyöristetty kulma, joka mahdollistaa sen
laiton aina oikein paikoilleen.
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Aseta suojalaatta paikoilleen suojakuoreen. Aseta ensin takaosa ja paina sitten
etuosaa kunnes pitohammas aktivoituu.

4. BASIC KIT2 –JÄRJESTELMÄN IRROTUS
Irrottaaksesi Basic kitin2 kypärästä, irrota
kuulokkeet ja poskipehmusteet kuten
näytettiin asennusta käsiteltäessä. Irrota
sitten
polystyreenistä
valmistetut
poskisuojukset. Irrota suojalaatta (tai ebox, jos kyseessä on Intercom Kit tai
Bluetooth Kit), ja sitten katsomalla
ulkoapäin,
irrota
15-paikkainen
liitin
toimimalla pitohampaan kanssa kuvan
osoittamalla tavalla.
Kuva 40


Irrotettuasi 15-paikkaisen liittimen irrota myös oikea puoli irrottamalla Basic Kit2 järjestelmän suojakuoren tapeista.



Vedä Basic Kit2 –järjestelmä ulos kypärästä.

5. BASIC KITIN2 TOIMINTA MATKAPUHELIMEN KANSSA
N-com-järjestelmät voidaan yhdistää matkapuhelimeen.
Ostamalla erikseen N-Com yhdyskaapelin voit käyttää N-Com-järjestelmää hands freelaitteena.
Matkapuhelimien
äänenvoimakkuutta
voidaan
säätää.
Säädä
puhelimen
äänenvoimakkuus sellaiseksi kuin haluat ennen järjestelmän käyttöä moottoripyörässä.
1.
2.
3.

Yhdistä Mobile Wire-kaapeli SISÄÄNTULON liittimeen (3,5 mm jackliittimeen).
Yhdistä Mobile wire-kaapeli matkapuhelimeen.
Varmista, että matkapuhelimen näytöllä on symboli, joka ilmoittaa hands
free -laitteen.
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Huomautus: Kun käytät Basic Kit2-järjestelmää toisen N-Com järjestelmän kanssa,
tutustu näitä järjestelmiä koskeviin käyttöohjeisiin.
Huomautus: Matkapuhelinverkon kuuluvuuden vaihtelun vuoksi laitteessa voi ilmetä
yhdistämishäiriöitä, jotka eivät johdu N-Com -laitteesta tai kaapelista.
Huomio: Muiden laitteiden käyttö ei saa vaikuttaa ajoon. Kaikki N-Com ja muiden
elektronisten laitteiden toiminnot tulee suorittaa pysähtyneenä noudattaen
tieliikennelakia.
Huomio: Mikäli äänenvoimakkuus on säädetty liian kovalle, se voi aiheuttaa häiriötä
ajon aikana ja estää ulkopuolisten äänten kuulemisen .
Huomio: Säädä N-Com –järjestelmän (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen
audiolähteiden äänenvoimakkuutta ennen järjestelmän käyttämistä tiellä..
Huomio: Säädä N-Com –järjestelmän (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen
audiolähteiden äänenvoimakkuutta välttääksesi kovalla äänenvoimakkuudella
tapahtuvan äänentoiston. Jatkuva altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle
saattaa vaurioittaa kuuloa.
5.1.

Puheluun vastaaminen

Automaattivastaus
Asenna matkapuhelimeesi automaattivastaus silloin kun se on kytkettynä kautta hands
free -laitteeseen. Puhelun tullessa puhelin vastaa automaattisesti ja voit puhua
suoraan Basic Kit2 –mikrofonin kautta.
Manuaalivastaus
Mikäli puhelimessa ei ole automaattivastaustoimintoa, puhelun saapuessa kulkuneuvo
on pysäytettävä tieliikennelain sallimaan paikkaan. Nyt voit vastata puheluun
normaalisti ja puhua suoraan N-Com kypärästä.
Huomio: Älä vastaa puheluun ajon aikana.
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5.2.

Puhelun soittaminen

Pysäytä kulkuneuvo tieliikennelain sallimaan paikkaan ja soita puhelu oman
matkapuhelimesi asetusten mukaan. Puhelun yhdistyttyä se siirtyy automaattisesti
kypärään
Huomio: Älä soita puheluja ajon aikana.
5.3.

Puhelut äänitunnisteella

Jotkut
matkapuhelinmallit
käyttävät
“salasana”
-toimintoa
aktivoidakseen
äänitunnisteen painamatta näppäimiä. Jos puhelimessa on sellainen toiminto,
sanomalla etukäteen nauhoitetun ”salasanan”, lähetä käsky tai äänitoiminto.
Huomautus: Äänitunnistetta tukevien matkapuhelimien tunniste olisi parasta äänittää
suoraan kypärästä, jotta matkapuhelin tunnistaa äänen. Tämä helpottaa äänikäskyn
tunnistusta, kun se lähtee suoraan kypärästä.
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6. MUIDEN ÄÄNILÄHTEIDEN KÄYTTÖ
N-Com Basic Kit2–järjestelmä mahdollistaa erilaisten äänilaitteiden kuuntelun, jotka
kytketään sitä varten olevalla Multimedia Wire –kaapelilla (myydään erikseen).
On
mahdollista
kuunnella
MP3
–soitinta,
FM-radiota,
kytkeytyä
satelliittinavigointijärjestelmään, moottoripyörän omaan audiojärjestelmään tai radioon
kahden moottoripyörän kesken käytävää kommunikointia varten.
Katso luetteloa Multimedia Wire –kaapeleista ja mahdollisista liitännöistä sivulta
www.n-com.it

Kytke Multimedia kaapelin 4-napainen 3,5 mm
liitin sisääntulon liittimeen (IN – katso kuva
41).
Kytke
kaapelin
toinen
pää
audiolaitteeseen.
Kaapelissa oleva värikäs nauha
audiolähteeseen liitettävää liitintä.

osoittaa

Kuva 41

7. LAITTEEN HOITO
N-Com tuote ei tarvitse erityistä hoitoa.
Mikäli olet käyttänyt laitetta sateessa, poista e-box kypärästä ja kuivaa kuumalla
ilmalla. Kuivaa kypärän kastuneet ulkoiset osat, erityisen huolellisesti yhteyskohdalta.
Mikäli laite kastuu monta kertaa se voi ruostua ja vioittaa laitteen elektronisia
yhteyksiä.
Tässä tapauksessa laite ja e-box tulee puhdistaa huolellisesti pinnalta alkoholilla tai
antioksidenttia sisältävällä aineella.
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8. RAJOITETTU TAKUU
Tällä RAJOITETULLA TAKUUTODISTUKSELLA Nolangroup antaa tässä mainitulle
tuotteelle normaalissa käytössä ilmeneviä materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan
takuun.
Suosittelemme:


Lukemaan varoitukset
takaamiseksi



Huomioimaan takuun ehdot ja rajoitukset.



Säilyttämään kuitin. Kuittia tarvitaan laitteessa ilmenevien vikojen korjaukseen
takuun voimassaoloaikana. Tuote tulee viedä liikkeeseen, josta se on ostettu.

8.1.

ja

huomiot

turvallisuussyistä

ja

laitteen

toiminnan

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.
8.2.

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

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
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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. Nolangroup 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 Nolangroup-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.
Nolangroup ei ole missään tapauksessa vastuussa onnettomuuksista tai kuolemaan
johtavista tapauksista (mukaan lukien ilman rajoituksia henkilövahingot), joiden syynä
on Nolangroup-tuotteiden käyttöohjeiden laiminlyöminen.


8.3.

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.
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8.4.

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.
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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8.5.

Tuotteen tunnistus

N-Com
tuotteet
ovat
tunnistettavissa
koodin
perusteella, jonka avulla tuote voidaan jäljittää ja
tunnistaa.
Tunnus on tuotteen pakkauksessa olevan viivakoodin
alapuolella.
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9. TAKUUN REKISTERÖINTILOMAKE
Tuotteen
nimike:

Basic Kit2

Tunnus
Ostajan yhteystiedot
Etunimi
Sukunimi
Osoite

Puh
Sähköposti
Jäleenmyyjän leima

Ostopäivä

Basic Kit2 - 16/07/2014 15:31:00

Printed on recycled paper.

