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1. OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO
Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję użytkowania, jak i instrukcje dotyczące pozostałych
zestawów N-Com, których będziesz używał razem z zestawem podstawowym N-Com Basic Kit2.
Należy przeczytać wyszczególnione poniżej zasady użytkowania. Niezastosowanie się do tych uwag
może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Uwaga: Produkt nie może byc używany w oficjalnych lub nieoficjalnych zawodach sportowych,
wyścigach jak i jakichkolwiek innych zawodach motocyklowych lub podobnych.
Uwaga: Instalacja zestawu N-Com Basic Kit2 w kasku powoduje wzrost jego wagi o około 60g.
Ostrzeżenie: Elektroniczne elementy systemu N-Com montowane wewnątrz kasku nie są
wodoodporne. W związku z tym, aby uniknąć uszkodzenia systemu upewnij się, że wnętrze
kasku, w tym wyściółka nie jest mokra. Jeżeli okaże się, że jest mokra, należy zdemontować
system, a wyściółkę pozostawić do wyschnięcia. Odłącz przewód baterii z systemu i również
pozostaw do wyschnięcia.

1.1.

Bezpieczeństwo drogowe

Zawsze stosuj się do wszystkich obowiązującuch przepisów ruchu drogowego. Podczas jazdy
motocyklem, ręce powinny być zawsze zajęte prowadzeniem pojazdu. Wszelkie czynności przy
systemie N-Com powinny być wykonywane podczas postoju.
W szczególności:

Ustaw swój telefon komórkowy na automatyczny odbiór połączeń (zobacz instrukcję
telefonu).

Jeżeli telefon nie posiada tej funkcji, w celu odebrania należu zatrzymać pojazd w
bezpiecznym miejscu, stosownie do przepisów o ruchu drogowym, a następnie odbierz
telefon.

Nie wykonuj żadnych połączeń w trakcie jazdy. Zatrzymaj swój pojazd
w
bezpiecznym miejscu, stosownie do przepisów o ruchu drogowym, a następnie wykonaj
połączenie.

Reguluj głośność tak, aby nie spowodować zakłóceń lub dezorientacji podczas jazdy, a
jednocześnie tak, by wyraźnie słyszeć odgłosy w tle.

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

W każdym przypadku postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego i
pamiętaj, że prowadzący motocykl bezwzględnie musi się dostosować do warunków
panujących na drodze.
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1.2.





1.3.

Włączanie urządzenia w bezpiecznych warunkach
Podczas używania systemu N-Com, przestrzegaj wszystkich ograniczeń i stosuj się również
do instrukcji użytkowania telefonów komórkowych.
Nie właczaj telefonu komórkowego lub systemu N-Com, gdy jest to zabronione lub gdy
urządzenia mogą spowodować zakłocenia lub inne niebezpieczństwo.
Wyłącz system podczas tankowania. Nie należy używać systemu N-Com na stacjach paliw.
Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub produktów chemicznych.
Wyłącz system w pobliżu materiałów wybuchowych.

Zakłócenia

Wszystkie telefony i urządzenia z modułem bezprzewodowej transmisji mogą powodować
zakłócenia, które wpływają na urządzenia połączone z nimi. Zakłócenia te nie są spowodowane
wadliwym działaniem systemu N-Com.

1.4.

Odpowiednie użytkowanie

Używaj urządzenia tylko w normalnym ustawieniu, jakie opisano opisano
w
dokumentacji produktu. Zabrania się jakiegokolwiek demontażu, modyfikacji lub zmiany części
systemu N-Com.
Uwaga: Wyreguluj głośność systemu N-Com (jeżeli potrzeba) i podłączonego źródła audio przed
rozpoczęciem jazdy.
Uwaga: Ustawienie głośności do maksymalnego poziomu może uszkodzić słuch.
Uwaga: Wyreguluj głośność systemu N-Com (jeżeli potrzeba) i podłączonego do niego źródła
audio, aby uniknąć zbyt głośnego odtwarzania dźwięku. Dłuższy kontakt z wysokim
natężeniem dźwięku może uszkodzić słuch.
Uwaga: Nieprawidłowy montaż systemu wewnątrz kasku może spowodować zmianę właściwości
aerodynamicznych i bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie zdrowia. Instaluj system N-Com
zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji produktu.
W razie wątpliwości należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
Ostrzeżenie: Słuchając muzyki przy pomocy innch urządzeń nie może powodować zakłóceń w
prowadzeniu pojazdu, co jest absolutnym priorytetem. Wszystkie manewry i czynności
wykonywane na elektronicznych urządzeniach lub systemie
N-Com, zgodnie z przepisami,
muszą być wykonywane podczas postoju pojazdu.

1.5.


Wykwalifikowany personel
Tylko wykwalifikowany presonel może udzielić pomocy technicznej dla tego produktu. W
przypadku jakichkolwiek awarii, zawsze należy się skontaktować ze sprzedawcą.

5



1.6.













1.7.

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

Akcesoria i baterie
Używaj baterii, ładowarek i akcesorii dopuszczonych przez firmę Nolan odpowiednich dla
poszególnych modeli.
Korzystanie z baterii innych niż rekomendowane przez producenta prowadzi do utraty
gwarancji i możliwości powstania niebezpiecznych sytuacji.
Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu sprawdzenia dostępności rekomendowanych
akcesoriów.
Podczas odłączania kabla zasilającego jakiegokolwiek z akcesoriów, należy zawsze chwytać
za wtyczkę, a nie ciągnąć za kabel.
Nie należy używać baterii do innych celów niż określone.
Nigdy nie należy używać baterii lub ładowarki, które wydają się lub są uszkodzone.
Nie dopuszczaj do zwarcia baterii.
Baterię przechowuj w temperaturze pomiędzy 0°C a 45°C (podczas ładowania)
i pomiędzy
-20°C a 60°C (podczas użycia).
Zagrożenie pożarem lub wybuchem: nie wyrzucaj baterii do ognia ani nie narażaj jej na
wysokie temperatury!
Nie należy wyrzucać baterii wraz z odpadami domowymi. Baterię należy utylizować zgodnie
z lokalnymi przepisami.
Nie należy użytkować kasku podczas ładowania baterii.
Kasku nie należy pozostawiać w pobliżu dzieci bez nadzoru w celu zapobieżenia uszkodzenia
zdrowia spowodowanego dostępem do baterii.

Utylizacja

Aby rozmontować system z kasku odnieś się do ninieszej instrukcji oraz instrukcji związanych z
innymi częściami N-Com. Gdy system zostanie rozmontowany należy się go pozbyć zgodnie z
poniższą instrukcją:
Obecność symbolu przkreślonego kosza na śmieci oznacza, że w Unii
Europejskiej produkt jest przedmiotem zbiórki selektywnej na koniec jego
użytkowania (Europejska Dyrektywa 2002/96/EC).

Nie należy wyrzucać produktów N-Com razem z niezróżnicowanymi odpadami
komunalnymi.
Prawidłowy recykling przestarzałego sprzętu przyczynia się do zapobiegania możliwego,
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji odnośnie utylizacji przestarzałych urządzeń,
skontaktuj się z gminą, zakładem utylizacji odpadów lub sprzedawcą.
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2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Basic Kit2 i uchwyt
baterii

Karta Basic

Microphone
foam

Wymienny mikrofo

Okablowanie

Naklejki zabezpieczające Naklejka zabezpieczająca
mikrofon
baterię

Samoprzylepne
Blokada
podkładki na rzep Mikrofonu

Śruba

Klucz
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3. MONTAŻ ZESTAWU BASIC KIT2
Możesz pobrać wideo z instalacją systemu N-Com ze strony www.n-com.it dział:
Download.
3.1.

Czynności Wstępne

Fig. 1

Fig. 2



Wyciągnij zaślepkę “N-Com” znajdującą się po wewnętrznej części
kasku, a następnie podnieś szczękę kasku.



Wyciągnij prawy i lewy policzek z kasku (zobacz specjalną instrukcję o
demontażu policzków zawartą w instrukcji użytkowania kasku).



Usuń ograniczniki hałasu z obu policzków, a następnie oderwij wycięte otwory z
plastikowej części policzka.
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skorupy

Fig. 3

Fig. 4



Odczep tylną część wyściółki pociągąc ochronę karku do momentu odczepienia
zaczepów ze skorupy (Fig. 3)



Tymczasowo umieść wyściółkę na zawnątrz kasku (Fig. 4).

 Wyciągnij zaślepkę N-Com z uszczelki
wykańczającej
skorupę
kasku.
Przyciśnięcie jej z wnętrza kasku ułatwi
jej wyciągnięcie (Fig. 5).

Fig. 5
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Tylko dla kasków typu full face:


Wyjmij osłonę szczęki pociągając specjalną
czerwoną taśmę.

Fig. 6



Wyjmij prawy i lewy polistyrenowy policzek,
delikatnie wyciągając je z wnętrza kasku.

Uwaga:
W
przypadku
uszkodzenia
poliestyrenowego
policzka
podczas
wykonywania tej operacji należy zwrócić się do
sprzedawcy.
Fig. 7
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3.2.

Instalacja Mikrofonu

Kaski typu jet i flip-up



Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Przygotuj mikrofon przez doczepienie do niego blokady mikrofonu, uważając by
umieścić ją w odpowiedniej pozycji (Fig. 8).
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Uwaga: płaska część blokady powinna być skierowana do góry, gdy mikrofon jest
ustawiony w pozycji pokazanej na Fig. 9.


Ustaw mikrofon w pozycji pokazanej na Fig. 10, przy czym należy uważać, że
fluorescencyjny pasek powinien znajdować się w kierunku do wnętrza kasku.



Przyłóż podkładkę i śrubę do blokady mikrofonu, a następnie użyj dołączonego
klucza w celu przykręcenia śruby do skorupy kasku.

Kaski typu full-face

Fig. 12

Fig. 13



Zapoznaj się z budową polisterynowego policzka (po lewej stronie) i ustaw
mikrofon zgodnie z jego budową, w pozycji pokazanej na Fig. 12, upewniając
się, że pasek fluorescencyjny ustawiony jest do wewnętrznej strony kasku (Fig.
13).



Zabezpiecz mikrofon używając “naklejek zabezpieczających mikrofon”, zobacz
Fig. 12.
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3.3.

Podłączanie Baterii

Tylko dla kasków typu jet i flip-up
Jeżeli system przewiduje wykorzystanie baterii z możliwością ponownego ładowania,
bateria musi zostać zamontowana wcześniej w spodób przedstawiony poniżej.

Fig. 14

Fig. 15



Podłącz kabel baterii (Czerwony+Czarny) do
okablowaniu (Fig. 14).



Włóż baterię do uchwytu tak, by kable mogły swobodnie wychodzić na zewnętrz
przez otwór z prawej strony uchwytu (Fig. 15).

Fig. 16

złącza

znajdującego

się na

Fig. 17
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Włóż
złącze
kabli
w
blokadę
znajdującą się po bocznej stronie
uchwytu baterii (Fig. 16-17).



Jeżeli system nie przwiduje użycia
baterii z możliwością ponownego
naładowania, ułóż system kabli tak,
by złączka znajdowała się w panelu
uchwytu baterii (Fig. 18).

Fig. 18

Tylko dla kasków typu full face:


Uchwyt z baterią umieść w prawym
styropianowym
policzku
i zabezpiecz go specjalną taśmą
(Fig. 19).

Fig. 19
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Po przygotowaniu zestawu Basic Kit2 w sposób przedstawiony powyżej, można
zamontować go do kasku.

3.4.

Montaż zestawu Basic Kit2 w kasku

Fig. 20

Fig. 21



Pozycja Basic Kit2 w środku kasku
powinna
wyglądać
tak
jak
przedstawiono na Fig. 20-21.

Fig. 22


Patrząc na zewnętrzną stronę kasku, do skorupy kasku włóż najpierw część
oznaczoną literką A jak pokazano na rysunku; następie włóż delikatnie w
odpowiednie miejsce część panelu z 15 pinami (Fig. 23).



Naciśnij miejsce oznaczone PUSH od wewnętrznej strony kasku, aż do momentu,
kiedy usłyszysz kliknięcie w miejscu B (Fig. 23).
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W celu połączenia zestawu Basic
Kit2 z uszczelką kasku: uszczelkę
należy delikatnie zdeformować, by
ułatwić włożenie końcówki panelu



Włóż złącze mikrofonu do panelu
Basic Kit2 (Fig. 25).

Fig. 23

Fig. 24
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Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27



Przed umieszczeniem głośników w styropianowej części, najpierw przyklej
podkładki na rzep (Fig. 26).



Głośniki powinny być ułożone zgodnie z wyprofilowaniem w styropianowych
policzkach (Fig. 27).



Powtórze te same czunności w drugim policzku (lewa strona), uważając by kable
znajdowały so w odpowiednio wyprofilowanych miejscach i włóż go so skorupy
(Fig. 27).

UWAGA: Upewnij się, że policzek jest prawidłowo umieszczony i dolega do reszy
styropianowej wewnętrznej skorupy (Fig. 28).


Zaczep uchwyt baterii do prawej strony skorupy kasku, zwracając uwagę na
zaczepy wystające ze skorupy, by były one włożone w odpowiednie otwory
uchwytu (Fig. 29).
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Fig. 28

Fig. 29



Przed umieszczeniem głośników w styropianowej części, najpierw przyklej
podkładki na rzep (prawa strona).



Umieść głośnik zgodnie z wyprofilowaniem w styropianowym policzku (prawa
strona).



W policzku (prawa strona), pozycja kabli powina wyglądać tak jak pokazano.

Tylko dla kasków typu full face:


Fig. 30
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Delikatnie włożyć stryopianową osłonę
szczęki
(po
stronie
mikrofonu),
ostrożnie
umieszczając
w
niej
mikrofon. Następnie naciśnij osłonę
z drugiej części tak by została
odpowiednio wpasowana w pozostałą
styropianową część kasku. (Fig. 30)

Fig. 31

Fig. 32



Ułożenie wyściółki kasku w obudowie (zobacz odpowiednią część instrukcji
użytkowania kasku), zahaczanie ochrony karku (Fig. 31).



Ułożenie policzków w obudowie (zobacz odpowiednią część instrukcji
użytkowania kasku), upewnij się przy tym, że wszystkie zatrzaski są prawidłowo
zaczepione.

Fig. 33

Fig. 34
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Na zakończenie montażu, kask powinien wyglądac tak, jak przedstawiono go na
Fig. 33.



Po zakończeniu montażu, można włożyć reduktory hałasu, w które kask został
wyposażony. Po zamontowaniu reduktorów hałasu, dźwięk wydobywający się z
głośników może wydawać się cichszy niż w rzeczywistości.



To use the Noise Reducers, use scissors to cut out the pre-drilled sponge disk.
Then position the Noise Reducers in the helmet, making sure that the Velcro on
the cheek pads sticks.

Uwaga: Należy dokładnie sprawdzić końcowe ułożenie policzków, pociągając za
zapięcie w kierunku środka kasku i sprawdzając czy wszystkie zatrzaski są
prawidłowo zaczepione.
Uwaga: Upewnij się, że nie ma kabli wystających z kasku, a głośniki znajdują się w
styropianowej policzkach.
Uwaga: Zawsze należy sprawdzać długość zapięcia i w razie potrzeby odpowiednio
dopasować długość, odwołując się do odpowiedniej części instrukcji użytkowania
kasku.
3.5.

Instalacja karty basic

Karta Basic umożliwia wykorzystanie zestawu Basic Kit w celu podłączenia do niego
zewnętrznego źródła audio lub telefonu komórkowego lub połączenia za pomocą kabla
z innym kaskiem wyposażonym w system N-Com, odpowiedni dla tego rodzaju
połączeń.
W zależności od rodzaju połączenia i wykorzystanego kabla, karta basic powinna być
zamontowana w sposób:
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Niebieska strona (MONO): użycie do połączenia kabla typu Mono
(Multimedia wire lub Mobile Wire) lub w przypadku połączenia kablowego
z innym kaskiem wyposażonym w Bluetooth Kit, Bluetooth Kit2 lub
Interkom.

Czerwona strona (STEREO): użycie do połączenia kabla typu Stereo Multimedia Wire2 lub w przypadku połączenia kablowego z innym
kaskiem wyposażonym w Bluetooth Kit3 i kolejnych wersji.

N.B.: Przy użyciu kabla Mono (Multimedia wire) i karty ustawionej tylko na czerwoną
stroną, możesz usłyszeć sygnał audio tylko w jedenej, lewej słuchawce.
Uwaga: Uwaga: Nigdy nie używaj karty Basic stroną RED (Stereo) w przypadku
połączenia kablowego z innym kaskiem wyposażonym Bluetooth Kit, Bluetooth
Kit2, Interkom Kit. Niewałściwe użycie może spowodować uszkodzenie systemu.

Fig. 35

Fig. 36
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Ułóż kartę basic w pozycji (Fig. 35) w tylnej części płytki ochronnej “N-Com”, a
następnie naciśnij kartę, by wcisnąć ją do wewnątrz między zaczepy blokujące
(Fig. 36).

Uwaga: Elektroniczna karta basic ma ścięty jeden róg, by za każdym razem
zamontować kartę prawidłową stroną w płytce.


Włóż płytkę ochronną “N-Com” do skorupy kasku. Najpierw wstaw tylną część, a
następnie naciśnij przednią część tak, by usłyszeć kliknięcie.

4. DEMONTAŻ ZESTAWU BASIC KIT2

Fig. 39

Aby zdemontować zestaw Basic Kit2 z
kasku, należy zdemontować policzki i
słuchawki jak pokazano na rysunku w
operacji montażu tych części. Następnie
zdemontować
styropianowe
policzki.
Należy wyciągnąć również kartę basic z
płytki ochronnej “N-Com”, (lub cały panel
w przypadku Intercom Kit lub Bluetooth
Kit), następnie patrząc na kask
z
zewnętrznej strony, odczep 15-pinowy
panel naciskając na zatrzask oznaczony
na Fig. 39.

 Po odczepieniu zatrzasku ze skorupy, wyciągnąć również prawą część z zaczepem
panelu Basic Kit2 ze skorupy.
 Teraz można usunąć cały zestaw Basic Kit2 z kasku.
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4.1.

Wyjmowanie baterii (jeśli znajduje się w zestawie)



Odczep
złącze
(czerwony+czarny)
z
okablowania.

baterii
systemu



Wyjmij baterię z uchwytu lekko
odginając część przycisku tak, jak
pokazano na rysunku.



Jeśli
będzie
to
konieczne
wykorzystaj dziury znajdujące się
na spodzie uchwytu i wtedy spróbuj
wypchnać przez nie baterię.

Fig. 40

5. UŻYTKOWANIE ZESTAWU BASIC KIT2 Z TELEFONEM
KOMÓRKOWYM
System N-Com jest przystosowany do połączenia go z telefonem komórkowym. Jeżeli
chcesz używać systemu N-Com jako zestawu słuchawkowego, należy dodatkowo
zakupić kabel N-Com (Mobile Wire), odpowiedni dla twojego modelu telefonu.
Telefony komórkowe posiadają regulację głośności. Dlatego też należy wyregulować
poziom głośności przed rozpoczęciem korzystania z systemu podczas jazdy.
1. Podłącz Mobile wire do panelu N-Com (gniazdo INPUT - 3.5 mm jack).
2. Podłącz Mobile wire do swojego telefonu komórkowego.
3. Upewnij się, że telefon wyświetla ikonę, która sygnalizuje podłączenie zestawu
słuchawkowego.
Uwaga: W przypadku użycia Basic Kit2 razem z innym system N-Com, proszę odnieść
się do instrukcji obsługi odpowiedniej dla danego systemu.
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Uwaga: Ze względu na różne natężenie sygnału sieci, mogą występować zakłócenia w
komunikacji, które nie są spowodowane błędnym działaniem systemu N-Com lub
złym użyciem kabla.
Uwaga: Słuchając muzyki przy pomocy innch urządzeń nie może powodować zakłóceń
w prowadzeniu pojazdu, co jest absolutnym priorytetem. Wszystkie manewry i
czynności wykonywane na elektronicznych urządzeniach lub systemie N-Com,
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, muszą być wykonywane podczas postoju
pojazdu.
Uwaga: Zbyt duża głośność może powodować dekoncentrację i być przyczyną
niebezpiecznych sytuacji lub ograniczenia zdolności słyszenia dźwięków z zewnątrz.
Uwaga: Regulacja głośności w systemie N-Com system (jeśli posiada) i w urządzeniu
audio musi być ustawiona przed rozpoczęciem jazdy.
Uwaga: Należy wcześniej odpowiednio wyregulować głośność systemu N-Com (jeśli
posiada) i żródeł dźwięku podłączonych, aby uniknąć odtwarzania dźwięku dźwięku o
bardzo dużej głośności. Dłuższe używanie urządzeń odtwarzających dźwięk o dużej
głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
5.1.

Odbieranie połącznie

Odbieranie automatyczne
Zaprogramuj swój telefon na automatyczny odbiór połączeń, gdy jest podłączony do
zestawu słuchawkowego. Kiedy telefon zadzwoni, będziesz mógł rozmawiac przez
mikrofon zestawu Basic Kit2.
Odbieranie ręczne
Jeżeli twój telefon nie posiada funkcji automatycznego odbioru połączeń, należy
zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu zgodnie z kodeksem o ruchu drogowym.
Następnie odbierz normalnie połączenie i rozmawiaj przez system N-Com
zamontowany w kasku.
Uwaga: Nigdy nie odbieraj żadnego połączenia podczas jazdy.
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5.2.

Wykonywanie połączenia

Zatrzymaj swój pojazd w bezpiecznym miejscu zgodnie z kodeksem o ruchu drogowym
i normalnie przez swój telefon wykonaj połączenie w momencie, kiedy połączenie
zostanie odebrane, automatycznie przełączy się do kasku.
Uwaga: Nigdy nie wykonuj żadnego połącznie podczas jazdy.
5.3.

Komendy głosowe

Niektóre telefony posiadają funkcję przywoływania głosowego lub inne funkcje
uruchamiane przy użyciu “magicznych słów”. Jeśli twój telefon jest wyposażony w taką
funkcję, możesz używać poleceń głosowych wymawiając uprzednio nagrane magiczne
słowo.
Uwaga: Jeśli twój telefon komórkowy pozwala na to, zaleca się nagranie komend
głosowych bezpośrednio z kasku. Ułatwi to rozpoznanie głosu przy późniejszych
komendach wypowiadanych w kasku.

6. UŻYTKOWANIE Z INNYMI URZĄDZENIAMI AUDIO
System N-Com Basic Kit2 pozwala na odsłuch różnych urządzeń audio, które mogą być
połączone za pomocą specjalnego kabla multimedialnego ”Multimedia Wire”
(sprzedawanego oddzielnie).
Możesz słuchać MP3 albo radia FM, podłączyć system nawigacji satelitarnej, system
audio z motocykla lub też komunikować się pomiędzy dwoma kaskami.
Odnieś się do wykazu kabli “Multimedia Wire” i ich kompatybilności na stronie www.ncom.it
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Podłącz 3.5 mm 4-polową końcówkę kabla
multimedialnego do gniazda wejściowego (IN –
zobacz Fig. 41). Podłącz drugi koniec kabla do
urządzenia audio.
Kolorowe oznaczenie w kablu multimedialnym
ułatwia rozpoznanie końcówki, która powinna być
podłączona do zewnętrznego urządzenia audio.
Fig. 41

7. KONSERWACJA
System N-Com nie wymaga żadnych specjalnych czynności konserwacyjnych. W
przypadku korzystania z systemu, podczas gdy pada deszcz, zdemontuj panel e-box z
obudowy i pozostał do wyschnięca w temperaturze pokojowej.
W przypadku
kilkukrotnego zamoczenia panelu e-box może pokryć się on rdzą lub korozją w
niektórych miejscach, co utrudnia kontakt elektryczny. W takich przypadkach zaleca
się oczyścić styki gniazda znajdujące się w skorupie jak i na panelu e-box z użyciem
alkoholu lub innego produktu do zwalczania korozji.
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8. GWARANCJA
Poprzez CERTYFIKAT OGRANICZONEJ GWARANCJI, Nolangroup gwarantuje, że w
momencie dokonywania zakupu, produkt jest wolny od wszelkich wad materiałowych
materiałowych i wykonawczych. Zaleca się:
- Przeczytanie
ostrzeżeń
związanych
z
bezpieczeństwem
bezpieczeństwem
prawidłowym użytkowaniem.
- Przeczytanie warunków gwarancji.
- Zachowanie oryginałów dowodu zakupu. Taki dokument musi zostać okazany w
przypadku naprawy objętej gwarancyją, a produkt musi zostać odebrany przez
sprzedawcę, u którego był zakupiony.
8.1.

Zapewnienia gwarancji

W przypadku uszkodzeń objętych ceryfikatem gwarancji, wykrytych w ciągu 2 (dwóch)
lat od daty zakupu na paragonie, potwierdzonej wpisem na formularzu gwarancyjnym,
Nolangroup będzie je respektował poprzez sieć dystrybutorów, nastepnie po
zweryfikowaniu faktycznego błędu, podejmie się naprawy bądź wymiany uszkodzonego
produktu. Nolangroup dokona wszelkich starań, które sa potrzebne do usunięcia wady,
z wyjątkiem przypadków gdzie uszkodzenie powstało na skutek chociażby jednej z
niżej wymienionych pozycji w punkcie „Ograniczenia Gwarancji”.
8.2.

Wyłączenia i ograniczenia gwarancji

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko wad materiałowych i produkcyjnych. Nolangroup nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe częściowo lub w całości z innych
przyczyn, m.in:
a) Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania produktu w nienaturalnych lub
nadzwyczajnych warunkach.
b) Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją
użytkowania, załączoną do każdego produktu przez Nolangroup.
c) Normalne zużycie się zewnętrznych i wewnętrznych podzespołów.
d) Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku;
e) Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane w kasku lub systemie N-com przez
użytkownika lub osoby trzecie.
f) Odbarwienia lub uszkodzenia (w tym również materiału) powstałe w wyniku użycia
środkow chemicznych.
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g)

Wykorzystanie nierekomendowanych akcesoriów, które nie są częściami z serii
produktów N-Com.
h) Ponadto gwarancja nie obejmuje pryzpadkowzch uszkodzeń produktu, ich
modyfikacji lub korekty, oraz w przypadku uszkodzeń w skutek sił wyższych i w
kontakcie kontaktu produktu z substancjami płynnymi.
i)
Elementy wewnętrzne kasku nie są wodoodporne. Dlatego wystawianie jego
wnętrza na kontakt z deszczem, wilgocią, możliwością rozlania napojów i innych
cieczy, może spowodowac uszkodzenie elektronicznych podzespołów systemu NCom, za co Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności.
j) Gwarancja nie obejmuje tych części, które ulegają normalnemu zużyciu, jak np.
akumulator, kable używane do połączeń pomiędzy różnymi systemami N-Com lub
pomiędzy systemem N-Com i innymi urządzeniami.
k) Ponieważ Nolangroup nie jest dostawcą systemów dzięki którym pracują telefony
komórkowe, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za operacje,
dostępność, obsługę i serwis oraz zasięg dla wyżej wymienionych urządzeń.
l)
W przypadku gdy product jest używany w połączeniu z akcesoriami lub
urzadzeniami niedostarczonymi przez Nolangroup, Nolangroup nie gwarantuje
prawidłowego działania produktu/podłączenia urządzenia i w żadnym wypadku nie
będzie akceptował wniosków reklamacyjnych, gdy produkt będzie używany własnie
w taki sposób.
m) Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ograniczenia funkcji
produktu N-Com ze względu na tryb pracy i funkcje telefonów komórkowych lub
innych urządzeń, które nie zostały dostarczone przez Nolangroup.
n) Modyfikacja elektronicznej karty lub ingerencja w jakiekolwiek inne podzespoły
systemu
N-Com powoduje natychmiastową utratę gwarancji.
o) Ponadto, uszkodzeniami objętymi gwarancją nie mogą być szczególne lub
specyficzne sytuacje, które mogą powstać na skutek bardzo intensywnego
użytkowania kasku jak np. problem z komfortem podczas jazdy lub hałas
aerodynamiczny.
Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie
(włączając, jakiekolwiek szkody w stosunku, co do osoby lub osób) wynikając z
niewłaściwego stosowania się do zalecień gwarancji dołączonej do produktu
Nolangroup.
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8.3.

Wymagania gwarancji

Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy formularz jest kompletnie wypełniony
w momencie zakupu i zawieraja informacje:
1) Nazwa produktu i kod identyfikacyjny.
2) Nazwa i pieczątka autoryzowanego dealera.
3) Data zakupu produktu.
4) Dane i adres kupującego.
Nolangroup zastrzega sobie prawo do niewykonania naprawy gwarancyjnej w
przypadku, gdy dane w formularzu zostały usunięte lub zmienione od momentu
pierwotnego zakupu produktu u dealera.
8.4.

Procedura postepowania w przypadku reklamacji

Aby przystąpić do jakichkolwiek roszczeń objętych niniejszą gwarancją, kupujący musi
bezpośrednio powiadomić o domniemanej wadzie sprzedawcę, od którego został
zakupiony produkt, którego dotyczy roszczenie oraz dołączyć kartę gwarancyjną wraz
z wypełnionymi wszystkimi polami w sposób podany powyżej.
PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY DO DEALERA, ZELECAMY UWAŻNE PRZECZYTANIE
INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU WRAZ Z ZAWARTYMI TAM
WSKAZÓWKAMI.
PO UPŁYWIE 2 (DWÓCH) LAT OD DATY ZAKUPU PRODUKTU, NIENIEJSZA GWARANCJA
ORAZ WSZYSTKIE JEJ ZAPEWNIENIA CAŁKOWICIE TRACĄ OKRES WAŻNOŚĆI.
Wszelkie usługi świadczone w ramach gwarancji nie mają wpływu na na przedłużenie
okresu gwarancji. Dlatego też w przypadku wymiany produktu lub jednej z jego części,
nowy okres gwarancji się nie rozpoczyna ani nie zostaje przedłużony, a decydującym
czynnikiem pozostaje pierwotna data zakupu.
Tylko w przypadku naprawy lub wymiany elementów elektronicznych i zaakceptowaniu
naprawy przez Nolangroup, gwarancja produktu ulega przedłużeniu o okres
naprawy/wymiany lub o dźwiwięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy (dłuższy okres
będzie brany pod uwagę).
Naprawa lub wymiana może być przeprowadzona z regenerowanych części
odpowiedników.
Wymienione
elementy
lub
podzespoły
stają
się
właśnością
Nolangroup.
NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE PISEMNE LUB USTNE
GWARANCJE PRAWNE, MOGĄCE UWŁACZAĆ STRONOM ZAINTERESOWANYM.
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W SZCZEGÓLNOŚCI NOLANGROUP NIE PRZYZNAJE ŻADNYCH DODATKOWYCH
GWARANCJI HANDLOWYCH ANI NA OKREŚLONE ZASTOSOWANIE. W ŻADNYM
WYPADKU NOLANGROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE
USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA, JAK RÓWNIEŻ NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA STRATY FINANSOWE POWSTAŁE W WYNIKU TYCH
USZKODZEŃ.
NOLANGROUP
ZASTRZEGA
SOBIE
PRAWO
DO
ZMIANY
CHARAKTERYSTKI,
FUNKCJI,
KOMPATYBILNOŚCI
CZY
OPROGRAMOWANIA
PRODUKTU
W
KAŻDYM
MOMENCIE
I
BEZ
WCZEŚNIEJSZEGO
INFORMOWANIA.
Niektóre państwa nie akceptują wykluczeń przypadkowych udzkodzeń lub ograniczeń
zawartych w niniejszej gwarancji przez okres jej trwania, dlatego też ograniczenia
i wykluczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w twoim kraju.
Gwarancja ta nie narusza praw konsumenckich obowiązujących w ramach jurysdykcji
krajowej, ani praw konsumenckich związanych dokumentem zakupu/sprzedaży.
Niniejsza gwarancja jest ważna na terytorium całej Europy i jest jedyną, prawdziwłą
gwarancją nadaną przez markę Nolangroup w odniesieniu do sprzedaży swoich
produktów. Nie narusza ona praw posiadanych przez nabywcę, ani wyraźnie określonej
dyrektywy Unii Europejskiej - 1999/44/CE.
Nieniejsza gwarancja nie wypływa na prawo konsumenta przwidziane przez ustawę,
jak również przez przepisy dekretu - Legislative Decree 2 February 2002 n. 24.
Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności wykraczających poza niniejszą
gwarancję jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.5.

Kod identyfikacyjny produktu

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

Basic Kit2

Kod identyfikacyjny

Informacje o nabywcy
Imię
Nazwisko
Adres
Telefon
e-mail

Pieczątka Sprzedawcy

Data zakupu
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