SLO

NAVODILA ZA VARNO IN
UČINKOVITO UPORABO

Čestitamo vam ob nakupu Nolanovega N-Com proizvoda.
N-Com Basic Kit2
sistem je izdelan po najnovejših
tehnologijah in z najboljšimi materiali.
Z dolgimi testi in skrbnim sistemskim razvojem smo uspeli
doseči najvišjo kakovost zvoka.
N-Com Basic Kit2 je osnovna oprema za enega izmed
komunikacijskih sistemov proizvodne linije Nolan NCom.
Basic Kit2 lahko namestite samo na Nolan čelade, ki
podpirajo N-Com sistem.
-----------------------------------------------------------------REFERENČNI STANDARDI
Basic Kit2 je skladen z referenčnim standardom EEC:

EMC 2004/108

Vsebina
1.

OPOZORILA IN VARNOSTNI
NAPOTKI ________________ 4
1.1.Varnost na cesti ______________ 4
1.2.Vklop sistema v varnem okolju __ 5
1.3.Motnje _____________________ 5
1.4.Primerna uporaba ____________ 5
1.5.Usposobljeno osebje __________ 6
1.6.Dodatki in baterije ____________ 6
1.7.Odlaganje __________________ 7
2.
VSEBINA PAKETA IN SISTEM
POIMENOVANJA __________ 8
3.
NAMESTITEV _____________ 9
3.1.Priprava sistema za vgradnjo ___ 9
3.2.Montaža mikrofona __________ 12
3.3.Namestitev baterije __________ 14
3.4.Namestitev Basic Kita 2_______ 16
3.5.Namestitev in odstranitev
osnovne elektronske kartice ________ 21
4.
ODSTRANITEV BASIC KITA 2 23
4.1.Odstranitev baterije (če je
montirana) _____________________ 23
5.
UPORABA BASIC KITA Z
MOBILNIM TELEFONOM ___ 24
5.1.Odgovor na telefonski klic _____ 25
5.2.Klicanje s telefonom _________ 25
5.3.Glasovni klic _______________ 25
6.
UPORABA SISTEMA Z
DRUGIMI AVDIO
NAPRAVAMI ____________ 26
7.
VZDRŽEVANJE ___________ 27
8.
OMEJENA GARANCIJA _____ 27

8.1.Obseg garancije ____________ 27
8.2.Izjeme in omejitve garancije __ 27
8.3.Veljavnost omejene garancije _ 29
8.4.Proces uveljavljanja garancije _ 29
8.5.Identifikacija izdelka _________ 30
9.
GARANCIJSKI OBRAZEC ____ 31

1. OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI
Pozorno preberite ta navodila za uporabo, kot tudi navodila za uporabo vseh drugih
naprav N-Com, ki jih boste uporabljali skupaj s sistemom Basic Kit2. Prav tako pozorno
preberite osnovna pravila, ki so omenjena spodaj. Neupoštevanje teh navodil lahko
privede do nevarnih situacij.
Pozor: sistem N-Com ni namenjen uporabi na uradnih ali neuradnih tekmovanjih, na
motodromih, dirkališčih in podobno.
Pozor: z namestitvijo sistema N-Com Basic Kit2 se teža čelade poveča za približno
60g.
Opozorilo: v čelado nameščene elektronske komponente sistema N-Com niso
vodoodporne, zato poskrbite, da se notranjost čelade, vključno z oblazinjenjem,
ne zmoči. Le tako se boste izognili poškodbam sistema. Če se notranjost čelade
vendarle zmoči, odstranite sistem N-Com in oblazinjenje iz čelade ter ju pustite na
zraku, da se posušita. Izključite tudi priključek za baterije in pustite, da se posuši.
1.1.

Varnost na cesti

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


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



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



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



med vožnjo ne upravljate mobilnega telefona.
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1.2.

v vseh primerih upoštevate prometne predpise in pomnite, da ima vožnja
motocikla prednost pred vsemi drugimi opravki.
Vklop sistema v varnem okolju



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



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



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



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

1.3.

Motnje

Vsi mobilni telefoni in naprave z možnostjo sprejemanja brezžičnega signala zaznavajo
motnje, ki lahko vplivajo na kvaliteto delovanja naprav, ki so priklopljene nanje. Te
motnje niso posledica napake v delovanju sistema N-Com.
1.4.

Primerna uporaba

Napravo uporabljajte samo na način, ki je opisan v dokumentaciji proizvoda. Ne
poskušajte razstaviti, predelati ali spremeniti katerikoli del sistema N-Com.
Pozor: glasnost sistema N-Com in avdio naprav, ki so nanj priklopljene, nastavite še
preden sistem uporabite med vožnjo.
Pozor: preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh.
Pozor: glasnost sistema N-Com in avdio naprav priklopljenih na sistem naj ne bo
nastavljena na najvišji nivo. Preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh.
Pozor: nepravilna montaža sistema lahko vpliva na aerodinamične in varnostne
karakteristike čelade, ki lahko pomenijo tudi nevarnost za uporabnika. Sistem N5

Com namestite v čelado samo na način, ki je opisan v tej knjižici. V primeru
dvoma, se za pojasnilo obrnite na pooblaščenega prodajalca N-Com izdelkov.
Opozorilo: v vseh primerih upoštevate prometne predpise in pomnite, da ima vožnja
motocikla prednost pred vsemi drugimi opravki. Vse operacije z elektronsko
opremo izvajajte šele, ko je vozilo ustavljeno skladno s prometnimi predpisi.
1.5.



1.6.

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



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



Uporaba neustreznih komponent lahko povzroči nevarnost in izniči garancijo.



Glede razpoložljivosti odobrenih komponent se posvetujte s pooblaščenim
prodajalcem.



Ko želite prekiniti povezavo kateregakoli dodatka ali polnilca baterije z
električnim tokom, vedno primite ter povlecite vtikač in ne kabla.



Ne uporabljajte baterij v namene, ki so drugačni od predpisanih.



Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij ali polnilcev baterij.



Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika v bateriji.



Baterijo hranite pri temperaturi od 0° / +45°C (Med polnjenjem); -20°
/ +60 °C (V uporabi).



Nevarnost požara ali eksplozije: ne
izpostavljajte visokim temperaturam!
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Baterij ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Baterije je
potrebno odvreči v skladu z lokalnimi predpisi.




Ne uporabljajte čelade medtem, ko polnite baterijo.
Da bi preprečili nevarnost, ki jo za otroke predstavlja dostop do baterije, čelade
ne puščajte v dosegu otrok brez nadzora.

1.7.

Odlaganje

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




Če je na proizvodu narisan simbol prečrtanega koša za smeti,
pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
Baterij ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.



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



O vseh dodatnih informacijah glede odlaganja zastarele opreme se posvetujte z
vašo občino, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste proizvod kupili.
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2. VSEBINA PAKETA IN SISTEM POIMENOVANJA

Ohišje Basic kita2 in
nosilec baterije

Osnovna elektronska
kartica

Gobica
za
mikrofon
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MiKrofon

Slušalke s povezovalnim kablom

Nalepki za pričvrstitev
mikrofona

Objemka
Samolepilna nalepka z
ježkom »Velcro

Nalepka za pričvrstitev
baterije

Vijak

Ključ

3. NAMESTITEV
Video navodila za montažo lahko prenesete s spletne strani www.n-com.it – rubrika
Prenos datotek.
3.1.

Priprava sistema za vgradnjo

Sl. 1

Sl. 2



Odstranite pokrivno ploščico ohišja N-Com, ki se nahaja na levi strani čelade.



Odprite predbradni dvižni del čelade.



Iz čelade odstranite obe obrazni blazinici, tako levo kot desno (glejte navodila za
uporabo čelade) (Sl. 2).



Z obraznih blazinic iztrgajte plastično obrobo po pripravljeni perforaciji.
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Sl. 3

Sl. 4



Z rahlim potegom povlecite temenski del oblazinjenja dokler vsi trije zatiči, s
katerimi je oblazinjenje pritrjeno v čelado, ne odstopijo iz ležišča (Sl. 3).



Začasno odstranite oblazinjenje iz čelade (Sl. 4).

Odstranite pokrivno ploščico z napisom NCom, ki je nameščena na spodnji obrobi
čelade. Pokrivno ploščico pritisnite z
notranje strani, dokler ploščica ne odstopi
iz ležišča (Sl. 5).

Sl. 5
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Samo za integralno zaprte čelade:


Rdeč trakec na predbradnem vložku
povlecite
proti
notranjosti
čelade
in
odstranite predbradni vložek iz ležišča.

Sl. 6



Sl. 7

Odstranite stranska stiroporna vložka iz
čelade. Nežno ju povlecite iz njunega sedišča
in pazljivo odstranite. Odstranitev si lahko
olajšate tako, da podbradni pas povlečete
navzven in tako razširite zunanjo školjko
čelade (Sl. 7).

Opozorilo: v primeru, da ste pri odstranjevanju
poškodovali stiroporna vložka, ju je potrebno
nadomestiti z novima. Za zamenjavo kontaktirajte
vašega prodajalca.
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3.2.

Montaža mikrofona

Odprte Jet ali »Flip-up« čelade
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Sl. 8

Sl. 9

Sl. 10

Sl. 11

Na bel trakec na mikrofonu namestite objemko, kot je to prikazano na sliki št. 8.
Ravni del objemke naj bo obrnjen navzven (Sl. 8).



Mikrofon vstavite na pripravljen nastavek na čeladi, kot je to prikazano na sliki
št. 9, pri tem pa poskrbite, da bo rumena nalepka na mikrofonu obrnjena proti
notranjosti čelade.



S ključem in vijakom privijačite objemko na mikrofonu v nastavek na čeladi
(matica je že vstavljena v nastavek) (Sl. 10).

Integralno zaprte čelade

Sl. 12

Sl. 13



V ohišje na levem stranskem stiropornem vložku namestite mikrofon, kot to
prikazuje slika 12. Mikrofon v ohišju zasučite tako, da bo rumen fluorescentni
trak na mikrofonu viden (Slika 13).



Z uporabo nalepk za pritrditev mikrofona pritrdite mikrofon na stranski stiroporni
vložek, kot to prikazuje slika 12.

13

3.3.

Namestitev baterije

Samo za odprte Jet ali “Flip-up” čelade.
V primeru nadgradnje N-Com sistema z Intercom kitom ali Bluetooth kitom, je
potrebno v Basic Kit2 najprej namestiti baterijo, kot je to opisano spodaj.

Sl. 14

Sl. 15



Kabel baterije (rdeč in črn) priključite v konektor, ki se nahaja na povezovalnem
kablu s slušalkami (Sl. 14).



Namestite baterijo v ohišje. V ohišje najprej vstavite del baterije z izhodnimi kabli
(Sl. 15).

Sl. 16
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Sl. 17


Napajalni kabel baterije napeljite
skozi pripravljeno ohišje na nosilcu
baterije (Sl. 16 in 17).

V primeru, da sistema ne boste
nadgradili z Intercom ali Bluetooth
kitom in tako ne boste potrebovali
baterije,
povezovalni
kabel
s
konektorjem kljub temu napeljite skozi
pripravljeno ohišje na nosilcu baterije
(Sl. 18).

Fig. 18

Samo za integralno zaprte čelade:


Baterijo vstavite na notranjo stran
desnega polistirenskega vložka in jo
z nalepko učvrstite v poziciji (Sl.
19).

Sl. 19



Sedaj je Basic Kit2 pripravljen za montažo v čelado.
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3.4.

Namestitev Basic Kita 2

Sl. 20

Sl. 21



Levi in desni del ohišja Basic kita 2 s
slušalkami, nastavite v pripravljen
prostor v čeladi, kot je to prikazano
na fotografijah 20 in 21.

Sl. 22


Čelado postavite tako, da boste z zunanje strani gledali N-Com ohišje na čeladi. Z
roko sezite v čelado in naslonite levi del Basic Kita z 15-delni konektorjem na NCom ohišje. Vstavite pritrdilni jeziček v za to pripravljen utor A (Slika 23).



Natančno namestite 15-delni konektor v kvadratno odprtino.
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Del ohišja Basic kita2 z oznako »PUSH« pritisnite z notranje strani k čeladi,
dokler se zatič B ne zaskoči. POZOR: 15-delni konektor je pravilno nameščen
šele, ko zaslišite značilni klik (Slika 23).

 Ovalno odprtino na obrobi čelade
povlecite preko nastavka z avdio
konektorji. Plastično obrobo lahko pri
tem rahlo deformirate – raztegnete.
 Konektor mikrofona vstavite v vtičnico
na ohišju Basic kita2 (Sl. 25).

Sl. 23

Sl. 24

Sl. 25
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Sl. 26
Sl. 27
V Preden boste namestili slušalki v ohišje, nalepite na polistirenska vložka
samolepilni nalepki z ježkom »Velcro« (Slika 26).
Slušalko namestite v pripravljen okrogel izrez na levem stranskem stiropornem
vložku, kabel pa speljite po pripravljenem utoru (Sl. 27).
Pri nameščanju stranskega stiropornega vložka v prvotni položaj bodite še
posebej pozorni na to, da bo zadnji del vložka natančno nameščen v pripravljeno
ohišje, sprednji del pa poravnan za mehanizmom zaklepa predbradnega dvižnega
dela čelade (Sl. 28).
Ohišje za baterijo prislonite na notranjo desno stran čelade. Luknji na ohišju
poravnajte s čepkoma na školjki čelade in ju stisnite skupaj. Na ta način boste
učvrstili ohišje baterije v predvideni legi (Sl. 29).

Sl. 28
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Sl. 29





Preden boste namestili slušalko v ohišje, nalepite na polistirenski vložek
samolepilno nalepko z ježkom »Velcro« (desna stran).
Slušalko namestite v pripravljen okrogel izrez na levem stranskem stiropornem
vložku (desna stran).
Stranski stiroporni vložek namestite v prvotni položaj, pri tem pa bodite še
posebej pozorni na to, da bo zadnji del stiropornega vložka natančno nameščen v
pripravljeno ohišje.

Samo za integralno zaprte čelade:


Mikrofon s protivetrno zaščito vstavite
v
odprtino
na
zadnji
strani
predbradnega
vložka.
Predbradni
vložek
skupaj
z
nameščenim
mikrofonom vstavite nazaj v čelado in
poskrbite, da se bo natančno prilegal
pripravljenemu ohišju (Sl. 30).

Sl. 30

Sl. 31

Sl. 32
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Namestite oblazinjenje nazaj v prvotni položaj. Zatiče na plastični obrobi
komfortnega oblazinjenja nastavite in vstavite na pripravljene nastavke ter
pritiskajte, dokler se zatiči ne zaskočijo (glejte tudi ustrezna navodila za uporabo
čelade) (Sl. 33).



Namestite obe obrazni blazinici nazaj v prvotni položaj. Najprej povlecite
podbradni pas skozi odprtini v obeh obraznih blazinicah, zatiče nastavite na za to
pripravljene nastavke ter ju rahlo pritiskajte k čeladi, dokler se vsi trije zatiči ne
zaskočijo (Sl. 34).

Sl. 33

Sl. 34



Po uspešni vgradnji Basic kita2, mora čelada izgledati tako, kot je to prikazano
na sliki št. 33.



Po končani vgradnji lahko v čelado namestite še blazinici za blaženje hrupa.



Če boste blazinici namestili, bo glasnost predvajanega zvoka bistveno manjša,
kot bi bila sicer.



Priporočamo, da v primeru namestitve blazinic za blaženje hrupa, po perforaciji
izrežete krogca, ki pokrivata slušalki.

Pomembno: Po končani montaži Basic kita2 preverite pravilnost vgradnje. To storite
tako, da primete oba dela podbradnega pasu, ju razširite in stisnete skupaj.
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Obrazni blazinici in slušalki morata ostati čvrsto vpeti v prvotni legi, povezovalni
kabli pa ne smejo štrleti iz čelade.
Opozorilo: Pred uporabo čelade preverite dolžino podbradnega pasu in jo po potrebi
prilagodite, kakor je to navedeno v navodilih za uporabo čelade.
3.5.

Namestitev in odstranitev osnovne elektronske kartice

Osnovna elektronska kartica omogoča samostojno delovanja Basic kita 2, kadar želimo
čelado s kablom povezati z zunanjim avdio virom, mobilnim telefonom ali drugo
čelado, ki je že opremljena z N-Com Intercom oz. Bluetooth kitom.
Pravilna namestitev osnovne elektronske kartice je odvisna od načina povezave in tipa
kabla v uporabi:

Modra stran kartice (MONO): kadar uporabljate mono tip kabla
(Multimedijski ali Mobi kabel) ali v primeru interkom kabelske povezave z
drugo čelado, ki je opremljena s sistemom Bluetooth Kit, Bluetooth Kit2,
Intercom Kit.

Rdeča stran kartice (STEREO): kadar uporabljate stereo tip kabla
(Multimedijski kabel 2) ali v primeru interkom kabelske povezave z drugo
čelado, ki je opremljena s sistemom Bluetooth Kit3 ali novejšimi
različicami

POMEMBNO: Povezava mono kabla (Multimedijski kabel) in čelade, ki ima
nameščeno osnovno elektronsko kartico z vidno rdečo stranjo (STEREO), bo
omogočala posredovanje avdio signala zgolj v levem kanalu.
OPOZORILO: Ne uporabljajte kartice na RDEČI strani (STEREO), v primeru kabelske
interkom povezave z drugo čelado, ki je opremljena s sistemom Bluetooth Kit,
21

Bluetooth Kit2, Intercom Kit. NEPRAVILNA UPORABA LAHKO POVZROČI RESNE
POŠKODBE SISTEMA.

Sl. 35

Sl. 36

 Namestite osnovno kartico na notranji del pokrivne ploščice ohišja N-Com. Osnovna
elektronska kartica ima en rob zaobljen, kar zagotavlja, da je kartica vedno pravilno
nameščena v svoje ohišje. Poskrbite, da bo kartica čvrsto in ravno vpeta v ohišje in
da zlati kontakti gledajo navzven.
 Postavite pokrivno ploščico ohišja N-Com nazaj na svoje mesto na ohišju čelade.
Najprej namestite sprednji del, potem pa pritisnite na zadnji del, dokler se zatič ne
zaskoči.
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4. ODSTRANITEV BASIC KITA 2

Sl. 39

4.1.

Odstranite levo in desno obrazno
blazinico iz čelade.
Odstranite slušalki iz ležišča.
Pazljivo odstranite oba stiroporna vložka.
Odstranite pokrivno ploščico ohišja NCom, ki se nahaja na levi strani čelade
(ali
E-box
enoto
v
primeru,
da
uporabljate Intercom Kit ali Bluetooth
Kit). S pritiskom na pritrdilni zatič B
odstranite tudi 15-delni konektor iz
ohišja. (Sl. 39).
Odstranite
ohišje
baterije,
ki
je
nastavljeno na dveh čepkih na školjki
čelade.
Pazljivo izvlecite kable in vzemite Basic
kit 2 iz čelade.

Odstranitev baterije (če je montirana)

Odklopite baterijski konektor (rdeč+črn)
iz vtičnice na Basic kitu 2.
S pazljivim zvijanjem dna ohišja baterije
odstranite baterijo iz ohišja (Sl. 40).
Če je potrebno, lahko baterijo odstranite
tudi s pomočjo koničastega predmeta, ki
ga potisnete skozi luknje na dnu ohišja
baterije.
Sl. 40
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5. UPORABA BASIC KITA Z MOBILNIM TELEFONOM
N-Com sistem je prednastavljen za povezavo z mobilnim telefonom. Z nakupom
dodatnega povezovalnega N-Com Mobi kabla, ki ustreza modelu vašega telefona, lahko
N-Com sistem uporabljate kot slušalko.
1. Priklopite Mobilni kabel v »IN« konektor na čeladi (3.5 mm vtič).
2. Priklopite Mobilni kabel na mobilni telefon.
3. Preverite ali se je na mobilnem telefonu prikazala ikona, ki označuje povezavo s
slušalko.
Pomembno: za uporabo sistema Basic Kit2 v povezavi z ostalimi N-Com sistemi
upoštevajte priložena navodila za uporabo.
Pomembno: Različne jakosti omrežnega signala lahko povzročijo motnje v žičnih
povezavah, ki pa niso odvisne od N-Com sistema ali kabla, ki ga uporabljate.
OPOZORILO: Poslušanje različnih naprav v čeladi ne sme motiti vaše vožnje, ki je
seveda najpomembnejša. Uporaba N-Com sistema mora potekati, ko je vozilo
ustavljeno skladno s prometnimi predpisi.
OPOZORILO: Preglasno poslušanje naprav v čeladi lahko odvrne pozornost od vožnje
in povzroči nevarnost v prometu. Prav tako lahko omeji slišnost nujnih zvokov iz
ozadja (hupe, sirene vozil na nujni vožnji).
OPOZORILO: Glasnost N-Com sistema (kadar je to mogoče) in avdio naprav
priklopljenih na sistem nastavite še preden sistem uporabite med vožnjo.
OPOZORILO: Glasnost N-Com sistema (kadar je to mogoče) in avdio naprav
priklopljenih na sistem nastavite še preden sistem uporabite med vožnjo.
Preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh.
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5.1.

Odgovor na telefonski klic

Avtomatskj odgovor
Profil mobilnega telefona, ki je povezan z N-Com sistemom, nastavite na
avtomatski odgovor. Ko prejmete klic, se lahko pogovarjate preko N-Com
mikrofona in slušalk v čeladi.
Ročni odgovor
V kolikor vaš mobilni telefon ne podpira možnosti avtomatskega odgovora, ob prejemu
klica ustavite vozilo na varnem mestu in v skladu s prometnimi predpisi. Nato se lahko
običajno oglasite na klic in se pogovarjate preko N-Com sistema v čeladi.
OPOZORILO: Med vožnjo ne odgovarjajte na klice.
5.2.

Klicanje s telefonom

Ustavite vozilo v skladu s prometnimi predpisi in opravite telefonski klic, kot bi ga
običajno opravili z mobilnim telefonom. Ko vzpostavite klic, se lahko pogovarjate preko
N-Com mikrofona in slušalk v čeladi.
OPOZORILO: Med vožnjo ne vzpostavljajte telefonskih klicev.
5.3.

Glasovni klic

Nekateri mobilni telefoni omogočajo glasovne klice ali druge funkcije z uporabo
»čarobne besede«. V kolikor mobilni telefon podpira to funkcijo, lahko uporabite
glasovni ukaz ali funkcijo tudi tako, da enostavno izrečete vnaprej posneto čarobno
besedo.
Pomembno: Glasovni ukaz je priporočljivo posneti neposredno iz čelade. To bo
olajšalo prepoznavanja glasovnega ukaza izrečenega v čeladi.
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6. UPORABA SISTEMA Z DRUGIMI AVDIO NAPRAVAMI
N-Com sistem je pripravljen za poslušanje različnih avdio naprav, ki jih je mogoče
povezati s pomočjo Multimedijskega kabla (naprodaj posebej).
Poslušate lahko MP3 ali FM radio format, ali pa se povežete na satelitski navigacijski
sistem itd. To dosežete z uporabo 3,5 mm izhoda, ki je pri teh napravah ponavadi
namenjen za priklop slušalk.
Basic Kit2 je opremljen z vtičnico z vhodnim in izhodnim konektorjem.
3.5 mm vtičnica (Slika 41 - IN): Avdio
vhod. Ta konektor lahko uporabljate za
povezavo z mobilnim telefonom ali z
drugim avdio virom (CD predvajalniki,
MP3, satelitski navigacijski
sistemi,
povezave dveh motorjev, itd.), ki je
opremljen s standardnim izhodom (3.5
mm) za slušalke. Za povezavo z avdio
virom potrebujete Multimedijski kabel –
naprodaj posebej.

Sl. 41

26

2.5 mm vtičnica (Slika 41 - OUT): Avdio
izhod. Ta konektor se uporablja za
povezavo voznikove s sopotnikovo čelado
ob namestitvi Intercom ali Bluetooth
Kita.

7. VZDRŽEVANJE
N-Com ne zahteva posebnih znanj za vzdrževanje.
S čelade, ki je bila z vgrajenim N-Com sistemom izpostavljena vlagi (npr. dež),
odstranite E-box enoto iz ohišja. E-box enoto posušite s toplim zrakom, mokro čelado
pa obrišite, še posebej območja elektronskega stika.
V kolikor se N-Com sistem večkrat zmoči, lahko vlaga povzroči rjo ali korozijo, kar
ovira učinkovit kontakt. V tem primeru priporočamo, da stična mesta E-box enote NCom sistema očistite z alkoholom ali drugim proizvodom, ki preprečuje rjavenje.

8. OMEJENA GARANCIJA
S tem CERTIFIKATOM O OMEJENI GARANCIJI, Nolangroup prvemu kupcu zagotavlja,
da je izdelek v času nakupa brez materialnih in proizvodnih napak.
Priporočamo vam, da:
- Preberete opozorila, ki se nanašajo na varnost in pravilno uporabo.
- Preberete garancijske pogoje.
- Hranite originalni račun. Račun morate predložiti v primeru popravil, ki jih pokriva
garancija. Garancijo uveljavljate na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili.
8.1.

Obseg garancije

V kolikor v 2 (dveh) letih od datuma nakupa, ki je razviden iz računa, odkrijete
kakršnokoli napako, ki jo pokriva ta omejena garancija, bo podjetje Nolangroup takoj,
ko se prepriča o napaki, popravilo ali zamenjalo pokvarjeni proizvod prek svoje
distribucijske mreže. Podjetje Nolangroup bo prav tako zagotovilo ves material in delo,
ki je potrebno za primerno popravilo okvare, razen v primerih, ko je škoda nastala
zaradi katerega izmed razlogov, ki so omenjeni v naslednjem odstavku »Izjeme in
omejitve garancije«
8.2.

Izjeme in omejitve garancije

Ta garancija pokriva samo okvare v materialu in pri proizvodnji. Podjetje Nolangroup
ne bo prevzelo odgovornosti za okvare proizvodov, ki jih je mogoče deloma ali v celoti
pripisati kateremukoli drugemu vzroku, vključno z (vendar ne zgolj omejeno na):
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-Okvarami ali škodo, ki bi jih povzročila uporaba proizvoda v pogojih, ki se razlikujejo
od običajnih.
-Okvarami, ki bi jih povzročila nepravilna uporaba, ki ne bi bila v skladu z nasveti za
normalno uporabo, ki so opisani v navodilih za uporabo in vzdrževanje proizvoda, ki jih
je zagotovil Nolangroup.
-Malomarnostjo ter normalno obrabo notranjih in zunanjih delov.
-Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila nesreča.
-Kakršnokoli spremembo ali modifikacijo čelade ali sistema N-Com, s strani uporabnika
ali tretje strani.
-Spremembe v barvi ali škodo, ki bi jo povzročil stik s škodljivimi kemičnimi proizvodi.
-Uporabo neprimernih dodatkov, ki niso del proizvodne linije N-Com.
-Garancija prav tako ne krije škode, ki bi jo povzročili nenamerni dogodki, spremembe,
prilagoditve ali škoda, ki bi nastala zaradi stika proizvoda s tekočino.
-Notranje komponente čelade niso in ne morejo biti vodo odporne. Vsak neprimeren
stik z dežjem, vlago, zlito vodo in drugimi tekočinami lahko torej poškoduje N-Com in
elektronske naprave. To pa je škoda, za katero Nolangroup ne odgovarja.
-Ta garancija ne vključuje tistih delov, ki so bili obrabljeni, kot na primer baterijo, ki jo
je mogoče polniti in kable, ki so namenjeni za povezavo med raznimi N-Com sistemi ali
za povezavo med N-Com sistemi in drugimi napravami.
-Ker Nolan ® ne dobavlja sistema na katerem delujejo mobilni telefoni, ne bo prevzel
odgovornosti za delovanje, razpoložljivost, kritje storitve ali obseg, ki se nanaša na
zgoraj omenjeni sistem.
-Kadarkoli proizvod uporabljate v kombinaciji z dodatki ali opremo, ki je ni dobavil
Nolangroup, podjetje ne zagotavlja pravilnega delovanja proizvoda/kombinacije
naprav. Prav tako ne bo ugodil zahtevi za popravilo ali zamenjavo v okviru garancije v
primeru, da proizvod uporabljate na ta način.
-Nolangroup ne prevzema odgovornosti v primeru slabše zmogljivosti proizvoda, ki bi
jo povzročila uporaba mobilnih telefonov ter drugih dodatkov ali opreme, ki jih ni
odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
-Sprememba notranje elektronske kartice ali drugih delov sistema N-Com bi pomenile
neveljavnost garancije.
-Napake, ki jih pokriva ta garancija ne vključujejo vseh tistih specifičnih in subjektivnih
situacij, do katerih bi lahko prišlo med aktivno uporabo čelade, kot na primer težave z
udobjem med vožnjo ali aerodinamični zvoki.
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Nolangroup ne prevzema nobene odgovornosti za primer naključne ali posledične
škode (vključno s škodo eni ali več osebam brez izjeme), ki bi jo povzročilo
neupoštevanje obveznosti iz te garancije, ki velja za proizvode podjetja Nolangroup.
8.3.

Veljavnost omejene garancije

Ta garancija je veljavna samo v kolikor je priloženi garancijski obrazec pravočasno in
pravilno izpolnjen ter vsebuje naslednje informacije:

Ime proizvoda.

Ime in pečat pooblaščenega prodajalca.

Datum nakupa proizvoda.

Ime, priimek in naslov kupca.
Nolangroup si pridržuje pravico do neizvajanja popravil v okviru garancije, v kolikor se
izkaže, da so zgoraj omenjeni podatki odstranjeni ali spremenjeni potem, ko je kupec
kupil proizvod pri prodajalcu.
8.4.

Proces uveljavljanja garancije

Za uveljavljanje garancije mora kupec neposredno obvestiti prodajalca pri katerem je
kupil čelado o okvari in obenem predložiti pokvarjen proizvod, kopijo računa in
Garancijski obrazec, ki je izpolnjen v skladu z zgoraj opisanimi pravili.
PREDEN STOPITE V STIK S PRODAJALCEM VAM PRIPOROČAMO, DA PODROBNO
PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO, KI SO PRILOŽENA PROIZVODU.
PO IZTEKU 2 (DVEH) LET PO DATUMU NAKUPA TA OMEJENA GARANCIJA POSTANE
NEVELJAVNA V VSEH SEGMENTIH.
Popravila ali vzdrževanje pod garancijo ne podaljšajo samega trajanja garancije. V
primeru zamenjave proizvoda ali ene izmed njegovih komponent se s tem ne začne
novo garancijsko obdobje, temveč se za vse garancijske namene še naprej upošteva
datum nakupa izvirnega proizvoda.
V kolikor podjetje Nolangroup pristopi k popravilu ali zamenjavi proizvoda za omenjeni
proizvod velja garancija (velja samo za popravilo elektronskih komponent), ki je enaka
preostanku izvirnega garancijskega obdobja ali devetdeset (90) dni od dneva popravila
(upošteva se daljše obdobje).
Popravilo ali zamenjava se lahko izvede tudi z uporabo regeneriranih komponent, ki
imajo isto funkcijo.
Zamenjani deli ali komponente postanejo last Nolangroup.
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TA GARANCIJA RAZVELJAVLJA IN NADOMEŠČA KAKRŠNOKOLI DRUGO PISNO ALI
USTNO GARANCIJO, KI JO OMOGOČA ZAKON IN KI JO JE MOGOČE RAZVELJAVITI, V
KOLIKOR SE S TEM STRINJATA OBE STRANI; NOLANGROUP PRAV TAKO NE
ZAGOTAVLJA NOBENIH GARANCIJ ZA ZMOŽNOST PRODAJANJA ALI PRIMERNOST
IZDELKOV ZA POSEBEN NAMEN. PODJETJE NOLAN V NOBENEM PRIMERU NE BO
PREVZELO ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, KAR VKLJUČUJE
(A NI ZGOLJ OMEJENO NA) IZGUBO DOBIČKA ALI POSLOVNO ŠKODO. PO ZAKONU
LAHKO ZAVRNEMO ODGOVORNOST ZA VSO ŠKODO TAKŠNE VRSTE.
NOLANGROUP SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA LAHKO KADARKOLI IN BREZ
PREDHODNEGA OPOZORILA SPREMENI ZNAČILNOSTI, FUNKCIJE, KOMPATIBILNOST
IN PROGRAMSKO OPREMO PROIZVODA.
V nekaterih državah ni dovoljeno omejiti ali neupoštevati naključne ter nenamerne
škode, ali omejitve trajanja garancij; kot rezultat teh določb te omejitve morda za vas
ne veljajo.
Ta garancija nikakor ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom v
nacionalni zakonodaji ali na pravice potrošnikov do prodajalca, ki jih določa
nakupna/prodajna pogodba.
Ta garancija velja v vsej Evropi ter predstavlja edino jasno garancijo, ki jo zagotavlja
Nolangroup glede prodaje svojih izdelkov. Ta garancija ne vpliva na pravice
potrošnikov, ki jih zagotavlja Direktiva 1999/44/CE.
Ta garancija prav tako ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom,
še posebej z določbami Zakonodajnega odloka z dne 2. februarja 2002 št. 24.
Italijansko besedilo te garancije v veljavi prevlada nad prevodi.
8.5.

Identifikacija izdelka

Izdelki N-Com so označeni s kodo, ki omogoča
sledljivost izdelka in njegovo identifikacijo.
Identifikacijska oznaka se nahaja pod črtno kodo, ki
je natisnjena na embalaži izdelka.
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9.

GARANCIJSKI OBRAZEC

Ime izdelka:

Basic kit2

Identifikacijska koda:
Podatki o kupcu
Ime:
Priimek:
Naslov:
Telefon:
E-pošta:
Žig pooblaščenega prodajalca:

Datum nakupa:

Basic Kit2 - 06/05/2016 12:08:00

Natisnjeno na recikliran papir.

