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Gratulálunk, Ön nagyszerűen döntött, amikor a Nolan N-Com B4
sisakkommunikációs rendszert választotta!
Az N-Com B4 sisakkommunikációs rendszer a legmodernebb
technológiák felhasználásával, kiváló minőségű anyagokból készült. Az
alapos fejlesztésnek és a számos tesztnek köszönhetően a rendszer
nagyszerű hangminőséget biztosít.
Az N-Com B4 sisakkommunikációs rendszerről további információkat,
szoftverfrissítéseket és használati utasításokat talál a www.n-com.it
internetes oldalon.

TANÚSÍTVÁNYOK, SZABVÁNYOK
Az N-Com termékek megfelelnek az alábbi szabványoknak, illetve teljesítik az
alábbi előírásokat:
B4

A B4 sisakkommunikáció Bluetooth-rendszere megfelel a
99/5/CE, a 2002/95/CE, a 2011/65/CE és a 2002/96/CE irányelv
fő biztonsági és egyéb vonatkozó előírásainak.

Battery
charger

A B4 akkumulátortöltője megfelel a 2006/95, a 2004/108, a
2002/95/CE, 2011/65/CE, a 2002/96/CE és a 2009/125/CE
irányelv fő biztonsági és egyéb vonatkozó előírásainak.

Battery

A B4 akkumulátora megfelel a 2006/66/CE irányelv fő biztonsági
és egyéb vonatkozó előírásainak.

A megfeleloségi nyilatkozatok letölthető k a www.n-com.it honlapról (Download menüpont).

FccID: Y6MNCOM4
A Bluetooth név a Bluetooth SIG, Inc. regisztrált védjegye.
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1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Kérjük, szánjon időt a Használati és kezelési útmutató alapos tanulmányozására annak érdekében, hogy
az Ön által vásárolt N-Com B4 sisakkommunikációs rendszert mindig megfelelően tudja használni, és az
a lehető legjobb teljesítményt tudja nyújtani.
Kérjük, ugyanígy tanulmányozza át azoknak az N-Com készülékeknek a használati és kezelési
útmutatóját, amelyekkel az N-Com B4 készüléket együtt kívánja használni. Javasoljuk, hogy az
útmutató fejezeteit sorrendben haladva tanulmányozza, mert így biztosan megismer minden lényeges
információt. A használati és kezelési útmutatók előírásainak figyelmen kívül hagyása veszélyes
helyzetek kialakulásához vezethet!
Figyelmeztetés: A termék nem használható a következő helyszíneken illetve rendezvényeken:
hivatalos vagy amatőr motorverseny, állandó vagy ideiglenesen kialakított versenypálya, szilárd
vagy laza burkolatú versenypálya, illetve az ezekhez hasonló rendezvényeken és helyszíneken.
Figyelmeztetés: A beszerelt N-Com B4 sisakkommunikációs rendszer körülbelül 110 grammal növeli a
bukósisak súlyát.
Figyelmeztetés: Az N-Com készülék belső, elektronikus alkatrészei (amelyek a sisak belsejébe
kerülnek a beszerelés során) nem vízállók! A meghibásodások elkerülése érdekében mindig
figyeljen arra, hogy a bukósisak belsejét – beleértve a bélést is – ne érje nedvesség. Amennyiben
a sisak belsejét illetve az N-Com készülék belső alkatrészeit mégis nedvesség éri, vegye ki a
sisakból az N-Com készüléket és a bélést (kivehető bélés esetén), és hagyja őket
szobahőmérsékleten megszáradni. Az N-Com akkumulátorát vegye ki a készülékből és hagyja azt
is megszáradni.

1.1.

Közlekedési szabályok, biztonságos közlekedés

A közlekedés során minden esetben tartsa be az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat!
Motorkerékpár-vezetés közben mindkét kezet a motorkerékpár irányítására, kezelésére kell használni.
Az N-Com-rendszert kizárólag a motorkerékpár álló helyzetében szabad kezelni. Kérjük, legyen különös
tekintettel az alábbiakra:
Kapcsolja be mobiltelefonján az Automatikus hívásfogadás funkciót (további információk a mobiltelefon
használati és kezelési útmutatójában).

Amennyiben az Ön mobiltelefonja nem rendelkezik Automatikus hívásfogadás funkcióval,
beérkező telefonhívás esetén előbb álljon meg biztonságos helyen motorkerékpárjával – a
közlekedési szabályokat betartva –, és csak ezt követően fogadja a hívást.

A motorkerékpár vezetése közben soha ne kezdeményezzen telefonhívást. Előbb álljon meg
biztonságos helyen motorkerékpárjával – a közlekedési szabályokat betartva –, és csak ezt
követően kezdeményezzen telefonhívást.

A hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy a hangok ne zavarják meg és ne tereljék el figyelmét a
vezetésről, illetve mindig megfelelően hallhatók maradjanak a közlekedés szempontjából
lényeges háttérzajok, hangok.

A motorkerékpár vezetése közben soha ne kezelje mobiltelefonját illetve az N-Com-rendszerhez
csatlakoztatott egyéb készülékeket.

Minden esetben tartsa be az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat! Soha ne feledje,
hogy a közlekedés során a motorkerékpár biztonságos irányítása az Ön elsődleges feladata, ami
előnyt élvez minden egyéb tevékenységgel szemben.

1.2.







1.3.

Az N-Com készülék bekapcsolás biztonságos helyzetben
Az N-Com-rendszer használata közben mindig tartsa be a mobiltelefon-használatra vonatkozó
szabályokat, előírásokat.
Soha ne kapcsolja be mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét olyan helyzetekben, amelyekben
használatuk tiltott, illetve olyan helyzetekben, amelyekben a mobiltelefon és/vagy az N-Com
készülék használata interferenciát vagy veszélyes helyzetet idézhet elő.
Tankolás közben kapcsolja ki mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét. Ne használja a
készülékeket töltőállomásokon (benzinkutakon), valamint gyúlékony anyagok és vegyszerek
közelében tartózkodva.
Ne használja mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét robbanóanyagok közelében tartózkodva.

Interferencia

A vezeték nélküli jelátviteli technológiát használó telefonok és egyéb készülékek ki vannak téve az
interferencia jelenségének, amely befolyásolhatja működésüket. Az említett intereferencia-jelenségeket
nem az N-Com-rendszer esetleges meghibásodása okozza.
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A készülék helyes használata

A készüléket kizárólag a jelen Használati és kezelési útmutatóban, illetve a készülékhez mellékelt egyéb
dokumentációban leírtak szerint szabad használni. Soha ne próbálja a készüléket illetve annak
alkatrészeit szétszerelni, átalakítani, módosítani!
Figyelmeztetés: Az N-Com-rendszer és a hozzá csatlakoztatott készülékek hangerejét mindig a
vezetés megkezdése előtt állítsa be.
Figyelmeztetés: A túl magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat.
Figyelmeztetés: Az N-Com-rendszer és a hozzá csatlakoztatott készülékek hangerejét mindig úgy
állítsa be, hogy nagy hangerőnél ne jelentkezzen visszhang. A nagy hangerő huzamosabb
használat mellett halláskárosodást okozhat.
Figyelmeztetés: Az N-Com-rendszer helytelen beszerelése befolyásolhatja a bukósisak biztonsági és
aerodinamikai tulajdonságait, és ezáltal veszélyes helyzeteket okozhat. Az N-Com-rendszert
kizárólag a készülékhez mellékelt utasítások szerint szabad a sisakba beszerelni. Ha kételyei
vannak az N-Com-rendszer beszerelésvel kapcsolatban, forduljon az N-Com termékek
magyarországi forgalmazójához, az EuroMotor Kft-hez (1134 Budapest, Lehel u. 17/b-c;
www.euromotor.hu), vagy az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez.
Figyelmeztetés: A közlekedés során a motorkerékpár biztonságos irányítása az Ön elsődleges
feladata, amelyet nem szabad megzavarnia más tevékenységnek, például az N-Com-rendszer
használatának. Kérjük, hogy az N-Com készüléket és a hozzá csatlakoztatott készülékeket
kizárólag a motorkerékpár álló helyzetében, az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat
betartva használja!
Figyelmeztetés: A B4 készülék alkalmas rádióadások fogadására. A rádióadásokhoz esetlegesen
kapcsolódó bármilyen használati vagy jogdíj a készülék használóját terheli.

1.5.




1.6.














Karbantartás, szerelés
Az N-Com-rendszer javítását, szerelését kizárólag megfelelően képzett szakember végezheti. Ha
bármilyen meghibásodást tapasztal, kérjük, forduljon az N-Com termékek magyarországi
forgalmazójához, az EuroMotor Kft-hez (1134 Budapest, Lehel u. 17/b-c; www.euromotor.hu),
vagy az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez.
A bukósisak életmentő biztonsági felszerelés; a sisak illetve a sisakba szerelt elektronikus
eszközök szétszerelése, átalakítása, módosítása veszélyes helyzeteket idézhet elő és a garancia
elvesztésével jár.

Akkumulátorok (telepek) és kiegészítők
A készülékhez kizárólag a Nolan által előírt akkumulátorok (telepek), akkumulátortöltők és
kiegészítők használhatók.
Az előírástól eltérő akkumulátorok használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet és a
garancia elvesztésével jár.
Az engedélyezett kiegészítőkről kérjük, érdeklődjön az N-Com termékek magyarországi
forgalmazójánál, az EuroMotor Kft-nél (1134 Budapest, Lehel u. 17/b-c; www.euromotor.hu),
vagy az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedésben.
Az akkumulátortöltő és az egyéb kiegészítők hálózati csatlakozójának kihúzásakor mindig a
villásdugót kell megfogni és húzni, nem a vezetéket.
Az akkumulátorokat kizárólag a rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni.
Soha ne használja a sérült akkumulátorokat és akkumulátortöltőket!
Soha ne zárja rövidre az akkumulátorokat!
Az akkumulátorokat töltés közben 0°C és +45°C közötti, használat közben -20°C és +60°C
közötti hőmérsékleten kell tárolni.
Tűz- és robbanásveszély: az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni, nyílt lángnak vagy magas
hőmérsékletnek kitenni!
Az elhasznált/működésképtelen akkumulátorokat soha ne dobja a háztartási szemétbe! Kérjük,
mindig az érvényes és vonatkozó hulladékkezelési előírások szerint járjon el!
Az akkumulátorok töltése közben soha ne viselje a bukósisakot!
Soha ne hagyja a töltés alatt álló N-Com-rendszert és bukósisakot felügyelet nélküli gyermek
közelében, mert az elektromos készülékek miatt a gyermek balesetveszélynek van kitéve!

Akkumulátor

Lítium-ion AB463651BU

Lítium 3,7V – 800mAh

Akkumulátortöltő

AK00G-0500040VU

100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.4 A
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Hulladékkezelés

Az N-Com-rendszert kizárólag a készülékhez mellékelt utasítások szerint szabad a sisakból kiszerelni.






A két vonnallal áthúzott szemetest ábrázoló logó azt jelzi, hogy az elhasznált terméket
az Európai Unió területén külön hulladékként kell gyűjteni és kezelni (2002/96/EC
irányelv).



Ezt a terméket, alkatrészeit és kiegészítőit soha ne dobja a vegyes háztartási
szemétbe!

Az elhasználódott termék megfelelő hulladékkezelése hozzájárul az emberi egészség
megőrzéséhez és a környezet védelméhez.
A hulladékkezeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a lakóhelyén illetékes
önkormányzathoz, a hulladékkezelésért felelős vállalathoz, vagy ahhoz a márkakereskedéshez,
ahol a terméket vásárolta.

2. A CSOMAG TARTALMA
Az N-Com B4 csomag az alábbiakat tartalmazza:

BATTERY COVER
MICROPHONE

BLUETOOTH CARD
ANTENNA

KEYPAD

CONNECTORS:
- IN JACK 3.5 mm
- MICRO USB
N-Com B4-rendszer

Micro USB vezeték

Multimedia Wire2
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Akkumulátor

Imbuszkulcs

Akkumulátortöltő
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3. BESZERELÉS
Az N-Com B4 csak azokra a Nolan bukósisakokra szerelhető fel, amelyek rendelkeznek NCom B4-előkészítéssel.
A kompatibilis sisakok listája a www.n-com.it internetes oldalon található.



Nyissa ki az e-box akkumulátortakaró
fedelét
és
helyezze
be
az
akkumulátort. Figyeljen arra, hogy az
akkumulátor a megfelelő irányba
nézzen (1. ábra).

1. ábra
 A B4-rendszer beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz bekapcsolható-e.
Nyomja meg az “on” gombot és tartsa benyomva körülbelül 2 másodpercig, amíg a LED
világítani nem kezd, illetve a fülhallgatókban sípolás nem hallható. Ezt követően
folytathatja a beszerelést.
 Vegye ki az arcpárnákat a sisakból (további információ a sisak használati és kezelési
útmutatójában).



Távolítsa el a sisak szélén elhelyezett
tömítést az erre szolgáló imbuszkulcs
segítségével (2. ábra).



Távolítsa el a sisak hátulján és bal
oldalán található N-Com dugókat (2.
ábra).



Vegye le teljesen a sisak szélén
elhelyezett tömítést (3. ábra). Ezzel a
bélést is eltávolítja a sisakból.

2. ábra

3. ábra
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Helyezze az e-boxot a sisak hátulján
kialakított nyílásba (4. ábra).



Rögzítse
a
vezetéket
a
sisak
belsejében. Figyeljen arra, hogy a
jobb oldali rögzítőfül bepattanjon a
helyére (5. ábra).

4. ábra
 Hajtsa be az antennát a sisakhéjba.

5. ábra

 A mikrofont illessze a sisak bal
oldalán kialakított helyére (6.
ábra).
Figyelmeztetés:
a
mikrofon
tartóján lévő N-Com felirat a sisak
belseje felé kell nézzen!

6. ábra
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3.1.



Rögzítse
a
vezetéket
a
sisak
belsejében. Figyeljen arra, hogy a bal
oldali rögzítőfül bepattanjon a helyére.



Pattintsa a helyére a kezelőegységet
(7. ábra).

7. ábra
Illessze a hangszórókat a polisztirén arcpárnákban kialakított helyükre. Ha szükséges,
óvatosan és kismértékben forgassa el a hangszórókat.
Illessze a helyére a sisak szélén elhelyezett tömítést, majd rögzítse az erre szolgáló
imbuszkulcs és csavar segítségével.
Helyezze vissza az arcpárnákat a sisakba (további információ a sisak használati és
kezelési útmutatójában).
Az N-Com B4 kiszerelése a sisakból

Az N-Com B4 kiszereléséhez kövesse az alábbi utasításokat:

Távolítsa el az arcpárnákat (további információ a sisak használati és kezelési
útmutatójában), valamint a sisak szélén elhelyezett tömítést.



Egy lapos fejű csavarhúzó vagy más
hasonló szerszám segítségével emelje
ki a helyéről a kezelőegységet (8.
ábra).



Egy lapos fejű csavarhúzó vagy más
hasonló
szerszám
segítségével
akassza ki a jobb oldali és a bal oldali
rögzítőfület (9. ábra).

8. ábra

9. ábra
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Vegye ki az N-Com B4 készüléket a sisakból, majd helyezze vissza az arcpárnákat,
valamint a sisak szélén elhelyezett tömítést.



4. ALAPFUNKCIÓK
Az N-Com-rendszer összes funkciója három gomb használatával érhető el: “”, “on” és
“”. Minden utasítást egyedi hangjelzés követ, ezek alapján azonosítható, melyik funkciót
válaszottuk ki. Ennek köszönhetően a készülék mindegyik funkciója elérhető a sisak
levétele nélkül.
Attól függően, hogy milyen hosszan tartja nyomva a gombokat, különböző funkciók
érhetők el.

Bekapcsolás

Kikapcsolás
Hangerő növelése
Hangerő
csökkentése
4.1.

Nyomja meg az “on” gombot és tartsa benyomva körülbelül 2
másodpercig, amíg a LED világítani nem kezd, illetve a
fülhallgatóban sípolás nem hallható.
Nyomja meg az “on” gombot és tartsa benyomva körülbelül 5
másodpercig, amíg a LED ki nem alszik, illetve a fülhallgatóban
sípolás nem hallható.
Nyomja meg röviden a “” gombot. A maximális hangerő
elérését dupla sípolás jelzi.
Nyomja meg röviden a “” gombot. A minimális hangerő
elérését dupla sípolás jelzi.

Menürendszer

A B4 menüje három fő menüpontból áll: ALAP (BASE), RÁDIÓ, MOTOR-MOTOR (BIKE TO
BIKE).
A menüpontok közül az “on” gomb segítségével választhat: ha szeretne a következő
menüpontra lépni, bekapcsolt készüléknél nyomja meg az “on” gombot és tartsa
benyomva 2 másodpercig.
A következő menüpontra történő váltást speciális sípolás jelzi. A B4 bekapcsolásakor a
készülék automatikusan ALAP (BASE) módba áll. A három menüpont segítségével az alábbi
funkciók érhetők el:
MENÜ

FUNKCIÓ
 Vezetékkel csatlakoztatott eszközök kezelése

Alap
(Base)

 Bluetooth-szal csatlakoztatott mobiltelefon / GPS kezelése
 Vezető-utas kommunikáció (intercom)
 Bluetooth-os A2DP zenelejátszó hallgatása, kezelése
 FM-rádió hallgatása, kezelése

Rádió

 Bluetooth-szal csatlakoztatott mobiltelefon / GPS kezelése
 Vezető-utas kommunikáció (intercom)

Motormotor
(Bike to
Bike)
A Bluetooth-os
elérhetők.
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 Motor-motor kommunikáció (intercom)

mobiltelefonnal

kapcsolatos

szolgáltatások

mindegyik

menüpontban

B4
Megjegyzés: a Motor-motor (Bike to bike) menüt külön kell aktiválni közvetlenül a
készüléken (további információ: 13. fejezet) vagy az N-Com Wizard számítógépes
alkalmazás segítségével.

5. N-COM WIZARD SZÁMÍTÓGÉPES ALKALMAZÁS
Az N-Com Wizard egy számítógépes (PC) alkalmazás, amely a B4 készülék
kezeléséhez és beállításához használható.
Az alkalmazás a www.n-com.it honlap Download menüpontjából tölthető le. A program
használatához a B4-gyel felszerelt bukósisakot csatlakoztatni kell a számítógéphez a
mellékelt USB kábel segítségével.
Az N-Com Wizard segítségével az alábbi műveletek végezhetők el:
 A készülék hangerejének beállítása
 A kedvenc rádióadók beállítása
 A B4 szoftverének frissítése
 Motor-motor (Bike to bike) menü be- és kikapcsolása
 Motor-motor kapcsolatok beállítása
Az alkalmazás internetes (online) használati útmutatója az F1 gomb megnyomásával
érhető el (az alkalmazás telepítését és elindítását követően).

6. BLUETOOTH-OS ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA
Az N-Com B4 készülék és a csatlakoztatni kívánt bluetooth-os eszközök együttes
használatához első lépésként párosítani kell a csatlakoztatni kívánt bluetooth-os
eszközöket az N-Com rendszerrel.
A párosítási művelet ugyanúgy végezhető el mindegyik bluetooth-os készülék –
mobiltelefon, MP3-lejátszó, GPS-navigáció stb. – esetében:
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a B4 ki van kapcsolva.
2. Nyomja meg az “on” gombot és tartsa benyomva több mint 4 másodpercig, amíg
a LED-ek el nem kezdenek gyorsan villogni és egy éles sípolás nem hallható. A
villogás és a sípolás a párosítási üzemmód bekapcsolását jelzi.
3. Amikor a B4 párosítási üzemmódban van, a párosítani kívánt készüléken – annak
használati és kezelési útmutatójának utasításait követve – keresse meg a
párosítható bluetooth-os eszközök listáját. (A párosítási művelet a különböző
gyártmányú és típusú készülékeken különböző módokon végezhető el).
4. Néhány másodperc elteltével a párosítható bluetooth-os eszközök listáján
megjelenik az N-Com Bt4 v.X.XX felirat valamint a készülék gyártójának azonosító
adatai.
5. Válassza ki az N-Com készüléket. Ha a párosítani kívánt készülék jelszót kér, adja
meg a következőt: 0000 (négy darab nulla).
6. A B4 sípolással jelzi, hogy megtörtént a párosítás, a LED-ek villogása pedig leáll.
7. A párosítási adatok elmentéséhez (ahhoz, hogy mindkét készülék „megjegyezze”
a kapcsolatot) kapcsolja ki a párosított készüléket és a B4-et, majd mindkettőt
kapcsolja be ismét.
Megjegyzés: a párosítási adatokat a B4 és a párosított készülék is elmenti, azok nem
vesznek el a készülékek kikapcsolásakor. Ez azt jelenti, hogy a párosítási műveletet
csak egyszer kell elvégezni.
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Megjegyzés: ha már párosított a B4-gyel olyan készüléket (mobiltelefont vagy GPSnavigációt), amely rendelkezik bluetooth-os A2DP zenelejátszóval, nem kell
megismételnie a párosítást, mivel a B4 már ezen készülék párosítása során eltárolta
az A2DP protokollra vonatkozó adatokat.
A párosított bluetooth-os készülékek a bekapcsolást követően automatikusan csatakoznak
a B4-hez.
Ha a csatlakozás nem történik meg automatikusan, néhány másodperc alatt, a készülékek
manuálisan is csatlakoztathatók a párosított készülék kezelőszerveinek segítségével, vagy
pedig a B4 “on” gombjának 4 másodpercig tartó nyomva tartásával.
6.1.

A párosítás törlése (reset)

A párosított eszközök listája és a kapcsolódó adatok törölhetők a B4 memóriájából. Ez a
művelet végleges, a törölt adatokat nem lehet visszaállítani. Törlés (reset) után minden
bluetooth-os készüléket újból párosítani kell a B4-gyel.
A párosított eszközök listája és a kapcsolódó adatok az alábbi módon törölhetők:
 Nyomja meg az “on” gombot és tartsa benyomva több mint 4 másodpercig, amíg a LEDek el nem kezdenek gyorsan villogni és egy éles sípolás nem hallható. A villogás és a
sípolás a párosítási üzemmód bekapcsolását jelzi.
 Amikor a B4 párosítási üzemmódban van, nyomja meg egyszerre a “” és a “”
gombot és tartsa benyomva őket 4 másodpercig, amíg sípolást nem hall. Ekkor engedje
el mindkét gombot. A készülék speciális sípolással jelzi a feladat végrehajtását, majd
magától kikapcsol.
A párosítási adatok törlése elvégezhető az N-Com Wizard számítógépes
alkalmazás segítségével is.

7. MOBILTELEFON FUNKCIÓK
Hívás fogadásához nyomja meg bármelyik gombot egyszer,
röviden.
Hívás
Hívás befejezéséhez vagy elutasításához nyomja meg az “on”
befejezése/hívás
gombot és tartsa benyomva körülbelül 2 másodpercig, amíg
elutasítása
sípolást nem hall.
Hangvezérléses híváskezdeményezéshez (az ezt lehetővé tevő
Híváskezdeményezés
mobiltelefonoknál) nyomja meg az “on” gombot és tartsa
hangvezérléssel
benyomva körülbelül 4 másodpercig, amíg sípolást nem hall.
Az utoljára hívott
Az utoljára hívott telefonszám felhívásához nyomja meg
telefonszám
egyszerre, röviden a “” and “” gombot.
visszahívása
Ha egy folyamatban lévő hívást szeretne átirányítani a B4-ről a
Hívás átirányítása
mobiltelefonra, nyomja meg egyszerre a “” and “” gombot
és tartsa benyomva őket 4 másodpercig.
Hívás fogadása

Konferenciabeszélgetés funkció
A B4 lehetővé teszi a mobiltelefonos konferenciabeszélgetést a hívó fél, a vezető és az
utas részvételével. Beérkező hívásnál (Bluetooth-szal csatlakoztatott mobiltelefon
esetében) a B4 szünetelteti a vezető és az utas közötti intercom kapcsolatot. Ha a
telefonbeszélgetést szeretné megosztani az utas sisakjával, a telefonbeszélgetés közben
kapcsolja be az intercom üzemmódot az “on” gomb egyszeri, rövid megnyomásával.
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Figyelmeztetés: ez a funkció csak akkor érhető el, ha az utas sisakja is fel van szerelve
olyan N-Com rendszerrel, amely támogatja ezt a funkciót.

8. GPS-NAVIGÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK
Az N-Com B4 sisakkommunikációs rendszer kompatibilis a legnépszerűbb motoros GPSnavigációs készülékekkel. Ha GPS-navigációs készülékét csatlakoztatja a B4-hez, a
navigáció hangutasításai hallhatók lesznek a bukósisakban. A navigációs készülék
hangutasításai közben a rendszer szünetelteti a vezető és az utas közötti, bluetooth-os
intercom kapcsolatot; a hangutasítások befejeztével az intercom kapcsolat automatikusan
helyreáll.
Megjegyzés:
ha
az
ön
navigációs
készüléke
csatlakoztatható
bluetooth-os
mobiltelefonhoz, akkor a B4 fogadhat hívásokat a navigációs készüléken keresztül is.
Ebben az esetben a hívást a navigációs készülék kezelőgombjaival fogadhatja.
GPS konferenciabeszélgetés funkció
A GPS konferenciabeszélgetés funkció lehetővé teszi, hogy a vezető és az utas közötti
intercom kapcsolat a GPS-navigációs készülék hangutasításai közben is megmaradjon
(megakadályozza, hogy készülék minden egyes navigációs utasítás idejére kikapcsolja az
intercomot).
Figyelmeztetés: ez a funkció csak akkor érhető el, ha az utas sisakja is fel van szerelve
olyan N-Com rendszerrel, amely támogatja ezt a funkciót.
A GPS hangutasítás végeztével a vezető és az utas bukósisakja közötti intercom kapcsolat
aktív marad, a készülék pedig megjegyzi a GPS konferenciabeszélgetés beállítást.

9. SZTEREÓ FM-RÁDIÓ
A B4 rendelkezik sztereó FM-rádióval, amely az RDS (Radio Data System) funkciónak
köszönhetően mindig automatikusan megkeresi a kiválasztott rádióadóhoz tartozó
legerősebb jelet.
A rádióadók között az automata csatornakereső segítségével lehet válogatni, hat kedvenc
adó pedig eltárolható a készülék memóriájában.

Rádió bekapcsolása
Rádió kikapcsolása
Új rádióadó automatikus
keresése
Rádióadó mentése
memóriába

A Rádió menüpont kiválasztásával a rádió automatikusan
bekapcsol. A menüpontok közül az “on” gombbal
választhat: tartsa benyomva 2 másodpercig.
Ha az Alap vagy a Motor-motor menüpontra vált, a rádió
automatikusan kikapcsol.
Nyomja meg a “” és tartsa benyomva 2 másodpercig.
Nyomja meg a “” gombot és tartsa benyomva 4
másodpercig.
A feladat elvégezhető az N-Com Wizard
számítógépes alkalmazás segítségével is.

Váltás az elmentett
rádióadók között

Nyomja meg a “” gombot és tartsa benyomva 2
másodpercig.
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10. BLUETOOTH-OS A2DP ZENELEJÁTSZÓK
A B4 segítségével kiváló minőségben hallgathat audioanyagokat, ha a készüléket Bluetooth
segítségével olyan készülékhez csatlakoztatja, amely képes kezelni a Bluetooth A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) protokollt.
A B4 képes kezelni a Bluetooth AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) protokollt is,
amely lehetővé teszi a hanglejátszás megállítását és újraindítását a sisakból (ha a
csatlakoztatott audiolejátszó is képes kezelni az AVRCP-t).
A2DP készülék
csatlakoztatása
Hanglejátszás elindítása
(Play)
Hanglejátszás
szüneteltetése (Pause)
Következő szám (Skip)
Hanglejátszás megállítása
(Stop)

A B4 készülék bekapcsolásakor automatikusan létrejön a
kapcsolat. Kérjük, várjon néhány másodpercet a
csatlakozásra!
Nyomja meg a “” gombot és tartsa benyomva 2
másodpercig.
Lejátszás közben nyomja meg a “” gombot és tartsa
benyomva 2 másodpercig.
Lejátszás közben nyomja meg a “” gombot és tartsa
benyomva körülbelül 4 másodpercig.
Nyomja meg a “” for 2 gombot és tartsa benyomva 2
másodpercig. A hanglejátszás megáll, az A2DP készülék
lekapcsolódik a B4-ről.

Ha az Alap helyett a Rádió vagy a Motor-motor menüpontot választja, az A2DP készülék
automatikusan lekapcsolódik a B4-ről.
Megjegyzés: A2DP zenelejátszó készülék hallgatása közben a bluetooth-os intercom
funkció nem használható.

11. CSATLAKOZÁS EGYÉB AUDIOLEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ VEZETÉKKEL
Az N-Com B4 rendelkezik gyári előkészítéssel különböző audiolejátszó eszközök
fogadásához, amelyek a kiegészítőként árusított Multimedia Wire kábellel csatlakoztathatók
a B4-hez. A rendszer lehetővé teszi megfelelő MP3-lejátszó, iPod, GPS-navigációs készülék,
GMRS- és PMR-rádió (két motor közötti kommunikációhoz) vagy motoros fedélzeti
audioeszközök (MCS, pl.: beépített rádió) csatlakoztatását ilyen módon.
A Multimedia Wire vezetékek valamint a lehetséges készülékkapcsolatok listája
megtalálható a www.n-com.it honlapon a Cable connection compatibility menüpontban.
Megjegyzés: illessze a Multimedia Wire vezeték négypólusú, 3,5 mm-es csatlakozóját a
B4 készüléken kialakított aljzatba, a Multimedia Wire vezeték másik végén lévő
csatlakozót pedig a csatlakoztatni kívánt audiolejátszó készülék megfelelő aljzatába. A
vezetéken elhelyezett színes csík jelzi, hogy a csatlakoztatni kívánt audiolejátszó
készülék melyik aljzatát kell használni.
A bekapcsolt vezetékes kapcsolat akkor sem szakad meg, ha ön a B4 készüléken
menüpontot vált. Ennek köszönhetően a vezetékkel csatlakoztatott eszközökről érkező
hangokat akkor is hallhatja, ha közben rádiót vagy A2DP zenelejátszót hallgat.
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12. BLUETOOTH-OS INTERCOM MÓD (VEZETŐ ÉS UTAS KÖZÖTTI
KOMMUNIKÁCIÓ)
Az N-Com B4 használható vezeték nélküli intercom üzemódban (vezető és utas közti
kommunikáció). Ehhez a vezető és az utas sisakját is fel kell szerelni N-Com Bluetooth
készülékkel.
A Bluetooth készülékek csak párosítás után képesek kommunikálni egymással, azaz „be
kell mutatni őket egymásnak”.
12.1.

Két N-Com Bluetooth készülék párosítása egymással

 Kapcsolja ki mindkét N-Com Bluetooth készüléket.
 Helyezze mindkét Bluetooth készüléket párosítási üzemmódba: mindkettőn nyomja
meg az “on” gombot és tartsa benyomva több mint 4 másodpercig, amíg a LED-ek el
nem kezdenek gyorsan villogni.
 A két készülék valamelyikén nyomja meg egyszer, röviden az “on” gombot.
 A két Bluetooth készülék néhány másodpercen belül felismeri egymást; sípolás jelzi,
hogy megtörtént a párosítás és az intercom üzemmód aktív.
 A párosítási adatok elmentéséhez (ahhoz, hogy mindkét készülék „megjegyezze” a
kapcsolatot) kapcsolja ki mindkét N-Com Bluetooth készüléket, majd mindkettőt
kapcsolja be ismét.
12.2.

Intercom funkciók

A párosítás elvégzése után kapcsolja be mindkét N-Com Bluetooth készüléket. Az intercom
kapcsolat automatikusan létrejön a két készülék között – ez a folyamat néhány
másodpercet vesz igénybe, a kapcsolat létrejöttét sípolás jelzi.
Ha a készülékek valamilyen okból mégsem kapcsolódnak egymáshoz automatikusan,
manuálisan kell létrehozni a kapcsolatot.
Intercom kapcsolat
létrehozása manuálisan
Intercom kapcsolat
megszakítása manuálisan

A bekapcsolt B4 készüléken nyomja meg egyszer,
röviden az “on” gombot.
A bekapcsolt B4 készüléken nyomja meg egyszer,
röviden az “on” gombot.

13. MOTOR-MOTOR (BIKE-TO-BIKE) INTERCOM KAPCSOLAT
Az N-Com B4 lehetővé teszi a motor-motor közti kommunikációt körülbelül 800 méter
távolságig (nyílt, akadálymentes terepen).
Megjegyzés: a rendszer hatótávolsága és hangminősége jelentős mértékben függ a
terepviszonyoktól, az időjárási körülményektől és a mágneses mezőktől.
Megjegyzés: A rendszer hatótávolsága függ a kapcsolódáshoz használt N-Com készülékek
típusától.
Az N-Com B4 négy különböző B4 készüléket képes „megjegyezni”, azaz ennyi készülékkel
lehetséges a motor-motor közti kommunikáció.
A B4 készülékek csak párosítás után képesek kommunikálni egymással, azaz „be kell
mutatni őket egymásnak”.
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13.1.

Motor-motor közti intercom kapcsolat beállítása

 Kapcsolja ki mindkét N-Com B4 készüléket.
 Helyezze mindkét B4 készüléket párosítási üzemmódba: mindkettőn nyomja meg az
“on” gombot és tartsa benyomva több mint 4 másodpercig, amíg a LED-ek el nem
kezdenek gyorsan villogni.
 Az 1-es bukósisak B4 készülékén a megfelelő gombkombinációval válassza ki, hova
szeretné elmenteni a párosítani kívánt 2-es B4 készüléket.
Mentési hely
A
B
C
D

Gomb-kombináció
 2 mp.
 2 mp.
 4 mp.
 4 mp.

Visszaigazoló hangjelzés
éles sípolás kétszer
tompa sípolás kétszer
éles sípolás négyszer
tompa sípolás négyszer

Megjegyzés: ha a kiválasztott mentési hely már foglalt, hibát jelző sípolás hallható. Ebben
az esetben próbálja másik helyre elmenteni a kapcsolatot.
 A két Bluetooth készülék néhány másodpercen belül felismeri egymást; a 2-es
készülékben sípolás jelzi, hogy az 1-es bukósisak melyik mentési helyre került a 2es készülék memóriájában. A hang azt is jelzi, hogy az intercom üzemmód aktív.
Megjegyzés: ha a 2-es készüléken az összes mentési hely szabad, az 1-es készülék az A
mentési helyre kerül a 2-es készülék memóriájában. Ha az A mentési hely foglalt, a
készülék automatikusan a B helyet választja, ha az is foglalt, akkor a C-t stb.
Az N-Com Wizard számítógépes alkalmazással megtekinthetők a B4 készülék
memóriájába elmentett készülékek adatai és a mentési helyek.
A könnyebb azonosíthatóság érdekében a Motor-motor módban párosított NCom készülékek átnevezhetők az N-Com Wizard segítségével.
13.2.

Motor-motor hívás kezdeményezése

Ha hívást szeretne kezdeményezni valamelyik, már párosított készülék felé, válassza ki a
Motor-motor (Bike to bike) menüpontot, majd nyomja meg a hívni kívánt készülékhez
tartozó gombkombinációt (lásd a fenti táblázatot). Ezt követően hallani fogja a kiválasztott
készülékhez tartozó visszaigazoló hangjelzést, majd létrejön a kapcsolat.
Megjegyzés: ha a kiválasztott gombkombinációhoz tartozó mentési hely üres, vagy ha a
hívni kívánt készülék nem érhető el, hibát jelző sípolás hallható.
13.3.

Motor-motor hívás fogadása

Beérkező Motor-motor hívás esetén a hívó készülékhez tartozó visszaigazoló hangjelzés
hallható. Beérkező Motor-motor hívás esetén a B4 minden más, használatban lévő
audiofunkciót felfüggeszt, a Vezető-utas intercomot is. A Motor-motor hívás fogadásához
nyomja meg bármelyik gombot egyszer, röviden.
 Ha fogadja a hívást, automatikusan létrejön a kommunikációs kapcsolat a két készülék
között.
 Ha nem fogadja a hívást, a B4 készülék visszaáll a hívás előtti állapotba.
Megjegyzés:
a
Motor-motor
kommunikáció
bármikor,
megszakítható az “on” gomb egyszeri, rövid megnyomásával.

bármely

menüpontban

A Motor-motor intercom kapcsolat az alábbiakban különbözik a Vezető-utas kapcsolattól:
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 A vezetékkel vagy bluetooth-szal csatlakoztatott külső eszközből érkező audiojelek
(hangok) NEM HALLHATÓK a Motor-motor módban csatlakoztatott másik bukósisakban.
 A rádióból érkező audiojelek (hangok) NEM HALLHATÓK a Motor-motor módban
csatlakoztatott másik bukósisakban.


Ha bekapcsolt Motor-motor üzemmódban a két B4 készülék között a hatótávolság
túllépése miatt megszakad a kapcsolat, a két készülék automatikusan újra csatlakozik
egymáshoz, amint hatótávolságon belülre kerülnek egymáshoz képest. A készülékek 2
percig próbálnak automatikusan újrakapcsolódni; 2 perc elteltével új Motor-motor
hívást kell kezdeményezni.

További információ a www.n-com.it internetes oldalon.

14. AKKUMULÁTOR
Az N-Com B4 készülék első használatbavétele előtt töltse fel teljesen az akkumulátort
(töltse legalább 10 órán át). A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében javasolt,
hogy az első néhány alkalommal mindig teljesen töltse fel az akkumulátort. Ezt követően
töltheti rövidebb ideig is, de – amennyiben lehetősége van rá – mindig töltse fel teljesen.
14.1.

Alacsony töltöttségi szint

A bekapcsolt B4 készülék jelez, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, és
emiatt tartalék üzemmódba (reserve) kapcsol.
Amikor az akkumulátor várható működési ideje 1 óra alá csökken, a piros és a kék LED
felváltva villogása, illetve három egymás utáni sípolás jelzi, hogy a készülék tartalék
üzemmódba kapcsolt.
Tartalék üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsol, ha 30 percen át egyik gombot
sem nyomjuk meg; a kikapcsolásra a készülék sípolássorozattal figyelmeztet. Ennek a
funkciónak köszönhetően mindig marad tartalékenergia a rendszerben, akkor is, ha az
alacsony töltöttégi szintű készüléket ön elfelejti kikapcsolni.
14.2.

Az akkumulátor töltése

A B4 akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket az USB kábellel az
akkumulátortöltőhöz vagy a számítógép USB portjához.

B4 készülék kikapcsolva

B4 készülék bekapcsolva

Amikor a B4-et az akkumulátortöltőhöz csatlakoztatja,
a kék LED elkezd villogni. A töltés befejezését a
villogás leállása jelzi, a kék LED folyamatosan világít.
Amikor a B4-et az akkumulátortöltőhöz csatlakoztatja,
a piros LED elkezd villogni. A töltés befejezését a
villogás leállása jelzi, a piros LED kialszik.

Megjegyzés: ha a készüléket hosszú ideje (hónapok óta) nem töltötte fel, elképzelhető,
hogy a töltés első perceiben nem lehet bekapcsolni.
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15. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: UTASÍTÁSOK
Gomb
Gombnyomás

on

on

rövid

hosszú

Alapfunkciók

Kikapcsolás
Hangerő fel

Bluetooth eszközök

hosszú

hosszú



rövid



hosszú

X
(2mp)

X

X

X

X
(4mp)
X
(2mp)
X
X
(4mp)
X
(4mp)
X
(4mp)
X

Vezetékes audio mód
bekapcsolása
Vezetékes audio mód
kikapcsolása
A2DP eszköz
csatlakoztatása
A2DP eszköz
leválasztása

X
(2mp)
X
(2mp)
X
(2mp)
X
(2mp)
X
(2mp)
X
(2mp)
X
(4mp)

Lejátszás (Play)
Szüneteltetés
(Pause)
Következő szám
(Forward)
Intercom mód
bekapcsolása
Intercom mód
kikapcsolása

rövid



X

Menüpont választása
(Alap, Rádió, Motormotor)

Hívás
hangvezérléssel
Hívás befejezése /
elutasítása
Utoljára hívott szám
hívása
Mobiltelefon
csatlakoztatása
Mobiltelefon
leválasztása
Hívás átirányítása a
mobiltelefonra
Konferencia mód
bekapcsolása



X

Hangerő le

Hívás fogadása

Alap (Base) menü

rövid



X
(2mp)
X
(5smp)

Bekapcsolás
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X
X

Gomb

Beállítások

Motor-motor menü

Rádió menü

Gombnyomás

on

on

rövid

hosszú


rövid

Automatikus
állomáskeresés
(rádió)
Váltás az elmentett
rádióadók között

Párosítási üzemmód
bekapcsolása
(kikapcsolt
készüléknél!)
„Vezető-utas”
intercom párosítás
1-es motor
párosítás

hosszú

rövid


hosszú

rövid

hosszú

X
(2mp)
X(4mp)

X

X

X

X

X

X
(2mp)
X
(2mp)
X
(4mp)
X
(4mp)

X
(4mp)
X
X
(2mp)
X
(2mp)

2-es motor párosítás
3-as motor párosítás



X
(2mp)

Rádióadó elmentése
Motor-motor hívás
fogadása
Intercom üzemmód
kiválasztása
(„Motor-motor” →
„Vezető-utas”)*
Motor-motor
kapcsolat: 1-es
motor hívása
Motor-motor
kapcsolat: 2-es
motor hívása
Motor-motor
kapcsolat: 3-as
motor hívása
Motor-motor
kapcsolat: 4-es
motor hívása



B4


 

X
(4mp)

4-es motor párosítás
Motor-motor
menüpont
bekapcsolása /
kikapcsolása
Párosítási adatok
törlése**

X
(4mp)
X
X
(4mp)

* A két gombot egyszerre, röviden kell megnyomni.
** Az N-Com készüléknek párosítási üzemmódban kell lennie.
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16. GARANCIA
A Nolangroup EZEN GARANCIAVÁLLALÁSSAL tanúsítja az N-Com B4 készülék első vásárlójának, hogy a
készülék az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától. Felhívjuk figyelmét az
alábbiakra:
 Kérjük, figyelmesen olvassa át a készülék biztonságos és megfelelő használatára vonatkozó
utasításokat!
 Kérjük, figyelmesen olvassa át a garanciára vonatkozó feltételeket és előírásokat!
 Kérjük, őrizze meg a termék vásárlásakor kapott blokkot, nyugtát vagy számlát. A garanciális
igények csak a blokk, nyugta vagy számla felmutatásával érvényesíthetők. Garanciális igény
érvényesítéséhez kérjük, vigye vissza a készüléket abba a márkakereskedésbe, amelyben vásárolta.

16.1.

A garancia érvényessége

Amennyiben a vásárlás napjától számított 2 (két) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel,
amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, a Nolangroup a hiba azonosítását követően viszonteladói
hálózatán keresztül vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben a
Nolangroup biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást.
Jelen garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben.

16.2.

Garanciális feltételek

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra
vonatkozik. A Nolangroup nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben vagy
egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a garancia nem érvényes többek
között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben:
 A szokásostól eltérő körülmények közötti használat miatt bekövetkező meghibásodások, sérülések,
károk.
 A Nolan által biztosított használati és kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő, nem megfelelő
használatból eredő meghibásodások, sérülések, károk.
 Gondatlanság, illetve a külső és belső alkatrészek normál elhasználódása.
 Balesetből eredő bármilyen sérülés, kár.
 Bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon vagy az N-Com rendszeren, amelyet a
tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el.
 Káros anyagok, vegyületek által okozott színváltozások, sérülések.
 Inkompatibilis, nem az N-Com termékcsaládba tartozó kiegészítők, alkatrészek használata.
 A felsoroltakon kívül a garancia nem vonatkozik a váratlan illetve véletlen események, módosítások
és állítások okozta meghibásodásokra, az előre nem látható körülményekre, valamint azokra a
sérülésekre és károkra, amelyek a termék cseppfolyós anyagokkal történő találkozásából erednek.
 A termék belső (a bukósisak belsejébe kerülő) alkatrészei nem vízállók és nem is lehetnek azok.
Ennek következtében, ha a nem megfelelő használatból kifolyólag a terméket víz, nedvesség, pára,
ételszármazék vagy más cseppfolyós anyag éri, az N-Com rendszer elektronikus alkatrészei
károsodhatnak; ezekért a meghibásodásokért, sérülésekért, károkért a Nolangroup-t nem terheli
felelősség.
 Jelen garanciavállalás nem vonatkozik az elhasználódásnak kitett alkatrészekre, mint például az
újratölthető telep (akkumulátor) vagy az N-Com rendszerhez tartozó vezetékek, amelyek az N-Com
készülékeket egymással vagy más eszközökkel összekötik.
 A mobiltelefon műküdéséhez szükséges hálózatot és szolgáltatást nem a Nolangroup biztosítja,
ennélfogva nem felelős a szolgáltatás működéséért, elérhetőségéért és minőségéért.
 Amennyiben Ön a terméket nem a Nolangroup által gyártott illetve előírt eszközökkel vagy
kiegészítőkkel használja együtt, nem garantálható a termék és az érintett eszközök megfelelő
működése, és az esetleges meghibásodások esetén nem érvényesíthető a javításra vagy cserére
irányuló garanciális igény.
A Nolangroup-t nem terheli felelősség, ha a csatlakoztatott mobiltelefon, vagy egyéb, nem a Nolangroup
által gyártott készülék illetve kiegészítő műszaki tulajdonságainak vagy beállításainak következtében
nem használható az N-Com termék mindegyik funkciója.
Az N-Com készülék belső, elekronikus egységének vagy bármely más alkatrészének a módosítása,
szerelése, megváltoztatása – a tulajdonos, vagy más, harmadik személy által – a garancia elvesztésével
jár.
A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális
illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák vagy a szélzaj.
A Nolangroup semmilyen módon nem tehető felelőssé azokért a tárgyi és személyi sérülésekért,
amelyek a Nolangroup termékek használati és kezelési útmutatóiban található utasítások figyelmen
kívül hagyásából erednek.
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16.3.

A garanciavállalás érvényessége

Jelen garanciavállalás kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt garancialevelet a vásárláskor
hiánytalanul és helyesen kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak:
 Termékazonosító kód.
 A hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője.
 A termék vásárlásának dátuma.
 A vevő neve és címe.
A Nolangroup fenntartja a garanciális javítások elutasításának jogát, ha az említett adatok és
dokumentumok nem állnak rendelkezésre, vagy a termék első, márkakereskedőnél történt
megvásárlása óta módosították őket.

16.4.

Garanciális igény bejelentése

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia
kell a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia
a kifogásolt terméket, a hozzá tartozó, hiánytalanul és helyesen kitöltött garancialevelet, valamint a
hozzá tartozó blokk, nyugta vagy számla másolatát.
JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A
TERMÉK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT.
A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 2 (KÉT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT
VESZTI.
A garanciális javítások, alkatrészcserék és karbantartás nem hosszabbítja meg a garancia
érvényességének időtartamát. Amennyiben a terméket vagy annak bármely alkatrészét garanciában
kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak; a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti
vásárlás időpontja a mérvadó.
A termék elektronikus alkatrészeinek garanciális javítása vagy cseréje esetén, ha a Nolangroup a
termék javítása vagy cseréje mellett dönt, a javított vagy cserélt termékre vagy annyi garanciaidő
vonatkozik, amennyi az eredeti garanciaidőből visszamaradt, vagy 90 (kilencven) nap a javítás
időpontjától számítva (a hosszabb időszak alkalmazandó).
A javítások és cserék akár felújított, az eredetiével megegyező funkciójú alkatrészekkel is elvégezhetők.
A lecserélt alkatrészek a Nolangroup tulajdonát képezik.
A HELYI JOGSZABÁLYOK MÉRTÉKÉIG A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAGOS, ÉS A NOLANGROUP KIZÁR
MINDEN KIFEJEZETT VAGY BENNEFOGLALT, ÍRÁSOS VAGY SZÓBELI GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT,
KÜLÖnÖSEN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS
MINDEN EGYÉB BENNEFOGLALT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A NOLANGROUP SEMMILYEN ESETBEN
SEM FELELŐS KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, ESETI, KÖVETKEZMÉNYES (BELEÉRTVE A HASZON
ELMARADÁSÁT) VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR SÉRELMEN VAGY BÁRMILYEN MÁS
TÉNYEZŐN ALAPULNAK.
A NOLANGROUP A FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A TERMÉK TULAJDONSÁGAIT, FUNKCIÓIT,
KOMPATIBILITÁSÁT ÉS SZOFTVERÉT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTASSA.
Egyes országok jogszabályai nem engedélyezik a fenti, közvetlen, különleges, eseti és következményes
károkra vonatkozó korlátozásokat és kizárásokat, illetve a bennefoglalt garanciák időtartamára
vonatkozó korlátozásokat. Ennek következtében elképzelhető, hogy a fenti korlátozások és kizárások
Önre nem vonatkoznak. Az itt közölt garanciális feltételek a jogszabályok által megengedett mértékig
nem zárják ki, nem korlátozzák és nem módosítják az Ön – a termék megvásárlásából származó –
kötelező törvényes jogait, és nem jelentenek többletkötelezettséget azokkal kapcsolatban.
Jelen garanciavállalás Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás a
Nolangroup részéről az általa gyártott termékekre. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/CE irányelvében
rögzített jogok illetik meg.
A vásárlót az Európai Unió 1999/44/CE irányelvében rögzített jogok illetik meg. Jelen garanciavállalás
nem befolyásolja a vásárló jogszabályokban, valamint a 2002. február 2-i, 24-es számú rendeletben
meghatározott jogait.
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16.5.

Termékazonosító kód

Mindegyik N-Com termék rendelkezik speciális
kóddal, amely lehetővé teszi a termék nyomon
követését és azonosítását.
A termékazonosító kód a B4 készüléknél az
akkumulátor alatt található.
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