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FI  TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET 



 
 
Onnittelemme Nolan N-Com tuotteen valinnasta. 
 
N-Com Bluetooth Kit3-järjestelmä on valmistettu uusinta teknologiaa 
ja parhaimpia materiaaleja käyttämällä. Pitkän testauksen ja 
järjestelmän yksityiskohtaisen kehittelyn ansiosta olemme 
saavuttaneet parhaan mahdollisen äänentoiston laadun.  
 
Mene sivustolle www.n-com.it saadaksesi lisätietoja Bluetooth Kit3-
järjestelmästä ja ladataksesi ohjeet teräväpiirtomuodossa ja myös 
viimeisimmän saatavilla olevan Firmware version. 
 
 
SÄÄDÖSVIITTAUKSET 
N-Com tuotteet täyttävät seuraavat EU-direktiivit: 
 
Bluetooth 
Kit3 

Bluetooth systemet er fremstillet i overensstemmelse med de 
essentielle sikkerhedskrav og øvrige forskrifter i EU-direktivet 
99/5/CE, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 2002/96/CE 

 

Akkulaturi Direktivet 2006/95, 2004/108, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 
2002/96/CE, 2009/125/CE 

 

Akku Direktivet 2006/66/CE 
Vaatimuksenmukaisuustodistuksen voi ladata osoitteesta www.n-com.it (Download 
section). 
 

FccID: Y6MNCOM3   N21550  
Bluetooth on rekisteröity tavaramerkki (Bluetooth SIG, Inc). 
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1. KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS 
Lue huolellisesti nämä sekä muiden sellaisten N-Com -tuotteiden käyttöohjeet, jotka 
aiot yhdistää N-Com Bluetooth Kit3 -järjestelmään. Lue seuraavat yksinkertaiset 
ohjeet. Ohjeiden laiminlyömisellä voi olla vaarallisia seurauksia. 
 
Huomio: Tuotetta ei voi käyttää virallisissa eikä ei-virallisissa kilpailuissa, 

moottoripyöräradoilla tai vastaavissa paikoissa. 
 
Huomio: N-Com Bluetooth Kit3 - järjestelmän asennus tuo 60 gramman lisäpainon 

kypärän ja muiden lisätarvikkeiden painon lisäksi. 
 
Varoitus: N-Com - järjestelmän kypäränsisäiset elektroniset osat eivät ole 

vesitiiviitä. Älä kastele kypärän sisäosia mukaan luettuna kypärän pehmusteita. 
Kypärän kastuminen voi vioittaa laitetta. Mikäli kypärä kuitenkin kastuu 
sisältäpäin, irrota N-Com - järjestelmä sekä korvanappi ja jätä ulos kuivumaan 
Irrota myös akun yhdyskaapeli ja kuivaa. 

 
1.1. Tieturvallisuus 
Noudata kaikkia voimassaolevia tieliikennelakeja. Ajon aikana käsien tulee olla kiinni 
ohjaustangossa. N-Com -laitteeseen tehtävät toimenpiteet tulee tehdä ajoneuvon 
ollessa pysähdyksissä. 
 
Erityisesti: 

 Asenna puhelimeen automaattivastaus (kts. puhelimen käyttöohjeet). 

 Mikäli puhelimessa ei ole kyseistä toimintoa, pysäytä kulkuneuvo tieliikennelain 
sallimaan paikkaan ennen puheluun vastaamista. 

 Älä soita puheluja ajon aikana. Pysäytä kulkuneuvo tieliikennelain sallimaan 
paikkaan soittaaksesi puhelun. 

 Säädä äänenvoimakkuus niin, ettei se aiheuta häiriötä ajon aikana eikä estä 
ulkopuolisten äänien kuulemista. 
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 Älä käytä matkapuhelinta tai muita N-Com – järjestelmään kytkettyjä laitteita 
ajon aikana. 

 Kaikissa tapauksissa tieliikennelakien noudattaminen ja tarvittavien 
ohjausliikkeiden suorittaminen ovat etusijalla. 

 
1.2. Turvallinen käyttöympäristö 

 N-Com in käyttöä koskevat kaikki samat säännöt kuin matkapuhelimien käyttöä 

 Älä laita N-Com – järjestelmää tai matkapuhelinta päälle silloin, kun niiden käyttö 
on kiellettyä tai kun ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita tai häiriötä erilaisille 
elektronisille laitteille. 

 Sammuta laitteet tankkauksen yhteydessä. Älä käytä N-Com – järjestelmää 
huoltoasemilla. Älä käytä laitetta kemikaalien tai palavien aineiden läheisyydessä. 

 Sammuta laite räjähtävien materiaalien läheisyydessä. 
 
1.3. Häiriöt 
Kaikki matkapuhelimet ja langattomat signaalien lähetyslaitteet ovat alttiita häiriöille, 
jotka saattavat vaikuttaa laitteen ja siihen kytkettyjen laitteiden toimintaan. Tällaisia 
häiriöitä ei voida katsoa N-com – järjestelmästä johtuviksi. 
 
1.4. Laitteen oikeaoppinen käyttö 
Käytä laitetta vain normaalissa asennossa, käyttöohjeiden kuvauksen mukaisesti. Älä 
yritä purkaa tai muokata mitään N-Com – järjestelmän osaa. 
 
Huomio: Säädä N-Com – järjestelmän (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen 

audiolähteiden äänenvoimakkuutta ennen järjestelmän käyttämistä tiellä. 
 
Huomio: Liian kova äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa. 
 
Huomio: Säädä N-Com – järjestelmän (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen 

audiolähteiden äänenvoimakkuutta välttääksesi kovalla äänenvoimakkuudella 
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tapahtuvan äänentoiston. Jatkuva altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle 
saattaa vaurioittaa kuuloa.  

 
Huomio: Järjestelmän virheellinen asennus kypärään saattaa muuttaa kypärän 

aerodynaamisia ja turvallisuusominaisuuksia, aiheuttaen vaaran. Asenna N-Com 
– järjestelmä tuotteen ohjeissa kuvatulla tavalla. Epäselvissä tapauksissa ota 
yhteyttä N-Com – jälleenmyyjään. 

 
Huomio: muiden laitteiden käyttö ei saa vaikuttaa ajoneuvon ajoon. Käsittele 

elektronisia laitteita ja N-Com-järjestelmää vain ajoneuvosi ollessa kokonaan 
pysähtynyt, liikennesääntöjä noudattaen. 

 
Varoitus: Bluetooth Kit3 mahdollistaa radiosignaalin vastaanoton. Mahdolliset radion 

käyttöön liittyvät kustannukset ovat käyttäjän vastuulla. 
 
1.5. Valtuutettu henkilökunta 
Vain valtuutettu henkilökunta voi korjata laitetta. Vian ilmetessä ota yhteyttä 
valtuutettuun jälleenmyyjään. Kypärä on turvalaite. Kypärän ja sen elektronisten 
osien väärinkäyttö on vaarallista ja johtaa takuun raukeamiseen. 
 
1.6. Lisätarvikkeet ja akut 

 Käytä vain Nolanin hyväksymiä lisälaitteita ja akkuja.  

 Muun merkkisten laitteiden käyttö voi olla vaarallista ja johtaa takuun 
laukeamiseen. 

 Lisätarvikkeiden hankintaa varteen käänny jälleenmyyjän puoleen. 

 Irrottaessasi syöttökaapelin mistä tahansa lisälaitteesta tai laturista, tartu 
pistokkeeseen ja vedä siitä älä vedä kaapelia. 

 Älä käytä akkuja eri tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu. 

 Älä koskaan käytä viallisia akkulatureita tai akkuja. 

 Älä vie akkua oikosulkuun. 
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 Säilytä akkua 0° / +45°C (Latautuu);  -20° / +60 °C (Käytössä) asteen 
lämpötilassa. 

 Tulipalon tai räjähdyksen vaara: älä heitä akkua tuleen tai altista sitä liian 
korkeille lämpötiloille! 

 Älä heitä akkuja pois talousjätteiden mukana. Hävitä akut paikallisia säädöksiä 
noudattaen. 

 Älä käytä kypärää akun latauksen aikana. 

 Kypärää ei saa jättää lasten ulottuville ilman valvontaa, sillä akkujen 
käsitteleminen saattaa aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja lapsille. 

 
Akku Lithium Ion593847 Lithium 3,7V – 800mAh 
Akkulaturi 110/240v – 50/60 Hz 

 
1.7. Hävitys 
Irrottaaksesi N-Com – järjestelmän kypärästä noudata käyttöohjeita. Irrotuksen 
jälkeen noudata seuraavia hävitysohjeita: 
 

 

 Rastittu keräyssäiliö tarkoittaa, että EU:n sisällä tuote kuuluu 
ongelmajätteisiin (direktiivi 2002/96/EY). 

 Tämän laitteen lisäksi säädöstä sovelletaan kaikkiin tällä merkillä 
merkittyihin lisäosiin. Älä hävitä näitä tuotteita sekajätteen seassa.  

 Laitteiden oikeaoppinen hävitys estää mahdolliset negatiiviset vaikutukset 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen. 

 Lisätietoja varten, ota yhteys kuntaan, ongelmajätteiden hävityspalveluun tai 
liikkeeseen, josta tuote hankittiin. 
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2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
N-Comin Bluetooth Kit3 –pakkaus sisältää: 
 

  

e-box Bluetooth 
 

Johto PC-liitäntää varten 
 

  

 
 

Multimedia Wire2 Ladattava akku 
 

Akkulaturi 
 



 
 

 

9 

3. ASENNUS 
Bluetooth Kit3 järjestelmä voidaan asentaa kaikkiin Nolan-kypäriin, joissa on N-Com 
järjestelmä. 
Käyttääksesi N-Comin Bluetooth Kit3 –järjestelmää on Nolan-kypärän oltava 
varustettu erikseen myytävällä Basic Kitillä (tai Basic Kit2:lla). 
 
Huom: Ennen N-Comin Bluetooth Kit3 –järjestelmän käyttöönottoa on välttämätöntä 

asentaa ja ladata akku (ks. Basic Kit ohjeet). 

 Asenna Basic Kit2 (tai Basic Kit) kypärään käyttöohjeiden mukaisesti 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 Poista suojalevy kypärästä (Kuva 1). 
 
Uudessa Bluetooth Kit3-järjestelmässä on vedeltä suojaava tiiviste. Jos kypärässä on 
aikaisemmin asettamasi tiiviste, poista se (Kuva 2). 
 
 Aseta e-box sille tarkoitettuun paikkaan. Laita ensin etuosa paikoilleen ja paina 

sitten e-boxia kevyesti, kunnes molemmat pidikkeet kiinnittyvät. Poistaaksesi e-
boxin paina samanaikaisesti molempia pidikkeitä, kunnes e-box vapautuu 
alustapinnasta. 

Tiedoksi: Älä altista kypärää ilman virtaukselle ilman e-boxia tai pakkaukseen 
sisältyvää suojalevyä. 
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4. JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET 
N-Com Bluetooth Kit3 voidaan langattoman Bluetooth-teknologian avulla liittää 
matkapuhelimeen, satelliittinavigaattoriin, tai MP3 A2DP-laitteeseen.  
 
N-Com Bluetooth Kit3 järjestelmään kuuluu FM-Radio RDS-toiminnolla, ja muistiin 
voidaan tallentaa 6 radioasemaa. 
 
Voidaan myös kommunikoida langattomassa intercom-tilassa kahden kypärän välillä, 
mikäli molemmissa on N-Com-, X-Series- tai MULTI-linjan Bluetooth-järjestelmä, tai 
langallisessa intercom-tilassa toisen kypärän kanssa, mikäli siinä on Basic Kit2 tai 
Basic Kit MULTI.  
 
Järjestelmää voidaan laajentaa Multimedia-Wire lisälaitteella, jonka avulla saadaan 
kaapeliyhteydet multimedialähteisiin, kuten Mp3-soittimiin, satelliittinavigaattoreihin, 
PMR- ja GMRS-radioihin, moottoripyörien väliseen kommunikointiin sekä 
moottoripyöriin valmiiksi asennettuihin audio-järjestelmiin.  
 

 

Bluetooth Kit3-järjestelmää voidaan hallita, päivittää ja yksilöidä 
käyttämällä “N-Com Wizard” ohjelmaa, joka voidaan ladata sivuston 
www.n-com.it kohdasta “Download” . 

 
4.1. Perustoiminnot 
N-Com järjestelmän kaikki toiminnot aktivoidaan kolmen näppäimen avulla: “”, “on” 
ja “”. Jokainen järjestelmään viety komento vahvistetaan erityisellä äänimerkillä, 
joka voi vaihdella valitun toiminnon mukaan. Näin voidaan ottaa käyttöön kaikki 
järjestelmää tukevan kypärän toiminnot. 
Järjestelmään viedyn komennon tyyppi riippuu siitä, kuinka kauan näppäintä pidetään 
alaspainettuna. 
 

Päällekytkentä Pidä “on” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin ajan, 
kunnes led-valot syttyvät ja kuulokkeissa kuuluu merkkiääni. 

Pois päältä 
kytkentä 

Pidä “on”-näppäin alaspainettuna noin 4 sekunnin ajan, 
kunnes led-valot ja merkkiääni sammuvat.  
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Äänen 
voimistaminen 

Paina lyhyesti “” näppäintä nostaaksesi 
äänenvoimakkuutta. Toistuva merkkiääni ilmaisee 
äänenvoimakkuuden maksimitason. 

Äänen 
vaimentaminen 

Paina lyhyesti “” näppäintä laskeaksesi 
äänenvoimakkuutta. Toistuva merkkiääni ilmaisee 
äänenvoimakkuuden minimitason. 

 
4.2. Järjestelmän valikko 
Bluetooth Kit3 järjestelmän valikossa on 3 toimintoa: BASE, RADIO, KAKSI PYÖRÄÄ 
(voidaan aktivoida pyynnöstä). 
Toimimintovalikon selaamiseksi, paina “on” painiketta (järjestelmän ollessa 
aktivoituna)   2 sekunnin ajan. 
Kun siirrytään toiminnosta toiseen, kuuluu erityinen äänimerkki. 
Kun Bluetooth Kit3 kytketään päälle, on valikko aina asennossa “BASE”. Valikon eri 
asentojen mukaan voidaan hallita erilaisia audiolaitteita ja eri toimintoja: 
 
VALIKKO TOIMINNOT 

BASE 

Kaapelilla kytketyn ulkoisen lähteen hallinta 
Bluetoothin välityksellä kytketyn puhelimen/GPS:n käyttö  
Intercom-käyttö (“Kuljettaja-Matkustaja”)  
Bluetooth A2DP musiikkisoittimen  kuuntelu ja hallinta 

RADIO 
FM Radion kuuntelu ja hallinta  
Bluetoothin välityksellä kytketyn puhelimen/GPS:n käyttö 
Intercom-käyttö (“Kuljettaja-Matkustaja”) 

PYÖRÄ- 
PYÖRÄ Intercom-käyttö “Pyörä-Pyörä” 

 
Bluetooth matkapuhelimen hallintaan liittyvät toiminnot ovat saatavilla valikon 
kaikissa kohdissa. 
 
Huom.: “Pyörä-Pyörä” valikko tulee aktivoida itse järjestelmästä (ks. kappale 12) tai 

N-Com Wizard-ohjelman avulla. 
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4.3. N-Com Wizard  

 

“N-Com Wizard” on PC:lle tarkoitettu ohjelma, jonka avulla voidaan hallita 
ja konfiguroida Bluetooth Kit3-järjestelmää. 

 
Ohjelma voidaan ladata www.n-com.it sivuston “Download” kohdasta. Sen 
käyttämiseksi täytyy Bluetooth Kit3-järjestelmällä varustettu kypärä kytkeä PC:hen 
laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin avulla. 
N-Com Wizardilla voidaan yksilöidä oma Bluetooth Kit3, eli: 

 Asettaa järjestelmän äänentaso 

 Tallentaa ja ohjelmoida suosikkiradioasemat 

 Päivittää laitteen firmware  

 Aktivoida tai poistaa Pyörä-Pyörä valikko 

 Hallita yhteyksiä muiden pyörien kanssa 

Ohjelmassa on opaste, joka kuvaa ohjelman toiminnon (kun olet asentanut sen 
tietokoneeseesi, paina F1 opasteen näyttöön saamiseksi). 
 
 
5. BLUETOOTH-LAITTEISIIN LIITTÄMINEN 
Jotta Bluetooth Kit3 voi kommunikoida toisen Bluetooth-laitteen kanssa, täytyy toinen 
laite liittää ensin N-Com järjestelmään. 
 
Liittämistoimenpide on samanlainen kaikille Bluetooth-laitteille: matkapuhelimet,  
Bluetooth MP3-soittimet, sateliittinavigaattorit, ym. 
 

1. Varmista, että Bluetooth Kit3 on kytketty pois päältä; 
2. Pidä “on” näppäin alaspainettuna (runsaan 4 sekunnin ajan), kunnes LED-

valo alkaa vilkkua nopeaan tahtiin ja kaiuttimesta kuuluu merkkiääni, joka 
vahvistaa liitännän. 
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3. Suorita Bluetooth-laitteessa Bluetooth-laitteiden haku (katso laitteesi 
käyttöohjeista oikea liittämistoimenpide, tämä vaihtelee mallin ja merkin 
mukaan); 

4. Muutaman sekunnin kuluessa puhelimessa näkyy nimi “N-Com Bt3 v.X.XX” , 
jota seuraavat valmistajaa varten annetut tunnistetiedot; 

5. Valitse N-Com-laite. Jos pyydetään salasana, syötä koodi 0000 (neljä 
nollaa); 

6. Bluetooth Kit3 vahvistaa onnistuneen liitännän kuulokkeesta kuuluvalla 
merkillä, ja LED-valot lopettavat vilkkumisen; 

7. Sammuta ja käynnistä uudelleen sekä puhelin että Bluetooth Kit3-järjestelmä 
tallentaaksesi liitäntätiedot. 

 
Huomio: Kypärä ja matkapuhelin tallentavat liitännän, joten se ei katoa laitteiden 

sammuessa. Tämä vaihe suoritetaan siis vain yhden kerran. 
 
Huom.: Jos liitettynä on jo jokin musiikkisoittimella varustettu Bluetooth A2DP-laite 

(puhelin tai GPS), EI ole tarpeen toistaa liitäntää, sillä Bluetooth Kit3 on jo 
tallentanut A2DP protokollin. 

 
Kun  Bluetooth-laitteen liitäntä on suoritettu, kytkentä tapahtuu automaattisesti 
järjestelmän käynnistyksessä.  
 
Mikäli kytkentä ei tapahdu muutaman sekunnin kuluessa automaattisesti, voidaan 
liitäntä tehdä Bluetooth-laitteesta, tai painamalla “on” painiketta 4 sekunnin ajan. 
 
5.1. “Reset”-toiminto  
Kaikki liitetyt laitteet on mahdollista poistaa järjestelmän muistista. Tätä operaatiota 
ei voi peruuttaa; “reset”-toiminnon jälkeen on siis välttämätöntä liittää puhelin (tai 
muut Bluetooth-laitteet) uudestaan järjestelmään. 
Poistaaksesi kaikki aiemmin liitetyt laitteet muistista toimi seuraavalla tavalla: 

 Pidä“on” painike alaspainettuna (runsaat 4 sekuntia), LED-valot alkavat vilkkua 
nopeaan tahtiin ja kuulet äänimerkin, joka vahvistaa liitännän. 
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 Paina samanaikaisesti näppäimiä “” ja “” 4 sekunnin ajan ja vapauta ne 
äänimerkin kuullessasi. N-Com järjestelmä lähettää vahvistusta ilmaisevan 
äänimerkin ja sammuu sen jälkeen. 

 

 

Tämä toiminto voidaan aktivoida myös PC:n avulla käyttämällä“N-Com 
Wizard” ohjelmaa.  

 
 
6. TOIMINNOT MATKAPUHELIMEN KANSSA 

Puheluun vastaaminen Paina lyhyesti mitä tahansa näppäintä kuullessasi 
soittoäänen 

Puhelun 
keskeyttäminen/hylkääminen 

Pidä “on” näppäin alaspainettuna noin 2 sekunnin 
ajan (kunnes kuulet äänimerkin) 

Äänipuhelu (mikäli sisältyy 
toimintoihin) 

Pidä “on” näppäin alaspainettuna noin 4 sekunnin 
ajan (kunnes kuulet äänimerkin) 

Soitto viimeksi valittuun 
numeroon 

Paina lyhyesti näppäimiä “” ja “” 
samanaikaisesti 

Puhelun siirto kypärästä 
puhelimeen  

Meneillään olevan puhelun siirtämiseksi kypärästä 
puhelimeen, pidä samanaikaisesti alaspainettuina 
näppäimet “” ja “” 4 sekunnin ajan  

 
Puhelinneuvottelutoiminto 
Bluetooth Kit3-järjestelmän avulla voivat kuljettaja ja matkustaja kommunikoida 
keskenään puhelimitse neuvottelutoimintoa käyttäen. 
Kun Bluetooth Kit3-järjestelmään Bluetoothin välityksellä kytkettyyn puhelimeen tulee 
puhelu, kuljettajan-matkustajan välinen intercom kytkeytyy väliaikaisesti pois päältä. 
Haluttaessa voidaan puhelu kuitenkin jakaa toisen kypärän kanssa aktivoimalla 
intercom manuaalisesti puhelun aikana (painamalla “on” näppäintä lyhyesti).  
 
Huom.: Tämä toiminto on käytössä ainoastaan silloin, kun myös matkustajalla on 

samalla toiminnolla varustettu N-Com järjestelmä. 
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7. TOIMINNOT GPS-SATELLIITTINAVIGAATTORIN KANSSA 
Bluetooth Kit3 on yhteensopiva yleisimpien moottoripyörissä käytettävien 
satelliittinavigaattorien kanssa.  
Kun N-Com-järjestelmä liitetään GPS:ään, kaikki tiedot siirtyvät kypärään. 
 
Navigaattorin viestinnän aikana Bluetooth intercom-yhteys matkustajan kanssa 
keskeytyy, ja käynnistyy automaattisesti uudelleen viestin päättyessä. 
 
Huom.: Jos navigaattorista voidaan muodostaa yhteys Bluetooth-matkapuhelimeen, 

saadaan puhelun ääni suoraan kypärään GPS:n avulla. Tässä tapauksessa 
puheluun vastataan suoraan navigaattorin kautta. 

 
GPS neuvottelutoiminto 
Neuvottelutoiminnon avulla voidaan kuljettajan ja matkustajan välinen intercom-
yhteys säilyttää aktivoituna myös satelliittinavigaattorin toiminnon aikana, ja välttää 
intercom-yhteyden keskeytys  navigaattorin viestien aikana. 
 
Huom.: Tämä toiminto on käytössä ainoastaan silloin, kun myös matkustajalla on 

samalla toiminnolla varustettu N-Com järjestelmä. 
 
GPS-yhteyden päättyessä intercom-yhteys toiseen kypärään pysyy aktivoituna, ja 
“Neuvottelu” asetus säilyy muistissa seuraavia GPS-yhteyksiä varten.  
 
Kahden pyörän välisessä intercom-yhteydessä GPS:n tiedot siirretään vain 
navigaattoriin kytkettyyn kypärään, mutta intercom-yhteys säilyy kuitenkin 
aktivoituna. 
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8. FM STEREO RADIO  
Bluetooth Kit3-järjestelmään kuuluu Stereo FM Radio RDS (Radio Data System) 
teknologialla, jonka avulla voidaan olinpaikasta riipumatta valita automaattisesti 
voimakkain saatavilla oleva signaali sille FM asemalle, jota halutaan kuunnella. 
 
Taajuusalueita voidaan selata automaattihaulla, tallentaa muistiin enintään 6 
suosikkiradioasemaa ja vaihtaa tallennettuja asemia. 
 

Kytke radio päälle 
Radio menee päälle automaattisesti kun valitaan 
“Radio” valikko (selaa valikkoa painaen “on” näppäintä 
2 sekuntia) 

Sammuta radio Radio sammuu kun vaihdetaan valikkovaihtoehtoa 
(selaa valikkoa painaen “on” näppäintä 2 sekuntia)  

Uuden aseman 
automaattihaku Pidä näppäin “” alaspainettuna 2 sekunnin ajan 

Aseman tallentaminen 
muistiin Pidä näppäin “”alaspainettuna noin 4 sekunnin ajan 

 
 

Tämä toiminto voidaan aktivoida myös PC:n 
avulla käyttämällä“N-Com Wizard” ohjelmaa  

Aseman vaihto (jo 
muistissa) Pidä näppäin “”alaspainettuna 2 sekunnin ajan  

 
Huom.: Radion toiminta ei keskeytä kaapelivälitteisten ulkoisten äänilähteiden ääntä. 
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9. BLUETOOTH A2DP MUSIIKKISOITIN 
Voidaan kuunnella musiikkia hyvällä äänentoistolla kytkemällä Bluetooth kit3-
järjestelmä musiikkisoittimeen, joka on varustettu A2DP-profiililla (Advanced Audio 
Distribution Profile). 
 
Bluetooth kit3 –järjestelmä on lisäksi varustettu Bluetooth AVRCP-ominaisuudella 
(Audio Video Remote Control Profile), jonka ansiosta musiikin toisto voidaan 
keskeyttää ja käynnistää uudelleen suoraan kypärästä (AVRCP-profiilia tukevat 
laitteet)  
 
Yhteys A2DP 
musiikkisoittimesta 

Kytkentä tapahtuu automaattisesti käynnistyksessä. 
Odota muutama sekunti liitännän saamiseksi. 

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

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

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

Keskeytä musiikin toisto 
(Stop) 

Pidä näppäin “” alaspainettuna 2 sekunnin ajan. 
Musiikin toisto keskeytyy ja A2DP-soittimen toiminta 
pysähtyy. 

 
Kun siirrytään valikkopainikkeen avulla toiseen toimintoon, järjestelmä kytkee 
automaattisesti A2DP-oheislaitteen pois päältä. 
 
Huom.: Bluetooth intercom-järjestelmää ei voida käyttää silloin, kun kuunnellaan 

A2DP-toiminnolla varustettua musiikkisoitinta. 
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10. KAAPELILLA KYTKETYT AUDIOLAITTEET  
N-Com tuotevalikoimassa on useita “Multimedia Wire” kaapeleita ulkoisiin 
audiolaitteisiin liittämistä varten: MP3-soittimet, i-Pod, satelliittinavigaattorit, PMR- ja 
GMRS-radio, Moottoripyöriin valmiiksi asennettu audio-järjestelmä (MCS). 
Kaikki saatavilla olevat kaapelit löydät sivuston www.n-com.it kohdasta 
“Yhteensopivuus kaapelin välityksellä”. 
 
Huom.: Yhdistä Multimedia wire kaapelin 4-napainen 3,5mm liitin kypärään, ja toinen 

pää audiolaitteeseen. Kaapelissa oleva värillinen nauha osoittaa audiolaitteeseen 
kytkettävän liittimen. 

 
Jos kaapelikytkentä on aktivoitu, se on säilytettävä aktivoituna myös seuraavissa 
valikoissa. Näin liitettyä oheislaitetta voidaan kuunnella kaapelin välityksellä myös 
silloin, kun kuunnellaan musiikkia  A2DP:stä tai RADIOsta. 
 
 
11. INTERCOM KULJETTAJA-MATKUSTAJA 
Jos Bluetooth Kit3-järjestelmää käytetään langattomalla intercom toiminnolla, täytyy 
molemmissa kypärissä olla Bluetooth kit. 
 
Jotta kaksi Bluetooth Kit-järjestelmää voivat olla yhteydessä toisiinsa, täytyy niiden 
ensin olla toisiinsa liitettyinä. 
 
11.1. Intercom-liitäntä 

1. Varmista, että molemmat Bluetooth N-COm-järjestelmät ovat pois päältä 
kytkettyinä; 

2. Saata molemmat Bluetooth N-Com-järjestelmät liitäntätilaan painamalla “on” 
näppäintä (runsaat 4 sekuntia), kunnes led-valot alkavat vilkkua nopeaan 
tahtiin; 

3. Paina lyhyesti “on” näppäintä toisessa kypärässä; 
4. Muutaman sekunnin kuluttua kypärät “tunnistavat” toisensa, äänimerkki 

ilmaisee liitännän onnistumisen, ja intercom-yhteys aktivoituu; 
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5. Kytke molemmat Bluetooth N-Com -järjestelmät pois päältä ja takaisin päälle 
tallentaaksesi liitännän tiedot muistiin.  

 
11.2. Intercom-toiminto 
Kun liitäntä on suoritettu onnistuneesti, kytke molempien kypärien toiminnot päälle. 
Intercom-yhteys aktivoituu automaattisesti (toimenpide vaatii muutaman sekunnin. 
Odota, kunnes kuulet toimenpiteen vahvistavan äänimerkin). 
Mikäli ei ole mahdollista muodostaa automaattista yhteyttä, suorita yhteyden haku 
manuaalisesti. 
 
Intercom-yhteyden 
manuaalinen 
päällekytkentä 

Bluetooth Kit3-järjestelmän allessa päällekytkettynä, 
paina lyhyesti “on” näppäintä. 

Intercom-yhteyden 
manuaalinen pois päältä 
kytkentä 

Bluetooth Kit3-järjestelmän allessa päällekytkettynä, 
paina lyhyesti “on” näppäintä.  

 
 
12. PYÖRÄ-PYÖRÄ INTERCOM-YHTEYS 
N-Com Bluetooth Kit3 järjestelmän avulla voidaan pitää yhteyttä kahden pyörän 
välillä enintään noin 500m välimatkalla (avoimella kentällä, ilman esteitä). 
 
Huom.: Yhteyden tehokkuus ja laatu voivat vaihdella suuresti esteiden, 

sääolosuhteiden tai magneettikenttien mukaisesti. 
 
Huom.: Yhteydenpidon soveltamisala vaihtelee  käytettävien N-Com järjestelmien 

mukaan. 
 
Bluetooth Kit3 järjestelmässä voidaan säilyttää muistissa enintään 4 erilaista 
Bluetooth Kit3 järjestelmää, ja täten “soittaa” näihin laitteisiin.   
 
Jotta kaksi Bluetooth Kit3 järjestelmää voivat olla yhteydessä toisiinsa, täytyy niiden 
ensin olla toisiinsa liitettyinä. 
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12.1. Pyörä-Pyörä liitäntä 
1. Varmista, että molemmat Bluetooth Kit3-järjestelmät ovat pois päältä 

kytkettyinä; 
2. Saata molemmat Bluetooth Kit3-järjestelmät liitäntätilaan painamalla “on” 

näppäintä (runsaat 4 sekuntia), kunnes led-valot alkavat vilkkua nopeaan 
tahtiin; 

3. Paina kypärässä 1 sen “muistipaikan” komentoa, johon kypärä 2 halutaan 
tallentaa; 

 
Paikka Komento Vahvistusäänimerkki 

A  2 sek. 2 korkeaa merkkiääntä 
B  2 sek. 2 matalaa merkkiääntä 
C  4 sek. 4 korkeaa merkkiääntä 
D  4 sek. 4 matalaa merkkiääntä  

 
Huom.: Jos valittu muistipaikka on varattu, saadaan virheäänimerkki, ja on valittava 

toinen yhdistelmä.  
 
4. Muutaman sekunnin kuluttua kypärät “tunnistavat” toisensa: kypärässä 2 

kuuluu vahvistusäänimerkki, joka ilmaisee muistipaikan, johon kypärä 1 
tallenetaan, ja intercom-yhteys aktivoituu; 

 
Huom.: Jos kaki muistipaikat ovat vapaita, kypärä 2 tallentaa kypärän 1 kohtaan A 

(ks. taulukko kappaleessa 12.1). Jos paikka on varattu, valitaan seuraava paikka 
taulukossa olevan järjestyksen mukaan. 

 

 

Laitteen muistipaikat voidaan nähdä (ja tarkistaa liitettyjen laitteiden 
nimet) käyttämällä PC:n  “N-Com Wizard” ohjelmaa.  
“Pyörä-Pyörä” toimintoon liitettyjen N-Com järjestelmien tunnistamisen 
helpottamiseksi, ne voidaan nimetä uudelleen “N-Com Wizard” ohjelman 
avulla. 
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12.2. Soittaminen kahden pyörän välillä 
Kun halutaan soittaa toiseen, jo liitettyyn pyörään, siirrytään Pyörä-Pyörä valikkoon ja 
painetaan sitä kypärää vastaavaa komentoa, johon halutaan ottaa yhteys. 
Oman kypärän sisältä kuuluu merkkiääni ja puhelu valittuun kypärään käynnistyy. 
 
Huom.: Jos muistipaikka on tyhjä, tai valittuun kypärään ei saada yhteyttä, omassa 

kypärässä kuuluu virheäänimerkki. 
 
12.3. Kahden pyörän väliseen puheluun vastaaminen 
Kypärässä, johon puhelu tulee, kuuluu 4 soittoääntä ja kaikki muut audiolähteet 
keskeytyvät hetkellisesti (myös mahdollinen kuljettajan ja matkustajan välinen 
intercom-yhteys) Puheluun voidaan vastata painamalla mitä tahansa näppäintä 
lyhyesti, kun soittoääni kuuluu. 
 
Jos puheluun vastataan, yhteys käynnistyy automaattisesti. 
 
Jos puheluun ei vastata, puhelua edeltävä toiminto palautuu ennalleen. 
Huom.: Kahden pyörän välinen yhteys voidaan keskeyttää kaikkialta valikosta 

painamalla lyhyesti “on” näppäintä. 
 
Pyörien välinen intercom-yhteys eroaa Kuljettaja-Matkustaja välisestä yhteydestä 
eräissä määrätyissä ominaisuuksissa: 
 Ulkoisesta lähteestä tuleva ääni (kytketty kaapelin välityksellä tai Bluetoothin 

välityksellä) EI kuulu pyörien väliseen intercom-yhteyteen liitetyssä kypärässä. 
 Radiosta tuleva ääni EI kuulu pyörien väliseen intercom-yhteyteen liitetyssä 

kypärässä.  
 Mikäli pyörien välinen intercom-yhteys on aktivoituna ja yhteys toiseen 

kuljettajaan katkeaa kun määrätty välimatka ylitetään, kytkentä aktivoituu 
automaattisesti uudelleen heti kun saavutetaan etäisyys, joka sallii yhteyden. 
Automaattinen yhteyden haku kestää 2 min, jonka jälkeen yhteys täytyy kytkeä 
päälle ”Pyörä-Pyörä” liitännällä. 

 

Lisätietoja saat sivustolta www.n-com.it  



  
 

22 

13. INTERCOM KAAPELIN VÄLITYKSELLÄ  
Kun käytetään N-Com Bluetooth Kit3-järjestelmää kaapelin välityksellä toimivana 
intercom-yhteytenä, on käytettävä Intercom Wire-kaapelia (myydään erikseen) 
kahden kypärän yhdistämiseksi. 
 
 Varusta kuljettajan kypärä Basic Kit2 + Bluetooth Kit3-järjestelmillä. 
 Varusta matkustajan kypärä Basic Kit2-järjestelmällä (asettamalla elektroninen 

kortti paikalleen). 
 Kytke kuljettajan kypärä matkustajan kypärään Intercom Wire-kaapelilla 

(myydään erikseen) seuraavalla tavalla:  
 

- A-liitin (pienempi, “L”-kirjaimen muotoinen) kuuluu kuljettajan kypärään 
(varustettu  Bluetooth kit3-järjestelmällä) 

- B-liitin (suurempi) kuuluu matkustajan kypärään. 
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14. AKKU 
Ennen kuin käytät N-Com-laitetta ensimmäistä kertaa, lataa akku täyteen (jätä 
lataukseen ainakin 10 tunniksi). Saadaksesi kaiken irti akun suorituskyvystä 
kannattaa ensimmäisten latauskertojen aikana suorittaa lataus kokonaisuudessaan 
loppuun. Seuraavilla kerroilla on mahdollista jättää akku lataukseen myös 
lyhyemmäksi ajaksi. On silti paras ladata akku aina kokonaisuudessaan täyteen. 
 

 

1) Yhdistä akun laturi verkkovirtaan. 
2) Aseta laturin konnektori kypärän 

vastaavaan konnektoriin . 
3) Latauksen päätyttyä irroita konnektori ja 

poista laturi pistokkeesta. 

 
14.1. Akun lataustarpeen merkkisignaali 
Järjestelmä havaitsee toimiessaan akun latauksen vähenemisen ja siirtyy käyttämään 
“Säästö”-ominaisuutta. 
Kun akun latauksen kesto laskee alle tunnin, myös näppäimet “” ja “” alkavat 
vilkkua merkkinä “Säästö”-ominaisuuden käyttöönotosta. Sitä seuraa 3 peräkkäistä 
äänimerkkiä. 
 
Akun ollessa “Säästö”-ominaisuudella järjestelmä sammuu automaattisesti, mikäli 
yhtäkään näppäintä ei paineta 30 minuutin ajan. Sammumista edeltää kypärän 
lähettämä sarja äänimerkkejä. Tämän toiminnon ansiosta kypärään jää aina pieni 
energiavarasto, jos käyttäjä unohtaa sammuttaa sen ja haluaa myöhemmin käyttää 
sitä uudestaan. 
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15. NÄPPÄINTEN KOMENTOTAULUKKO 
 Näppäin  on on      

 
 
 

 Painallus  Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä 

Käynnistys  X 
(2s)       

Sammutus  X 
(4s)       

Äänenvoimakkuuden 
lisääminen   X      

Äänenvoimakkuuden 
laskeminen     X    

P
er

us
to

im
in

no
t 

Selaa valikkoa (Base, 
Radio, Pyörä- Pyörä)  X 

(2s)       
          

Puheluun vastaaminen X  X  X    

Äänipuhelu  X 
(4s)       

Puhelun 
keskeytys/hylkääminen  X 

(2s)       

Edelliseen numeroon 
soittaminen        X  

Puhelimen 
päällekytkentä  X 

(4s)       

Puhelimen pois päältä 
kytkentä        X 

(4s) 

Puhelun siirto        X 
(4s) B

lu
et

oo
th

-o
h

ei
sl

ai
tt

ee
t 

Neuvottelutoiminnon 
aktivointi X        
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 Näppäin  on on      
 

 
 

 Painallus  Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä 

Audiokaapelin 
aktivointi    X 

(2s)     

Audiokaapelin 
deaktivointi      X 

(2s)   

A2DP laitten 
päällekytkentä    X 

(2s)     

A2DP laitteen pois 
päältä kytkentä      X 

(2s)   

Käynnistä musiikin 
toisto (Play)    X 

(2s)     
Pysäytys 
(Pause)    X 

(2s)     
Seuraava raita 
(Forward)    X 

(4s)     
Intercom 
päällekytkentä X        

P
er

us
va

lik
ko

 

Intercom pois 
päältä kytkentä X        

 

Uuden aseman 
automaattihaku    X 

(2s)     

Aseman vaihto (jo 
muistissa)      X 

(2s)   

P
ik

av
al

ik
ko

 

Aseman 
tallentaminen 
muistiin 

   X 
(4s)     
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 Näppäin  on on      
 

 
 

 Painallus  Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä Lyhyt Pitkä 

Puheluun 
vastaaminen Pyörä-
Pyörä 

X  X  X    

Intercom vaihto 
(pyörien välisestä 
kuljettajan-
matkustajan 
väliseen)* 

X  X      

Yhteys Pyörään 1    X(2s)     

Yhteys Pyörään 2      X(2s)   

Yhteys Pyörään 3    X(4s)     

M
en

ù
 M

o
to

-M
o

to
 

Yhteys Pyörään 4       X(4s)   
 

Liitäntämuoto 
(järjestelmä pois 
päältä kytkettynä) 

 X 
(4s)       

Kuljettaja-Matkustaja 
intercom-liitäntä X        

Liitäntä Pyörä 1    X(2s)     

Liitäntä Pyörä 2      X(2s)   

Liitäntä Pyörä 3    X(4s)     

Liitäntä Pyörä 4      X(4s)   

Pyörä-Pyörä valikon 
käynnistys/sammutus         X 

S
et

ti
n

g
 

Liitäntöjen 
peruutus**        X 

(4s) 
 
* Paina samanaikaisesti näppäimiä “on” ja “”   
** N-Com järjestelmä liitäntämuodossa 
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16. RAJOITETTU TAKUU 
Tällä RAJOITETULLA TAKUUTODISTUKSELLA Nolangroup antaa tässä mainitulle 
tuotteelle normaalissa käytössä ilmeneviä materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan 
takuun. 
Suosittelemme: 
 Lukemaan varoitukset ja huomiot turvallisuussyistä ja laitteen toiminnan 

takaamiseksi 
 Huomioimaan takuun ehdot ja rajoitukset. 
 Säilyttämään kuitin. Kuittia tarvitaan laitteessa ilmenevien vikojen korjaukseen 

takuun voimassaoloaikana. Tuote tulee viedä liikkeeseen, josta se on ostettu. 
 
16.1. Takuun kate 
Mikäli tuotteessa ilmenee jokin takuun kattama vika kaksi (2) vuotta kuittiin 
merkitystä ostopäivästä, Nolangroup takaa tuotteelle huollon tai korvaa tuotteen 
Nolan-valtuutetuissa huoltoliikkeissä. Nolangroup antaa laitteelle tarvittavan huollon 
ja korvaa kaikki kulut ellei vika johdu jostain seuraavassa kappaleessa ”Takuun 
rajoitukset ja poikkeukset” mainituista syistä. 
 
16.2. Takuun rajoitukset ja poikkeukset 
Tämä takuu kattaa ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheet. Nolangroup ei ole 
vastuussa muista syistä aiheutuneista vioista. Rajattu takuu ei ole voimassa esim. 
seuraavissa tapauksissa: 
Normaalista käytöstä tai käyttöolosuhteista aiheutuneita vahinkoja 
 Nolangroup antamien käyttöohjeiden laiminlyömisestä, väärinkäytöstä, tai 

huollon laiminlyömisestä aiheutuneita vahinkoja 
 Laitteen sisäisten ja ulkoisten osien ylläpidon laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot 
 Onnettomuudesta aiheutuvat vahingot 
 käyttäjän tai kolmannen osapuolen tekemät muutokset kypärään tai N-Com –

järjestelmään; 
 Laitteen altistaminen haitallisille kemiallisille aineille, jotka aiheuttavat 

värivaihteluita tai muita vahinkoja 
 N-Com tuoteperheeseen kuulumattomien tuotteiden käyttö lisälaitteina 
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 Takuu ei kata korjauksia, jotka johtuvat kastumisesta, luonnonmullistuksista tai 
muusta sääilmiöstä, muutoksista tai joutumisesta nesteiden kanssa kosketuksiin  

 Kypärän sisäiset osat eivät ole vesitiiviitä ja jokainen altistaminen sateelle, 
kosteudelle, nesteille tai ruoalle saattavat vaurioittaa N-Com –järjestelmän 
sähkölaitteita. Nolangroup ei ole vastuussa tällaisista vahingoista. 

 takuu ei kata kuluvia osia kuten esim. akkulaturia ja yhdyskaapeleita eri N-Com 
–järjestelmien välillä tai N-Com –järjestelmän ja muiden laitteiden välillä. 

 koska järjestelmä, jonka kanssa matkapuhelimet toimivat ei ole  Nolangroup 
toimittama, Nolangroup ei ole vastuussa järjestelmän toiminnasta, 
saatavuudesta, verkon katteesta, palveluista. 

 Kun tuotetta käytetään muiden kuin Nolangroup-merkkisten tuotteiden kanssa, 
Nolangroup ei takaa tuotteen täydellistä toimimista, eikä hyväksy takuun 
alaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista. 

 Nolangroup ei ole vastuussa jos Nolangroup-tuote ei toimi täydellisesti 
matkapuhelimen tai muiden kuin Nolangroup-merkkisten tuotteiden kanssa. 

 Sisäisen elektronisen kortin tai Nolangroup-järjestelmän muiden sisäisten osien 
paikoiltaan poistaminen aiheuttaa takuun menettämisen. 

 Takuu ei sisällä normaaleista tai erityisistä kypäränkäyttötilanteista aiheutuneita 
häiriöitä, kuten kypärän epämukavuus, tuulen humina. 

 
Nolangroup ei ole missään tapauksessa vastuussa onnettomuuksista tai kuolemaan 
johtavista tapauksista (mukaan lukien ilman rajoituksia henkilövahingot), joiden 
syynä on Nolangroup-tuotteiden käyttöohjeiden laiminlyöminen. 
 
16.3. Rajoitetun takuun voimassaoloaika 
Tämä takuu on voimassa vain, jos oston yhteydessä ostaja täytti takuun 
rekisteröintilomakkeen, josta tulee ilmetä seuraavat tiedot: 
 

 Tuotetunnus 
 Valtuutetun jälleenmyyjän nimi ja leima; 
 Tuotteen ostopäivä; 
 Ostajan nimi ja osoite 

Nolangroup varaa itselleen oikeuden hylätä takuun alaisen huollon, mikäli näitä tietoja 
on muokattu tai ne ovat vahingoittuneet tuotteen oston jälkeen. 
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16.4. Viallisen tuotteen vaihtaminen ja valitukset 
Jotta tuote voidaan lähettää takuun alaiseen huoltoon, ostajan tulee viedä kypärä 
jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu. Ostajan tulee ilmoittaa tuotteen vika, näyttää 
kopio ostokuitista sekä oikein täytetty takuun rekisteröintilomake (kts. yllä). 
 
ENNEN JÄLLEENMYYJÄN PUOLEEN KÄÄNTYMISTÄ, LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET 
HUOLELLISESTI. 
KAHDEN (2) VUODEN KULUTTUA OSTOPÄIVÄSTÄ TÄMÄ TAKUU EI OLE MISSÄÄN 
TAPAUKSESSA VOIMASSA. 
 
Tuotteen huolto tai vaihto ei pidennä takuuta. Alkuperäinen ostopäivä on voimassa, 
vaikka tuote tai sen osia olisi vaihdettu tai huollettu. 
 
Tuotteen vaihdetuilla tai huolletuilla elektronisilla osilla on yhdeksänkymmenen (90) 
päivän takuu huoltopäivästä lukien, joka lisätään tuotteen alkuperäiseen takuuseen. 
 
Huolto tai osien vaihto voidaan suorittaa myös kierrätetyillä osilla, jotka toimivat 
moitteettomasti ja ovat samanarvoisia kuin uudet vastaavat osat. 
Laitteen huolletut tai vaihdetut osat ovat Nolangroup:n omaisuutta. 
 
OSTAJALLA ON OIKEUS VAIN EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN MUKAISIIN 
KORVAUKSIIN. TUOTTEELLE EI ANNETA SEN LISÄKSI MITÄÄN MUUTA 
NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA. NOLANGROUP TORJUU PAIKALLISEN LAIN 
SALLIMISSA PUITTEISSA KAIKKI OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN 
TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. JOS PAIKALLINEN LAKI KIELTÄÄ 
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN KÄYTÖN, OLETETUN TAKUUN VOIMASSAOLO 
RAJOITTUU EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAAN. 
NOLANGROUP PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TEKNISIIN MUUTOKSIIN ILMAN 
ENNAKKOILMOITUSTA. 
 
Eräät osavaltiot ja maat eivät salli oletetun takuun kestoa koskevia rajoituksia tai 
satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen korvausvastuun rajoittamista tai 
poissulkemista, joten edellä mainitut rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua. 
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Tämä takuu ei riko kansallista kuluttajansuojalakia eikä kuluttajan oikeuksia 
jälleenmyyjää kohti koskien /hankintaa/myyntiä. 
Tämä takuu on voimassa koko Euroopan alueella ja ainoa Nolangroup antama takuu 
liittyen omien tuotteiden myyntiin. Takuusopimus ei riko EU-direktiiviä 1999/44/EY. 
Tämä takuu ei riko kuluttajansuojalakia (ITA D.Lgs. 2/02/2002 n. 24). 
 
 

16.5. Tuotteen tunnistus 

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

 



 

 

17. TAKUUN REKISTERÖINTILOMAKE 
 

Tuotteen 
nimike: Bluetooth Kit3 
 

Tunnus              

 

 
Ostajan yhteystiedot 

 

Etunimi  
  

Sukunimi  
 

Osoite  
  
 

Puh  
 

Sähköposti  
 

 Jäleenmyyjän leima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostopäivä  
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