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Συγχαρητήρια για την αγορά ενός προϊόντος της Nolan από τη σειρά N-Com. 
Το σύστηµα N-Com Bluetooth Kit2 έχει κατασκευαστεί µε τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας και των 
καλύτερων υλικών. Οι πολλές δοκιµασίες και η σχολαστική ανάπτυξη του συστήµατος επέτρεψαν να 
επιτευχθεί η πιο εκλεκτή ηχητική ποιότητα. 
Το Bluetooth Kit2 σας επιτρέπει να συνδεθείτε µε το κινητό σας τηλέφωνο, µε ένα σύστηµα GPS, µε µια 
συσκευή ανάγνωσης MP3 χρησιµοποιώντας την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth. 
Στο σύστηµα µπορεί να προστεθεί το εξάρτηµα Intercom Wire που επιτρέπει την ενδοεπικοινωνία µέσω 
καλωδίου µε ένα κράνος Nolan N-Com που είναι εξοπλισµένο µε το Basic Kit. 
Αν και τα δυο κράνη διαθέτουν το N-Com Bluetooth Kit είναι δυνατό, πέρα από τη σύνδεση µε το κινητό 
τηλέφωνο, να υπάρχει ασύρµατη ενδοεπικοινωνία ανάµεσα στα δυο κράνη. 
Στο σύστηµα µπορεί να προστεθεί το εξάρτηµα Multimedia Wire, που επιτρέπει τη σύνδεση µε πηγές 
πολυµέσων όπως οι συσκευές ανάγνωσης Mp3, οι συσκευές δορυφορικής πλοήγησης, ο ασύρµατος PMR 
(για επικοινωνία µεταξύ µοτοσικλετών), τα ηχητικά συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα στις µοτοσικλέτες 
(δείτε τους πίνακες συµβατότητας στο www.n-com.it). 
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1. ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
∆ιαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, καθώς και το εγχειρίδιο οδηγιών των άλλων πακέτων N-
Com που θα συνδυάσετε µε το N-Com Bluetooth Kit2. ∆ιαβάστε τους απλούς κανόνες που αναφέρονται στη 
συνέχεια. Η µη τήρηση των κανόνων αυτών µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. 
 
Προσοχή: το προϊόν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε επίσηµους και µη επίσηµους διαγωνισµούς, σε 

εγκαταστάσεις µοτοσικλετικών αγώνων, σε σιρκουί, πίστες και τα παρόµοια. 
 
Προσοχή: η τοποθέτηση του συστήµατος N-Com Bluetooth Kit2 συνεπάγεται την αύξηση του βάρους κατά 

60 γραµµ. περίπου που προστίθεται στο βάρος του κράνους και των άλλων εξαρτηµάτων. 
 
Υπόδειξη: τα ηλεκτρονικά µέρη του συστήµατος N-Com που βρίσκονται στο εσωτερικό του κράνους δεν 

είναι στεγανά. Συνεπώς, προσπαθήστε να µη βρέχεται το εσωτερικό του κράνους, καθώς και η βάτα, 
για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης του συστήµατος. Σε περίπτωση που περάσει νερό στο 
εσωτερικό του κράνους, αφαιρέστε το σύστηµα N-Com και τη βάτα του κράνους και αφήστε τα να 
στεγνώσουν στον αέρα. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της µπαταρίας και στεγνώστε τον. 

 
1.1. Κανονισµοί λειτουργίας 
Τα προϊόντα της σειράς N-Com ακολουθούν τους κανονισµούς κατά το παρακάτω σχήµα: 
 
Basic Kit – Basic kit2 Ακολουθεί την οδηγία EMC2004/108/CE της EOK. 
Intercom Kit Ακολουθεί την οδηγία EMC2004/108/CE και LVD2006/95/CE της ΕΟΚ. 
Bluetooth Kit2 Το σύστηµα Bluetooth ακολουθεί τις βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και τις 

άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 99/5/CE της ΕΟΚ. 
 

    
FccID:WAWNCOM2   N21550   
 
Το Bluetooth είναι σήµα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc 
 
1.2. Οδική ασφάλεια 

 

Τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόµους που ρυθµίζουν την οδική κυκλοφορία. Στη διάρκεια της 
οδήγησης, τα χέρια πρέπει να απασχολούνται µε την οδήγηση του οχήµατος. Κάθε ενέργεια που 
θα γίνει πάνω στο σύστηµα N-Com πρέπει να διεξάγεται µε το όχηµα σταµατηµένο. 
Συγκεκριµένα: 

• Ρυθµίστε από πριν το τηλέφωνο στην αυτόµατη απάντηση (δείτε στο τηλέφωνο τις σχετικές οδηγίες για 
την πραγµατοποίηση αυτής της προ-ρύθµισης). 

• Όταν το τηλέφωνο δε διαθέτει αυτή τη λειτουργία, πριν απαντήσετε σε µια εισερχόµενη κλήση, 
σταµατήστε το όχηµα σε έναν κατάλληλο χώρο τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και µετά 
απαντήστε στην κλήση. 

• Μην πραγµατοποιείτε ποτέ κλήσεις στη διάρκεια της οδήγησης. Σταµατήστε το όχηµα σε έναν ασφαλή 
χώρο τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και µετά πραγµατοποιήστε την κλήση. 

• Ρυθµίστε την ένταση του ήχου έτσι ώστε να µην ενοχλεί και να µην αποσπά την προσοχή στη διάρκεια 
της οδήγησης και ταυτόχρονα να επιτρέπει να αντιλαµβάνεστε καθαρά τους εξωτερικούς θορύβους. 

• Μη χειρίζεστε το κινητό τηλέφωνο ή τις άλλες συσκευές που είναι συνδεδεµένες µε το N-Com στη 
διάρκεια της οδήγησης. 

• Σε κάθε περίπτωση η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οι απαραίτητοι χειρισµοί για την 
οδήγηση της µοτοσικλέτας έχουν απόλυτη προτεραιότητα. 

 
1.3. Άνοιγµα σε ασφαλείς χώρους 
 

 

• Τηρείτε για τη χρήση του N-Com όλους τους σχετικούς περιορισµούς και τις ενδείξεις τις 
σχετικές µε τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. 

• Μην ανοίγετε το κινητό τηλέφωνο ή το σύστηµα N-Com όταν απαγορεύεται η χρήση ή όταν 
η συσκευή µπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή επικίνδυνες καταστάσεις. 

 
• Κλείνετε τη συσκευή στη διάρκεια ανεφοδιασµού µε καύσιµα. Μη χρησιµοποιείτε το σύστηµα N-Com σε 

πρατήρια βενζίνης. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καύσιµα ή χηµικά προϊόντα. 
• Κλείνετε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά υλικά 
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1.4. Παρεµβολές 

 

Όλα τα τηλέφωνα και οι συσκευές µε ασύρµατη µετάδοση σήµατος υπόκεινται σε παρεµβολές 
που µπορεί να επηρεάζουν την απόδοση του συστήµατος που είναι συνδεδεµένο σ’ αυτά. Αυτές 
οι παρεµβολές δεν πρέπει να αποδίδονται σε ελάττωµα του συστήµατος N-Com. 

 
1.5. Σωστή χρήση 

 

Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο στην κανονική θέση, όπως περιγράφεται στα σχετικά έντυπα 
του προϊόντος. Μην προσπαθήσετε να ξεµοντάρετε, να σκαλίσετε, να τροποποιήσετε κανένα 
µένος του συστήµατος N-Com. 

 
Προσοχή: Ρυθµίστε την ένταση του συστήµατος N-Com (όπου προβλέπεται) και των ηχητικών πηγών 

που είναι συνδεδεµένες σ’ αυτό πριν το χρησιµοποιήσετε στη διάρκεια της οδήγησης. 
 
Προσοχή: Η πολύ υψηλή ένταση µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή 
 
Προσοχή: Ρυθµίστε την ένταση του συστήµατος N-Com (όπου προβλέπεται) και των ηχητικών πηγών 

που είναι συνδεδεµένες σ’ αυτό έτσι ώστε η αναπαραγωγή ήχου να µη γίνεται σε υψηλή ένταση. Η 
συνεχής έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.  

 
Προσοχή: Μια µη σωστή τοποθέτηση του συστήµατος µέσα στο κράνος µπορεί να επιφέρει αλλαγές 

στα χαρακτηριστικά αεροδυναµικής και ασφάλειας του ίδιου του κράνους προκαλώντας 
επικίνδυνες καταστάσεις. Τοποθετήστε το σύστηµα N-Com ακολουθώντας την περιγραφή στα 
έντυπα του προϊόντος. Σε περίπτωση αµφιβολίας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της N-Com. 

 
1.6. Ειδικευµένο προσωπικό 

 

Μόνο ειδικευµένο προσωπικό µπορεί να επεµβαίνει για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος 
αυτού. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας να απευθύνεστε πάντα στον προµηθευτή της 
εµπιστοσύνης σας. Το κράνος είναι ένα προϊόν ασφαλείας, η παρέµβαση στο κράνος και/ή στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα στο εσωτερικό του, πέρα από την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος, 
µπορεί να είναι επικίνδυνη. 

 
1.7. Εξαρτήµατα και µπαταρίες 

 

• Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τύπους µπαταριών, φορτιστές και εξαρτήµατα εγκεκριµένα 
από τη Nolan για το µοντέλο της συσκευής σας.  

• Η χρήση διαφορετικών τύπων από αυτούς που ενδείκνυνται µπορεί να αποβεί επικίνδυνη 
και να επιφέρει ακύρωση οποιασδήποτε εγγύησης. 

 
• Για την προµήθεια των εγκεκριµένων εξαρτηµάτων απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. 
• Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό καλώδιο οποιουδήποτε εξαρτήµατος ή του φορτιστή, να πιάνετε και 

να τραβάτε την πρίζα κι όχι το καλώδιο. 
• Μη χρησιµοποιείτε τις µπαταρίες για άλλους σκοπούς εκτός από τους καθορισµένους. 
• Μη χρησιµοποιείτε ποτέ φορτιστή ή µπαταρίες που µπορεί να έχουν υποστεί βλάβη. 
• Μη βραχυκυκλώνετε την µπαταρία. 
• Φυλάσσετε την µπαταρία σε θερµοκρασία µεταξύ 10°C και 35°C. 
• Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης: µην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά και µην τις εκθέτετε σε υψηλές 

θερµοκρασίες! 
• Μην πετάτε τις µπαταρίες στα οικιακά απορρίµµατα. Πετάτε τις παλιές µπαταρίες τηρώντας τους 

κανονισµούς της περιοχής. 
 
1.8. Απόσυρση 
Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και σε αυτά των άλλων µερών του συστήµατος N-Com για να 
αφαιρέσετε το σύστηµα από το Κράνος. Μόλις αφαιρέσετε το σύστηµα, πετάξτε το στα απορρίµµατα 
σύµφωνα µε τις επόµενες υποδείξεις: 
 

 

Η παρουσία ενός κάδου απορριµµάτων µε ρόδες διαγραµµένου µε ένα Χ σηµαίνει ότι στα κράτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν υπόκειται σε ειδική αποκοµιδή στο τέλος του κύκλου ζωής 
του (ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC). Μην πετάτε ποτέ αυτά τα προϊόντα σε µη διαχωρισµένα 
αστικά απορρίµµατα. 
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• Η σωστή απόσυρση των άχρηστων συσκευών συµβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον. 

• Για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την απόσυρση των άχρηστων συσκευών, επικοινωνήστε 
µε το ∆ήµο, την υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. 

 

 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 
 
Μέσα στο πακέτο N-Com Bluetooth Kit2 υπάρχουν: 
 

 
 

Το e-box Bluetooth2 Φορτιστής 
 

 

 

 

Multimedia Wire2 Επαναφορτιζόµενη µπαταρία  Άγκιστρο ασφαλείας του e-box  
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3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
Υπόδειξη: Για να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα N-Com Bluetooth Kit2, είναι απαραίτητο το κράνος 

Nolan να είναι εφοδιασµένο µε το Basic Kit (ή το Basic Kit2), που πωλείται χωριστά. 
 
Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε το σύστηµα N-Com Bluetooth Kit2, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε 

και να φορτίσετε την µπαταρία (δείτε κεφάλαιο 13.) 
 

 
Εικ.. 1 

 
Εικ.. 2 

  

 
Εικ.. 3 

• Τοποθετήστε το Basic Kit (ή το Basic Kit2) στο 
κράνος ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες 
χρήσης 

• Μόλις τοποθετήσετε το Basic Kit µέσα στο 
κράνος, τοποθετήστε την αυτοκόλλητη φλάντζα 
στεγανότητας γύρω από τον ακροδέκτη ως 
εξής: 

• Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα N-
Com από το κράνος (Εικ.. 1). 
• Αφαιρέστε την προστατευτική µεµβράνη 
από τη φλάντζα. 
• Τοποθετήστε τη φλάντζα γύρω από τον 
ακροδέκτη όπως δείχνουν οι Εικ.. 2 και 
Εικ.. 3. 

 
 

 



  
 

 7 

 
Εικ.. 4 

 
Εικ.. 5 

  

 
Εικ.. 6 

• Τοποθετήστε την µπαταρία στον κατάλληλο 
χώρο που δηµιουργήθηκε µέσα στο Basic Kit 
(δείτε τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται µε το 
Basic Kit).  

• Τοποθετήστε το e-box στην κατάλληλη θέση 
(Εικ..4). Τοποθετήστε πρώτα το µπροστινό 
µέρος, µετά πιέστε το e-box µέχρι να 
κουµπώσουν εντελώς και τα δυο άγκιστρα που 
το συγκρατούν (Εικ..  5). Για να αφαιρέσετε το 
e-box πατήστε συγχρόνως και τα δυο 
συρόµενα άγκιστρα µέχρι να ελευθερωθεί το e-
box (Εικ..  6). 

 

Υπόδειξη: Μην αφήνετε το κράνος εκτεθειµένο 
στα διάφορα ατµοσφαιρικά φαινόµενα χωρίς το 
e-box ή το προστατευτικό κάλυµµα που 
παρέχεται µε το κράνος. 

 
 

 
Εικ. 7 

 
Εικ..8  

Για να αποφύγετε τυχαίες αποσυνδέσεις του e-box από το κράνος µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 
«Άγκιστρο ασφαλείας του e-box» όπως δείχνεται στην Εικ. 7, προσέχοντας να το βάλετε εντελώς µέσα στη 
θέση του. 
 
Για να αφαιρέσετε το «Άγκιστρο ασφαλείας του e-box» ανασηκώστε το κάτω τµήµα του όπως δείχνεται στην 
Εικ. 8. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 
Όλες οι λειτουργίες του συστήµατος N-Com ενεργοποιούνται µε τη χρήση των τριών πλήκτρων, «�», «on»  
και «�». Κάθε εντολή που δίνεται στο σύστηµα επιβεβαιώνεται µε την εκποµπή ενός χαρακτηριστικού 
ηχητικού σήµατος, που µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τη λειτουργία που ζητήθηκε. Με αυτό τον τρόπο είναι 
δυνατό να χρησιµοποιούνται όλες οι λειτουργίες µε το κράνος φορεµένο. 
Το είδος της εντολής που δίνεται στο σύστηµα εξαρτάται από τη διάρκεια του πατήµατος του πλήκτρου. 
 

Ενεργοποίηση 
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «on» για 4 δευτερόλεπτα 
περίπου µέχρι να ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες και να ακουστεί το σήµα στα 
ακουστικά. 

Απενεργοποίηση Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «on» για 4 δευτερόλεπτα 
περίπου µέχρι να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες και να ακουστεί το ηχητικό 
σήµα. 

Αύξηση έντασης ήχου Πατήστε για λίγο το πλήκτρο «�» για να ανεβάσετε την ένταση. Η µέγιστη 
ένταση επισηµαίνεται µε διπλό ηχητικό σήµα. 

Μείωση έντασης ήχου Πατήστε για λίγο το πλήκτρο «����» για να µειώσετε την ένταση. Η ελάχιστη 
ένταση επισηµαίνεται µε διπλό ηχητικό σήµα. 

 

 

Προσοχή: η ακρόαση άλλων συσκευών δεν πρέπει να επηρεάζει την οδήγηση του οχήµατος, 
που έχει απόλυτη προτεραιότητα. Πραγµατοποιήστε όλες τις ενέργειες στις ηλεκτρονικές 
συσκευές και στο σύστηµα N-Com µε το όχηµα σταµατηµένο, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας. 

 

 

Προσοχή: Η πολύ υψηλή ένταση µπορεί να αποσπάσει την προσοχή από την οδήγηση του 
οχήµατος και να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις ή να µειώσει τη δυνατότητα 
αντίληψης εξωτερικών θορύβων. 

 

Προσοχή: Ρυθµίστε την ένταση του συστήµατος N-Com (όπου διατίθεται) και των ηχητικών 
πηγών που είναι συνδεδεµένες σε αυτό πριν χρησιµοποιήσετε το σύστηµα εν 
κινήσει. 

 

Προσοχή: Ρυθµίστε την ένταση του συστήµατος N-Com και των ηχητικών πηγών που είναι 
συνδεδεµένες σε αυτό έτσι ώστε να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ήχου σε υψηλή 
ένταση. Η συνεχής έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στην ακοή. 

 
 
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ BLUETOOTH  
Το N-Com Bluetooth Kit2 υποστηρίζει τα προφίλ Bluetooth HSP (προφίλ Headset [ακουστικών]) και HFP 
(προφίλ Handsfree) για να είναι δυνατή η σύνδεση µε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές Bluetooth που 
διαθέτουν ένα από αυτά τα προφίλ. Αν ένα τηλέφωνο διαθέτει και τα δυο προφίλ, το σύστηµα επιλέγει 
αυτόµατα ποιο θα χρησιµοποιήσει.  
Για να λειτουργήσει το σύστηµα Bluetooth Kit2 µε το κινητό τηλέφωνο είναι απαραίτητο πρώτα να 
αναγνωριστεί το κινητό από το σύστηµα N-Com. 
 
5.1. Αναγνώριση ενός τηλεφώνου Bluetooth ( ή άλλων συσκευών Bluetooth) 
Για να µπορέσουν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους δυο συσκευές Bluetooth, πρέπει να αναγνωριστούν, 
δηλαδή να παρουσιαστούν µεταξύ τους.  
Το τηλέφωνο βλέπει το σύστηµα N-Com σαν ακουστικό της Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του 
τηλεφώνου σας, στο λήµµα για την αναγνώριση των συσκευών Bluetooth, για να ελέγξετε τη διαδικασία 
αναγνώρισης, που ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο που χρησιµοποιείτε. 
 
Μόλις µάθετε τη διαδικασία αναγνώρισης του τηλεφώνου σας, πραγµατοποιήστε την αναγνώριση µε το 
Bluetooth Kit2. 

1) Σιγουρευτείτε ότι το Bluetooth Kit2 είναι απενεργοποιηµένο 
2) Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο «on». Μόλις περάσουν 4 δευτερόλεπτα, το σύστηµα ανοίγει. Συνεχίστε 

να πατάτε το πλήκτρο για άλλα 4 δευτερόλεπτα, µέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα οι 
ενδεικτικές λυχνίες και να ακουστεί από το ηχείο ο οξύς ήχος, που επισηµαίνει τη λειτουργία της 
αναγνώρισης.  
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3) Ενώ το κράνος βρίσκεται στη λειτουργία της αναγνώρισης, αναζητήστε τις συσκευές Bluetooth 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του τηλεφώνου σας.  

4) Στο τηλέφωνο στον κατάλογο µε τις διαθέσιµες συσκευές θα εµφανιστεί το όνοµα “N-Com 2.x”, 
ακολουθούµενο από στοιχεία ταυτότητας για τον κατασκευαστή.  

5) Επιλέξτε στο τηλέφωνο τη συσκευή N-Com. 

6) Μόλις ζητηθεί κωδικός πρόσβασης από το τηλέφωνο, εισαγάγετε τον κωδικό 0000 (τέσσερα µηδενικά). 

7) Το κράνος θα επιβεβαιώσει την επιτυχή αναγνώριση µε ένα ηχητικό σήµα στα ακουστικά και οι 
ενδεικτικές λυχνίες θα παύσουν να αναβοσβήνουν. 

 
Σηµείωση: αν χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία, απενεργοποιήστε το σύστηµα και ξεκινήστε 
από το σηµείο 1). Η διαδικασία αναγνώρισης µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος βλάβης του συστήµατος. 

8) Σβήστε και ανοίξτε ξανά τόσο το τηλέφωνο όσο και το σύστηµα Bluetooth Kit2 για να εγγραφούν στη 
µνήµη τα δεδοµένα της αναγνώρισης 

 
Σηµείωση: Αν στην επόµενη ενεργοποίηση το Bluetooth Kit2 δεν συνδεθεί αυτόµατα, 
πραγµατοποιήστε την πρώτη σύνδεση από το τηλέφωνο, επιλέγοντας από τον κατάλογο τη συσκευή 
N-Com και πατώντας «Σύνδεση». Με αυτό τον τρόπο, σε κάθε επόµενη ενεργοποίηση, το Bluetooth 
Kit2 θα ψάχνει αυτόµατα το τηλέφωνο. 

 
Σηµείωση: Η αναγνώριση εγγράφεται στη µνήµη του κράνους και του τηλεφώνου και δεν χάνεται µε την 

απενεργοποίησή τους. Η διαδικασία αυτή συνεπώς χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί µία µόνο φορά. 
 

Σηµείωση: Το σύστηµα N-Com είναι σε θέση να εγγράψει στη µνήµη διάφορες συσκευές Bluetooth 
(πέρα από ένα κράνος για την ενδοεπικοινωνία). Είναι συνεπώς δυνατό να γίνει αναγνώριση του N-
Com από διάφορα τηλέφωνα (ή συστήµατα πλοήγησης GPS Bluetooth, ασύρµατο Bluetooth 
κ.τ.λ.…) χωρίς να επαναληφθεί η διαδικασία της αναγνώρισης. Το N-Com θα ψάχνει µε τη σειρά τις 
3 τελευταίες συσκευές που αναγνωρίστηκαν και θα συνδέεται µε την πρώτη διαθέσιµη. Αν η 
συσκευή που έχει αναγνωριστεί και συνδεθεί πριν δεν είναι ανάµεσα στις τελευταίες τρεις ή δεν 
συνδέεται αυτόµατα, πραγµατοποιήστε χειροκίνητη σύνδεση κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο «on» 
για 2 δευτερόλεπτα (ηχητικό σήµα) ή συνδεθείτε µέσω του τηλεφώνου. 

 
5.2. Λειτουργία επαναφοράς αναγνωρίσεων 
Έχετε τη δυνατότητα να σβήσετε από τη µνήµη του συστήµατος όλες τις συσκευές που είναι 
αναγνωρισµένες. Η ενέργεια αυτή δεν ακυρώνεται: συνεπώς, µετά την επαναφορά θα είναι απαραίτητο να 
αναγνωριστεί ξανά το τηλέφωνο (ή άλλες συµβατές συσκευές Bluetooth). 
Για να σβήσετε όλες τις συσκευές που είχαν αναγνωριστεί πριν, ενεργήστε ως εξής: 
 

1. Φέρτε το σύστηµα στη λειτουργία της αναγνώρισης (πατήστε το «on» µέχρις ότου οι ενδεικτικές 
λυχνίες να αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα). 

2. Ενώ το κράνος βρίσκεται στη λειτουργία της αναγνώρισης, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα «�» και 
«�» για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε τα µόλις ακούσετε ένα ηχητικό σήµα. Τα σύστηµα θα εκπέµψει 
ένα ειδικό ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης. 

 
5.3. Λειτουργίες µε το κινητό τηλέφωνο 
Για να επιτελέσετε διάφορες ενέργειες µε το κινητό τηλέφωνο είναι απαραίτητο να έχει ήδη αναγνωριστεί και 
να έχει συνδεθεί µε το Bluetooth Kit2. Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεµένο µε το Bluetooth Kit2, η σύνδεση 
απεικονίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου (τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται διαφέρουν ανάλογα µε το 
τηλέφωνο, για παράδειγµα: ακουστικά, αυτοκίνητο, το λογότυπο της Bluetooth κ.τ.λ.…). Η σύνδεση 
πραγµατοποιείται αυτόµατα µε την ενεργοποίηση του συστήµατος. Είναι όµως επίσης δυνατό να συνδεθείτε 
ή να αποσυνδεθείτε µέσω του κράνους (δείτε παρακάτω τον πίνακα των εντολών) ή µέσω του τηλεφώνου. 
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Απάντηση κλήσης Πατήστε για λίγο οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ακουστεί το σήµα εισερχόµενης 
κλήσης.  

Τερµατισµός/άρνηση 
κλήσης 

Για να τερµατίσετε µια κλήση ή για να αρνηθείτε µια εισερχόµενη κλήση, 
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «on» για 2 δευτερόλεπτα 
περίπου (µέχρι να ακουστεί το σήµα). 
Σηµείωση: Η άρνηση της κλήσης δεν είναι δυνατή από τηλέφωνα που 
αναγνωρίζονται µε HSP (προφίλ Headset [ακουστικών]) 

Φωνητική κλήση Για να πραγµατοποιήσετε φωνητικές κλήσεις (µε τα τηλέφωνα που το 
επιτρέπουν) ή να δώσετε άλλες φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο το πλήκτρο «on» για 2 δευτερόλεπτα περίπου (µέχρι να ακουστεί το 
σήµα) 

Επανάκληση τελευταίου 
αριθµού 

Για την επανάκληση του τελευταίου αριθµού που κλήθηκε από το τηλέφωνο, 
πατήστε και µετά αφήστε και τα δυο πλήκτρα «�» και «�» ταυτόχρονα 

Σύνδεση τηλεφώνου 
(προφίλ HFP) 

Για να συνδέσετε το τηλέφωνο (ή άλλες συσκευές Bluetooth) στο Bluetooth 
kit2 πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «on» για 2 δευτερόλεπτα 
περίπου (µέχρι να ακουστεί το σήµα) 

Αποσύνδεση τηλεφώνου 
(προφίλ HFP) 

Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο (ή άλλες συσκευές Bluetooth) από το 
Bluetooth kit2 πατήστε και κρατήστε πατηµένα ταυτόχρονα και τα δυο 
πλήκτρα «�» και «�» για 2 δευτερόλεπτα 

Μεταφορά κλήσης 
(προφίλ HFP) 

Για να µεταφέρετε µια διεξαγόµενη κλήση από το κράνος στο τηλέφωνο 
πατήστε και κρατήστε πατηµένα ταυτόχρονα και τα δυο πλήκτρα «�» και «�» 
για 2 δευτερόλεπτα 

 

 

Προσοχή: Τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόµους που ρυθµίζουν την οδική κυκλοφορία. Κατά τη 
διάρκεια της οδήγησης τα χέρια πρέπει να ασχολούνται µόνο µε την οδήγηση του οχήµατος. 
Κάθε ενέργεια πάνω στο σύστηµα N-Com πρέπει να διεξάγεται µε το όχηµα σταµατηµένο 

 
 
6. ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ 
Για να χρησιµοποιήσετε το N-Com Bluetooth Kit2 για ενδοεπικοινωνία µέσω καλωδίου, είναι απαραίτητο να 
χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο Intercom Wire (πωλείται χωριστά), που είναι το καλώδιο για τη σύνδεση 
ανάµεσα στα δυο κράνη. 
 

 
 

• Εφοδιάστε το κράνος του οδηγού µε το Basic Kit και το Bluetooth Kit2. 

• Εφοδιάστε το κράνος του συνεπιβάτη µε το Basic Kit (τοποθετώντας τη βασική ηλεκτρονική πλάκα 
στην κατάλληλη θέση).  

• Συνδέστε το κράνος του οδηγού µε το κράνος του συνεπιβάτη µε το κατάλληλο καλώδιο Intercom wire 
µε τον ακόλουθο τρόπο: 
� ακροδέκτης A (πιο µικρός, σε σχήµα «L») στο κράνος του οδηγού (που έχει το Bluetooth kit2). 
� ακροδέκτης B (πιο µεγάλος) στο κράνος του συνεπιβάτη. 

 

• Ενεργοποιήστε το e-box Bluetooth: η ενδοεπικοινωνία ανάµεσα στα δυο κράνη θα είναι ήδη ενεργή 

• Είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε εναλλάξ τη λειτουργία της 
ενδοεπικοινωνίας πατώντας για λίγο το πλήκτρο «on».  
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7. ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ BLUETOOTH 
Για να χρησιµοποιήσετε το N-Com Bluetooth Kit2 για ασύρµατη ενδοεπικοινωνία είναι απαραίτητο να είναι 
εφοδιασµένα και τα δυο κράνη, οδηγού και συνεπιβάτη, µε το Bluetooth kit. 
 
Σηµείωση:  Το σύστηµα N-Com Bluetooth Kit2.1 επιτρέπει επίσης την επικοινωνία ανάµεσα σε 

µοτοσικλέτες µέσω δύο συστηµάτων Bluetooth Kit2.1 σε απόσταση µέχρι περίπου 150 µέτρα 
(σε ανοιχτό πεδίο, χωρίς εµπόδια). 

 
Το εύρος και η ποιότητα της επικοινωνίας µπορεί να διαφέρουν αισθητά σε συνάρτηση µε την 
παρουσία εµποδίων, µε τις µετεωρολογικές συνθήκες ή µε τα µαγνητικά πεδία. 

 
Οι εκδοχές του συστήµατος Bluetooth Kit πριν από την 2.1 επιτρέπουν αυτή τη χρήση αλλά µόνο µε 
εύρος αισθητά πιο περιορισµένο. 

 
Σηµείωση:  Το σύστηµα Bluetooth kit2 είναι συµβατό και µε το κράνος Nolan που είναι εφοδιασµένο µε 

Bluetooth kit ή Bluetooth kit2, Bluetooth Kit X-Series, Bluetooth Kit MULTI. 
 
Για να µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους δυο Bluetooth Kit, πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν, δηλαδή 
να παρουσιαστούν µεταξύ τους. 
 
7.1. Αναγνώριση των δυο Bluetooth Kit 
1) Φέρτε και τα δυο συστήµατα Bluetooth kit2 στη λειτουργία αναγνώρισης (ξεκινώντας µε το σύστηµα 

ενεργοποιηµένο πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «on» µέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν 
γρήγορα και οι δυο ενδεικτικές λυχνίες), όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5.1). 

2) Όταν βρίσκονται και τα δυο κράνη στη λειτουργία αναγνώρισης πατήστε για λίγο το πλήκτρο «on»  του 
κράνους του Οδηγού. Χωρίς αυτή την ενέργεια η αναγνώριση δεν θα ολοκληρωθεί πλήρως. 

3) Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, τα κράνη αναγνωρίζονται µεταξύ τους, εκπέµπεται ένα σήµα για να 
επισηµανθεί η σωστή αναγνώριση και ενεργοποιείται η ενδοεπικοινωνία. 

4) Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά και τα δυο συστήµατα για να εγγραφούν στη µνήµη τα 
δεδοµένα της αναγνώρισης. 

 
Σε περίπτωση που δεν πετύχει η διαδικασία, ενεργοποιήστε και τα δυο κράνη και επαναλάβετε τις ενέργειες 
από το σηµείο 1).  
 
Σηµείωση: Αν πριν την αναγνώριση των συστηµάτων Bluetooth Kit έγινε αναγνώριση ενός κινητού 

τηλεφώνου, ελέγξτε αν η αναγνώριση αυτή είναι ακόµη ενεργή. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε 
την αναγνώριση του τηλεφώνου. 

 
Όλες οι αναγνωρίσεις παραµένουν στη µνήµη ακόµη κι όταν απενεργοποιούνται τα κράνη, και διατηρούνται 
µε την επανενεργοποίησή τους. Η διαδικασία της αναγνώρισης συνεπώς επαναλαµβάνεται µόνο όταν 
χρησιµοποιηθούν συστήµατα διαφορετικά από αυτά που έχουν ήδη αναγνωριστεί.  
 
7.2. Λειτουργίες µε ενδοεπικοινωνία µέσω Bluetooth  
Ενεργοποιήστε και τα δυο Bluetooth kit2. Κατά την ενεργοποίηση το κράνος του Οδηγού αναζητά το κράνος 
του συνεπιβάτη, ξεκινώντας αυτόµατα την ενδοεπικοινωνία. 
 
Σηµείωση: Ορισµένες συσκευές Bluetooth που είναι ήδη συνδεδεµένες µε το σύστηµα, µπλοκάρουν την 

αυτόµατη σύνδεση που περιγράφεται πιο πάνω. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιήστε τη σύνδεση 
µε το χέρι, πατώντας για λίγο το πλήκτρο «on». 

 
Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε στιγµή την ενδοεπικοινωνία 
πατώντας για λίγο το πλήκτρο «on» σε οποιοδήποτε από τα δυο κράνη. 
 
Σηµείωση: Μπορεί να χρειαστεί να περάσουν µερικά δευτερόλεπτα µέχρι το Bluetooth kit2 να βρει το 

άλλο σύστηµα, ανάλογα µε τις συνδέσεις που είναι ήδη ενεργοποιηµένες και τις συσκευές Bluetooth 
που υπάρχουν. Αφού πατήσετε το πλήκτρο «on», περιµένετε όσο χρειάζεται για την αναζήτηση του 
άλλου συστήµατος. 

 
Σηµείωση: Αν ενεργοποιήσετε πρώτα το κράνος του οδηγού ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά 

την οποία θα χαθεί η σύνδεση αρκεί να πατήσετε για λίγο το πλήκτρο «on» σε ένα από τα δυο 
συστήµατα για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση και τη σύνδεση. 
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Το σύστηµα διαθέτει τη λειτουργία «MUTE» (ΣΙΓΑΣΗ) που απενεργοποιεί τα µικρόφωνα αφήνοντας όµως 
ανοιχτό το κανάλι ήχου. Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµεύσει για να ακούσετε µια ηχητική πηγή χωρίς 
τους τυχόν θορύβους που πιάνει το µικρόφωνο του κράνους όπου είστε συνδεδεµένοι. 
 
Ενεργοποίηση/απενεργο
ποίηση ενδοεπικοινωνίας 

Πατήστε για λίγο το πλήκτρο «on» . Μπορεί να χρειαστεί να περάσουν λίγα 
δευτερόλεπτα για να βρει το σύστηµα το άλλο Bluetooth.  

Ενεργοποίηση/απενεργο
ποίηση µικροφώνων 
(λειτουργία Mute) 

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «�» για 4 δευτερόλεπτα 
περίπου. 

 
 
8. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ BLUETOOTH (ΠΡΟΦΙΛ A2DP) 
Έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε µουσική υψηλής ποιότητας συνδέοντας το Bluetooth kit2 µέσω Bluetooth 
µε µια συσκευή αναπαραγωγής µουσικής που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Bluetooth A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile).   
 
8.1. Αναγνώριση συσκευών A2DP 
Για την αναγνώριση µιας συσκευής που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Bluetooth A2DP, ακολουθήστε τη 
διαδικασία της αναγνώρισης του κινητού τηλεφώνου (Κεφάλαιο 5.1). Όταν χρειαστεί να εισαγάγετε έναν 
κωδικό, χρησιµοποιήστε το «0000».  
 
Σηµείωση: Αν έχει ήδη αναγνωριστεί ένα τηλέφωνο που υποστηρίζει µια συσκευή αναπαραγωγής 

µουσικής µε προφίλ Bluetooth A2DP, δεν είναι απαραίτητο να επαναλάβετε την αναγνώριση, επειδή 
η παρουσία του πρωτόκολλου A2DP έχει ήδη εγγραφεί στη µνήµη κατά τη διαδικασία της 
αναγνώρισης του τηλεφώνου. Στην πρώτη χρήση θα είναι απαραίτητο να συνδέσετε το τηλέφωνο και 
να ξεκινήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής µουσικής από το τηλέφωνο ώστε να αναγνωριστεί από το 
σύστηµα.  

 
8.2. Λειτουργία µε συσκευή αναπαραγωγής µουσικής A2DP 
Στην πρώτη χρήση συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής µουσικής (που έχει ήδη αναγνωριστεί) σύµφωνα 
µε τον τρόπο που προβλέπεται από τη συσκευή αυτή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου. Στις επόµενες 
χρήσεις θα είναι δυνατό να συνδεθείτε και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή κατευθείαν από το Bluetooth kit2 
(για τις συσκευές αναπαραγωγής που το επιτρέπουν) 
 
Υπόδειξη: Το σύστηµα N-Com Bluetooth kit2 υποστηρίζει το πρωτόκολλο Bluetooth AVRCP (Audio 

Video Remote Control Profile) που επιτρέπει τη διακοπή και την επανεκκίνηση της αναπαραγωγής 
µουσικής. Αν η συσκευή αναπαραγωγής µουσικής µε A2DP δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο 
AVRCP, µπορεί να µην είναι δυνατό να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή µουσικής από το 
Bluetooth kit2 (η διακοπή όµως πραγµατοποιείται). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει η επανεκκίνηση 
να γίνει µε το χέρι µέσω της συσκευής αναπαραγωγής µουσικής. 

 
Σύνδεση συσκευής 
αναπαραγωγής µουσικής 
A2DP 

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «�» για 2 δευτερόλεπτα (ηχητικό 
σήµα). Μόλις συνδεθούν, ορισµένες συσκευές ξεκινούν αυτόµατα την 
αναπαραγωγή. 

Εκκίνηση αναπαραγωγής 
µουσικής 
(Play)  

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «�» για 2 δευτερόλεπτα (ηχητικό 
σήµα).  

Λειτουργία Παύσης 
(Pause) 

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεµένη και λειτουργεί πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «�» για 2 δευτερόλεπτα (ηχητικό σήµα).  

Επόµενο κοµµάτι 
(Skip ) 

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεµένη και λειτουργεί πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «�» για 4 δευτερόλεπτα περίπου (ηχητικό 
σήµα). 

∆ιακοπή αναπαραγωγής 
µουσικής 
(Stop) 
 
Αποσύνδεση συσκευής 
αναπαραγωγής µουσικής 

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «�» για 2 δευτερόλεπτα (ηχητικό 
σήµα), Η αναπαραγωγή µουσικής σταµατά και η συσκευή αναπαραγωγής 
µουσικής A2DP αποσυνδέεται. 
Σηµείωση: αν η συσκευή αναπαραγωγής µουσικής A2DP είναι επίσης κινητό 
τηλέφωνο, η σύνδεση µε το τηλέφωνο παραµένει σε λειτουργία παρότι η 
συσκευή αναπαραγωγής αποσυνδέεται. 
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Προσοχή: Τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόµους που ρυθµίζουν την οδική κυκλοφορία. Κατά τη 
διάρκεια της οδήγησης τα χέρια πρέπει να ασχολούνται µόνο µε την οδήγηση του οχήµατος. 
Κάθε ενέργεια πάνω στο σύστηµα N-Com πρέπει να διεξάγεται µε το όχηµα σταµατηµένο 

 
8.3. Λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής µουσικής A2DP + Ενδοεπικοινωνία 
Ασύρµατη ενδοεπικοινωνία  Bluetooth  
∆εν είναι δυνατό να συνδέσετε ταυτόχρονα µια συσκευή αναπαραγωγής µουσικής που υποστηρίζει το A2DP 
και ένα άλλο σύστηµα N-Com µέσω Bluetooth (λειτουργία ενδοεπικοινωνίας). 

• ∆ιακόψτε την ενδοεπικοινωνία Bluetooth µε το χέρι (πατήστε το «on» για λίγο) πριν ξεκινήσετε τη 
συσκευή αναπαραγωγής µουσικής A2DP.  

• Για να αποκαταστήσετε την ενδοεπικοινωνία Bluetooth, διακόψτε την αναπαραγωγή µουσικής 
(Πατήστε το «�» για 2 δευτερόλεπτα), µετά συνδέστε µε το χέρι την ενδοεπικοινωνία (πατήστε για 
λίγο το «on») 

 
Ενδοεπικοινωνία µε καλώδιο 
Αν ένα δεύτερο κράνος είναι συνδεδεµένο για ενδοεπικοινωνία µέσω καλωδίου, θα είναι δυνατή η ακρόαση 
ήχου από τη συσκευή αναπαραγωγής µουσικής (µονοφωνική ακρόαση). 
 
 
9. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 
Το σύστηµα Επικοινωνίας N-Com της Nolan είναι συµβατό µε τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα δορυφορικής 
πλοήγησης για µοτοσικλέτες. Η σύνδεση µε το σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης µπορεί να γίνει µέσω 
καλωδίου (µέσω του κατάλληλου καλωδίου «Multimedia Wire») ή µέσω Bluetooth. 
 
Για τη σύνδεση µέσω Bluetooth, προβείτε στην αναγνώριση του GPS από το Bluetooth kit2 µε την ίδια 
διαδικασία που ακολουθήσατε για το κινητό τηλέφωνο Bluetooth (δείτε κεφάλαιο 5.1). Συνδέστε µετά το 
σύστηµα πλοήγησης στο Bluetooth kit2. 
 
Σηµείωση: Αν το σύστηµα πλοήγησης µπορεί να συνδεθεί µε ένα κινητό τηλέφωνο Bluetooth, θα είναι 

δυνατό να λαµβάνετε τον ήχο της κλήσης κατευθείαν στο συνδεδεµένο Bluetooth kit2. Με τη 
διαµόρφωση αυτή η απάντηση στην κλήση θα πρέπει να πραγµατοποιείται από το Σύστηµα 
πλοήγησης. 

 
 
10. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ: ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟΣ/ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΣ 
Το σύστηµα N-Com Bluetooth kit2 µπορεί να λειτουργεί είτε µονοφωνικά είτε στερεοφωνικά.  
 

Το Bluetooth kit2 αναγνωρίζει αυτόµατα τον τύπο του βασικού κιτ που χρησιµοποιείται (Basic kit ή Basic 
kit2) και αν το είδος του καλωδίου σύνδεσης µε εξωτερικές ηχητικές πηγές που προσαρµόζεται είναι για 
µονοφωνική ακρόαση ή για στερεοφωνική. 
 

Το Bluetooth kit2 είναι προσχεδιασµένο να δέχεται στερεοφωνικά καλώδια, αλλά µε την ενεργοποίηση 
πραγµατοποιείται ένας έλεγχος στο καλώδιο που συνδέθηκε. Συνεπώς, αν προτίθεστε να συνδέσετε ένα 
µονοφωνικό καλώδιο, είναι απαραίτητο να το συνδέσετε πριν ανοίξετε το σύστηµα, και έτσι το σύστηµα θα 
λειτουργήσει µονοφωνικά. 
 
Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε πάντα µονοφωνικά καλώδια (Mobile wire ή Multimedia wire) είναι δυνατό 
να προ-ρυθµίσετε το σύστηµα ώστε να λειτουργεί πάντα µε µονοφωνικά καλώδια. 
 
Προεπιλογή µονοφωνικού 
καλωδίου 
 

Φέρτε το σύστηµα στη λειτουργία της αναγνώρισης πατώντας και 
κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο «on» µέχρι να αναβοσβήσουν οι 
ενδεικτικές λυχνίες (ξεκινώντας µε το σύστηµα απενεργοποιηµένο).  
Πατήστε για λίγο το πλήκτρο «�» για 2 δευτερόλεπτα (ηχητικό σήµα).  

 
∆είτε επίσης το κεφ. 11 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το είδος του καλωδίου που µπορείτε να 
συνδέσετε. 
Μπορείτε να ακούσετε στερεοφωνικά µε τις ακόλουθες διαµορφώσεις: 

• Bluetooth kit2 + Basic Kit2 + καλώδιο «Multimedia Wire2» 

• Bluetooth kit2 + Basic Kit2 + συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Bluetooth που υποστηρίζει το 
πρωτόκολλο A2DP.  
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Σε όλες τις άλλες διαµορφώσεις η ακρόαση θα είναι µονοφωνική. 
Ένα δεύτερο κράνος συνδεδεµένο για ενδοεπικοινωνία µέσω καλωδίου ή µέσω Bluetooth θα ακούει 
µονοφωνικά τον ήχο που θα προέρχεται από τον οδηγό. 
 
 
11. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΧΟΥ 
Το σύστηµα N-Com Bluetooth Kit2 είναι προ-ρυθµισµένο να επιτρέπει την ακρόαση διαφόρων ηχητικών 
συσκευών, που συνδέονται µέσω του ειδικού καλωδίου «Multimedia Wire» (πωλείται χωριστά). 
Έχετε τη δυνατότητα να ακούτε συσκευή ανάγνωσης MP3, ραδιόφωνο FM, να συνδεθείτε µε ένα σύστηµα 
δορυφορικής πλοήγησης, µε το σύστηµα ήχου της µοτοσικλέτας σας ή µε έναν ασύρµατο για επικοινωνία 
µεταξύ δυο µοτοσικλετών. 
 
Τα καλώδια της σειράς «Multimedia Wire» είναι µονοφωνικά, ενώ τα καλώδια που ονοµάζονται «Multimedia 
Wire2» είναι στερεοφωνικά. Για τη σωστή χρήση των µονοφωνικών ή στερεοφωνικών καλωδίων µε το 
Bluetooth kit2 δείτε το κεφ.  
 
Συµβουλευτείτε τον κατάλογο των καλωδίων «Multimedia Wire» και «Multimedia Wire2» και διαβάστε για τις 
συνδέσεις που µπορούν να πραγµατοποιήσουν στον ιστότοπο www.n-com.it    
 
11.1. Λειτουργία µε άλλα περιφερειακά ήχου 

 
 

• Συνδέστε τον ακροδέκτη 3,5mm 4 ακίδων του καλωδίου Multimedia στον ακροδέκτη εισόδου (IN – βλ. 
εικ. XX) 

• Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στη συσκευή ήχου. 

• Μια χρωµατιστή ταινία πάνω στο καλώδιο δείχνει τον ακροδέκτη που πρέπει να συνδεθεί µε το 
περιφερειακό ήχου 

 
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης µιας ηχητικής πηγής που είναι συνδεδεµένη µέσω καλωδίου «Multimedia 
Wire» ή «Multimedia Wire2» µπορείτε να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε την ηχητική πηγή 
κατευθείαν από το κράνος:  
 
Αποσύνδεση περιφερειακού 
ήχου: 

Για την αποσύνδεση του περιφερειακού ήχου από το σύστηµα πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «�» για 2 δευτερόλεπτα περίπου. 

Επανασύνδεση 
περιφερειακού ήχου: 

Για την επανασύνδεση του περιφερειακού ήχου στο σύστηµα πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο «�» για 2 δευτερόλεπτα περίπου. 

 

 

Προσοχή: η ακρόαση άλλων συσκευών δεν πρέπει να επηρεάζει την οδήγηση του οχήµατος, 
που έχει απόλυτη προτεραιότητα. Πραγµατοποιήστε όλες τις ενέργειες στις ηλεκτρονικές 
συσκευές και στο σύστηµα N-Com µε το όχηµα σταµατηµένο, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας. 
 

 

 

Προσοχή: Η πολύ υψηλή ένταση µπορεί να αποσπάσει την προσοχή από την οδήγηση του 
οχήµατος και να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις ή να µειώσει τη δυνατότητα αντίληψης 
εξωτερικών θορύβων. 
 
Προσοχή: Ρυθµίστε την ένταση του συστήµατος N-Com (όπου διατίθεται) και των ηχητικών 
πηγών που είναι συνδεδεµένες σε αυτό πριν το χρησιµοποιήσετε εν κινήσει. 
 
Προσοχή: Ρυθµίστε την ένταση του συστήµατος N-Com και των ηχητικών πηγών που είναι 
συνδεδεµένες σε αυτό έτσι ώστε να αποφευχθεί η αναπαραγωγή ήχου σε υψηλή ένταση. Η 
συνεχής έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.  
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12. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
 

 
Πλήκτρο on on on � � � � � � 

� 
+ 

� 

� 
+ 

� 

 Πάτηµα Σύντοµο 2 s >2 s Σύντοµο 2 s 4 s  Σύντοµο 2 s 4 s Σύντοµο  2 s 
Ενεργοποίηση 
 

  X         

Απενεργοποίηση 
 

  X         

Αύξηση έντασης ήχου 
 

   X        

Β
α
σ
ικ
ές

 λ
ει
το
υ
ρ
γ
ίε
ς
 

 
Μείωση έντασης ήχου 
 
 

      X     

 

Απάντηση κλήσης  X   X   X     
Φωνητική κληση  X          
Τερµατισµός/άρνηση 
κλήσης 

 X    
   

  
 

Σύνδεση τηλεφώνου 
(προφίλ HFP) 

 X    
   

  
 

Επανάκληση τελευταίου 
αριθµού      

   
 X  

Αποσύνδεση τηλεφώνου 
(προφίλ HFP)      

    
 X 

Π
ερ
ιφ
ερ
ει
α
κ
ά

 B
lu

et
oo

th
 

Μεταφορά κλήσης (προφίλ 
HFP) 

     
    

 X 

 
Ενεργοποίηση/απενεργοπ
οίηση ενδοεπικοινωνίας 
 

X     

 

   

 

 

Απενεργοποίηση 
µικροφώνων 
 

     
 

  X 
 

 

Ε
ν
δ
ο
επ
ι-
κ
ο
ιν
ω
ν
ία

 

Επανενεργοποίηση 
µικροφώνων 
 

     
 

  X 
 

 

 

Σύνδεση συσκευής 
αναπαραγωγής µουσικής 

    X    
   

Εκκίνηση αναπαραγωγής 
µουσικής (Play) 

    X    
   

Λειτουργία Παύσης 
(Pause) 

    X    
   

Επόµενο κοµµάτι 
(Forward)      X   

   

A
2D

P
 

Αποσύνδεση συσκευής 
αναπαραγωγής µουσικής        X 

   
 

Απενεργοποίηση 
περιφερειακού ήχου (µέσω 
καλωδίου) 

       X 
  

 

Π
Ε
Ρ
ΙΦ

. 

Ενεργοποίηση 
περιφερειακού ήχου (µέσω 
καλωδίου) 

    X    
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Πλήκτρο on on on � � � � � � 

� 
+ 

� 

� 
+ 

� 

 Πάτηµα Σύντοµο 2 s >2 s Σύντοµο 2 s 4 s  Σύντοµο 2 s 4 s Σύντοµο  2 s 
 

Λειτουργία αναγνώρισης / 
ρύθµιση 

  X         

Αναγνώριση 
ενδοεπικοινωνίας 
(σύστηµα σε λειτουργία 
αναγνώρισης) 

X        

  

 

Ακύρωση αναγνωρίσεων 
(RESET)  
(σύστηµα σε λειτουργία 
αναγνώρισης) 

        

  

X 

Ρ
Υ
Θ
Μ
ΙΣ
Η

 

Προεπιλογή µονοφωνικού 
καλωδίου 
 
 

 (σύστηµα σε λειτουργία 
αναγνώρισης) 

      X  

  

 

 
 

 
 
13. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
 
13.1. Τοποθέτηση της µπαταρίας 
Η µπαταρία τοποθετείται στο Basic Kit. Ανατρέξτε στις οδηγίες του Basic Kit που αφορούν συγκεκριµένα το 
κράνος σας ώστε να τοποθετήσετε σωστά την µπαταρία. 
 
13.2. Υποδείξεις για τη χρήση των επαναφορτιζόµενων µπαταριών 
Η συσκευή τροφοδοτείται από µια επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Οι καινούριες µπαταρίες φτάνουν στο 
µέγιστο της απόδοσής τους µόνο αφού φορτιστούν και επαναφορτιστούν πλήρως δυο ή τρεις φορές. Η 
µπαταρία µπορεί να φορτιστεί και να επαναφορτιστεί πολλές φορές, αλλά µε τη χρήση εξαντλείται. Όταν οι 
χρόνοι συνεχούς συζήτησης και αναµονής µειώνονται αισθητά, πρέπει να αντικαταστήσετε την µπαταρία. 
 
13.3. Φόρτιση της µπαταρίας 
Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή N-Com για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως την µπαταρία για 10 ώρες 
τουλάχιστον. Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση της µπαταρίας συνιστάται, για τις πρώτες 
επαναφορτίσεις, να πραγµατοποιούνται ολοκληρωµένοι κύκλοι επαναφόρτισης. Στη συνέχεια µπορείτε να 
επαναφορτίζετε την µπαταρία και για πιο σύντοµα χρονικά διαστήµατα. Όταν είναι δυνατό, είναι καλύτερο να 
γίνονται πλήρεις κύκλοι επαναφόρτισης. 

 

 

1) Συνδέστε το φορτιστή µε το ηλεκτρικό ρεύµα. 

 

2) Τοποθετήστε τον ακροδέκτη του φορτιστή στον 
αντίστοιχο ακροδέκτη που βρίσκεται µέσα στο 
κράνος. 

 

3) Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφόρτιση, αφαιρέστε 
τον ακροδέκτη και αποσυνδέστε το φορτιστή από 
το ηλεκτρικό ρεύµα. 
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13.4. Σήµα αποφορτισµένης µπαταρίας 
Το σύστηµα, στη διάρκεια της λειτουργίας, επισηµαίνει πότε η µπαταρία κοντεύει να αποφορτιστεί, 
µπαίνοντας στην «Εφεδρεία». 
Όταν το φορτίο της µπαταρίας έχει αυτονοµία κάτω από 1 ώρα περίπου αρχίζουν να αναβοσβήνουν και τα 
πλήκτρα «�» και «�»  για να επισηµάνουν την κατάσταση «Εφεδρείας». Η κατάσταση εφεδρείας 
επισηµαίνεται µε 3 διαδοχικά ηχητικά σήµατα. 
Όταν η µπαταρία βρίσκεται στην «Εφεδρεία», το σύστηµα κλείνει αυτόµατα αν κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 30 λεπτά. Το κλείσιµο επισηµαίνεται µε µια σειρά ηχητικά 
σήµατα µέσα στο κράνος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει, σε περίπτωση που ξεχάσετε το κράνος 
ενεργοποιηµένο, να έχετε πάντα µια µικρή ποσότητα ενέργειας όταν το ξαναχρησιµοποιήσετε. 
 
 
14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Το προϊόν N-Com δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ενέργειες συντήρησης. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσατε το 
σύστηµα σε βροχή, ξεµοντάρετε το e-box από τη θέση του και στεγνώστε το µε ζεστό αέρα. Σκουπίστε τα 
εξωτερικά µέρη του κράνους που έχουν βραχεί, µε ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή των ακροδεκτών. 
Σε περίπτωση που το σύστηµα βραχεί πολλές φορές, µπορεί να εναποτεθεί οξείδιο που µπορεί να 
προξενήσει βλάβη στα σηµεία ηλεκτρικής επαφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται ο καθαρισµός των 
επαφών του ακροδέκτη που βρίσκεται τοποθετηµένος µόνιµα στο κάλυµµα και του e-box µε οινόπνευµα ή 
αντιοξειδωτικό. 
 
 
15. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Αν το σύστηµα µπλοκάρει και δεν απαντά πια στις εντολές, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το e-box στο 
κράνος (κεφ.3).  
Σηµείωση: Η ενέργεια αυτή δεν ακυρώνει τις αναγνωρίσεις των συσκευών Bluetooth ή τις ρυθµίσεις του 
συστήµατος. 
 
 
16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
Με αυτό το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, η Nolan® εγγυάται στον αγοραστή ότι το 
προϊόν, κατά την αγορά, δεν είναι ελαττωµατικό ως προς τα υλικά και ως προς την κατασκευή.. 
Σας καλούµε να: 
- ∆ιαβάσετε τις υποδείξεις ασφάλειας και σωστής χρήσης. 
- ∆είτε τους όρους και τις συνθήκες της εγγύησης. 
- Φυλάξετε την αρχική απόδειξη αγοράς. Πρέπει να τη δείξετε σε περίπτωση επισκευών µέσα στην εγγύηση. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις το προϊόν πρέπει να σταλεί στον αντιπρόσωπο από τον οποίο 
αγοράστηκε. 
 
16.1. Κάλυψη της εγγύησης 
Αν βρεθεί κάποιο ελάττωµα που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό περιορισµένης εγγύησης σε 
διάστηµα 2 (δυο) ετών από την ηµεροµηνία αγοράς που αναφέρεται πάνω στην απόδειξη, η Nolan® θα 
φροντίσει, µέσω του δικτύου διανοµής της και αφού ελεγχθεί προς επιβεβαίωση το ελάττωµα, να 
επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό προϊόν. Η Nolan® θα παράσχει όλα τα υλικά και την 
εύλογα απαραίτητη εργασία για να επιδιορθωθεί το ελάττωµα που επισηµάνθηκε, εκτός αν η βλάβη 
προκλήθηκε από κάποιο από τα στοιχεία που βρίσκονται στον κατάλογο της παρακάτω παραγράφου 
«Εξαιρέσεις και Περιορισµοί της Κάλυψης». 
 
16.2. Εξαιρέσεις και περιορισµοί της κάλυψης 
Αυτή η εγγύηση καλύπτει µόνο τα ελαττώµατα σχετικά µε τα υλικά και την κατασκευή. Η Nolan® δεν 
θεωρείται υπεύθυνη για ελαττώµατα του προϊόντος που αποδίδονται ολικά ή µερικά σε οποιαδήποτε άλλη 
αιτία, όπου περιλαµβάνονται, χωρίς να περιορίζονται µόνο σε αυτά, τα εξής: 

α) ελαττώµατα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του Προϊόντος σε συνθήκες διαφορετικές από τις 
συνηθισµένες 

β) βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε την κανονική λειτουργία 
όπως δηλώνεται στις οδηγίες για τη χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος που παρέχονται από τη 
Nolan® 

γ) έλλειψη φροντίδας και αναµενόµενη φθορά των εσωτερικών και εξωτερικών µερών· 

δ) κάθε βλάβη που προέρχεται από ατύχηµα· 
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ε) κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που γίνονται στο κράνος ή στο σύστηµα N-com από τον κάτοχο ή από 
τρίτους· 

στ) αλλαγή του χρώµατος ή βλάβες που προκαλούνται από την έκθεση σε επιβλαβή χηµικά προϊόντα· 

ζ) χρήση εξαρτηµάτων µη συµβατών που δεν ανήκουν στη σειρά προϊόντων N-Com. 

η) Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώµατα του προϊόντος που προέρχονται από τυχαία γεγονότα, 
τροποποιήσεις ή διασκευές, λόγους ανωτέρας βίας ή βλάβες που προέρχονται από την επαφή µε υγρά 

θ) τα εσωτερικά µέρη του κράνους δεν είναι ούτε µπορούν να γίνουν αδιάβροχα και κάθε ακατάλληλη 
έκθεση στη βροχή, η υγρασία, η ρίψη φαγητών και άλλων υγρών µπορεί να βλάψουν τις ηλεκτρονικές 
συσκευές του N-COM, βλάβες για τις οποίες η Nolan δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη. 

ι) εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση τα αναλώσιµα τµήµατα που υφίστανται φυσιολογική φθορά 
όπως για παράδειγµα η επαναφορτιζόµενη µπαταρία και τα καλώδια σύνδεσης των διαφόρων 
συστηµάτων N-Com ή των συστήµάτων N-Com µε άλλες συσκευές. 

κ) δεδοµένου ότι το σύστηµα µε το οποίο λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα δεν παρέχεται από τη Nolan®, 
δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη λειτουργία, τη διαθεσιµότητα, την κάλυψη, τις υπηρεσίες ή τη σειρά 
προϊόντων του προαναφερθέντος συστήµατος. 

λ) όταν το προϊόν χρησιµοποιείται µε εξαρτήµατα ή εξοπλισµό που δεν παρέχονται από τη Nolan®, η 
Nolan® δεν εγγυάται τη σωστή λειτουργία του συνδυασµού προϊόν/περιφερειακά, ούτε θα δεχτεί 
αιτήµατα να γίνουν αλλαγές στην εγγύηση στην περίπτωση που το προϊόν χρησιµοποιηθεί µε αυτόν τον 
τρόπο. 

µ) Η Nolan® δεν θεωρείται υπεύθυνη σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει περιορισµένη λειτουργία 
που οφείλεται στη µέθοδο λειτουργίας των κινητών τηλεφώνων ή άλλων εξαρτηµάτων ή εξοπλισµού που 
δεν παρέχονται από τη Nolan®. 

ν) Το σκάλισµα της εσωτερικής ηλεκτρονικής κάρτας ή άλλων τµηµάτων του συστήµατος N-com καθιστά 
άκυρη την εγγύηση. 

ξ) ∆εν περιλαµβάνονται, επίσης, στις βλάβες που καλύπτονται από αυτή την εγγύηση όλες οι ιδιαίτερες 
καταστάσεις οι ειδικές και υποκειµενικές που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά τη χρήση του κράνους, 
όπως, για παράδειγµα, προβλήµατα άνεσης στη διάρκεια της οδήγησης ή αεροδυναµικοί µικροθόρυβοι 
και σφυρίγµατα. 

 
Η Nolan® δεν µπορεί να θεωρηθεί σε καµία περίπτωση υπεύθυνη για τυχαίες βλάβες ή παρεπόµενα (όπου 
περιλαµβάνονται, χωρίς κανένα περιορισµό, βλάβες σε άτοµο ή άτοµα) που προκύπτουν από τη µη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή την εγγύηση σχετικά µε τα προϊόντα Nolan®. 
 
16.3. Ισχύς της περιορισµένης εγγύησης 
Αυτή η εγγύηση ισχύει µόνο αν κατά την αγορά συµπληρωθεί η επισυναπτόµενη κάρτα καταχώρησης 
καταλλήλως σε κάθε πλευρά της, όπου θα παρέχονται: 
 
1) η ονοµασία του προϊόντος 
2) το όνοµα και η σφραγίδα του εξουσιοδοτηµένου προµηθευτή· 
3) η ηµεροµηνία αγοράς του προϊόντος· 
4) το όνοµα και η διεύθυνση του αγοραστή. 

 
Η Nolan® διατηρεί το δικαίωµα να µην πραγµατοποιήσει την επισκευή µέσα στην εγγύηση αν αυτές οι 
πληροφορίες ακυρωθούν ή τροποποιηθούν µετά την πρώτη αγορά του προϊόντος από τον προµηθευτή. 
 

16.4. ∆ιαδικασία για την προώθηση τυχόν παραπόνων 
Για να προωθήσει οποιοδήποτε παράπονο που καλύπτεται από αυτή την εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει να 
δηλώσει κατευθείαν στον προµηθευτή από τον οποίο αγόρασε το κράνος το πιθανό ελάττωµα που 
διαπίστωσε, παρουσιάζοντας συγχρόνως το προϊόν για το οποίο γίνεται το παράπονο, αντίγραφο της 
απόδειξης και την Κάρτα καταχώρησης της εγγύησης συµπληρωµένης και στα δύο µέρη της, όπως έχει 
καθοριστεί πιο πάνω. 
 
ΠΡΙΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. 
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 2 (∆ΥΟ) ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΚΥΡΗ. 
 
Η παροχή υπηρεσιών που γίνεται µέσα στην εγγύηση δεν παρατείνει την περίοδο της ίδιας της εγγύησης. 
Συνεπώς, σε περίπτωση που αντικατασταθεί το προϊόν ή κάποιο εξάρτηµά του, για το προϊόν ή για το 
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εξάρτηµα που θα δοθεί κατά την αντικατάσταση δεν αρχίζει να ισχύει µια καινούρια περίοδος εγγύησης, αλλά 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία αγοράς του αρχικού προϊόντος. 
Μόνο για επισκευές ή αντικαταστάσεις των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, σε περίπτωση που η Nolan® προβεί 
σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, αυτό το προϊόν θα έχει µια περίοδο εγγύησης ίση µε το 
υπόλοιπο διάστηµα της αρχικής εγγύησης ή ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία επισκευής (όποια 
περίοδος είναι µεγαλύτερη). 
 
Η επισκευή ή η αντικατάσταση µπορεί να πραγµατοποιηθούν και µε εξαρτήµατα που έχουν αναπαραχθεί µε 
ισοδύναµη λειτουργικότητα. 
Τα µέρη ή τα εξαρτήµατα που αντικαθίστανται περιέρχονται στην κατοχή της Nolan®. 
 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΘΕΙ ΘΕΛΗΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ· 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η NOLAN® ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η NOLAN ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ, ΟΠΩΣ, ΓΙΑ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡ∆ΟΥΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 
ΠΟΥ ΤΕΤΟΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ∆ΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. 
Η NOLAN® ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. 
 
Μερικές χώρες δε δέχονται την εξαίρεση ή τον περιορισµό σχετικά µε τις τυχαίες βλάβες ή τα παρεπόµενα, ή 
τον περιορισµό της διάρκειας των υπονοούµενων εγγυήσεων· συνεπώς οι προηγούµενοι περιορισµοί ή οι 
εξαιρέσεις µπορεί να µην είναι εφαρµόσιµες. 
 
Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νοµικά δικαιώµατα του πελάτη σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
του κράτους και τα δικαιώµατα του καταναλωτή σε σύγκριση µε αυτά του µεταπωλητή που επικυρώνονται µε 
το συµβόλαιο αγοράς/πώλησης. 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει σε όλη την Ευρώπη και είναι η µόνη ρητή εγγύηση που παρέχεται από τη 
Nolan® σε σχέση µε την πώληση των προϊόντων της. ∆ε βλάπτει τα δικαιώµατα τα οποία έχει ο αγοραστής 
και που προβλέπονται σαφώς από την Οδηγία 1999/44/CE της ΕΟΚ. 
Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώµατα του καταναλωτή που προβλέπονται από το νόµο, και 
συγκεκριµένα εκείνο που προβλέπεται από τη διάταξη του Νοµ. ∆ιατ. 2 Φεβρουαρίου 2002 αρ. 
 


