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Basic electronic card

Elektroninen
kortti below for proper assembly and use.
Read the instructions
Lue
huolellisesti
seuraavat käyttöohjeet laitteen asennusta ja käyttöä
Elektronische
Schaltkarte
varten.
Lesen Sie bitte, zur richtigen Montage und zum ordnungsgemäßen Benutzen
der Karte, die folgenden Anleitungen.
Carte électronique de base
Lire les instructions ci-après pour l'installer et l'utiliser correctement.
Tarjeta electrónica base
Lea las instrucciones a continuación para el correcto uso y montaje.
Placa eletrônica base
Leia as instruções abaixo para a correta montagem e uso.
Elektronische basiskaart
Lees onderstaande instructies voor een correcte montage en gebruik.
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Onneksi olkoon uudesta Nolan N-Com tuotteestanne!
N-Com Intercom kit- järjestelmä on valmistettu käyttäen hyväksi uusinta teknologiaa ja parhaimpia materiaaleja.
Pitkät ja huolelliset testit takaavat tuotteelle parhaimman mahdollisen äänenlaadun.
N-Com Basic Kit-järjestelmä on Nolan N-Com-järjestelmän perusosa. Basic Kitin voi asentaa vain Nolankypäriin,
joissa on N-Com-järjestelmä.

SISÄLLYSLUETTELO
4. AUDIO-KAAPELIT

1. KÄYTTO, - JA TURVALLISUUSOHJEET
1.1. EU-direktiivit
1.2. Tieturvallisuus
1.3. Turvallinen käyttöönottoympäristö
1.4. Laitteen oikeaoppinen käyttö
1.5. Valtuutettu huolto
1.6. Lisätarvikkeet ja akut
1.7. Hävittäminen

5. BASIC KITIN YHDISTÄMINEN
MATKAPUHELIMEEN (N-Com Mobile)
5.1. Puheluun vastaaminen
5.2. Puhelun soittaminen
5.3. Puhelut äänitunnisteella ja erikoistoiminnot
6. MUIDEN AUDIOLAITTEIDEN KÄYTTÖ
6.1. Multimedia Wire-kaapelin yhdistäminen

2. NOMENKLATUR
3. ASENNUS
3.1. Akun asennus (ainoastaan Intercom Kitille
ja Bluetooth Kitille).
3.2. Akun irrotus (ainoastaan Intercom Kitille ja
Bluetooth Kitille).
3.3. Basic Kitin asennus
3.4. Tiivisteen laittaminen.
3.5. Kantakortin asennus ja irrotus
3.6. Basic Kitin irrotus

7. LAITTEEN HOITO
8. RAJATTU TAKUU
8.1. Takuun kate
8.2. Takuun poikkeukset ja rajoitukset
8.3. Takuun voimassaoloaika
8.4. Viallisen tuotteen vaihtaminen ja valitukset
9. TAKUUN REKISTERÖINTILOMAKE
31
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1. KÄYTTÖ, - JA TURVALLISUUSOHJEET
Lue huolellisesti nämä sekä muiden N-Com-tuotteiden käyttöohjeet. Lue seuraavat yksinkertaiset ohjeet.
Ohjeiden laiminlyömisellä voi olla vaarallisia seurauksia.
Huomio: Tuotetta ei voi käyttää virallisilla ja ei-virallisilla moottoripyöräradoilla
Huomio: N-Com Basic kit- setin asennus tuo 51 gramman lisäpainon kypärään ja muiden lisätarvikkeiden painoon.
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 yhdistyskaapeli ja kuivaa.
1.1. EU- direktiivit
N-Com tuotteet täyttävät seuraavat EU-direktiivit:
Basic Kit
Intercom Kit
Bluetooth Kit

89/336/EEC
73/23/EEC ja 89/336/EC.
99/5/EC.

Bluetooth on rekisteröity tavaramerkki (Bluetooth SIG, Inc).
1.2. Tieturvallisuus
Noudata kaikkia voimassaolevia tieliikennelakeja. Ajon aikana käsien tulee olla kiinni ohjaustangossa. N-Com-laitteen
komennukset tulee tehdä kulkuvälineen ollessa pysähdyksissä.
Erityishuomioita:
- Asenna puhelimeen automaattivastaus (kts. puhelimen käyttöohjeet). Mikäli puhelimessa ei ole kyseistä toimintoa, pysäytä
kulkeneuvo tieliikennelain sallimaan paikkaan ennen puheluun vastaamista.
- Älä soita puheluita ajon aikana. Pysäytä kulkuneuvo tieliikennelain sallimaan paikkaan soittaaksesi puhelun.
- Säädä äänenvoimakkuus niin, ettei se aiheuta häiriötä ajon aikana eikä estä ulkopuolisten äänien kuulemista.
- Älä vastaa matkapuhelimeen ajon aikana.
- Kaikissa tapauksissa tieliikennelakien noudattaminen on etusijalla.
1.3. Turvallinen käyttöönottoympäristö
- N-Comin käyttöönotossa ovat voimassa kaikki samat säännöt kuin matkapuhelimien käyttöönotossa.
- Älä laita N-Com-laitetta päälle, silloin kun sen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa vaaratilanteita tai häiriötä erilaisille elektronisille laitteille.
- Sammuta laite tankkaamisen yhteydessä. Älä käytä laitetta bensiiniasemilla. Älä käytä laitetta kemikaalien tai palavien
aineiden läheisyydessä.
- Sammuta laite räjähtävien materiaalien läheisyydessä.
32
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1.4. Laitteen oikeaoppinen käyttö
- Käytä laitetta vain normaalissa asennossa, käyttöohjeiden kuvauksen mukaisesti.
- Älä yritä purkaa tai muokata mitään N-Com-laitteen osaa.

1.5. Valtuutettu henkilökunta
- Vain valtuutettu henkilökunta voi korjata laitetta. Vian ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Kypärä on turvavaruste. Sen ja kypärän elektronisten osien väärinkäyttö on vaarallista ja johtaa takuun menettämiseen.

1.6. Lisätarvikkeet ja akut
- Käytä vain Nolan-merkkisiä lisälaitteita ja akkuja.
- Muiden merkkisten laitteiden käyttö voi olla vaarallista ja johtaa takuun menettämiseen.
- Lisätarvikkeiden hankintaa varteen käänny jälleenmyyjän puoleen.
- Kun irrotat minkä tahansa Nolan-lisälaitteen johdon seinästä, älä vedä johdosta vaan töpseliosasta.
- Älä käytä akkuja eri tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu
- Älä koskaan käytä viallisia akkulatureita tai akkuja.
- Älä aja akkua oikosulkuun.
- Säilytä akkua 10-35 asteen lämpötilassa.
- Tulipalo tai räjähdysvaara: älä heitä akkua tuleen tai altista sitä liian korkeille lämpötiloille!
- Älä heitä akkua pois talousjätteiden mukana. Noudata paikallisia ongelmajätteiden hävityssääntöjä.

1.7. Hävitys
Poista laite kypärästä käyttöohjeiden mukaisesti. Poiston jälkeen noudata seuraavia hävitysohjeita:
- Roskakori, joka on vedetty yli ristillä on symboli, joka tarkoittaa, että tuote on EU- direktiivin 2002/96/CE mukainen.
- Kaikki elektroniset ja sähköiset tuotteet tulee hävittää erikseen tavallisista talousjätteistä. Noudata
paikallisia ongelmajätesääntöjä
- Laitteiden oikeaoppinen hävitys estää mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten
terveyteen.
- Älä heitä akkua talousjätteisiin.
- Akku, laitteen elektroniset ja sähköosat tulee purkaa ja viedä erityisiin kierrätyskeskuksiin.
- Lisätietoja varten, ota yhteys kuntaan, ongelmajätteiden hävityspalveluun tai liikkeeseen, josta tuote
hankittiin.

33
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2. NOMENKLATUR
Kuva 1

Basic Kit N84
Mikrofoni
Tuulensuoja

Flex-kaapeli

Audio-kaapelit
Audio-kaapelit
Kaiutin yhdistin

Schaltkarte

Elektroninen
kortti

N84

Asetusaukot

Kuva 2A

Tiiviste

Kuva 3A

Kuva 2B

Kuva 3B
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3. ASENNUS
3.1. Akun asennus ja poisto (vain Intercom ja Bluetooth Kitille)
Kuva 4

1. Kytke akun kumipäällysteinen kaapeli (punainen + musta) liittimeen (Kuva 4).
2. Aseta akku sitä varten olevaan paikkaan (oikea puoli) laittamalla kaapelit
kulkemaan kuvassa osoitetulla tavalla (Kuva 4).

3.2. Akun irrotus (ainoastaan Intercom Kitille ja Bluetooth Kitille)
Kuva 5

1. Akun poistamiseksi, irrota latausjohto suojakotelosta ja liittimestä (punainen
ja musta). Pidä paikoillaan naarasliitintä ja työnnä urosliitin sisään (Kuva 5).

Kuva 6

1. Poista N-Com suojalevy kypärän oikealta puolelta (Kuva 6).

Kuva 7

2. Irrota kypärän vasemman- ja oikeanpuoleiset pehmusteet (katso erityisohjeet
kypärän käyttöohjeista) (Kuva 7).

3.3. Basic Kitin asennus
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Kuva 8

3. Irrota kahdesta pehmusteesta Noise Reducer (melunvaimentaja) ja revi irti
valmiiksi leikatut muoviset sisäkkeet (Kuva 8).

Kuva 9a

4. Irrota molemmat polystyreenistä valmistetut pehmusteet vetämällä varovaisesti kohti kypärän sisäpuolta pehmusteen etuosassa olevaa kielekettä
(Kuva 9a - 9b).
Huomio: jos polystyreenistä valmistettu pehmuste vahingoittuu toimenpiteen aikana, käänny jälleenmyyjän puoleen osan vaihtamista varten.

Kuva 9b

Kuva 10

5. Irrota kypärän leukaosa ja poista leukaosan takaosassa sijaitseva suojaava
täyte (Kuva 10). Säilytä täyte myöhempää käyttöä varten.

Kuva 11

6. Ota Basic Kit ja asenna tuulisuoja mikrofoniin. Laita sitten tuulensuojalla
varustettu mikrofoni leukaosaan ja valmista Basic Kit kuten Kuva 6.
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Kuva 12

7. Aseta leukaosa paikoilleen kypärän sisälle (Kuva 12).

Kuva 13

8. Ota Basic Kitin vasenpuoli (varustettu liittimellä ja audio-kaapeleilla) ja
katsomalla kypärää ulkoapäin ujuta asetuskieleke lakiosaan tehtyyn uraan
A (Kuva 13).

Kuva 14

9. Aseta 10-haarainen liitin linjaan lakiosassa olevan aukon kanssa ja lukitse
se lakiosaan varmistaen, että pitopykälä B napsahtaa kiinni (Kuva14).

Kuva 15

10. Valmistaudu laittamaan polystyreenistä valmistettu pehmuste paikalleen
siirtämällä kaiuttimen ja audiokaapelit kypärän ulkopuolelle. Laita sitten
leukahihna polystyreenistä valmistetussa pehmusteessa olevaan loveen
(Kuva 15).

Kuva 16

11. Laita pehmuste paikoilleen huolehtien takaosan laittamisesta oikein paikoilleen (Kuva 16).

B
B
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Kuva 17

12. Työnnä varovaisesti pehmusteen etuosaa leukaosan sivua vasten
(Kuva 17).

Kuva 18

13. Tarkista huolellisesti pehmusteen ja leukanauhan oikea sijainti asettamalla
kaiuttimen polystyreenistä valmistetussa pehmusteessa olevaan koloon
(Kuva 18).

Kuva 19

14. Ota Basic Kitin oikeapuoli ja kytke se lakiosaan asettamalla Basic Kitissä
olevat aukot lakiosan sisäpuolella oleviin tappeihin (Kuva 19).

15. Toista toimenpiteet 10–14 Basic Kitin oikealle puolelle polystyreenistä valmistettujen pehmusteiden asettamiseksi
paikoilleen.
Kuva 20

16. Aseta uudelleen pehmusteet paikoilleen (katso erityisohjeet kypärän
käyttöohjeista) (Kuva 20-21).

Kuva 21

Varoitus: Varmista aina, että leukahihna on oikeanpituinen. Mikäli niin ei ole, säädä hihnan pituus itsellesi sopivaksi.
Katso tarkemmin kypärän käyttöohjeet.
38
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3.4 Tiivisteen laittaminen
Kuva 22

1. Irrota tiivisteen suojakalvo ja laita tiiviste 10-haaraisen liittimen ympärille kuten näytetty kuvassa 22.
Huomio: käytä ainoastaan varusteiden mukana tulevaa tiivistettä.

3.5 Kantakortin asennus ja irrotus
1. Laita elektroninen kortti N-Comin suojalevyn toiselle puolelle. Kortin toinen
pää on pyöristetty, mikä takaa sen oikean asettamisen. Varmista, että
kaikki kiinnikkeet ovat kiinnittyneet ja että kortti on oikein päin, kullanvärinen kosketuspinta ylöspäin (Kuva 23a - 23b).

Kuva 23a

Kuva 23b
Kuva 24

2. Laita suojalevy takaisin paikoilleen. Asenna ensin levyn etuosa ja paina
sitten takaosaa kunnes se kiinnittyy paikoilleen

3.6. Basic Kitin poisto
1. Irrota kypärän vasemman- ja oikeanpuoleiset pehmusteet (katso erityisohjeet kypärän käyttöohjeista).
2. Irrota kaiuttimet paikoiltaan.
3. Irrota polystyreenistä valmistetut pehmusteet sitä varten olevan kielekkeen avulla (katso KUVA 4) suorittaen toiminnot
varovaisesti.
Abb. 25

4. Irrota suojalaatta (tai jos kyseessä Intercom Kit tai Bluetooth Kit niin e-box).
Sitten, katsomalla kypärää ulkopäin, irrota 10-haarainen liitin pitopykälän
avulla (Kuva 25).
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5. Vapautettuasi 10-haaraisen liittimen lakiosasta, irrota myös oikea puoli irrottamalla Basic Kitin lakiosassa olevista
tapeista.
6. Irrota varovaisesti leukaosa ja Basic Kit kypärästä.
7. Aseta uudelleen polystyreenistä valmistetut pehmusteet paikoilleen, leukaosa suojatäytteineen ja sitten pehmusteet (katso
erityisohjeet kypärän käyttöohjeista).
Varoitus: Varmista aina, että leukahihna on oikeanpituinen. Mikäli niin ei ole, säädä hihnan pituus itsellesi sopivaksi. Katso
tarkemmin kypärän käyttöohjeet.

4. AUDIO-KAAPELIT
Basic Kitissä on kaksi johtoa naarasliitännällä.
IN

OUT

Abb. 26

- 3,5 mm liitin, Kuva 26 - IN): Kuulokeliitäntä.
Kuulokeliitäntä. Liitäntää voidaan käyttää matkapuhelimen yhdistämiseen
(käyttämällä Mobile Wire-kaapelia, kts. Kpl 5) tai audiolähde (MP3-soitin,
satelliittinavigaattorit, moottoripyörien välinen radio jne.) käyttämällä erityistä
Multimedia Wire kaapelia (katso kappale 6).
- 2,5 mm liitin, (Kuva 26 - OUT): Liitäntää käytetään kuljettajan kypärän liittämiseen matkustajan kypärään (Intercom Kit tai Bluetooth Kit pakollisia).

Kaapelit liittimen kanssa, kun niitä ei käytetä, voidaan asettaa paikoilleen pehmusteen ja tiivisteen väliin.

5. BASIC KITIN YHDISTÄMINEN MATKAPUHELIMEEN (N-Com Mobile)
Tutustuaksesi kaikkiin N-com tuotteisiin, mahdollisiin kokoonpanoihin ja saadaksesi tietoa yhteensopivuudesta:
www.n-com.it.
N-com-järjestelmät voidaan yhdistää matkapuhelimeen. Ostamalla N-Com yhdistyskaapelin voit käyttää N-Com-järjestelmää hands free-laitteena.
Huomio: Matkapuhelinverkon kuuluvuuden vaihtelun vuoksi laitteessa voi ilmetä yhdistämishäiriöitä, jotka eivät johdu NCom-laitteesta tai kaapelista.
Huomio: Käyttääkseksi Basic Kitiä yhdessä N-Com Intercom-järjestelmän kanssa, lue huollisesti käyttöohjeet. N-Com
Intercom Kit tai Bluetooth Kit tarjoavat seuraavien perustoimintojen lisäksi monia muita erikoistoimintoja (kts. tarkemmin
Intercom/Bluetooth Kitin käyttöohjeet).
Huomio: N-Com mobilen käyttämiseksi kypärään tulee olla asennettuna Basic Kit ja elektroninen kortti.
Varoitus: Tieliikennelain sääntöjen mukaan muiden laitteiden käyttö ei saa vaikuttaa ajoon. Lain noudattaminen on aina
etusijalla. Kaikki N-Com ja muiden elektronisten laitteiden toiminnot tulee suorittaa pysähtyneenä noudattaen tieliikennelakia.
40
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Varoitus: Matkapuhelimilla on oma äänenvoimakkuuden säätötoiminto. Säädä matkapuhelimen äänenvoimakkuus ennen
ajoa ja ennen kuin yhdistät sen N-Com järjestelmään.
Varoitus: Mikäli äänenvoimakkuus on säädetty liian kovalle, se voi aiheuttaa häiriötä ajon aikana ja estää ulkopuolisten
äänten kuulemisen.
1. Yhdistä Mobile Wire-kaapeli 3,5 mm Jack-liittimeen
2. Yhdistä Mobile wire-kaapeli matkapuhelimeen.
3. Varmista, ett’ä matkapuhelimen näytöllä on symboli, joka kertoo hands free-laitteen.
5.1. Puheluun vastaaminen
- Automaattivastaus
Asenna matkapuhelimeesi automaattivastaus silloin kun se on kytkettynä kautta hands free-laitteeseen. Näin voit puhua
suoraan Basic Kitin mikrofoniin.
- Manuaalivastaus
Mikäli puhelimessa ei ole automaattivastaustoimintoa, puhelun saapuessa kulkuneuvo on pysäytettävä tieliikennelain
sallimaan paikkaan. Nyt voit vastata puheluun normaalisti ja puhua suoraan N-Com kypärästä.
Varoitus: Älä vastaa puheluihin ajon aikana!
5.2. Einen Telefonanruf ausführen
Pysäytä kulkuneuvo tieliikennelain sallimaan paikkaan ja soita puhelu oman matkapuhelimesi asetusten mukaan. Puhelun
yhdistyttyä se siirtyy automaattisesti kypärään.
Varoitus: Älä vastaa puheluihin ajon aikana!
5.3. Puhelut äänitunnisteella ja erikoistominnot
Jotkut matkapuhelinmallit käyttävät “Ääniohjaus-toimintoa aktivoidakseen äänitunnisteen painamatta näppäimiä. Katso
tarkemmin omat matkapuhelimesi käyttöohjeet.
Huomio: Äänitunnistetta tukevien matkapuhelimien tunniste olisi parasta äänittää suoraan kypärästä, jotta matkapuhelin
tunnistaa äänen.

6. MUIDEN AUDIOLAITTEIDEN KÄYTTÖ
N-Com-järjestelmä tukee muiden audiolaitteiden käyttöä. Laitteet yhdistetään N-Comiin Multimedia Wire-kaapelilla
(myydään erikseen).
On mahdollista kuunnella MP3-soitinta, FM-radiota, kytkeytyä satelliittinavigointijärjestelmään, oman moottoripyörän audiojärjestelmään tai radioon, jolla on mahdollista kommunikoida toisen moottoripyörän kanssa.
41
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Varoitus: Tieliikennelain sääntöjen mukaan audiolaitteiden käyttö ei saa vaikuttaa ajoon. Lain noudattaminen on aina etusijalla. Kaikki N-Com ja muiden elektronisten laitteiden toiminnot tulee suorittaa pysähtyneenä noudattaen tieliikennelakia.
Varoitus: Äänenvoimakkuuden säätäminen liian kovalle voi aiheuttaa häiriötä ajon aikana, johtaa vaarallisiin tilanteisiin tai
estää ulkopuolisten äänten kuulumisen. Säädä äänenvoimakkuus ennen ajon alkamista.

6.1. Multimedia Wire-kaapelin yhdistäminen
Kytke Multimediakaapelin 4-napainen 3.5 mm liitin sisääntuloliittimeen (IN – katso kuva 26). Kytke Multimediakaapelin toinen
pää audiolaitteeseen.
Jos multimediakaapeli on varustettu punaisella kiinnittimellä, tämä sijaitsee lähellä audiovälineeseen kytkettävää liitintä.
Tutustuaksesi kaikkiin N-com tuotteisiin, mahdollisiin kokoonpanoihin ja saadaksesi tietoa yhteensopivuudesta:
www.n-com.it.

7. LAITTEEN HOITO
N-Com tuotteet eivät tarvitse erityistä hoitoa.
Mikäli olet käyttänyt laitetta sateessa, poista e-box kypärästä ja kuivaa kuumalla ilmalla. Kuivaa kypärän kastuneet ulkoiset
osat, erityisen huolellisesti e-boxin kohdalta.
Mikäli laite kastuu monta kertaa se voi ruostua ja vioittaa laitteen elektronisia osia. Tässä tapauksessa laite ja e-box tulee
puhdistaa huolellisesti pinnalta alkoholilla tai antioksidenttia sisältävällä aineella.

8. BESCHRÄNKTE GARANTIE
Tällä RAJOITETULLA TAKUUTODISTUKSELLA Nolan® antaa tässä mainitulle tuotteelle normaalissa käytössä ilmeneviä
materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun.
Ostajan tulee:
- Lukea varoitukset ja huomiot turvallisuussyistä ja laitteen toiminnan takaamiseksi.
- Huomioida takuun ehdot ja rajoitukset.
- Säilyttää kuitti. Kuittia tarvitaan laitteessa ilmenevien vikojen korjaukseen takuun voimassaoloaikana. Tuote tulee viedä
liikkeeseen, josta se on ostettu.

8.1. Takuun kate
Mikäli tuotteessa ilmenee jokin takuun kattama vika kaksi (2) vuotta kuittiin merkitystä ostopäivästä, Nolan® takaa tuotteelle
huollon tai korvaa tuotteen Nolan-valtuutetuissa huoltoliikkeissä. Nolan® antaa laitteelle tarvittavan huollon ja korvaa kaikki
kulut ellei vika johdu jostain seuraavassa kappaleessa (Takuun rajoitukset ja poikkeukset) mainituista syistä.
42
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8.2. Takuun rajoitukset ja poikkeukset
Tämä takuu kattaa ainoastaan materiaali-ja valmistusvirheet. Nolan® ei ole vastuussa muista syistä aiheutuneista vioista.
Rajattu takuu ei ole voimassa esim. seuraavissa tapauksissa (kts lista alla):
a) Normaalista käytöstä tai käyttöolosuhteista aiheutuneita vahinkoja.
b) Nolan® antamien käyttöohjeiden laiminlyömisestä, väärinkäytöstä, tai huollon laiminlyömisestä aiheutuneita vahinkoja.
c) Laitteen sisäisten ja ulkoisten osien ylläpidon laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot.
d) Onnettomuudesta aiheutuvat vahingot.
e) Nolan-kypärän käyttöohjeiden vastaiset asennusten muokkaamisesta tai vaihtamisesta aiheutuvat vahingot.
f) Laitteen altistaminen haitallisille kemiallisille aineille, jotka aiheuttavat värivaihteluita tai muita vahinkoja.
g) N-Com tuoteperheeseen kuulumattomien tuotteiden käyttö lisälaitteina.
h) Takuu ei kata kastumisesta, luonnonmullistuksista tai muusta sääilmiöstä aiheutuneiden vahinkojen korjausta.
i) Kypärän sisäiset osat eivät ole vesitiiviitä ja jokainen altistaminen sateelle, kosteudelle, nesteille tai ruoalle on ostajan
omalla vastuulla. Nolan ei ole vastuussa em. seikkojen aiheuttamista vahingoista.
j) Akkulaturi ja yhdistyskaapelit eivät kuulu tämän takuun piiriin.
k) Matkapuhelimien toiminta, verkon kuuluvuus jne. ei ole Nolanin vastuulla, joten Nolan® ei ole vastuussa matkapuhelimista
johtuvista vahingoista.
l) Kun tuotetta käytetään muiden kuin Nolan-merkkisten tuotteiden kanssa, Nolan® ei takaa tuotteen täydellistä toimimista,
eikä hyväksy takuun alaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista.
m) Nolan® ei ole vastuussa jos Nolan-tuote ei toimi täydellisesti matkapuhelimen tai muiden kuin Nolan-merkkisten tuotteiden
kanssa.
n) Sisäisen elektronisen kortin tai Nolan-järjestelmän muiden sisäisten osien paikoiltaan poistaminen aiheuttaa takuun
menettämisen.
o) Takuu ei sisällä normaaleista tai erityisistä kypäränkäyttötilanteista aiheutuneita häiriöitä, kuten kypärän epämukavuus,
tuulen humina tai muut luonnonäänet.
Nolan® ei ole missään tapauksessa vastuussa onnettomuuksista tai kuolemaanjohtavista tapauksista, joiden syynä on Nolan ®
tuotteiden käyttöohjeiden laiminlyöminen.

8.3. Rajoitetun takuun voimassaoloaika
Tämä takuu on voimassa vain, jos oston yhteydessä ostaja täytti takuun rekisteröintilomakkeen, josta tulee ilmetä seuraavat
tiedot:
1)
2)
3)
4)

Tuotteen nimi;
Valtuutetun jälleenmyyjän nimi ja leima;
Tuotteen ostopäivä:
Ostajan nimi ja osoite.

Nolan® varaa itselleen oikeuden hylätä takuun alaisen huollon, mikäli näitä tietoja on muokattu tai ne ovat vahingoittuneet
tuotteen oston jälkeen.
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8.4. 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 Nolan®:n omaisuutta.
OSTAJALLA ON OIKEUS VAIN EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN MUKAISIIN KORVAUKSIIN. TUOTTEELLE EI
ANNETA SEN LISÄKSI MITÄÄN MUUTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA. NOLAN® 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.
NOLAN® EI VASTAA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA, TAI VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI MENETETYISTÄ VOITOISTA, SÄÄSTÖISTÄ,
TIEDOISTA TAI KÄYTTÖKATKOKSISTA, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ESITTÄMISTÄ VAATIMUKSISTA, OMAISUUS- TAI
HENKILÖVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN KUOLEMANTAPAUKSET), JOTKA AIHEUTUVAT TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI
LIITTYVÄT SIIHEN TAI AIHEUTUVAT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ, OIKEUDENLOUKKAUKSESTA TAI
ANKARAN VASTUUN PERIATTEESTA.
NOLAN® PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TEKNISIIN MUUTOKSIIN.
Tämä takuu antaa ostajalle tietyt lainmukaiset oikeudet. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maan mukaan.
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.
Tämä takuu on voimassa koko Euroopan alueella. Takuusopimus ei riko EU-direktiiviä 1999/44/EC.
Tämä takuu ei riko kuluttajansuojalakia (ITA D.Lgs. 2/02/2002 n. 24).
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