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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡ  
 
 
Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος N-Com. 
 
Το N-Com  MCS III 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 υψηλή ηχητική ποιότητα. 
 
Το  MCS III μπορεί να συναρμολογηθεί μόνο στα κράνη Nolan όπου μπορεί να 
τοποθετηθεί το N-Com. 
 
Το σύστημα  MCS III επιτρέπει την ακρόαση των ηχητικών συσκευών της μοτοσικλέτας 
και ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα ηχητικά συστήματα για 
κράνη.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  MCS III και για να κατεβάσετε τις οδηγίες 
σε υψηλή ανάλυση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.n-com.it 
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1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν βιβλιαράκι οδηγιών. Διαβάστε 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  MCS III συνεπάγεται την αύξηση του βάρους κατά 66 

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. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θέση της και περιμένετε να στεγνώσει. 

Προσοχή: η χρήση ενδοεπικοινωνίας για κράνη μπορεί να μην είναι νόμιμη σε όλες τις χώρες. Ελέγξτε 
τους τοπικούς νόμους ΠΡΙΝ χρησιμοποιήσετε το προϊον.     

 

1.1. Αναφορά προτύπων 

Το προϊόν  MCS III της σειράς N-Com είναι συμμορφούμενο προς την οδηγία της ΕΟΚ 2014/30/EU  
 

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

1.3. 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. 
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1.4. 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.  

 

1.5. 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. 
 

1.6. 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.  

 Μην πετάτε ποτέ αυτά τα προϊόντα σε μη διαχωρισμένα αστικά απορρίμματα.  
 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 Δήμο, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 
Μέσα στο πακέτο N-Com MCS III υπάρχουν: 
 

 

 

MCS III S Αφαιρούμενο μικρόφωνο 
 

  
Καλώδιο σύνδεσης MCS III – Honda Goldwing Καλώδιο σύνδεσης MCS III – Harley Davidson 

 

  

Κλειδ, βίδε, Κολλάρο συγκρατητήρας μικροφώνου Ταινίες συγκράτησης για το 
ακουστικό 
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3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Σημαντικό: πριν εγκαταστήσετε το σύστημα N-Com, συνιστούμε να αντιγράψετε τον κωδικό 
ταυτότητας του προϊόντος που βρίσκεται πάνω σε αυτό (δείτε κεφ. 7.5). 
 

 Αφαιρέστε το προστατευτικό έλασμα “N-Com” που βρίσκεται πάνω στο κάλυμμα του κράνους 
και ανοίξτε το υποσιάγωνο του κράνους. (ανοιγόμενα κράνη). 

 Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια, δεξί και αριστερό, από το κράνος (δείτε τις ειδικές οδηγίες στο 
εγχειρίδιο χρήσης του κράνους). 

 Αφαιρέστε το πίσω μέρος της βάτας, τραβώντας το αυχενικό τμήμα μέχρι να απαγκιστρωθεί 
από το κάλυμμα. 

 Τοποθετήστε προσωρινά τη βάτα έξω από το κράνος (Εικ. 2). 
 Βγάλτε από το προστατευτικό στεφάνι του πλαισίου του κράνους την ασφάλεια με το λογότυπο 

της N-Com. Ανασηκώστε από το μέσα μέρος του κράνους για να τη βγάλετε πιο εύκολα (Εικ. 3). 
 

 
Εικ. 1 

 
Εικ. 2 

 
Εικ. 3 

 

 

 
Εικ. 4 

ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΆΝΗ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΤΎΠΟΥ: 
 Αφαιρέστε το υποσιαγώνιο τραβώντας από την κατάλληλη 

κόκκινη ταινία (Εικ. 4). 
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3.1. Τοποθέτηση του μικροφώνου 

ΚΡΑΝΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ Η JET 
 Ετοιμάστε το μικρόφωνο τοποθετώντας το κολλάρο-συγκρατητήρα μικροφώνου, προσέχοντας 

να τοποθετηθεί σωστά (Εικ. 6). 
 Τοποθετήστε το μικρόφωνο στο στήριγμά του όπως δείχνει η εικόνα 7. Βεβαιωθείτε ότι η 

πλευρά στήριξης του μικροφώνου με την επιγραφή “N-Com” είναι στραμμένη προς το 
εσωτερικό του κράνους. 

 Τοποθετήστε στο κολλάρο συγκράτησης του μικροφώνου τις βίδες και τη ροδέλα· 
χρησιμοποιήστε το κλειδί για να βιδώσετε τις βίδες συγκράτησης του μικροφώνου στο πλαίσιο 
του κράνους (Εικ. 8). 

 

 
Eik. 6 

 
Eik. 7 

 
Eik. 8 

 

 
Εικ. 5 

 Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια από πολιστυρόλιο, δεξί και 
αριστερό, με προσοχή από το κράνος. Μπορείτε να ανοίξετε 
ελαφρά το κάλυμμα του κράνους για να αφαιρέσετε πιο 
εύκολα τα μαξιλαράκια. 
Προσοχή: αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
καταστραφούν τα μαξιλαράκια, απευθυνθείτε στον 
αντιπρόσωπό σας για να τα αντικαταστήσετε. 
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Eik. 9 

ΚΡΑΝΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 Πάρτε την επένδυση από πολιστυρένιο (Αριστερή 

πλευρά) και τοποθετήστε το μικρόφωνο στην 
κατάλληλη θέση, όπως φαίνεται στην Εικ. 9. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά στήριξης του 
μικροφώνου με την επιγραφή “N-Com” είναι 
στραμμένη προς το εσωτερικό του κράνους. 

 

 

3.2. Τοποθέτηση του συστήματος στο κράνος 

 Τοποθετήστε το σύστημα στο εσωτερικό του κράνους όπως δείχνει η εικόνα 10, έτσι ώστε να 
αντιστοιχεί στη θέση N-Com που βρίσκεται πάνω στο κάλυμμα. 

 Κοιτάζοντας το κράνος απ’ έξω, περάστε το πίσω γλωσσίδι μέσα στη σχισμή Α όπως δείχνει η 
εικόνα. 

 Πιέστε από το εσωτερικό του κράνους στην περιοχή που γράφει PUSH μέχρι να «κουμπώσει» το 
δοντάκι B (Εικ. 11). 

 Τοποθετήστε το εξάρτημα με την ενδειξη "MCS III" στη θέση της υποδοχης στο κολαρο βασης  
του κράνους: το κολαρο πρέπει να είναι ελαφρώς λυγισμένο για να διευκολύνει την εισαγωγή 
(Εικ. 12). 

 

 
Eik. 10 

 
Eik. 11 

 
Eik. 12 
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 Βάλτε τον ακροδέκτη του μικροφώνου στην ηλεκτρονική βάση micro USB (Εικ. 13). 
 

 
Εικ. 13 

 
Εικ. 14 

 Τοποθετήστε το Δεξί και το 
Αριστερό ηχείο στις 
υποδοχές μέσα στα 
μαξιλαράκια από 
πολυστυρόλιο. Αν είναι 
απαραίτητο, στερεώστε τα 
χρησιμοποιώντας τα 
παρεχόμενα αυτοκόλλητα. 

 

 
 Τοποθετήστε ξανά το μαξιλαράκι από πολυστυρένιο (αριστερή πλευρά), βάζοντας το καλώδιο 

στην αυλάκωση που βρίσκεται στο μαξιλαράκι. 
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει σωστά το μαξιλαράκι στη θέση του, πιέζοντας την 
επενδυμένη αιχμή κάτω από το ανάγλυφο που βρίσκεται πάνω στο κράνος. 

 Τοποθετήστε ξανά το μαξιλαράκι από πολιστυρόλιο (δεξιά πλευρά), βάζοντας το καλώδιο μέσα 
στη σχισμή που υπάρχει στο μαξιλαράκι. 

 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: Τοποθετήστε το υποσιαγώνιο (την πλευρά του 
μικροφώνου) βάζοντας πολύ προσεκτικά το μικρόφωνο στην κατάλληλη θέση. Μετά πατήστε 
δίπλα στην κόκκινη ταινία μέχρι να τοποθετηθεί στέρεα το υποσιαγώνιο στο κράνος. 
 
 Τοποθετήστε τη βάτα στη θέση της (δείτε ειδικές οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του κράνους) 

αγκιστρώνοντας το αυχενικό της τμήμα. 
 Τοποθετήστε και τα δυο μαξιλαράκια στη θέση τους (δείτε ειδικές οδηγίες στο εγχειρίδιο του 

κράνους) «κουμπώνοντας» όλα τα κουμπιά αγκίστρωσης· περάστε το υποσιάγωνο στη βάση 
από το μαξιλαράκι. 

 
Σιγουρευτείτε: με μεγάλη προσοχή ότι το μαξιλαράκι έχει τοποθετηθεί σωστά στην τελική του 

θέση, τραβώντας το υποσιάγωνο προς το εσωτερικό του κράνους και δοκιμάζοντας αν κρατάνε 
τα κουμπιά. 
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Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια που προεξέχουν από το κράνος ή από τη βάτα 
και ότι τα ακουστικά είναι στη θέση τους. 

Προσοχή: Σιγουρευτείτε ότι το υποσαγώνιο λουράκι έχει πάντα το σωστό μήκος κι αν χρειαστεί 
ρυθμίστε το εκ νέου ανατρέχοντας στις ειδικές οδηγίες του κράνους.  

 

 
Εικ. 15 

 Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό έλασμα που καλύπτει 
την υποδοχή “N-Com” πάνω στο κάλυμμα. Βάλτε πρώτα το 
πίσω μέρος και μετά πιέστε το μπροστινό μέχρι να 
«κουμπώσουν» τα δοντάκια. 

 

3.3. Αφαιρεση tου Συστηματοσ 

 
 Βγάλτε το προστατευτικό έλασμα, μετά, κοιτάζοντας το κράνος απ’ έξω, απαγκιστρώστε τον 

ακροδέκτη πιέζοντας το δοντάκι συγκράτησης όπως δείχνει η εικόνα. 
 Μόλις απαγκιστρώσετε τον ακροδέκτη από το κράνος, αφαιρέστε επίσης και το δεξί μέρος 

απαγκιστρώνοντας το MCS III από τους πίρους του καλύμματος.  
 Αφαιρέστε στη συνέχεια όλο το σύστημα από το κράνος. 

 
Εικ. 16 

 Για να αφαιρέσετε το σύστημα από το κράνος, βγάλτε τα 
ακουστικά και τα μαξιλαράκια όπως περιγράφεται στις 
διαδικασίες συναρμολόγησης (Κεφ. 3). Στη συνέχεια, 
αφαιρέστε τα μαξιλαράκια από πολιστυρόλιο. 
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ MCS III 
Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια στο  MCS III. Ο ήχος του 
συστήματος που εγκαταστάθηκε στη μοτοσικλέτα θα μεταφερθεί στο κράνος. 
 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ενδοεπικοινωνίας της μοτοσικλέτας αν συνδέσετε είτε το 
κράνος του οδηγού είτε το κράνος του επιβάτη με τη μοτοσικλέτα. Κάθε κράνος πρέπει να διαθέτει 
το  MCS III. 
Το επίπεδο έντασης του ήχου του ασύρματου και της ενδοεπικοινωνίας πρέπει να ρυθμίζονται με 
χειρισμούς πάνω στο ηχητικό σύστημα της μοτοσικλέτας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης της λειτουργίας ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, η ένταση ήχου της πρέπει να 
ρυθμιστεί σε επίπεδα άνεσης για τη συζήτηση. Μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση για να μην 
υπάρξουν θόρυβοι βάθους . 
Για όλες τις ηχητικές ρυθμίσεις και διεργασίες, διαβάστε το Εγχειρίδιο της μοτοσικλέτας σας.  
 

Προσοχή: Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με μία ελεύθερη πορεία ώστε να μην εμποδίζουν την 
οδήγηση, να μη μειώνουν την ελευθερία κίνησης και χωρίς να τα γυρίζετε γύρω από τα άκρα 
σας, το θώρακα ή το λαιμό σας. Μην μπλοκάρετε τους ακροδέτες έτσι ώστε σε περίπτωση 
ανάγκης να μπορούν να χωριστούν εύκολα. 

 

 
Eik. 17 

Προσοχή: Μην τραβάτε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το 
κράνος για να σηκώσετε το κράνος. Μην τραβάτε το 
καλώδιο για να διαχωρίσετε τα δύο βύσματα. Για να 
διαχωρίσετε τα δύο βύσματα, πιάστε τα και τα δύο και 
τραβήξτε τα προς αντίθετη κατεύθυνση. 

 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Το προϊόν N-Com δε χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το 
σύστημα σε βροχή, σκουπίστε τα μέρη του κράνους που έχουν βραχεί. 
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6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
Με αυτό το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, η Nolangroup εγγυάται στον αγοραστή ότι 
το προϊόν, κατά την αγορά, δεν είναι ελαττωματικό ως προς τα υλικά και ως προς την κατασκευή. 
Σας καλούμε να: 
 Διαβάσετε τις υποδείξεις ασφάλειας και σωστής χρήσης. 
 Δείτε 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. 

 

6.1. 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 
Nolangroup θα φροντίσει, μέσω του δικτύου διανομής της και αφού ελεγχθεί προς επιβεβαίωση το 
ελάττωμα, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν. Η Nolangroup 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». 
 

6.2. Εξαιρέσεις και περιορισμοί της κάλυψης 

Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο τα ελαττώματα σχετικά με τα υλικά και την κατασκευή. Η 
Nolangroup 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: 
 ελαττώματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του Προϊόντος σε συνθήκες διαφορετικές 

από τις συνηθισμένες. 
 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 Nolangroup. 

 έλλειψη φροντίδας και αναμενόμενη φθορά των εσωτερικών και εξωτερικών μερών· 
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 κάθε βλάβη που προέρχεται από ατύχημα. 
 κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που γίνονται στο κράνος ή στο σύστημα N-Com από τον κάτοχο ή 

από τρίτους. 
 αλλαγή του χρώματος ή βλάβες που προκαλούνται από την έκθεση σε επιβλαβή χημικά προϊόντα. 
 χρήση εξαρτημάτων μη συμβατών που δεν ανήκουν στη σειρά προϊόντων N-Com. 
 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. 

 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 Nolangroup δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη. 

 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. 

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

 όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με εξαρτήματα ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται από τη 
Nolangroup, η Nolangroup 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. 

 Η Nolangroup 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 Nolangroup. 

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

 Δεν 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. 
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Η Nolangroup 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 Nolangroup. 
 

6.3. 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: 
 Κωδικός ταυτότητας του προϊόντος 
 το όνομα και η σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου προμηθευτή 
 η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος 
 το όνομα και η διεύθυνση του αγοραστή 
 
Η Nolangroup 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. 
 

6.4. Διαδικασία 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 ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. 
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 2 (ΔΥΟ) 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 εξάρτημα που θα δοθεί κατά την αντικατάσταση δεν αρχίζει να ισχύει μια 
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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 
Nolangroup 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 Nolangroup. 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΘΕΙ ΘΕΛΗΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ· 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η NOLANGROUP ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η NOLANGROUP ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ, ΟΠΩΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΤΕΤΟΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. 
Η NOLANGROUP ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 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 Nolangroup σε σχέση με την πώληση των προϊόντων της. Δε 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. Διατ. 2 Φεβρουαρίου 2002 αρ. 
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6.5. Ταυτοποίηση προϊόντος  

Τα προϊόντα N-Com ταυτοποιούνται μέσω ενός κωδικού που επιτρέπει την 
ανιχνευσιμότητα και την ταυτοποίηση του προϊόντος. 
Ο κωδικός ταυτότητας αναφέρεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα πάνω στο 
σύστημα  MCS III και στο εξωτερικό τμήμα της συσκευασίας πώλησης. 

 

 
 



 

 

7. ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
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