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TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET 
 

 

Kiitos, että ostit N-com-tuotteen. 

Lue käyttöohjeet huolella ennen tuotteen käyttöä. 

 

Jos haluat tietää enemmän ESS III-järjestelmästä, käy sivustolla www.n-com.it  
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1. KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS 

Tuote vastaa direktiiviä 2014/53/EU (RED). Koko vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa 

linkistä: www.n-com.it 

 

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Ohjeiden laiminlyömisellä voi olla vaarallisia seurauksia. 

 

Huomio: Tuotetta ei voi käyttää virallisissa eikä ei-virallisissa kilpailuissa, moottoripyöräradoilla tai 

vastaavissa paikoissa. 

Huomio: N-Com järjestelmän asennus tuo 27 gramman lisäpainon kypärän ja muiden lisätarvikkeiden 

painon lisäksi. 

 

1.1. Tieturvallisuus 

Noudata kaikkia voimassaolevia tieliikennelakeja. Ajon aikana käsien tulee olla kiinni ohjaustangossa. 

N-Com-laitteeseen tehtävät toimenpiteet tulee tehdä ajoneuvon ollessa pysähdyksissä. 

 

Erityisesti: 

• Kaikissa tapauksissa tieliikennelakien noudattaminen ja tarvittavien ohjausliikkeiden suorittaminen 

ovat etusijalla. 

• ESS järjestelmässä on hätäjarrutusvilkut (ESS – Emergency Stop Signal). ESS-järjestelmä EI korvaa 

moottoripyörän pysäytys- tai jarrutussignaaleja, eikä siis riitä yksin osoittamaan 

jarrutustapahtumaa. 

• Varmista, että hätäjarrutusvilkkujen (ESS – Emergency Stop Signal) käyttö ei ole voimassaolevan 

lainsäädännön vastaista siinä maassa, jossa matkustat. 

 

1.2. Turvallinen käyttöympäristö 

• Älä käynnistä N-Com-järjestelmää, kun sen käyttö on kielletty tai kun laite voi aiheuttaa häiriöitä 

tai vaaratilanteita. 

• Sammuta laitteet tankkauksen yhteydessä. Älä käytä N-Com-järjestelmää huoltoasemilla. Älä 

käytä laitetta kemikaalien tai palavien aineiden läheisyydessä. 

• Sammuta laite räjähtävien materiaalien läheisyydessä. 

 

1.3. Laitteen oikeaoppinen käyttö 

Käytä laitetta vain normaalissa asennossa, käyttöohjeiden kuvauksen mukaisesti. Älä yritä purkaa tai 

muokata mitään N-Com-järjestelmän osaa. 

 

Huomio: Kypärän virheellinen asennus saattaa muuttaa kypärän ominaisuuksia ja johtaa 

vaaratilanteisiin. Asenna N-Com-järjestelmä tuotteen ohjeissa kuvatulla tavalla. Epäselvissä 

tapauksissa ota yhteyttä N-Com-jälleenmyyjään. 

 

1.4. Valtuutettu henkilökunta 

Vain valtuutettu henkilökunta voi korjata laitetta. Vian ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun 

jälleenmyyjään. Kypärä on turvalaite. Kypärän ja sen elektronisten osien väärinkäyttö on vaarallista ja 

johtaa takuun raukeamiseen. 
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1.5. Lisätarvikkeet ja akut 

• Käytä vain Nolanin hyväksymiä lisälaitteita ja akkuja.  

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

• Lisätarvikkeiden hankintaa varteen käänny jälleenmyyjän puoleen. 

• Kun irrotat syöttökaapelin mistä tahansa lisälaitteesta tai laturista, tartu pistokkeeseen ja vedä 

siitä – älä vedä kaapelista. 

• Älä käytä akkuja eri tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu. 

• Älä koskaan käytä viallisia akkulatureita tai akkuja. 

• Älä vie akkua oikosulkuun. 

• Säilytä akkua 0° / +45°C (Latautuu); -10° / +55°C (Käytössä) asteen lämpötilassa. 

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

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

• Älä käytä kypärää akun latauksen aikana. 

• Kypärää ei saa jättää lasten ulottuville ilman valvontaa, sillä akkujen käsitteleminen saattaa 

aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja lapsille. 

 

1.6. Hävitys 

Irrottaaksesi N-Com-järjestelmän kypärästä noudata käyttöohjeita. Irrotuksen jälkeen noudata 

seuraavia hävitysohjeita: 

 

• Rastittu keräyssäiliö tarkoittaa, että EU:n sisällä tuote kuuluu ongelmajätteisiin. 

• Tämän laitteen lisäksi säädöstä sovelletaan kaikkiin tällä merkillä merkittyihin lisäosiin. 

Älä hävitä näitä tuotteita sekajätteen seassa.  

• Laitteiden oikeaoppinen hävitys estää mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten 

terveyteen. 

• Jälleenmyyjä takaa, että se ottaa käytetyn laitteen vastaan ilmaiseksi uuden laitteen 

toimitushetkellä Euroopan unionissa, kunhan kyseiset laitteet vastaavat toisiaan. 

• Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys kuntaan, ongelmajätteiden hävityspalveluun tai liikkeeseen, josta 

tuote hankittiin. 
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2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

N-Comin ESS III – pakkaus sisältää: 

 

 
ESS III -järjestelmä 

 

 

 
USB C kaapeli Kypärän adapterit (2 kpl) 
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3. ASENNUS KYPÄRÄÄN 

Tärkeää: Tuotteessa oleva tunnistekoodi tulee kopioida ennen N-Com-järjestelmän asentamista (ks. 

kappale 6.4). 

 

• Valitse adapteri, joka soveltuu parhaiten oman kypärämallisi kuvun muotoon (kuva 1). 

• Kiinnitä ESS III -järjestelmä adapteriin (kuva 2–3). 

• Irrota suojakalvo kaksipuolisesta teipistä (kuva 4). 

• Liimaa ESS IIII -järjestelmä kypärän taakse keskelle kuvassa näytetyllä tavalla (kuva 5–6). 

 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 

 
Fig. 4 

 
Fig. 5 

 
Fig. 6 
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4. TOIMINNOT 

Huomio: Ennen kuin käytät N-Com-laitetta ensimmäistä kertaa, lataa akku täyteen (jätä lataukseen 

ainakin 10 tunniksi). Saadaksesi kaiken irti akun suorituskyvystä kannattaa ensimmäisten 

latauskertojen aikana suorittaa lataus kokonaisuudessaan loppuun. Seuraavilla kerroilla on 

mahdollista jättää akku lataukseen myös lyhyemmäksi ajaksi. On silti paras ladata akku aina 

kokonaisuudessaan täyteen. 

 

 

Päällekytkentä 

Pidä toimintonäppäintä painettuna noin 3 

sekunnin ajan, kunnes led-valo syttyy. 

Järjestelmä siirtyy tilaan 1 jokaisen 

käynnistyksen yhteydessä. 

Pois päältä 

kytkentä 

Pidä toimintonäppäintä painettuna noin 3 

sekuntia. 

Sammutus vahvistetaan led-valojen 4 

vilkkumisella. 

 

ESS-järjestelmään kuuluu valikko, jossa on kolme toimintatilaa: HÄTÄJARRUTUSVALO, POSITIOVALO, 

HEIKON NÄKYVYYDEN VALO. 

Kun haluat vierittää toimintovalikkoa, paina lyhyesti toimintonäppäintä. Jokaisella painalluksella 

järjestelmä siirtyy seuraavaan tilaan. 

 

 
 

Huom.: Hätäjarrutusvilkkujen toiminto tulisi kytkeä pois päältä kuljettajan kypärästä, silloin kun 

moottoripyörässä on mukana myös matkustaja. 
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4.1. On / Off Toiminto 

Jos kypärä pysyy paikoillaan kauemmin kuin 60 sekuntia, ESS-järjestelmä kytkee “deep sleep”-

syväuni-tilan (kypärä menee virransäästötilaan). Järjestelmä palautuu virransäästötilasta heti kun liike 

käynnistyy uudelleen. Järjestelmä palautuu virransäästötilasta heti kun liike käynnistyy uudelleen. 

Jos järjestelmä pysyy syvässä lepotilassa yli 3 päivää, se sammuu kokonaan. Sen 

uudelleenkäynnistämiseksi täytyy painaa käynnistyspainiketta. 

 

4.2. Hätäjarrutusvilkut 

ESS-järjestelmässä on lisänä hätäjarrutusta ilmaisevat LED-merkkivalot, jotka syttyvät äkkijarrutuksessa 

ja vilkkuvat muutaman sekunnin ajan. 

 

Huomaa: ESS-järjestelmä on itsenäinen suhteessa moottoripyörän jarrutusjärjestelmään, sillä se lukee 

kypärään kohdistuvan kiihdytyksen automaattisesti. 

 

4.3. Positiovalo 

Positiovalon avulla voidaan ESS-järjestelmän LED-valot aktivoida ja pitää ne jatkuvasti päällä käytön 

aikana. 

 

Kaikki LED-valot vilkkuvat, jos hätäjarrutusvalon toiminto aktivoituu jarrutuksen aikana. 

 

4.4. Heikon näkyvyyden valo 

Heikon näkyvyyden valon avulla voidaan olla paremmin näkyvissä sumussa tai muissa heikon 

näkyvyyden tilanteissa. Jos se aktivoidaan, ESS-järjestelmän LED-valot syttyvät vilkkuen. 

 

Kaikki LED-valot vilkkuvat, jos hätäjarrutusvalon toiminto aktivoituu jarrutuksen aikana. 
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5. AKKUJALATAUS 

5.1. Akun lataustarpeen merkkisignaali 

Järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle, kun akku on miltei tyhjä, toimintansa aikana (LED-valot alkavat 

vilkkua ilmoittaen, että akku on loppumassa). Ensimmäisen merkinannon jälkeen jäljellä on vielä noin 

1 tunti. Ilmoitus annetaan 10 minuutin välein. 

 

5.2. Järjestelmän lataus 

 
Kuva 7 

Latausta varten liitä järjestelmä akkulaturiin tai 

virransyötössä olevaan USB-pistorasiaan mukana 

toimitettua USB/USB-C-kaapelia käyttämällä. 

 

Lataus toimii seuraavasti: 

Kun ESS III -järjestelmä liitetään akkulaturiin, LED-valot vilkkuvat noin 10 sekunnin välein. Kun akku on 

ladattu, ESS III -järjestelmä sammuu. 

 

Huom: Jos et aio käyttää N-Com-järjestelmää pitkään aikaan, sinun pitää ladata laite täyteen 

varaukseen ennen varastointia.  

Huom: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa laite täyteen vähintään 6 kuukauden välein 

välttääksesi mahdollisia vaurioita akulle. 

Huom: Jos N-Com-järjestelmää ei ole käytetty 6 kuukauteen ja akkua ei ole ladattu ollenkaan, laite ei 

välttämättä käynnisty; Tässä tapauksessa lataa N-Com-järjestelmää vähintään 24 tuntia (vaikka 

sinined LED ei vilkkuisi). Yritä käynnistää järjestelmä uudestaan latauksen jälkeen. 
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6. TAKUU 

Tällä TAKUUTODISTUKSELLA Nolangroup takaa ostajalle, että tuotteessa ei ole valmistus- ja 

materiaalivikoja ostohetkellä. 

 

Pyydämme sinua: 

• Lukemaan turvallisuutta ja oikeaoppista käyttöä koskevat varoitukset. 

• Tutustumaan takuuehtoihin. 

• Säilytä alkuperäinen ostokuitti. Kuitti tulee esittää takuukorjausten tapauksessa. Näissä 

tapauksissa tuote tulee toimittaa jälleenmyyjälle, jolta se oli ostettu. 

 

6.1. Takuun kattavuus ja voimassaolo 

Jos mikä tahansa vika, joka kuuluu tämän takuutodistuksen piiriin, havaitaan verkkosivulla olevan 

luettelon aikarajoissa (Tuki / Käyttöoppaat) sen maan perusteella, missä se ostettiin (kuitissa oleva 

ostopäivämäärä pätee), Nolangroup tarkistaa vian ja huolehtii oman jakeluverkostonsa välityksellä 

viallisen tuotteen korjauksesta tai vaihdosta. Nolangroup tarjoaa kaiken materiaalin ja työn, joita 

kohtuuden nimissä tarvitaan, korjatakseen ilmoitetun vian, ellei vikaan ole johtanut jokin syistä, jotka 

on lueteltu seuraavassa kappaleessa ”Takuun poissulkemiset ja rajoitukset". 

 

6.2. Takuun poissulkemiset ja rajoitukset 

Tämä takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusviat.  

Nolangroup ei ole vastuussa tuotteen vioista, jotka johtuvat kokonaan tai osittain mistä tahansa 

muusta syystä, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta: 

 

• Viat tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että tuotetta on käytetty tavallisista poikkeavissa 

olosuhteissa. 

• Vahingot, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, tai käytöstä, joka ei vastaa normaalia käyttöä 

Nolangroupin toimittamien tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. 

• Huolimattomuus ja sisäisten ja ulkoisten osien normaali kuluminen. 

• Kaikenlaiset onnettomuuksista johtuvat vahingot. 

• Käyttäjän tai kolmansien osapuolten tekemät kaikenlaiset kypärän tai N-Com-järjestelmän 

muutokset tai peukaloinnit. 

• Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita Nolangroup ei ole hyväksynyt ostettua N-Com-laitemallia 

varten.  

• Kuluvat osat, joiden katsotaan kuluvan tai heikentyvän. Tällaisia ovat esimerkiksi ladattava akku 

sekä liitäntäjohdot N-Com-järjestelmien ja muiden laitteiden välillä. 

• Tuotteen/oheislaitteen yhdistelmän oikeaoppinen toiminta, kun tuotetta käytetään yhdessä 

sellaisten lisävarusteiden ja laitteiden kanssa, joiden yhteensopivuutta Nolangroup ei ole 

tarkistanut. 

• Kaikki erityiset ja yksilölliset tilanteet, joita voi ilmetä kypärän dynaamisen käytön aikana. Näitä 

voivat olla esimerkiksi mukavuutta koskevat ongelmat ajon aikana tai aerodynaamiset suhinat tai 

rahinat. 

 

Nolangroupia ei voida missään tapauksessa pitää vastuussa vahingossa tapahtuvista tai välillisistä 

vahingoista (mukaan lukien, näihin rajoittumatta, yhteen tai useaan henkilöön kohdistuvat vammat), 

joiden syynä on Nolangroupin tuotteita koskevan takuun velvollisuuksien laiminlyönti. 
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6.3. Korvausvaatimusmenettely 

Tämän takuun piirissä olevien korvausvaatimusten esittämiseksi ostajan tulee ilmoittaa epäillystä 

viasta suoraan jälleenmyyjälle, jolta N-Com-järjestelmä oli ostettu. Hänen tulee myös toimittaa 

korvausvaatimuksen kohteena oleva tuote sekä kopio ostokuitista. 

 

ENNEN JÄLLEENMYYJÄN PUOLEEN KÄÄNTYMISTÄ TUTUSTU HUOLELLISESTI TUOTTEEN LIITTEENÄ 

TOIMITETTUIHIN KÄYTTÖOHJEISIIN. 

TAKUUN VOIMASSAOLO ALKAA AINOASTAAN OSTOPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ JA PÄÄTTYY OSTOMAALLE 

ILMOITETTUNA PÄIVÄMÄÄRÄNÄ - katso luettelo verkkosivulta (Tuki / Käyttöoppaat). 

 

Takuuaikana tehdyt toimenpiteet eivät pidennä takuuaikaa. Tuotteen tai sen osan vaihdon 

tapauksessa toimitettuun tuotteeseen tai yksittäiseen osaan, joka toimitettiin vaihdossa, ei sovelleta 

uutta takuuaikaa, vaan se lasketaan edelleen alkuperäisen tuotteen ostopäivämäärän mukaan. 

Ainoastaan elektronisten osien korjauksen tai vaihdon tapauksessa – mikäli Nolangroup huolehtii 

tuotteen korjauksesta tai vaihdosta – kyseiseen tuotteeseen sovelletaan takuuaikaa, joka vastaa 

alkuperäisen takuun jäljellä olevaa aikaa tai yhdeksääkymmentä (90) päivää korjauspäivästä alkaen 

(huomioon otetaan pidempi ajanjakso). 

 

Korjaus tai vaihto voidaan tehdä myös korjatuilla osilla, joilla on vastaavat ominaisuudet. Vaihdetut 

osat tai komponentit ovat Nolangroupin omaisuutta. 

NOLANGROUP PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TOIMINTOJEN, OMINAISUUKSIEN, YHTEENSOPIVUUDEN TAI 

OHJELMISTON MUUTTAMISEEN MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA. 

Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin voimassa olevan kansallisen lainsäädännön 

puitteissa eikä osto-/myyntisopimuksessa määritettyihin kuluttajan oikeuksiin suhteessa 

jälleenmyyjään. 

 

6.4. Tuotteen tunnistaminen 

N-Com-tuotteet tunnistetaan koodilla, jonka avulla tuote voidaan jäljittää ja tunnistaa. 

Tunnistekoodi (S/N) on kerrottu N-Com-järjestelmään kiinnitetyssä tarrassa. 
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