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BEZPIECZEŃSTWO I INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA

Gratulujemy zakupu produktu Nolan N-Com.
N-Com Basic Kit MULTI został zaprojektowany i zbudowany z wykorzystaniem
najnowszych technologii i najlepszych materiałów. Długie, dokładne badania oraz
udoskonalanie pozwoliły na osiągnięcie najwyższej jakości dźwięku.
Zestaw Basic Kit MULTI może być używany w połączeniu z innymi
zestawami N-COM (Bluetooth Kit3, Bluetooth Kit2, Bluetooth Kit X-Series lub
Intercom Kit) jako wyposażenie pasażera, podłączając go przez kabel, lub
używany jako samodzielny zestaw do podłączenia zewnętrznego urządzenia
przez specjalny kabel (MP3, GPS, radia motocyklowego etc.) lub telefonu
komórkowego (odwiedź www.n-com.it i sprawdź kompatybilność).
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1.

OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję użytkowania, jak i instrukcje dotyczące pozostałych zestawów N-Com,
których będziesz używał razem z zestawem podstawowym Basic Kit MULTI. Należy przeczytać wyszczególnione
poniżej zasady użytkowania. Niezastosowanie się do tych uwag może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Uwaga: Produkt nie może byc używany w oficjalnych lub nieoficjalnych zawodach sportowych, wyścigach jak i
jakichkolwiek innych zawodach motocyklowych lub podobnych.
Uwaga: Instalacja zestawu N-Com Basic Kit MULTI w kasku powoduje wzrost jego wagi o około 70g.
Ostrzeżenie: Elektroniczne elementy systemu N-Com montowane wewnątrz kasku nie są wodoodporne. W związku
z tym, aby uniknąć uszkodzenia systemu upewnij się, że wnętrze kasku, w tym wyściółka nie jest mokra. Jeżeli
okaże się, że jest mokra, należy zdemontować system, a wyściółkę pozostawić do wyschnięcia. Odłącz przewód
baterii z systemu i również pozostaw do wyschnięcia.

1.1.

Normy i standardy

Zestaw Basic Kit MULTI z serii N-Com jest zgodny z normą EEC.

EMC 2004/108
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1.2.

Bezpieczeństwo drogowe
Zawsze stosuj się do wszystkich obowiązującuch przepisów ruchu drogowego. Podczas jazdy
motocyklem, ręce powinny być zawsze zajęte prowadzeniem pojazdu. Wszelkie czynności przy
systemie N-Com powinny być wykonywane podczas postoju. W szczególności:



Ustaw swój telefon komórkowy na automatyczny odbiór połączeń (zobacz instrukcję telefonu).



Jeżeli telefon nie posiada tej funkcji, w celu odebrania należu zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu,
stosownie do przepisów o ruchu drogowym, a następnie odbierz telefon.



Nie wykonuj żadnych połączeń w trakcie jazdy. Zatrzymaj swój pojazd w bezpiecznym miejscu, stosownie do
przepisów o ruchu drogowym, a następnie wykonaj połączenie.



Reguluj głośność tak, aby nie spowodować zakłóceń lub dezorientacji podczas jazdy, a jednocześnie tak, by
wyraźnie słyszeć odgłosy w tle.



Podczas jazdy nie używaj telefonu komórkowego lub innych urządzeń audio podłączonych do N-Com.



W każdym przypadku postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego i pamiętaj, że
prowadzący motocykl bezwzględnie musi się dostosować do warunków panujących na drodze.

1.3.

Włączanie urządzenia w bezpiecznych warunkach






Podczas używania systemu N-Com, przestrzegaj wszystkich ograniczeń i stosuj się również
do instrukcji użytkowania telefonów komórkowych.

Nie właczaj telefonu komórkowego lub systemu N-Com, gdy jest to zabronione lub gdy urządzenia mogą
spowodować zakłocenia lub inne niebezpieczństwo.
Wyłącz system podczas tankowania. Nie należy używać systemu N-Com na stacjach paliw. Nie używaj
urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub produktów chemicznych.
Wyłącz system w pobliżu materiałów wybuchowych.
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1.4.

Zakłócenia
Wszystkie telefony i urządzenia z modułem bezprzewodowej transmisji mogą powodować zakłócenia,
które wpływają na urządzenia połączone z nimi. Zakłócenia te nie są spowodowane wadliwym
działaniem systemu N-Com.

1.5.

Odpowiednie użytkowanie
Używaj urządzenia tylko w normalnym ustawieniu, jakie opisano opisano w dokumentacji produktu.
Zabrania się jakiegokolwiek demontażu, modyfikacji lub zmiany części systemu N-Com.

Uwaga: Wyreguluj głośność systemu N-Com (jeżeli potrzeba) i podłączonego do niego źródła audio przed
rozpoczęciem jazdy.
Uwaga: Ustawienie głośności do maksymalnego poziomu może uszkodzić słuch
Uwaga: Wyreguluj głośność systemu N-Com (jeżeli potrzeba) i podłączonego do niego źródła audio, aby uniknąć
zbyt głośnego odtwarzania dźwięku. Dłuższy kontakt z wysokim natężeniem dźwięku może powodować
uszkodzenie słuchu.
Uwaga: Nieprawidłowy montaz systemu wewnątrz kasku może spowodować zmianę właściwości aerodynamicznych
i bezpiecześnstwa, stwarzając zagrożenie zdrowia. Instaluj system N-Com zgodnie
z instrukcją zawartą w
dokumentacji produktu. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.

1.6.

Wykwalifikowany personel
Tylko wykwalifikowany presonel może udzielić pomocy technicznej. W przypadku jakichkolwiek awarii,
zawsze należy się skontaktować ze sprzedawcą.
Kask służy do zapewnienia bezpieczeństwa. Modyfikacja w jakikolwiek sposób kasku i/lub
elektronicznego systemu N-com, oprócz unieważnienia gwarancji, może prowadzić do niebezpiecznych
sytuacji.
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1.7.

Utylizacja

Wskazówki dotyczące demontażu Basic Kit MULTI z kasku znajdziesz w niniejszej instrukcji oraz w instrukcjach
związanych z i innych częściami systemu N-Com. Gdy system zostanie rozmontowany należy się go pozbyć zgodnie
z poniższą instrukcją:
Obecność symbolu przkreślonego kosza na śmieci oznacza, że w Unii Europejskiej produkt jest
przedmiotem zbiórki selektywnej na koniec jego użytkowania (Europejska Dyrektywa 2002/96/EC).
Nie należy wyrzucać produktów N-Com razem z niezróżnicowanymi odpadami komunalnymi.


Prawidłowy recykling przestarzałego sprzętu przyczynia się do zapobiegania możliwego, niekorzystnego
wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.



Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji odnośnie utylizacji przestarzałych urządzeń, skontaktuj się
z gminą, zakładem utylizacji odpadów lub sprzedawcą.
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2.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel Intercom

Wymienny mikrofon
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Okablowanie

Rzepy
zabezpieczające
głośniki

Rzep do
zabezpieczenia
mikrofonu

taśma
samoprzylepna

3.
3.1.

MONTAŻ ZESTAWU BASIC KIT MULTI
Przykład montażu w kaskach typu Jet i Mini-Jet

Fig. 1

Fig. 2



Najpierw przyłóż mikrofon do skorupy tak, by ustalić miejsce, w którym najlepiej będzie przykleić rzep (Fig.
1). Po zamontowaniu mikrofonu, gąbka redukująca szum wiatru powinna być z przodu ust.



Należy starannie oczyścić i przetrzeć miejsce w którym będzie naklejany rzep.



Po naklejeniu rzepu, należy kask odstawić na co najmniej 12 godzin, by rzep się całkowicie przykleił.

UWAGA: W niektórych kaskach typu jet, mikrofon może być również montowany wewnątrz kasku. W takim
przypadku należy zamontować mikrofon tak, jak pokazano na rysunku ilustrującym montaż mikrofonu dla kasków
typu flip-up/full-face (rozdział 3.2).
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Fig. 3

Fig. 4


Odciągnij wewnętrzną wyściółkę,jak pokazano.



Wytnij rzepy do zabezpieczenia głośników tak,
by uzyskać dwa kawałki, które będą
dostosowane do kształtu głośników (Fig. 3).



Usuń folię ochronną z rzepów i przyklej je, by
zabezpieczyć słuchawki w okoliach uszu.
Powtórz czynność po drugiej stronie kasku.
N.B.: Jeśli to możliwe, umieść rzepy pod
wyściółką kasku (Fig. 4).


Fig. 5
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Ułóż głośnik tak, by idealnie przylegay do rzepa
zabezpieczającego (Fig. 5). Powtórz tę, samą
czynność po przeciwnej stronie.

Fig. 6

Fig. 7


Podłącz złącze mikrofonu do okablowania (Fig. 6).



Ustaw mikrofon w takiej pozycji, by zabiezpieczyć go
kawałkiem rzepu (Fig. 7).
UWAGA: Po zamontowaniu mikrofonu, upewnij się, że
biała kropka i napis “N-com” skierowany jest w stronę
twarzy w okolicach ust (Fig. 12). Podczas korzystania z
mikrofonu, trzymaj go blisko ust.



Kable należy umieścić wewnątrz kasku, w dolnej części.



Umieść policzki wyściółki spowrotem na swoim miejscu
w kasku, jednocześnie upewniając się końcówka jack
wystaje na zewnątrz (Fig. 8)

Fig. 8
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3.2.

Przykład montażu w kaskach typu Flip-up/Full-face.

Fig. 9
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Wyciągnij policzki wyściółki z kasku (Fig. 10).

Fig. 10

Fig. 11


Fig. 12

Najpierw przyłóż mikrofon do skorupy tak, by ustalić miejsce, w którym najlepiej będzie przykleić rzep. Po
zamontowaniu mikrofonu, gąbka redukująca szum wiatru powinna być z przodu ust.
N.B.: W przypadku kiedy nie ma możliwości zamontowania mikrofonu wewnątrz kasku, należy go
zamontować tak, jak pokazano na Fig. 1 dla kasków typu Jet.



Należy starannie oczyścić i przetrzeć miejsce w którym będzie naklejany rzep.



Po naklejeniu rzepu, należy kask odstawić na co najmniej 12 godzin,by rzep się całkowicie przykleił (Fig. 11).



Zamontuj mikrofon tak, by trzymał się na rzepie (Fig. 12).

UWAGA: Po zamontowaniu mikrofonu, upewnij się, że biała kropka i napis “N-com” skierowany jest w stronę twarzy
(Fig. 12).Podczas korzystania z mikrofonu,trzymaj go blisko ust.
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Fig. 13

Fig. 14



Wyciągnij “Reduktory hałasu” z policzków wyściółki, jeśl zostały wcześniej zamontowane.



Wytnij rzepy do zabezpieczenia głośników tak, by uzyskać dwa kawałki, które będą dostosowane do kształtu
głośników (Fig. 14).
N.B.: Upewnij się, że otwór na pasku zapięcia nie jest zablokowany.



Zdejmij folie ochronne z rzepów i przyklej je do policzków wyściółki, by zabezpieczyć głośniki w okolicy ucha.



Powtórz czynności po drugiej stronie kasku.
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Fig. 15


Fig. 16

Ustaw policzki wewnątrz policzków wyściółki tak, jak pokazano na rysunkach (Fig. 15 – 16), dzięki czemu
rzep będzie prawidłowo trzymał głośniki.
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Fig. 17

Fig. 18



Podłącz złącze mikrofonu do okablowania (Fig. 17).



Umieść policzki wyściółki spowrotem na swoim miejscu w kasku, a kabel mikrofonu w otworze zajdującym
się po lewej stronie kasku, w przedniej części skorupy (Fig. 18).



Zaczep policzki wyściółki, jednocześnie upewniając się końcówka jack wystaje na zewnątrz.
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4.

UŻYTKOWANIE ZESTAWU Z TEL.KOMÓRKOWYM / URZĄDZENIEM AUDIO

Zestaw Basic Kit MULTI może zostać podłączony do zewnętrznego urządzenia audio takiego jak telefon komórkowy,
odtwarzacz MP3, nawigacja satelitarna etc. za pomocą kabla Multimedia Wire (dla urządzeń audio) lub Mobile wire
(dla telefonów) z serii N-Com, zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej:

TABELA KOMPATYBILNOŚCI
KABEL
Mobile Wire

Multimedia Wire

Multimedia Wire2

Multimedia MCS Wire

KOMPATYBILNOŚĆ
Kable do połączenia telefonów komórkowych.
Należy odwiedzić stronę www.n-com.it dla
sprawdzenia kompatybilnych tel. komórkowych
Kable do połączenia multimedialnych urządzeń
(MP3, Radio bike to bike, GPS, etc.) (Należy
odwiedzić stronę www.n-com.it i sprawdzić
pełną listę dostępnych kabli)
Kable do podłączenia urządzeń stereo jak
MP3, nawigacja satelitarna, etc. (Należy
odwiedzić stronę www.n-com.it i sprawdzić
pełną listę dostępnych kabli)
Kable do podłączenia systemów audio
(Motocyklowy
System
Komunikacji)
zamontowanych w motocyklach takich jak
Honda Goldwing, Harley Davidson Ultra Glide,
BMW K1200 LT

Uwaga: Do podłączenia używaj kabli wyłącznie z linii produktów N-Com.
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5.

INTERKOM PRZEZ KABEL

System Basic Kit MULTI może zostać podłączony za pomocą kabla do jednego z niżej wymienionych zestawów
intercom za pomocą specjalnego kabla Interkom Wire (sprzedawanego oddzielnie):
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Bluetooth Kit3



Bluetooth Kit2.1



Bluetooth Kit2



Bluetooth Kit



Intercom Kit



Bluetooth Kit X-Series



Podłącz kask pilota do kasku pasażera używając specjalnego kabla Intercom w poniższy sposób:
• końcówka 1 - mniejszy jack (średnica 2,5 mm) do kasku pilota
• końcówka 2 - większy jack (średnica 3,5 mm) do kasku pasażera

5.1.

Możliwe konfiguracje

*N-Com Intercom Kit, Bluetooth Kit, Bluetooth Kit X-Series
systems

6.

OGRANICZENIA GWARANCJI

Poprzez CERTYFIKAT OGRANICZONEJ GWARANCJI, Nolangroup gwarantuje, że w momencie dokonywania zakupu,
produkt jest wolny od wszelkich wad materiałowych materiałowych i wykonawczych. Zaleca się:
Przeczytanie ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem bezpieczeństwem prawidłowym użytkowaniem.
Przeczytanie warunków gwarancji.
Zachowanie oryginałów dowodu zakupu. Taki dokument musi zostać okazany w przypadku naprawy objętej
gwarancyją, a produkt musi zostać odebrany przez sprzedawcę, u którego był zakupiony.
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6.1.

Zapewnienie gwarancji

W przypadku uszkodzeń objętych ceryfikatem gwarancji, wykrytych w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu na paragonie,
potwierdzonej wpisem na formularzu gwarancyjnym, Nolangroup będzie je respektował poprzez sieć dystrybutorów, nastepnie
po zweryfikowaniu faktycznego błędu, podejmie się naprawy bądź wymiany uszkodzonego produktu. Nolangroup dokona
wszelkich starań, które sa potrzebne do usunięcia wady, z wyjątkiem przypadków gdzie uszkodzenie powstało na skutek
chociażby jednej z niżej wymienionych pozycji w punkcie „Ograniczenia Gwarancji”.

6.2.

Ograniczenia gwarancji

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko wad materiałowych i produkcyjnych. Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe częściowo lub w całości z innych przyczyn, m.in.:
a)
Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania produktu w nienaturalnych lub nadzwyczajnych warunkach.
b)
Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją użytkowania, załączoną do każdego
produktu przez Nolangroup.
c)
Normalne zużycie się zewnętrznych i wewnętrznych podzespołów.
d)
Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku.
e)
Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane w kasku lub systemie N-com przez użytkownika lub osoby trzecie.
f)
Odbarwienia lub uszkodzenia (w tym również materiału) powstałe w wyniku użycia środkow chemicznych.
g)
Wykorzystanie nierekomendowanych akcesoriów, które nie są częściami z serii produktów N-Com.
h)
Ponadto gwarancja nie obejmuje pryzpadkowzch uszkodzeń produktu, ich modyfikacji lub korekty, oraz
w
przypadku uszkodzeń w skutek sił wyższych i w kontakcie kontaktu produktu z substancjami płynnymi.
i)
Elementy wewnętrzne kasku nie są wodoodporne. Dlatego wystawianie jego wnętrza na kontakt z deszczem, wilgocią,
możliwością rozlania napojów i innych cieczy, może spowodowac uszkodzenie elektronicznych podzespołów systemu
N-Com, za co Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności.
j)
Gwarancja nie obejmuje tych części, które ulegają normalnemu zużyciu, jak np. akumulator, kable używane do połączeń
pomiędzy różnymi systemami N-Com lub pomiędzy systemem N-Com i innymi urządzeniami.
k)
Ponieważ Nolangroup nie jest dostawcą systemów dzięki którym pracują telephony komórkowe, nie może być
pociągnięty do odpowiedzialności za operacje, dostępność, obsługę i serwis zasięg dla wyżej wymienionych urządzeń.
l)
W przypadku gdy product jest używany w połączeniu z akcesoriami lub urzadzeniami niedostarczonymi przez
Nolangroup, Nolangroup nie gwarantuje prawidłowego działania produktu/podłączenia urządzenia i w żadnym wypadku
nie będzie akceptował wniosków reklamacyjnych, gdy produkt będzie używany własnie w taki sposób.
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m)

Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ograniczenia funkcji produktu N-Com ze względu na tryb pracy i
funkcje telefonów komórkowych lub innych urządzeń, które nie zostały dostarczone przez Nolangroup.
n)
Modyfikacja elektronicznej karty lub ingerencja w jakiekolwiek inne podzespoły systemu N-Com powoduje
natychmiastową utratę gwarancji.
o)
Ponadto, uszkodzeniami objętymi gwarancją nie mogą być szczególne lub specyficzne sytuacje, które mogą powstać na
skutek bardzo intensywnego użytkowania kasku jak np. problem z komfortem podczas jazdy lub hałas aerodynamiczny.
Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie (włączając, jakiekolwiek szkody w
stosunku, co do osoby lub osób) wynikając z niewłaściwego stosowania się do zalecień gwarancji dołączonej do produktu
Nolangroup.

6.3.

Wymagania gwarancj

Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy formularz jest kompletnie wypełniony w momencie zakupu
i
zawieraja informacje:
1) Nazwa produktu.
2) Nazwa i pieczątka autoryzowanego dealera.
3) Data zakupu produktu.
4) Dane i adres kupującego.
Nolangroup zastrzega sobie prawo do niewykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy dane w formularzu zostały
usunięte lub zmienione od momentu pierwotnego zakupu produktu u dealera.

6.4.

Procedura postępowania w przypadku reklamacji

Aby przystąpić do jakichkolwiek roszczeń objętych niniejszą gwarancją, kupujący musi bezpośrednio powiadomić o
domniemanej wadzie sprzedawcę, od którego został zakupiony produkt, którego dotyczy roszczenie oraz dołączyć kartę
gwarancyjną wraz z wypełnionymi wszystkimi polami w sposób podany powyżej.
PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY DO DEALERA, ZELECAMY UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA
DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU WRAZ Z ZAWARTYMI TAM WSKAZÓWKAMI.
PO UPŁYWIE 2 (DWÓCH) LAT OD DATY ZAKUPU PRODUKTU, NIENIEJSZA GWARANCJA ORAZ WSZYSTKIE JEJ
ZAPEWNIENIA CAŁKOWICIE TRACĄ OKRES WAŻNOŚĆI.
Wszelkie usługi świadczone w ramach gwarancji nie mają wpływu na na przedłużenie okresu gwarancji. Dlatego też w
przypadku wymiany produktu lub jednej z jego części, nowy okres gwarancji się nie rozpoczyna ani nie zostaje przedłużony, a
decydującym czynnikiem pozostaje pierwotna data zakupu.
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Tylko w przypadku naprawy lub wymiany elementów elektronicznych i zaakceptowaniu naprawy przez Nolangroup, gwarancja
produktu ulega przedłużeniu o okres naprawy/wymiany lub o dźwiwięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy (dłuższy okres będzie
brany pod uwagę). Naprawa lub wymiana może być przeprowadzona z regenerowanych części odpowiedników. Wymienione
elementy lub podzespoły stają się właśnością Nolangroup.
NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE PISEMNE LUB USTNE GWARANCJE PRAWNE, MOGĄCE
UWŁACZAĆ STRONOM ZAINTERESOWANYM. W SZCZEGÓLNOŚCI NOLANGROUP NIE PRZYZNAJE ŻADNYCH
DODATKOWYCH GWARANCJI HANDLOWYCH ANI NA OKREŚLONE ZASTOSOWANIE. W ŻADNYM WYPADKU
NOLANGROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA, JAK
RÓWNIEŻ NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA STRATY FINANSOWE POWSTAŁE
W WYNIKU TYCH USZKODZEŃ.
NOLANGROUP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CHARAKTERYSTKI, FUNKCJI, KOMPATYBILNOŚCI CZY
OPROGRAMOWANIA PRODUKTU W KAŻDYM MOMENCIE I BEZ WCZEŚNIEJSZEGO INFORMOWANIA.
Niektóre państwa nie akceptują wykluczeń przypadkowych udzkodzeń lub ograniczeń zawartych w niniejszej gwarancji przez
okres jej trwania, dlatego też ograniczenia i wykluczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w twoim kraju.
Gwarancja ta nie narusza praw konsumenckich obowiązujących w ramach jurysdykcji krajowej, ani praw konsumenckich
związanych dokumentem zakupu/sprzedaży.
Niniejsza gwarancja jest ważna na terytorium całej Europy i jest jedyną, prawdziwłą gwarancją nadaną przez markę
Nolangroup w odniesieniu do sprzedaży swoich produktów. Nie narusza ona praw posiadanych przez nabywcę, ani wyraźnie
określonej dyrektywy Unii Europejskiej - 1999/44/CE.
Nieniejsza gwarancja nie wypływa na prawo konsumenta przwidziane przez ustawę, jak również przez przepisy dekretu Legislative Decree 2 February 2002 n. 24.
Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności wykraczających poza niniejszą gwarancję jest prawo obowiązujące
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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7.

FORMULARZ GWARANCYJNY
Dane kupującego

Imię
Nazwisko
Adres

Telefon
e-mail
Pieczątka Sprzedawcy

Data zakupu
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