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HU  HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 



 

 

Gratulálunk, Ön nagyszerűen döntött, amikor a Nolan N-Com M5 

sisakkommunikációs rendszert választotta! 

 

Az N-Com M5 sisakkommunikációs rendszer a legmodernebb technológiák 

felhasználásával, kiváló minőségű anyagokból készült.  

 

Az alapos fejlesztésnek és a számos tesztnek köszönhetően a rendszer nagyszerű 

hangminőséget biztosít.  

 

Az N-Com M5 sisakkommunikációs rendszerről további információkat, 

szoftverfrissítéseket és használati utasításokat talál a www.n-com.it internetes 

oldalon.  

 

 

TANÚSÍTVÁNYOK, SZABVÁNYOK 

 

Az N-Com termékek megfelelnek az alábbi szabványoknak, illetve teljesítik az alábbi 

előírásokat: 

 

M5 

A sisakkommunikáció Bluetooth-rendszere megfelel a 99/5/CE, 

2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU irányelv fő biztonsági és 

egyéb vonatkozó előírásainak. 

 

Akkumulátor-

töltő 

Megfelel a 2006/95, 2004/108, 2009/65/EC, 2011/65/CE, 

2012/19/EU, 2009/125/CE irányelv fő biztonsági és egyéb 

vonatkozó előírásainak.  

 

Akkumulátor Megfelel a 2006/66 irányelv fő biztonsági és egyéb vonatkozó 

előírásainak. 

A teljesítési nyilatkozat letölthető a www.n-com.it oldalról (“Download” menüpont). 

 

Modell: M5 FccID: Y6MNCOM9  N21550  

 

Modell: WRC FccID: Y6MNCOM11    N21550  

A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye. 

 

http://www.n-com.it/
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1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK  

Kérjük olvassa el figyelmesen a Használati és kezelési útmutatót, valamint a lent felsorolt szabályokat. A 

használati és kezelési útmutatók előírásainak figyelmen kívül hagyása veszélyes helyzetek kialakulásához 

vezethet!  

 

Figyelmeztetés: A termék nem használható hivatalos vagy amatőr motorversenyeken, állandó vagy 

ideiglenesen kialakított versenypályán, szilárd vagy laza burkolatú versenypályán, illetve az ezekhez 

hasonló rendezvényeken és helyszíneken. 

Figyelmeztetés! A beszerelt N-Com M5 sisakkommunikációs rendszer körülbelül 100 grammal növeli a 

bukósisak súlyát. 

Figyelmeztetés! Az N-Com készülék belső, elektronikus alkatrészei (amelyek a sisak belsejébe kerülnek a 

beszerelés során) nem vízállók! A meghibásodások elkerülése érdekében mindig figyeljen arra, hogy a 

bukósisak belsejét – beleértve a bélést is – ne érje nedvesség. Amennyiben a sisak belsejét illetve az N-

Com készülék belső alkatrészeit mégis nedvesség éri, vegye ki a sisakból az N-Com készüléket és a bélést 

(kivehető bélés esetén), és hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni. Az N-Com hálózati töltőjét 

húzza ki a készülékből és hagyja azt is megszáradni. 

 

1.1. Biztonságos közlekedés 

A közlekedés során minden esetben tartsa be az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat! 

Motorkerékpár-vezetés közben mindkét kezet a motorkerékpár irányítására, kezelésére kell használni. Az 

N-Com-rendszert kizárólag a motorkerékpár álló helyzetében szabad kezelni.  

Kérjük, legyen különös tekintettel az alábbiakra: 

 

 Kapcsolja be mobiltelefonján az Automatikus hívásfogadás funkciót (további információk  a 

mobiltelefon használati és kezelési útmutatójában). 

 Amennyiben az Ön mobiltelefonja nem rendelkezik Automatikus hívásfogadás funkcióval,  

beérkező telefonhívás esetén előbb álljon meg biztonságos helyen motorkerékpárjával – a 

közlekedési szabályokat betartva –, és csak ezt követően fogadja a hívást. 

 A motorkerékpár vezetése közben soha ne kezdeményezzen telefonhívást. Előbb álljon meg 

biztonságos helyen motorkerékpárjával – a közlekedési szabályokat betartva –, és csak ezt 

követően kezdeményezzen telefonhívást. 

 A hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy a hangok ne zavarják meg és ne tereljék el figyelmét a 

vezetésről, illetve mindig megfelelően hallhatók maradjanak a közlekedés szempontjából 

lényeges háttérzajok, hangok. 

 A motorkerékpár vezetése közben soha ne kezelje mobiltelefonját illetve az N-Com-rendszerhez 

- csatlakoztatott egyéb készülékeket. 

 Minden esetben tartsa be az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat! Soha ne feledje, 

hogy a közlekedés során a motorkerékpár biztonságos irányítása az Ön elsődleges feladata, ami 

előnyt élvez minden egyéb tevékenységgel szemben. 

- Az N-Com M5 Vészfékezés jelzéssel (ESS- Emergency Stop Signal) felszerelt. A Vészfékezés 

jelzés fénye NEM helyettesíti a motorkerékpárra gyárilag felszerelt féklámpát, következésképpen 

ennek működése nem elegendő a fékezés megfelelő jelzésére.    

 Győződjön meg arról, hogy a Vészfékezés jelzés használata nem ütközik annak az országnak a 

hatályos jogszabályaival, ahova utazik.  

 

1.2. Az N-Com készülék bekapcsolása biztonságos helyzetben 

 Az N-Com-rendszer használata közben mindig tartsa be a mobiltelefon-használatra vonatkozó 

szabályokat, előírásokat.  
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 Soha ne kapcsolja be mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét olyan helyzetekben, 

amelyekben használatuk tiltott, illetve olyan helyzetekben, amelyekben a mobiltelefon és/vagy 

az N-Com készülék használata interferenciát vagy veszélyes helyzetet idézhet elő. 

 Tankolás közben kapcsolja ki mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét. Ne használja a 

készülékeket töltőállomásokon (benzinkutakon), valamint gyúlékony anyagok és vegyszerek 

közelében tartózkodva. 

 Ne használja mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét robbanóanyagok közelében 

tartózkodva. 

 

1.3. Interferencia 

A vezeték nélküli jelátviteli technológiát használó telefonok és egyéb készülékek ki vannak téve az 

interferencia jelenségének, amely befolyásolhatja működésüket. Az említett intereferencia jelenségeket 

nem az N-Com-rendszer esetleges meghibásodása okozza. 

 

1.4. A készülék helyes használata 

A készüléket kizárólag a jelen Használati és kezelési útmutatóban, illetve a készülékhez mellékelt egyéb 

dokumentációban leírtak szerint szabad használni. Soha ne próbálja a készüléket illetve annak alkatrészeit 

szétszerelni, átalakítani, módosítani! 

 

Figyelmeztetés: Az N-Com-rendszer és a hozzá csatlakoztatott készülékek hangerejét mindig a vezetés 

megkezdése előtt állítsa be. 

Figyelmeztetés: A túl magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat. 

Figyelmeztetés: Az N-Com-rendszer és a hozzá csatlakoztatott készülékek hangerejét mindig úgy állítsa 

be, hogy nagy hangerőnél ne jelentkezzen visszhang. A nagy hangerő huzamosabb használat mellett 

halláskárosodást okozhat. 

Figyelmeztetés: Az N-Com-rendszer helytelen beszerelése befolyásolhatja a bukósisak biztonsági és 

aerodinamikai tulajdonságait, és ezáltal veszélyes helyzeteket okozhat. Az N-Com-rendszert kizárólag a 

készülékhez mellékelt utasítások szerint szabad a sisakba beszerelni. Ha kételyei vannak az N-Com-

rendszer beszerelésével kapcsolatban, forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez. 

 

Figyelmeztetés: A közlekedés során a motorkerékpár biztonságos irányítása az Ön elsődleges feladata, 

amelyet nem szabad megzavarnia más tevékenységnek, például az N-Com-rendszer használatának. 

Kérjük, hogy az N-Com készüléket és a hozzá csatlakoztatott készülékeket kizárólag a motorkerékpár 

álló helyzetében, az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat betartva használja! 

 

Figyelmeztetés: Az M5 készülék alkalmas rádióadások fogadására. A rádióadásokhoz esetlegesen 

kapcsolódó bármilyen használati vagy jogdíj a készülék használóját terheli. 

 

1.5. Karbantartás, szerelés 

 Az N-Com-rendszer javítását, szerelését kizárólag megfelelően képzett szakember végezheti.  

Hibás működés esetén forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez.   

 A bukósisak életmentő biztonsági felszerelés; a sisak illetve a sisakba szerelt elektronikus 

eszközök szétszerelése, átalakítása, módosítása veszélyes helyzeteket idézhet elő és a garancia 

elvesztésével jár. 

 

1.6. Akkumulátorok (telepek) és kiegészítők 

 A készülékhez kizárólag a Nolan által előírt akkumulátorok (telepek), akkumulátortöltők és 

kiegészítők használhatók. 
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 Az előírástól eltérő akkumulátorok használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet és a 

garancia elvesztésével jár. 

 Forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedőhöz a jóváhagyott gyári 

kiegészítőkért.  

 Az akkumulátortöltő és az egyéb kiegészítők hálózati csatlakozójának kihúzásakor mindig a 

villásdugót kell megfogni és húzni, nem a vezetéket. 

 Az akkumulátorokat kizárólag a rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni. 

 Soha ne használja a sérült akkumulátorokat és akkumulátortöltőket! 

 Soha ne zárja rövidre az akkumulátorokat! 

 Az akkumulátorokat töltés közben 0°C és +32°C közötti, használat közben -20°C és +55°C 

közötti hőmérsékleten kell tárolni. 

 Tűz- és robbanásveszély: az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni, nyílt lángnak vagy magas 

hőmérsékletnek kitenni! 

 Az elhasznált/működésképtelen akkumulátorokat soha ne dobja a háztartási szemétbe! Kérjük, 

mindig az érvényes és vonatkozó hulladékkezelési előírások szerint járjon el! 

 Az akkumulátorok töltése közben soha ne viselje a bukósisakot! 

 Soha ne hagyja a töltés alatt álló N-Com-rendszert és bukósisakot felügyelet nélküli gyermek 

közelében, mert az elektromos készülékek miatt a gyermek balesetveszélynek van kitéve! 

 

Vezeték nélküli kezelőpanel akkumulátor    CR2016  

Akkumulátor Li-Po 523450P Litio 3,7V – 1000 mAh 

Akkumulátortöltő S-TR-009L 100/240V – 50/60 Hz  5V - 0.5 A 

 

1.7. Hulladékkezelés 

Az N-Com-rendszert kizárólag a készülékhez mellékelt utasítások szerint szabad a sisakból kiszerelni. Ha 

kiszerelte a rendszert a sisakból, kezelje az alábbi utasításoknak megfelelően: 

 

 A két vonnallal áthúzott szemetest ábrázoló logó azt jelzi, hogy az elhasznált 

terméket az Európai Unió területén külön hulladékként kell gyűjteni és kezelni.  

 Ezt a terméket, alkatrészeit és kiegészítőit soha ne dobja a vegyes háztartási szemétbe! 

 Az elhasználódott termék megfelelő hulladékkezelése hozzájárul az emberi egészség 

megőrzéséhez és a környezet védelméhez. 

 A hulladékkezeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a lakóhelyén illetékes 

önkormányzathoz, a hulladékkezelésért felelős vállalathoz, vagy ahhoz a márkakereskedéshez, 

ahol a terméket vásárolta. 
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2. A CSOMAG TARTALMA 

Az N-Com M5 csomag az alábbiakat tartalmazza: 

 

 

 

 

M5 e-box 
Vezeték nélküli Bluetooth 

kezelőpanel 
Kábelrendszer 

 

 

 

 

 

Mikrofon zárt 

sisakokhoz 
Flexibilis mikrofon Tépőzárak 

 

  
 

 

Rögzítőtalpak 
E-box 

biztonsági 

elem 

USB-s akkumulátor 

töltő Vezeték PC-hez 
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3. BESZERELÉS 

3.1. A hangszórók és a mikrofonok beállítása 

 

 Távolítsa el a védőfóliát a hangszórók 

tépőzárjáról. 

 

 Helyezze a hangszórókat a füle közelébe, 

hogy tökéletesen a bukósisakhoz 

ragadjanak. 

 

Megjegyzés: Ha lehetséges, helyezze a 

hangszórókat a sisak komfortpárnázata alá.   

1. ábra   

 

 Szerelje fel a mikrofont. 

 

 

Flexibilis mikrofon – ajánlott 

 

Helyezze a mikrofon elfordítható részét a 

tépőzáras/tapadós részével a sisakhéj és a bélés 

közé, így a mikrofon megfelelően a száj előtt fog 

elhelyezkedni. 

 

Figyelmeztetés: győződjön meg róla, hogy a 

mikrofonnak az az oldala, amelyen az N-Com 

felirat található, befelé néz.    

2. ábra   

 

 

 

 

Vezetékes mikrofon 

 

Abban az esetben, ha nem lehetséges forgatható 

mikrofon használata, szereljen fel vezetékes 

mikrofont.  

Használja a tépőzárat/ragasztóanyagot, és 

rögzítse úgy a mikrofont, hogy az a száj előtt 

legyen. 

 

Figyelmeztetés: Ez a fajta mikrofon sokkal inkább 

ajánlott zárt bukósisakokhoz. 

3. ábra   
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4. ábra 5. ábra 

 

 Csatlakoztassa a mikrofon vezetékét a párjához (4. ábra) 

 Húzza át a vezetéket az e-box csatlakozón, ki a sisak hátulján, így tudja majd csatlakoztatni aztán az 

e-box-ot.  (5. ábra)     

 

3.2. Az e-box telepítése 

 

Az M5 e-boxot a bukósisak hátuljára kell helyezni a mellékelt 

öntapadó talpakkal.    

 

 Alaposan tisztítsa meg azt a felületet, amelyre az 

öntapadós talpakat felhelyezi.  

 

 Helyezze a rögzítő lábakat az eszközre.  

 

 Győződjön meg róla, hogy az e-box megfelelően 

van elhelyezve a bukósisak héján.  

6. ábra 

 

Ha szükséges, a bukósisak típusától függően cseréljen le egy vagy több vékony talpat vastagabbra, amíg 

meg nem találja azt a kombinációt, amely lehetővé teszi, hogy az e-boxot megfelelően a bukósisakra 

rögzítse. (7-10. ábra)   

 

    
7. ábra 8. ábra 9. ábra 10. ábra 
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Fontos: Ha szeretné használni a Vészfékezés jelzést, (10. fejezet), úgy kell elhelyeznie az M5 e-boxot, hogy 

az függőleges legyen, vagy a dőlésszöge +/- 30 fok legyen a függőleges tengelyhez képest miközben 

motorozik, annak érdekében, hogy a triaxiális gyorsulásmérő pontosan mérhesse a motorkerékpár 

lassulását. A használt bukósisak és a motorozási stílus függvényében válassza a talpak különböző 

kombinációját (vékony vagy vastag), lehetővé téve a megfelelő elhelyezést.      

 

Fontos: Az e-box elhelyezésekor a vezeték csatlakozásának nem szabad túllógnia a sisak szélén vagy 

megcsavarodnia. (11-12. ábra) 

 

  

11. ábra 12. ábra 

 

 

 Illessze a vezeték csatlakozóját végig az 

e-boxba, meggyőződve arról, hogy az a 

megfelelő irányba mutat: az “n” 

betűnek láthatónak kell lennie (az ábrán 

látható módon).    

13. ábra 
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 Helyezze a biztonsági elemet a kábelhez, majd rögzítse az e-box foglalatába (14-15-16. ábra)  

 

   
14. ábra 15. ábra 16. ábra 

 

 Távolítsa el a védőfóliát a talpról és illessze a rendszert a bukósisakra (17-18. ábra); 

Fontos: Ha a pozícionálás nem tökéletes, távolítsa el a talpat a bukósisakról azonnal, és próbálja újra.   

 

  
17. ábra 18. ábra 

 

Megjegyzés: 24 óráig is eltarthat, mire a ragasztó teljesen megköt. Ez alatt az idő alatt ne tegye ki a 

bukósisakot környezeti hatásoknak. Az első 12 óra alatt ne távolítsa el az e-boxot a talpról.  

 

Figyelmeztetés: Ha egyszer már felhelyezte a ragasztót, az már nem használható fel még egyszer 

újrapozicionáláshoz, ez esetben ki kell azt cserélni.  
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3.3. A Bluetooth kezelőegység elhelyezése 

 

A Bluetooth kezelőegység tetszés szerint  

bárhová elhelyezhető az e-box 5 méteres 

körzetében.    

 

A javasolt pozíció a bukósisak bal oldala, 

mert így könnyen kezelhető bal kézzel. 

19. ábra 

 

 Alaposan tisztítsa meg azt a felületet a bukósisakon, amelyre a kezelőegységet felhelyezi.  

 Találja meg a legmegfelelőbb részt, ahová az egységet elhelyezi, meggyőződve arról, hogy az 

alap felülete tökéletesen illeszkedik a sisakhéjra.  

 Távoítsa el a védőréteget és helyezze a kezelőegységet a bukósisakra.   

 

Fontos: Ha a pozícionálás nem tökéletes, távolítsa el a talpat a bukósisakról azonnal, és próbálja újra. 

Megjegyzés: 24 óráig is eltarthat, mire a ragasztó teljesen megköt. Ez alatt az idő alatt ne tegye ki a 

bukósisakot környezeti hatásoknak. 

Figyelmeztetés: Ha egyszer már felhelyezte a ragasztót, az már nem használható fel még egyszer 

újrapozicionáláshoz, ez esetben ki kell azt cserélni. 

 

3.4. A Bluetooth kezelőegység működtetése 

A Bluetooth kezelőegység már gyárilag párosított a rendszerrel, így azonnal működésre képes.  

 

Abban az esetben, ha lecseréli az eredeti kezelőegységet egy újra, az újat párosítani kell.  

 Tegye a rendszert Beállítás módba 

 Nyomja meg egyszerre az “n” és az “on” gombot 

 Egy hang fogja jelezni, hogy a bukósisak belsejében, hogy a párosítási művelet sikeres volt. 

 

 

4. FUNKCIÓBILLENTYŰK 

 

 

 

“BACK” GOMB “▲” GOMB 

“▼” GOMB 
“N” GOMB 

“on” GOMB 
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5. ALAPFUNKCIÓK 

Bekapcsolás 
Nyomja meg röviden a “BACK” gombot, amíg a LED világítani kezd és a 

fülhallgatóban sípolást hall. 

Kikapcsolás 
Nyomja meg a “BACK” gombot és tartsa benyomva körülbelül 2 

másodpercig, amíg a LED kialszik, illetve a fülhallgatóban sípolást hall. 

Hangerő növelése 
Nyomja meg röviden a “” gombot. A maximális hangerő elérését dupla 

sípolás jelzi. 

Hangerő csökkentése 
Nyomja meg röviden a “” gombot. A minimális hangerő elérését dupla 

sípolás jelzi.  

 

5.1. Automatikus be/ki kapcsolás funkció 

Nincs szükség arra, hogy minden használatkor be- és kikapcsolja a rendszert: a triaxiális 

mozgásérzékelőnek köszönhetően az M5 automatikusan “mélyalvás” módba kerül abban az esetben, ha 

30 percig nem érzékel mozgást. Majd abban a pillanatban, hogy újra mozgást érzékel, visszakapcsol.   
Ha a rendszer több mint 7 napig “mélyalvás” módban van, teljesen kikapcsol. Ez esetben a 

visszakapcsoláshoz nyomja meg az “on” gombot. 

 

5.2. N-Com Wizard és N-Com Applikáció 

 

Az N-Com Wizard egy számítógépes alkalmazás, amely az M5 készülék kezeléséhez és 

beállításához használható. Az alkalmazás a www.n-com.it honlap Download 

menüpontjából tölthető le. A program használatához az M5-tel felszerelt bukósisakot 

csatlakoztatni kell a számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével. 

Az N-Com Wizard segítségével kezelhető további funkciókat ugyancsak megtalálja itt 

felsorolva.  
 

 

Az N-Com rendszer lehetővé teszi, hogy csatlakoztassuk az N-Com Applikációhoz, amely 

kompatibilis Android, iPhone és iPad rendszerekkel, és amelyneknek segítségével közvetlenül 

az okostelefonról kezelhető és állítható az N-Com rendszer. 

Az N-Com Applikáció segítségével a legtöbb funkció kezelhető, beleértve az N-Com Wizard 

programot, de alternatív megoldásként használható akár vezeték nélküli Bluetooth 

kezelőfelületként is. 

Az N-Com APP ingyenesen letölthető a Google Play vagy az Apple Store webáruházakból. 

További információkárt látogasson el a www.n-com.it weboldalra. 

Az N-Com Wizard segítségével kezelhető további funkciókat ugyancsak megtalálja itt 

felsorolva.  

 

5.3. Bluetooth-os eszközök párosítása 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy az M5 ki van kapcsolva. 

 Helyezze a rendszert ‘beállítás’ módba: Nyomja meg a “BACK” gombot és tartsa benyomva több 

mint 4 másodpercig, amíg a piros LED el nem kezd gyorsan villogni.  

 Keresse meg a párosítható Bluetooth-os eszközök listáját (okostelefon, GPS, MP3) a készüléken. 

 Válassza ki az N-Com készüléket. Ha a párosítani kívánt készülék jelszót kér, adja meg a 

következőt: 0000 (négy darab nulla). 

 A két eszköz közötti kapcsolat pár másodperc után létrejön. 

 

Megjegyzés: a párosítási adatokat az M5 és a párosított készülék is elmenti, azok nem vesznek el a 

készülékek kikapcsolásakor. Ez azt jelenti, hogy a párosítási műveletet csak egyszer kell elvégezni. 

 

http://www.n-com.it/
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Automatikus 

csatlakozás 

Ha egyszer már elvégezte a párosítást, a készülék bekapcsolása esetén 

automatikusan létrejön a kapcsolat.  

Manuális csatlakozás 

Ha a csatlakozás nem történne meg automatikusan néhány másodperc 

alatt, a készülékeket csatlakoztathatja a Bluetooth eszközről vagy az “on” 

gomb 2 másodpercig történő nyomva tartásával.  

 

 

6. MOBILTELEFON 

Hívásfogadás Hívás fogadásához nyomja meg bármelyik gombot egyszer, röviden.  

Híváskezdeményezés 

hangvezérléssel  
Nyomja meg az “on” gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig. 

Az utoljára hívott 

telefonszám 

visszahívása 

Nyomja meg egyszerre az “on” és az “n” gombokat. 

“Barát telefonszám” 

hívása 
Nyomja meg az “n” gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig. 

Hívásvárakoztatás/hívás 

elutasítása 
Nyomja meg az “on” gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig. 

Hívás átirányítása a 

sisakból a 

mobiltelefonra 

Hívás átirányításához nyomja meg egyszerre az “on” és az “n” gombokat 

és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig. 

Mobiltelefon manuális 

csatlakoztatása  
Nyomja meg az “on” gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig. 

Mobiltelefon manuális 

leválasztása 
Nyomja meg a “” gombot és tartsa nyomva körülbelül 4 másodpercig. 

 

Konferenciahívás funkció 
Beérkező hívásnál (Bluetooth-szal csatlakoztatott mobiltelefon esetében) az M5 szünetelteti a vezető és 

az utas közötti intercom kapcsolatot. Ha a telefonbeszélgetést szeretné megosztani az utas sisakjával, a 

telefonbeszélgetés közben kapcsolja be az intercom üzemmódot.  

 

Konferenciahívás 

bekapcsolása 
Telefonbeszélgetés közben nyomja meg röviden az “n” gombot.   

Konferenciahívás 

kikapcsolása 
Telefonbeszélgetés közben nyomja meg röviden az “n” gombot. 

 

Megjegyzés: A konferenciahívás funkció csak Vezető-Utas Intercom kapcsolat esetén használható (1-es 

csatorna), Motor-Motor kommunikáció esetén nem. (2-6 csatorna). 

 

6.1. “Barát telefonszám” 

  

Ha az N-Com Wizardot vagy az N-Com Applikációt használja, választhat egy 

“Kedvenc telefonszámot”, melyet egy gyorshívó gomb segítségével tárcsázhat. 

 

“Barát telefonszám” 

hívása  
Nyomja meg az “n” gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig. 
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6.2. Két mobiltelefon (vagy Bluetooth eszközök) kezelése 

Az M5 rendszer képes két mobiltelefonhoz (vagy Bluetooth eszközhöz) kapcsolódni egyidőben.   

A második telefon (másodlagos eszköz) képes hívásokat fogadni, de hívásindítás nem lehetséges róla.   

 

A második telefon Bluetooth-os párosítása (másodlagos eszköz): 

 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy az M5 ki van kapcsolva. 

 Rakja a rendszer “beállítás” módba: Nyomja meg a ‘BACK’ gombot és tartsa benyomva 4 

másodpercig, amíg a piros LED-ek el nem kezdenek gyorsan villogni. 

 Keresse meg a párosítható Bluetooth-os eszközök listáját (okostelefon, GPS, MP3) a készüléken.  

 Válassza ki az N-Com készüléket a listáról. 

 

 

7. ZENELEJÁTSZÁS BLUETOOTH-ON KERESZTÜL – A2DP BLUETOOTH PROTOKOLL 

Zenelejátszás (Play) Nyomja meg röviden az “on” gombot.  

Szüneteltetés (Pause) Lejátszás közben nyomja meg röviden az “on” gombot.  

Következő szám (Skip) 
Lejátszás közben tartsa nyomva a “” gombot körülbelül 2 

másodpercig. 

Előző szám (Rew) 
Lejátszás közben tartsa nyomva a “” gombot körülbelül 2 

másodpercig. 

Az A2DP kikapcsolása 
Nyomja meg az “on” gombot és tartsa nyomva körülbelül 4 

másodpercig. 

Az A2DP bekapcsolása 
Az A2DP a rendszer bekapcsolásakor automatikusan aktivizálódik. 

Egyéb esetben nyomja meg röviden az “on” gombot. 

 

 

Ezeket a beállításokat okostelefonon (Android, iPhone and iPad készülékeken) keresztül is 

kezelheti az N-Com Applikációnak köszönhetően.  

 

 

8. ZENELEJÁTSZÁS VEZETÉKKEL 

Csatlakoztassa a Multimédia kábel (nem a csomag része) mini USB csatlakozóját a sisakhoz, a másik végét 

pedig az audioeszközhöz. A vezetéken elhelyezett színes csík jelzi, hogy a rendszer csatlakozott az 

audiolejátszó készülékhez. 

   

A vezetékes zenelejátszás bekapcsolása  Nyomja meg az “on” gombot háromszor. 

A vezetékes zenelejátszás kikapcsolása Nyomja meg az “on” gombot háromszor. 
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9. GPS-NAVIGÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK 

Az N-Com M5 sisakkommunikációs rendszer kompatibilis a legnépszerűbb motoros GPS-navigációs 

készülékekkel. A kompatibilis modellek és további részletek kapcsán látogasson el a www.n-com.it 

weboldalra.  

 

A műholdas navigáció M5-höz való párosításához kövesse a 5.3-as fejezetben leírt teendőket.  

 

GPS konferenciahívás funkció 

A GPS konferenciabeszélgetés funkció lehetővé teszi, hogy a vezető és az utas közötti intercom kapcsolat 

a GPS-navigációs készülék hangutasításai közben is megmaradjon (megakadályozza, hogy készülék 

minden egyes navigációs utasítás idejére kikapcsolja az intercomot). Ha viszont aktiválni szeretné a 

konferencia GPS funkciót, egyszerűen kapcsolja be az intercomot manuálisan a GPS utasítások közben.  

 

A GPS konferenciahívás funkció 

bekapcsolása 

A GPS utasítások közben nyomja meg röviden az “n” 

gombot.  

A GPS konferenciahívás funkció 

kikapcsolása 

A GPS utasítások közben nyomja meg röviden az “n” 

gombot. 

 

A GPS hangutasítás végeztével a vezető és az utas bukósisakja közötti intercom kapcsolat aktív marad, a 

készülék pedig megjegyzi a GPS konferenciabeszélgetés beállítást. 

 

Megjegyzés: A GPS konferenciabeszélgetés funkció csak Vezető-Utas intercom kapcsolat esetén 

használható (1-es csatorna), Motor-Motor kommunikáció esetén nem (2-6. csatorna). 

 

9.1. Okostelefonos navigáció (Smart Navi System) 

Az M5 rendszer okostelefonhoz való csatlakoztatásakor a navigációs utasítások az A2DP rendszeren 

keresztül a sisakba jutnak. Minden navigációs kommunikáció esetén a rendszer a Bluetooth-os intercom 

kapcsolatot automatikusan szünetelteti, majd visszaállítja azt, ha a navigáció már nem ad hangutasításokat 

(SMART NAVI SYSTEM funkció). 

 

A Smart Navi System funkció kikapcsolható a Beállítás módban (lásd 15. fejezet). 

 

 

10. FM RÁDIÓ 

Rádió bekapcsolása Nyomja meg az “on” gombot kétszer. 

Rádió kikapcsolása Nyomja meg az “on” gombot kétszer. 

Új rádióadó automatikus 

keresése 
Nyomja meg a “” gombot és tartsa nyomva 2 másodpercig. 

Rádióadó előbeállítása (max. 6 

adó) 
Nyomja meg a “” gombot és tartsa nyomva 4 másodpercig. 

Váltás az elmentett rádióadók 

között 
Nyomja meg a “” gombot és tartsa nyomva 2 másodpercig. 

 

  

Ez a funkció bekapcsolható számítógépen keresztül is az “N-Com Wizard” program, 

vagy az Android, iPhone, iPad okostelefonokon az  “N-Com Applikáció“ 

használatával. 

http://www.n-com.it/
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11. VÉSZFÉKEZÉS JELZÉS (EMERGENCY STOP SIGNAL – ESS) 

Az M5 rendszer egy LED-es egységgel felszerelt, amely vészfékezés esetén lép működésbe. Hirtelen 

fékezés esetén az M5-ön található LED-ek pár másodpercig villognak.     

 

  

Az érzékelt fékerő nagysága beállítható számítógépen keresztül (N-Com 

Wizard) vagy Android, iPhone és iPad készülékeken a kifejezetten erre 

szolgáló N-Com Applikációnak köszönhetően.  

 

A Vészfékezés Jelzés be/ki 

kapcsolása 

Nyomja meg röviden a “BACK” gombot.  

VAGY 

Nyomja meg a “” vagy “” gombokat és tartsa nyomva 2 

másodpercig.  

 

Megjegyzés: Javasolt a Vészfékezés Jelzés kikapcsolása a vezető bukósisakján, ha utas foglal helyet a 

hátsó ülésen.   

 

 

12. VEZETŐ-UTAS INTERCOM 

12.1. Vezető-Utas intercom párosítás 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy az M5 ki van kapcsolva. 

 Tegye mindkét rendszert Beállítás módba (Nyomja meg a ‘BACK’ gombot és tartsa benyomva 

4 másodpercig, amíg a piros LED-ek el nem kezdenek gyorsan villogni) 

 Nyomja meg röviden az “n” gombot a rendszerek egyikén (1-es csatorna párosítás).   

 A “Várakozás a csatlakozásra” hangjelzés hallható, amíg a párosítás létre nem jön.  

 

12.2. Vezető-Utas intercom funkció 

Miután elvégezte a fenti műveleteket, kapcsolja be mindkét sisak kommunikációs rendszerét. Az intercom 

kapcsolat aktiválásához nyomja meg röviden az “n" gombot azon az N-Com-on, amelyet már bekapcsolt.      

 

Intercom kapcsolat 

létrehozása manuálisan 
A bekapcsolt M5 készüléken nyomja meg egyszer, röviden az “n” 

gombot. 

Intercom kapcsolat 

megszakítása manuálisan  

A bekapcsolt M5 készüléken nyomja meg egyszer, röviden az “n” 

gombot. 

 



M5  
 

18 

13. MOTOR-MOTOR (BIKE TO BIKE) INTERCOM KAPCSOLAT 

Az N-Com M5 lehetővé teszi a motor-motor közti kommunikációt körülbelül 500 méter távolságig (nyílt, 

akadálymentes terepen). A motor-motor kommunikáció megfelelő működéséhez ki kell nyitni az 

antennákat az M5 e-boxból, az alábbi ábrán látható módon.   

 

  
20. ábra 21. ábra 

 

Az M5 rendszer a “STANDARD” beállításokat használja, vagy egy ún. “FRIENDS” (“Barátok”) beállítást, 

amely az N-Com Wizard-dal vagy az N-Com Applikációval kapcsolható be. 

 

A két beállítás között a párosítható motorkerékpárok számában van különbség: a “STANDARD” beállítás 3 

különböző motorkerékpár csatlakoztatását teszi lehetővé az M5 rendszerhez, míg a “FRIENDS” beállítással 

összesen 6 motorkerékpárt csatlakoztathatunk.  

 

Fontos: Ha a “FRIENDS” beállítást használja, el kell látogatnia az N-Com weboldalára és letöltenie a 

szükséges anyagokat a parancsokról ( Download/Command Summary Diagram). 

Megjegyzés: A rendszer hatótávolsága és hangminősége jelentős mértékben függ a terepviszonyoktól, 

az időjárási körülményektől és a mágneses mezőktől. 

Megjegyzés: A rendszer hatótávolsága függ attól, mely N-Com rendszert használja.    

 

13.1. Motor-Motor közötti intercom kapcsolat beállítása (Alapbeállítás) 

 Bizonyosodjon meg róla, hogy az M5 ki van kapcsolva. 

 Tegye mindkét rendszert (A és B) Beállítás módba (Nyomja meg az ‘BACK’ gombot és tartsa 

benyomva 4 másodpercig, amíg a piros LED el nem kezd gyorsan villogni 

 Az ‘A’ készüléken a megfelelő gombkombinációval válassza ki, hova szeretné elmenteni a 

párosítani kívánt ‘B’ készüléket.  

 

 

1. csatorna (CHANNEL 1)  

párosítása 
Nyomja meg röviden az “n” gombot.  

2. csatorna (CHANNEL 2)  

párosítása 
Nyomja meg az “n” gombot kétszer. 

3. csatorna (CHANNEL 3)  

párosítása 
Nyomja meg az “n” gombot háromszor. 

4. csatorna (CHANNEL 4)  

párosítása 
Nyomja meg röviden az “on” gombot. 

5. csatorna (CHANNEL 5)  

párosítása 
Nyomja meg az “on”  gombot kétszer. 
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6. csatorna (CHANNEL 6)  

párosítása 
Nyomja meg az “on”  gombot háromszor. 

 

Megjegyzés:  A 4-5-6. csatorna csak a “FRIENDS” beállítással párosítható és használható. 

 

Az 1. csatorna jellemzően a Vezető-Utas kapcsolathoz használt, de emellett használható Motor-Motor 

intercom kapcsolathoz is. 

 

Az 1. csatorna használata eltér a többitől a következő sajátosságok miatt: 

 

 Az "n" gomb megnyomásával az intercom kapcsolat automatikusan aktiválódik. 

 A telefonos konferenciahívás funkció és a GPS konferenciahívás funkció is használható.  

 

13.2. Motor-Motor intercom funkció 

A Motor-Motor hívás működése (Alapbeállítás) 

 

Az 1. csatorna (CHANNEL 1) csatlakoztatása Nyomja meg röviden az “n” gombot.  

A 2-es csatorna (CHANNEL 2) hívása Nyomja meg az “n” gombot kétszer. 

A 3-as csatorna (CHANNEL 3) hívása Nyomja meg az “n” gombot háromszor.  

Az aktív intercom kapcsolat bontása Nyomja meg röviden az “n” gombot. 

 

FRIENDS BEÁLLÍTÁS: 

 

A 4-es csatorna (CHANNEL 4) hívása Briefly press “on”. 

AZ 5-ös csatorna (CHANNEL 5) hívása Nyomja meg az “on” gombot kétszer.  

A 6-os csatorna (CHANNEL 6) hívása Nyomja meg az “on” gombot háromszor. 

Az aktív intercom kapcsolat bontása Nyomja meg röviden az “n” gombot. 

 

Megjegyzés: Ha a kiválasztott gombkombinációhoz tartozó mentési hely üres, vagy ha a hívni kívánt 

készülék nem érhető el, hibát jelző sípolás hallható a bukósisakban.  

 

Motor-Motor hívás kezdeményezése 

Négy hangjelzést fog hallani a bukósisakban, ha létrejön a Motor-Motor hívás (2-6. csatorna), és minden 

folyamatban lévő audio funkció ideiglenesen szünetel (az esetleges Vezető-Utas intercom kapcsolatot 

is beleértve). 

 

Motor-Motor hívás 

fogadása 

Nyomja meg röviden bármelyik gombot, ha hallja a bejövő hívás 

hangjelzését. 

 

 Ha fogadja a hívást, a kommunikáció automatikusan létrejön.  

 Ha nem fogadja a hívást, a rendszer automatikusan visszaáll a bejövő hívást megelőzően használt 

módba. 
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14. “UNIVERZÁLIS INTERCOM” KAPCSOLAT 

Az N-Com M5 rendszer Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható más gyártók intercom rendszereihez, az 

UNIVERZÁLIS INTERCOM funkciónak köszönhetően. 

 

14.1. Az UNIVERZÁLIS INTERCOM párosítása 

Az N-Com rendszer párosítható más gyártók intercom rendszereivel (mostantól: Intercom B), mintha csak 

egy mobiltelefon lenne.  

 

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az M5 ki van kapcsolva.  

2. Tegye a N-Com rendszert Beállítás módba: Nyomja meg a ‘BACK’ gombot és tartsa benyomva 

4 másodpercig, amíg a piros LED-ek el nem kezdenek gyorsan villogni. 

3. Tegye az intercom B-t mobiltelefon párosítás módba (az Intercom B használati útmutatója 

szerint eljárva) 

4. Ha mindkét rendszer párosítás módban van, az N-Com rendszeren a megfelelő 

gombkombinációval válassza ki, hova szeretné elmenteni a párosítani kívánt B készüléket (1-3. 

csatorna), lásd 13.1-es fejezet. 

5. Pár másodperc elteltével hallani fogja a B készülékhez tartozó ellenőrző hangjelzést. 

6. Két sisak közötti kommunikáció aktiválásához nyomja meg röviden az N-Com rendszeren azt a 

gombot, amely a B bukósisak tárolási helyére mutat. Az Intercom B egy bejövő hívás hangjelzést 

ad ki, amelyre mindkét vezetőnek válaszolnia kell a bejövő hívás fogadása paranccsal. 

 

14.2. Univerzális Intercom Funkció 

Két bukósisak közötti audio kapcsolat be- és kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket: 

 

Az N-Com rendszerről:  

Lehetséges kapcsolódni vagy bontani a kapcsolatot az Intercom B-vel a hagyományos N-Com intercom 

kapcsolathoz hasonlóan (12-13. fejezet) 

Az Intercom B egy hívást indít, amelyet meg kell válaszolni a Hívás fogadása paranccsal. 

 

Más gyártók intercom rendszeréről: 

Nyomja meg a Hanghívás (“Voice Call”) parancsot.  Az N-Com rendszer egy hívóhangot ad ki; válaszoljn 

erre bármely gomb megnyomásával. 

Az intercom kapcsolat bontásához nyomja meg még egyszer a Hanghívás (“Voice Call”) funkciót. 

 

Megjegyzés:  

 Az N-rendszer aktív kapcsolatot tart fenn a mobiltelefonnal vagy GPS-szel a más rendszerekkel 

történő Bluetooth-kommunikáció alatt is. 

 Az N-Com rendszerhez csatlakoztatott intercom nem teszi lehetővé a mobiltelefonhoz történő 

egyidejű kapcsolódást. 
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15. BEÁLLÍTÁS 

Az összes Bluetooth párosítás és egyéb beállítás elvégezhető ilyen módon.  

 

Tegye a rendszert Beállítás módba (kikapcsolva), nyomja meg a “BACK” (“VISSZA”) gombot és tartsa 

nyomva 4 másodpercig, amíg a piros LED el nem kezd gyorsan villogni. 

 

 n on 

N 

+ 
on 

▲ ▼ 

▲ 
+ 
▼ 

BACK 

Az RDS be/ki kapcsolása         X1    

A Smart Navi System be/ki kapcsolása        2 mp.      

Második telefon párosítása    2 mp.          

CHANNEL 1 párosítás X1       

CHANNEL 2 párosítás   X2       

CHANNEL 3 párosítás X3       

CHANNEL 4 párosítás  X      

CHANNEL 5 párosítás  x2      

CHANNEL 6 párosítás  x3      

A vezeték nélküli kezelőpanel párosítása   10 mp.     

Visszaállítás      4 mp.  

* Aktív “Friends” beállítással. 
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16. AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS 

16.1. Alacsony töltöttségi szint  

Működés közben a rendszer hangjelzéssel figyelmezteti a használót az alacsony töltöttségi szintre. Az első 

hangüzenettől kezdve a rendszer még 1 óra hosszáig működik. A figyelmeztető jelzés 10 percenként 

ismétlődik.  

 

16.2. Az akkumulátor töltése 

Az M5 akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket az USB kábellel az akkumulátortöltőhöz 

vagy a számítógép USB portjához. 

 

 

Ha csatlakoztatja az M5-öt a töltőhöz, a 

Vészfékezés Jelzés piros LED-e elkezd 

villogni (10 másodperces gyakorisággal).  

 

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a 

piros LED kikapcsol. 

22. ábra 

 

Megjegyzés: Ha a készüléket hosszú ideje (hónapok óta) nem töltötte fel, elképzelhető, hogy a töltés első 

perceiben nem lehet bekapcsolni. 
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17. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: UTASÍTÁSOK – ALAPBEÁLLÍTÁSOK 

 

Gomb n on 

n 

+ 

on 

  
 

+ 
 

BACK 

A
la

p
fu

n
k

c
ió

k
 Bekapcsolás        X 

Kikapcsolás       2 mp. 

Hangerő növelése    X    

Hangerő csökkentése     X   

A Vészfékezés Jelzés be/ki 

kapcsolása 
      

X 

         

 B
lu

e
to

o
th

 e
sz

k
ö

z
ö

k
 

Hívásfogadás X X  X X   

Hanghívás  2 mp.      

Utolsó szám újrahívása   X     

“Barát telefonszám” hívása  2 mp.       

Hívásvárakoztatás/elutasítás  2 mp.      

Hívásátirányítás   2 mp.     

Eszköz manuális 

csatlakoztatása  
 2 mp.     

 

Eszköz manuális 

leválasztása 
   4 mp.   

 

Konferenciahívás 

bekapcsolása 
X      

 

Konferenciahívás 

kikapcsolása 
X      

 

 

In
te

rc
o

m
 

CHANNEL 1 

csatlakoztatása 
X      

 

Az aktív intercom 

kapcsolat bontása 
X      

 

CHANNEL 2 hívása x2       

CHANNEL 3 hívása x3       

CHANNEL 4 hívása**  X      

CHANNEL 5 hívása**  x2      

CHANNEL 6 hívása**  x3      
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Gomb n on 

n 

+ 

on 

  
 

+ 
 

BACK 
R

á
d

ió
 M

e
n

ü
 

Rádió bekapcsolása  x2      

Rádió kikapcsolása  x2      

Automatic rádióállomás-

keresés 
   2 mp.   

 

Váltás az elmentett 

rádióadók között 
    2 mp.  

 

Rádióadó elmentése     4 mp.   

 

B
lu

e
to

o
th

-o
s/

V
e
z
e
té

k
e
s 

z
e
n

e
 Lejátszás (Play)  X      

Szüneteltetés (Pause)  X      

Következő szám (Forward)    2 mp.    

Előző szám (REW)     2 mp.   

A2DP profil aktiválása  X      

A2DP profil inaktiválása  4 mp.      

Vezetékes audio kapcsolat 

aktiválása 
 x3     

 

Vezetékes audio kapcsolat 

intaktiválása 
 x3     

 

 

B
e
á
ll

ít
á
s*

 

Párosítás mód (rendszer 

kikapcsolva) 
      4 mp. 

Az RDS be/ki kapcsolása     X   

A Smart Navi System 

be/ki kapcsolása 
   2 mp.   

 

Második mobiltelefon 

(vagy eszköz) párosítása  
 2 mp.     

 

CHANNEL 1 párosítása X       

CHANNEL  2 párosítása x2       

CHANNEL 3 párosítása x3       

CHANNEL 4** párosítása  X      

CHANNEL 5** párosítása  x2      

CHANNEL 6** párosítása  x3      

A kezelőpanel párosítása   
10 

mp. 
   

 

Visszaállítás      4 mp.  

 

* Az összes Beállítás funkció a ‘Beállítás’ módban kezelhető. 

** Aktív “Friends” beállítással. 
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18. GARANCIA 

A Nolangroup EZEN GARANCIAVÁLLALÁSSAL tanúsítja az N-Com készülék első vásárlójának, hogy a 

készülék az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától. 

Felhívjuk figyelmét az alábbiakra: 

 Kérjük, figyelmesen olvassa át a készülék biztonságos és megfelelő használatára vonatkozó 

utasításokat! 

 Kérjük, figyelmesen olvassa át a garanciára vonatkozó feltételeket és előírásokat! 

 Kérjük, őrizze meg a termék vásárlásakor kapott blokkot, nyugtát vagy számlát. A garanciális 

igények csak a blokk, nyugta vagy számla felmutatásával érvényesíthetők. Garanciális igény 

érvényesítéséhez kérjük, vigye vissza a készüléket abba a márkakereskedésbe, amelyben 

vásárolta. 

 

18.1. A garancia érvényessége 

Amennyiben a vásárlás napjától számított 2 (két) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, 

amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, a Nolangroup a hiba azonosítását követően viszonteladói 

hálózatán keresztül vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben a Nolangroup 

biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. Jelen 

garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben. 

 

18.2. Garanciális feltételek 

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra 

vonatkozik. A Nolangroup nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben vagy 

egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a garancia nem érvényes többek 

között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben: 

 

 A szokásostól eltérő körülmények közötti használat miatt bekövetkező meghibásodások, 

sérülések, károk. 

 A Nolan által biztosított használati és kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő, nem megfelelő 

használatból eredő meghibásodások, sérülések, károk. 

 Gondatlanság, illetve a külső és belső alkatrészek normál elhasználódása. 

 Balesetből eredő bármilyen sérülés, kár. 

 Bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon vagy az N-Com rendszeren, amelyet a 

tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el. 

 Káros anyagok, vegyületek által okozott színváltozások, sérülések. 

 Inkompatibilis, nem az N-Com termékcsaládba tartozó kiegészítők, alkatrészek használata. 

 A felsoroltakon kívül a garancia nem vonatkozik a váratlan illetve véletlen események, 

módosítások és állítások okozta meghibásodásokra, az előre nem látható körülményekre, 

valamint azokra a sérülésekre és károkra, amelyek a termék cseppfolyós anyagokkal történő 

találkozásából erednek. 

 A termék belső (a bukósisak belsejébe kerülő) alkatrészei nem vízállók és nem is lehetnek azok. 

Ennek következtében, ha a nem megfelelő használatból kifolyólag a terméket víz, nedvesség, 

pára, ételszármazék vagy más cseppfolyós anyag éri, az N-Com rendszer elektronikus alkatrészei 

károsodhatnak; ezekért a meghibásodásokért, sérülésekért, károkért a Nolangroup-t nem terheli 

felelősség. 

 Jelen garanciavállalás nem vonatkozik az elhasználódásnak kitett alkatrészekre, mint például az 

újratölthető telep (akkumulátor) vagy az N-Com rendszerhez tartozó vezetékek, amelyek az N-

Com készülékeket egymással vagy más eszközökkel összekötik. 

 A mobiltelefon műküdéséhez szükséges hálózatot és szolgáltatást nem a Nolangroup biztosítja, 

ennélfogva nem felelős a szolgáltatás működéséért, elérhetőségéért és minőségéért. 
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 Amennyiben Ön a terméket nem a Nolangroup által gyártott illetve előírt eszközökkel vagy 

kiegészítőkkel használja együtt, nem garantálható a termék és az érintett eszközök megfelelő 

működése, és az esetleges meghibásodások esetén nem érvényesíthető a javításra vagy cserére 

irányuló garanciális igény. 

 

A Nolangroup-t nem terheli felelősség, ha a csatlakoztatott mobiltelefon, vagy egyéb, nem a Nolangroup 

által gyártott készülék illetve kiegészítő műszaki tulajdonságainak vagy beállításainak következtében nem 

használható az N-Com termék mindegyik funkciója. 

Az N-Com készülék belső, elekronikus egységének vagy bármely más alkatrészének a módosítása, 

szerelése, megváltoztatása – a tulajdonos, vagy más, harmadik személy által – a garancia elvesztésével jár. 

A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális 

illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák vagy a szélzaj. 

A Nolangroup semmilyen módon nem tehető felelőssé azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, amelyek 

a Nolangroup termékek használati és kezelési útmutatóiban található utasítások figyelmen kívül 

hagyásából erednek. 

 

18.3. A garanciavállalás érvényessége 

Jelen garanciavállalás kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt garancialevelet a vásárláskor 

hiánytalanul és helyesen kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak: 

- Termékazonosító kód. 

- A hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője. 

- A termék vásárlásának dátuma. 

- A vevő neve és címe. 

A Nolangroup fenntartja a garanciális javítások elutasításának jogát, ha az említett adatok és 

dokumentumok nem állnak rendelkezésre, vagy a termék első, márkakereskedőnél történt megvásárlása 

óta módosították őket. 

 

18.4. Garanciális igény bejelentése 

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell 

a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a 

kifogásolt terméket, a hozzá tartozó, hiánytalanul és helyesen kitöltött garancialevelet, valamint a hozzá 

tartozó blokk, nyugta vagy számla másolatát. 

 

JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A TERMÉK 

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. 

 

A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 2 (KÉT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT 

VESZTI. 

 

A garanciális javítások, alkatrészcserék és karbantartás nem hosszabbítja meg a garancia érvényességének 

időtartamát. Amennyiben a terméket vagy annak bármely alkatrészét garanciában kicserélik, nem kezdődik 

új garanciális időszak; a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti  vásárlás időpontja a 

mérvadó. A termék elektronikus alkatrészeinek garanciális javítása vagy cseréje esetén, ha a Nolangroup 

a termék javítása vagy cseréje mellett dönt, a javított vagy cserélt termékre vagy annyi garanciaidő 

vonatkozik, amennyi az eredeti garanciaidőből visszamaradt, vagy 90 (kilencven) nap a javítás időpontjától 

számítva (a hosszabb időszak alkalmazandó). A javítások és cserék akár felújított, az eredetiével 

megegyező funkciójú alkatrészekkel is elvégezhetők. A lecserélt alkatrészek a Nolangroup tulajdonát 

képezik. 

A HELYI JOGSZABÁLYOK MÉRTÉKÉIG A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAGOS, ÉS A Nolangroup KIZÁR MINDEN 

KIFEJEZETT VAGY BENNEFOGLALT, ÍRÁSOS VAGY SZÓBELI GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, KÜLÖnÖSEN AZ 
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ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB 

BENNEFOGLALT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A Nolangroup SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS 

KÖZVETLEN, KÜLÖnLEGES, ESETI, KÖVETKEZMÉNYES (BELEÉRTVE A HASZON ELMARADÁSÁT) VAGY 

EGYÉB KÁROKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR SÉRELMEN VAGY BÁRMILYEN MÁS TÉNYEZŐN 

ALAPULNAK.  

A Nolangroup A FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A TERMÉK TULAJDONSÁGAIT, FUNKCIÓIT, 

KOMPATIBILITÁSÁT ÉS SZOFTVERÉT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTASSA. 

Egyes országok jogszabályai nem engedélyezik a fenti, közvetlen, különleges, eseti és következményes 

károkra vonatkozó korlátozásokat és kizárásokat, illetve a bennefoglalt garanciák időtartamára vonatkozó 

korlátozásokat. Ennek következtében elképzelhető, hogy a fenti korlátozások és kizárások Önre nem 

vonatkoznak. Az itt közölt garanciális feltételek a jogszabályok által megengedett mértékig nem zárják ki, 

nem korlátozzák és nem módosítják az Ön – a termék megvásárlásából származó – kötelező törvényes 

jogait, és nem jelentenek többletkötelezettséget azokkal kapcsolatban. Jelen garanciavállalás Európa teljes 

területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás a Nolangroup részéről az általa gyártott 

termékekre. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/CE irányelvében rögzített jogok illetik meg. Jelen 

garanciavállalás nem befolyásolja a vásárló jogszabályokban, valamint a 2002. február 2-i, 24-es számú 

rendeletben meghatározott jogait. 

 

18.5. Termékazonosító 

Mindegyik N-Com termék rendelkezik speciális kóddal, amely lehetővé 

teszi a termék nyomon követését és azonosítását.  

 

A termékazonosító kód az M5 kezelőpaneljén, valamint a doboz külsején 

található. 

 



 

 

 

19. GARANCIALEVÉL 

 

 

Terméknév M5 
 

 

Termékazonosító kód              

 

 

A vásárló adatai 

 

 

Vezetéknév  

 

 

 

Keresztnév  

 

 

Cím  

 

 

 

Telefonszám  

 

 

e-mail  

 

 

A kereskedő bélyegzője 
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