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FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits of Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
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ÖVERSIKT

Grattis till förvärvet av en produkt från Nolan N-Com.
N-Com Intercom har tillverkats med modernaste teknologi och bästa material.
Långvariga testningar och noggrann utveckling av systemet har tillåtit oss att uppnå högsta ljudkvalitet.
Med N-Com Intercom kan ni kommunicera mellan två hjälmar av serien Nolan N-Com, som båda har den 
speciella utrustningen Basic Kit.
Det går dessutom att, förutom att tala sinsemellan, koppla den egna mobiltelefonen  via anslutningskabeln Mobile Wire
(säljs separat) som är avsedd just för den egna telefonen.
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1. VARNINGAR och SÄKERHET
Läs noggrant den här instruktionshandboken, samt de instruktioner som följer med andra utrustningar från N-Com som ni
avser att kombinera med N-Com Bluetooth kit. Läs de enkla reglerna som återges nedan. Försummad respekt för dessa
regler kan leda till farliga situationer.

Varning: Produkten går inte att använda i officiella eller icke officiella tävlingar, biltävlingsbanor eller liknande.

Varning: monteringen av N-Com Intercom medför en ökad vikt på cirka 60g till hjälmens och de andra tillbehörens vikt.

Varning: N-Com-systemets elektroniska delar inuti hjälmen är inte vattentäta. Undvik därför att blöta ner hjälmen och dess
inredning för att inte riskera att skada systemet. Om vattnet skulle tränga in i hjälmen, ta ur N-Com-systemet och hjälmens
inredning och lufttorka. Koppla ur batteriets kontakt och torka den.

1.1. Hänvisningar till normer
Produkterna i serie N-Com överensstämmer med normerna enligt nedanstående schema:

Basic kit Överensstämmer med direktivet 89/336/EEG.
Intercom kit Överensstämmer med direktiven 73/23/EEG och 89/336/EEG.
Bluetooth kit Bluetooth-systemet överensstämmer med väsentliga säkerhetskrav

och andra relevanta lagbestämmelser i direktivet 99/5/EEG.

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

1.2. Vägsäkerhet
Respektera alla gällande lagar som reglerar vägtrafik. Under körning måste händerna användas för att köra fordonet. Alla
åtgärder som gäller N-Com-systemet måste göras med fordonet stillastående.
I synnerhet:

- Ställ in telefonen på automatiskt svar (se instruktionerna för telefonen för denna inställning). Om telefonen inte har denna
funktion, se till att stanna fordonet på lämplig plats innan du svarar på ett inkommande samtal och respektera trafikreglerna.
Svara först därefter på samtalet.

- Ring inga samtal under körning. Stoppa fordonet på säker plats och respektera trafikreglerna innan du ringer ett samtal.
- Reglera ljudstyrkan så att den inte störa eller distraherar under körning och samtidigt tillåter att tydligt höra ljud utifrån.
- Använd inte mobiltelefonen under körning.
- Respektera alltid trafikreglerna och nödvändiga manövrer för att köra motorcykeln ska absolut prioriteras.

1.3. Användning i säkra miljöer
- För att använda N-Com, respektera alla begränsningar och indikationer som berör mobiltelefoner. 
- Sätt inte på mobiltelefonen eller N-Com-systemet när de inte får användas eller när apparaten kan orsaka störningar eller

farliga situationer.
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- Stäng av under påfyllning av bensin. Använd inte N-Com-systemet på bensinstationerna. Använd inte anordningen i
närheten av brännbara eller kemiska produkter.

- Stäng av i närheten av explosiva material

1.4. Använda på rätt sätt
- Använd bara anordningen i normalt läge, som beskrivs i produktinformationen.
- Försök inte att plocka isär, åverka eller modifiera någon del av N-Com-systemet.

1.5. Kvalificerad personal
- Bara kvalificerad personal kan utföra service på den här produkten. Vid felfunktion, vänd dig alltid till din återförsäljare.
- Hjälmen är en säkerhetsprodukt, åverkan på denna och/eller det elektroniska systemet på insidan, kan vara farligt, förutom

att det leder till att garantin förfaller.

1.6. Tillbehör och batterier
- Använd bara typer av batteri, batteriladdare och tillbehör som godkänts av Nolan för just denna anordningsmodell.
- Användning av andra typer än de som anges kan vara farligt och leder till att all garanti förfaller.
- För information om de godkända tillbehörens tillgänglighet, kontakta din återförsäljare.
- När du ska koppla ur kabeln ur ett tillbehör eller batteriladdaren, ta tag i kontakten och inte i kabeln när du drar.
- Använd inte batterierna för andra ändamål än de som föreskrivs. 
- Använd aldrig batteriladdare eller batterier som är skadade.
- Kortslut inte batteriet.
- Förvara batteriet i temperatur mellan 10°C och 35°C.
- Fara för brand eller explosion: kasta inte batterierna på eld och utsätt inte för hög värme! 
- Kasta inte batterierna i vanligt hushållsavfall. Bortskaffa batterierna enligt lokala lagbestämmelser. 

1.7. Kassering
Läs dessa bruksanvisningar och de för andra delar av systemet N-Com om hur systemet tas ur hjälmen.  
Då systemet en gång tagits loss, kassera det enligt följande indikationer:

- När symbolen med överkryssad soptunna återges på en produkt, innebär det att produkten är
skyddad av europadirektivet 2002/96/EG.

- Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras separat i enlighet med ortens särskilda
avfallsinsamling på särskilda insamlingsstationer som utsätts av regering och lokala myndigheter.

- Korrekt kassering av apparater som inte längre används bidrar till att förebygga möjliga negativa
effekter på miljö och personhälsa.

- Kasta inte batteriet i vanligt hushållsavfall.
- Batteri, elektriska och elektroniska komponenter måste plockas isär och separeras och därefter

överlämnas till auktoriserade insamlingsstationer för särskilt avfall för återvinning. 
- För mer detaljerad information om bortskaffning av apparater som inte längre används, kontakta

kommunen, renhållningsverket eller den affär där produkten inköpts.
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2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
I förpackningen med N-Com Intercom kit finns:

3. MONTERING
3.1. Funktionsschema
Följande schema visar hur Nolan N-Com Intercom kit kan anslutas (bild 1). 

3.2. Åtgärder för montering av systemet
Varning: För att använda utrustningen N-Com Intercom måste båda hjälmarna (Nolan N-Com) vara utrustade med Basic Kit (säljs
separat). Läs de särskilda anvisningarna som följer med Basic Kit för att rätt montera hjälmen.

Obs! Innan Intercom kit används måste batteriet laddas, se förklaring i avsnitt 8.3.

Förarhjälm �

- Sätt i batteriet i avsett fack i Basic Kit (se de särskilda anvisningarna som följer med Basic Kit). Hjälmen som är försedd
med batteri blir förarhjälmen och den som förses med e-box.

Nr 1
E-box Intercom

Nr 1
Tättslutande packning

Nr 1
Omladdnings-bart batteri

Nr 1 
KabelIntercom wire

Nr 1
Batteriladdare

N-Com Intercom
BILD 1
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- När Basic Kit satts in i hjälmen, applicera den tättslutande packningen kring 10-vägskontakten på följande sätt: 
• Ta bort skyddsplattan för N-Com från hjälmen (bild 2)
• Ta bort skyddshinnan av plast från packningen
• Applicera packningen kring 10-vägskontakten som indikeras på bild 3 och 4

- Sätt i e-boxen i avsett utrymme (bild 5) Sätt först i den främre delen, tryck sedan in e-boxen så att de båda tätningshakarna
låses fast helt (bild 6). För att ta bort e-boxen manövrerar du samtidigt de båda rörliga hakarna tills e-boxen släpps loss
(bild 7)

Varning: Låt inte hjälmen utsättas för atmosfäriska påverkningar utan e-boxen eller skyddsplattan som levereras med
hjälmen.

BILD 2 BILD 3 BILD 4

BILD 5 BILD 6 BILD 7
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Passagerarhjälm �

- Inred hjälmen med den speciella utrustningen Basic Kit (se speciella anvisningar som bifogas Basic Kit). 
- Sätt i baskretskortet i avsett fack under skyddsplattan (läs speciella anvisningar som bifogas Basic Kit).
- Anslut förarhjälmen med passagerarhjälmen via Intercomkabeln på följande sätt (bild 8):

• kontakt 1 i det lilla jacket (diam 2,5 mm) på förarhjälmen �
• kontakt 2 i det stora jacket (diam 3,5 mm) på passagerarhjälmen �

4. BASFUNKTIONER
Alla funktioner hos N-Com-systemet aktiveras när man rör vid de 3 knapparna “    ”, “on” “    ” på e-boxen. 
Alla kommandon som ges systemet bekräftas av ett särskilt ljud, beroende på den funktion som efterfrågas. På detta sätt
går det att använda alla funktioner med hjälmen på.

4.1. Slå på systemet
- Sätt in e-boxen Intercom i avsett säte på hjälmen.
- Tryck in och håll knapp “on” intryckt i 2 sekunder tills lysdioderna tänds och ljudet sätts på i hörlurarna. 
- Släpp knappen.
- Lysdioden på knapp “on” börjar blinka långsamt. Vid påslagningen öppnar systemet automatiskt interkommunikationen

mellan hjälmarna.

� �

BILD 8

21

� �
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4.2. Stänga av systemet
- Tryck in och håll knapp “on” intryckt i 4 sekunder tills en dov ton hörs och lysdioderna släcks. 

4.3. Reglera volymen
- Slå på systemet
Tryck snabbt på knapp “    ” eller “    ” för att reglera volymen.

Volymen kan ändras och gå från en minimal volym till en maximal i 7 nivåer. För varje tryck på knapp “    ” eller “   ” (bekräftas
av en ton i hörlurarna) sjunker eller stiger volymen med en nivå, tills den kommer till maximal eller minimal, vilket markeras
med en hög eller en dov ton.

Varning: mobiltelefonerna (och/eller andra anordningar som kan anslutas till N-Com) har en egen volymreglering. Reglera
ljudnivån på den anordning som anslutits och på N-Com så att du får önskad volym innan du ska använda systemet under
körning.

Varning: att använda en mycket hög ljudvolym kan distrahera vid bilkörningen och orsaka farliga situationer eller minska
möjligheten att uppfatta ljud utifrån.

4.4. Stänga av och sätta på interkommunikationen igen
Avstängning
- Tryck snabbt på knapp “on”. På så sätt kopplas passagerarens mikrofon och högtalare bort från systemet. 

Återaktivering
- Tryck och håll intryckt knapp “    ”i cirka 2 sekunder (sammansatt ton hörs i hörlurarna).

Obs! Om felfunktion uppstår går det att nollställa systemet. Det räcker att ta bort e-boxen ur hjälmen och sedan sätta tillbaka
den.

5. FUNKTION MED MOBILTELEFON
Anslut förarhjälmen till mobiltelefonen via den särskilda Mobilkabeln till din telefon (säljs separat).

Obs! På grund av varierande signal från nätet, kan det inträffa att störningar i trådanslutningen uppstår som inte beror på
N-Com-systemet eller den kabel som används.

Obs! Hur Intercom Kit fungerar med mobiltelefonerna beror på den telefon som används och på den programvara som
installerats i den.

�

� �

� �
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5.1. Svara på ett telefonsamtal
Svar från hjälmen
- Mobiltelefonen tar emot ett samtal (ton som fungerar som ringsignal, typen av ton beror på den telefon som används).
- Stoppa fordonet på lämpligt ställe och respektera trafikreglerna.
- Tryck och håll intryckt knapp “on” i 2 sekunder (2 ljudsignaler i följd hörs nu).

Obs! Det går inte att svara direkt från hjälmen med alla mobiltelefoner.  Detta beror på den programvara som installerats i
telefonen och inte på N-Com-systemet. Om din telefon inte skulle tillåta direkt svar från hjälmen, använd den automatiska
svarsfunktionen (se längre fram).

Obs! Inte alla telefoner skickar ringsignaler till hjälmen (och till alla typer av hörtelefon som ansluts). 
Aktivera i så fall telefonens vibrationsfunktion för att känna när ett samtal kommer 

Obs! Om två hjälmar har kopplats  när ett samtal kommer, så avbryts anslutningen till passagerarhjälmen. Vid samtalets slut
går det att aktivera konversationen mellan hjälmarna igen genom att trycka och hålla intryckt knapp “    ”i cirka 2 sekunder
(sammansatt ton hörs i hörlurarna).

- För att avsluta samtalet trycker du och håller intryckt knapp “on” i cirka 2 sekunder (sammansatt ton hörs i hörlurarna).

Automatiskt svar
- Ställ in telefonen för att svara automatiskt när den kopplas till en hörtelefon.
- När systemet slås på, tryck kort på knapp “on” , om du inte är kopplad till passageraren, så att systemet ställs in för 

användning av telefon med automatiskt svar.
- När samtalet kommer svarar telefonen automatiskt och du kan prata.

Obs! om ni är anslutna till passageraren i interkommunikation, så hör passageraren också telefonsamtalet. För att koppla
bort passageraren när samtalet kommer trycker du kort på knapp “on”. Vid samtalets slut går det att aktivera interkommu-
nikationen mellan hjälmarna igen genom att trycka och hålla intryckt knapp “    ” i cirka 2 sekunder (sammansatt ton hörs i
hörlurarna).

5.2. Ringa ett telefonsamtal
- Stoppa fordonet på lämpligt ställe och respektera trafikreglerna.
- Koppla bort passeraren genom att trycka kort på knapp “on”.
- Ring telefonsamtalet på det sätt som din mobiltelefon använder. Då  telefonsamtalet en gång sänts, går kommunikationen

direkt till hjälmen.
- Vid samtalets slut går det att aktivera interkommunikationen mellan hjälmarna igen genom att trycka och hålla intryckt

knapp “    ” i cirka 2 sekunder (sammansatt ton hörs i hörlurarna).

�

�

�
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Varning: Ring inga samtal under körning

5.3. Röststyrda uppringningar och utvecklade funktioner
Vissa mobiltelefoner medger telefonuppringning eller andra åtgärder med röstkommando. För att ringa ett samtal med
röstkommando trycker du in och håller intryckt knapp “on” i 2 sekunder. På det här sättet kopplas passageraren bort
och samtalet med röstkommando aktiveras. Följ instruktionerna för mobiltelefonen för att ringa upp samtal eller andra
röstkommandon.

Obs! Med telefoner som medger detta är det bättre att registrera röstkommandon direkt från hjälmen. Detta förenklar
igenkännandet av röstkommandot när detta ges direkt från hjälmen.

Vissa telefoner medger användning av ett “magiskt ord” för att aktivera röstfunktionerna utan att man behöver trycka in
någon knapp. Följ instruktionerna för mobiltelefonen för att ringa upp samtal eller andra röstkommandon.

Obs! Om felfunktion uppstår går det att nollställa systemet. Det räcker att ta bort e-boxen ur hjälmen och sedan sätta
tillbaka den.

6. ANVÄNDNING AV ANDRA LJUDPERIFERIENHETER
N-Com-systemet är gjort så att man kan lyssna på olika ljudanordningar som ansluts via den avsedda multimediakabeln
(säljs separat).
Det går att lyssna på en MP3, FM-radio, koppla sig till ett system för satellinavigation etc. genom att använda utgången
3,5 mm som vanligtvis dessa apparater har för hörlurar.

Varning: För att respektera trafikreglerna får lyssnandet på dessa apparater inte påverka körningen av fordonet, som har
absolut prioritet. Utför alla manövrer på de elektroniska apparaterna och på N-Com-systemet med fordonet stillastående,
och respektera trafikreglerna.

Varning: Att använda en mycket hög ljudvolym kan distrahera vid fordonskörningen och orsaka farliga situationer eller
minska möjligheten att uppfatta ljud utifrån. Reglera till önskad volym innan du börjar använda systemet vid körning. 

6.1. Anslutning med Multimediakabel
- kontaktdon 3 (3 stift – med röd klämma) i ingången till ljudperiferienheten (bild 9).
- kontaktdon 4 (4 stift) i ingången på hjälmen (bild 9).

Obs! Ljudet från ljudkällan som är ansluten till hjälmen hörs av både föraren och passageraren. Om passageraren inte
skulle vilja lyssna, går det att koppla bort denne.
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6.2. Mute-funktion
Mute-funktionen som kopplar bort båda mikrofonerna och tillåter att lyssna utan störningar från mikrofonerna. 

Aktivering: Tryck och håll intryckt knapp “    ” i cirka 2 sekunder (sammansatt ton hörs)
Avstängning: Tryck och håll intryckt knapp “    ” i cirka 2 sekunder (sammansatt ton hörs).

7. ÖVERSIKTLIGT SCHEMA ÖVER KOMMANDON
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Påslagning

Avstängning

Volym +

Volym -

Telefonsvar

Påläggning samtal

Röststyrd uppringning

Avaktivering interkommunikation

Mute-funktion

Aktivering interkommunikation

N
er

“  
  ”

2 
s

U
pp

“  
  ”

2 
s

N
er

“  
  ”

b
re

ve

U
pp

“  
  ”

ko
rt

o
n

4 
se

g

o
n

2 
s

o
n

ko
rt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

� �

��

�
�

SVENSKA

NOLAN nCOM intercom 0036  10-07-2007  13:50  Pagina 76

28



77

8. BATTERI
8.1. Isättning av batteriet
Batteriet sätts i på Basic Kit. Läs de särskilda anvisningarna för Basic Kit för din hjälm för att sätta i batteriet korrekt. 

8.2. Varningar vid användning av omladdningsbara batterier
Anordningen drivs med ett omladdningsbart batteri. De nya batterierna uppnår bästa prestanda först sedan de laddats helt

och laddats ur två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur ett otal gånger, men med tiden försämras det. När

tiderna för samtal och väntan verkar märkbart minska i förhållande till normalt, måste batteriet bytas ut.

Varning: Använd bara typer av batteri, batteriladdare och tillbehör som godkänts av Nolan för just denna 

anordningsmodell.

- Koppla ifrån batteriladdaren ur eluttaget och anordningen när den inte används. 

Lämna aldrig batteriet anslutet till batteriladdaren alltför länge. Extrema temperaturer kan inverka på batteriets laddningska-

pacitet.

- Använd inte batterierna för andra ändamål än de som föreskrivs. Använd aldrig batteriladdare eller batterier som är skadade.

- Kortslut inte batteriet.

- Förvara batteriet i temperatur mellan 10° och 35° C.

- Kasta inte batterierna i eld. Kassera batterierna enligt ortens lagbestämmelser. Kasta inte batterierna i vanligt hushållsavfall.

- Använd bara den batteriladdare som bifogas. Ladda inte batteriet med andra anordningar.

- Ta ur e-boxen ur hjälmen, om systemet inte används på en längre tid.

8.3. Laddning av batteriet
Innan du använder N-Com-anordningen för första gången, ladda batteriet helt i åtminstone 10 timmar. För att uppnå bästa

prestanda med batteriet är det tillrådligt att göra fullständiga omladdningar de första gångerna det ska laddas om. Därefter

kan batteriet laddas om även kortare tider.  När det är möjligt är det bättre att batteriet får full omladdning.

1) Anslut batteriladdaren till eluttaget. Den gröna lysdioden på batteriladdaren tänds.  

2) Sätt i kontakten på batteriladdaren i motsvarande kontakt (bild 11) på hjälmen. När den röda lysdioden på batteriladda-

ren tänds innebär det att kontakten satts i korrekt och att omladdning pågår.

3) När omladdningen är färdig blir lysdioden grön igen. Koppla ur kontakten, och ta bort batteriladdaren från eluttaget.
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Vissa batteriladdare är ej utrustade med en diod som visar om batteriet
är fulladdat eller ej. Vid användandet av en sådan laddare notera att
batteriet måste laddas minst 3 timmar för att vara fulladdat

8.4. Signal vid urladdat batteri
Under funktion signalerar systemet när batteriet håller på att laddas ur och går in på “Reserv”.
När batteriets laddningstid går under cirka 2 timmar börjar också knapparna “    ” och “    ” att blinka för att signalera
Reservläget. Reservläget signaleras var 6 minut med 3 på varandra följande ljudsignaler.
När batteriet befinner sig i “Reserv” släcks systemet automatiskt om man inte trycker in någon knapp på 30 minuter under
funktion. Nersläckningen signaleras genom en rad ljudsignaler inne i hjälmen. Med det här systemet kan man alltid ha lite
extra laddning när man ska använda det igen, om man skulle glömma att stänga av hjälmen.

9. SKÖTSEL
Produkten från N-Com behöver ingen särskild skötsel. 
Om du har använt systemet i regn, ta ut e-boxen ur sitt säte och torka den med varmluft. Torka de delar på utsidan av
hjälmen som är våta, och var särskilt noga med området där kontakterna sitter.
Om systemet skulle blötas ner flera gånger kan rostbeläggning uppstå och försämra elkontakterna. I så fall bör kontakterna
på kontaktdonet i hjälmskalet och e-boxen med alkohol eller rostskyddsmedel.

10. PRODUKTER I SERIEN N-COM
10.1. Basic kit
Det är den minsta utrustningen som lätt monteras inuti Nolan-hjälmar som är tillverkade för inredning av kommunikationssystemen
N-Com. Den består av ett par högtalare och en mikrofon.

10.2. Intercom kit
Det är interkommunikationssystemet via kabel som låter motorcyklisten tala med sin passagerare (båda Nolan-hjälmarna
måste ha N-Com och vara utrustade med Basic kit). 
Lådan innehåller: E-box Intercom, Intercomkabel, batteri och batteriladdare.

BILD 11
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10.3. Bluetooth kit
Det här systemet använder trådlös teknologi med Bluetooth som gör det möjligt att ansluta till den egna mobiltelefonen
Bluetooth och/eller till en annan hjälm med Bluetooth kit (båda Nolan-hjälmarna måste ha N-Com och vara utrustade med
Basic kit). Lådan innehåller: e-box bluetooth, batteri och batteriladdare.

10.4. Mobilkabel
Detta är anslutningskabeln mellan mobiltelefonen och N-Comsystemet. N-Comserien har olika typer av kablar beroende på
telefonmodellen.

10.5. Multimediakabel
Detta är kabeln för N-Comsystem som möjliggör anslutning till en extern ljudkälla med 3,5 mm utgång som dessa apparater i
allmänhet har för hörlurar.

10.6. Intercomkabel
Detta är anslutningskabeln mellan två hjälmar med N-Comsystem.

10.7. Kommunikationsmoduler N-Com

N-Com Bluetooth N-com Intercom Bluetooth

N-Com Mobile N-Com Intercom
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11. BEGRÄNSAD GARANTI
Med detta bevis för begränsad garanti garanterar Nolan® inköparen att produkten vid inköpet inte har några tillverknings- eller

materialfel.

Vi ber er att:

- Läsa anvisningar för säkerhet och korrekt användning.

- Kontrollera garantivillkoren.

- Spara inköpskvittot. Det måste visas upp vid reparation som ingår i garantin. I så fall ska produkten överlämnas till den

återförsäljare hos vilken den inköpts.

11.1.Garantins täckning
Om ett fel som täcks av denna begränsade garanti upptäcks inom 2 (två) år efter inköpsdatumet som står på kassakvittot,

kommer Nolan® genom sitt distributionsnät och efter kontroll av felet, att reparera eller byta ut den felaktiga produkten.

Nolan® förser med allt material och arbete som kan tänkas nödvändigt för att åtgärda det anmälda felet, med undantag

för fall där skadan orsakats av något av de alternativ som anges i följande avsnitt  “Uteslutande eller begränsningar av

garantins täckning”.

11.2. Uteslutanden och begränsning av garantins täckning
Denna garanti täcker bara tillverknings- eller materialfel. Nolan® kan inte anses ansvarig för fel på produkten som helt eller

delvis kan tillskrivas annan orsak, inklusive, men inte bara: 

a) fel eller skador som kommer sig av användning av produkten i andra förhållanden än vanliga 

b) skador som orsakats av felaktig användning eller som inte överensstämmer med normal funktion enligt vad som anges

i instruktionerna  som erhållits från Nolan® för användning och skötsel av produkten

c) vanvård och normal slitning av interna och externa delar.

d) alla skador som uppstått vid olycka.

e) alla ändringar eller modifieringar som gjorts av användaren eller tredjepersoner på hjälmen eller N-Comsystemet.

f) färgändring eller skador som orsakats av exponering för skadliga kemiska produkter.

g) användning av okompatibla tillbehör som inte tillhör produktserien N-Com.

h) Dessutom täcker inte garantin fel på produkten som kommer sig av oförutsedda händelser, modifieringar eller 

anpassningar, orsaker av force majeure eller skador som kommer sig av kontakt med vätskor

i) Hjälmens interna delar är inte och kan inte vara vattentäta och varje olämplig exponering för regn, fukt, mat eller andra

vätskor kan skada de elektroniska anordningarna i N-Com, skador för vilka Nolan inte kan anses ansvarig. 
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j) Denna garanti utesluter förbrukningsdelar som kan anses utsatta för slitning till exempel det omladdningsbara batteriet

eller anslutningskablarna till de olika systemen N-Com eller mellan N-Com och andra anordningar. 

k) Eftersom systemet på vilket mobiltelefonerna fungerar inte levereras från Nolan®, kan denne inte anses ansvarig för

funktion, tillgänglighet, täckning, service eller produktserien för detta system. 

l) När produkten används tillsammans med tillbehör eller anordningar som inte levererats från Nolan®, kan Nolan® inte

garantera korrekt funktion mellan kombinationen produkt/periferienhet och kommer inte att godkänna förfrågningar om

service i garanti, om produkten används på detta sätt.

m) Nolan® anser sig inte ansvarig om produkten uppvisar en begränsad funktion på grund av funktionssättet hos 

mobiltelefonerna eller andra tillbehör eller anordningar som inte levererats från Nolan®.

n) Åverkan av det interna kretskortet eller andra delar av N-Comsystemet leder till att garantin förfaller.

o) Dessutom ingår inte i fel som täcks av den här garantin alla speciella och individuella situationer som kan uppstå vid

kraftfull användning av hjälmen som till exempel bekvämlighetsproblem vid körning eller luftens vinande. 

Nolan® kan inte i något fall anses ansvarig för oförutsedda eller indirekta skador (inklusive skador på person utan någon

som helst begränsning) som kommer sig av försummat utförande av plikter i enlighet med garantin som gäller produkter

från Nolan®.

11.3. Giltighet för den här begränsade garantin
Denna garanti är bara giltig om den bifogade blanketten fylls i fullständigt vid inköpet och förses med:

1) produktens benämning

2) namn och stämpel från auktoriserad återförsäljare

3) produktens inköpsdatum

4) namn och adress till köparen.

Nolan® reserverar sig rätten att inte utföra garantitäckt reparation om denna information visar sig ha raderats eller ändrats

efter att produkten inköpts första gången från återförsäljaren. 

11.4. Procedur för insändning av eventuella reklamationer

För att överlämna reklamation som täcks av denna garanti, måste köparen direkt meddela återförsäljaren hos vilken han

inköpt hjälmen om det fel han upptäckt, och samtidigt visa upp produkten i fråga, kopia av kassakvittot och garantibeviset,

fullständigt ifyllt såsom anges ovan. 
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INNAN DU VÄNDER DIG TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN, RÅDER VI DIG ATT NOGGRANT LÄSA BRUKSANVISNINGEN SOM

BIFOGAS PRODUKTEN. 

2 (TVÅ) ÅR EFTER INKÖPSDATUM, FÖRLORAR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI HELT SIN GILTIGHET.

De prestationer som utförs under garanti förlänger inte garantitiden. Vid utbyte av produkten eller en av dess komponenter

ges därför ingen ny garantitid på produkten eller den enskilda komponent som ges i utbyte, utan man räknar med 

inköpsdatum för den ursprungliga produkten. 

Om Nolan® reparerar eller byter ut produkten får nämnda produkt endast för reparationer eller utbyte av elektroniska 

komponenter en garantitid som motsvarar den återstående tiden av den ursprungliga garantin eller nittio (90) dagar från

reparationsdatum (man räknar med den längsta tiden).

Reparation eller utbyte kan utföras även genom att komponenter återställs med motsvarande funktionsduglighet.

Delar eller komponenter som byts ut blir Nolan® ägare till.

DENNA GARANTI ANNULLERAR ELLER ERSÄTTER ALL SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG LAGENLIG GARANTI SOM KAN

UPPHÄVAS AV PARTERNA; I SYNNERHET GER NOLAN® INGEN SÄRSKILD KOMMERSIELL GARANTI ELLER SOM ÄR

LÄMPLIG FÖR SÄRSKILDA SYFTEN MED PRODUKTEN. INTE I NÅGOT FALL KAN NOLAN ANSES ANSVARIG FÖR

OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM, TILL EXEMPEL OCH INTE SLUTGILTIGT, VINSTFÖRLUSTER ELLER

KOMMERSIELL SKADA PÅ SÅ SÄTT ATT DESSA SKADOR INTE GODKÄNNS AV LAGEN.

NOLAN® RESERVERAR RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST UTAN FÖRHANDSMEDDELANDE MODIFIERA  EGENSKAPER,

FUNKTIONER, KOMPATIBILITET OCH PROGRAMVARA.

Vissa länder tillåter inte uteslutande eller begränsning av oförutsedda eller indirekta skador eller begränsning av garantitiden.

Därför kan det hända att tidigare begränsningar och uteslutanden inte är tillämpbara.  

Denna garanti påverkar inte kundens lagrättigheter under gällande nationell lag och konsumentens rättigheter i förhållande

till återförsäljaren, vilka fastställts genom köpkontraktet. 

Garantin gäller på hela det europeiska området och är den enda uttryckliga garanti som Nolan® tillhandahåller vid 

försäljning av de egna produkterna. Den inverkar inte skadligt på de rättigheter som köparen har och som uttryckligen

anges i direktivet 1999/44/EG. 

Garantin påverkar inte konsumentens lagliga rättigheter och i synnerhet de som anges i lagförordningen D.Lgs nr 2 av

2002-02-02.
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12. WARRANTY REGISTRATION FORM / GARANTIBEVIS

Buyer’s information / Köparens data

Name / Namn  _____________________________________________________________________________

Last name / Efternamn _______________________________________________________________________

Address / Adress  ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________________

E-mail____________________________________________________________________________________

Dealer’s stamp / Återförsäljarens stämpel 

Date of purchase / Inköpsdatum

_________________________________________________________________________________________ 




