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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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PORTUGUÊS

Parabéns por ter adquirido um produto Nolan N-Com. 
O Sistema N-Com Intercom Kit foi construído utilizando as mais avançadas tecnologias e os melhores materiais. Os
longos testes e o desenvolvimento do sistema permitiram alcançar a mais alta qualidade de áudio. 
O sistema N-Com Itercom Kit de intercomunicadores permite-lhe falar conectando dois capacetes Nolan 
N-Com, previamente equipados com o específico Basic Kit para o seu capacete. 
Além disso, é possível, junto à funcionalidade dos intercomunicadores, permanecer ligado ao próprio celular através
do apropriado cabo de conexão Mobile Wire (vendido separadamente), específico para o seu modelo de celular. 
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1.1. Referências normativas
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1. ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA
Leia atentamente o presente manual de instruções, além do manual de instruções dos outros sistemas Kit N-Com que terá
que juntar ao Intercom kit. Leia as simples normas abaixo. A violação de tais normas pode causar situações de perigo. 

Atenção: O produto não pode ser utilizado em competições oficiais e não oficiais, motódromos, circuitos, pistas e
similares. 

Atenção: A instalação do sistema N-Com Intercom kit comporta um aumento de peso de cerca 60g que se junta ao peso
do capacete e dos outros acessórios. 

Advertência: As partes eletrônicas do sistema N-Com no interior do capacete não são impermeáveis. Evite, deste modo,
que o interior do capacete se molhe, incluindo a forração interna, para não danificar o sistema. Se entrar água no interior
do capacete, remova o sistema N-Com e os auriculares do capacete e deixe que seque a ar aberto.  Desligue o conector
da bateria e enxugue.

1.1. Referências normativas
Os produtos da linha N-Com são confeccionados conforme as normas previstas pela CE e pela CEE, segundo o esquema
abaixo.

Basic kit Conforme a Diretriz 89/336/CEE.
Intercom kit Conforme a Diretriz 73/23/CEE e 89/336/CE.
Bluetooth kit O sistema Bluetooth é confeccionado conforme os requisitos essenciais

de segurança e de outras pertinentes disposições da Diretriz 99/5/CE.

A Bluetooth é uma marca registrada de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

1.2. Segurança das estradas
Respeite todas a leis em vigor que controlam a circulação nas estradas.  Enquanto se dirige, as mãos devem estar
ocupadas com a condução do veículo.  Toda operação desenvolvida com o sistema N-Com tem de ser feita com o veículo
parado.
Em particular:

- Predisponha o telefone para a resposta automática (veja as instruções relativas ao seu telefone para efetuar esta
operação).  Caso o seu telefone não disponha desta função, antes de responder a uma chamada, pare o veículo em lugar
apropriado, respeitando as regras do código das estradas; responda, então, à chamada.  

- Não faça chamadas durante a condução. Estacione o veículo em lugar seguro, respeitando o código da estrada. Faça,
então, a chamada.

- Regule o volume para que este não o incomode ou distraia-o durante a direção e, ao mesmo tempo, para que possa
perceber nitidamente os barulhos esternos. 

- Não manuseie o telefone durante a condução.
- De qualquer forma, o respeito pelo código da estrada e pelas manobras necessárias para conduzir a motocicleta têm

prioridade absoluta.

1.3. Ligação em ambiente seguro
- Para utilizar o sistema N-Com, respeite todas as instruções e indicações relativas ao uso de telefones celulares.  
- Não ligue o telefone celular ou o sistema N-Com quando o seu uso é proibido ou quando o aparelho pode causar

interferência ou acarretar situações de perigo.
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- Desligue-o durante o reabastecimento de combustível.  Não use o sistema N-Com nas estações de serviço.  Não use o
dispositivo próximo de combustíveis ou a produtos químicos.  

- Desligue-o quando estiver próximo de materiais explosivos.  

1.4. Usar em modo apropriado
- Use o dispositivo somente na posição normal, como descrito na documentação relativa ao produto. 
- Não tente desmontar, violar ou modificar nenhuma das partes do sistema N-Com.

1.5. Profissional qualificado
- Somente um profissional qualificado pode efetuar interventos de assistência técnica neste produto.  Caso haja problemas

de funcionamento, dirija-se sempre ao seu revendedor de confiança. 
- O capacete é um produto de segurança, logo, a violação do mesmo e/ou do sistema eletrônico da parte interna, além de

cancelar a garantia do produto, pode ser perigosa. 

1.6. Acessórios e baterias
- Use exclusivamente tipos de baterias, carregador de baterias e acessórios aprovados pela Nolan, adequados ao próprio

modelo de dispositivo. 
- O uso de bateria e acessórios diferentes daqueles indicados pode ser perigoso, além de cancelar a garantia. 
- Para conhecer a disponibilidade de acessórios aprovados, dirija-se ao seu revendedor. 
- Quando se conecta o cabo de alimentação de qualquer acessório ou o carregador de bateria, é necessário segurar e

puxar o plug, não o cabo. 
- Não utilize as baterias para fins que não sejam aqueles prescritos.  
- Nunca utilize carregadores de baterias ou baterias que estejam danificados.
- Não provoque curto circuito à bateria.  
- Mantenha a bateria a uma temperatura entre 10°C e 35°C.
- Perigo de incêndio ou explosão: não jogue as baterias no fogo e não as exponha a altas temperaturas!  
- Não jogue as baterias junto aos resíduos domésticos. Elimine as baterias respeitando as normas locais.  

1.7. Eliminação
Leia o presente manual de instruções e aqueles relativos a outras partes do sistema N-Com para remover o sistema do
Capacete.  
Uma vez removido o sistema, elimine-o seguindo as seguintes indicações:

-Quando num produto se encontra o símbolo da lata de lixo barrado por uma espécie de cruz, significa
que o produto está coberto pela Diretriz européia 2002/96/EC.

-Todos os produtos elétricos e eletrônicos deveriam ser eliminados separadamente de acordo com
a recolha de lixo diferenciada municipal, mediante implantações de recolha especificas designadas
pelo governo e pela autoridade local. 

-A correta eliminação dos aparelhos obsoletos contribui para prevenir possíveis conseqüências
negativas para a saúde humana e para o meio ambiente. 

-Não jogue as baterias junto aos resíduos domésticos.
-Baterias, componentes elétricos e eletrônicos devem ser desmontados, separados e entregues ao
específico centro de recolha diferenciada autorizada à reciclagem de detritos. 

-Para informações mais detalhadas sobre a eliminação de aparelhos obsoletos, contacte o município,
o serviço de eliminação de detritos ou a loja onde foi comprado o produto.
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2. 2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Na embalagem do sistema N-Com Intercom Kit encontram-se os seguintes itens:

3. INSTALAÇÃO
3.1. Esquema de funcionamento
O esquema abaixo ilustra as possibilidades de conexão do sistema Nolan N-Com Intercom Kit (Fig. 1).

3.2. Operações para a instalação do sistema
Advertência: Para usar o sistema N-Com Intercom kit é necessário que ambos os capacetes Nolan N-Com estejam equipados
com o Basic Kit (vendido separadamente). Leia atentamente as instruções especificas fornecidas com o Basic Kit para a
montagem correta no capacete. 

Nota: Antes de usar o sistema N-Com Intercom Kit, é necessário carregar a bateria, como explicado no parágrafo 8.3.

Capacete do Piloto �
- Insira a bateria no local apropriado presente no Basic Kit (veja instruções específicas fornecidas com o Basic Kit). 

PORTUGUÊS

Nr 1
E-box Intercom

Nr 1 
Guarnição vedante

Nr 1
Bateria recarregável

Nr 1 
Cabo Intercom Wire

Nr 1
Carregador de bateria

N-Com Intercom
FIG. 1
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O capacete dotado de bateria pertence ao piloto e, por isso, está equipado com e-box.
- Após ter inserido o Basic Kit dentro do capacete, coloque a guarnição vedante adesiva em torno do conector com 10

direções da seguinte maneira: 
• Remova a placa de proteção N-Com do capacete (fig. 2).
• Retire a película protetora da guarnição. 
• Coloque a guarnição em torno do conector com 10 direções como indicado nas figuras 3 e 4

- Insira a e-box no lugar apropriado (fig.5). Insira primeiro a parte interior, aperte a e-box até que se encaixe ambos os
ganhos de suporte (fig.6).  Para remover a e-box, segure, contemporaneamente, ambos os ganchos deslizantes até a
remoção da e-box (fig. 7).

Advertência: Não deixe o capacete exposto a agentes atmosféricos sem a e-box ou a placa de proteção fornecida com o
capacete.

PORTUGUÊS
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Capacete do Passageiro �

- Prepare o capacete com o Basic Kit específico para o capacete (veja as específicas instruções fornecidas com o Basic Kit). 
- Insira a placa eletrônica base no lugar apropriado, em baixo da placa de proteção (veja as específicas instruções 

fornecidas com o Basic Kit). 
- Conectar o capacete do piloto ao capacete do passageiro com o apropriado cabo Intercom wire da seguinte maneira (fig. 8):

• Conector 1 no jaque pequeno (2,5 mm de diam.) do capacete do piloto �
• Conector 2 no jaque grande (3,5 mm de diam.) do capacete do passageiro �

4. FUNÇÕES DE BASE
Todas a funções do sistema N-Com são desativadas utilizando as três teclas “    ”, “on” “    “, colocadas na e-box. Todo
comando acionado no sistema é confirmado pela emissão de um sinal acústico particular, que depende da função solicitada.
Deste modo, é possível utilizar todas as funções com o capacete na cabeça.  

4.1. Ligar o sistema
- Insira a e-box Intercom no local apropriado no capacete. 
- Aperte a tecla “on” e mantenha-a premida por 2 segundos até o acendimento dos LED e até o sinal no auricular.
- Liberar/deixar a tecla. 

O LED da tecla “on” começa a piscar lentamente.  Ao ligar o sistema, abre-se automaticamente a comunicação entre os
intercomunicadores. 
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4.2. Desligar o sistema
- Aperte a tecla “on” e mantenha-a premida por cerca de 4 segundos até ouvir o sinal grave e até o desligamento dos LED

4.3. Regular o volume
- Ligue o sistema
- Aperte brevemente as teclas “    ” ou “    ” para regular o volume

O volume pode ser modificado, passando do mínimo ao máximo, em 7 níveis. Todo toque às teclas “    ” ou “    ” (confirmado
por um tom no intercomunicador) faz aumentar ou baixar de um nível o volume, até chegar ao máximo e ao mínimo,
indicado por um tom agudo e um tom grave, respectivamente. 

Advertência: Os telefones celulares (e/ou outros dispositivos conectados a N-Com), dispõem de regulagem própria do
volume. Regule os níveis de áudio do dispositivo conectado e de N-Com para obter o volume desejado antes de utilizar o
sistema e antes que o veículo já esteja em movimento.  

Atenção: O uso exagerado do volume pode causar distração durante a condução do veículo e situações de perigo, além
de reduzir a possibilidade de perceber os barulhos externos.

4.4. Desativar e reativar modo intercomunicador
Desativação
- Aperte brevemente a tecla “on”. Deste modo, sejam os microfones que os alto-falantes dos passageiros serão desconectados

do sistema. 
Reativação
- Aperte a tecla “    ” e mantenha-a premida por 2 segundos (tom produzido no fone). 

Nota: Caso haja problemas de funcionamento, é possível efetuar o “reset” do sistema. Basta remover a e-box do capacete
e reposicioná-la.

5. FUNCIONAMENTO COM O TELEFONE CELULAR
Conecte o capacete do piloto com o capacete do passageiro utilizando o cabo apropriado Mobile Wire, específico para o
seu telefone (vendido separadamente). 

Nota: Devido à variação do sinal da rede, é possível que haja interferência nas ligações com fios não dependentes do
sistema N-Com ou do cabo utilizado.

Nota: A funcionalidade do sistema Intercom Kit com os telefones celulares depende do telefone usado e da versão do
software nele instalado.
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5.1. Responder a uma chamada telefônica
Resposta pelo capacete
- O telefone celular recebe uma chamada (tom que serve de campainha; a tipologia do tom depende do telefone usado).
- Pare o veículo em lugar seguro, respeitando o Código da Estrada. 
- Aperte a tecla “on” e mantenha-a premida por 2 segundos (serão produzidos dois sinais acústicos, sucessivamente).

Nota: Nem todos os telefones celulares permitem que se responda diretamente pelo capacete.  Isto depende do software
instalado no telefone e não do sistema N-Com. Se o seu telefone não permitir a resposta diretamente pelo capacete, use a
função "Resposta automática" (veja mais à frente).

Nota: Nem todos os telefones enviam a campainha ao capacete (e a todo tipo de auricular ligado). Neste caso, ative a
vibração do telefone para reconhecer a entrada de uma chamada.  

Nota: Se, à entrada de uma chamada, dois capacetes estiverem em “modo intercomunicador”, a conexão com o capacete
do passageiro será interrompida. Ao final da chamada, é possível reativar a conversação pelos intercomunicadores 
apertando e mantendo premida a tecla “    ” por dois segundos (tom produzido no fone).

- Para terminar a chamada, aperte a tecla “on” e mantenha-a premida por cerca de 2 segundos (tom produzido no intercomunicador).

Resposta automática 
- Predisponha o seu telefone para responder automaticamente quando estiver ligado a um auricular. 
- Ao ligar o sistema, se não estiver ligado ao passageiro, aperte brevemente a tecla “on” para predispor o sistema ao uso

do telefone com resposta automática. 
- Ao entrar uma chamada, o telefone responde automaticamente e é possível, deste modo, falar. 

Nota: se estiver ligado ao passageiro pelos intercomunicadores, o passageiro também ouvirá a conversação telefônica.
Para desconectar o passageiro, quando entra uma chamada, aperte brevemente a tecla “on”. Ao final da chamada, é
possível reativar a comunicação com os intercomunicadores apertando e mantendo premida por 2 segundos a tecla “    ”
(tom composto nos fones).

5.2. Fazer uma chamada telefônica
- Pare o veículo em lugar seguro, respeitando o Código da Estrada.
- Desconecte o passageiro, apertando brevemente a tecla “on”.
- Fazer a chamada usando as modalidades previstas para o seu telefone celular. Uma vez que a chamada foi enviada ao

telefone, a comunicação passa diretamente para o capacete. 
- Ao termino da chamada, é possível reativar a comunicação pelos intercomunicadores apertando a tecla “    ” e mantendo-a

premida por cerca de 2 minutos (tom produzido no auricular).

PORTUGUÊS
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Atenção: Não faça chamadas durante a condução do veículo

5.3. Chamadas vocais e funções avançadas
Alguns telefones celulares permitem fazer a chamada vocal ou outras operações com o comando vocal.  Para fazer uma
chamada vocal, aperte a tecla “on” e mantenha-a premida por 2 segundos.  Deste modo, è possível desconectar o 
passageiro e ativar o modo vocal do telefone.  Siga as instruções do seu telefone para fazer chamadas ou usar outros
comandos vocais. 

Nota: É melhor registrar os comandos vocais diretamente no capacete, se o seu telefone predispuser desta função. Isto
facilitará o reconhecimento vocal quando for feito diretamente pelo capacete. 

Alguns telefones permitem usar uma “Palavra Mágica” para ativar as funções vocais sem que seja necessário apertar
nenhuma tecla. Siga as instruções do seu telefone para fazer chamadas ou usar outros comandos vocais.

Nota: Caso haja problemas de funcionamento, é possível efetuar o “reset” do sistema. Basta remover a e-box do
capacete e reposicioná-la.

6. USO DE OUTRAS PERIFÉRIAS DE ÁUDIO
O sistema N-Com permite ouvir diversos dispositivos de áudio, que são conectados tramite o apropriado cabo
Multimedia wire (vendido separadamente).
È possível ouvir um file MP3, uma rádio FM e conectar-se a um sistema de navegação satelitar etc... Utilizando a saída
3,5 mm que estes aparelhos geralmente têm para os auriculares. 

Atenção: De acordo com o Código da Estrada, a audição de outros aparelhos não deve influenciar na condução do
veículo, que tem prioridade absoluta.  Faça todas as operações nos aparelhos eletrônicos e no sistema N-Com com o
veículo parado, respeitando o Código da Estrada. 

Atenção: O uso exagerado do volume pode causar distração durante a condução do veículo e situações de perigo, além
de reduzir a possibilidade de perceber os barulhos externos; regule os níveis de áudio do telefone em modo que possa
obter o volume desejado, antes de usar o sistema, quando o veiculo já estiver em movimento.

6.1. Conexão com Multimedia Wire
- Conector 3 (3 pólos – com faixa vermelha) na entrada da periférica áudio (fig. 9).
- Conector 4 (4 pólos) na entrada do capacete (fig. 9).

Nota: O som proveniente da fonte sonora, ligada ao capacete, pode ser ouvido pelo piloto e pelo passageiro.  
Se o passageiro não quiser ouvir a conversação, basta desconectá-lo. 
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6.2. Função “Mute”
A função “mute”, que desliga ambos os microfones, permite a audição sem os ruídos captados pelos microfones.  

Ativação: Aperte a tecla “    ” e mantenha-a premida por 2 segundos (tom composto nos auriculares).
Desativação: Aperte a tecla “    ” e mantenha-a premida por 2 segundos (emissão de um tom composto).

7. ESQUEMA RESUMIDO DOS COMANDOS
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8. BATERIA
8.1. Instalação da bateria
A bateria tem de ser instalada no Basic Kit. Leia atentamente as especificas instruções do Basic Kit, do seu modelo de
capacete, para a correta instalação da bateria.

8.2. Advertência ao uso de baterias recarregáveis
O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. As baterias novas alcançam o máximo potencial somente depois
de terem sido completamente carregadas e descarregadas por duas ou três vezes. 
A bateria tem de ser carregada e descarregada várias vezes, porém, com o uso, desgastam-se. Quando o período de con-
versação contínua e de espera demonstra-se notavelmente reduzido em relação ao normal, é necessário substituir a
bateria.

Atenção: Use exclusivamente tipos de baterias, carregador de baterias e acessórios aprovados pela Nolan adequados ao
seu modelo de dispositivo.

- Retire o carregador de baterias da tomada e do dispositivo quando não o estiver usando. Não deixe a bateria ligada ao 
carregador por longos períodos. Temperaturas extremas podem comprometer a capacidade de recarga da bateria. 

- Não utilize as baterias para fins que não sejam aqueles prescritos. Nunca utilize carregadores de baterias ou baterias que
estejam danificados.

- Não provoque curto circuito à bateria.
- Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entra 10°C e 35°C.
- Não jogue as baterias ao fogo! Elimine as baterias respeitando as normas locais. Não jogue as baterias juntos aos resíduos

domésticos.
- Use somente o carregador de bateria adequado. Não carregue a bateria com outros dispositivos. 
- Se o sistema não for utilizado por um longo período de tempo, retire a e-box do capacete. 

8.3. Recarga da bateria
Antes de utilizar o dispositivo N-Com pela primeira vez, carregue completamente a bateria, pelo menos por umas 10 horas.
Para obter o máximo potencial da bateria, é aconselhável, nas primeiras recargas, que sejam feitos ciclos completos.
Sucessivamente, será possível recarregar a bateria por períodos mais curtos.  Sempre que possível, efetue o ciclo completo
de recarga. 
1) Ligue o carregador de bateria à rede elétrica. Acende-se um alarme luminoso verde colocado em cima do carregador de bateria.
2) Insira o conector do carregador de bateria no respectivo conector (fig. 11) presente no capacete.  Quando se acende a

luz vermelha, colocada em cima do carregado, significa que o conector foi inserido corretamente e que a recarga já está
em andamento. 

3) Ao termino da recarga, a alarme luminoso torna-se verde outra vez. Retire o conector e o carregador de bateria da
tomada.

PORTUGUÊS

NOLAN nCOM intercom 0025  10-07-2007  13:46  Pagina 93

29



94

Alguns modelos de carregadores de bateria poderão não vir equipados
com um led indicador do estado da bateria.
Neste caso informamos que o processo de carregamento completo da
bateria demora cerca de 3 horas.

8.4. Indicação de bateria carregada
O sistema, durante o funcionamento, avisa quando a bateria está sendo carregada, entrando em modo “Reserva”.
Quando a carga da bateria diminui, após cerca de 2 horas de autonomia, as teclas “    ” e “    ” começam a piscar para
avisar o estado de "Reserva". O estado de reserva é sinalizado, mais ou menos, a cada 6 minutos com 3 sinais acústicos
consecutivos.
Quando a bateria está na “Reserva”, o sistema desliga-se automaticamente, se durante o funcionamento, por 30 minutos,
nenhuma tecla for premida. O desligamento é avisado por uma série de sinais acústicos no interior do capacete. Este
sistema fornece, caso se esqueça do capacete ligado, uma pequena reserva de energia, para quando for utilizado novamente.

9. MANUTENÇÃO
O produto N-Com não necessita de operações especiais de manutenção.  
Caso tenha usado o sistema de baixo de chuva, retire a e-box do seu lugar apropriado e enxugue-a com ar quente.
Enxugue as partes molhadas do capacete, com particular atenção à zona de contato. 
Se o sistema for molhado varias vezes, poderia entrar algum tipo de óxido que comprometeria o contato elétrico. Nestes
casos, é oportuno limpar os contatos do conector, fixados na calota, e da e-box com um pouco de álcool ou antioxidante.

10. A GAMA DE PRODUTOS N-COM
10.1. Basic kit
É o equipamento mínimo que se instala facilmente dentro dos capacetes Nolan, predispostos para o uso dos sistemas de
comunicação N-Com. É composto por um par de alto-falantes e por um microfone. 

10.2. Intercom kit
É o sistema de intercomunicadores que, via cabo, permite ao motociclista de dialogar com o passageiro (ambos os 
capacetes Nolan têm de ter predisposição para o sistema N-Com e têm de ser equipados com o Basic Kit).
A embalagem contém: E-box Intercom, Itercom wire, bateria, carregador de bateria; 
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10.3. Bluetooth kit
É o sistema com tecnologia sem cabo Bluetooth que permite conectar com o próprio telefone celular Bluetooth e/ou com
um outro capacete dotado de Bluetooth Kit (ambos os capacetes Nolan têm de ter predisposição N-Com e têm de ser 
equipados com o Basic Kit). A caixa contém: E-box bluetooth, bateria, carregador de bateria;

10.4. Mobile wire
É o cabo que conecta o seu Telefone Celular com um sistema N-Com. A gama de produtos N-Com propõe diversos cabos,
de acordo com o modelo de telefone. 

10.5. Multimedia wire
É o cabo para o sistema N-Com que permite a ligação de uma fonte sonora externa dotada de saída 3,5mm que geralmente
estes aparelhos predispõem para os fones de ouvidos. 

10.6. Intercom wire
É o cabo que conecta dois capacetes dotados de sistema N-Com.

10.7. Os sistemas de comunicação modulares N-Com
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11. GARANTIA LIMITADA
Com este CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA, Nolan® garante ao comprador que o produto, no ato da compra, não

apresenta nenhum tipo de defeito material e ou de fabricação. 

Convidamo-la a: 

- Ler as advertências para a segurança e o correto uso. 

- Tomar conhecimento dos termos e das condições de garantia. 

- Conservar a nota fiscal original.  É necessário mostrá-la em caso de reparação, no período de garantia. 

Nestes casos, o produto tem de ser enviado ao revendedor junto ao qual foi feita a compra. 

11.1. Cobertura da garantia
Se qualquer defeito, coberto por este certificado de garantia limitada, for observado em até 2 (dois) anos a partir da data

da compra, referida na nota fiscal, Nolan® providenciará, através da sua rede de distribuição e após a verificação do

defeito, a reparação ou a substituição do produto defeituoso. Nolan® fenecerá todo o material e a mão-de-obra necessária

para solucionar o problema verificado, exceto se o defeito tenha sido causado por um dos itens elencados no parágrafo

sucessivo ”Exclusão e limitação da cobertura do seguro”.

11.2. Exclusão e limitação da cobertura
Esta garantia cobre somente defeitos de materiais e de fabricação. Nolan® não pode ser responsabilizada por defeitos

do produto atribuídos, total ou parcialmente, a outras causas, incluindo, mas não limitadamente a: 

a) Defeitos ou danos ocasionados pela utilização do produto em condições contrárias àquelas habituais. 

b) Danos causados por uso impróprio e não conforme o normal funcionamento, de acordo com as instruções indicadas

para o uso e para a manutenção do produto fornecido pela Nolan®

c) Descuido e normal desgaste das partes internas e externas;

d) Qualquer dano causado por um acidente;

e) Qualquer modificação provocada ao capacete ou ao sistema N-Com pelo usuário ou por terceiros;

f) Variações de cor ou danos causados pela exposição a produtos químicos danosos;

g) Uso de acessórios incompatíveis e que não façam parte da gama de produtos N-Com.

h) Além disso, a garantia não cobre defeitos derivados de eventos casuais, modificações ou adaptação, causas de força

maior ou danos derivados do contato com líquidos. 

i) As partes internas do capacete não são e nem podem ser impermeáveis e qualquer exposição inadequada à chuva,

umidade, derramamento de líquidos e de outros alimentos pode causar danos aos dispositivos eletrônicos de N-COM,

danos dos quais Nolan não poderá arcar com a responsabilidade. 
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j) Estão exclusas da presente garantia as partes de consumo consideradas suscetíveis ao desgaste, como, por exemplo,

a bateria recarregável e os cabos de conexão entre os diversos sistemas N-Com ou entre os sistemas N-Com e outros

dispositivos.

k) Visto que o sistema, com os quais funcionam os telefones celulares, não é fornecido pela Nolan®, está não se responsabiliza

pelo funcionamento, a disponibilidade, a cobertura, os serviços ou a gama do, acima mencionado, sistema. 

l) Quando o produto é usado junto com os acessórios ou equipamentos não fornecidos pela Nolan®, esta não garante o

correto funcionamento da combinação produto/periférica, por isso, não aceita solicitações para o uso da garantia

caso o produto seja utilizado de tal modo. 

m) A Nolan® não se responsabiliza caso o produto apresente uma funcionalidade limitada, devida ao modo de funcionamento

dos telefones celulares ou outros acessórios ou equipamentos não fornecidos pela Nolan®.

n) A violação da placa eletrônica interna ou de outras partes do sistema N-com anulará a garantia.

o) Não entram, além disso, nos defeitos cobertos por esta garantia, todas as particulares situações especificas e 

subjetivas que se pudessem apresentar no uso dinâmico do capacete, como, por exemplo, em nível de exemplificação,

problemas relacionados ao conforto durante a condução ou sibilos aerodinâmicos.

Nolan® não pode ser responsabilizada, de modo algum, por danos acidentais ou conseqüenciais (incluindo, sem

nenhuma limitação, lesões a pessoa ou pessoas) ocasionados pelo não cumprimento das obrigações derivadas desta

garantia no que diz respeito aos produtos Nolan®.

11.3. Validade desta garantia limitada
Esta garantia é valida somente se, no ato da compra, a ficha de registro anexa for devida e totalmente preenchida e

dotada de:

1) Denominação do produto

2) Nome e carimbo do revendedor autorizado;

3) Data de compra do produto;

4) Nome e endereço do comprador.

Nolan® reserva-se o direito de não efetuar a reparação, mesmo se dentro do prazo da garantia, se estas informações

estiverem canceladas ou modificadas após a primeira compra do produto no revendedor. 

11.4. Procedimento para o envio de eventuais reclamações
Para enviar qualquer reclamação, coberta por esta garantia, o comprador tem de notificar diretamente ao revendedor

junto ao qual o capacete foi adquirido o suposto defeito, apresentando, contemporaneamente, o produto em questão,
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cópia da nota fiscal e da ficha de registro da garantia, totalmente preenchida, como descrito acima.

ANTES DE DIRIGIR-SE AO REVENDEDOR, ACONSELHAMOS QUE LEIA ATENTAMENTE AS INTRUÇÕES DE USO

ANEXAS AO PRODUTO.  

PASSADOS 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DA DATA DE COMPRA, ESTA GARATIA LIMITADA SERÁ ANULADA, EM TODOS

EFEITOS.  

Os serviços realizados, durante a garantia, não prolongam o período da mesma. Portanto, em caso de substituição do

produto ou de um dos seus componentes, no produto ou nalgum componente fornecido para substituição, não decorre

um novo período de garantia, mas se deve prestar atenção à data de compra do produto originário.  

Somente para reparação e substituições dos componentes eletrônicos, caso a Nolan® proceda com o conserto ou a 

substituição do produto, este produto usufruirá do mesmo período de garantia das partes resíduas da garantia original,

ou de noventa (90) dias a partir da data de reparação (considera-se o período mais longo). 

A reparação ou a substituição poderão ser feitas também tramite componentes regenerados com as mesmas 

funcionalidades.

As partes ou os componentes substituídos tornar-se-ão propriedade da Nolan®.

A PRESENTE GARANTIA ANULA E SUBSTITUI TODA GARANTIA ESCRITA OU ORAL, PREVISTA PELA LEI QUE SEJA

DERROGÀVEL POR VONTADE DE AMBAS AS PARTES; EM PARTICULAR NOLAN® NÃO DÁ NENHUMA GARANTIA

ESPECÍFICA DE COMERCIABILIDADE OU DE IDONEIDADE PARA FINS PARTICULARES DO PRODUTO. DE MODO

ALGUM, NOLAN® PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS, COMO, POR

EXEMPLO, A TÍTULO DE EXEMPLIFICAÇÃO E NÃO TAXATIVO, PERDA DE APROVEITAMENTO OU DANOS COMERCIAIS,

NA MEDIDA EM QUE TAIS DANOS NÃO SEJAM RECONHECIDOS PELA LEI.

A NOLAN® RESERVA-SE, A QUALQUER MOMENTO, O DIREITO DE MODIFICAR, SEM AVISO PRÉVIO, CARACTERISTICAS

FUNCIONAIS, COMPATIBILIDADES, SOFTWARE. 

Alguns Paises não consentem a exclusão ou a limitação de danos acidentais ou conseqüenciais, ou a limitação da

duração de garantias implícitas; portanto, as limitações ou exclusões precedentes poderiam não ser aplicáveis.  

A presente garantia não influi sobre os direitos legais do cliente sob a jurisdição nacional vigente e sobre os direitos do

consumidor em relação ao revendedor, sancionados pelo contrato de compra e venda.

A presente garantia é valida em todo o território europeu e é a única expressa garantia fornecida pela Nolan®, para a

venda dos próprios produtos.  A mesma não prejudica os direitos dos quais o comprador é titular e expressamente 

previstos pela Diretriz 1999/44/CE.

A presente garantia não prejudica os direitos do comprador previstos pela lei, e, em particular, aqueles previstos pela cfr

D.Lgs.  2 de Fevereiro de 2002 n. 24.
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12.  WARRANTY REGISTRATION FORM /  FICHA DE REGISTRO DA GARANTIA

Buyer’s information /  Dados do comprador ______________________________________________________

Name / Nome _____________________________________________________________________________

Last name / Sobrenome _____________________________________________________________________

Address / Endereço ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________________

E-mail____________________________________________________________________________________

Dealer’s stamp / Carimbo do concessionário

Date of purchase / Data de compra do produto

_________________________________________________________________________________________ 

      




