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Gelukwensen voor de aankoop van een Nolan N-Com product.
De N-Com Basic Kit is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologiefin en de beste materialen.
Door middel van de vele tests en de nauwgezette ontwikkeling van het systeem, heeft men de hoogste audiokwaliteit
bereikt.
Het N-Com Basic Kit systeem is de basisuitrusting voor één van de communicatiesystemen van de Nolan
N-Com lijn.
Basic Kit kan men enkel monteren op Nolan helmen met N-Com predispositie.

INHOUD
4. AUDIOKABELS

1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHIED
1.1. Normatieve referenties
1.2. Verkeersveiligheid
1.3. Het aanschakelen op veilige plaatsen
1.4. Gebruik op gepaste wijze
1.5. Gekwalificeerd personeel
1.6. Accessoires en batterijen
1.7. Afvalverwerking

5. WERKING VAN DE BASIC KIT MET DE GSM
(N-Com Mobile)
5.1. Het antwoorden aan een oproep
5.2. Een telefoongesprek uitvoeren
5.3. Vocal calls en ontwikkelde functies
6. HET GEBRUIK VAN ANDERE
AUDIO-RANDAPPARATUUR
6.1. Verbinding met Multimedia Wire

2. NOMENCLATUUR
3. INSTALLATIE
3.1. Installatie van de batterij (enkel voor
Intercom Kit en Bluetooth Kit).
3.2. Verwijdering van de batterij (enkel voor
Intercom Kit en Bluetooth Kit).
3.3. Installatie van de Basic Kit
3.4. Het aanbrengen van de afsluitende pakking
3.5. Installatie en verwijdering van de basiskaart
3.6. Verwijdering van de Basic Kit

7. ONDERHOUD
8. GELIMITEERDE GARANTIE
8.1. Dekking van de garantie
8.2. Uitsluitingen en dekking van de dekking
8.3. Geldigheid van deze gelimiteerde garantie
8.4. Verzendingsprocedure van eventuale
klachten
9. REGISTRATIEFORMULIER VAN DE GARANTIE
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1. WAARSCHUWINGEN en VEILIGHEID
Lees aandachtig deze handleiding, en eveneens de handleiding van andere N-Com kits die men gaat combineren met de
N-Com Intercom kit. Lees onderstaande eenvoudige normen. Het niet respecteren van deze normen kan gevaarlijke situaties
veroorzaken.
Aandacht: Het product mag niet worden gebruikt voor officifile en niet-officifile competities, op motorbanen, circuits, pistes
en dergelijk.
Aandacht: De installatie van het N-Com Basik Kit systeem verhoogt het gewicht met ongeveer 51g, wat moet worden
opgeteld bij het gewicht van de helm en de andere accessoires.
Waarschuwing: De elektronische onderdelen van het N-Com systeem binnenin de helm zijn niet waterbestendig. Men moet
dus vermijden dat de binnenkant van de helm nat wordt, ook de binnenbekleding, om het systeem niet te beschadigen.
Indien er toch water binnenin de helm komt, verwijdert men het N-Com systeem en de comfortkap van de helm, en laat men
deze drogen. Verwijder de connector van de batterij en laat deze drogen.
1.1. Normatieve referenties
De producten van de N-Com lijn zijn conform het normenstelsel, volgens onderstaand schema:
Basic Kit
Intercom Kit
Bluetooth Kit

Conform de Richtlijn 89/336/CEE.
Conform de Richtlijnen 73/23/CEE en 89/336/CE.
Het Bluetooth systeem is conform de essentifile veiligheidsvereisten en andere
relevante voorschriften van de Richtlijn 99/5/CE.

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk, eigendom van Bluetooth SIG, Inc
1.2. Verkeersveiligheid
Respecteer alle van kracht zijnde verkeersregels. Tijdens het rijden mogen de handen enkel worden gebruikt om het voertuig
te besturen. Elke uit te voeren handeling in verband met het N-Com systeem moet worden uitgevoerd wanneer het voertuig
stilstaat. In het bijzonder:
- Voorzie de telefoon van de automatische antwoordfunctie (raadpleeg de instructies van de telefoon in verband met deze
functie). Indien de telefoon deze functie niet heeft, stopt men het voertuig op een geschikte plaats, door de verkeersregels
te respecteren, vooraleer men antwoordt aan de oproep.
- Niet telefoneren tijdens het rijden. Stop het voertuig op een geschikte plaats door de verkeersregels te respecteren, en
daarna voert men het telefoongesprek uit.
- Regel het volume zodanig dat het niet hindert of zorgt voor afleiding tijdens het rijden, en zodat men steeds de externe
geluiden op een duidelijke manier kan horen.
- Tijdens het rijden mag men de GSM niet gebruiken.
- In elk geval moet men eerst en vooral de verkeersregels nakomen en het voertuig besturen.
1.3. Het gebruik op veilige plaatsen
- Voor het gebruik van N-Com moet men alle beperkingen en indicaties respecteren in verband met het gebruik van GSM’s.
- Schakel de GSM of het N-Com systeem niet aan wanneer dit verboden is of wanneer het apparaat interferenties of
gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
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- Schakel uit wanneer men brandstof tankt. Gebruik het N-Com systeem niet in tankstations. Gebruik het mechanisme niet
in de nabijheid van brandstoffen of chemische producten.
- Schakel uit in de nabijheid van ontplofbaar materiaal.
1.4. Het gebruik op gepaste wijze
- Gebruik het mechanisme enkel in de normale positie, zoals beschreven in de relatieve documentatie van het product.
- Probeer niet om het N-Com systeem te demonteren, te forceren of delen ervan te wijzigen.
1.5. Gekwalificeerd personeel
- Enkel gekwalificeerd personeel mag technische assistentie verlenen op dit product. Wanneer het slecht werkt, wendt men
zich tot uw vaste verkoper.
- De helm is een veiligheidsproduct, het forceren van de helm en/of van het inwendig elektronisch systeem, kan gevaarlijk
zijn en doet de garantie van het product vervallen.
1.6. Accessoires en batterijen
- Gebruik voor het mechanisme enkel door Nolan goedgekeurde types van batterijen, batterijenopladers en accessoires.
- Het gebruik van andere types dan aangeduid kan gevaarlijk zijn en doet alle garantie vervallen.
- Voor de beschikbaarheid van de goedgekeurde accessoires, wendt men zich tot uw vaste verkoper.
- Wanneer men de stroomtoevoerkabel van eender welk accessoire of batterijenoplader losmaakt, trekt men aan de plug en
niet aan de kabel zelf.
- Gebruik de batterijen niet voor andere doeleinden.
- Gebruik nooit beschadigde batterijenopladers of batterijen.
- Veroorzaak geen kortsluiting aan de batterijen.
- Bewaar de batterijen aan een temperatuur tussen 10°C en 35°C.
- Brand- en ontploffingsgevaar: werp de batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen!
- Werp de batterijen niet bij het stadsafval. Verwerk de batterijen door de lokale normen te respecteren.
1.7. Afvalverwerking
Als referentie gebruikt men deze handleiding en de relatieve handleiding van de andere delen van het N-Com systeem, voor
de afvalverwerking van het systeem. Eens men het systeem heeft verwijderd, handelt men volgens onderstaande indicaties:
- Wanneer men op een product dit symbool vindt, valt dit product onder de Europese Norm 2002/96/EC.
- Alle elektrische en elektronische producten zouden afzonderlijk moeten verwerkt worden volgens de gemeentelijke gescheiden
afvalophaling, door middel van een specifieke ophaling die wordt vastgesteld door de regering of de plaatselijke autoriteiten.
- De correcte verwerking van verouderde apparaten draagt toe tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid en voor het milieu.
- Werp de batterij niet bij het stadsafval.
- De batterij en de elektrische en elektronische onderdelen moeten worden gedemonteerd, gescheiden
en overhandigd aan specifieke centra voor de gescheiden afvalophaling, die geautoriseerd zijn voor
de afvalrecyclage.
- Voor meer gedetailleerde informatie in verband met de afvalverwerking van verouderde apparaten,
contacteert men de gemeente, de dienst voor afvalverwerking of de winkel waar men het product
heeft gekocht.
89
5

basickit N84 (044)

10-07-2007

13:24

Pagina 90

b

N84

NEDERLANDS

2. NOMENCLATUUR
FIG. 1

Basic Kit N84
Microfoon
Windwerende spons

Flex Cable

Luidspreker
Luidspreker
Plaatsingslipje

Audiokabels

Elektronische
basiskaart

N84

Gaatjes voor de plaatsing

FIG. 2A

Afsluitende
pakking

FIG. 3A

FIG. 2B

FIG. 3B
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3. INSTALLATIE
3.1. Installatie van de batterij (enkel voor Intercom Kit en Bluetooth Kit)
FIG. 4

1. Verbindt het kabeltje van de batterij (Rood+Zwart) aan de connector (Fig. 4).
2. Plaats de batterij in de speciale plaats (rechts), en plaats de kabels zoals
wordt aangeduid in de figuur. (Fig. 4).

3.2. Verwijdering van de batterij (enkel Intercom Kit en Bluetooth Kit)
FIG. 5

1. Om de batterij te verwijderen, moet men het kabeltje voor het opladen verwijderen uit zijn zit; daarna verwijdert men het kabeltje van de batterij
(Rood+zwart) uit de speciale connector. Laat de vrouwelijke connector vastzitten en verwijder de mannelijke connector (Fig. 5).

FIG. 6

1. Verwijder het beschermplaatje “N-Com” aan de linker kant van de helm
(Fig. 6).

FIG. 7

2. Verwijder de gevoerde zijstukken, rechts en links, van de helm (raadpleeg
de specifieke instructies in de handleiding van de helm) (Fig. 7).

3.3. Installatie van de Basic Kit
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FIG. 8

3. Verwijder de Noise Reducer van de twee zijstukken en trek de voorgesneden
plastic supplementen weg (Fig. 8).

FIG. 9a

4. Verwijder beide polystyrenen zijstukken, door het lipje op de voorkant van het
zijstuk zelf naar de binnenkant van de helm te trekken (Fig. 9a - 9b).
Nota: wanneer tijdens deze handeling het polystyrenen zijstuk wordt
beschadigd, moet men voor de vervanging zich wenden tot de verkoper.

FIG. 9b

FIG. 10

5. Verwijder de kinhouder van de helm, en verwijder het beschermende supplement dat zich op de achterkant van de kinhouder zelf bevindt (Fig. 10).
Bewaar het supplement voor later gebruik.

FIG. 11

6. Neem de Basic Kit en plaats de windwerende spons op de microfoon.
Plaats daarna de microfoon met spons op de kinhouder, en maak de Basic
Kit klaar zoals wordtaangeduid in Fig. 11.
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FIG. 12

7.

FIG. 13

8. Neem de linker kant van de Basic Kit (voorzien van connector en audiokabels) en plaats het plaatsingslipje in groef A in de kap, door de buitenkant
van de helm te bekijken (Fig. 13).

FIG. 14

9. Lijn de 10-wegsconnector uit met het gaatje in de kap, en koppel hem aan
de kap; controleer of tandje B vastklikt (Fig. 14).

FIG. 15

10. Voor het plaatsen van het polystyrenen zijstuk moeten de luidspreker en de
audiokabels uit de helm genomen worden. Plaats daarna de keelband in
het gaatje van het polystyrenen zijstuk (Fig. 15).

FIG. 16

11. Plaats het zijstuk door op te letten om de achterkant correct in de zit te
plaatsen (Fig. 16).

Plaats de kinhouder in zijn zit binnenin de helm (Fig. 12).

B
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FIG. 17

12. Duw de voorkant van het zijstuk zachtjes tegen de zijkant van de kinhouder
(Fig. 17).

FIG. 18

13. Controleer aandachtig de correcte plaatsing van het zijstuk en de
keelband, en plaats de luidspreker in de holte in het polystyrenen zijstuk
(Fig. 18).

FIG. 19

14. Neem de rechter kant van de Basic Kit en koppel deze vast aan de kap,
door de gaatjes op de Basic Kit te doen overeenkomen met de pinnen
binnenin de kap (Fig. 19).

15. Herhaal de handelingen van 10 tot 14 op de rechter kant van de Basic Kit, voor het herplaatsen van de polystyrenen
zijstukken.
FIG. 20

16. Plaats de gevoerde zijstukken weer (raadpleeg de specifieke instructies in
de handleiding van de helm) (Fig. 20-21).

FIG. 21

Aandacht: Controleer steeds de correcte lengte van de band ter hoogte van de keel, en regel deze eventueel door
de specifieke instructies van de helm te raadplegen.
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3.4 Het aanbrengen van de afsluitende pakking
FIG. 22

1. Verwijder de beschermende film van de pakking en breng de pakking aan
rondom de 10-wegsconnector, zoals wordt aangeduid in Fig. 22.
Nota: gebruik uitsluitend de afsluitende pakking die bij de kit wordt gevoegd.

3.5 Installatie en verwijdering van de basiskaart
1. Plaats de basiskaart op de achterkant van het “N-Com” beschermplaatje.
De elektronische basiskaart heeft een afgeronde hoek, zodat deze steeds
correct kan worden geplaatst. Controleer of alle haakjes zijn vastgeklikt
en dat de kaart vlak ligt, met de goudkleurige contacten naar boven toe
(Fig. 23a - 23b).
FIG. 23a

FIG. 23b
FIG. 24

2. Herplaats het beschermplaatje ter bedekking van de “N-Com” zit op de kap.
Plaats eerst het voorste deel en daarna het achterste deel, totdat de
tandjes worden vastgeklikt.

3.6. Verwijdering van de Basic Kit
1. Trek de gevoerde zijstukken, rechts en links, uit de helm (raadpleeg de specifieke instructies in de handleiding van de helm).
2. Verwijder de luidsprekers uit hun zit.
FIG. 25

3. Verwijder zachtjes de polystyrenen zijstukken, met behulp van het speciale
lipje (raadpleeg (Fig. 7).
4. Verwijder het beschermplaatje (of de e-box in geval van de Intercom Kit
of de Bluetooth Kit), en koppel de 10-wegsconnector los van tandje B
(Fig. 25), door de buitenkant van de helm te bekijken.
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5. Nadat de 10-wegsconnector werd vrijgemaakt van de kap, verwijdert men ook de rechter kant door de Basic Kit los te
koppelen van de pinnen op de kap.
6. Verwijder de kinhouder en de Basic Kit zachtjes uit de helm.
7. Plaats opnieuw de polystyrenen zijstukken, de kinhouder met zijn beschermend supplement, en vervolgens de gevoerde
zijstukken (raadpleeg de specifieke instructies in de handleiding van de helm).
Aandacht: Controleer steeds de correcte lengte van de band ter hoogte van de keel, en regel deze eventueel door de specifieke instructies van de helm te raadplegen.
4. AUDIOKABELS
De Basic Kit is uitgerust met 2 kabeltjes met vrouwelijke connectors.

IN

OUT

FIG. 26

- Connector 3,5 mm, (Fig. 26 - IN): Ingang Audio.
Deze kan gebruikt worden om een GSM (door het accessoire Mobile Wire te
gebruiken zoals wordt beschreven in par. 5) of eender welke audiobron (MP3speler, navigatiesysteem, radio bike-to-bike enz…) aan te sluiten, door
gebruik te maken van de speciale Multimedia Wire kabel(raadpleeg par.6).
- Connector 2,5 mm (Fig. 26 - OUT): Uitgang Audio.
Wordt gebruikt wanneer men een Intercom Kit of Bluetooth Kit heeft geïnstalleerd, voor de verbinding van de helm van de bestuurder met die van de passagier.

De kabels met connector kunnen, wanneer ze niet gebruikt worden, in de speciale zit tussen het zijstuk en de pakking
geplaatst worden.
5. WERKING VAN DE BASIC KIT MET DE GSM (N-Com Mobile)
Om het volledige gamma van producten van N-Com, de mogelijke configuraties en de compatibiliteit te raadplegen:
www.n-com.it.
De N-Com systemen zijn voorzien om te worden verbonden aan een GSM. Wanneer men afzonderlijk een kabel aanschaft
voor de verbinding met N-Com, specifiek voor uw GSM, kan men het N-Com systeem gebruiken als een koptelefoondopje.
Nota: Als gevolg van de veranderlijkheid van het netwerksignaal, kunnen er interferenties veroorzaakt worden bij de kabelverbinding, die niet te wijten zijn aan het N-Com systeem of aan de gebruikte kabel.
Nota: Om de Basic Kit te gebruiken in combinatie met een N-Com Intercom Kit of N-com Bluetooth Kit systeem, raadpleegt
men de bijgevoegde specifieke instructies van dit systeem. De N-com Intercom Kit of N-com Bluetooth Kit systemen bieden
onderstaande basisfuncties én andere specifieke functies.
Nota: Voor de werking van N-Com Mobile moet men de helm uitrusten met de Basic Kit en moet men de elektronische
basiskaart plaatsen in zijn zit.
Aandacht: Wanneer men luistert naar andere andere apparaten, mag dit geen invloed hebben op het rijden, wat absolute
prioriteit heeft. Voer alle handelingen in verband met het N-Com systeem uit wanneer het voertuig stilstaat, en door de
verkeersregels te respecteren.
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Aandacht: De GSM’s hebben een eigen volumeregeling. Regel het audioniveau van de telefoon zodanig dat men het
gewenste niveau bereikt voordat men het systeem gebruikt tijdens het rijden.
Aandacht: Wanneer men een hoog volume instelt, kan dit tijdens het rijden voor afleiding zorgen en gevaarlijke situaties of
het verminderen van de externe geluiden met zich meebrengen.
1. Verbindt de Mobile wire aan de INGANG connector (jack 3,5 mm).
2. Verbindt de Mobile wire aan de GSM.
3. Controleer of op het display van de telefoon het icoontje verschijnt dat de verbinding met een koptelefoondopje aanduidt.
5.1. Het antwoorden aan een oproep
- Automatisch antwoorden
Voorzie de telefoon voor het automatisch antwoorden wanneer deze wordt verbonden met een koptelefoondopje. Wanneer
er een oproep binnenkomt antwoordt de telefoon automatisch, en is het mogelijk om te praten langs de microfoon van de
Basic Kit.
- Manueel antwoorden
Indien de telefoon niet beschikt over de optie van het automatisch antwoorden, moet men het voertuig stoppen op een
veilige plaats, door de verkeersregels te respecteren. Antwoord zoals gewoonlijk en praat langs de N-Com helm.
Aandacht: Niet antwoorden tijdens het rijden.
5.2. Fazer uma chamada telefônica
Stop het voertuig op een geschikte plaats, door de verkeersregels te respecteren. En voer het telefoongesprek uit volgens de
modaliteiten van de telefoon. De communicatie wordt uitgevoerd langs de helm.
Aandacht: Niet antwoorden tijdens het rijden.
5.3. Vocal calls en ontwikkelde functies
Sommige GSM’s zijn uitgerust met de functie Vocal Call of andere vocale bedieningen, door middel van een “magisch
woord”. Wanneer de telefoon is uitgerust met deze functie, kan men door het eerder geregistreerd magisch woord te zeggen,
een bediening of een vocale functie uitvoeren.
Nota: Met de telefoons die dit toelaten, is het beter om de vocale bedieningen rechtstreeks vanuit de helm te registreren.
Dit vergemakkelijkt de herkenning van de vocale bedieningen langs de helm.

6. HET GEBRUIK VAN ANDERE AUDIO-RANDAPPARATUUR
Het N-Com systeem is voorzien om verschillende audiomechanismen te beluisteren, die worden verbonden met de speciale
Multimedia wire (afzonderlijk verkrijgbaar).
Het is mogelijk om MP3, een FM radio, een navigatiesysteem enz... te verbinden, door de uitgang van 3,5mm te gebruiken,
die normaalgezien voorzien is voor de koptelefoondopjes.
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Aandacht: Het beluisteren van andere apparaten mag geen invloed hebben op het rijden met het voertuig, wat de absolute
prioriteit blijft, volgens de verkeersregels. Voer alle handelingen op de elektronische apparaten en op het N-Com systeem
uit wanneer het voertuig stilstaat, door de verkeersregels te respecteren.
Aandacht: Wanneer men een hoog volume instelt, kan dit tijdens het rijden voor afleiding zorgen en gevaarlijke situaties of
het verminderen van de externe geluiden met zich meebrengen; regel het gewenste volume voordat men het systeem tijdens
het rijden gebruikt.
6.1. Verbinding met de Multimedia Wire
Verbindt de 4-polige connector 3,5 mm van de Multimedia Wire aan de ingangsconnector (IN – vedi fig 26). Verbindt het
andere uiteinde van de Multimedia Wire aan het audiomechanisme.
Wanneer de Multimedia Wire voorzien is van een rood klemmetje, bevindt zich dit dichtbij de connector die aan het audiomechansime moet verbonden worden.
Om het volledige gamma van producten van N-Com, de mogelijke configuraties en de compatibiliteit te raadplegen:
www.n-com.it.
7. ONDERHOUD
Het N-Com product heeft geen speciaal onderhoud nodig.
Wanneer men het systeem heeft gebruikt in de regen, demonteert men de e-box vanuit zijn zit en droogt men deze met
warme lucht. Droog het externe deel van de helm, door bijzondere aandacht te schenken aan de zone met de contacten.
Wanneer het systeem verschillende keren nat wordt, kan er oxidatie optreden, die de elektrische contacten beschadigt. In dit
geval moet men de contacten van de connector aan de kap en aan de e-box reinigen met alkohol en anti-oxidatiemiddel.
8. GELIMITEERDE GARANTIE
Met dit GELIMITEERD GARANTIECERTIFICAAT garandeert Nolan® de koper dat het product, bij aankoop, geen materiaalen fabrieksfouten heeft.
We nodigen u uit om:
- De waarschuwingen te lezen in verband met de veiligheid en het gebruik.
- De garantietijd en -condities in acht te nemen.
- Het originale aankoopbewijs te bewaren. Men heeft dit nodig bij herstellingen in garantie. In dit geval moet men het product
terugbezorgen aan de verkoper waar men het product heeft gekocht.
8.1. Dekking van de garantie
Indien eender welk defect wordt opgemerkt, dat wordt gedekt door dit garantiecertificaat, binnen 2 (twee) jaar van datum
van aankoop, aanwezig op het aankoopbewijs, zorgt Nolan® via haar distributienetwerk en na controle van het defect, voor
het herstellen of vervangen van het defecte product. Nolan® zal al het materiaal voorzien en het nodige werk uitvoeren om
het gemelde defect te verhelpen, op uitzondering van schade die wordt vermeld in onderstaande lijst in de paragraaf
“Uitsluitingen en Limitaties van de Dekking”.
8.2. Uitsluitingen en limitaties van de dekking
Deze garantie dekt enkel materifile en fabrieksdefecten. Nolan® kan niet verantwoordelijk worden geacht voor defecten van
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het product die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan eender welke andere oorzaak, inclusief maar niet gelimiteerd:
Defecten of schade afkomstig door het gebruik van het product in andere condities dan normaal.
Veroorzaakte schade door verkeerd of niet conform gebruik dan de normale werking, volgens de aanduidingen in de
instructies voor gebruik en onderhoud van het product, geleverd door Nolan®.
Nalatigheid en normale slijtage van de inwendige en uitwendige delen.
Elke schade afkomstig van een ongeval.
Elke aangebrachte verandering of wijziging aan de helm of aan het N-Com systeem door de gebruiker of derden.
Kleurwijzigingen of schade afkomstig van de uitstalling aan schadelijke chemische producten.
Het gebruik van onverenigbare accessoires die geen deel uitmaken van het N-Com productengamma.
De garantie dekt geen defecten van het product die afkomstig zijn van toevallige evenementen, wijzigingen of aanpassingen, oorzaken van overmacht of schade afkomstig van contact met vloeistoffen.
De interne delen van de helm zijn niet en kunnen niet waterbestendig zijn, en elke verkeerde blootstelling aan regen,
vochtigheid, het morsen van voedsel of andere vloeistoffen, kan schade veroorzaken aan de elektronische mechanismen
van N-COM, schade waarvoor Nolan niet verantwoordelijk kan worden geacht.
In deze garantie zijn niet inbegrepen: de delen onderhevig aan slijtage, bijvoorbeeld de heroplaadbare batterij en de
verbindingskabels tussen de verschillende N-Com systemen, of tussen de N-Com systemen en andere mechanismen.
Aangezien het systeem waarmee de GSM’s werken niet wordt geleverd door Nolan®, is deze niet verantwoordelijk voor
de werking, de beschikbaarheid, de dekking, de diensten of het gamma van desbetreffend systeem.
Wanneer het product samen wordt gebruikt met accessoires of uitrustingen die niet zijn geleverd door Nolan®, garandeert Nolan® niet voor de correcte werking van de combinatie product/randapparatuur, en zal geen ingrepen in garantie
aanvaarden indien het product op deze wijze wordt gebruikt.
Nolan® is niet verantwoordelijk in het geval het product een gelimiteerde werking betuigt, door de werkingsmodaliteit van
de GSM’s of andere accessoires of uitrustingen die niet zijn geleverd door Nolan®.
Het forceren van de elektronische kaart of van andere delen van het N-Com systeem annuleert de garantie.
Alle speciale en specifieke situaties en subjecten die kunnen voorvallen bij het dynamisch gebruik van de helm, zoals
bijvoorbeeld comfortproblemen tijdens het rijden of aerodynamisch geruis of gesis, vallen niet onder de defecten die
gedekt zijn door de garantie.

Nolan® is in geen enkel geval verantwoordelijk voor toevallige of voortvloeiende schade (inclusief en zonder limiet, letsels aan
een persoon of personen) als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen afkomstig van deze garantie in verband
met de producten van Nolan®.
8.3. Geldigheid van deze gelimiteerde garantie
Deze garantie is enkel geldig wanneer bij aankoop het registratieformulier in bijlage volledig wordt ingevuld en voorzien van:
1)
2)
3)
4)

De
De
De
De

benaming van het product;
naam en de stempel van de geautoriseerde verkoper;
aankoopdatum van het product;
naam en het adres van de koper.

Nolan® behoudt het recht om geen herstellingen in garantie uit te voeren wanneer deze informatie uitgewist of gewijzigd is
na de eerste aankoop van het product bij de verkoper.
99
15

basickit N84 (044)

10-07-2007

13:24

Pagina 100

N84

NEDERLANDS

8.4. Verzendingsprocedure van eventuele klachten
Voor het verzenden van eender welke klacht, gedekt door deze garantie, moet de koper de verkoper waarvan men het
product heeft gekocht onmiddellijk inlichten van het veronderstelde opgemerkte defect, door tegelijkertijd het product, een
kopie van het aankoopbewijs en het registratieformulier van de garantie, volledig ingevuld, te tonen, zoals hierboven
beschreven.
VOORALEER MEN ZICH TOT DE VERKOPER WENDT, RAADT MEN AAN OM AANDACHTIG DE INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK TE LEZEN, BIJGELEVERD BIJ HET PRODUCT.
NA HET VERLOOP VAN 2 (TWEE) JAAR VAN DATUM VAN AANKOOP, VERVALT DEZE GELIMITEERDE GARANTIE
EFFECTIEF.
De uitgevoerde ingreep in garantie, verlengt de garantieperiode niet. Bij vervanging van het product of van een deel hiervan,
is geen nieuwe garantieperiode van kracht op het vervangen product of van een deel hiervan, maar houdt men rekening met
de aankoopdatum van het origineel product.
Enkel voor herstellingen of vervangingen van de elektronische componenten, en indien Nolan® zorgt voor de herstelling of
vervanging van het product, geniet dit product van een garantieperiode die gelijk is aan het overblijvende deel van de originele garantie, of negentig (90) dagen vanaf de datum van herstelling (de langste periode is geldig).
De herstelling of vervanging kan worden uitgevoerd met geregenereerde componenten, met gelijkwaardige werking.
De vervangen delen of componenten worden eigendom van Nolan®.
DEZE GARANTIE ANNULEERT EN VERVANGT ELKE GESCHREVEN EN MONDELINGE GARANTIE VOORZIEN DOOR
DE WET, DEROGEERBAAR DOOR DE PARTIJEN; NOLAN ® GEEFT IN HET BIJZONDER GEEN ENKELE SPECIFIEKE
VERHANDELBARE OF GESCHIKTE GARANTIE VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN VAN HET PRODUCT. IN GEEN ENKEL
GEVAL KAN NOLAN VERANTWOORDELIJK WORDEN GEACHT VOOR TOEVALLIGE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE,
ZOALS BIJVOORBEELD EN NIET TASSATIEF PROFIJTVERLIES OF COMMERCIËLE SCHADE, VOOR ZOVER DEZE
SCHADE NIET WORDT ERKEND DOOR DE WET.
NOLAN® BEHOUDT HET RECHT OM OP EENDER WELK MOMENT EN ZONDER VOORAFGAANDE WAARSCHUWING
WERKINGS-, COMPATIBILITEITS- EN SOFTWAREKENMERKEN TE WIJZIGEN.
Sommige landen staan het uitsluiten of het limiteren van toevallige of voortvloeiende schade, of het limiteren van de vanzelfsprekende garantieduur niet toe; de voorgaande limitaties of uitsluitingen zouden dus niet van toepassing kunnen zijn.
Deze garantie heeft geen invloed op de juridische rechten van de klant onder de nationale van kracht zijnde rechtsbevoegdheid
en in verband met de consumentsrechten ten opzichte van de verkoper, bekrachtigd met het contract van aankoop/verkoop.
Deze garantie geldt in Europa en is de enige kenbaar gemaakte garantie, geleverd door Nolan® in verband met de verkoop
van haar producten. Deze schaadt de rechten van de koper niet, en zijn voorzien in de Richtlijn 1999/44/CE.
Deze garantie schaadt de rechten van de consument, voorzien door de wet, niet, en vooral wat voorzien is in het vergelijkend
Wetsdecreet van 2 februari 2002 n. 24.
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