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Lesen Sie bitte, zur richtigen Montage und zum ordnungsgemäßen Benutzen
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Carte électronique de base
Lire les instructions ci-après pour l'installer et l'utiliser correctement.
Tarjeta electrónica base
Lea las instrucciones a continuación para el correcto uso y montaje.
Placa eletrônica base
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Lees onderstaande instructies voor een correcte montage en gebruik.
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Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt.
N-Com Basic kit systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.
Gennemgribende tests og omhyggelig produktudvikling har ført til opnåelsen af den højeste lydkvalitet.
N-Com Basic Kit systemet er basisudstyret for en af kommunikationssystemerne i Nolan N-Coms produktlinie.
Basic Kit kan kun monteres på Nolan styrthjelme der er forberedt til N-Com
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1. OPLYSNINGER og SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt samt brugsanvisningerne for de andre N-Com kits, som du vil bruge sammen med
dit N-Com Basic kit. Læs de følgende enkle regler for rigtig brug. Manglende overholdelse af disse regler kan forårsage
farlige situationer.
Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, motorløb, væddeløbsbaner og lign.
Pas på: Installation af N-Com Basic kit systemet medfører en vægtforøgelse på cirka 90 gram udover vægten på styrthjelmen
og det andet tilbehør.
Oplysninger: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor at styrthjelmen
bliver våd indvendig, inklusive polstringshætten, for at undgå at beskadige systemet. Skulle det ske, at der kommer vand
ind i styrthjelmen, skal du tage N-com systemet og polstringshætten ud og lad det tørre i fri luft. Forbindelsen til batteriet
skal frakobles og tørre.
1.1. Normreferencer
Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer.
Basic Kit
Intercom Kit
Bluetooth Kit

I overensstemmelse med EU-direktivet 89/336/CEE.
I overensstemmelse med EU-direktiverne 73/23/CEE og 89/336/CEE.
Bluetooth systemet er fremstillet i overensstemmelse med de essentielle
sikkerhedskrav og øvrige forskrifter i EU-direktivet 99/5/CE.

Bluetooth er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc
1.2. Trafiksikkerhed
Respekter alle gældende love for kørsel på offentlig vej og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne kun være optaget
af at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet må kun foretages, når køretøjet holder stille.
Herunder i særdeleshed:
- Forindstil telefonen til automatisk besvarelse (se anvisningerne for telefonen for at foretage denne indstilling). Hvis telefonen
ikke er udstyret med denne funktion, skal du - før du svarer på et indkommende opkald - standse køretøjet på et passende
sted i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, hvorefter du kan besvare opkaldet.
- Foretag ingen opkald under kørslen. Stands køretøjet på et sikkert sted i overensstemmelse med færdselslovens
bestemmelser, hvorefter du kan foretage opkaldet.
- Reguler lydstyrken således, at den ikke forstyrrer eller distraherer dig under kørslen og samtidig giver dig mulighed for
tydeligt at høre eksterne lyde.
- Foretag ingen manøvrer med mobiltelefonen under kørslen.
- Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har højeste prioritet.
1.3.Tænding i sikre miljøer
- Ved anvendelse af N-Com skal alle begrænsninger og anvisninger i forbindelse med brug af mobiltelefoner respekteres.
- Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor anvendelsen er forbudt, eller hvor apparatet kan forårsage
forstyrrelser eller farlige situationer.
- Sluk apparatet under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold på benzintanken. Brug ikke
udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter.
- Sluk udstyret hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer.
74
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1.4. Sådan bruges produktet rigtigt
- Brug kun udstyret i normal stilling, som beskrevet i produktdokumentationen.
- Forsøg ikke at skille det ad, foretage indgreb, eller at ændre nogen del af N-Com systemet.
1.5. Kvalificeret personale
- Kun kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler.
- Styrthjelmen er et sikkerhedsprodukt, indgreb på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske system kan være
farligt og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien.
1.6. Tilbehør og batterier
- Brug udelukkende Nolan-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel.
- Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farligt og medfører bortfald af garantien.
- Henvend dig til din forhandler for en oversigt over disponibelt, godkendt udstyr.
- Når strømforsyningskablet trækkes ud fra ekstraudstyr eller batterioplader, skal du altid holde og trække i stikket og ikke i
selve kablet.
- Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne.
- Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede.
- Kortslut ikke batteriet.
- Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 10°C og 35°C.
- Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og lad dem aldrig udsættes for høje temperaturer!
- Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse med lokale
foreskrifter.
1.7. Skrotning
Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis systemet
skal fjernes fra styrthjelmen. Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger:
- Når et produkt er mærket med et symbol, der forestiller en skraldespand med et kryds over, betyder
det, at produktet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EC.
- Alle elektriske og elektroniske produkter bør skrottes separat i overensstemmelse med anvisningerne
for den kommunale affaldsordning, eller i de specifikke containere, som er opstillet af de lokale
myndigheder.
- Korrekt skrotning af udtjente apparater hjælper med at forebygge imod negative konsekvenser for
helbred og miljø.
- Smid aldrig batterier væk sammen med husholdningsaffald.
- Batterier samt elektriske og elektroniske komponenter skal adskilles og afleveres til de specifikke
indsamlingssteder, som er autoriseret til foretage skrotning af dette affald.
- For mere detaljerede oplysninger om skrotning af udtjente apparater kan du kontakte din kommune,
dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.
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2. TERMINOLOGI
Basic Kit N32

FIG. 1

Mikrofon

Forbindelsesled

Beskyttelsesplade

Fastspændingsstift

Basic Kit ledning

FIG. 2

Højtaler sæt

Elektronisk
basiskort

N32

Skumbeskyttelsesanordninger
til højtaler
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3. INSTALLATION
3.1. Installation af batteri (udelukkende for Intercom Kittet og Bluetooth Kittet)
FIG. 4

1. Placer batteriledningen (rød/sort), som vist på figuren 1, og anbring batteriet helt ind i dets sæde, ved at forcere en smule underlaget, som holder på
batteriet (Fig. 4).

FIG. 5

2. Tilslut batteriledningen (Rød+Sort) til konnektoren og indsæt ledningerne,
som vist på Fig. 5.

3.2. Fjernelse af batteriet (udelukkende for Intercom Kittet og Bluetooth Kittet)
FIG. 6

1. For at tage batteriet ud er det tilstrækkeligt at frakoble batteriopladerkablet
fra dets holder; herefter frakobles batterikablet (Rød+Sort) fra dets forbindelsesled. Hold hun-leddet fast og træk han-leddet ud (Fig. 6).

FIG. 7

1. Fjern roll-neck anordningen (ekstraudstyr) fra hjelmen (jf. de vedrørende
informationer i brugervejledningen for hjelmen) vha. af den særlige hængsel,
som befindes op hjelmens venstre side (Fig. 7).

3.3 Installation af Basic Kittet
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FIG. 8

2. Fjern nakkestøtten og fold den ind i hjelmen, som vist på figuren uden at
fjerne sidedelen af hovedtelefonen fra hætten (Fig. 8).

FIG. 9

3. Udgaver med roll neck: Hold den udvendige støtte i hånden og sæt ledningen ind i rillen, som befindes på hængsel underlaget af roll neck
anordningen (Fig. 9-10-11).
Udgaver uden roll-neck: Sæt ledningen ind, som vist på Fig. 12.

FIG. 10

FIG. 11

FIG. 12
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BEMÆRK: ledningen skal IKKE gå gennem hættens hul (Fig. 13).

FIG. 14

4. Kontroller, at fastspændingsstiften er sat på “OPEN” �
5. Indfør den øverste krog på Basic Kittet (Fig. 14) i den tilsvarende rille på
hætten.
6. Opstil stiften med det tilsvarende hul på hætten (Fig. 14).

FIG. 15

7. Spænd Basic Kittet fast til hætten, og lås det så på selve hætten ved at
dreje fastspændingsstiften med en mønt til “CLOSE” ��� (Fig. 15).
8. Klistr tætningspakningen (leveret sammen med Bluetooth kit og Intercom
Kit pakken) til basic kittet, som vist på figuren 15.
9. Tag fat i højtaler sættet og placer skumbeskyttelsesanordningerne på højtalerne.

FIG. 16

10. Forbered højtaler sættet til montering, som vist på figuren 16).

FIG. 17

11. Placer batteriets underlag i det tilhørende sæde, som befindes på bagsiden af
polystyren hætten (Fig. 17), uden at trykke det helt ind.
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FIG. 18

12. Forbind Basic Kit ledningen til konnektoren, som befindes bag ved den
venstre højtaler (Fig. 18).

FIG. 19

13. Sæt tungestykket på den venstre højtaler blidt ind i dets sæde, og anbring
fleks kablet mellem hætten og delen i polystyren (Fig. 19). Om nødvendigt,
udvid hætten en smule.
14. Fold Basic Kit ledningen sammen, og placer den under højtalerens skumbeskyttelsesanordning.
15. Tryk blidt på højtaleren, til den sidder godt fast i sædet.

FIG. 20

16. Sæt den højre højtaler ind på samme måde. Efter placeringen skal hjelmen
se ud, som vist på figuren (Fig. 20), med fleks kablet, der ligger mellem den
indvendige og den udvendige hætte.
Placer ledningen til ladning af batteriet langs med den højre side på kanten
af hætten.

FIG. 21

17. Fold nakkestøtte området ved at sætte det sorte tungestykke på nakkestøtten ind over batteriets underlag og fleks kablet (Fig. 21).

FIG. 22

18. Efter indsætningen, tryk nakkestøtten ind i det tilhørende sæde (Fig. 22).
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19. Kontroller, at høretelefonen er korrekt placeret på side- og frontområderne.
20. Hvis Roll-Neck anordningen er monteret, indsæt den (jf. de vedrørende informationer i brugervejledningen for hjelmen).
21. Når installationen er afsluttet, kontroller, at højtalerne er korrekt placeret: de skal være placeret godt til bunds i deres
sæde.
Pas på: Kontroller altid at hagebåndet har den rette længde og reguler det eventuelt igen i overensstemmelse med
de specifikke anvisninger i styrthjelmens brugsanvisning.
Oplysninger: Når Basic Kit er installeret indeni styrthjelmen, skal du kontrollere, at mikrofonen er placeret korrekt foran
munden; du kan regulere dette ved hjælp af den bøjelige stang. Når mikrofonen ikke skal bruges, kan den bøjes væk, så den
er placeret på en måde, der ikke generer. Ved indkommende opkald eller når mikrofonen skal bruges, bør du standse op og
justere mikrofonen til korrekt indstilling.
3.4 Installation og fjernelse af hovedkortet
FIG. 23

FIG. 23a

1. Fjern beskyttelsespladen “N-Com” og sæt hovedkortet ind på
bagsiden. Det elektroniske basiskort har et afskåret hjørne, så du
altid kan se, på hvilken måde det skal sættes rigtigt i. Efterkontroller
at alle hægter og knapper er klikket til og at basiskortet flugter med
de forgyldte knapper mod ydersiden (Fig. 23a - 23b).

FIG. 23b
FIG. 24

2. Anbring igen beskyttelsespladen, så det dækker N-Com monteringen I hjelmen. Sæt først den forreste del ind, skub herefter på
bagsiden indtil pladen klikker fast under tapperne.
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3.5. Fjernelse af Basic Kittet
1. Fjern roll-neck anordningen (ekstraudstyr). Fjern nakkestøtten og fold den ind i hjelmen uden at fjerne høretelefonens
sidedel fra hætten (Fig. 2).
2. Fjern højtalerne og batteriet blidt fra deres sæde, ved at løsne konnektoren, som befindes bag ved den venstre højtaler.
3. Drej fastspændingsstiften med uret til den er sat på “OPEN”
og træk Basic Kittet fra hætten ved at fjerne ledningen.
4. Sæt høretelefonen tilbage (jf. de vedrørende informationer i brugervejledningen for hjelmen) og placer roll-neck anordningen tilbage på hjelmen.
4. INDGANGE TIL FORBINDELSE AF LYDKILDER
Basic Kittet er udstyret med to konnektorer til ledningerne, som forbinder de forskellige anordninger, som kan anvendes
sammen med N-Com systemet.
FIG. 25

IN

OUT

- 3,5 mm forbindelsesled (Fig. 25 - IN): Audioindgang.
Dette kan anvendes til at forbinde en mobiltelefon (ved hjælp af ekstraudstyret Mobile Wire som beskrevet i afsnit 5) eller enhvert andet
audioudstyr eller en lydkilde (MP3-afspiller, navigationssystem, radio
bike-to-bike osv...) ved hjælp af det særlige Multimedia Wire kabel (se
afsnit 6).
- 2,5 mm forbindelsesled (Fig. 25 - OUT): Audioudgang.
Anvendes når der efter installation af systemerne Intercom Kit eller
Bluetooth Kit skal skabes forbindelse mellem Pilothjelmen og
Passagerhjelmen.

5. FSÅDAN FUNGERER BASIC KIT MED EN MOBILTELEFON (N-Com Mobile)
N-Com systemerne er forberedt til at blive forbundet med en mobiltelefon. Du kan separat købe et N-Com tilslutningskabel,
som passer specielt til din mobiltelefon, for således at kunne bruge N-Com systemet med samme funktion som en almindelig
øresnegl.
Bemærk: På grund af den store forskel i netsignaler kan der til tider opstå forstyrrelse i kabelforbindelsen, som ikke skyldes
N-Com systemet eller det anvendte kabel.
Bemærk: For at kunne anvende Basic Kit sammen med N-Com systemerne Intercom Kit eller Bluetooth Kit henvises til de
specifikke brugsanvisninger, som leveres sammen med disse systemer. N-Com systemerne Intercom Kit eller Bluetooth Kit
indeholder nemlig udover de nedenfor beskrevne funktioner en række yderligere specialfunktioner for disse systemer.
Bemærk: For at anvende funktionen N-Com Mobile forudsættes det, at styrthjelmen er udstyret med Basic Kit og at det
elektroniske basiskort er indsat i hjelmens holder.
Pas på: Aflytning af diverse udstyr må ikke få indflydelse på kørslen, der skal have førsteprioritet. Foretag derfor håndtering
af det elektroniske udstyr og af N-Com systemet mens køretøjet holder stille og i overholdelse af færdselsloven.
26
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Pas på: Mobiltelefoner har deres eget system til regulering af lydstyrken. Tilpas lydstyrkeniveauet for mobiltelefonen,
således at du har den ønskede lydstyrke, før du anvender systemet under kørsel.
Pas på: Ved meget høj lydstyrke risikerer du at blive distraheret under kørslen og kan forårsage faresituationer eller formindske
din mulighed for at opfange de eksterne lyde.
1. Tilslut ledningen Mobile Wire til forbindelsesleddet i INDGANG (3,5 mm indgangshul).
2. Tilslut ledningen Mobile Wire til mobiltelefonen.
3. Kontroller at der på telefonens display vises en ikon, der signalerer tilslutning til øresnegl.
5.1. Svar på et telefonopkald
- Automatisk besvarelse
Indstil din mobiltelefon til automatisk besvarelse,når du forbinder den til en øresnegl. Ved et indkommende opkald svarer
mobiltelefonen automatisk og du kan herefter tale gennem mikrofonen i Basic Kit.
- Manuel besvarelse
Hvis mobiltelefonen ikke har mulighed for automatisk besvarelse, skal du ved indkommende opkald standse køretøjet på
et sikkert sted i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser. Herefter kan du besvare opkaldet på normal måde
og tale gennem N-com systemet i hjelmen.
Pas på: Svar ikke på et telefonopkald under kørslen.
5.2. Foretag et telefonopkald
Stands køretøjet på et sikkert sted i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, og foretag herefter opkaldet som
du sædvanligvis gør med din mobiltelefon. Så snart du har kaldt op, overføres samtalen direkte til styrthjelmen.
Pas på: Foretag ingen opkald under kørslen.
5.3. Vokalopkald og avancerede funktioner
Visse mobiltelefoner har mulighed for at udføre vokalopkald eller andre operationer via vokalstyring ved brug af et "kodeord".
Hvis din telefon har denne funktion, er det muligt ved at udtale den forud registrerede kodeord at sende en kommando eller
udføre en vokalfunktion.
Bemærk: I forbindelse med telefoner, der har denne funktion, er det bedst at registrere vokalstyringerne direkte fra styrthjelmen.
Hermed er det nemmere at genkende den vokale kommando, når den afsendes direkte fra styrthjelmen.
6. ANVENDELSE AF ANDET AUDIOUDSTYR
N-Com systemet er forberedt til at kunne modtage lyd fra diverse audioudstyr, som tilsluttes ved hjælp af det tilhørende
'Multimedia wire' kabel (sælges separat).
Du har mulighed for at høre MP3, en FM radiostation, oprette forbindelse med et satellitnavigationssystem, osv.... ved at
bruge udgangen 3,5 mm, der sædvanligvis anvendes af sådant udstyr til forbindelse til høretelefoner.
Pas på: I overensstemmelse med færdselslovens regler, må aflytning af diverse udstyr ikke få indflydelse på kørslen, der
skal have førsteprioritet. Foretag derfor håndtering af det elektroniske udstyr og af N-Com systemet mens køretøjet holder
stille og i overholdelse af færdselsloven.
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Pas på: Ved meget høj lydstyrke risikerer du at blive distraheret under kørslen og kan forårsage faresituationer eller
formindske din mulighed for at opfange de eksterne lyde; reguler derfor til den ønskede lydstyrke, før du bruger systemet
under kørslen.
6.1 Tilslutning med Multimedia Wire
- Tilslutningsstykke 3 (3 poler - med rødt spændbånd) ved indgangen til audioudstyr (Fig. 2).
- Tilslutningsstykke 4 (4 poler) ved indgangen i styrthjelmen (Fig. 26).
Bemærk: De lyde, der kommer fra lydkilden, som er forbundet til styrthjelmen, høres både af piloten og af passageren. Hvis
passageren ikke har lyst til at høre med, kan forbindelsen til passageren afbrydes.
7. VEDLIGEHOLDELSE
Produktet har ikke brug for særlige vedligeholdelsesindgreb.
I tilfælde af at systemet er anvendt i regnvejr, skal e-box'en afmonteres fra sin holder og tørres med varm luft. Aftør de ydre
våde dele på styrthjelmen, specielt i kontaktområderne.
Hvis systemet udsættes for vand indtil flere gange, kan der have ophobet sig oxid, som forhindrer den elektriske kontakt.
I dette tilfælde er det godt at rense forbindelsesleddets kontaktflader på hjelmen og på e-box'en med sprit eller et
antioksidantmiddel.
8. BEGRÆNSET GARANTI
Med dette "BEGRÆNSET GARANTIBEVIS" yder Nolan® køberen garanti for, at produktet på købstidspunktet er fri for materialeog fabrikationsfejl.
Du bedes venligst:
- Gennemlæse sikkerhedsoplysningerne og anvisninger til korrekt brug.
- Læse garantibestemmelserne og -betingelserne.
- Opbevare din originale købskvittering. Det er påkrævet at fremvise denne i tilfælde af reparation under garantidækning. I
sådanne tilfælde skal produktet indleveres til forhandleren, hvor du har købt det.
8.1 Garantidækning
Hvis nogen som helst fejl, som dækkes af denne begrænsede garanti, forekommer indenfor 2 (to) år fra købsdatoen på
kvitteringen, vil Nolan® gennem sit forhandlernet, efter at fejlen er undersøgt, foretage reparation eller udskiftning af det
defekte produkt. Nolan® dækker alle omkostninger til materialer og arbejdstid, som anses for rimelige og nødvendige, med
henblik på udbedring af den anmeldte fejl, med undtagelse af skader forårsaget af en af grundene nævnt i det efterfølgende
afsnit om "Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen".
8.2 Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen
Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl. Nolan® kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl der helt eller delvist
er forårsaget af nogen anden grund, herunder men ikke begrænset til:
a) defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold.
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b) skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af Nolan® udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet.
c) skødesløshed og normalt slid på interne og eksterne dele;
d) enhver skade som følge af en ulykke;
e) enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller N-Com systemet af brugeren eller af tredjemand;
f) farveændring eller skader forårsaget af udsættelse for skadelige kemiske produkter;
g) brug af ukompatibelt ekstraudstyr, der ikke er en del af N-Com produktprogrammet.
h) Ydermere dækker garantien ikke produktdefekter forårsaget af tilfældige årsager, af ændringer eller tilpasninger, på
grund af force majeure eller skader opstået som følge af kontakt med væsker.
i) Styrthjelmens interne dele er ikke og kan ikke gøres vandtætte, og derfor kan skødeløs udsættelse for regnvand, fugt,
madvarer eller andre væsker forårsage skader på N-Com's elektroniske dele, som Nolan ikke kan holdes ansvarlig for.
j) Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr, er udelukket fra
garantidækningen.
k) Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolan®, kan denne ikke holdes ansvarlig for funktion,
tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud i dette system.
l) Såfremt produktet anvendes sammen med tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke leveres af Nolan®, kan Nolan® ikke garantere korrekt funktion af kombinationerne produkt/tilbehør, og kan heller ikke acceptere at dække omkostninger for teknisk
assistance i tilfælde af, at produktet anvendes på denne måde.
m) Nolan® kan ikke holdes ansvarlig for produktets eventuelt begrænsede funktionsevne forårsaget af funktionsmåder for
mobiltelefoner, andet tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er leveret af Nolan®.
n) Indgreb på det interne elektronikkort eller på andre dele i N-Com systemet forårsager bortfald af garantien.
o) Denne garanti dækker ydermere ikke defekter, som opstår på grund af specifikke situationer, der måtte opstå i forbindelse
med brug af styrthjelmen, som eksempelvis komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller støj.
Nolan® kan ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden begrænsninger
personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende Nolan® produkterne.
8.3 Den begrænsede garantis gyldighed
Denne garanti er kun gyldig, såfremt den ved købet udleverede registreringsformular udfyldes i alle punkter og forsynes med:
1) 1) produktnavn;
2) den autoriserede forhandlers navn og stempel;
3) produktets købsdato;
4) købers navn og adresse.
Nolan® forbeholder sig ret til ikke at udføre garantireparationer, såfremt disse informationer er slettet eller ændret efter det
oprindelige køb hos forhandleren.
8.4 Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer
For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte til
forhandleren, hvor styrthjelmen er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet,
købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor.
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FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR
PRODUKTET OMHYGGELIGT.
EFTER 2 (TO) ÅR FRA KØBSDATOEN OPHØRER GYLDIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I ENHVER FORSTAND.
Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning af produktet
eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt eller produktdelen,
hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende.
I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolan® står for reparationen eller udskiftning af
produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige garantis resterende
dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige).
Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne.
Udskiftede dele eller komponenter er Nolan®'s ejendom.
NÆRVÆRENDE GARANTI ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER ANDEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI, DER
LOVLIGT KAN FRAVÆLGES AF PARTERNE; I SÆRDELESHED YDER NOLAN® INGEN SPECIFIK GARANTI FOR PRODUKTETS
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NOLAN® KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES
ANSVARLIG FOR ULYKKER ELLER FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS OG IKKE AT BETRAGTE SOM UDTØMMENDE KUNNE
VÆRE TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELLE TAB, HVOR SÅDANNE SKADER IKKE ANERKENDES AF GÆLDENDE LOV.
NOLAN® FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE EGENSKABER,
FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE.
I nogle lande er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse uhelds- og følgeskader samt at begrænse underforståede
garantiperioder; i så tilfælde finder begrænsninger og udelukkelser i de foregående afsnit ikke anvendelse.
Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på forbrugerens
rettigheder overfor forhandleren, som fastsat i købs/salgs kontrakten.
Nærværende garanti har gyldighed i hele Europa og er eneste udtrykkelige garanti udstedt af Nolan i forbindelse med salg af
firmaets produkter. Garantien tilsidesætter ikke køberens lovlige rettigheder som udtrykkeligt foreskrevet af direktivet
1999/44/CE.
Nærværende garanti tilsidesætter ikke forbrugerens lovsikrede rettigheder, herunder i særdeleshed som foreskrevet af
lovbekendtgørelsen af 2. februar 2002, nr. 24.
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