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SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO

Parabéns por ter adquirido um produto Nolan N-Com.
N-Com Basic Kit2 foi construído utilizando a mais avançada tecnologia e os
melhores materiais. Os longos testes e o desenvolvimento meticuloso do
sistema permitiram alcançar a mais alta qualidade de áudio.
O sistema N-com Basic Kit2 é o equipamento de base para um dos
sistemas de comunicação da linha Nolam N-Com.
N-Com Basic Kit2 pode ser montado unicamente em capacetes Nolan
predisposto para N-Com.
--------------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIAS NORMATIVAS
O produto Basic Kit2 da linha N-Com está de acordo com as diretivas CEE.

EMC 2004/108
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1. ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA
Leia atentamente o presente manual de instruções, além dos manuais de instruções
dos outros dispositivos N-Com que terá que juntar ao Basic Kit2. Leia abaixo as
normas básicas. 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 Basic Kit2 comporta um aumento de peso
de cerca 60g que se juntará ao peso do capacete e dos restantes acessórios.
Advertência: As partes electrónicas do sistema N-Com no interior do capacete não
são impermeáveis. Evite, deste modo, que o interior do capacete se molhe,
incluindo o forro interno, 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 ao ar livre. Desligue o conector da bateria e enxugue.
1.1.

Segurança na estrada

Obedeça sempre às regras de trânsito em vigor. Enquanto conduzir o motociclo, as
suas mãos devem estar sempre ocupadas com a condução do veículo. Todas as
operações com o sistema N-Com têm de ser feitas com o veículo parado. Em
particular:


Active a função de atendimento automático do telemóvel (consultar instruções
do telemóvel). Se o telemóvel não tiver esta função, pare o veículo numa área
segura, de acordo com as regras de trânsito e atenda a chamada.



Não efectue chamadas enquanto conduz. Pare o veículo num lugar seguro,
respeitando o código da estrada. E efectue, então, a chamada.



Regule o volume de som para que este não o incomode ou distraia durante a
condução e, ao mesmo tempo, permita ouvir distintamente os ruídos de fundo.



Não manuseie o telemóvel ou outros dispositivos ligados ao N-Com enquanto
conduz.
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1.2.

Respeite sempre as regras de trânsito e não se esqueça que a condução da moto
deverá ter sempre prioridade em detrimento de qualquer outro tipo de acção
enquanto estiver a conduzir.
Ligação do sistema em ambiente seguro



Quando utilizar o sistema N-Com, respeite todas as instruções e indicações
relativas ao uso de telemóveis



Não ligue o telemóvel ou o sistema N-Com quando o seu uso for proibido ou
quando o aparelho causar interferência ou ainda situações de perigo.



Desligue-o durante o reabastecimento de combustível. Não utilize o sistema NCom nas estações de serviço. Não utilize o dispositivo perto de materiais
combustíveis ou de produtos químicos.



Desligue-o quando estiver próximo de materiais explosivos.

1.3.

Interferências

Todos os telemóveis e os dispositivos com transmissão de sinal sem fio estão sujeitos
a interferências que podem influenciar o desempenho do aparelho ligado a estes. Tais
interferências não devem ser atribuídas a um defeito do sistema N-Com.
1.4.

Correcta utilização

Use o dispositivo somente na posição correcta, tal como descrito na documentação do
produto. Não tente desmontar, violar ou modificar nenhuma das partes do sistema NCom.
Atenção: Regule o volume do sistema N-Com (se disponível) e das fontes de áudio a
este ligadas antes de utilizar o sistema na estrada.
Atenção: O uso do volume muito elevado pode danificar a sua audição.
Atenção: Regule o volume do sistema N-Com (se disponível) e das fontes de áudio a
este ligadas de forma a evitar a reprodução áudio com o volume elevado. A
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exposição constante a volumes de som demasiado elevados pode danificar a sua
audição.
Atenção: Uma incorrecta instalação do sistema
características aerodinâmicas e de segurança
condições perigosas. Instale o sistema N-Com
fornecidas na documentação do produto. Em
revendedor N-Com.

no capacete pode alterar as
do próprio capacete, criando
de acordo com as instruções
caso de dúvida, contacte um

Atenção: A audição de outros aparelhos não deve influenciar na condução do veículo,
que tem prioridade absoluta. Fazer todas as operações nos aparelhos electrónicos
e no sistema N-Com com o veículo parado, respeitando o Código da Estrada.
1.5.

Profissional qualificado

Somente um profissional qualificado pode efectuar intervenções de assistência técnica
neste produto. Em caso de mau funcionamento, dirija-se sempre ao seu revendedor.
O capacete é um dispositivo de segurança, logo, a violação do mesmo e/ou do
sistema electrónico instalado no seu interior, além de cancelar a garantia do produto,
pode ser perigosa.
1.6.

Acessórios e baterias

 Use exclusivamente o tipo de bateria, carregador de baterias e acessórios
aprovados pela Nolan para cada modelo específico.
 A utilização de tipos de bateria diferentes dos recomendados poderia ser perigosa,
além de cancelar a garantia. Para a disponibilidade dos acessórios aprovados, dirijase ao seu revendedor.
 Quando se conecta o cabo de alimentação de qualquer acessório ou o carregador de
bateria, é necessário segurar e puxar a ficha, não o cabo.
 Não utilize as baterias para fins que não sejam aqueles prescritos.
 Nunca utilize carregadores de baterias ou baterias que estejam danificadas.
 Não provoque curto-circuito na bateria.
 Mantenha a bateria a uma temperatura entre 0° / +45°C (carregando); 20° / +60 °C (em utilização).
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 Perigo de incêndio ou explosão: não atire as baterias para o fogo e não as exponha
a altas temperaturas!
 Não coloque as baterias junto dos resíduos domésticos. Elimine as baterias
respeitando as normativas locais.
 Não usar o capacete quando a bateria estiver em carga.
 O capacete nunca dever ser deixado ao alcance das mãos de crianças sem a
companhia de um adulto, para evitar que o eventual acesso às baterias de
alimentação possa provocar graves danos à saúde.
1.7.

Eliminação

Para remover o sistema do Capacete leia o presente manual de instruções e aqueles
relativos a outras partes do sistema N-Com. Uma vez removido o sistema, elimine-o
de acordo com as seguintes indicações:
A presença duma lata de lixo com rodas barrada assinala que no âmbito
da União Europeia o produto está sujeito à recolha especial no fim da sua
vida útil (directiva europeia 2002/96/EC).
Não deite fora estes produtos juntamente com os resíduos urbanos
indiferenciados.



A correcta eliminação dos aparelhos obsoletos contribui para prevenir possíveis
consequências negativas para a saúde humana e para o meio ambiente.
Para informações mais detalhadas sobre a eliminação de aparelhos obsoletos,
contacte os serviços municipais, um serviço de eliminação de detritos ou a loja
onde foi comprado o produto.
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2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Basic Kit2 e suporte de
bateria

Placa base

Esponja para o
Microfone

8

Microfone removíve

Sistema de cablagem

Adesivos de fixação para Adesivos de fixação para
o microfone
o bateria

Discos "Velcro"
adesivos

Suporte do
microfone

Parafuso

Chave

3. INSTALAÇÃO DO BASIC KIT2
Você pode baixar o vídeo de instalação no site www.n-com.it na seção “Download”.
3.1.

Operações preliminares

Fig. 1

Fig. 2



Remova a tampa de protecção “N-Com”, colocada na calota do capacete e abra a
queixeira do mesmo.



Remova as almofadas laterais, direita e esquerda, do capacete (veja as
instruções específicas no manual do capacete).



Remova os redutores de ruído das duas almofadas laterais e arranque as
inserções de plástico pré-cortadas.
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Fig. 3

Fig. 4



Remova a parte posterior do forro, puxando a almofada da nuca até se
desprenda da calota. (Fig. 3)



Coloque, provisoriamente, o forro fora do capacete (Fig. 4)

 Retire a tampa N-Com do friso do
capacete. Empurre a partir do interior
do capacete para facilitar a sua remoção
(Fig. 5).

Fig. 5
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Somente para capacetes integrais


Retirar a queixeira puxando a tira vermelha
apropriada.

Fig. 6



Fig. 7

Retirar as almofadas laterais de poliestireno,
direita
e
esquerda,
puxando-as
delicadamente para fora do capacete. É
possível abrir ligeiramente a calota do
capacete para agilizar a extracção das
almofadas.

Atenção: Caso as protecções em poliestireno
sejam danificadas durante a operação, dirija-se ao
revendedor
N-Com
para
efectuar
a
sua
substituição.
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3.2.

Instalação do microfone

Capacetes abríveis ou jet
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Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Prepare o microfone, introduzindo o suporte do microfone, tendo em atenção ao
seu correcto posicionamento (Fig. 8).

Nota: a parte plana da tira tem de ficar virada para cima, quando o microfone estiver
posicionado, como demonstrado na figura 9.


Posicione o microfone no seu suporte, como se vê na figura 10, prestando atenção
para que a tira florescente esteja virada para o interior do capacete.



Introduzir o parafuso e a anilha no suporte do microfone; usar a chave para
aparafusar o suporte do microfone à estrutura do capacete.

Capacetes integrais

Fig. 12

Fig. 13



Pegar a protecção em poliestireno (lado esquerdo) e posicionar o microfone no
encaixe apropriado, como ilustrado na Fig. 12, prestando atenção para que a tira
florescente permaneça virada para dentro do capacete (Fig. 13).



Fixar o microfone na protecção utilizado os “adesivos de fixação do microfone”
(Fig. 12).
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3.3.

Instalação da bateria

Somente para capacetes Abríveis/Jet
Se o sistema prevê o uso da bateria
antecipadamente, como descrito a seguir.

Fig. 14

recarregável,

é

necessário

instalá-la

Fig. 15



Ligar o cabo da bateria (vermelho+preto) à ficha existente no sistema de
cablagem (Fig. 14).



Colocar a bateria no seu suporte, introduzindo primeiro o lado com a saída dos
fios, mantendo os mesmos abaixo da lingueta de plástico (Fig. 15).

Fig. 16

14

Fig. 17





Fig. 18

Introduzir o conjunto de fichas na
guia de travamento dos cabos
localizada ao lado do suporte de
bateria (Fig. 16 e 17).
Se o sistema não contemplar o uso
da bateria recarregável, segurar o
sistema de cablagem e fixar a ficha
da bateria na guia de travamento
para cabos, colocada ao lado do
suporte de bateria (Fig. 18).

Somente para capacetes integrais


Posicionar a bateria no encaixe da
protecção em poliestireno esquerdo
e fixá-la utilizando a fita em velcro
(Fig. 19).

Fig. 19



Assim que o Basic Kit2 estiver preparado com acima descrito, pode ser montado
no capacete.
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3.4.

Instalação do Basic Kit2 no capacete

Fig. 20

Fig. 21



Posicionar o Basic Kit2 dentro do
capacete, conforme a figura 20-21,
junto ao encaixe N-Com presente na
calota.

Fig. 22


Olhando externamente para o capacete, enfie a lingueta de posicionamento
posterior no sulco A, como mostrado na figura; fixe, em seguida, a parte plástica
no capacete, alinhando o conector de 15 contactos com a abertura da calota (Fig.
23).



Pressione a partir do interior do capacete a área marcada com PUSH, até
encaixar o dente de segurança B (Fig. 23).
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Introduza os conectores no friso do
capacete: o mesmo terá que ser
ligeiramente
deformado
para
facilitar a introdução.



Encaixe a ficha do microfone no
Basic Kit2 (Fig. 25).

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25
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Fig. 26




Fig. 27

Antes de introduzir o altifalante no seu encaixe, aplicar o disco "Velcro" na
protecção em poliestireno (Fig. 26)
Encaixe o auscultador no seu local apropriado, criado na almofada de poliestireno
(Fig. 27).
Introduzir, novamente, a almofada de poliestireno (lado esquerdo), posicionando
o cabo na ranhura (Fig. 27)

Nota: Certifique-se que a almofada lateral está posicionada correctamente no seu
local apropriado, empurrando a aresta revestida para baixo da nervura presente na
calota (Fig. 28).
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Fixe o suporte da bateria do lado direito do capacete, alinhando os furos com os
pinos presentes na calota (Fig. 29).

Fig. 29

Fig. 28


Antes de introduzir o altifalante no seu encaixe, aplicar o disco "Velcro" na
protecção em poliestireno (lado direito).



Encaixe o auscultador no seu local apropriado, criado na almofada de poliestireno



Introduzir, novamente, a almofada de poliestireno (lado direito), posicionando o
cabo na ranhura.

Somente para capacetes integrais:


Introduzir a queixeira (lado do
microfone) colocando delicadamente o
microfone no encaixe apropriado.
Logo, apertar em correspondência da
tira vermelha até que se bloqueie a
queixeira no capacete (Fig. 30).

Fig. 30
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Fig. 31

Fig. 32



Introduza novamente o forro no local apropriado (veja as instruções específicas
no manual de utilização do capacete), encaixando a almofada da nuca (Fig. 31).



Posicionar ambas as almofadas laterais no local apropriado (veja instruções
específicas no manual do capacete) certifique-se que todas as molas têm pressão
e fazem click.

Fig. 33
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Fig. 34

No final da instalação, o capacete terá de se apresentar como na Fig. 33.
Uma vez que a instalação esteja completa, é possível introduzir os redutores de
ruído, fornecidos com o capacete. Com os redutores de ruído montados, o

volume de áudio dos altifalantes poderá ser consideravelmente ao volume
padrão.


Para utilizar os redutores de ruído, corte com uma tesoura o disco de esponja
pré-cortado. Introduzir, então, os redutores de ruído no capacete, fazendo com
que o velcro fixe ás almofadas laterais.

Nota: Verifique, cuidadosamente, o correcto posicionamento final das almofadas
laterais, puxando as correias de fixação para o interior do capacete de forma a
testar as molas de pressão.
Atenção: Certifique-se que não haja fios a sair do capacete ou do forro e que os
altifalantes estejam no local apropriado.
Atenção: Certifique-se sempre do correcto comprimento das correias de fixação e, se
necessário, regule-as novamente, seguindo as instruções do manual do capacete.
3.5.

Instalação da placa base

A placa base permite utilizar o basic kit sozinho, para se ligar a uma fonte áudio
externa ou a um telemóvel, ou, ainda, para ligação a um intercomunicador via cabo
colocado num outro capacete, equipado com um sistema N-Com.
De acordo com o tipo de ligação e do cabo utilizado, é necessário orientar
oportunamente a placa base:
Lado azul (MONO): utilizar para a ligação a um cabo de tipo Mono
(Multimedia wire ou Mobile wire), ou quando se conectar com um cabo a
um outro capacete equipado com Bluetooth Kit, Bluetooth Kit2, Intercom
Kit.

Lado vermelho (STEREO): utilizar para a ligação a um cabo de tipo
estéreo Multimedia Wire2 ou quando se conectar com um cabo a um
outro capacete equipado com Bluetooth Kit3 e versõe sucessivas..
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Nota: Utilizando um cabo Mono (Multimedia wire) com a placa base inserida no lado
vermelho (STEREO), será ouvido o sinal áudio somente do canal esquerdo.
Atenção: não utilizar nunca a Placa Base do lado VERMELHO (STEREO) quando se
conectar via cabo a um outro capacete equipado com Bluetooth Kit, Bluetooth
Kit2, Intercom Kit. O USO ERRADO PODE DANIFICAR O SISTEMA.

Fig. 35
Fig. 36
Posicione a parte posterior da placa base (Fig. 35) atrás da tampa de protecção
“N-Com”, em seguida empurre a placa base para o local apropriado até ouvir o
encaixe dos dentes de segurança (fig. 36);
Nota: A placa electrónica base tem um canto arredondado que permite inseri-la
sempre na posição correcta.

Reposicione a tampa de protecção “N-Com”, na calota. Introduzir primeiro a
parte posterior e, depois, apertar a parte anterior, até ouvir o encaixe dos
dentes.
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4. REMOÇÃO DO BASIC KIT2
Para remover o Basic Kit do capacete, retire
os auscultadores e as almofadas laterais,
conforme ilustrado nas operações de
montagem.
Retire, então, as almofadas de poliestireno.
Remova a placa de protecção (ou a e-box,
se usar Intercom kit ou Bluetooth Kit),
então vendo o capacete do exterior, solte o
conector de 15 vias através do dente de
protecção como ilustrado da figura.



Fig. 39
Após desencaixar o conector de 15 vias da calota, remova também a parte direita,
desencaixando o Basic Kit2 dos pinos da calota.
Retire agora todo o Basic Kit2 do capacete.

4.1.

Remoção da bateria (se houver)



Desencaixe
a
ficha
da
(vermelho+preto) da cablagem.



Retire a bateria, deformando ligeiramente
a parte inferior, como ilustrado na figura.



bateria

Se for necessário, empurre a bateria para
fora através
dos furos presentes no
suporte.

Fig. 40
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5. UTILIZANDO O BASIC KIT2 COM UM TELEMÓVEL
Os sistemas N-Com são predispostos para serem ligados a um telemóvel. Comprando
separadamente um cabo de ligação N-Com, específico para o seu telemóvel, é possível
utilizar o sistema N-Com com um simples auricular.
Os telemóveis vêm equipados com o seu próprio ajuste de volume. Regule o volume
do seu telemóvel de forma a obter o volume desejado antes de utilizar o sistema
enquanto conduz.
1.
2.
3.

Ligue o cabo Mobile Wire a ficha de ENTRADA (jack 3,5mm).
Ligue o cabo Mobile Wire ao telemóvel..
Certifique-se que no visor do telefone apareça o símbolo que assinala a
ligação com um auricular.
Nota: Para utilizar o Basic Kit juntamente com um outro sistema N-Com leia as
instruções específicas fornecidas com estes sistemas.
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.
Atenção: A audição de outros aparelhos não deve influenciar a condução do veículo,
que tem prioridade absoluta. Faça todas as operações nos aparelhos electrónicos e
no sistema N-Com com o veículo parado, respeitando o Código da Estrada.
Atenção: Regule o volume de som para que este não o incomode ou distraia durante
a condução e, ao mesmo tempo, permita ouvir distintamente os ruídos de fundo.
Atenção:Regule o volume do sistema N-Com (onde for previsto) e das fontes de áudio
a este ligadas antes de utilizar o sistema na estrada.
Atenção: Regule o volume do sistema N-Com (onde for previsto) e das fontes de
áudio a este ligadas para evitar a reprodução do áudio com o volume alto. O uso
do volume demasiado elevado pode provocar danos ao ouvido.
5.1.

Atender uma chamada telefónica

Atendimento automático
Configure o seu telefone para atender automaticamente quando estiver ligado a um
auricular. Quando receber uma chamada, poderá falar utilizando o microfone do Basic
Kit.
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Atendimento manual
Se o seu telefone não estiver equipado com a função de atendimento automático, pare
o veículo num lugar seguro, respeitando o código da estrada e atenda a chamada,
como habitualmente, através do seu telemóvel. Assim que atender a chamada ela será
automaticamente encaminhada para o seu capacete N-Com.
Atenção: Não atenda chamadas enquanto conduz.
5.2.

Fazer uma chamada telefónica

Pare o veículo em lugar seguro, respeitando o código da estrada. Efectue, então, a
chamada, como habitualmente, através do seu telemóvel. Assim que a chamada for
efectuada, a comunicação passa directamente para o capacete.
Atenção: Não faça chamadas enquanto conduz.
5.3.

Chamadas vocais

Alguns telemóveis permitem fazer chamadas por voz ou outras operações com
comando vocal, usando uma “palavra-mágica”. Se o seu telefone dispuser de tal
função, é possível, dizendo a palavra mágica previamente gravada, efectuar chamadas
ou activar funções.
Nota: Se o seu telemóvel permitir, é melhor gravar os comandos de voz directamente
do capacete. Isto facilitará o reconhecimento do comando vocal quando for feito
directamente do capacete.
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6. USO DE OUTRAS PERIFÉRICAS DE ÁUDIO
O N-Com Basic Kit permite ouvir diversos dispositivos de áudio, que deverão ser
ligados através de um cabo especial Multimédia wire (vendido separadamente).
Pode ouvir um MP3, um rádio FM, ligar a um sistema de navegação satélite (GPS), ao
sistema áudio da sua moto ou a um rádio para comunicação entre duas motos.
Consulte a lista de cabos Multimédia Wire e as suas possíveis ligações no site
www.n.com.it

Ligue a ficha de 3,5mm 4 pólos do cabo
Multimédia a ficha de entrada (IN – v.fig 41).
Ligue a outra extremidade do cabo ao
dispositivo áudio.
Uma fita colorida no cabo indica qual a ficha que
deverá ser ligada ao dispositivo áudio periférico.
Fig. 41

7. MANUTENÇÃO
O N-Com não necessita de especiais operações de manutenção.
Caso tenha usado o sistema debaixo de chuva, retire a e-box do local apropriado e
enxugue-a com ar quente. Enxugue as partes molhadas do capacete, prestando
particular atenção à zona dos contactos.
Se o sistema for molhado várias vezes, poderá criar ferrugem ou oxidar,
comprometendo dessa forma os contactos eléctricos.
Nestes casos, é recomendável limpar os contactos da ficha fixa na calota e do e-box
com um pouco de álcool ou produto antioxidante.
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8. GARANTIA LIMITADA
Com este CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA, Nolangroup garante ao comprador que o
produto, no acto da compra, não apresenta nenhum tipo de defeito de material e de fabrico.
Convidamo-lo a:


Ler as advertências de segurança e de correcta utilização.



Ler os termos e as condições da garantia.



Conservar o original do recibo de compra. Este deve ser apresentado em caso de reparações
cobertas pela garantia. Nestes casos o artigo deverá ser entregue na loja onde foi adquirido.

8.1.

Cobertura da garantia

Se qualquer defeito, coberto por este certificado de garantia limitada, for observado no período
até 2 (dois) anos desde a data da compra, referida no recibo, Nolangroup providenciará, através
da sua rede de distribuição e após a verificação do defeito, a reparação ou a substituição do
produto defeituoso. Nolangroup fornecerá todo o material e a mão-de-obra necessárias para
solucionar o problema verificado, excepto se o problema tiver sido causado por uma das exclusões
descritas no parágrafo seguinte ”Exclusões e limitações da cobertura da garantia”.

8.2.

Exclusões e limitações da cobertura da garantia

Esta garantia cobre unicamente defeitos de materiais e de produção. Nolangroup não pode ser
responsabilizada por defeitos do produto que possam ser atribuídos, total ou parcialmente, a
outras causas, incluídas, mas não limitadas a:
a)
Defeitos ou danos gerados pela utilização do produto em condições diferentes das
originalmente previstas.
b)
Danos causados por uso impróprio em não conformidade com normal funcionamento, de
acordo com as instruções de uso e manutenção do produto fornecidas pela Nolangroup
c)
Negligencia e normal desgaste dos componentes internos e externos;
d)
Qualquer dano causado por um acidente;
e)
Qualquer alteração efectuada ao capacete ou ao sistema N-Com pelo utilizador ou por
terceiros;
f)
Alterações de cor ou danos causados pela exposição a produtos químicos nocivos;
g)
O uso de acessórios incompatíveis que não façam parte da gama de produtos N-Com.
h)
Além disso, a garantia não cobre defeitos provocados por situações fortuitas, modificações
ou adaptações, causas de força maior ou danos provocados pelo contacto com líquidos.
i)
Os componentes internos do capacete não são e nem podem ser impermeáveis,
consequentemente, qualquer exposição inadequada à chuva, humidade, derramamento de
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j)

k)

l)

m)

n)
o)

alimentos e outros líquidos podem causar danos aos dispositivos electrónicos N-COM,
danos pelos quais Nolangroup não poderá ser responsável.
Esta garantia não inclui as peças sujeitas a desgaste tais como, a bateria recarregável e os
cabos utilizados para ligação entre os vários sistemas N-Com ou entre os sistemas N-Com
e outros dispositivos.
Visto que Nolangroup não fornece os sistemas em que os telemóveis trabalham, está não
se responsabiliza pelo funcionamento, disponibilidade, cobertura, serviços ou pela gama do
sistema acima.
Sempre que o produto for usado com acessórios ou equipamentos não fornecidos pela
Nolangroup,
esta
não
garantirá
o
correcto
funcionamento
da
combinação
produto/periférico, e não aceitará pedidos de reparação ou substituição ao abrigo da
garantia caso o produto seja utilizado de tal modo.
Nolangroup não se responsabilizará no caso do produto apresentar capacidades limitadas
devido ao modo de funcionamento dos telemóveis ou acessórios ou equipamentos não
fornecidos pela Nolangroup.
A violação da placa electrónica interna ou de outras partes do sistema N-com, anulará a
garantia.
Além disso, os defeitos cobertos por esta garantia não incluem todas as situações
específicas e subjectivas que podem surgir durante o uso activo deste capacete tais como,
por exemplo, problemas relacionados com o conforto durante a condução ou ruídos
aerodinâmicos.

Nolangroup não pode ser responsabilizada, de modo algum, por danos acidentais ou
consequências (incluindo, sem qualquer limitação, lesões a uma ou mais pessoas) ocasionados
pelo não cumprimento das obrigações derivadas desta garantia em relação aos produtos
Nolangroup.

8.3.

Validade desta garantia limitada

Esta garantia só é valida se o formulário de garantia incluído no fim deste livro estiver
devidamente e completamente preenchido com a seguinte informação:
1.
Código de identificação do produto
2.
Nome e carimbo do revendedor autorizado;
3.
Data de compra do produto;
4.
Nome e morada do comprador.
Nolangroup reserva-se o direito de não efectuar reparações em garantia, se as informações acima
descritas tiverem sido apagadas ou modificadas após a compra inicial do produto no revendedor.
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8.4.

Procedimento para o envio de eventuais reclamações

Para enviar qualquer reclamação, coberta por esta garantia, o comprador tem de notificar
directamente o revendedor em que o capacete foi comprado sobre o suposto defeito,
apresentando ao mesmo tempo o produto defeituoso, cópia do recibo de compra e do formulário
de garantia totalmente preenchido, conforme acima descrito.
ANTES DE CONTACTAR O REVENDEDOR, RECOMENDAMOS QUE LEIA ATENTAMENTE O MANUAL
DE UTILIZAÇÃO FORNECIDO COM O PRODUTO.
AO FIM DE 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DA DATA DE COMPRA, ESTA GARANTIA LIMITADA SERÁ
ANULADA, EM TODOS EFEITOS E PROPOSITOS.
As reparações realizadas, durante o período de garantia, não prolongam o período da mesma. Por
isso, em caso de substituição do produto ou de um dos seus componentes, não se dará início a um
novo período de garantia, a data de aquisição original do produto é que deverá ser tida em conta
para efeitos de garantia.
Somente para reparações e substituições dos componentes electrónicos, caso a Nolangroup
proceda à reparação ou a substituição do produto, este usufruirá do período de garantia igual à
parte residual da garantia original, ou de noventa (90) dias a partir da data de reparação
(considerando-se o período mais longo).
A reparação ou a substituição poderá ser feita com componentes regenerados com as mesmas
funcionalidades.
As peças ou os componentes substituídos tornar-se-ão propriedade da Nolangroup.
A PRESENTE GARANTIA ANULA E SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA ESCRITA OU VERBAL,
PREVISTA PELA LEI QUE SEJA DERROGÁVEL POR VONTADE DAS PARTES; EM PARTICULAR
NOLANGROUP NÃO DÁ NENHUMA GARANTIA DE COMERCIALIDADE OU DE IDONEIDADE COM
OBJECTIVOS PARTICULARES DO PRODUTO. EM CASO ALGUM, NOLANGROUP SERÁ RESPONSÁVEL
POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, TAIS COMO, A TÍTULO DE EXEMPLO E NÃO
TAXATIVO, PERDA DE LUCROS OU DANOS COMERCIAIS, NA MEDIDA EM QUE TAIS DANOS NÃO
SEJAM RECONHECIDOS PELA LEI.
A NOLANGROUP RESERVA-SE, A QUALQUER MOMENTO, O DIREITO DE MODIFICAR, SEM AVISO
PRÉVIO, AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, FUNÇÕES, COMPATIBILIDADE E SOFTWARE.
Alguns Países não permitem a exclusão ou a limitação de danos acidentais ou consequências, ou a
limitação da duração de garantias implícitas; portanto, as limitações ou exclusões precedentes
poderiam não vos ser aplicáveis.
A presente garantia não influi nos direitos legais do cliente sob a jurisdição nacional vigente e
sobre os direitos do consumidor perante o vendedor, regidos pelo contrato de compra e venda.
A presente garantia é valida em todo o território europeu e representa a única garantia expressa
fornecida pela Nolangroup em relação à venda dos seus produtos. A mesma não prejudica os
direitos dos quais o comprador é titular e expressamente previstos pela Directiva 1999/44/CE. A
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presente garantia não prejudica os direitos do consumidor previstos pela lei, e, em particular, os
previstos pelo Decreto de Lei de. 2 de Fevereiro de 2002 n. 24

8.5.

Identificação do produto

Os produtos N-Com são identificados através de um código
que permite a rastreabilidade e a identificação do produto.
O código de identificação encontra-se abaixo do código de
barras presente na embalagem do produto.
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9. FICHA DE REGISTO DA GARANTIA

Denominação do produto :

Basic Kit2

Código de identificação

Dados do comprador
Nome
Apelido
Morada

Telefone
e-mail

Carimbo do agente

Data de compra do producto
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Printed on recycled paper.

