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Scheda elettronica base
Leggi le istruzioni di seguito riportate per il suo corretto montaggio e utilizzo.

Basic electronic card
Read the instructions below for proper assembly and use.

Elektronische Schaltkarte
Lesen Sie bitte, zur richtigen Montage und zum ordnungsgemäßen Benutzen
der Karte, die folgenden Anleitungen.

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
Leia as instruções abaixo para a correta montagem e uso.

Elektronische basiskaart
Lees onderstaande instructies voor een correcte montage en gebruik.
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Basic electronic card
Read the instructions below for proper assembly and use.

Elektroniske base-kortet
Les instruksjonene som følger for riktig montering og bruk.
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Gratulerer med kjøp av et Nolan N-Com produkt.
N-Com Basic kit, er bygget med de mest moderne teknologiene og de beste materialene. Lange tester og grundig
systemutvikling har gjort det mulig å nå den høyeste audiokvaliteten.
N-Com Basic Kit systemet er et basisutstyr for et av kommunikasjonssystemene til Nolan N-Com linjen. 
Basic Kit kan kun monteres på Nolan-hjelmene som er forberedt for N-Com

1. VARSLER og SIKKERHET
1.1. Normative henvisninger

1.2. Trafikksikkerhet

1.3. Bruk i sikre områder

1.4. Korrekt bruk

1.5. Kvalifisert personale

1.6. Tilbehør og batterier

1.7. Kassering

2. TERMINOLOGI

3. INSTALLASJON
4.1. Installasjon av batteriet (bare for Intercom

Kit og Bluetooth Kit)

3.2. Fjerning av batteriet (bare for Intercom Kit

og Bluetooth Kit)

3.3. Installasjon av Basic Kit

3.4. I nstallasjon og fjerning av hovedkortet.

3.5. Fjerning av Basic Kit.

4. INGANGER FOR TILKOBLING LYDKILDER

5. FUNGERING AV BASIC KIT MED 

MOBILTELEFON (N-Com Mobile)

5.1. Svare på et telefonanrop

5.2. Gjøre et anrop

5.3. Stemmeanrop og avanserte funksjoner

6. BRUK AV ANNET AUDIO-PERIFERUTSTYR

6.1. Forbindelse med Multimedia Wire

7. VEDLIKEHOLD

8. BEGRENSET GARANTI

8.1. Garantidekning

8.2. Unntak og begrensinger av dekning

8.3. Gyldighet for denne begrensede garantien

8.4. Prosedyre for å sende eventuelle 

reklama sjoner

9. SKJEMA FOR GARANTIREGISTRERING

INDEKS
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1. VARSLER og SIKKERHET
Les grundig denne instruksjonsbrosjyren, likedan instruksjonsbrosjyren til de andre kit N-Com som skal brukes sammen
med N-Com Basic kit. Les de enkle normene som følger. Mangel på etterfølging av disse normene kan forårsake farlige
situasjoner.

Oppmerksomhet: Produktet kan ikke brukes i offisielle og uoffisielle konkurranser, motorsykkelrace, løp og tilsvarende.

Oppmerksomhet: Installasjonen av N-Com Basic kit- systemet tilsvarer en vektøkning på ca. 90 g i forhold til hjelmen og
det andre tilbehøret.

Advarsel: De elektroniske delene av N-Com-systemet som er inni hjelmen er ikke vanntette. Unngå derfor at den indre delen
av hjelmen blir våt, inkludert fyllet, for ikke å risikere at systemet blir ødelagt. Hvis den indre delen av hjelmen blir våt, fjern
N-Com-systemet og fyllet i hjelmen og heng det opp til tørk. Frakoble konnektoren fra batteriet og tørk.

1.1. Normative henvisninger
Produktene til N-Com sin linje følger følgende normer:

Basic Kit Ifølge direktiv 89/336/CEE.
Intercom Kit Ifølge direktivene 73/23/CEE og 89/336/CE.
Bluetooth Kit Systemet Bluetooth følger alle vesentlige sikkerhetskrav og de andre 

paragrafene i 99/5/CE-Direktivet.

Bluetooth er et varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc

1.2. Trafikksikkerhet
Respekter alle lovene som regulerer veitrafikken. Mens kjøring pågår, bør hendene brukes til kjøring av kjøretøyet. 
Hver operasjon som skal utføres på N-Com-systemet bør utføres mens kjøretøyet er i ro.
Særskilt:

- Forbered telefonen for automatisk svar (se telefoninstruksjonene for å utføre dette). Hvis telefonen ikke har denne funksjonen,
må du, før du svarer på anropet, stoppe kjøretøyet på et sikkert sted, i følge gjeldende trafikkregler, svar deretter på
anropet på vanlig måte.

- Ikke ring i telefonen mens du kjører. Stopp kjøretøyet på et sikkert sted i følge gjeldende trafikkregler, og så kan du ringe.
- Juster lydstyrken slik at du ikke blir forstyrret eller distrahert mens du kjører og samtidig slik at du hører godt lyder utenfor.
- Ikke bruk mobiltelefonen mens du kjører.
- Uansett følg gjeldende trafikkregler og motorsykkelkjøringen har absolutt prioritet.

1.3. Bruk i sikre områder
- Ved bruk av N-Com følg alle restriksjoner og indikasjoner relatert til bruk av mobiltelefoner. 
- Slå ikke på mobiltelefon eller N-Com-systemet når det er forbudt å bruke den eller når apparatet kan forårsake interferens

eller farlige situasjoner.
- Slå av mens du fyller på drivstoff. Bruk ikke N-Com-systemet på bensinstasjonene. Bruk ikke apparatet i nærheten av 

brennbare eller kjemiske produkter.
- Slå av i nærheten av eksplosive materialer 
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1.4. Korrekt bruk 
- Bruk apparatet kun i normal posisjon, som beskrevet i dokumentasjon relatert til produktet.
- Prøv ikke å demontere, ta på eller modifisere noen av delene av N-Com-system.

1.5. Kvalifisert personale 
- Kun kvalifisert personale kan utføre tekniske tjenester på dette produktet. I tilfelle av funksjonssvikt ta alltid kontakt med

vår pålitelige leverandør.
- Hjelmen er et sikkerhetsprodukt, berøring av hjelmen og/eller av det interne elektroniske systemet, i tillegg til å forårsake

tap av produktgarantien, kan være farlig.

1.6. Tilbehør og batterier  
- Bruk kun batterier, batteriladere og tilbehør godkjent av Nolan for denne apparatmodellen.
- Bruk av andre typer enn de anbefalte kan være farlig og forårsake tap av enhver garanti.
- For å kunne disponere godkjent tilbehør, ta kontakt med vår leverandør.
- Når man frakobler strømkabelen fra et hvilket som helst tilbehør eller batteriladeren, hold og ta ut stikkontakten og ikke

kabelen.
- Bruk ikke batteriene til andre formål enn dem som er forskrevet. 
- Bruk aldri batterilader eller batterier som er ødelagte.
- Ikke kortslutt batteriet.
- Behold batteriet ved temperaturer mellom 10 °C og 35 °C. 
- Fare for brann eller eksplosjon: Ikke kast batteriene i flammer og ikke eksponer dem for høye temperaturer! 
-Ikke kast batteriene i husavfallet. Kasser batteriene i forhold til gjeldende regelverk på stedet. 

1.7. Kassering
Bruk denne instruksjonsbrosjyren og instruksjonsbrosjyren til de andre delene av N-Com-systemet for å ta systemet ut av
Hjelmen. Etter at systemet er tatt ut, kasser ifølge følgende indikasjoner:

- Når symbolet av en søppelkasse med et kors på blir vist, betyr dette at produktet er dekket av det
europeiske direktivet 2002/96/EC.

- Alle elektriske og elektroniske produkter bør kastes separat fra vanlig avfall, og kastes i containere
for spesialavfall som er satt opp av kommunen.

- Korrekt kassering av foreldete apparater er med på å forebygge mulige negative konsekvenser for
menneskelig helse og miljø.

- Ikke kast batteriet i husavfallet.
- Batteri, elektriske og elektroniske komponenter bør demonteres, sorteres og leveres til spesielle

miljøstasjoner.
- For mer detaljert informasjon angående kassering av foreldet utstyr, ta kontakt med kommunen,

tjenesten for avfall eller butikken hvor produktet ble kjøpt.
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2.  TERMINOLOGI

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

Konnektor

Mikrofon

Festetapp

Kabel for Basic Kit

Sikringsplaten

Basic Kit N32

Høytalersett

Svamper
høytalere

N32Elektroniske
base-kortet
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3. INSTALLASJON
3.1. Installasjon av batteriet (bare for Intercom Kit og Bluetooth Kit)

1. Batterikabelen plasseres (rød/svart) som vist på figur 1, etterpå stikkes bat-
teriet helt ned i batteriinnfatningen, med lett formendring av batteriholderen
(Fig. 4).

2. Forbind batterikabelen (rød/svart) med bindepunktet, idet du plasserer
kablene som vist på Fig. 5.

3.2. Fjerning av batteriet (bare for Intercom Kit og Bluetooth Kit)

1. For å ta batteriet ut er det nok å ta ut den lille kabelen som brukes for å lade
batteriet; og så ta den lille batterikabelen (rød+svart) fra den angitte konnek-
toren. Behold hun-konnektoren festet og skyv han-delen (Fig. 6).

3.3 Installasjon av Basic Kit

1. Fjern nakkebeskyttelsen (hvis forhånden) fra hjelmen (se detaljerte instruk-
sjoner i bruksanvisningen av hjelmen) med bruk av det spesielle glidelåset
som befinner seg på den venstre siden av hjelmen (Fig. 7).

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7
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FIG. 8

FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11

FIG. 12

2. Trekk ut nakkebeskyttelsen og brett den mot innsiden av hjelmen som vist
på figuren uten å trekke ut sidedelen av hetta fra det indre skallet (Fig. 8).

3. Versjoner med nakkebeskyttelse: Hold den ytre holderen i hånden og
stikk kabelen gjennom hullet som befinner seg på glidelåsholderen på
nakkebeskyttelsen (Fig. 9-10-11).

Versjoner uten nakkebeskyttelse: Før kabelen som vist på Fig. 12.
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MERK: Kabelen skal IKKE føres gjennom hullet i det indre skallet av
hjelmen (Fig. 13).

4. Verifiser at festetappen befinner seg i posisjon “OPEN” �

5. Før inn Basic Kitens øvre festeanordning (Fig. 14) inn i den overensstem-
mende rillen på det indre skallet. 

6. Reguler tappen til det tilsvarende hullet som befinner seg på det indre
skallet (Fig. 14).

7. Hak fast Basic Kiten på det indre skallet og blokker den der, mens festetap-
pen dreies i posisjon “CLOSE” �       med hjelp av en mynt (Fig. 15).

8. Lim tettningsmaterialet (levert i samme pakken som Bluethooth og
Intercom Kit) på Basic Kiten, som vist på Fig. 15.

9. Ta høytalersettet og legg svampen som beskyttelse på høytalerne.

10. Forbered høytalersettet for montasjen, som vist på figur (Fig. 16).

11. Plasser batteriholderen i den spesifikke innfatningen som befinner seg på
baksiden av det indre skallet av polystyren (Fig. 17) uten å skyve den helt inn.

FIG. 13

FIG. 14

FIG. 15

FIG. 16

FIG. 17
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12. Fest kabelen til Basic Kiten i inngangen som befinner seg bak den venstre
høytaleren (Fig. 18).

13. Sett klaffen til den venstre høytaleren forsiktig på dens behørige sted,
anbring ledningen mellom det indre skallet og polystyren (Fig. 19). Hvis det
er nødvendig, kan det indre skallet utvides litt.

14. Fold Basic Kit kabelen sammen og plasser den under svampen som omgir
høytaleren.

15. Skyv høytaleren forsiktig inntil den inntar den riktige posisjonen.

16. Sett inn den høyre høytaleren på den samme måten, på slutten av opera-
sjonen må hjelmen presentere seg som figur (Fig. 20), med ledningen
plassert mellom det indre skallet og det ytre skallet.

Plasser kabelen for batterioppladning langs den høyre kanten av det indre
skallet.

17. Fold sammen delen med nakkebeskyttelsen ved å føre den svarte klaffen
til nakkebeskyttelsen bak batteriholderen og ledningen (Fig. 21).

18. Når den er i riktig posisjon, skyves nakkebeskyttelsen inn i dens behørige
plass (Fig. 22).

FIG. 18

FIG. 19

FIG. 20

FIG. 21

FIG. 22
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19. Kontroller den riktige posisjonering av hodetelefonene på sidene og frontalt. 
20. Hvis tilgjengelig, sett nakkebeskyttelsen inn på nytt (se detaljerte instruksjoner i bruksanvisningen av hjelmen).
21. Foreta verifisering av riktig posisjonering av høytalerne etter fullført installasjon, disse må være innsatt helt i bunnen på

den spesifikke innfatningen.

Oppmerksomhet: Sjekk alltid at det er riktig lengde på hakeremmen og reguler eventuelt på nytt med hjelp av alle
spesifikke instruksjoner til hjelmen.

Advarsel: Når du har installert Basic Kit inni hjelmen, sjekk at mikrofonen er riktig plassert foran munnen, eventuelt juster
den slik at den kommer i riktig posisjon. Når mikrofonen ikke er i bruk, er det mulig å justere den slik at den kommer i en
behagelig posisjon. Når man blir oppringt, eller når det er nødvendig å bruk mikrofonen, stopp og sett den i riktig posisjon.

3.4 Installasjon og fjerning av hovedkortet 

1. Fjern beskyttelsesplaten ”N-Com” og sett inn hovedkortet på baksiden.
Det elektroniske base-kortet har en rund kant som gjør at det alltid
settes inn på riktig måte. Sjekk at alle klipsene er festet at kortet er flatt
og at de gyldne kontaktene er mot utsiden (Fig. 23a - 23b). 

2. Sett sikringsplaten på plass igjen på “N-Com”-lokket på hjelm-
hetten. Sett først inn den fremste delen og press deretter den
bakre delen til tennene festes.

FIG. 23

FIG. 24

FIG. 23a FIG. 23b
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3.5. Fjerning av Basic Kit
1. Fjern nakkebeskyttelsen (hvis forhånden).
2. Trekk ut nakkebeskyttelsen og brett den mot innsiden av hjelmen uten å trekke sidedelen av hetta ut av det indre skallet

(se Fig. 2).
3. Fjern forsiktig høytaleren og batteriet ut av den spesifikke innfatningen, mens bindepunktet som befinner seg bak den

venstre høytaleren, kobles fra.
4. Drei festetappen i rotasjon med urviseren inntil den når posisjonen “OPEN” og løs Basic Kiten fra det indre skallet

samtidig som ledningen dras ut.
5. Innrett komfort hetten på nytt (se detaljerte instruksjoner i bruksanvisningen av hjelmen) og anbring.

4. SPOR FOR TILKOBLING LYDKILSER
Basic Kiten er utstyrt med to innganger for mottagelse av forbindelseskabler med nettverksenheter, egnet til systemet N-Com.

- Konnektor 3,5 mm (Fig. 25 - IN): Lydinngang.
Kan brukes for å koble en mobiltelefon (ved å bruke Mobile Wire til-
behøret som beskrevet i par. 5) eller en lydkilde (MP3 spiller, satelitt-
navigasjon, radio “sykkel-til-sykkel” osv.…) ved å bruke en spesiell
ledning av type Multimedia Wire (se avsnitt 6). 

- Konnektor 2,5 mm (Fig. 25 - OUT): Lydutgang.
Er brukt ved installasjon av Intercom Kit eller Bluetooth Kit-systemer,
pilothjelmen kobles til passasjerhjelmen.

5. FUNGERING AV BASIC KIT MED MOBILTELEFON (N-Com Mobile)

Det er mulig å koble N-com- systemene til en mobiltelefon. Når du kjøper en koblingskabel N-Com separat, spesifikk for din
mobiltelefon, er det mulig å bruke N-Com-systemet som en enkel hodetelefon.

Merk: Pga. variabiliteten av nettverkssignaler, kan det forekomme interferens i ledningskoblinger som ikke er avhengig av
N-Com-systemet eller av den lille kabelen som brukes.

Merk: For å bruke Basic Kit kombinert med N-Com-system Intercom Kit eller N-com Bluetooth Kit, se de spesifikke
instruksjonene vedlagt disse systemene. Både N-com Intercom Kit og N-com Bluetooth Kit tilbyr i tillegg til de 
grunnleggende funksjonene som følger med, andre funksjoner spesifikke til disse systemene.

Merk: N-Com mobile-operasjonen forutser at hjelmen er utstyrt med Basic Kit og at det elektroniske base-kortet er satt inn
på sin angitte plass..

Oppmerksomhet: Å høre på andre apparater må ikke forstyrre kjøringen, som har absolutt prioritet. Bruk de elektroniske
apparatene og N-Com-systemet mens kjøretøyet er i ro, i følge gjeldende trafikkregler.

FIG. 25

IN OUT
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Oppmerksomhet: Mobiltelefoner har egen lydstyrkekontroll. Reguler telefonlydnivået for å få ønsket volum før du begynner
å bruke systemet i bevegelsen.

Oppmerksomhet: Bruk av veldig høyt volum kan forstyrre føreren av kjøretøyet og skape farlige situasjoner eller redusere
muligheten for å kunne høre lyder utenfra.

1. Koble den lille kabelen, Mobile wire, til INNGANG-konnektoren (jack 3,5 mm).
2. Koble den lille kabelen, Mobile wire, til mobiltelefonen.
3. Sjekk at ikonet som signaliserer koblingen med en hodetelefon vises på telefonskjermen.

5.1. Svare på et telefonanrop
- Automatisk svar

Forbered telefonen din for å kunne svare automatisk når den er tilkoblet en hodetelefon. Ved et anrop, svarer telefonen
automatisk, og det er mulig å snakke gjennom Basic Kit sin mikrofon.

- Manuelt svar
Hvis telefonen ikke har automatisk svar, når man blir oppringt, må en stoppe kjøretøyet på et sikkert sted i følge gjeldende
trafikkregler. Svar deretter anropet på en vanlig måte og snakk gjennom N-Com hjelmen din.

Oppmerksomhet: Ikke svar på et telefonanrop mens du kjører.

5.2. Gjøre et anrop
Stopp kjøretøyet på et sikkert sted i følge gjeldende trafikkregler og ring ved å bruke de modusene som finnes på din 
mobiltelefon. Har du ringt med telefon, sendes kommunikasjonen direkte til hjelmen.

Oppmerksomhet: Ikke ring i telefonen mens du kjører.   

5.3. Stemmeanrop og avanserte funksjoner
Noen mobiltelefoner tillater stemmeanrop eller andre operasjoner med stemmekommando ved bruk av et “magisk ord”. Hvis
telefonen har disse funksjonene, er det mulig, ved å si det magiske ordet, som var lagret på forhånd, å sende en kommando
eller en stemmefunksjon.

Merk: Det er best å registrere stemmekommandoer direkte fra hjelmen hvis telefonen har denne muligheten. Dette forenkler
godkjennelsen av stemmekommandoen når den kommer direkte fra hjelmen.

6. BRUK AV ANNET AUDIO-PERIFERUTSTYR
Med N-Com-systemet kan man lytte til forskjellige lydapparater, som kan kobles gjennom den tilsvarende lille kabelen
Multimedia wire (solgt separat). Det er mulig å høre MP3, FM-radio, koble seg til et satellittnavigasjonssystem osv, ved
bruk av utgang 3,5mm som vanligvis eksisteres i disse apparatene for hodetelefoner.

Oppmerksomhet: Når det gjelder trafikkregler, å høre på andre apparater må ikke forstyrre kjøringen, som har absolutt 
prioritet. Bruk de elektroniske apparatene og N-Com-systemet mens kjøretøyet er i ro, i følge gjeldende trafikkregler.
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Oppmerksomhet: Bruk av veldig høyt volum kan forstyrre føreren av kjøretøyet og skape farlige situasjoner eller redusere
muligheten for å kunne høre lyder utenfra; reguler lydstyrken før du bruker systemet i bevegelsen.

6.1 Forbindelse med Multimedia Wire
- konnektor 3 (3 poler - med rødt bånd) ved inngangen til den ytre lydenheten (Fig. 26).
konnektor 4 (4 poler) ved inngangen til hjelmen (Fig. 26).

Merk: Lyden som kommer fra lydkilden koblet til hjelmen blir hørt av både piloten og passasjeren. Hvis passasjeren ikke vil
lytte, koble fra passasjeren.

7. VEDLIKEHOLD
Produktet N-Com har ikke behov for spesielle vedlikeholdsoperasjoner. 
Hvis du har brukt systemet i regnet, demonter e-boxen fra sin plass, og tørk den med varmt luft. Tørk de eksterne delene
som ble våte, med spesiell varsomhet på områdene hvor kontaktene er.
Hvis systemet blir vått flere ganger, kan det hende at det skjer en oksidering, som kan skade de elektriske kontaktene. I slike
tilfeller kan det hjelpe å pusse konnektorkontaktene som er festet til lokket og e-boksen med alkohol eller et antioksiderende
middel.

8. BEGRENSET GARANTI 
Med BEGRENSET GARANTISERTIFIKAT, garanterer Nolan® innkjøper at produktet er uten material -og produksjonsdefekter
når det ble kjøpt.

Vi ber deg om å:
- Lese varslene for sikkerhet og riktig bruk.
- Ta hensyn til garantiinnhold og betingelser.
- Beholde kvitteringen. Det er nødvendig å vise den i tilfelle reparasjon i garantiperioden. I disse tilfellene blir produktet sendt

til leverandøren som solgte produktet.

8.1. Garantidekning
Hvis produktet viser defekter i løpet av 2 (to) år dekket av begrenset garanti, vil Nolan® kunne tilby gjennom sine nettverk av
distributører, og etter å ha verifisert defekten, reparasjon eller erstatning av det defekte produktet. Nolan® tilbyr alt materiale
og arbeid som er nødvendig for å ordne defekten, unntatt defekter vist i paragrafen “Unntak og begrensinger av dekning”.

8.2. Unntak og begrensinger av dekning
Denne garantien dekker kun material -og produksjonsdefekter. Nolan® kan ikke stå til ansvar for defekter på produktet som
kan være forårsaket helt eller delvis av:

a) defekter eller skader som er forårsaket av bruk av Produktet under annerledes forhold enn de vanlige
b) skader forårsaket av feil bruk og bruk som ikke er ifølge instruksjoner for bruk og vedlikehold av produktet levert av Nolan®

c) uforsiktig og anormal bruk av de interne og eksterne delene;
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d) hver skade som er resultat av en ulykke;
e) hver forandring eller modifisering gjort med hjelmen eller i N-Com-systemet av brukeren eller en tredjemann;
f) fargeforandring eller skader forårsaket av utsettelse for skadelige kjemiske produkter;
g) bruk av uforenelige tilbehør som ikke er del av produktutvalget til N-Com.
h) I tillegg, dekker ikke garantien defekter på produktet som er forårsaket av uforutsigbare hendelser, forandringer eller 

bearbeidelser, uovervinnelige hindringer eller skader forårsaket av kontakt med vesker
i) De interne delene av hjelmen er ikke og kan ikke bli vanntette og hver utsettelse for regn, fuktighet, kontakt med mat

eller andre vesker kan resultere i skader på de elektroniske N-COM apparatene, skader som Nolan ikke kan ta på seg
ansvaret for. 

j) Forbruksdelene som er utsatt for slitasje som f. eks. det oppladbare batteriet og koblingskablene mellom de forskjellige
N-Com-systemene eller mellom N-Com-systemer og andre apparater, er ekskluderte fra garantien.

k) Siden systemet for mobiltelefonene ikke er levert av Nolan®, tar den ikke på seg ansvaret for drift, dekning, tjenester eller
utvalget til disse systemene. 

l) Når produktet er brukt sammen med tilbehør eller utstyr som ikke er levert av Nolan®, kan ikke Nolan® garantere for riktig
fungering av kombinasjonen produkt/periferutstyr, heller ikke akseptere etterspørsler etter intervensjon i garantien i 
tilfeller hvor produktet blir brukt på en slik måte.

m) Nolan® kan ikke ta på seg ansvaret hvis produktet viser begrenset funksjonalitet forårsaket av måten mobiltelefonene
fungerer på eller andre tilbehør eller utstyr som ikke er levert av Nolan®.

n) Berøring av det indre elektroniske kortet eller andre deler av N-Com-systemet gjør garantien ugyldig.
o) I tillegg er det ikke dekket i garantien for spesifikke eller subjektive situasjoner som kan skje ved bruk av hjelmen, som,

f. eks. problemer med komfort mens kjøring pågår eller aerodynamisk rasling eller susing.

Nolan® kan på ingen måte stå til ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader (inkludert, uten noen begrensning, personskader)
forårsaket av mangel på oppfyllelse av forpliktelser skrevet i garantien for Nolan®- produktene.

8.3. Gyldighet for denne begrensede garantien
Denne garantien er kun gyldig hvis det ved kjøp er vedlagt et registreringsskjema hvor alle feltene er riktig utfylt og det 
inneholder:
1) produktnavn
2) navn og stempel av autorisert leverandør;
3) kjøpsdato for produktet;
4) navn og adresse til kjøperen.

Nolan® reserverer seg retten til å ikke reparere innenfor garantiperioden hvis denne informasjonen er fjernet eller forandret etter
det første kjøpet av produktet hos leverandøren.

8.4. Prosedyre for å sende eventuelle reklamasjoner
For å sende enhver reklamasjon som dekkes av garantien, bør kjøperen anmelde direkte til leverandøren som hjelmen
ble kjøpt fra, og samtidig vise produktet med defekten, kopi av kvittering og registreringsskjema av garantien, fullsten-
dig utfylt, som vist over.
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FØR DU HENVENDER DEG TIL LEVERANDØREN, ANBEFALER VI DEG AT DU LESER NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONENE FOR
RIKTIG BRUK AV PRODUKTET. 
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN UTLØPER FULLSTENDIG ETTER 2 (TO) ÅR FRA KJØPSDATO.  

Vedlikehold utført innenfor garantiperioden forlenger ikke selve garantiperioden. Derfor, i tilfelle produktet eller en komponent
skal byttes, får ikke produktet eller komponenten som erstattes ny garantiperiode, utløpet for garantien vil fremdeles være fra
produktets kjøpsdato. 

I tilfelle av reparasjoner eller erstatninger av elektroniske komponenter, der Nolan® reparerer eller erstatter produktet, får dette
produktet en garantiperiode lik resten av originalgarantien eller nitti (90) dager fra reparasjonsdato (den lengste perioden blir
brukt).
Reparasjonen eller erstatningen kan også utføres med fornyete komponenter med tilsvarende funksjonalitet.
Delene eller komponentene som erstattes eies da av Nolan®.

DENNE GARANTIEN ANNULLERER OG ERSTATTER HVER SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG GARANTI FRA LOVEN SOM KAN INN-
SKRENKES AV DE INVOLVERTE PARTENE; NOLAN® GIR IKKE NOEN SPESIFIKK GARANTI FOR DRIVVERDIGHET ELLER SKIK-
KETHET AV PRODUKTET. IKKE I NOEN TILFELLER KAN NOLAN TA PÅ SEG ANSVARET FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØL-
GESKADER, SOM FOR EKSEMPEL, TAP AV PROFITT ELLER KOMMERSIELLE SKADER, HVIS DISSE SKADENE IKKE ER
GODKJENT AV LOVEN.

NOLAN® RESERVERER SEG RETTEN TIL I HVILKET SOM HELST ØYEBLIKK Å MODIFISERE KARAKTERISTIKKER, 
FUNKSJONALITET, KOMPATIBILITET, SOFTWARE UTEN Å GI BESKJED PÅ FORHÅND.

Noen land tillater ikke ekskludering eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, eller begrensning av varighet av implisitt
garanti; derfor kan ikke begrensningen eller ekskluderingen som tidligere nevnt være gjeldende. 
Denne garantien har ikke innflytelse på kundens rettigheter under fungerende nasjonale virkefelt og kundens forbruksrettigheter i
konfrontasjon med leverandøren vedtatt i kjøp/ salg- kontrakten.

Denne garantien er gyldig i hele det europeiske territorium og er den eneste uttrykkelige garantien fra Nolan® i forhold til salg av
sine egne produkter. Dette forringer ikke rettighetene til kjøperen som er uttrykkelig forutsatt i Direktiv 1999/44/CE.
Denne garantien forringer ikke forbruksrettighetene forutsatt i loven, og spesielt de som er forutsatt i cfr D.Lgs 2 februar 2002. 24.
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