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Basic electronic card

Read the instructions below for proper assembly and use.
Baskretskort
Läs
följande anvisningar
Elektronische
Schaltkarteför korrekt montering och användning.

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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Grattis till förvärvet av en produkt från Nolan N-Com.
N-Com Basic Kit är tillverkad med modernaste teknologi och bästa material. Långvariga testningar och noggrann
utveckling av systemet har tillåtit oss att uppnå högsta ljudkvalitet.
N-Com Basic Kit är basutrustningen för ett av kommunikationssystemen i serien Nolan N-Com.
Basic Kit kan bara monteras på hjälmar från Nolan som utrustats för N-Com

ÖVERSIKT
5. HUR BASIC KIT FUNGERAR MED
MOBILTELEFON (N-Com Mobile)
5.1. Svara på ett telefonsamtal
5.2. Ringa ett telefonsamtal
5.3. Röstuppringningar och utvecklade
funktioner

1. VARNINGAR och SÄKERHET
1.1. Hänvisningar till normer
1.2. Vägsäkerhet
1.3. Användning i säkra miljöer
1.4. Använda på rätt sätt
1.5. Kvalificerad personal
1.6. Tillbehör och batterier
1.7. Kassering

6. ANVÄNDNING AV ANDRA
LJUDPERIFERIENHETER
6.1. Anslutning med multimediakabel

2. NOMENKLATUR
3. MONTERING
3.1. Montering av batteriet (bara för Intercom
Kit och Bluetooth Kit)
3.2. Urtagning av batteriet (bara för Intercom
Kit och Bluetooth Kit)
3.3. Montering av Basic Kit
3.4. Montering och urtagning av baskretskort.
3.5. Urtagning av Basic Kit

7. SKÖTSEL
8. BEGRÄNSAD GARANTI
8.1. Garantins täckning
8.2. Uteslutanden och begränsning av
garantins täckning
8.3. Den begränsade garantins giltighet
8.4. Procedur för insändning av eventuella
reklamationer

4. INGÅNGAR FÖR ANSLUTNING AV
LJUDKÄLLOR

9. GARANTIBEVIS
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1. VARNINGAR OCH SÄKERHET
Läs noggrant den här instruktionshandboken, samt de instruktioner som följer med andra utrustningar från N-Com som ni
avser att kombinera med N-Com Intercom. Läs de enkla reglerna som återges nedan. Försummad respekt för dessa regler
kan leda till farliga situationer.
Varning: Produkten går inte att använda i officiella eller icke officiella tävlingar, biltävlingsbanor eller liknande
Varning: monteringen av N-Com Basic kit medför ökad vikt på cirka 90 g. till hjälmens och de andra tillbehörens vikt.
Hinweis: N-Com-systemets elektroniska delar inuti hjälmen är inte vattentäta. Undvik därför att blöta ner hjälmen och dess
inredning för att inte riskera att skada systemet. Om vattnet skulle tränga in i hjälmen, ta ur N-Com-systemet och hjälmens
inredning och lufttorka. Koppla ur batteriets kontakt och torka den.
1.1. Hänvisningar till normer
Die Produkte der Serie N-Com sind entsprechend dem folgenden Schema normenkonform:
Basic Kit
Intercom Kit
Bluetooth Kit

Överensstämmer med direktivet 89/336/EEG.
Överensstämmer med direktiven 73/23/EEG och 89/336/EEG
Bluetooth-systemet överensstämmer med väsentliga säkerhetskrav och
andra relevanta lagbestämmelser i direktivet 99/5/EEG.

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc
1.2. Vägsäkerhet
Respektera alla gällande lagar som reglerar vägtrafik. Under körning måste händerna användas för att köra fordonet. Alla
åtgärder som gäller N-Com-systemet måste göras med fordonet stillastående.
I synnerhet:
- Ställ in telefonen på automatiskt svar (se instruktionerna för telefonen för denna inställning). Om telefonen inte har denna
funktion, se till att stanna fordonet på lämplig plats innan du svarar på ett inkommande samtal och respektera trafikreglerna.
Svara först därefter på samtalet.
- Ring inga samtal under körning. Stoppa fordonet på säker plats och respektera trafikreglerna innan du ringer ett samtal.
- Reglera ljudstyrkan så att den inte störa eller distraherar under körning och samtidigt tillåter att tydligt höra ljud utifrån.
- Använd inte mobiltelefonen under körning.
- Respektera alltid trafikreglerna och nödvändiga manövrer för att köra motorcykeln ska absolut prioriteras.
1.3. Användning i säkra miljöer
- För att använda N-Com, respektera alla begränsningar och indikationer som berör mobiltelefoner.
- Sätt inte på mobiltelefonen eller N-Com-systemet när de inte får användas eller när apparaten kan orsaka störningar eller
farliga situationer.
- Stäng av under påfyllning av bensin. Använd inte N-Com-systemet på bensinstationerna. Använd inte anordningen i
närheten av brännbara eller kemiska produkter.
- Stäng av i närheten av explosiva material
60
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1.4. Använda på rätt sätt
- Använd bara anordningen i normalt läge, som beskrivs i produktinformationen.
- Försök inte att plocka isär, åverka eller modifiera någon del av N-Com-systemet.
1.5. Kvalificerad personal
- Bara kvalificerad personal kan utföra service på den här produkten.
Vid felfunktion, vänd dig alltid till din återförsäljare.
- Hjälmen är en säkerhetsprodukt, åverkan på denna och/eller det elektroniska systemet på insidan, kan vara farligt, förutom
att det leder till att garantin förfaller.
1.6. Tillbehör och batterier
- Använd bara typer av batteri, batteriladdare och tillbehör som godkänts av Nolan för just denna anordningsmodell.
- Användning av andra typer än de som anges kan vara farligt och leder till att all garanti förfaller.
- För information om de godkända tillbehörens tillgänglighet, kontakta din återförsäljare.
- När du ska koppla ur kabeln ur ett tillbehör eller batteriladdaren, ta tag i kontakten och inte i kabeln när du drar.
- Använd inte batterierna för andra ändamål än de som föreskrivs.
- Använd aldrig batteriladdare eller batterier som är skadade.
- Kortslut inte batteriet.
- Förvara batteriet i temperatur mellan 10°C och 35°C.
- Fara för brand eller explosion: kasta inte batterierna på eld och utsätt inte för hög värme!
- Kasta inte batterierna i vanligt hushållsavfall. Bortskaffa batterierna enligt lokala lagbestämmelser.
1.7. Kassering
Läs dessa bruksanvisningar och de för andra delar av systemet N-Com om hur systemet tas ur hjälmen.
Då systemet en gång tagits loss, kassera det enligt följande indikationer:
- När symbolen med överkryssad soptunna återges på en produkt, innebär det att produkten är
skyddad av europadirektivet 2002/96/EG.
- Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras separat i enlighet med ortens särskilda
avfallsinsamling på särskilda insamlingsstationer som utsätts av regering och lokala myndigheter.
- Korrekt kassering av apparater som inte längre används bidrar till att förebygga möjliga negativa
effekter på miljö och personhälsa.
- Kasta inte batteriet i vanligt hushållsavfall.
- Batteri, elektriska och elektroniska komponenter måste plockas isär och separeras och därefter
överlämnas till auktoriserade insamlingsstationer för särskilt avfall för återvinning.
- För mer detaljerad information om bortskaffning av apparater som inte längre används, kontakta
kommunen, renhållningsverket eller den affär där produkten inköpts.
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2. NOMENKLATUR
Basic Kit N32

BILD 1

Mikrofon

Vägskontakt

Skyddsplatta

Fäststift

Sladd till Basic Kit

BILD 2

Högtalarset

Baskretskort

N32

Skumplastskydd
till högtalare
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3. MONTERING
3.1. Montering av batteriet (bara för Intercom Kit och Bluetooth Kit)
BILD 4

1. Placera batterisladden (röd/svart) som bild 1 visar, sätt sedan i batteriet helt
i sitt fack genom att forcera batterihållaren något (Bild 4).

BILD 5

2. Koppla batterisladden (röd+svart) till kontakten, och placera sladdarna som
visas på Bild 5.

3.2. Urtagning av batteriet (bara för Intercom Kit och Bluetooth Kit)
BILD 6

1. För att ta ur batterier är det bara att ta bort sladden för omladdning ur sitt
säte; ta därefter ur batterisladden (röd+svart) ur sin kontakt. Håll fast honkontakten och ta ur handelen (Bild 6).

BILD 7

1. Ta ur halspartiet (om det finns sådant) från hjälmen (se särskilda instruktioner i manualen för användning av hjälmen) med hjälp av det särskilt avsedda
blixtlåset på vänster sida av hjälmen (Bild 7).

3.3 Montering av Basic Kit
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BILD 8

2. Dra ur nackskyddet och vik inåt måt hjälmen som bilden visar, utan att dra
ur siddelen på inredningen ur skalet (Bild 8).

BILD 9

3. Versioner med halsparti: Håll det yttre stödet i handen och låt sladden
passera genom hålet på blicklåset till halspartiet (Bild 9-10-11).
Versioner utan halsparti: Placera sladden som Bild 12 visar.

BILD 10

BILD 11

BILD 12
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OBS! Sladden får INTE gå genom hålet på skalet (Bild 13).

BILD 14

4. Kontrollera att fäststiftet sitter i läget “OPEN” �
5. Sätt i den övre haken på Basic Kit (Bild 14) i motsvarande spår på skalet.
6. Rikta in stiftet med motsvarande hål på skalet (Bild 14).

BILD 15

7. Haka fast Basic Kit på skalet och fäst genom att vrida fäststiftet med en
slant i läget “CLOSE” ��� (Bild 15).
8. Limma fast tätningen (bifogas med Bluetooth kit och Intercom Kit) på basic
kit, som bild 15 visar.
9. Tag högtalarsetet och placera skumplastskydden på högtalarna.

BILD 16

10. Förbered monteringen av högtalarna som bilden visar (Bild 16).

BILD 17

11. Placera batterihållaren i facket på baksidan av polystirolskalet (Bild 17) utan
att skjuta in den helt och hållet.
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FIG. 18

12. Koppla sladden på Basic Kit till kontakten bakom vänster högtalare (Bild 18).

FIG. 19

13. Sätt försiktigt fliken på vänster högtalare på sin plats och ordna flexkabeln
mellan skalet och polystirolen (Bild 19). Vidga lätt på skalet, om så behövs.
14. Böj sladden till Basic Kit och lacera den på högtalarens skumplastskydd.
15. Skjut försiktigt högtalaren tills den kommit i rätt läge.

FIG. 20

16. Gör på samma sätt med höger högtalare. När detta gjorts ska hjälmen se
ut som på bilden (Bild 20), med flexkabeln mellan det inre och yttre hjälmskalet.
Placera sladden till batteriladdaren längs med den högre sidan på hjälmskalets kant.

FIG. 21

17. Böj nackskyddspartiet genom att lacera den svarta fliken på nackskyddet
utanför batterihållaren och flexkabeln (Bild 21).

FIG. 22

18. När den kommit i rätt läge skjuter du in nackpartiet på plats (Bild 22).
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19. Kontrollera att sidparti och framparti av inredningen har rätt läge.
20. Sätt åter i halspartiet (Roll-Neck), om modellen har sådan (se särskilda instruktioner i manualen för användning av
hjälmen).
21. När monteringen gjorts kontrollera att högtalarna sitter rätt, de ska sitta så långt in det går i avsett säte.
Observera: Kontrollera alltid att hakremmen har rätt längd och justera den eventuellt på nytt. Se instruktionerna för
hjälmen.
Varning: Då Basic Kit en gång monterats i hjälmen, kontrollera att mikrofonen sitter korrekt framför munnen och rikta in
hållaren på lämpligt sätt. När mikrofonen inte används kan den placeras på ställe där den inte är ivägen. När ett samtal
kommer in eller när du behöver använda mikrofonen, stannar du och sätter tillbaka den på rätt sätt.
3.4 Montering och urtagning av baskretskort
FIG. 23

FIG. 23a

1. Ta ur skyddsplattan “N-Com” och sätt in baskretskortet på baksidan.
Detta har ett falsat hörn som gör att det alltid kan sättas in rätt i sitt
fack. Kontrollera att alla hakar låsts fast och att kortet är plan med
guldkontakterna utåt. (Bild 23a - 23b).

FIG. 23b
FIG. 24

2. Sätt i skyddsplattan igen för att täcka N-Com på plats på skalet.
Sätt först i den främre delen och tryck sedan baktill tills kuggarna
låser sig.
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3.5. Urtagning av Basic Kit
1. Ta ur halspartiet (om modellen har sådan).
2. Dra ur nackpartiet och böj inuti hjälmen utan att dra ur inredningens sidparti ur hjälmskalet (Bild 2).
3. Ta försiktigt ur högtalarna och batteriet och koppla ur kontakten på baksidan av vänster högtalare.
4. Vrid fäststiftet medurs tills det står i läget “OPEN”
och haka av Basic Kit från hjälmskalet genom att dra ur sladden.
5. Ordna på nytt komfortinredningen (se särskilda instruktioner i manualen för användning av hjälmen) och sätt tillbaka halspartiet på hjälmen.

4. INGÅNGAR FÖR ANSLUTNING AV LJUDKÄLLOR
Basic Kit har två kontakter för anslutning av sladdar till anordningar som kan användas med N-Com.
FIG. 25

IN

OUT

- Kontakt 3,5 mm (Bild 25 - IN): Ljudingång.
Kan användas för att ansluta en mobiltelefon (med tillhörande Mobile
Wire som beskrivs i avsnitt 5) eller en ljudkälla (MP3-läsare, satellitnavigatörer, cykelradio etc…) genom att använda specialsladden
Multimedia Wire (se avsnitt 6).
- Kontakt 2,5 mm (Bild 25 - OUT): Ljudutgång.
Används vid installering av Intercom Kit eller Bluetooth kit och man
ska ansluta förarhjälmen och passagerarhjälmen.

5. HUR BASIC KIT FUNGERAR MED MOBILTELEFON (N-Com Mobile)
Systemen N-Com är tillverkade så att de kan anslutas till en mobiltelefon. Genom att köpa en kabel för anslutning till N-Com
separat, särskild för din mobiltelefon, går det att använda N-Com som hörlurar.
Obs! På grund av nätsignalens varierande, kan det uppstå störningar i trådanslutningen som inte beror på N-Com eller den
kabel som används.
Obs! För att använda Basic Kit i kombination med ett system N-com, Intercom Kit eller N-com Bluetooth Kit, se särskilda
instruktioner som bifogas dessa system. N-com Intercom Kit och N-com Bluetooth Kit erbjuder i själva verket förutom de basfunktioner som visas nedan även ytterligare speciella funktioner för dessa system.
Obs! För att N-Com mobile ska fungera krävs att hjälmen är försedd med Basic Kit och att baskretskortet har satts i facket.
Varning: För att respektera trafikreglerna får lyssnandet på andra apparater inte påverka körningen av fordonet, som har
absolut prioritet. Utför alla manövrer på de elektroniska apparaterna och N-Com med stillastående fordon med respekt för
trafikreglerna.
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Varning: Mobiltelefonerna har ett eget reglage för volymen. Reglera telefonens ljudnivåer för att få önskad volym, innan du
använder systemet vid körning.
Varning: Att använda en mycket hög ljudvolym kan distrahera vid bilkörningen och orsaka farliga situationer eller minska
möjligheten att uppfatta ljud utifrån.
1. Koppla Mobilsladden till INGÅNGEN (3,5 mm jack).
2. Koppla Mobilsladden till mobiltelefonen.
3. Kontrollera att ikonen visas på telefonens display för att signalera anslutning till hörlurarna.
5.1. Svara på ett telefonsamtal
- Automatiskt svar
Ställ in telefonen för att svara automatiskt när den kopplas till hörlurar. När ett telefonsamtal kommer in, svarar telefonen
automatiskt och det går att prata via mikrofonen på Basic Kit.
- Manuellt svar
Om telefonen inte har möjligheten till automatiskt svar, måste man stanna fordonet på säker plats när det kommer in ett
samtal för att respektera trafikreglerna. Svara därefter normalt på telefonsamtalet och tala genom hjälmens N-Com.
Varning: Svara inte i telefonen under körning.
5.2. Ringa ett telefonsamtal
Respektera trafikreglerna och stoppa fordonet på lämplig plats och ring samtalet enligt mobiltelefonens funktionssätt. Då
telefonnumret ringts upp passerar samtalet direkt till hjälmen.
Varning: Ring inga samtal under körning.
5.3. Röststyrda uppringningar och utvecklade funktioner
Vissa mobiltelefoner medger röststyrda uppringningar eller andra åtgärder med röstkommando med hjälp av ett ”magiskt
ord”. Om telefonen har en sådan funktion går det att skicka ett kommando eller röststyrd funktion genom att säga ett
magiskt ord som registrerats innan.
Obs! Med telefoner där detta är möjligt går det att registrera röstkommandon direkt från hjälmen.
Detta förenklar igeknkännandet av röstkommandot, när det ges direkt från hjälmen.
6. ANVÄNDNING AV ANDRA LJUDPERIFERIENHETER
Systemet N-Com är avsett att göra det möjligt att lyssna på olika ljudanordningar som kopplas via den avsedda
multimediasladden (säljs separat).
Det går att lyssna på en MP3, en radio med FM, ansluta till ett satellitnavigationssystem etc.. genom att använda en 3.5 mm
utgång som dessa apparater i allmänheter har för hörlurar.
Varning: I respekt för trafikreglerna får lyssnandet på andra apparater inte påverkar körningen av fordonet som måste ha
absolut prioritet. Utför alla manövrer på de elektroniska apparaterna och N-Com med fordonet stillastående.
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Varning: Att använda en mycket hög ljudvolym kan distrahera vid fordonskörningen och orsaka farliga situationer eller
minska möjligheten att uppfatta ljud utifrån. Reglera till önskad volym innan du börjar använda systemet vid körning.
6.1 Anslutning med Multimedia Wire
- kontakt 3 (3 stift – med röd klämma) i ingången till ljudperiferienheten (Bild 26).
- kontakt 4 (4 stift) i hjälmens ingång (Bild 26).
Obs! Ljudet från ljudkällan som kopplats till hjälmen hörs både av föraren och passageraren. Om passageraren inte vill
lyssna, går det att koppla bort denne.
7. SKÖTSEL
Produkten från N-Com behöver ingen särskild skötsel.
Om du använt systemet i regn, ta ur e-boxen ur sitt säte, och torka den med varmluft. Torka de yttre delarna av hjälmen som
blivit våta, var särskilt noga med kontaktdelarna.
Om systemet ofta blir vått, kan rost bildas och försämra elkontakterna. I så fall är det nödvändigt att rengöra uttagen på
kontakten som sitter på hjälmskalet och på e-boxen, använd rödsprit eller rostskyddsmedel.
9 BEGRÄNSAD GARANTI
Med det här beviset för BEGRÄNSAD GARANTI ganterar Nolan® inköparen att produkten vid inköpet inte har några
material- eller tillverkningsfel.
Vi ber er att:
- Läsa anvisningar för säkerhet och korrekt användning.
- Kontrollera garantivillkoren.
- Spara inköpskvittot. Det måste visas upp vid reparation som ingår i garantin. I så fall ska produkten överlämnas till
den återförsäljare hos vilken den inköpts.
9.1 Garantins täckning
Om ett fel som täcks av denna begränsade garanti upptäcks inom 2 (två) år efter inköpsdatumet som står på kassakvittot,
kommer Nolan® genom sitt distributionsnät och efter kontroll av felet, att reparera eller byta ut den felaktiga produkten. Nolan®
förser med allt material och arbete som kan tänkas nödvändigt för att åtgärda det anmälda felet, med undantag för fall där
skadan orsakats av något av de alternativ som anges i följande avsnitt “Uteslutande eller begränsningar av garantins
täckning”.
9.2 Uteslutanden och begränsning av garantins täckning
Denna garanti täcker bara tillverknings- eller materialfel. Nolan® kan inte anses ansvarig för fel på produkten som helt eller
delvis kan tillskrivas annan orsak, inklusive, men inte bara:
a) fel eller skador som kommer sig av användning av produkten i andra förhållanden än vanliga
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b) skador som orsakats av felaktig användning eller som inte överensstämmer med normal funktion enligt vad som anges
i instruktionerna som erhållits från Nolan® för användning och skötsel av produkten.
c) vanvård och normal slitning av interna och externa delar.
d) alla skador som uppstått vid olycka.
e) alla ändringar eller modifieringar som gjorts av användaren eller tredjepersoner på hjälmen eller N-Comsystemet.
f) färgändring eller skador som orsakats av exponering för skadliga kemiska produkter.
g) användning av okompatibla tillbehör som inte tillhör produktserien N-Com.
h) Dessutom täcker inte garantin fel på produkten som kommer sig av oförutsedda händelser, modifieringar eller anpassningar, orsaker av force majeure eller skador som kommer sig av kontakt med vätskor.
i) Hjälmens interna delar är inte och kan inte vara vattentäta och varje olämplig exponering för regn, fukt, mat eller andra
vätskor kan skada de elektroniska anordningarna i N-Com, skador för vilka Nolan inte kan anses ansvarig.
j) Denna garanti utesluter förbrukningsdelar som kan anses utsatta för slitning till exempel det omladdningsbara batteriet
eller anslutningskablarna till de olika systemen N-Com eller mellan N-Com och andra anordningar.
k) Eftersom systemet på vilket mobiltelefonerna fungerar inte levereras från Nolan®, kan denne inte anses ansvarig för
funktion, tillgänglighet, täckning, service eller produktserien för detta system.
l) När produkten används tillsammans med tillbehör eller anordningar som inte levererats från Nolan®, kan Nolan® inte garantera
korrekt funktion mellan kombinationen produkt/periferienhet och kommer inte att godkänna förfrågningar om service i
garanti, om produkten används på detta sätt.
m) Nolan® anser sig inte ansvarig om produkten uppvisar en begränsad funktion på grund av funktionssättet hos
mobiltelefonerna eller andra tillbehör eller anordningar som inte levererats från Nolan®.
n) Åverkan av det interna kretskortet eller andra delar av N-Comsystemet leder till att garantin förfaller.
o) Dessutom ingår inte i fel som täcks av den här garantin alla speciella och individuella situationer som kan uppstå vid
kraftfull användning av hjälmen som till exempel bekvämlighetsproblem vid körning eller luftens vinande.

Nolan® kan inte i något fall anses ansvarig för oförutsedda eller indirekta skador (inklusive skador på person utan någon som
helst begränsning) som kommer sig av försummat utförande av plikter i enlighet med garantin som gäller produkter från Nolan®.
9.3 Den begränsade garantins giltighet
Denna garanti är bara giltig om den bifogade blanketten fylls i fullständigt vid inköpet och förses med:
1) produktens benämning
2) namn och stämpel från auktoriserad återförsäljare
3) produktens inköpsdatum
4) namn och adress till köparen.
Nolan® reserverar sig rätten att inte utföra garantitäckt reparation om denna information visar sig ha raderats eller ändrats efter
att produkten inköpts första gången från återförsäljaren.
9.4 Procedur för insändning av eventuella reklamationer
För att överlämna reklamation som täcks av denna garanti, måste köparen direkt meddela återförsäljaren hos vilken han inköpt
hjälmen om det fel han upptäckt, och samtidigt visa upp produkten i fråga, kopia av kassakvittot och garantibeviset, fullständigt
ifyllt såsom anges ovan.
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SVENSKA

INNAN DU VÄNDER DIG TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN, RÅDER VI DIG ATT NOGGRANT LÄSA BRUKSANVISNINGEN SOM BIFOGAS
PRODUKTEN.
2 (TVÅ) ÅR EFTER INKÖPSDATUM, FÖRLORAR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI HELT SIN GILTIGHET.
De prestationer som utförs under garanti förlänger inte garantitiden. Vid utbyte av produkten eller en av dess komponenter ges
därför ingen ny garantitid på produkten eller den enskilda komponent som ges i utbyte, utan man räknar med inköpsdatum för
den ursprungliga produkten.
Om Nolan® reparerar eller byter ut produkten får nämnda produkt endast för reparationer eller utbyte av elektroniska
komponenter en garantitid som motsvarar den återstående tiden av den ursprungliga garantin eller nittio (90) dagar från r
eparationsdatum (man räknar med den längsta tiden).Reparation eller utbyte kan utföras även genom att komponenter återställs
med motsvarande funktionsduglighet.
Delar eller komponenter som byts ut blir Nolan® ägare till.
DENNA GARANTI ANNULLERAR ELLER ERSÄTTER ALL SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG LAGENLIG GARANTI SOM KAN
UPPHÄVAS AV PARTERNA; I SYNNERHET GER NOLAN® INGEN SÄRSKILD KOMMERSIELL GARANTI ELLER SOM ÄR LÄMPLIG
FÖR SÄRSKILDA SYFTEN MED PRODUKTEN. INTE I NÅGOT FALL KAN NOLAN ANSES ANSVARIG FÖR OFÖRUTSEDDA ELLER
INDIREKTA SKADOR SOM, TILL EXEMPEL OCH INTE SLUTGILTIGT, VINSTFÖRLUSTER ELLER KOMMERSIELL SKADA PÅ SÅ
SÄTT ATT DESSA SKADOR INTE GODKÄNNS AV LAGEN.
NOLAN® RESERVERAR RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST UTAN FÖRHANDSMEDDELANDE MODIFIERA EGENSKAPER,
FUNKTIONER, KOMPATIBILITET OCH PROGRAMVARA.
Vissa länder tillåter inte uteslutande eller begränsning av oförutsedda eller indirekta skador eller begränsning av garantitiden.
Därför kan det hända att tidigare begränsningar och uteslutanden inte är tillämpbara.
Denna garanti påverkar inte kundens lagrättigheter under gällande nationell lag och konsumentens rättigheter i förhållande till
återförsäljaren, vilka fastställts genom köpkontraktet.
Garantin gäller på hela det europeiska området och är den enda uttryckliga garanti som Nolan® tillhandahåller vid försäljning av
de egna produkterna. Den inverkar inte skadligt på de rättigheter som köparen har och som uttryckligen anges i direktivet
1999/44/EG.
Garantin påverkar inte konsumentens lagliga rättigheter och i synnerhet de som anges i lagförordningen D.Lgs nr 24 av
2002-02-02.
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