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SÄKERHET OCH BRUKSANVISNING  
 
 
Vi gratulerar dig till ditt köp av denna produkt N-Com. 
 
N-Com MCS III har konstruerats enligt den mest moderna teknologin och med de bästa 
materialen. Många tester och en noggran systemutveckling har lett till en mycket hög 
ljudkvalitet. 
 
MCS III kan monteras endast på Nolan-hjälmar som är förberedda för N-Com. 
 
MCS III-systemet gör att du kan lyssna på ljudsystem på motorcykeln och får INTE 
användas i kombination med andra ljudsystem till hjälmar. 
 
För ytterligare information om MCS III, samt för att ladda ner instruktionerna i en hög 
upplösning, gå in på hemsidan www.n-com.it 
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1. VARNINGAR OCH SÄKERHET 
Läs noggrant den här instruktionshandboken, samt 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, kretsar, banor eller 

liknande. 
Varning: Monteringen av N-Com MCS III medför ökad vikt på cirka 80g till hjälmens och de andra tillbehörens vikt. 

Varning: 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. Ta ut batteriet ur sätet och låt det torka. 

Varning: användningen av ett intercom-system kanske inte är laglig i alla länder. Kontrollera de lokala 
bestämmelserna INNAN du använder produkten. 

 

1.1. Normreferenser 

Produkten MCS III i linjen N-Com överensstämmer med direktivet 2014/30/EU  
 

1.2. Vägsäkerhet 
Respektera alla gällande lagar som reglerar vägtrafik. Under körning får händerna bara användas för att köra 
fordonet. Alla åtgärder som gäller N-Com-systemet måste göras med fordonet stillastående. 

Respektera alltid trafikreglerna och nödvändiga manövrer för att köra motorcykeln ska absolut prioriteras. 
 

1.3. Störningar 
Alla telefoner och anordningar med transmission av trådlösa signaler är föremål för störningar som kan påverka 
prestanda på en ansluten apparat. Dessa störningar ska inte anses som ett fel på N-Com-systemet. 
 

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 
 
Varning: Reglera ljudstyrkan på N-Com (där det behövs) och anslutna ljudkällor innan du använder systemet i 

trafiken.  
Varning: För hög ljudstyrka kan skada hörseln 
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Varning: Reglera ljudstyrkan på N-Com (där det behövs) och anslutna ljudkällor så att du undviker att få för starkt ljud 
när du lyssnar. Kontinuerlig exponering för alltför hög ljudstyrka kan skada hörseln.  

Varning: En felaktig installation av systemet i hjälmen kan modifiera hjälmens aerodynamiska egenskaper och 
säkerhet och skapa farliga situationer. Installera N-Com enligt beskrivningen i produktinformationen. Kontakta vid 
tvekan din återförsäljare av N-Com-produkter.   

 

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. 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: 
 

 

 Bilden av ett förkryssat sopkärl innebär att produkten inom den Europeiska Unionen ska 
behandlas som särskilt avfall då den inte längre ska användas. 

 Kassera inte dessa produkter bland osorterat hushållsavfall. 

 Korrekt kassering av apparater som inte längre används bidrar till att förebygga möjliga negativa effekter på 
miljö och personhälsa. 

 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. INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN 
I förpackningen N-Com MCS III finns följande delar: 

 
N-Com MCS III-system 

  
Kopplingskabel 

MCS III – Honda Goldwing 
Kopplingskabel 

MCS III - Harley Davidson 

 

  

Nyckel 
Självhäftande bitar för 

högtalare Mikrofon med klämma 
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3. MONTERING 
Viktigt: innan ni installerar N-Com-systemet råder vi er till att skriva av identifikationskoden för 
produkten som sitter på själva produkten (se kap. 6.5). 
 

 Ta bort kindstyckena (se hjälmens instruktioner). 
 Ta bort skruven från hjälmkantens tätning genom att använda den speciella nyckeln (Fig. 1). 
 Ta helt bort kanttätningen så som visas i Fig. 2 och avlägsna även den skyddande fyllningen. 
 Ta bort propparna “N-Com” som sitter på tätningen längs kanten i det bakre området och på 

hjälmens vänstra sida. 
 

 
Fig. 1 

 
Fig. 1 – ENDAST FÖR HJÄLM N87, N100-5 

 

 Innan du installerar N-Com-systemet, ska du ta bort fyllnadsmaterialet av skumgummi som finns i 
hjälmen i vissa fall. 

 

 
Tillval 1 

 
Tillval 2 

Obs: spara hjälmens 
fyllnadsmaterial om du vill 
använda hjälmen utan 
installerat N-Com-system. 
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3.1. Installation av MCS III-systemet i hjälmen 

 
Fig. 2 

 Anslut mikrofonens kontaktdon till den 
motsvarande delen enligt pilarnas riktning 
(Fig. 2). 

 
OBS: Mikrofonens position kan justeras. 
Justeringssätten tas upp i kapitel 3.2. 

 

 
Fig. 3 

 Sätt i systemet i det särskilda sätet bak på 
hjälmen och tryck ner till räfflingens botten 
(Fig. 3). 
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Fig. 4 

OBS: inför placeringen av kablar och mikrofon i 
hjälmen N100-5 ska man följa instruktionerna i 
den särskilt avsedda rutan. 
 
 Placera kabeln inuti hjälmen och låt den 

högra fästklämman klicka i sätet (Fig. 4). 

 

 
Fig. 5 

 Placera mikrofonen i sätet på hjälmens 
högra sida genom att sätta in metallenheten 
i kanalen som finns på hakdelens 
fäststruktur (Fig. 5). 

 
Obs: kontrollera att sidan med mikrofonstödet 
som bär texten “N-Com” är vänd inåt hjälmen. 

 
 Placera kabeln inuti hjälmen och låt den vänstra fästklämman klicka i sätet. 
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GÄLLER ENDAST FÖR HJÄLM N100-5 – placering av kablar och mikrofon 
 
Placering av den högra kabeln och av mikrofonen: 
 Lyft upp kuddens beklädnad i plast (Fig. 6). 
 Trä in mikrofonen inuti öglan (Fig. 7) och placera den på dess plats, sätt därefter in metallarmen i 

skåran på hakskyddets fäststomme (Fig. 8). 
Obs: kontrollera att sidan med mikrofonstödet som bär texten “N-Com” är vänd inåt hjälmen. 

 Sätt kabeln inuti hjälmen och placera höger fästclip på dess avsedda plats (Fig. 9). 
 Sätt tillbaka kuddens beklädnad i plast bakom de två låshakarna (Fig. 10). 

 

 
Fig. 6 

 
Fig. 7 

 
Fig. 8 

   

 
Fig. 9 

 
Fig. 10 
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GÄLLER ENDAST FÖR HJÄLM N100-5 – placering av kablar och mikrofon 
 
Placering av den vänstra kabeln: 
 Lyft upp kuddens plastfyllning (Fig. 11). 
 Sätt kabeln inuti hjälmen och placera vänster fästclip på dess avsedda plats (Fig. 12). 
 Sätt tillbaka kuddens plastfyllning bakom de två låshakarna (Fig. 13). 

 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 

 
 Kontrollera att mikrofonens och högtalarnas kopplingsdon är rätt insatta i motstycket. 
 Placera höger och vänster högtalare i sätena som skapats i kindstyckena av frigolit. Vid behov, 

rotera högtalarna något i sätet. Vid behov, fäst dem med tejpetiketterna som medföljer. 
 

 
Fig. 14 

 Sätt tillbaka kanttätningen genom att fästa 
den med särskilt avsedd skruv och se 
samtidigt till att motorcykelns 
anslutningskabel sticker ut från hjälmen 
enligt Fig. 14. 

 Återmontera de skyddande kindstyckena. 
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3.2. Justering av mikrofonen 

Med systemet MCS III går det att justera mikrofonens position för att underlätta dess placering i olika 
hjälmmodeller. Gör följande: 
 
 Öppna klämman på mikrofonstången genom att bända upp den som i Fig. 15. 
 Justera mikrofonen (Fig. 16). 
 Stäng klämman (Fig. 17). 
 

 
Fig. 15 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 

 
För att garantera en god kvalitet för röstöverföringen rekommenderas det att placera mikrofonhöljet 
av skumplast precis vid mungipan. 
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3.3. Ta bort system MCS III från hjälmen 

För att ta bort systemet MCS III från hjälmen, gör så här: 
 
 Ta bort de skyddande kindstyckena och tätningen längs hjälmkanten; 
 Lossa höger och vänster klämma från hättan, genom att trycka uppåt med en skruvmejsel med 

platt blad (eller liknande föremål) så som visas i Fig. 18. 
 Plocka bort MCS III-systemet helt från hjälmen med hjälp av en skruvmejsel med platt huvud 

(eller liknande) och sätt tillbaka kuddarna och kanttätningen. 
 

 
Fig. 18 

 
Fig. 19 
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4. HUR MCS III FUNGERAR 
Anslut kopplingskabeln till motorcykeln och därefter till MCS III. Ljudet från motorcykelns installerade 
system överförs till hjälmen. 
 
Det går att använda intercomsystemet i motorcykeln genom att ansluta både förarens och 
passagerarens hjälm till motorcykeln. Båda hjälmarna måste vara utrustade med MCS III. 
Ljudnivån för radion och intercom-systemet måste regleras genom att använda motorcykelns 
ljudsystem, enligt tycke och smak. 
Under användningen av funktionen INTERCOM, ska volymen för den ställas in på en behaglig 
konversationsnivå. Öka inte volymen för mycket, annars kan bakgrundsljud höras. 
För alla regleringar och ljudinställningar, läs handboken som medföljer motorcykeln. 
 
Varning: Koppla kablarna fritt så att de inte blockerar föraren, inte reducerar rörelsefriheten och utan 

att låta dem slingra sig runt armar och ben, bröst eller hals. Blockera inte anslutningsdonen så att de 
vid behov lätt kan åtskiljas. 

 

 
Fig. 20 

Varning: Dra inte i kabeln. Lyft inte upp hjälmen 
med hjälp av kabeln. Dra inte i kabeln för att sära 
på de två kopplingsdonen. För att sära på 
kopplingsdonen ska man greppa i bägge dessa 
och dra åt olika håll. 

 
 

5. SKÖTSEL VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET 
Produkten N-Com kräver inget särskilt underhållsarbete. Om du har använt systemet under regnet, ska 
du torka hjälmens blöta delar. 
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6. BEGRÄNSAD GARANTI 
Med detta bevis för begränsad garanti garanterar Nolangroup inköparen att produkten vid inköpet inte har några 
tillverknings- eller materialfel.  
 
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 där den inköpts. 
 

6.1. Garantins täckning 
Om ett fel som täcks av denna begränsade garanti upptäcks inom 2 (två) år efter inköpsdatumet som står på 
kassakvittot, kommer Nolangroup genom sitt distributionsnät och efter kontroll av felet, att reparera eller byta ut den 
felaktiga produkten. Nolangroup förser med allt material och arbete som kan tänkas nödvändigt för att åtgärda det 
anmälda felet, med undantag för fall där skadan orsakats av någon av de alternativ som anges i följande avsnitt  
“Uteslutande eller begränsningar av garantins täckning”. 
 

6.2. Uteslutanden och begränsning av garantins täckning 
Denna garanti täcker bara tillverknings- eller materialfel. Nolangroup kan inte anses ansvarig för fel på produkten 
som helt eller delvis kan tillskrivas annan orsak, inklusive, men inte bara: 
 
 Fel eller skador som kommer sig av användning av produkten i andra förhållanden än vanliga. 
 Skador som orsakats av felaktig användning eller som inte överensstämmer med normal funktion enligt vad 

som anges i instruktionerna som levererats från Nolangroup för användning och skötsel av produkten. 
 Vanvård och normal slitning av interna och externa delar. 
 Alla skador som uppstått vid olycka. 
 Alla ändringar eller modifieringar som gjorts av användaren eller tredjepersoner på hjälmen eller N-Com 

systemet. 
 Färgändringar eller skador som orsakats av exponering för skadliga kemiska produkter. 
 Användning av icke kompatibla tillbehör som inte tillhör produktserien N-Com. 
 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. 
 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 Nolangroup inte kan 
anses ansvarig.  
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 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-systemen och andra 
anordningar.  

 Eftersom systemet, på vilket mobiltelefonerna fungerar, inte levereras från Nolangroup, kan denne inte anses 
ansvarig för funktion, tillgänglighet, täckning, service eller produktserien för detta system.  

 När produkten används tillsammans med tillbehör eller anordningar som inte levererats från Nolangroup, kan 
Nolangroup inte garantera korrekt funktion mellan kombinationen produkt/periferienhet och kommer inte att 
godkänna förfrågningar om service i garanti, om produkten används på detta sätt. 

 Nolangroup 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  Nolangroup. 

 Åverkan av det interna kretskortet eller andra delar av N-Comsystemet leder till att garantin förfaller. 
 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. 
 

Nolangroup 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 Nolangroup. 
 

6.3. Den begränsade garantins giltighet 
Denna garanti är bara giltig om registreringsblanketten vid inköpet fylls i fullständigt och förses med: 
 Produktens benämning 
 Namn och stämpel från auktoriserad återförsäljare 
 Produktens inköpsdatum 
 Namn och adress till köparen 
 
Nolangroup 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.  
 

6.4. Procedur för insändning av eventuella reklamationer 
För att överlämna reklamation av fel som täcks av denna garanti, måste köparen direkt meddela återförsäljaren där 
han inköpt hjälmen om det fel han upptäckt, och samtidigt visa upp produkten i fråga, kopia av kassakvittot och 
garantibeviset, fullständigt ifyllt såsom specificerats ovan.  
 
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.   
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De åtgärder 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 Nolangroup 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 reparationsdatum (man avser den längsta tiden). 
Reparation eller utbyte kan utföras även genom att komponenter återställs med motsvarande funktionsduglighet. 
Delar eller komponenter som byts ut blir Nolangroup ägare till. 
 
DENNA GARANTI ANNULLERAR ELLER ERSÄTTER ALL SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG LAGENLIG GARANTI SOM SOM 
KAN UPPHÄVAS AV PARTERNA. INTE I NÅGOT FALL KAN NOLANGROUP 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. 
NOLANGROUP 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 Nolangroup tillhandahåller 
vid försäljning av de egna produkterna. Den påverkar inte köparens rättigheter 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 2 
av 2002-02-02. 
 

6.5. Produktens identifikation 

Produkterna N-Com identifieras med en kod som möjliggör produktens spårbarhet och 
identifikation. 
 
Identifikationskoden återges på klistermärket som fästs på MCS III-systemet och på 
säljförpackningens yttersida. 

 
 
 



 

 

7. GARANTIBEVIS 
 
Denominazione 
del prodotto 

MCS III 

 
Identifikationskod             
 
 

Köparens data 
 
Namn  
  
Efternamn  
 
Adress  
  
 
Tel  
 
e-mail  
 

Återförsäljarens stämpel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inköpsdatum  
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