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MCS III

TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Kiitos, että olet valinnut N-Com tuotteen.
N-Com MCS III on valmistettu uusimman teknologian ja parhaan laatuluokan materiaalien
avulla. Järjestelmän pitkien testausten ja yksityiskohtaisen kehittelyn ansiosta olemme
saavuttaneet parhaan mahdollisen äänentoiston laadun.
MCS III voidaan asentaa ainoastaan Nolan kypäröihin, joissa on N-Com järjestelmä.
MCS III järjestelmän avulla voidaan kuunnella moottoripyörän audiolaitteita, sitä EI voi
käyttää kypärän muiden audiojärjestelmien kanssa.
Lisätietoja MCS III osoitteessa www.n-com.it
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MCS III
1.

KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Ohjeiden laiminlyömisellä voi olla vaarallisia seurauksia.
Huomio: Tuotetta ei voi käyttää virallisissa eikä ei-virallisissa kilpailuissa, moottoripyöräradoilla tai
vastaavissa paikoissa.
Huomio: N-Com MCS III- järjestelmän asennus tuo 66 gramman lisäpainon kypärän ja muiden
lisätarvikkeiden painon lisäksi.
Varoitus: N-Com - järjestelmän kypäränsisäiset elektroniset osat eivät ole vesitiiviitä. Älä kastele
kypärän sisäosia mukaan luettuna kypärän pehmusteita. Kypärän kastuminen voi vioittaa laitetta.
Mikäli kypärä kuitenkin kastuu sisältäpäin, irrota N-Com - järjestelmä sekä korvanappi ja jätä ulos
kuivumaan Irrota myös akun yhdyskaapeli ja kuivaa.
Huom.: Kypärien interfono-järjestelmät eivät ehkä ole laillisia kaikissa maissa. Ota selvää paikallisista
säännöksistä ENNEN tuotteen käyttöä.
1.1.

Säännökset

N-Com sarjan tuote MCS III täyttää allamainitun EY-direktiivin vaatimukset 2014/30/EU
1.2.

Tieturvallisuus

Noudata kaikkia voimassaolevia tieliikennelakeja. Ajon aikana käsien tulee olla kiinni ohjaustangossa.
N-Com -laitteeseen tehtävät toimenpiteet tulee tehdä ajoneuvon ollessa pysähdyksissä.
Kaikissa tapauksissa tieliikennelakien noudattaminen ja tarvittavien ohjausliikkeiden suorittaminen
ovat etusijalla.
1.3.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ja langattomat signaalien lähetyslaitteet ovat alttiita häiriöille, jotka saattavat
vaikuttaa laitteen ja siihen kytkettyjen laitteiden toimintaan. Tällaisia häiriöitä ei voida katsoa N-com –
järjestelmästä johtuviksi.
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1.4.

Laitteen oikeaoppinen käyttö

Käytä laitetta vain normaalissa asennossa, käyttöohjeiden kuvauksen mukaisesti. Älä yritä purkaa tai
muokata mitään N-Com – järjestelmän osaa.
Huomio: Säädä N-Com – järjestelmän (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen audiolähteiden
äänenvoimakkuutta ennen järjestelmän käyttämistä tiellä.
Huomio: Liian kova äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.
Huomio: Säädä N-Com – järjestelmän (milloin mahdollista) ja tähän kytkettyjen audiolähteiden
äänenvoimakkuutta välttääksesi kovalla äänenvoimakkuudella tapahtuvan äänentoiston. Jatkuva
altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle saattaa vaurioittaa kuuloa.
Huomio: Järjestelmän virheellinen asennus kypärään saattaa muuttaa kypärän aerodynaamisia ja
turvallisuusominaisuuksia, aiheuttaen vaaran. Asenna N-Com – järjestelmä tuotteen ohjeissa
kuvatulla tavalla. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä N-Com – jälleenmyyjään.
1.5.

Valtuutettu henkilökunta

Vain valtuutettu henkilökunta voi korjata laitetta. Vian ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun
jälleenmyyjään. Kypärä on turvalaite. Kypärän ja sen elektronisten osien väärinkäyttö on vaarallista ja
johtaa takuun raukeamiseen.
1.6.

Hävitys

Irrottaaksesi N-Com – järjestelmän kypärästä noudata käyttöohjeita. Irrotuksen jälkeen noudata
seuraavia hävitysohjeita:
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Rastittu keräyssäiliö tarkoittaa, että EU:n sisällä tuote kuuluu ongelmajätteisiin.
Tämän laitteen lisäksi säädöstä sovelletaan kaikkiin tällä merkillä merkittyihin
lisäosiin. Älä hävitä näitä tuotteita sekajätteen seassa.

Laitteiden oikeaoppinen hävitys estää mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja
ihmisten terveyteen.
Lisätietoja varten, ota yhteys kuntaan, ongelmajätteiden hävityspalveluun tai liikkeeseen, josta
tuote hankittiin.

MCS III
2.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

N-Comin MCS III –pakkaus sisältää:

MCS III S

Liitäntäkaapeli MCS III Honda Goldwing

Ruuvit, Avain, Ohut nauha mikrofonin kiinnike

Mikrofoni

Liitäntäkaapeli MCS III Harley Davidson

Tarranauhat kuulokkeita varten
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3.

MCS III –JÄRJESTELMÄN ASENNUS

Tärkeää: Tuotteessa oleva tunnistekoodi tulee kopioida ennen N-Com-järjestelmän asentamista (ks.
kappale 7.5).
 Irrota kypärän suojakuoressa oleva ”N-Com” suojalaatta ja avaa kypärän leukasuojus.
(modulaarikypärät).
 Irrota kypärästä vasen ja oikea poskipehmuste (katso lisäohjeita kypärän käyttöohjeista).
 Irrota takapehmusteet vetämällä niskasuojuksesta, kunnes se irtoaa suojakuoresta.
 Aseta pehmusteet väliaikaisesti kypärän ulkopuolelle (Kuva 2).
 Vedä ulos kypärän sivupehmusteesta tappi, jossa on merkki N-Com. Kohota kypärän sisäosaa
helpottaaksesi ulosvetoa (Kuva 3).

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

VAIN KOKONAISKYPÄRIEN ASENNUKSEEN:
 Poista leukasuojus vetämällä punaisesta nauhasta (Kuva 4).

Kuva 4
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 Vedä ulos polystyreenistä valmistetut poskipehmusteet,
ujuttamalla ne varovasti kypärästä. Kypärän suojakuorta on
mahdollista
laajentaa hieman,
poskisuojusten poiston
helpottamiseksi.
Huomio:
Jos
polystyreenistä
valmistettu
poskisuojus
vahingoittuu toimenpiteen aikana, käänny jälleenmyyjän
puoleen uuden hankkimiseksi.

Kuva 5

3.1.

Mikrofonin asennus

AUKAISTAVAT TAI JET-KYPÄRÄT
 Valmistele mikrofoni asettamalla mikrofonin kiinnitysnauhan. Ole huolellinen oikean asennon
kanssa (Kuva 6).
 Aseta mikrofoni tukeen kuvassa 7 osoitetulla tavalla. Varmista, että mikrofonin kiinnikkeen tekstillä
“N-Com” varustettu puoli on kypärän sisäosaa vasten.
 Aseta ruuvit ja välikappaleet mikrofonin pitonauhaan. Käytä mukana tulevaa avainta kiinnittääksesi
ruuvit kypärän runkoon.

Kuva 6

Kuva 7

Kuva 8
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KOKONAISET KYPÄRÄT
 Ota vasemmanpuoleinen polystyreelityyny ja
aseta mikrofoni sille varattuun kohtaan kuten
kuvassa 9. Varmista, että mikrofonin
kiinnikkeen tekstillä “N-Com” varustettu puoli
on kypärän sisäosaa vasten.
Kuva 9

3.2.

Järjestelmän asennus kypärään

 Aseta järjestelmä kypärän sisään kuvassa 10 osoitetulla tavalla, yhdenmukaisesti suojakuoressa
olevan N-Com kohdan kanssa.
 Katsottaessa kypärään ulkopäin, ujuta taaempi asetuskieleke uraan A kuvan osoittamalla tavalla.
 Paina kypärän sisäpuolelta kohtaa, jossa lukee PUSH kunnes pitohammas B napsahtaa (Kuva 11).
 Pujota osa, jossa on kirjoitus “MCS III”, ulos kypärän tiivisteestä. Tiivistettä on väännettävä hieman
pujotuksen helpottamiseksi (kuva 12).

Kuva 10
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Kuva 11

Kuva 12

MCS III
 Aseta mikrofonin liitin micro USB:n elektroniseen alustaan (Kuva 13).


Kuva 13

Aseta oikea ja vasen
kaiutin
paikoilleen
polystyreenistä
valmistetuihin poskisuojiin.
Jos tarpeen, kiinnitä ne
mukana
toimitetuilla
tarroilla.

Kuva 14

 Laita uudelleen polystyreenistä valmistettu poskiosa (vasen), asettamalla kaapelin uraan, joka
sijaitsee poskisuojuksessa.
Tarkista, että olet asettanut poskisuojuksen paikoilleen oikein, työntämällä nurkan vahvikelistaan.
 Laita uudelleen polystyreenistä valmistettu poskiosa (oikea), asettamalla kaapelin uraan, joka
sijaitsee poskisuojuksessa.
VAIN KOKONAISKYPÄRIEN ASENNUKSEEN: Aseta mikrofonin puoleinen leukasuojus paikalleen ja
sijoita mikrofoni varovasti sille varattuun kohtaan. Paina sitten punainen nauha suojukseen, jotta
leukasuojus kiinnittyy kunnolla kypärään.
 Aseta pehmusteet paikoilleen (katso lisäohjeita kypärän käyttöohjeista) kytke niskasuojus.
 Aseta molemmat poskisuojukset paikoilleen (katso lisäohjeita kypärän käyttöohjeista) niin, että
kaikki kiinnityspainikkeet aktivoituvat. Laita leukanauha kulkemaan poskisuojuksessa.
Tarkista: poskisuojusten lopullinen asento vetämällä leukanauhaa ja testaamalla painikkeiden pidon.
Tarkista: ettei kypärästä tai pehmusteista tule ulos kaapeleita ja että kaiuttimet ovat paikoillaan.
Huomio: Tarkista aina leukahihnan oikea pituus.
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 Aseta suojalaatta paikoilleen suojakuoreen. Aseta ensin
takaosa ja paina sitten etuosaa kunnes pitohammas aktivoituu.

Kuva 15

3.3.

Järjestelmän poistaminen

 Irrottaaksesi järjestelmän kypärästä, irrota kuulokkeet ja
poskipehmusteet kuten näytettiin asennusta käsiteltäessä
(kappale 3). Irrota sitten polystyreenistä valmistetut
poskisuojukset.

Kuva 16

 Irrota suojalaatta, ja sitten katsomalla ulkoapäin, irrota liitin toimimalla pitohampaan kanssa kuvan
osoittamalla tavalla.
 Irrotettuasi liittimen irrota myös oikea puoli irrottamalla MCS III-järjestelmän suojakuoren tapeista
 Poista sitten koko järjestelmä kypärästä.
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4.

MCS III JÄRJESTELMÄN TOIMINTO

Kytke liitäntäkaapeli moottoripyörään, ja sitten
äänijärjestelmä siirtyy kypärään.

MCS III järjestelmään. Moottoripyörään asennettu

Moottoripyörän interfono-järjestelmää voidaan käyttää kytkemällä sekä kuljettajan että matkustajan
kypärä moottoripyörään. Kaikissa kypäröissä tulee olla MCS III järjestelmä.
Radion ja interfono-järjestelmän äänenvoimakkuudet säädetään halutulle tasolle moottoripyörän
äänijärjestelmän avulla.
INTERFONO-järjestelmän
toiminnan
aikana
säädetään
sen
äänenvoimakkuus
sopivalle
keskustelutasolle. Älä korota äänenvoimakkuutta liikaa taustamelun estämiseksi.
Katso moottoripyöräsi käyttöohjeista ääniasetuksia ja säätöjä koskevat ohjeet.
Huomaa: Liitä kaapelit siten, että ne eivät häiritse ajoa, rajoita liikkumisvapautta eivätkä kierry raajojen,
kehon tai kaulan ympärille. Kytke liittimet siten, että ne saadaan tarpeen vaatiessa helposti
irrotetuksi.

Varoitus: Älä vedä johdosta. Älä käytä johtoa kypärän
nostamiseen. Älä vedä johdosta erottaaksesi liittimet
toisistaan. Erottaaksesi liittimet, ota molemmista
liittimistä kiinni ja vedä niitä vastakkaisiin suuntiin.

Kuva 17

5.

LAITTEEN HOITO

N-Com tuote ei tarvitse erityistä hoitoa.
Mikäli olet käyttänyt järjestelmää sateessa, kuivaa kypärän kastuneet osat.
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6.

RAJOITETTU TAKUU

Tällä RAJOITETULLA TAKUUTODISTUKSELLA Nolangroup antaa tässä mainitulle tuotteelle normaalissa
käytössä ilmeneviä materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun. Suosittelemme:
 Lukemaan varoitukset ja huomiot turvallisuussyistä ja laitteen toiminnan takaamiseksi
 Huomioimaan takuun ehdot ja rajoitukset.
 Säilyttämään kuitin. Kuittia tarvitaan laitteessa ilmenevien vikojen korjaukseen takuun
voimassaoloaikana. Tuote tulee viedä liikkeeseen, josta se on ostettu.
6.1.

Takuun kate

Mikäli tuotteessa ilmenee jokin takuun kattama vika kaksi (2) vuotta kuittiin merkitystä ostopäivästä,
Nolangroup takaa tuotteelle huollon tai korvaa tuotteen Nolangroup-valtuutetuissa huoltoliikkeissä.
Nolangroup antaa laitteelle tarvittavan huollon ja korvaa kaikki kulut ellei vika johdu jostain
seuraavassa kappaleessa ”Takuun rajoitukset ja poikkeukset” mainituista syistä.
6.2.

Takuun rajoitukset ja poikkeukset

Tämä takuu kattaa ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheet. Nolangroup ei ole vastuussa muista
syistä aiheutuneista vioista. Rajattu takuu ei ole voimassa esim. seuraavissa tapauksissa:
 Normaalista käytöstä tai käyttöolosuhteista aiheutuneita vahinkoja.
 Nolangroup antamien käyttöohjeiden laiminlyömisestä, väärinkäytöstä, tai huollon
laiminlyömisestä aiheutuneita vahinkoja.
 Laitteen sisäisten ja ulkoisten osien ylläpidon laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot.
 Onnettomuudesta aiheutuvat vahingot.
 käyttäjän tai kolmannen osapuolen tekemät muutokset kypärään tai N-Com –järjestelmään.
 Laitteen altistaminen haitallisille kemiallisille aineille, jotka aiheuttavat värivaihteluita tai muita
vahinkoja.
 N-Com tuoteperheeseen kuulumattomien tuotteiden käyttö lisälaitteina.
 Takuu ei kata korjauksia, jotka johtuvat kastumisesta, luonnonmullistuksista tai muusta
sääilmiöstä, muutoksista tai joutumisesta nesteiden kanssa kosketuksiin.
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Kypärän sisäiset osat eivät ole vesitiiviitä ja jokainen altistaminen sateelle, kosteudelle, nesteille tai
ruoalle saattavat vaurioittaa N-Com –järjestelmän sähkölaitteita. Nolangroup ei ole vastuussa
tällaisista vahingoista.
takuu ei kata kuluvia osia kuten esim. akkulaturia ja yhdyskaapeleita eri N-Com –järjestelmien
välillä tai N-Com –järjestelmän ja muiden laitteiden välillä.
koska järjestelmä, jonka kanssa matkapuhelimet toimivat ei ole Nolangroup toimittama,
Nolangroup ei ole vastuussa järjestelmän toiminnasta, saatavuudesta, verkon katteesta,
palveluista.
Kun tuotetta käytetään muiden kuin Nolangroup-merkkisten tuotteiden kanssa, Nolangroup ei
takaa tuotteen täydellistä toimimista, eikä hyväksy takuun alaisten huoltotoimenpiteiden
suorittamista.
Nolangroup ei ole vastuussa jos Nolangroup-tuote ei toimi täydellisesti matkapuhelimen tai
muiden kuin Nolan-merkkisten tuotteiden kanssa.
Sisäisen elektronisen kortin tai Nolangroup-järjestelmän muiden sisäisten osien paikoiltaan
poistaminen aiheuttaa takuun menettämisen.
Takuu ei sisällä normaaleista tai erityisistä kypäränkäyttötilanteista aiheutuneita häiriöitä, kuten
kypärän epämukavuus, tuulen humina.

Nolangroup ei ole missään tapauksessa vastuussa onnettomuuksista tai kuolemaan johtavista
tapauksista (mukaan lukien ilman rajoituksia henkilövahingot), joiden syynä on Nolangroup-tuotteiden
käyttöohjeiden laiminlyöminen.
6.3.

Rajoitetun takuun voimassaoloaika

Tämä takuu on voimassa vain, jos oston yhteydessä ostaja täytti takuun rekisteröintilomakkeen, josta
tulee ilmetä seuraavat tiedot:
 Tuotetunnus
 Valtuutetun jälleenmyyjän nimi ja leima
 Tuotteen ostopäivä
 Ostajan nimi ja osoite
Nolangroup varaa itselleen oikeuden hylätä takuun alaisen huollon, mikäli näitä tietoja on muokattu tai
ne ovat vahingoittuneet tuotteen oston jälkeen.
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6.4.

Viallisen tuotteen vaihtaminen ja valitukset

Jotta tuote voidaan lähettää takuun alaiseen huoltoon, ostajan tulee viedä kypärä jälleenmyyjälle, jolta
tuote on ostettu. Ostajan tulee ilmoittaa tuotteen vika, näyttää kopio ostokuitista sekä oikein täytetty
takuun rekisteröintilomake (kts. yllä).
ENNEN JÄLLEENMYYJÄN PUOLEEN KÄÄNTYMISTÄ, LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.
KAHDEN (2) VUODEN KULUTTUA OSTOPÄIVÄSTÄ TÄMÄ TAKUU EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VOIMASSA.
Tuotteen huolto tai vaihto ei pidennä takuuta. Alkuperäinen ostopäivä on voimassa, vaikka tuote tai
sen osia olisi vaihdettu tai huollettu.
Tuotteen vaihdetuilla tai huolletuilla elektronisilla osilla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu
huoltopäivästä lukien, joka lisätään tuotteen alkuperäiseen takuuseen.
Huolto tai osien vaihto voidaan suorittaa myös kierrätetyillä osilla, jotka toimivat moitteettomasti ja
ovat samanarvoisia kuin uudet vastaavat osat.
Laitteen huolletut tai vaihdetut osat ovat Nolangroup:n omaisuutta.
OSTAJALLA ON OIKEUS VAIN EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN MUKAISIIN KORVAUKSIIN.
TUOTTEELLE EI ANNETA SEN LISÄKSI MITÄÄN MUUTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA.
NOLANGROUP TORJUU PAIKALLISEN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA KAIKKI OLETETUT TAKUUT
TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA
JOHONKIN
TIETTYYN
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.
JOS
PAIKALLINEN
LAKI
KIELTÄÄ
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN KÄYTÖN, OLETETUN TAKUUN VOIMASSAOLO RAJOITTUU EDELLÄ
KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAAN.
NOLANGROUP PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TEKNISIIN MUUTOKSIIN ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA.
Eräät osavaltiot ja maat eivät salli oletetun takuun kestoa koskevia rajoituksia tai satunnaisten tai
seuraamuksellisten vahinkojen korvausvastuun rajoittamista tai poissulkemista, joten edellä mainitut
rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua.
Tämä takuu ei riko kansallista kuluttajansuojalakia eikä kuluttajan oikeuksia jälleenmyyjää kohti koskien
/hankintaa/myyntiä.
Tämä takuu on voimassa koko Euroopan alueella ja ainoa Nolangroup antama takuu liittyen omien
tuotteiden myyntiin. Takuusopimus ei riko EU-direktiiviä 1999/44/EY.
Tämä takuu ei riko kuluttajansuojalakia (ITA D.Lgs. 2/02/2002 n. 24).
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6.5.

Tuotteen tunnistus

N-Com tuotteet ovat tunnistettavissa koodin perusteella, jonka avulla tuote
voidaan jäljittää ja tunnistaa.
Tunnistekoodi on
MCS III-järjestelmään kiinnitetyssä tarrassa sekä
myyntipakkauksen ulkopuolella.
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7.

FTAKUUNREKISTERÖINTILOMAKE

Tuotteen nimike:

MCS III S SERIES

Tunnus
Oplysninger om køberen
Navn
Efternavn
Adresse

Tel
e-mail
Forhandlerens stempel

Købsdato

www.n-com.it

