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NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO  
 
 
Čestitamo vam ob nakupu Nolanovega N-Com proizvoda. 
 
N-Com MCS III sistem je izdelan po najnovejših tehnologijah in z najboljšimi materiali.  
Z dolgotrajnimi testi in skrbnim sistemskim razvojem, smo uspeli doseči najvišjo kakovost 
zvoka. 
 
MCS III lahko namestite samo na čelade Nolan, ki podpirajo  sistem N-Com.  
 
Sistem MCS III omogoča poslušanje avdio naprav, ki so nameščene na motorjih. Sistema NI 
MOGOČE uporabiti v povezavi z drugimi avdio sistemi za čelade. 
 
Za dodatne informacije o sistemu MCS III, za prenos podrobnih navodil za uporabo, 
obiščite spletno stran www.n-com.it (tudi v slovenskem jeziku!).
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1. OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI 
Pozorno preberite navodila za uporabo, kot tudi preprosta pravila, ki so omenjena spodaj. 
Neupoštevanje teh navodil lahko privede do nevarnih situacij. 
 
Pozor: sistem N-Com ni namenjen uporabi na uradnih ali neuradnih tekmovanjih, na motodromih, 

dirkališčih in podobno. 
Pozor: z namestitvijo sistema N-Com MCS III. se teža čelade poveča za približno 80g.  
Opozorilo: v čelado nameščene elektronske komponente sistema N-Com niso vodoodporne, zato 

poskrbite, da se notranjost čelade, vključno z oblazinjenjem, ne zmoči. Le tako se boste izognili 
poškodbam sistema. Če se notranjost čelade vendarle zmoči, odstranite sistem N-Com in 
oblazinjenje iz čelade ter ju pustite na zraku, da se posušita. Odstranite baterijo in pustite, da se 
posuši. 

Pozor: Uporaba zvočnikov v čeladi je lahko v nekaterih jurisdikcijah prepovedana. PRED UPORABO 
tega izdelka preverite lokalno zakonodajo. 

 

1.1. Referenčni standardi 

MCS III je skladen z referenčnim standardom 2014/30/EU  
 

1.2. Varnost na cesti 

Upoštevajte vse veljavne prometne predpise. Med vožnjo motorja držite krmilo z obema rokama. 
Sistem N-Com upravljate samo takrat, ko je vozilo ustavljeno. Za varno uporabo sistema N-Com pa je 
še posebej pomembno. 

V vseh primerih upoštevate prometne predpise in pomnite, da ima vožnja motocikla prednost pred 
vsemi drugimi opravki. 
 

1.3. Motnje 

Vsi mobilni telefoni in naprave z možnostjo sprejemanja brezžičnega signala zaznavajo motnje, ki 
lahko vplivajo na kvaliteto delovanja naprav, ki so priklopljene nanje. Te motnje niso posledica napake 
v delovanju sistema N-Com. 
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1.4. Primerna uporaba 

Napravo uporabljajte samo na način, ki je opisan v dokumentaciji proizvoda. Ne poskušajte razstaviti, 
predelati ali spremeniti katerikoli del sistema N-Com. 
 
Pozor: glasnost sistema N-Com in avdio naprav, ki so nanj priklopljene, nastavite še preden sistem 

uporabite med vožnjo. 
Pozor: preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh. 
Pozor: glasnost sistema N-Com in avdio naprav priklopljenih na sistem naj ne bo nastavljena na najvišji 

nivo. Preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh.  
Pozor: nepravilna montaža sistema lahko vpliva na aerodinamične in varnostne karakteristike čelade, ki 

lahko pomenijo tudi nevarnost za uporabnika. Sistem N-Com namestite v čelado samo na način, ki je 
opisan v tej knjižici. V primeru dvoma, se za pojasnilo obrnite na pooblaščenega prodajalca N-Com 
izdelkov. 

 

1.5. Usposobljeno osebje  

 Samo usposobljeno osebje lahko nudi tehnično pomoč za ta proizvod. V primeru nepravilnega 
delovanja ali okvar se obrnite le na pooblaščenega prodajalca. 

 Čelada je varnostna oprema. Njena predelava in/ali predelava elektronskega sistema v čeladi lahko 
poleg povzročitve neveljavnosti garancije, pomeni tudi dodatno nevarnost za uporabnika. 

 

1.6. Odlaganje 

Za odstranitev sistema N-Com iz čelade preberite ta navodila za uporabo in navodila za uporabo 
drugih komponent sistema N-Com. Če želite sistem zavreči, to storite v skladu z naslednjimi navodili: 

 

 Če je na proizvodu narisan simbol prečrtanega koša za smeti, pomeni, da zanj velja 
evropska direktiva 2012/19/EU. 

 Baterij ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.  

 Pravilno odlaganje zastarane opreme prispeva k preprečevanju možnih škodljivih posledic za 
človekovo zdravje in okolje. 

 O vseh dodatnih informacijah glede odlaganja zastarele opreme se posvetujte z vašo občino, 
službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste proizvod kupili. 
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2. VSEBINA PAKETA  
Paket N-Com MCS III vsebuje: 
 

 
Sistem N-Com MCS III 

  
Povezovalni kabel za  

Honda Goldwing 
Povezovalni kabel za  

Harley Davidson 

 

  
Ključ Nalepki za pritrditev slušalk Mikrofon z zaponko 
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3. NAMESTITEV 
Pomembno: Pred vgradnjo sistema N-Com je priporočljivo, da si zapišete identifikacijsko kodo izdelka 
(glejte poglavje 6.5). 
 

 Odstranite lične blazinice (glejte navodila za uporabo čelade). 
 S pomočjo priloženega ključa odvijte vijak na zadnjem delu obrobe čelade (Sl. 1). 
 Odstranite obrobo čelade, kot je to prikazano na sliki 1; s tem boste odstranili tudi oblazinjenje. 
 Odstranite N-Com pokrovček na zadnjem delu obrobe čelade in N-Com pokrovček na levi strani 

čelade. 
 

 
Sl. 1 

 
Sl. 1 – SAMO ZA ČELADE MODELA N87, N100-5 

 

 Preden boste v čelado namestili sistem N-Com, je potrebno iz nje odstraniti polnilno peno. 
 

 
Možnost 1 

 
Možnost 2 

Opomba: Polnilo iz pene 
shranite za primer, če boste 
kdaj želeli čelado 
uporabljati brez 
nameščenega sistema N-
Com. 
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3.1. Namestitev sistema na čelado 

 
Sl. 2 

 Mikrofon priključite v konektor, kot je to 
prikazano na sliki 2. 

 
Opomba: Položaj mikrofona lahko poljubno 
nastavite. Za navodila kako nastaviti položaj 
mikrofona, glejte poglavje 3.2. 

 

 
Sl. 3 

 Ohišje z elektrosnko enoto in baterijo 
namestite v pripravljen prostor na zadnjem 
delu čelade in jo do konca potisnite v ohišje 
(Sl. 3). 
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Sl. 4 

Opomba: za namestitev kablov in mikrofona v 
čelado N100-5 sledite navodilom v posebnem 
poglavju.  
 
 Kabel slušalk namestite v notranjost čelade, 

obe zaponki pa pritrdite na ohišje na školjki 
čelade (Sl. 4). 

 

 
Sl. 5 

 Mikrofon namestite v pripravljeno ohišje na 
levi strani čelade, kovinski del nastavka pa 
vstavite v utor na školjki čelade (Sl. 5). 

 
Pozor: napis N-Com na mikrofonu mora biti 
obrnjen proti notranjosti čelade. 

 
 Fiksirajte kable v čeladi in preverite ali je leva zaponka dobro nameščena v ohišje na školjki čelade. 
 



 MCS III 
 

11 

SAMO ZA ČELADE MODELA N100-5– namestitev kablov in mikrofona 
 
Namestitev desne strani kabla z mikrofonom: 
 Privzdignite plastično obrobo na lični blazinici (Sl. 6). 
 Vstavite mikrofon v odprtino (Sl. 7) in ga namestite v pripravljeno ohišje, kovinski del nastavka pa 

vstavite v utor na školjki čelade (Sl. 8). 
Pozor: napis N-Com na mikrofonu mora biti obrnjen proti notranjosti čelade.   

 Namestite kabel v notranjost čelade in ga zavarujte s sponko, ki se mora zaskočiti v ohišju (Sl. 9). 
 Plastično obrobo na lični blazinici namestite nazaj v prvotno pozicijo za dva majhna zatiča (Sl. 10). 

 

 
Sl. 6 

 
Sl. 7 

 
Sl. 8 

   

 
Sl. 9 

 
Sl. 10 
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SAMO ZA ČELADE MODELA N100-5– namestitev kablov in mikrofona 
 
Namestitev leve strani kabla: 
 Privzdignite plastično obrobo na lični blazinici (Sl. 11). 
 Namestite kabel v notranjost čelade in ga zavarujte z levo sponko, ki se mora zaskočiti v ohišju (Sl. 12). 
 Plastično obrobo na lični blazinici namestite nazaj v prvotno pozicijo za dva majhna zatiča (Sl. 13). 

 

 
Sl. 11 

 
Sl. 12 

 
Sl. 13 

 

 
 Preverite, ali so konektorji mikrofona in slušalk dobro priključeni. 
 Levo in desno slušalko vstavite v pripravljena prostora na polisitrenskih nastavkih ličnih blazinic. Za 

boljše prileganje ju lahko nekoliko zavrtite v ohišju. Po potrebi lahko slušalki v ohišju zavarujete še 
z nalepkama, ki sta del serijske opreme paketa. 

 

 
Sl. 14 

 Obrobo čelade namestite nazaj na čelado in 
privijte vijak na zadnjem delu obrobe, pri 
čemer poskrbite, da bo povezovalni kabel s 
konektorjem nameščen tako, kot je to 
prikazano na sliki 14. 

 Lične blazinice namestite nazaj v čelado. 
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3.2. Nastavitev položaja mikrofona 

Sistem MCS III omogoča prilagajanje nastavitve položaja mikrofona, kar olajša pozicioniranje 
mikrofona v različnih modelih čelad. Nadaljujte na naslednji način: 
 
 Odpnite zaponko na nastavku mikrofona, kot je to prikazano na sliki 15.  
 S premikanjem zaponke nastavite položaj mikrofona (Sl. 16). 
 Zapnite zaponko (Sl. 17). 
 

 
Sl. 15 

 
Sl. 16 

 
Sl. 17 

 
Za dobro kakovost prenosa zvoka je priporočljivo, da gobico z mikrofonom namestite čim bljižje k 
ustom, najbolje ob strani. 
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3.3. Odstranitev sistema MCS III iz čelade 

Za odstranitev sistema MCS III iz čelade sledite naslednjim postopkom: 
 
 Odstranite lične blazinice in obrobo čelade; 
 Z izvijačem (ali podobnim orodjem) odpnite desno in levo zaponko, ki sta nameščeni na školjki 

čelade. (Sl. 18). 
 S ploščatim izvijačem (ali podobnim orodjem) odstranite sistem MCS III iz čelade in ponovno 

namestite lične blazinice ter spodnjo obrobo. 
 

 
Sl. 18 

 
Sl. 19 
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4. UPORABA MCS III  
Povezovalni kabel najprej priklopite na avdio sistem na motociklu in nato še v sistem MCS III na čeladi. 
Zvok posredovan iz avdio sistema na motorju je sedaj posredovan v čelado. 
 
Na motorju vgrajen avdio sistem lahko uporabljate tudi kot interkom povezavo šoferja s sopotnikom. 
Obe čeladi morata biti opremljeni s sistemom MCS III in biti priklopljeni vsaka na svoj konektor na 
motociklu. 
Želeno glasnost radia in interkom povezave je potrebno nastaviti na avdio sistemu na motorju.  
Pri uporabi INTERKOM povezave nastavite glasnost na nivo, ki še omogoča udobno komunikacijo. V 
izogib motečemu hrupu iz ozadja, jakosti zvoka ne nastavljajte na previsok nivo.  
Za nastavitve in prilagoditve avdio sistema preberite navodila za uporabo motocikla. 
 
Opozorilo: Povezovalni kabel priklopite na način, ki ne bo oviral vašega gibanja ali vas kako drugače 

omejeval.  Ne ovijajte ga okoli rok, vratu ali prsi. Konektorjev ne zaklepajte ali kako drugače učvrstite 
v poziciji, saj se mora konektor v primeru nuje enostavno odklopiti.  

 

 
Sl. 20 

Opozorilo: Ne vlecite kabla. Ne uporabljajte 
kabla za dviganje čelade. Ne vlecite za kabel pri 
ločevanju dveh konektorjev. Za ločitev 
konektorjev primite vsak konektor posebej in 
povlecite v nasprotni smeri.  

 
 

5. VZDRŽEVANJE 
Sistem N-Com ne zahteva posebnega vzdrževanja. Če ste čelado uporabljali v dežju, jo enostavno 
obrišite, območja elektronskega stika pa dobro posušite. 
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6. OMEJENA GARANCIJA 
S tem CERTIFIKATOM O OMEJENI GARANCIJI, Nolangroup prvemu kupcu zagotavlja, da je izdelek v času nakupa brez 
materialnih in proizvodnih napak. 
Priporočamo vam, da: 
 Preberete opozorila, ki se nanašajo na varnost in pravilno uporabo. 
 Preberete garancijske pogoje. 
 Hranite originalni račun. Račun morate predložiti v primeru popravil, ki jih pokriva garancija. Garancijo 

uveljavljate na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili.  
 

6.1. Obseg garancije 
V kolikor v 2 (dveh) letih od datuma nakupa, ki je razviden iz računa, odkrijete kakršnokoli napako, ki jo pokriva ta 
omejena garancija, bo podjetje Nolangroup takoj, ko se prepriča o napaki, popravilo ali zamenjalo pokvarjeni 
proizvod prek svoje distribucijske mreže. Podjetje Nolangroup bo prav tako zagotovilo ves material in delo, ki je 
potrebno za primerno popravilo okvare, razen v primerih, ko je škoda nastala zaradi katerega izmed razlogov, ki so 
omenjeni v naslednjem odstavku »Izjeme in omejitve garancije«.  
 

6.2. Izjeme in omejitve garancije 
Ta garancija pokriva samo okvare v materialu in pri proizvodnji. Podjetje Nolangroup ne bo prevzelo odgovornosti za 
okvare proizvodov, ki jih je mogoče deloma ali v celoti pripisati kateremukoli drugemu vzroku, vključno z (vendar ne 
zgolj omejeno na): 
 
 Okvarami ali škodo, ki bi jih povzročila uporaba proizvoda v pogojih, ki se razlikujejo od običajnih.  
 Okvarami, ki bi jih povzročila nepravilna uporaba, ki ne bi bila v skladu z nasveti za normalno uporabo, ki so 

opisani v navodilih za uporabo in vzdrževanje proizvoda, ki jih je zagotovil Nolangroup. 
 Malomarnostjo ter normalno obrabo notranjih in zunanjih delov. 
 Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila nesreča. 
 Kakršnokoli spremembo ali modifikacijo čelade ali sistema N-Com, s strani uporabnika ali tretje strani. 
 Spremembe v barvi ali škodo, ki bi jo povzročil stik s škodljivimi kemičnimi proizvodi. 
 Uporabo neprimernih dodatkov, ki niso del proizvodne linije N-Com. 
 Garancija prav tako ne krije škode, ki bi jo povzročili nenamerni dogodki, spremembe, prilagoditve ali škoda, ki 

bi nastala zaradi stika proizvoda s tekočino.  
 Notranje komponente čelade niso in ne morejo biti vodo odporne. Vsak neprimeren stik z dežjem, vlago, zlito 

vodo in drugimi tekočinami lahko torej poškoduje N-Com in elektronske naprave. To pa je škoda, za katero 
Nolangroup ne odgovarja.  
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 Ta garancija ne vključuje tistih delov, ki so bili obrabljeni, kot na primer baterijo, ki jo je mogoče polniti in kable, 
ki so namenjeni za povezavo med raznimi N-Com sistemi ali za povezavo med N-Com sistemi in drugimi 
napravami. 

 Ker Nolangroup ne dobavlja sistema na katerem delujejo mobilni telefoni, ne bo prevzel odgovornosti za 
delovanje, razpoložljivost, kritje storitve ali obseg, ki se nanaša na zgoraj omenjeni sistem.  

 Kadarkoli proizvod uporabljate v kombinaciji z dodatki ali opremo, ki je ni dobavil Nolangroup, podjetje ne 
zagotavlja pravilnega delovanja proizvoda/kombinacije naprav. Prav tako ne bo ugodil zahtevi za popravilo ali 
zamenjavo v okviru garancije v primeru, da proizvod uporabljate na ta način. 

 Nolangroup ne prevzema odgovornosti v primeru slabše zmogljivosti proizvoda, ki bi jo povzročila uporaba 
mobilnih telefonov ter drugih dodatkov ali opreme, ki jih ni odobrilo ali dobavilo naše podjetje. 

 Sprememba notranje elektronske kartice ali drugih delov sistema N-Com bi pomenile neveljavnost garancije. 
 Napake, ki jih pokriva ta garancija ne vključujejo vseh tistih specifičnih in subjektivnih situacij, do katerih bi 

lahko prišlo med aktivno uporabo čelade, kot na primer težave z udobjem med vožnjo ali aerodinamični zvoki. 
 
Nolangroup ne prevzema nobene odgovornosti za primer naključne ali posledične škode (vključno s škodo eni ali več 
osebam brez izjeme), ki bi jo povzročilo neupoštevanje obveznosti iz te garancije, ki velja za proizvode podjetja 
Nolangroup. 
 

6.3. Veljavnost omejene garancije 
Ta garancija je veljavna samo v kolikor je priloženi garancijski obrazec pravočasno in pravilno izpolnjen ter vsebuje 
naslednje informacije: 
 Ime proizvoda 
 Ime in pečat pooblaščenega prodajalca 
 Datum nakupa proizvoda 
 Ime, priimek in naslov kupca 
 
Nolangroup si pridržuje pravico do neizvajanja popravil v okviru garancije, v kolikor se izkaže, da so zgoraj omenjeni 
podatki odstranjeni ali spremenjeni potem, ko je kupec kupil proizvod pri prodajalcu. 
 

6.4. Postopek uveljavljanja garancije 
Za uveljavljanje garancije mora kupec neposredno obvestiti prodajalca pri katerem je kupil čelado o okvari in obenem 
predložiti pokvarjen proizvod, kopijo računa in Garancijski obrazec, ki je izpolnjen v skladu z zgoraj opisanimi pravili.  
PREDEN STOPITE V STIK S PRODAJALCEM VAM PRIPOROČAMO, DA PODROBNO PREBERETE NAVODILA ZA 
UPORABO, KI SO PRILOŽENA PROIZVODU.  
PO IZTEKU 2 (DVEH) LET PO DATUMU NAKUPA TA OMEJENA GARANCIJA POSTANE NEVELJAVNA V VSEH 
SEGMENTIH.  
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Popravila ali vzdrževanje pod garancijo ne podaljšajo samega trajanja garancije. V primeru zamenjave proizvoda ali 
ene izmed njegovih komponent se s tem ne začne novo garancijsko obdobje, temveč se za vse garancijske namene 
še naprej upošteva datum nakupa izvirnega proizvoda.  
V kolikor podjetje Nolangroup pristopi k popravilu ali zamenjavi proizvoda za omenjeni proizvod velja garancija (velja 
samo za popravilo elektronskih komponent), ki je enaka preostanku izvirnega garancijskega obdobja ali devetdeset 
(90) dni od dneva popravila (upošteva se daljše obdobje).  
Popravilo ali zamenjava se lahko izvede tudi z uporabo regeneriranih komponent, ki imajo isto funkcijo.  
Zamenjani deli ali komponente postanejo last Nolangroup. 
TA GARANCIJA RAZVELJAVLJA IN NADOMEŠČA KAKRŠNOKOLI DRUGO PISNO ALI USTNO GARANCIJO, KI JO 
OMOGOČA ZAKON IN KI JO JE MOGOČE RAZVELJAVITI, V KOLIKOR SE S TEM STRINJATA OBE STRANI; 
NOLANGROUP PRAV TAKO NE ZAGOTAVLJA NOBENIH GARANCIJ ZA ZMOŽNOST PRODAJANJA ALI PRIMERNOST 
IZDELKOV ZA POSEBEN NAMEN. PODJETJE NOLANGROUP V NOBENEM PRIMERU NE BO PREVZELO 
ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, KAR VKLJUČUJE (A NI ZGOLJ OMEJENO NA) IZGUBO 
DOBIČKA ALI POSLOVNO ŠKODO. PO ZAKONU LAHKO ZAVRNEMO ODGOVORNOST ZA VSO ŠKODO TAKŠNE 
VRSTE. 
NOLANGROUP SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA LAHKO KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OPOZORILA SPREMENI 
ZNAČILNOSTI, FUNKCIJE, KOMPATIBILNOST IN PROGRAMSKO OPREMO PROIZVODA. 
V nekaterih državah ni dovoljeno omejiti ali neupoštevati naključne ter nenamerne škode, ali omejitve trajanja 
garancij; kot rezultat teh določb te omejitve morda za vas ne veljajo. 
Ta garancija nikakor ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom v nacionalni zakonodaji ali na 
pravice potrošnikov do prodajalca, ki jih določa nakupna/prodajna pogodba. 
Ta garancija velja v vsej Evropi ter predstavlja edino jasno garancijo, ki jo zagotavlja Nolangroup glede prodaje svojih 
izdelkov. Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki jih zagotavlja Direktiva 1999/44/CE. 
Ta garancija prav tako ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom, še posebej z določbami 
Zakonodajnega odloka z dne 2. februarja 2002 št. 24. 
Italijansko besedilo te garancije v veljavi prevlada nad prevodi. 
 

6.5. Identifikacija izdelka 

Izdelki N-Com so označeni s kodo, ki omogoča sledljivost proizvoda in njegovo 
identifikacijo. 
 
Identifikacijska koda je navedena na etiketi, ki je nalepljena na sistem MCS III ter na zunanji 
strani embalaže izdelka.  

 
 
 



 

 

7. GARANCIJSKI OBRAZEC 

 
Ime izdelka: MCS III 
 
Identifikacijska koda              
 

Podatki o kupcu 
 
Ime  
  
Priimek  
 
Naslov  
  
 
Telefon  
 
E-pošta  
 

Žig prodajalca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum nakupa  
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