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SIKKERHED OG BRUGSANVISNING  
 
 
Tillykke med dit nye N-Com produkt. 
 
N-Com  MCS III anlægget er konstrueret ved brug af den mest moderne teknologi og med 
de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig produktudvikling har ført til 
opnåelsen af den højeste lydkvalitet. 
 
 MCS III kan udelukkende monteres på styrthjelme der er forindstillet til N-Com. 
 
 MCS III-anlægget giver mulighed for at lytte til motorcyklens lydkilder, og kan IKKE bruges 
sammen med andre lydanlæg til styrthjelme. 
 
For yderligere informationer angående  MCS III, for at downloade oplysningerne i høj 
definition, klik på hjemmesiden www.n-com.it  
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1. ADVARSLER OG SIKKERHED 
Læs omhyggeligt denne brugervejledning. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes 
disse regler ikke, kan der opstå farlige situationer. 
 
Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, 

på væddeløbsbaner og lignende. 
Pas på: Installering af N-Com MCS III medfører en vægtforøgelse på cirka 66 gram udover vægten på 

styrthjelmen og andet udstyr. 
Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor 

at styrthjelmen bliver våd indvendigt, inklusiv polstringen, for at undgå at beskadige systemet. 
Kommer der vand ind i styrthjelmen, skal du tage N-Com systemet og polstringshætten ud og lade 
det lufttørre. Fjern batteriet fra det relevante sæde og lad det lufttørre. 

Advarsel: Det er muligt at brug af samtaleanlæg til styrthjelme ikke er lovlig i visse lande. Kontroller de 
gældende love FØR produktet tages i brug. 

 

1.1. Henvisningsnormer 

Produktet MCS III af N-Com serien stemmer overens med direktivet 2014/30/EU  
 

1.2. Trafiksikkerhed 

Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende 
bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må det kun foretages, når 
køretøjet holder stille.  
Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre 
motorcyklen har højeste prioritet. 

 

1.3. Interferenser 

Alle telefoner og udstyr, der udsender trådløse transmissioner, er udsat for interferenser, der kan 
forringe brugen af det tilsluttede udstyr. Disse interferenser skyldes ikke en fejl i N-Com systemet. 
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1.4. Sådan bruges produktet rigtigt 

Brug kun udstyret i normal indstilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det 
ad, foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet. 
Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, før 

systemet tages i brug under kørslen. 
Pas på: Hvis lydstyrken er for høj, kan det medføre høreskader. 
Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, for at 

undgå afspilning med en alt for høj lydstyrke, da dette kan medføre høreskader.   
Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber 

samt sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-
Com systemet i henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-com 
forhandleren.  

 

1.5. Kvalificeret personale 

Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk 
assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. 
Styrthjelmen er sikkerhedsudstyr; indgreb på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske 
system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien. 
 

1.6. Skrotning 

Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com 
systemet, hvis systemet skal tages ud af styrthjelmen.  
Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger: 

 

 Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder, at produktet 
inden for det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt.  

 Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald.  

 Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening. 
 For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparat, kan du kontakte din 

kommune, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet. 
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2. SÆTTET INDHOLDER 
De følgende dele findes i N-Com MCS III pakken: 
 

 

 

MCS III S Aftagelig mikrofon 
 

  
Forbindelsesledning MCS III Honda Goldwing Forbindelsesledning MCS III Harley Davidson 

 

  
Stiftnøgle, skrue, Bånd mikrofonlås Selvklæbende strips for højtalere 
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3. INSTALLERING AF MCS III 
Vigtigt: Før N-Com systemet installeres, er det anbefalet at notere produktets identifikationskode, der 
sidder på selve systemet (jf. cap. 7.5). 
 

 Fjern beskyttelsespladen “N-Com”, der findes på hjelmens venstre side og åben kæbepartiet 
(modulære styrthjelme). 

 Fjern den højre og den venstre polstringspude fra styrthjelmen (jf. de specifikke instruktioner på 
brugervejledningen for styrthjelmen). 

 Fjern polstringens bageste del ved at trække i nakkefoeret, indtil den slipper hjelmen. 
 Tag polstringen ud af styrthjelmen (Fig. 2). 
 Fjern den lille prop med mærket N-Com fra kantlisten. Skub fra hjelmens indvendige del for 

nemmere udtagning (Fig. 3). 
 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 

 

 
Fig. 4 

UDELUKKENDE FOR INTEGRALHJELM  
 Fjern hagebrættet ved at trække på det pågældende røde bånd 

(Fig. 4). 
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3.1. Installation af mikrofonen 

FLIP-UP HJELM/JET HJELM  
 Forbered mikrofonen til montage ved at montere det lille bånd, der låser mikrofonen (kontroller 

den korrekte position) (Fig. 6). 
 Placer mikrofonen i dens holder, som vist på figur 7 og sørg. Kontroller, at siden på mikrofonens 

støtte med skriften  “N-Com” vender mod styrthjelmens indvendige del. 
 Indsæt skrue i mikrofonenholderen; brug nøglen tit at fastspænde skruen. 
 

 
Fig. 6 

 
Fig. 7 

 
Fig. 8 

 
 

 
Fig. 5 

 Fjern den højre og den venstre polystyrenpude ved at trække 
dem forsigtigt ud af styrthjelmen. Det er muligt at udvide 
styrthjelmen en smule for nemmere at fjerne kindpuderne. 

 
Advarsel: Hvis polystyrenpuden beskadiges, kontakt din 
forhandler for at få den udskiftet. 
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Fig. 9 

INTEGRALHJELME  
 Tag fat i polystyren puden (Venstre side) og placer 

mikrofonen i det tilhørende sæde, som vist på fig. 
9. Kontroller, at siden på mikrofonens støtte med 
skriften “N-Com” vender mod styrthjelmens 
indvendige del. 

 

3.2. Installering af systemet i styrthjelmen 

 Placer systemet udstyret inde i styrthjelmen, som vist på Fig. 10, i N-Com sædet, der findes i 
hætten. 

 Med styrthjelmen set fra ydersiden, indfør positionstungen i rillen A, som vist på billedet. 
 Tryk på området med skriften PUSH, fra den indvendige side af hjelmen, indtil 

fastspændingstanden B (Fig. 11). 
 Placer komponenterne med påskriften “MCS III” i dens anviste placering i isoleringen, isoleringen 

skal bøjes en lille smule for at gøre plads til installeringen (Fig. 12). 
 

 
Fig. 10 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 
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 Isæt mikrofonens stikforbindelse i den elektroniske mini-USB base (Fig. 13). 
 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 

 Placer den højre og den 
venstre højtaler i sæderne, 
der findes i 
polystyrenhætterne. Fastgør 
dem, om nødvendigt, ved 
brug af de medfølgende 
klistermærker. 

 
 Sæt polystyren puden på plads igen (venstre side) ved at placere kablet i rillen, der findes på 

puden. 
Bemærk Kontroller, at puden er korrekt placeret i sit sæde, skub den beklædte kant under ribben 
på hjelmen. 

 Sæt polystyrenpuden på plads igen (højre side) ved at placere kablet i rillen, der findes på puden. 
 
UDELUKKENDE FOR INTEGRALHJELMENE: Indfør hagebrættet (på mikrofon siden) ved at placere 
mikrofonen varsomt i det tilhørende sæde. Tryk derefter på punktet med det røde bånd indtil 
hagebrættet låses inde i styrthjelmen. 
 
 Genmonter polstringen i hjelmen (jf. de specifikke instruktioner på brugervejledningen for 

styrthjelmen) start med at montere den bageste holder først. 
 Placer begge kindpuderne i deres sæde (jf. de specifikke instruktioner på brugervejledningen for 

styrthjelmen) og sørg for, at alle indkoblingsknapperne klikker; før hageremmen gennem 
kindpuderne. 

 
Bemærk: Kontroller omhyggeligt, at kindpuden sidder korrekt. Træk hageremmen mod hjelmens 

indvendige side og afprøv derved at knapperne er i indgreb.  
Advarsel: Kontroller, at der ikke er kabler, der kommer ud fra styrthjelmen eller fra polstringen, og at 

højtalerne sidder korrekt i deres sæde. 
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Advarsel: Kontroller altid at længden på hageremmens bånd er korrekt. I modsat fald juster længden 
jf. styrthjelmens brugervejledning.   

 

 
Fig. 15 

 Beskyttelsespladen, N-Com, genmonteres. Indfør først de to 
bageste gribere og tryk derefter på den forreste del, indtil der 
lyder et klik. 

 

3.3. Afmontering af systemet udstyret 

 
 Fjern beskyttelsespladen, derefter, når hjelmen ses fra ydersiden, frakobl forbindelsesleddet ved at 

skubbe på låsepalen, som vist på billedet. 
 Efter at have afmonteret forbindelsesleddet fra hjelmen, afmonteres også den højre del ved at 

afkoble MCS III udstyret fra hjelmens tappe. 
 Nu kan hele systemet fjernes fra hjelmen. 
 

 
Fig. 16 

 For at afmontere systemet på hjelmen fjernes foeret og 
kindpuderne, som beskrevet i instruktionerne under montage 
(Kap. 3). Fjern derefter polystyrenpuderne. 
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4. FUNKTION AF MCS III 
Tilslut forbindelsesledningen til motorcyklen, og derefter til  MCS III. Lydsystemet der er installeret på 
motorcyklen overføres på denne måde til styrthjelmen. 
 
Det er muligt at anvende motorcyclens samtaleanlæg ved at forbinde sammen både førerens og 
passagerens styrthjelme. Hver styrthjelm skal være udstyret med  MCS III. 
Justeringen af radioens og samtaleanlæggets lydstyrke foretages ved at indstille motorcyklens 
lydanlæg, afhængigt af de personlige præferencer. 
Under brug af SAMTALEANLÆG funktionen skal lydstyrken justeres til et niveau, der giver mulighed for 
en tydelig men ikke for stærk samtale. Undgå at øge lydstyrken for meget, for at undgå baggrundsstøj  
For alle justeringer og indstillinger, henvises der til motorcyklens brugervejledning.  
 
Vær opmærksom: Forbind ledningerne i en fri bane således at de ikke generer under kørslen, 

begrænser den frie bevægelighed og ikke vikles omkring arme og ben, bryst eller hals. Undgå at 
låse sammenkoblingerne, således at man let kan skille ledningerne ad igen, hvis det skulle blive 
nødvendigt. 

 

 
Fig. 17 

Advarsel: Træk ikke i kablet. Kablet må ikke anvendes for 
at løfte styrthjelmen. Træk ikke i kablet for at skille de 
to stikforbindelser ad. For at skille stikforbindelserne af, 
tag fat på dem begge og træk dem i de to modsatte 
retninger. 

 
 
5. VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKT  
N-Com produktet har ikke brug for særlige vedligeholdelsesindgreb. I tilfælde af at systemet er 
anvendt i regnvejr, skal styrthjelmens ydre dele aftørres. 



DA  
 

14 

6. BEGRÆNSET GARANTI  
Med BEGRÆNSET GARANTIBEVIS, garanterer firmaet Nolangroup overfor køberen, at det solgte 
produkt er fejlfrit, både hvad angår materialer og fabrikation. Det tilrådes at: 
 Læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne for korrekt brug. 
 Læse garantiens krav og betingelser igennem. 
 Opbevare den originale kvittering. Den skal fremlægges i tilfælde af reparation i garantiperioden. 

I disse tilfælde skal produktet bringes til den forhandler, der har solgt apparatet. 
 

6.1. Garantidækning 

Hvis der opstår fejl, som dækkes af denne begrænsede garanti, indenfor 2 (to) år fra købsdatoen på 
kvitteringen, vil Nolangroup gennem sit forhandlernet, efter at fejlen er undersøgt, foretage reparation 
eller udskiftning af det defekte produkt. Nolangroup dækker alle omkostninger til materialer og 
arbejdstid, som anses for rimelige og nødvendige, med henblik på udbedring af den anmeldte fejl, 
med undtagelse af skader forårsaget af en af grundene nævnt i det efterfølgende afsnit om 
"Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen". 
 

6.2. Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen 

Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl. Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for 
produktfejl, der helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund, nævnt herunder men ikke 
begrænset til: 
 Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold. 
 Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i 

de af Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet. 
 Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele. 
 Enhver skade som følge af et uheld. 
 Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller på N-Com systemet, af brugeren 

eller af tredjemand. 
 Farveændring eller beskadigelser forårsaget af udsættelse for skadelige kemiske produkter. 
 Brug af ukompatibelt ekstraudstyr, der ikke er en del af N-Com produktserien. 
 Ydermere dækker garantien ikke produktdefekter forårsaget af tilfældige årsager, ændringer eller 

tilpasninger, force majeure eller skader opstået som følge af kontakt med væsker. 



  MCS III 
 

15 

 Styrthjelmens interne dele er ikke og kan ikke gøres vandtætte, og derfor kan skødesløs 
udsættelse for regnvand, fugt, spild fra madvarer eller andre væsker forårsage skader på N-Com's 
elektroniske dele, som Nolangroup ikke kan holdes ansvarlig for.  

 Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige 
batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com 
systemerne og andet udstyr, er ikke dækket af garanti. 

 Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolangroup, kan denne ikke 
holdes ansvarlig for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for 
dette system.  

 Såfremt produktet anvendes sammen med tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke leveres af 
Nolangroup, kan Nolangroup ikke garantere korrekt funktion af kombinationerne 
produkt/tilbehør, og kan heller ikke acceptere at dække omkostninger for teknisk assistance i 
tilfælde af, at produktet anvendes på denne måde.  

 Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktets eventuelt begrænsede funktionsevne 
forårsaget af funktionsmåder for mobiltelefoner, andet tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er 
leveret af Nolangroup.  

 Indgreb på det indvendige elektroniske kort eller på andre dele i N-Com systemet medfører 
bortfald af garantien. 

 Denne garanti dækker ydermere ikke defekter, som opstår på grund af specifikke situationer, der 
måtte opstå i forbindelse med brug af styrthjelmen, som eksempelvis komfortproblemer under 
kørslen eller aerodynamisk susen eller støj.   

 
Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive 
og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne 
garanti vedrørende Nolangroup produkterne.   
 

6.3. Gyldighed af den begrænsede garanti 

Denne garanti er kun gyldig, såfremt den ved købet udleverede registreringsformular udfyldes i alle 
punkter og forsynes med: 
 Produktets identifikationskode 
 Den autoriserede forhandlers navn og stempel 
 Produktets købsdato 
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 Købers navn og adresse 
 
Nolangroup forbeholder sig ret til ikke at udføre garantireparationer, såfremt disse informationer er 
slettet eller ændret efter det oprindelige køb hos forhandleren.  
 

6.4. Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer 

For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen 
henvende sig direkte til forhandleren, hvor styrthjelmen er købt, med information om hvilken fejl der er 
opstået, samt indlevere produktet, købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet 
ovenfor. 
FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU OMHYGGELIGT GENNEMLÆSE DEN 
MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET. 
EFTER 2 (TO) ÅR FRA KØBSDATOEN OPHØRER GYLDIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I 
ENHVER FORSTAND. 
Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af 
udskiftning af produktet eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode 
dækkende det specifikke produkt eller produktdelen, hvorimod den oprindelige købsdato er den 
gældende. 
I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for 
reparationen eller udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode 
svarende til den oprindelige garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra 
reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige). 
Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne. 
Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom. 
NÆRVÆRENDE GARANTI ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER ANDEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG 
GARANTI, DER LOVLIGT KAN FRAVÆLGES AF PARTERNE; I GENERELT YDER NOLANGROUP INGEN 
SPECIFIK GARANTI FOR PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. 
NOLANGROUP KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR ULYKKER 
ELLER FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS OG IKKE AT BETRAGTE SOM UDTØMMENDE KUNNE VÆRE 
TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELLE TAB, HVOR SÅDANNE SKADER IKKE ANERKENDES AF 
GÆLDENDE LOV. 
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NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE 
EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE. 
I nogle lande er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse uhelds- og følgeskader samt at begrænse 
underforståede garantiperioder; i så tilfælde finder begrænsninger og udelukkelser i de foregående 
afsnit ikke anvendelse. 
Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national 
lov eller på forbrugerens rettigheder overfor forhandleren, som fastsat i købs-/salgskontrakten. 
Nærværende garanti har gyldighed i hele Europa og er eneste udtrykkelige garanti udstedt af 
Nolangroup i forbindelse med salg af firmaets produkter. Garantien tilsidesætter ikke køberens lovlige 
rettigheder som udtrykkeligt foreskrevet af direktivet 1999/44/EF. 
Nærværende garanti tilsidesætter ikke forbrugerens lovsikrede rettigheder, herunder generelt som 
foreskrevet af lovbekendtgørelsen af 2. februar 2002, n. 24. 
 

6.5. Produktidentifikation  

N-Com produkterne identificeres ved brug af en kode der giver mulighed for at 
opspore og identificere produktet. 
 
Fjern fuldstændigt  MCS III-systemet fra styrthjelmen ved brug af en flad 
skruetrækker (eller lignende) og geninstaller puderne og beklædningen om 
bord. 

 
 
 



 

 

 



 

 

7. REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN 
 
Produktbetegnelse:  MCS III S SERIES 
 
Identifikationskode              
 

Oplysninger om køberen 
 
Navn  
  
Efternavn  
 
Adresse  
  
 
Tel  
 
e-mail  
 

Forhandlerens stempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Købsdato  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.n-com.it 


