
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.04

 BRUKS OG SIKKERHETSANVISNING 



 
 
Gratulerer med kjøpet av produkt fra N-Com. 
 
N-Com MCS II er bygget ved hjelp av de mest moderne 
teknologiene og de beste materialene. Lange tester og grundig 
systemutvikling har gjort det mulig å nå den høyeste 
lydkvaliteten. 
 
MCS II kan kun monteres på N-Com-kompatible Nolan-
hjelmer. 
 
MCS II-systemet gjør det mulig å lytte til motorsykkelens 
lydanordninger og det kan IKKE brukes sammen med andre 
lydsystemer for hjelm. 
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1. VARSLER OG SIKKERHET 
Les denne instruksjonshåndboken nøye og følg de enkle normene som 
gjengis nedenfor. Manglende overholdelse av disse normene kan forårsake 
farlige situasjoner. 
 
NB: Produktet kan ikke brukes i offisielle og uoffisielle konkurranser, 

motorsykkelrace, løp og tilsvarende. 
 
NB: Installasjonen av systemet MCS II medfører en vektøkning på ca. 70 g i 

forhold til vekten av hjelmen og det andre tilbehøret. 
 
NB: De elektroniske delene av N-Com-systemet som er inni hjelmen er ikke 

vanntette. Unngå derfor at den indre delen av hjelmen blir våt, inkludert 
fyllet, for ikke å risikere at systemet blir ødelagt. Hvis den indre delen av 
hjelmen blir våt, må du fjerne N-Com-systemet og fyllet i hjelmen og 
henge det opp til tørk. 

 
VIKTIG: det er mulig at det ikke er lovlig å bruke interfon for hjelmer i alle 

land. Undersøk lokalt regelverk FØR produktet tas i bruk.  
 
1.1. Gjeldende regelverk 

Produktet MCS II i N-Com-linjen er i overensstemmelse med EØF-direktivet. 
 

EMC 2004/108    
 
1.2. Korrekt bruk 

 Respekter alle lovene som regulerer veitrafikken. Mens kjøring pågår, 
bør hendene brukes til kjøring av kjøretøyet. Hver operasjon som skal 
utføres på N-Com-systemet bør utføres mens kjøretøyet er i ro.   
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 Respekten for gjeldende trafikkregler og utføringen av nødvendige 
motorsykkelmanøvre har absolutt prioritet i alle situasjoner. 

 Juster lydstyrken slik at du ikke blir forstyrret eller distrahert mens du 
kjører. Du skal høre lyder utenfor godt samtidig. 

 
NB: Reguler volumet til N-Com-systemet og tilkoblede lydkilder før utstyret 

benyttes på veien. 
 
NB: Høyt volum kan forårsake hørselsskader. 
 
NB: Reguler volumet til N-Com-systemet og tilkoblede lydkilder slik at det 

ikke er for høyt. Langvarig eksponering for høy lyd kan skade hørselen.  
 
NB: Feil installering av systemet i hjelmen kan påvirke hjelmens 

aerodynamiske egenskaper og sikkerhet. Dette kan skape farlige 
situasjoner. Følg beskrivelsene i produktdokumentasjonen når N-Com-
systemet installeres. Er du i tvil, ta kontakt med N-Com-forhandleren. 

 
 Alle telefoner og apparater med signaloverføring kan utsettes for 

interferens, som kan påvirke yteevnen til apparatet som er tilkoblet. 
Slike forstyrrelser skyldes ikke feil ved N-Com-systemet. 

 Bruk bare apparatet i normalposisjon, som beskrevet i 
produktdokumentasjonen. Ikke forsøk å demontere, endre eller 
modifisere noen av delene i N-Com-systemet.  

 Kun kvalifisert personale kan utføre tekniske tjenester på dette 
produktet. Ta alltid kontakt med godkjent leverandør dersom det 
oppstår funksjonssvikt.  Hjelmen er et sikkerhetsprodukt. Modifisering 
av hjelmen og/eller internt elektronisk system kan være farlig og 
medfører dessuten tap av produktgarantien. 
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1.3. Kassering 

Følg instruksjonene i denne håndboken når systemet skal fjernes fra 
hjelmen. Etter at systemet er fjernet, kasseres det i henhold til følgende 
retningslinjer: 
 

 

Merket som viser et overkrysset søppelspann betyr at produktet 
behandles som spesialavfall innen EU og skal resirkuleres 
(Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF). 
 
Disse produktene skal ikke kastes i beholdere for udifferensiert 
avfall.  

 
 Korrekt kassering av foreldete apparater er med på å forebygge mulige 

negative konsekvenser for menneskelig helse og miljø. 
 Ta kontakt med kommunen, renholdsverket eller butikken hvor 

produktet ble kjøpt hvis du ønsker mer detaljert informasjon om 
kassering av foreldet utstyr. 
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2. INNHOLDET I PAKKEN 
 

 
 

System MCS II V.04  

 
MCS II koblingskabel Honda Goldwing 

 
MCS II koblingskabel Harley 

Davidson 
 

 
Forlenger og festeklips 

 
Umbraconøkkel  
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3. INSTALLERING AV MCS II 
 Fjern kinnputene (se hjelmens bruksanvisning). 
 

 
Fig. 1 

 Fjern skruen i hjelmens 
pakningskant med den 
tilhørende nøkkelen (Fig. 1). 

 
 Ta av "N-Com"-hetten fra 

skallets bakre pakningskant 
(Fig. 1). 

 

 
Fig. 2 

 Fjern fullstending 
pakningskanten som vist i 
Fig. 2, slik at også innerfôret 
fjernes. 
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 Hvis det finnes fyllmateriale av skumplast i hjelmen, skal det fjernes før 
N-Com systemet installeres. 

 
Alternativ 1: fjern nedre halvdel av skumplast og fyllmaterialet til setene til 

N-Com hodetelefonene som finnes i EPS-kinnputene.  
 
Alternativ 2: fjern fyllmaterialet på venstre og høyre side, og fyllmaterialet 

til setene til N-Com hodetelefonene som finnes i EPS-kinnputene.  
 

 
Alternativ 1 

 
Alternativ 2 

 
Merknad: ta vare på fyllmaterialet til hjelmen i tilfelle fremtidig behov for å 

bruke hjelmen uten å ha N—Com systemet installert. 
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Fig. 3 

 Sett systemet inn i det dertil 
bestemte setet på baksiden av 
hjelmen, og trykk det helt inn i 
fordypningen (Fig. 3). 

 

 
Fig. 4 

 Plasser ledningen i hjelmen, og 
smekk den høyre klipsen på 
plass i festet (Fig. 4). 
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Fig. 5 

 Plasser mikrofonen i det dertil 
bestemte setet på høyre side av 
hjelmen, og sett metallbommen 
inn i fordypningen i rammen 
som hakebeskyttelsen er hektet 
fast i (Fig. 5). 

 
Advarsel: kontroller at den siden 
på mikrofonholderen der det står 
skrevet “N-Com” er vendt mot 
innsiden av hjelmen. 

 
 Plasser høyre og venstre høytalere i setene i polystyrenkinnputene. 
 Monter tilbake pakningskanten ved å feste den med den tilhørende 

skruen. 
 Monter tilbake kinnputene. 
 
 
Kabelen for tilkobling til motorsykkelen skal være satt inn i micro-USB 
koblingen på baksiden av hjelmen. 



 
 

12 

Bruk av forlengeren (ekstrautstyr) 
Ved behov, forlengeren som medfølger i pakningen kan brukes til å 
tilrettelegge for tilkobling til motorsykkelen, ved å legge USB micro 
tilkoblingen på venstre side av hjelmen.   
 

 
Fig. 6 

 Ta av den beskyttende filmen og 
fest plastklipsen på hjelmens 
kant på venstre side. Plasser 
klipsen som vist i Fig. 6 

 
Merk: Det kan ta opptil 24 timer før 

limet fester seg skikkelig. Utsett 
ikke hjelmen for atmosfærisk 
påvirkning i denne perioden. 

 

 
Fig. 7 

 Tilkoble forlengeren til hjelmens 
USB micro tilkobling. Fest 
forlengeren i klipsen. Tilkoble 
forlengeren til motorsykkelens 
tilkoblingsledning.  
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Fig. 8 

 Forlengeren kan 
legges bak comfort-
kinnputene hvis den 
ikke er i bruk. 

 
3.1. Fjerne MCS II systemet fra hjelmen 

For å fjerne MCS II-systemet fra hjelmen, gjør som følger: 
 Fjern kinnputene og skallets pakningskant; 

 
Fig. 9 

 Hekt av høyre og venstre klips 
fra skallet, ved å presse 
oppover med et flatt skrujern 
(eller lignende) som indikert i 
figur 9. 

 
ADVARSEL: Forsikre deg om at 
forlengeren ikke forhindrer VPS-
mekanismen i å bevege seg 
korrekt. 

 Fjern MCS II-systemet fullstendig fra hjelmen, og sett kinnputene og 
pakningskanten inn igjen. 



 
 

14 

4. FUNKSJONENE TIL MCS II 
Koble koblingskabelen til motorsykkelen (dvs. til MCS II). Lyden til systemet 
som er installert på motorsykkelen vil overføres til hjelmen. 
Du kan bruke motorsykkelen interfonsystem ved å koble både fører- og 
passasjerhjelmen til motorsykkelen. Hver hjelm må være utstyrt med MCS 
II. 
 
Volumnivåene til radio og interfon skal reguleres etter eget ønske via 
motorsykkelens lydsystem. 
Ved bruk av INTERFON, skal volumet reguleres til et nivå som er behagelig 
for samtale.  Øk ikke volumet altfor mye for å unngå bakgrunnsstøy.  
 
For alle justeringer og lydinnstillinger, henvises det til motorsykkelens 
håndbok.  
 
Advarsel: Ledningene skal koples frittløpende slik at de ikke er iveien når du 

kjører eller hindrer bevegelsesfriheten, og slik at de ikke snurrer seg rundt 
armer, ben, hals eller kropp. Koplingene må ikke blokkeres, slik at de lett 
kan skilles fra hverandre dersom det skulle være nødvendig. 

 
Advarsel: Når du bruker koplingsledningen skal du alltid bruke hjelm med 

visir som skal holdes lukket. 
 
 
5. VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET 
Produktet N-Com krever ikke spesielle vedlikeholdsoperasjoner. 
Hvis du har brukt systemet i regnvær, må du tørke delene som ble våte.  
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6. BEGRENSET GARANTI 
Med BEGRENSET GARANTISERTIFIKAT, garanterer Nolangroup innkjøper at produktet 
er uten material -og produksjonsfeil når det ble kjøpt. Vi ber deg om å: 
 Lese instruksjonene for sikkerhet og riktig bruk. 
 Ta hensyn til innholdet og betingelsene i garantien. 
 Beholde kvitteringen. Den må fremvises i tilfelle reparasjon under 

garantiperioden. I slike tilfeller skal produktet leveres til leverandøren 
som utførte salget. 

 
6.1. Dekning 
Hvis det i løpet av 2(to) ǻr etter kjøpsdatoen, som fremgǻr av kvitteringen, oppdages 
en produktfeil som dekkes av denne begrensede garantien, vil Nolangroup, gjennom 
sine nettverk av distributører og etter ǻ ha verifisert feilen, tilby reparasjon eller 
erstatning av det defekte produktet. Nolangroup tilbyr alt materiale og arbeid som, 
innen rimelighetens grenser, er nødvendig for ǻ reparere den angitte feilen. Unntaket 
er skader som har oppstǻtt som beskrevet under punktet: ”Unntak og begrnsinger”. 
 
6.2. Unntak og begrensinger 
Denne garantien dekker kun material- og produksjonsfeil. Nolangroup kan ikke stilles 
ansvarlig for feil på produktet som, delvis eller i sin helhet, skyldes andre årsaker, 
inkludert, men ikke er begrenset til: 
a) Feil eller skader som er forårsaket av bruk av produktet under forhold som avviker 

fra de ordinære. 
b) Skader forårsaket av bruk som ikke er i overensstemmelse med normal bruk slik 

det fremgår av produktets bruks- og vedlikeholdsanvisinger som er levert av 
Nolangroup. 

c) Uforsiktighet og misbruk av interne og eksterne deler. 
d) Enhver skade oppstått etter en ulykke. 
e) Enhver forandring eller modifisering av hjelmen eller N-Com-systemet utført av 

brukeren eller tredje part. 
f) Fargeforandring eller skader forårsaket av eksponering for skadelige, kjemiske 

produkter. 
g) Bruk av tilbehør som ikke passer fordi de ikke er del N-Coms produktutvalg. 
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h) Garantien dekker heller ikke feil på produktet som er forårsaket av uforutsigbare 
hendelser, forandringer eller bearbeidelser, force majeure, eller skader oppstått 
etter kontakt med væsker. 

i) Hjelmens indre deler er ikke, og kan ikke bli, vanntette. Enhver feilaktig 
eksponering for regn, fuktighet, tilsøling av mat eller andre væsker, kan resultere i 
skader på de elektroniske N-Com-apparatene. Nolan kan ikke holdes ansvarlig for 
slike skader. 

j) Forbruksdeler som anses for å utsettes for slitasje og svekkelse av yteevne, som f. 
eks. det oppladbare batteriet og koblingskablene mellom de forskjellige N-Com-
systemene eller mellom N-Com-systemer og andre apparater, er ikke inkludert i 
denne garantien. 

k) Ettersom systemet for mobiltelefondrift ikke leveres av Nolangroup, tar sistnevnte 
ikke på seg ansvaret for drift, tilgjengelighet, dekning, tjenester eller utvalget for 
disse systemene.  

l) Når produktet brukes sammen med tilbehør eller utstyr som ikke leveres av 
Nolangroup, kan ikke sistnevnte garantere for korrekt funksjon av kombinasjonen 
produkt/periferutstyr. Nolangroup aksepterer heller ikke garantikrav i tilfeller hvor 
produktet blir brukt på en slik måte. 

m) Nolangroup anser seg ikke som ansvarlig dersom produktet viser 
funksjonalitetsbegrensninger som er forårsaket av funksjonsmoduser for 
mobiltelefoner eller annet tilbehør/utstyr som ikke er levert av Nolangroup. 

n) Berøring av det interne, elektroniske kortet eller andre deler av N-Com-systemet 
gjør garantien ugyldig. 

o) Garantien dekker heller ikke skader oppstått etter spesielle eller subjektive 
situasjoner som kan forekomme ved dynamisk bruk av hjelmen, f. eks. 
komfortproblemer under kjøring eller aerodynamisk rasling og susing. 

Nolangroup kan på ingen måte stilles ansvarlig for ulykkes- eller følgeskader 
(inkludert, uten begrensninger, skader på en eller flere personer) som er resultat av 
manglende oppfyllelse av forpliktelsene som skriver seg fra denne garantien for 
Nolangroup -produkter. 
 
6.3. Gyldighet 
Denne garantien er kun gyldig hvis det ved kjøp er vedlagt et registreringsskjema hvor 
alle feltene er riktig utfylt og inneholder: 
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1) produktets ID-kode 
2) navn og stempel til autorisert leverandør 
3) kjøpsdato for produktet 
4) kjøperens navn og adresse 
Nolangroup forbeholder seg retten til å unnlate å reparere produktet innenfor 
garantiperioden hvis denne informasjonen er fjernet eller forandret etter at produktet 
ble kjøpt første gang hos leverandøren. 
 
6.4. Reklamasjonskrav 
For å sende ethvert reklamasjonskrav som dekkes av garantien, bør kjøperen 
henvende seg direkte til leverandøren som solgte hjelmen. Produktet som det rettes 
reklamasjonskrav for fremvises sammen med kvitteringen og garantiens 
registreringsskjema, som må være fullstendig utfylt, som forklart over. 
FØR DU HENVENDER DEG TIL LEVERANDØREN, ANBEFALER VI AT DU LESER NØYE 
IGJENNOM INSTRUKSJONENE FOR RIKTIG BRUK AV PRODUKTET. 
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN UTLØPER FULLSTENDIG ETTER 2 (TO) ÅR FRA 
KJØPSDATO. 
 
Vedlikehold utført innenfor garantiperioden forlenger ikke selve garantiperioden. 
Dersom produktet eller en komponent byttes, inkluderes altså ikke produktet eller 
komponenten som erstattes i en ny garantiperiode. Utløpet for garantien vil fremdeles 
være fra produktets kjøpsdato. 
Bare i tilfeller av reparasjoner eller erstatninger av elektroniske komponenter hvor 
Nolangroup reparerer eller erstatter produktet, får dette produktet en garantiperiode 
lik resten av originalgarantien eller nitti (90) dager fra reparasjonsdato. Den lengste 
perioden er gjeldende. 
Reparasjonen eller erstatningen kan også utføres med fornyede komponenter med 
tilsvarende funksjonalitet. 
Delene eller komponentene som erstattes eies da av Nolangroup. 
 
DENNE GARANTIEN ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG 
GARANTI FASTSATT AV LOVVERK SOM KAN INNSKRENKES AV DE INVOLVERTE 
PARTER. NOLANGROUP GIR INGEN SPESIFIKK GARANTI FOR PRODUKTETS 
DRIVVERDIGHET ELLER SKIKKETHET. NOLANGROUP TAR IKKE, UNDER NOEN 
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OMSTENDIGHETER, PÅ SEG ANSVARET FOR ULYKKES- ELLER FØLGESKADER, F.EKS. 
PROFITTAP ELLER KOMMERSIELLE SKADER, HVIS DISSE SKADENE IKKE INNLEMMES I 
GJELDENDE LOVER. 
NOLANGROUP FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE KARAKTERISTIKKER, 
FUNKSJONALITET, KOMPATIBILITET, SOFTWARE NÅR SOM HELST UTEN Å OPPLYSE 
OM DETTE. 
Enkelte land tillater ikke ekskludering eller begrensning av ulykkes- eller følgeskader, 
eller begrensning av varigheten for implisitte garantier. Begrensningen eller 
ekskluderingen som har blitt nevnt tidligere trenger derfor ikke være gjeldende. 
Denne garantien har ingen innflytelse på kundens rettigheter under fungerende 
nasjonale virkefelt og på kundens forbruksrettigheter i forholde til leverandøren som 
vedtatt i kjøp/salgskontrakten. 
Denne garantien er gyldig i hele det europeiske territorium, og er den eneste 
uttrykkelige garantien fra Nolangroup som gjelder salg av deres produkter. Dette 
forringer ikke rettighetene til kjøperen som er ettertrykkelig fastsatt i direktiv 
1999/44/CE. 
Denne garantien forringer ikke forbruksrettighetene fastsatt av lovverket, og i særlig 
grad de som er fastsatt av lovdekret nr. 24 av 2. februar 2002. 
 
6.5. Identifisering av produktet  

N-Com-produktene identifiseres med en kode som 
gjør det mulig å spore og identifisere produktet.   
 
ID-koden befinner seg under strekkoden på 
produktets emballasje. 

 



 

 

7.  SKJEMA FOR GARANTIREGISTRERING  
 
 

 Produktnavn MCS II V.04 
 

 ID-kode              

 
 

Informasjon om kjøper 
 

Etternavn  
  

Fornavn  
 

Adresse  
  
 

Tel.  
 

e-mail  
 

Stempel av leverandøren 
 
 
 
 
 
 
Kjøpsdato  



 

Printed on recycled paper. 
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