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SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO 
 
 
Parabéns! Você adquiriu um produto Nolangroup N-Com. 
 
O N-Com B901L foi fabricado com as mais modernas tecnologias e os melhores materiais. 
Os longos testes e o desenvolvimento cuidadoso do sistema permitiram o alcance da mais 
alta qualidade de áudio. 
 
Para mais informações sobre o B901L, para baixar as instruções em alta definição e a 
última versão de Firmware disponível, visite o sítio www.n-com.it   
 

 
Versão Firmware: 1.4.2 
 
 
REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
 
Os produtos da linha N-Com são produzidos em conformidade com as normas previstas 
no esquema abaixo. 
 

B901L 

O sistema Bluetooth é produzido conforme os requisitos essenciais de 
segurança e de outras pertinentes disposições da Diretriz RED 
2014/53/EU, Diretriz 2009/65/EC, Diretriz 2011/65/CE, Diretriz 
2012/19/EU 

 
Carregador 
de baterias 

Diretriz 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2009/125/CE ErP, 
2011/65/EU RoHS, 2012/19/EU WEEE 

 
Bateria Diretriz 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE BAT, 2014/30/EU 
 

As Declarações de Conformidade podem ser baixadas do sítio www.n-com.it (Seção de Download). 
 

FCC ID: Y6MNCOM15 IC: 9455A-NCOM15  
  

R-NZ  
 

A marca comercial Bluetooth® e logotipos são marcas registradas de propriedade de Bluetooth SIG, 
Inc. e qualquer uso destas marcas por N-Com está sujeito a licença. Outras marcas e nomes 
comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. 
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1. ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA 
Leia atentamente o presente manual de instruções. Leia abaixo as normas básicas. A violação de tais 
normas pode causar situações de perigo. 
 
Atenção: o produto não pode ser utilizado em competições oficiais e não oficiais, motódromos, 

circuitos, pistas e similares. 
Atenção: a instalação do sistema N-Com B901L comporta um aumento de peso de cerca 120 g que 

se juntará ao peso do capacete e dos demais acessórios. 
Advertência: as partes eletrônicas do sistema N-Com no interior do capacete não são impermeáveis. 

Portanto, evitar que o interior do capacete se molhe, incluindo o forro interno, para não danificar o 
sistema. Se entrar água no interior do capacete, remover o sistema N-Com e os auriculares do 
capacete e deixe-o secar ao ar livre. Remover a bateria do seu compartimento e deixar secar. 

 

1.1. Segurança na estrada 

Respeite sempre às regras de trânsito em vigor. Enquanto conduzir a motocicleta, as suas mãos 
devem estar sempre ocupadas com a condução do veículo. Todas as operações com o sistema N-
Com têm de ser feitas com o veículo parado. 
 
Em particular: 
 Ative a função de atendimento automático do celular (consultar instruções do celular). Se o celular 

não tiver esta função, parar o veículo em uma área segura, de acordo com as regras de trânsito e 
atender a chamada. 

 Não efetuar chamadas enquanto estiver conduzindo. Pare o veículo em um lugar seguro, 
respeitando o código de trânsito, e só então efetuar a chamada. 

 Regular o volume de som para que este não o incomode ou o distraia durante a condução e, ao 
mesmo tempo, o permita ouvir distintamente os ruídos de fundo.  

 Não manusear o celular ou outros dispositivos conectados ao N-Com enquanto estiver 
conduzindo.  

 Respeitar sempre as regras de trânsito e não se esquecer que a condução da moto deverá ter 
sempre prioridade em relação a qualquer outro tipo de ação enquanto estiver conduzindo. 

 O sistema B901L está dotado da função Luzes de Travagem de Emergência (ESS - Emergency Stop 
Signal). O sistema ESS NÃO deve considerar-se como substituição dos sinais de stop ou travagem 
do motociclo e não deve por isso considerar-se como suficiente para a sinalização da travagem.  

 Assegure-se de que a utilização da função Luzes de Travagem de Emergência (ESS - Emergency 
Stop Signal) não esteja em contravenção das normativas vigentes no país onde estiver a viajar. 

 

1.2. Conexão do sistema em ambiente seguro 

 Quando utilizar o sistema N-Com, respeitar todas as instruções e indicações relativas ao uso de 
celulares. 

 Não ligar o celular ou o sistema N-Com quando o seu uso for proibido ou quando o aparelho 
causar interferência ou ainda situações de perigo. 

 Desligar durante o reabastecimento de combustível. Não utilizar o sistema N-Com nos Postos & 
Conveniências. Não utilizar o dispositivo perto de materiais combustíveis ou de produtos químicos. 

 Desligar quando estiver próximo de materiais explosivos. 
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1.3. Interferências  

Todos os celulares e os dispositivos com transmissão de sinal sem fio estão sujeitos à interferências 
que podem influenciar o desempenho do aparelho ligado a estes. Tais interferências não devem ser 
atribuídas a um defeito do sistema N-Com. 
 

1.4. Uso correto 

Usar o dispositivo somente na posição correta, tal como descrito na documentação do produto. Não 
desmontar, violar ou modificar nenhuma das partes do sistema N-Com. 
 
Atenção: regular o volume do sistema N-Com (se disponível) e das fontes de áudio a este conectados 

antes de utilizar o sistema na estrada. 
Atenção: o uso do volume muito elevado pode danificar a sua audição. 
Atenção: regular o volume do sistema N-Com (se disponível) e das fontes de áudio a este ligado de 

forma a evitar a reprodução áudio com o volume elevado. A exposição constante a volumes de som 
demasiado elevados pode danificar a sua audição. 

Atenção: ama incorreta instalação do sistema no capacete pode alterar as características 
aerodinâmicas e de segurança do próprio capacete, criando condições perigosas. Instalar o sistema 
N-Com de acordo com as instruções fornecidas na documentação do produto. Em caso de dúvida, 
contate um revendedor N-Com. 

Atenção: a audição de outros aparelhos não deve influenciar na condução do veículo, que tem 
prioridade absoluta. Fazer todas as operações nos aparelhos eletrônicos e no sistema N-Com com 
o veículo parado, respeitando o Código de Trânsito. 

Cuidado: O sistema N-Com permite a receção do sinal de rádio FM. O custo de qualquer licença rádio 
será por conta do usuário. 

 

1.5. Profissional qualificado 

Somente um profissional qualificado pode efetuar intervenções de assistência técnica neste produto. 
Em caso de mau funcionamento, dirigir-se sempre ao seu revendedor. O capacete é um dispositivo 
de segurança, logo, a violação do mesmo e/ou do sistema eletrônico instalado no seu interior, além 
de cancelar a garantia do produto, pode ser perigosa. 
 

1.6. Acessórios e baterias 

 Usar exclusivamente o tipo de bateria, carregador de baterias e acessórios aprovados pela 
Nolangroup para cada modelo específico. 

 A utilização de tipos de bateria diferentes dos recomendados poderia ser perigosa, além de 
cancelar a garantia. Para a disponibilidade dos acessórios aprovados dirigir-se ao seu revendedor. 

 Quando for conectado o cabo de alimentação de qualquer acessório ou o carregador de bateria, é 
necessário segurar e puxar o conector, não o cabo. 

 Não utilizar as baterias para fins que não sejam aqueles prescritos. 
 Nunca utilizar carregadores de baterias ou baterias que estejam danificadas. 
 Não provocar curto-circuito na bateria. 
 Manter a bateria a uma temperatura entre 0° / +45°C (carregando): -10° / +55°C (em utilização). 
 Perigo de incêndio ou explosão: não jogar as baterias no fogo e expor a altas temperaturas! 
 Não colocar as baterias junto aos resíduos domésticos. Eliminar as baterias respeitando as 

normativas locais. 
 Não usar o capacete quando a bateria estiver em carga.  
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 O capacete nunca deve ser deixado ao alcance de crianças sem a companhia de um adulto, para 
evitar que o eventual acesso às baterias de alimentação possa provocar graves danos à saúde.  

 
Bateria 603443 LiPo 3,7V – 1000 mAh 
Carregador de baterias W&T-AD1812A050150EU 230V 50Hz 0,35A – 5V 1,5A 
 W&T-AD1812A050200KU 230V 50Hz 0,35A – 5V 2A 
 S-TR-009L 100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A 
 

1.7. Descarte 

Para remover o sistema do capacete ler o presente manual de instruções e aqueles relativos a outras 
partes do sistema N-Com. Uma vez removido o sistema, descartar de acordo com as seguintes 
indicações: 

 

 A presença de um coletor com rodas barrada assinala que no âmbito da União 
Europeia o produto está sujeito à coleta especial ao fim de sua vida útil. 

 Não descartar estes produtos juntamente com os resíduos urbanos indiferenciados.  

 O correto descarte dos aparelhos obsoletos contribui na prevenção contra possíveis consequências 
negativas à saúde humana e ao meio ambiente. 

 Para informações mais detalhadas sobre o descarte de aparelhos obsoletos, contate os serviços 
municipais, um serviço de descarte de detritos ou a loja onde foi comprado o produto. 
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2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM  
A embalagem N-Com B901L contém: 
 

 
Sistema N-Com B901L 

 

 

Cabo USB mini Carregador de baterias 

 
 

Adaptador de teclado N87, N100-5 Microfone com clipe 

 
  

Adaptadores de Capacetes Fita dupla face adaptador Fitas adesivas para colunas 

 

 
 

Fita dupla face ESS Chave Esponja para o Microfone 
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3. INSTALAÇÃO NO CAPACETE 
Importante: antes de instalar o sistema N-Com, é aconselhável tomar nota do código identificador do 
produto aplicado no mesmo (ver cap. 20.5). 
 
Você pode baixar o vídeo de instalação no site www.n-com.it na seção “Download”. 
 
 Antes de instalar o sistema B901L no capacete, verificar se o sistema liga corretamente. Pressionar 

e manter pressionado o botão "ON" por 2 segundos até que o LED azul no teclado se acenda e o 
som chegue ao fone de ouvido. Proceder à instalação.  

 Remover as almofadas de bochecha (ver instruções capacete). 
 Remover o parafuso do rebordo integrado ao capacete usando a chave apropriada (Fig. 1). 
 Remover completamente o rebordo integrado conforme ilustrado na Fig. 1, removendo também, 

desta forma, as almofadas. 
 Remover as tampas "N-Com" do rebordo integrado na calota, na parte posterior e do lado 

esquerdo do capacete. 
 

 
Fig. 1 

 
Fig. 1 – SOMENTE PARA CAPACETES N87, N100-5 

 
 Antes de instalar o sistema N-Com, remova os enchimentos de espuma presentes no capacete, se 

presentes (consulte o manual especifico do capacete). 
 

 
Opção 1 

 
Opção 2 

 
Nota: conserve os enchimentos do capacete para o caso de querer usar o capacete sem o sistema N-

Com instalado. 
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3.1. Preparação do sistema ESS 

 
Fig. 2 

 Selecionar o adaptador específico para o 
próprio capacete (o modelo de capacete 
compatível é visível na parte posterior do 
adaptador).  

 
Nota: a instalação do sistema ESS no capacete 
N70-2, N87, N100-5 não necessita de nenhum 
adaptador. 
 
 Remover a película protetora do biadesivo já 

presente na parte posterior do sistema ESS 
(Fig. 2). 

 

 
Fig. 3 

 Aplicar o biadesivo fornecido sobre o 
adaptador plástico selecionado (Fig. 3). 

 

 
Fig. 4 

 Inserir o cabo FLEX do sistema ESS na 
ranhura do adaptador selecionado como 
indicado, seguindo a direção de inserção da 
imagem (Fig. 4). 

 

 
Fig. 5 

 Girar o adaptador até a posição horizontal 
como o sistema ESS, em seguida, pressionar 
os dois componentes entre eles até aderir 
um sobre o outro (Fig. 5). 
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3.2. Instalação do sistema B901L no capacete 

 
Fig. 6 

 Conectar o conector do microfone com a 
outra parte, seguindo o sentido de 
orientação das setas (Fig. 6). 

 
NOTA: É possível ajustar a posição do 
microfone. Consulte o cap. 3.4 para ver as 
modalidades de ajuste. 

 

 
Fig. 7 

 Inserir o sistema no encaixe respectivo, na 
parte de trás do capacete, empurrando-o até 
o fundo (Fig. 7). 

Importante: tenha cuidado para não aplicar 
tensão ao cabo flex. 

 
 Dobre a haste no interior da calota. 

 

 
Fig. 8 

NOTA: para posicionar os cabos e o microfone 
no capacete N100-5, seguir as instruções na 
caixa dedicada. 

 
 Passar o cabo por dentro do capacete e 

encaixar no clipe de fixação direito no seu 
compartimento (Fig. 8). 

 

 
Fig. 9 

 Posicionar o microfone no seu relativo 
ajolamento no lado direito do capacete, 
inserindo a haste metálica na ranhura da 
estrutura de fixação da queixeira (Fig. 9). 
 
Atenção: verificar se o suporte do microfone, 
onde aparece escrito "n", está voltado para o 
interior do capacete. 

 



PT  
 

10 

 
Fig. 10 

NOTA: para posicionar o teclado nos capacetes 
N87 e N100-5, seguir as instruções na caixa 
dedicada. 
 Passar o cabo por dentro do capacete e 

encaixar o clipe de fixação esquerdo no seu 
alojamento. 

 Fixar o teclado ao capacete disparando os 
respectivos ganchos. 

 Abrir a tampa de borracha do sistema B901L. 
 Voltar a montar o rebordo, fixando-o com o 

respectivo parafuso. 

 

APENAS PARA CAPACETE N100-5 – posição dos cabos e do microfone 
 
Posição do cabo direito e do microfone: 
 Içar o revestimento de plástico da almofada (Fig. 11). 
 Inserir o microfone dentro da botoeira (Fig. 12) e posicioná-lo no assento apropriado, inserindo 

a haste metálica na ranhura da estrutura de fixação da queixeira (Fig. 13).  
Atenção: verificar se o suporte do microfone, onde aparece escrito "N-Com", está voltado para 
o interior do capacete. 

 Instalar o cabo dentro do capacete e posicionar o clipe de fixação direito no assento 
apropriado (Fig. 14). 

 Reposicionar o revestimento de plástico da almofada, posicionando-o atrás dos dois ganchos 
de fixação (Fig. 15). 

 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 
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Fig. 15 

 
 

 

APENAS PARA CAPACETE N100-5 – posição dos cabos e do microfone 
 
Posição do cabo esquerdo: 
 Içar o revestimento de plástico da almofada (Fig. 16). 
 Instalar o cabo dentro do capacete e posicionar o clipe de fixação esquerdo no assento 

apropriado (Fig. 17). 
 Reposicionar o revestimento de plástico da almofada, posicionando-o atrás dos dois ganchos 

de fixação (Fig. 18). 
 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 

 
Fig. 18 
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SOMENTE PARA CAPACETES N87, N100-5 - posicionamento do teclado 
 

Importante: a instalação do teclado nos capacetes N87, N100-5 requer o uso do acessório 
“ADAPTADOR DE TECLADO” incluído na confecção. 
 

 Inserir no cabo flex do teclado o suporte específico para o próprio capacete (Fig. 19). 
 Girar o suporte do teclado de modo a posicioná-lo como na Fig. 20 e conectá-lo no teclado. 
 Passar o cabo por dentro do capacete e encaixar o clipe de fixação esquerdo no seu alojamento 

(Fig. 21). 
 Abrir a tampa de borracha do sistema B901L. 
 Voltar a montar o rebordo, fixando-o com o respectivo parafuso. 
 Fixar o teclado ao capacete disparando os respectivos ganchos (Fig. 22). 
 O posicionamento correto do teclado é mostrado na Fig. 23, 24. 

 

 
Fig. 19 

 
Fig. 20 

 
Fig. 21 

 
Fig. 22 

 
Fig. 23 

 
Fig. 24 

 
 Posicionar os alto-falantes direito e esquerdo nos encaixes dentro das almofadadas de 

bochechas em poliestireno. Se for necessário, vire levemente os alto-falantes na própria sede. 
Se necessário, fixe-as utilizando os adesivos fornecidos. 

 Voltar a montar as almofadadas de bochechas. 
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3.3. Instalação do sistema ESS no capacete 

 
Fig. 25 

 Remover a película protetora do biadesivo 
do adaptador do capacete (Fig. 25) e aplicar 
o sistema ESS à calota (Fig. 26). 
 
Atenção: posicionar a “n” do sistema ESS em 
correspondência com a rosca da guarnição 
de borda da calota, combinando o adaptador 
com as linhas do capacete.  

 

 
Fig. 26 

 Remover a película protetora transparente 
do sistema ESS. 

 Voltar a montar as almofadadas de 
bochechas. 

 

3.4. Ajuste do microfone 

O sistema B901 permite ajustar a posição do microfone para facilitar o posicionamento nos vários 
modelos de capacete. Continuar da seguinte forma: 
 Abrir o clipe presente na haste do microfone, conforme indicado na Fig. 27. 
 Ajustar o microfone (Fig. 28). 
 Fechar o clipe (Fig. 29). 
 

 
Fig. 27 

 
Fig. 28 

 
Fig. 29 

 
Para assegurar uma boa qualidade de transmissão da voz, recomenda-se posicionar a esponja do 
microfone no lado da boca. 
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3.5. Remoção do sistema B901L do capacete  

 
Fig. 30 

Para remover o sistema B901L do capacete, 
proceder como segue:  
 
 Remover a luz ESS da calota (Fig. 30). 

 

 
Fig. 31 

 Remover as almofadas e o rebordo integrado 
à calota.  

 Remover o teclado a partir da calota 
conforme indicado na fig. 31. 

 

SOMENTE PARA CAPACETES N87, N100-5 - remoção do teclado 
 Remover o teclado da calota, exercendo pressão como indicado na fig. 32. 
 Girar o teclado no sentido anti-horário (Fig. 33). 
 Remover as almofadas e o rebordo integrado à calota. 

 

 
Fig. 32 

 
Fig. 33 

 

 
Fig. 34 

 Engatar os clipes da direita e da esquerda na 
calota, alavancando-os, no sentido 
ascendente, com uma chave de fendas (ou 
semelhante) conforme indicado na figura 34. 

 

 
Fig. 35 

 Remover completamente o sistema B901L do 
capacete usando uma chave de parafusos de 
ponta plana (ou similar) e reinstalar os forros 
e as guarnições das bordas. 
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4. FUNÇÕES BASICAS 
Nota: Antes de utilizar o dispositivo N-Com pela primeira vez, carregar completamente a bateria, pelo 
menos por 10 horas. Para obter a máxima potência da bateria, é aconselhável, nas primeiras recargas, 
ciclos de recarga completos. Posteriormente, será possível recarregar a bateria por períodos mais 
breves. Sempre que possível, efetuar o ciclo completo de recarga. 
 

Ligar Pressionar e manter pressionada a tecla "ON" por aproximadamente 2 
segundos até que os leds e o anúncio vocal se acendam. 

Desligar Pressionar e manter pressionada a tecla "ON" por aproximadamente 6 
segundos até que os leds e o anúncio vocal se apaguem. 

 
Nota: ao ligar e desligar o sistema B901L, a luz ESS pisca por alguns segundos. 
 

4.1. Ajuste do volume 

Pressionando a tecla “” ou a tecla “”, é possível ajustar facilmente o volume. Quando o volume 
alcança o nível máximo ou mínimo, um sinal acústico é emitido. 
O volume é independente para qualquer fonte sonora. Uma vez definido para uma determinada 
fonte (chamada telefônica, rádio, leitor Mp3), permanecerá memorizado também após o sistema ser 
desligado. 
Contudo, se o volume é ajustado durante o modo de stand-by, isto influenciará os níveis de volume 
de todas as fontes de áudio. 
 

4.2. Função Auto On / Off 

Se o capacete ficar imóvel por mais de 60 segundos, o sistema B901L entra no modo “deep sleep” 
(adormecimento). O sistema reativa-se completamente assim que deteta um movimento. 
Se o sistema se encontrar no modo “deep sleep” durante mais de 3 dias, desliga-se completamente. 
Para voltar a ligá-lo será necessário premir o botão de ligar. 
 
No dispositivo, a função "AUTO ON/OFF" está activada por padrão. Para activá-la, basta aceder ao 
Menu de Configuração (capítulo 5). 
 

4.3. Mensagens de voz em vários idiomas 

O sistema N-Com apresenta mensagens de voz que fornecem informações sobre o sistema e sobre as 
funções ativas. 
 
O idioma definido por padrão é o Inglês. O idioma das mensagens de voz pode ser alterado através 
do firmware específico instalável com o programa N-Com EASYSET. Por favor, consulte a ajuda on-line 
HELP para obter instruções sobre como alterar as configurações de idioma. 
 
Idiomas disponíveis: Italiano, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Holandês. 
 

4.4. N-Com EASYSET 

 

“N-Com EASYSET“ é um programa que permite gerir e configurar o sistema B901L. 
O programa pode ser descarregado do sítio internet www.n-com.it na secção “Download“. 
As funções que também podem ser geridas por N-Com EASYSET são em seguida indicadas 
pelo ícone específico. 
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O sistema N-Com pode ser gerenciado pela App dedicada “N-Com EASYSET”, que permite 
configurar o sistema N-Com diretamente do Smartphone.  
A App N-Com EASYSET é gratuitamente descarregável no Google Play ou na Apple Store. 
Para mais pormenores, visite o site www.n-com.it 
As funções que também podem ser geridas pela App N-Com EASYSET são em seguida 
indicadas pelo ícone específico. 

 

5. MENU CONFIGURAÇÃO 
Neste modo são efetuados todos os emparelhamentos Bluetooth e outras regulações. 
Para colocar o sistema no modo “Configuração” (a partir do sistema desligado), pressionar e manter 
pressionado a tecla “ON” por 4 segundos, até o anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”). 
 
Dentro do menu “Configuração”, pressionar as teclas “” e “” para navegar entre as diferentes 
opções do menu.  
Na opção sinalizada com “*”, é possível ativar / desativar a função ou executar os comandos 
pressionando a tecla “ON” de confirmação. 
 
As opções do menu “Configuração” são as seguintes: 
A. Emparelhamento telefone (cap. 6) 
B. Emparelhamento interfone (cap. 15) 
C. Emparelhamento Universal Intercom (cap. 16) 
D. Emparelhamento segundo telefone (cap. 8) 
E. Emparelhamento telecomando (cap. 17) 
F. Chamada rápida* (cap. 7.1) 
G. Smart Navi System (cap. 9) 
H. Auto On / Off (cap. 4.2) 
I. Aumento do volume médio* 

Ativando “Aumento do volume médio” (Audio Boost), todas as fontes de áudio dentro do 
dispositivo serão reproduzidas com um volume mais elevado e potencialmente menos limpo. 
Pressionar a tecla “ON” de confirmação para ativar / desativar a função, que de padrão não resulta 
ativada no dispositivo. 

J. Sensibilidade ESS* (cap. 14.1) 
K. Excluir todas as conexões* 

Para excluir todas as conexões Bluetooth presentes na memória do dispositivo, pressionar a tecla 
“” ou “” até que o anúncio vocal “Delete all pairings” (“Excluir todas as conexões”) seja 
emitido. 
Pressionar a tecla “ON” de confirmação para excluir todos os dispositivos Bluetooth na memória. 

L. Reset* 
Para restaurar as configurações de fábrica do dispositivo, pressionar a tecla “” ou “” até que o 
anúncio vocal “Factory Reset” seja emitido. 
Pressionar a tecla “ON” de confirmação para restaurar todas as configurações de fábrica do 
dispositivo. 

M. Sair da configuração* 
Para sair do menu “Configuração”, pressionar a tecla “” ou “” até que o anúncio vocal “Exit 
the configuration” (“Sair da configuração”) seja emitido. 
Pressionar a tecla “ON” de confirmação para sair do menu “Configuração”. 
Se dentro de 10 segundos nenhuma tecla é pressionada, o dispositivo sai automaticamente do 
menu “Configuração”. 
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6. EMPARELHAMENTO TELEFONE OU DISPOSITIVOS BLUETOOTH 
 Verificar que B901L esteja desligado. 
 Abrir o menu “Configuração”: pressionar e manter pressionada a tecla “ON” por 4 segundos, até o 

anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”). 
 Pressionar a tecla “” e entrar no modo “Emparelhamento telefone”. 
 Ativar no dispositivo (smartphone, GPS, leitor MP3) a procura de dispositivos Bluetooth. 
 Seleccionar o dispositivo N-Com. Se for solicitada uma palavra-passe, inserir o código 0000 

(quatro zeros). 
 Ao fim de alguns segundos, a ligação entre os dois dispositivos fica ativada. 
 

Nota: O emparelhamento é memorizado pelo capacete e pelo telefone e não se cancela quando 
ambos são desligados. Logo, este procedimento é feito somente uma vez. 

 

Ligação Automática Uma vez sincronizado o dispositivo Bluetooth, a ligação acontece 
automaticamente, ao ativar o sistema.  

Ligação manual 
Se a ligação não ocorrer automaticamente, é possível ligar-se manualmente 
ao dispositivo Bluetooth, ou premindo a tecla "ON" por aproximadamente 2 
segundos. 

 
 

7. TELEMÓVEL 
Para conectar um telefone celular ao sistema B901L, seguir o procedimento mostrado no Cap. 6. 
 
Atender uma chamada Pressionar brevemente uma tecla qualquer ao ouvir o toque de chamada. 

Resposta vocal 
(VOX phone) 

Ao ouvir o sinal de chamada, pronunciar qualquer palavra em voz alta. 
Pode ligar/desligar a função “VOX phone”, através do programa N-Com 
EASYSET ou através da aplicação EASYSET. Quando em modo de 
intercomunicção esta função não está activa. 

Chamada de voz  
Pressionar e manter pressionada a tecla "ON" por aproximadamente 2 
segundos. 

Desligar/rejeitar uma 
chamada 

Pressionar e manter pressionada a tecla "ON" por aproximadamente 2 
segundos. 

Ligação manual ao 
telemóvel 

Pressionar e manter pressionada a tecla "ON" por aproximadamente 2 
segundos. 

 
7.1. Chamada rápida  

  

Utilizando o programa N-Com EASYSET, a App N-Com EASYSET é possível 
salvar 3 números preferidos que poderão ser chamados com o menu “Chamada 
Rápida”. 

 
Memorização números de Chamada Rápida 
Para atribuir um ou mais números de chamada rápida:  
 Colocar o sistema no modo “Configuração”: a partir do sistema desligado, pressionar e manter 

pressionada a tecla “ON” por 4 segundos, até o anúncio vocal “Configuration Menu” 
(“Configuração”). 



PT  
 

18 

 Pressionar a tecla “” ou “” até que o comando vocal “Speed Dial” (“Chamada rápida”) seja 
emitido. 

 Pressionar a tecla de confirmação “ON”. O anúncio vocal “Speed Dial 1” e “Phone connected”  
(“Chamada rápida 1” e “Telefone conectado” ) será emitido. 

 Pressionar as teclas “” ou “” para selecionar o número de composição rápida que se deseja 
atribuir. A posição da memória é confirmada pelo anúncio vocal “Speed dial 1” / “Speed dial 2” / 
“Speed dial 3” (“Chamada rápida 1” / “Chamada rápida 2” / “Chamada rápida 3”). 

 No próprio celular (conectado ao sistema N-Com), ligar para o número de telefone que se deseja 
atribuir à posição de chamada rápida escolhida. A chamada é interrompida antes de ser 
encaminhada e o número escolhido será salvo, com o apropriado anúncio vocal de confirmação 
(“Save Speed Dial 1” / “Save Speed Dial 2” / “Save Speed Dial 3” “Salvar Chamada Rápida 1” / 
“Salvar Chamada Rápida 2” / “Salvar chamada Rápida 3”). 

 
Uso dos números na memória 
Para acessar o menu “Chamada rápida”, pressionar simultaneamente as teclas “ON” e “n” (“Speed 
Dial” “Chamada Rápida”) e, em seguida, utilizar as teclas “” e “” para navegar nas opções do 
menu. 
 
Em seguida, pressionar a tecla “ON” para confirmar a seleção de uma das opções propostas em 
sequência: 

 Last number redial (Chamar Último Número)  
 Speed Dial 1 (Chamada Rápida 1) 
 Speed Dial 2 (Chamada Rápida 2) 
 Speed Dial 3 (Chamada Rápida 3) 
 Cancelled (Anula) 

 
Caso deseje abandonar o menu “Chamada Rápida”, pressionar as teclas “” e “” até que o 
comando “Cancelled” (“Anula”) seja emitido e pressionar “ON” para confirmar. 
 
Nota: Se dentro de 15 segundos nenhuma tecla é pressionada, o menu “Chamada Rápida” é 

abandonado. 
 

7.2. Função Conferência Telefónica 

Ao receber uma chamada no telemóvel ligado por Bluetooth ao B901L, o intercomunicador é 
momentaneamente suspenso. Se desejar, pode artilhar a chamada com o outro capacete, 
simplesmente mediante a ativação manual do intercomunicador durante a chamada.  
 

Ativação de Conferência 
Telefónica 

Durante a chamada, pressionar brevemente o botão “n” (canal 1).  
Durante a chamada, pressionar 2 vezes o botão “n” (canal 2). 
Durante a chamada, pressionar 3 vezes o botão “n” (canal 3). 

Desativação de Conferência 
Telefónica Durante a chamada, premir brevemente o botão “n”. 

 
Nota: a função “Conferência Telefônica” é utilizável apenas com os sistemas N-Com série “600”/”900”. 
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8. GESTÃO DE DOIS TELEFONES (OU DISPOSITIVOS BLUETOOTH) 
O sistema B901L pode ligar-se simultaneamente a dois telefones (ou dispositivos) Bluetooth.  
O segundo telefone (ou dispositivo secundário) poderá receber chamadas, mas não efetuá-las. 
 

Para emparelhar o segundo telefone Bluetooth (dispositivo secundário): 
 Verificar que B901L esteja desligado. 
 Acessar o menu “Configuração”: pressionar e manter pressionada a tecla “ON” por 4 segundos, 

até o anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”). 
 Pressionar a tecla “” até acessar o modo “Second mobile phone pairing” (“Emparelhamento 

segundo telefone”). 
 Ativar no dispositivo (smartphone, GPS, leitor MP3) a procura de dispositivos Bluetooth. 
 Selecionar da lista o sistema N-Com. Caso uma senha seja solicitada, inserir o código 0000 

(quatro vezes o número zero). 
 Após alguns segundos, a conexão entre os dois dispositivos é ativada. 
 

Uma vez conectado o dispositivo Bluetooth, a conexão ocorre em modo automático ao ligar o 
sistema. 
 

Se desejar conectar um smartphone e um navegador por satélite GPS para moto, é recomendável 
emparelhar o smartphone como o MAIN DEVICE (capítulo 6) e o navegador GPS como o SECONDARY 
DEVICE, seguindo o procedimento descrito acima. 
 

9. SMART NAVI SYSTEM 
A função “SMART NAVI SYSTEM”, permite-lhe ouvir as instruções de navegação através do seu 
smartphone, mesmo quando está a ouvir rádio FM, ou efectua uma chamada de intercomunicação. 
Nestas situações, a reprodução da fonte de áudio pára momentaneamente, para que possa ouvir as 
indicações de GPS. 
 

Por defeito, a função “SMART NAVI SYSTEM” está inactiva no sistema. Para activá-la, basta aceder ao 
Menu de Configuração (capítulo 5). 
 

Nota: Quando a função “SMART NAVI SYSTEM” está activa, quaisquer notificações emitidas pelo 
smartphone (por exemplo, os sons de mensagens e outros), resultam na paragem momentânea da 
reprodução das fontes de áudio. 

 

  

Pode ligar/desligar a função “SMART NAVI SYSTEM”, através do programa N-
COM EASYSET ou através da aplicação EASYSET. 

 

10. MÚSICA VIA BLUETOOTH 
Para conectar um leitor Mp3 ao sistema B901L, seguir o procedimento mostrado no Cap. 6. 
 

Iniciar a reprodução (Play) Premir brevemente o botão "ON". 

Função Pausa (Pause) Quando o leitor estiver ligado e em reprodução, premir 
brevemente o botão "ON". 

Faixa seguinte (Skip) 
Quando o leitor estiver em modalidade reprodução, premir a 
tecla "" por aproximadamente 2 segundos. 

Faixa anterior (Rew) Quando o leitor estiver em modalidade reprodução, premir a 
tecla "" por aproximadamente 2 segundos. 
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10.1. Compartilhamento música via Bluetooth (A2DP Sharing) 

Durante a conexão do interfone, é possível ativar a reprodução musical pressionando a tecla “ON”. A 
música será transmitida em ambos os sistemas. 
 
O compartilhamento da música desativa temporariamente a conversação do interfone, que será 
possível restaurar automaticamente interrompendo a reprodução musical (pressionando brevemente 
a tecla “ON”).  
 
Nota: A música compartilhada no interfone pode ser gerenciada por ambos os sistemas, que 

poderão, por exemplo, mudar a faixa musical pressionando o relativo comando. 
Nota: a função “Compartilhamento música” é utilizável apenas com os sistemas N-Com série 

“600”/”900”. 
 
 

11. MÚSICA VIA CABO 
Ligar o conetor mini USB do cabo Multimédia Wire (vendido separadamente) ao capacete e a outra 
extremidade ao dispositivo áudio. Uma linha colorida no cabo indica o conetor a ligar ao periférico 
de áudio. 
 

Ativação de áudio por cabo Premir 3 vezes o botão "ON". 

Desativação de áudio por cabo Premir 3 vezes o botão "ON". 
 
 

12. NAVEGADOR DE SATÉLITE PARA MOTOCICLO 
O B901L é compatível com os mais comuns navegadores via satélite para motos – Para a lista de 
modelos compatíveis e mais pormenores, visite o site www.n-com.it Para emparelhar um navegador 
via satélite ao sistema B901L, seguir o procedimento ilustrado no cap. 8. 
 
Nota: a conexão do Interfone é automaticamente interrompida após qualquer indicação do 

navegador e restaurada no final desta. 
 
 

13. RÁDIO FM 

Ligar o Rádio Premir 2 vezes o botão "ON". 

Desligar o Rádio Premir 2 vezes o botão "ON". 
Busca automática duma nova 
estação Premir e manter premida a tecla "" por 2 segundos. 

Memorizar uma estação (max 6) 

Pressionar e manter pressionada a tecla “” por cerca 4 
segundos, até que o anúncio vocal “Preset” (“Predefinições”) seja 
emitido. Selecionar com as teclas “” e “” a posição da 
memória. A memorização é confirmada por um anúncio vocal. 

Mudar uma estação (já 
memorizada) Premir e manter premida a tecla "" por 2 segundos. 
 

  

Também é possível definir estas configurações através do programa “N-Com 
EASYSET” ou através de Smartphone Android, iPhone, iPad com a App N-Com 
EASYSET dedicada. 
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14. LUZES DE SINALIZAÇÃO LED 

O sistema B901L dispõe de um menu com 3 modalidades de 
funcionamento: LUZ DE TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA, LUZ DE 
PRESENÇA, LUZ PARA BAIXA VISIBILIDADE. 
Para percorrer o menu de funções, com o sistema ligado, pressione os 
botões “” e “” durante cerca de 2 segundos. Cada vez que você 
pressiona, o sistema move-se para o modo seguinte. 

 
 

MODO FUNÇÕES 
1 LUZ DE TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA Luz de travagem de emergência. 

2 LUZ DE PRESENÇA Luz de travagem de emergência. 
Luz fixa de presença. 

3 LUZ PARA BAIXA VISIBILIDADE Luz de travagem de emergência. 
Luz intermitente para baixa visibilidade. 

4 DESLIGADO Desliga completamente as luzes LED 
 

14.1. Luzes de travagem de emergência – ESS (Modo 1) 

O sistema B901L está dotado de um sistema LED de auxílio de travagem de emergência. No caso de 
uma travagem de emergência, os LEDs do B901L piscam por alguns segundos. 
 

  

É possível regular o nível de travagem através do Programa N-Com EASYSET ou 
do Smartphone Android, iPhone, iPad com a App N-Com EASYSET dedicada. 

 

Nota: Aconselha-se desativar a função de Luzes de travagem de emergência no capacete do piloto 
no caso de na moto seguir também um passageiro. 

 
Ajuste sensibilidade ESS 
Colocar o sistema no modo “Configuração”: a partir do sistema desligado, pressionar e manter 
pressionada a tecla “ON” por 4 segundos, até o anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”). 
 

Para ajustar a sensibilidade da luz ESS, pressionar a tecla “” ou “” até que o anúncio vocal “ESS 
Sensibility” (“Sensibilidade ESS”) seja emitido e pressionar a tecla “ON” de confirmação.  
 

Em seguida, pressionar as teclas “” ou “” para selecionar o nível de sensibilidade desejado: 
Nível 1: sensibilidade baixa, o sistema ESS detectará apenas frenagens de entidade consistente. 
Nível 2 (padrão): sensibilidade média. 
Nível 3: sensibilidade alta, o sistema ESS detectará também frenagens de entidade reduzida.  
 

14.2. Luz para baixa visibilidade (Modo 2) 

A luz para baixa visibilidade permite que você seja mais visível nas situações de nevoeiro ou 
visibilidade limitada. Se selecionada, os LED do sistema irão se acender em modo intermitente. 
Se durante uma frenagem a função de luz de frenagem de emergência é ativada, todos os led irão 
piscar. 
 

14.3. Luz de presença (Modo 3) 

A luz de presença permite ativar os LED do sistema, mantendo-os sempre acesos durante o uso. 
Se durante uma travagem a função de luz de travagem de emergência é ativada, todos os led irão 
piscar mais rapidamente. 
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15. INTERCOMUNICADOR 
O sistema N-Com B901L permite a comunicação com outros sistemas N-Com, até uma distância 
máxima de cerca 700 m (em campo aberto, sem obstáculos). O alcance da comunicação varia 
conforme os sistemas N-Com utilizados. 
 
Nota: o alcance e a qualidade da comunicação podem variar significativamente, dependendo da 

presença de obstáculos, condições meteorológicas e campos magnéticos. 
 

15.1. Ativação do Intercomunicador N-Com (série “600”/”900”) 

Importante: O procedimento abaixo descrito refere-se exclusivamante emprelhamanto entre sitema 
de comunicação N-Com da serie “600”/”900”. 
 
 Verificar que os sistemas estão desligado. 
 Colocar os sistemas no menu “Configuração”: pressionar e manter pressionada a tecla “ON” por 4 

segundos, até o anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”). 
 Em ambos os sistemas, pressionar o botão “” até acessar o modo “Intercom pairing” 

(“Emparelhamento Interfone”). 
 No sistema A, pressionar o comando relativo com a “posição de memória” na qual se deseja 

memorizar o sistema B. 
 
Emparelhamento CANAL 1 Premir brevemente o botão “n”. 

Emparelhamento CANAL 2 Premir 2 vezes o botão “n”. 

Emparelhamento CANAL 3 Premir 3 vezes o botão “n”. 
 
A conexão do Interfone com o canal selecionado é ativada automaticamente no final do 
procedimento de emparelhamento.  
 

15.2. Emparelhamento com outros intercomunicadores N-Com 

Importante: O procedimento abaixo descrito refere-se exclusivamente ao emparelhamento de 
intercomunicadores N-Com da serie “900” com sistemas N-Com QUE NÃO SEJAM da serie 
“600”/”900”  1. 
 
 Verificar que os sistemas estão desligado. 
 Coloque o Sistema N-Com no modo “Setting”: pressione o botão “ON” e mantenha-o 

pressionado durante 4 segundos, até que o LED azul comece a piscar rapidamante. 
 Colocar B901L no menu “Configuração”: pressionar e manter pressionada a tecla “ON” por 4 

segundos, até o anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”). 
 No sistema B901L, pressionar o botão “” até acessar o modo “Intercom pairing” 

(“Emparelhamento Interfone”). 
 Pressione o botão “ON”: a selecção do correcto modo de emparelhamanto é confirmada pela 

mudança do tom de “standby” (beep alto) e a mensagem de voz “Pairing up other N-Com 
systems”. 

 No sistema B901L, pressionar o comando relativo com a “posição de memória” na qual se deseja 
memorizar o outro sistema N-Com. 

                                                
1 Exceto para Bluetooth kit e Bluetooth kit2, que não são compatíveis. 
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Emparelhamento CANAL 1 Premir brevemente o botão “n”. 

Emparelhamento CANAL 2 Premir 2 vezes o botão “n”. 

Emparelhamento CANAL 3 Premir 3 vezes o botão “n”. 
 
A conexão do Interfone com o canal selecionado é ativada automaticamente no final do 
procedimento de emparelhamento. 
 
15.3. Funcionalidade Intercomunicador (conexão um ad um) 

Para estabelecer a conexão do Interfone com um dos sistemas presentes na memória, é suficiente 
pressionar o comando relativo ao canal no qual foi salvo. 
 
Ligação CANAL 1 Premir brevemente o botão “n”. 

Chamada CANAL 2 Premir 2 vezes o botão “n”. 

Chamada CANAL 3 Premir 3 vezes o botão “n”. 

Desligar Intercomunicador ativo Premir brevemente o botão “n”. 
 
Nota: caso a posição de memória esteja vazia, ou o sistema chamado não pode ser acessado no 

limite máximo ou já ativado em uma chamada telefônica, um anúncio vocal de erro será ouvido. 
Nota: caso o sistema em conexão do Interfone saia da faixa de alcance (conexão Interfone 

interrompida), o B901L tentará se reconectar automaticamente a cada 8 segundos. Serão emitidos 
tons acústicos duplos até que a conexão do Interfone não seja restaurada. 
Caso não deseje se reconectar automaticamente, pressionar a tecla “ON” para interromper as 
tentativas de reconexão automática. 

 
O sistema B901L é equipado com função “VOX” que permite ativar e desativar a função vocal do 
interfone. 
Para um funcionamento adequado, a opção VOX deve ser ativada em ambos os sistemas Bluetooth 
ligados via intercomunicador. 
 
A função VOX, padrão, resulta desativada no dispositivo. 
 

  

É possível ativar / desativar a função “VOX” e executar a configuração da 
sensibilidade de ativação, utilizando o programa N-Com EASYSET ou a APP N-
Com EASYSET. 

 
Se a função estiver ativada, o sistema funciona neste modo: 
 O interfone é ativado automaticamente pronunciando uma palavra em voz alta no microfone de 

um dos dois capacetes. 
 O interfone é desativado automaticamente quando ambos os usuários permanecerem em silêncio 

por 20 segundos. Se a conversação do interfone tiver sido iniciada pressionando o botão de 
conexão manual, a desconexão do interfone será realizada manualmente. 

 
Caso a função VOX esteja desativada no dispositivo, mas o último canal conectado não esteja 
disponível ou não possa ser alcançado, recomendamos desativar temporariamente a função VOX 
pressionando o botão ““ por 5 segundos. Assim, o sistema não tentará se conectar ao último canal 
conectado a cada palavra pronunciada em voz alta. 
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Em seguida, a desativação temporária VOX é removida após desligar pela primeira vez o dispositivo N-
Com e caso a função VOX esteja ativada (do PC ou APP) será restaurada quando ligada novamente.  
 
Nota: A função VOX pode ser utilizada EXCLUSIVAMENTE com os sistemas N-Com da serie ”900”. 
 
15.4. Smart Conference (Interfone de Grupo) 

Graças à função “Smart Conference”, é possível ativar a comunicação em conferência entre os 
sistemas de interfone N-Com de série “900”, emparelhados anteriormente e salvos nos 3 canais de 
memória disponíveis. Todos os sistemas devem ser acessados e disponíveis na faixa de conexão.   
 

1. Cada sistema deve ser anteriormente emparelhado com todos os outros sistemas: B, C e D. 
 

 

 

 
2. Qualquer sistema pode pressionar a tecla “n” por 2 segundos para ativar o Interfone de 

Grupo e ativar uma comunicação em conferência entre todos os sistemas. 
 

 

 

 
3. Caso um dos sistemas pressione a tecla “n” ou saia da faixa de alcance, o interfone de 

grupo é interrompido. 
 
Conexão Smart 
Conference 

Pressionar a tecla “n” por 2 segundos. A ativação é confirmada por um tom 
no capacete e pelo anúncio vocal “Group Intercom” (“Interfone de Grupo”). 

Desconexão Smart 
Conference 

Pressionar brevemente a tecla “n”. A desativação é confirmada pelo anúncio 
vocal “Group Intercom terminated” (“Interfone de Grupo terminado”). 

 
Nota: durante uma conferência “Smart Conference”, a conexão aos telefones celulares de todos os 

participantes é temporariamente interrompida. Quando a conferência termina, todos os telefones 
se reconectam automaticamente ao próprio sistema de interfone.  

Nota: O modo “Smart Conference” pode ser utilizado  EXCLUSIVAMENTE com os sitemas N-Com da 
serie “900”. 

Nota: O modo “Smart Conference” NÃO pode ser utilizado com sistemas emparelhados no modo 
Universal (capítulo 16.1). 
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16. INTERCOMUNICADOR “UNIVERSAL INTERCOM” 
O sistema N-Com B901L pode ser ligado via Bluetooth a sistemas de intercomunicador de outras 
marcas, graças à função UNIVERSAL INTERCOM 2. 
 

16.1. Emparelhamento Universal Intercom 

O sistema N-Com é emparelhado ao outro intercomunicador (de seguida chamado Intercomunicador 
B) como se fosse um telemóvel.  
 
 Verificar que B901L esteja desligado. 
 Colocar o sistema no menu “Configuração”: pressionar e manter pressionada a tecla “ON” por 4 

segundos, até o anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”). 
 Pressionar a tecla “” até acessar o modo “Universal intercom pairing” (“Emparelhamento 

Universal intercom”). 
 Colocar o Intercomunicador B no modo emparelhamento de telemóvel (consultar o manual do 

telemóvel B). 
 Ao fim de alguns segundos, o Intercomunicador B emitirá o tom de confirmação. 
 
Nota: o sistema emparelhado através de UNIVERSAL INTERCOM é salvo no primeiro espaço de 

memória (canal) disponível. 
 

16.2. Funcionalidade Universal Intercom 

Para ativar e desativar o áudio entre os dois capacetes: 
 
Do sistema N-Com B901L:  
Ligar ou desligar o Intercomunicador B como um intercomunicador normal N-Com (capítulo 15). 
O Intercomunicador B pode receber um tom de chamada a que é preciso responder com o comando 
de resposta telefónica. 
 
No intercomunicador B:  
Premir o comando de "Chamada Vocal / Chamada último número ".  
Para desligar o intercomunicador, premir o comando de "Desligar/rejeitar uma chamada". 
 
Observações:  
 O sistema B901L, quando em uso do canal “Universal Intercom” só no Módulo Principal a ligação 

se mantêm activa ( e não o Módulo Secundário). 
 É possível que o sistema de intercomunicador ligado ao N-Com B901L não permita 

simultaneamente a ligação a um telemóvel. 
 É possível manter memorizado apenas um sistema emparelhado no modo Universal Intercom. 
 
16.3. Universal Conference (Interfone de cadeia) 

O modo “Universal Conference” pode ser utilizado para conectar em conferência sistemas N-Com da 
série “900” e um sistema emparelhado no modo Universal Intercom. 
 
O procedimento de conexão pode ser resumido com o esquema descrito abaixo:  
 

                                                
2 Exceto para Bluetooth kit e Bluetooth kit2, que não são compatíveis. 



PT  
 

26 

1. O sistema A deve ser anteriormente emparelhado aos dois sistemas B (emparelhamento 
Universal Intercom) e C. 

 

 

 
2. O sistema A deve ativar a primeira conexão do interfone com o sistema B (Universal 

Intercom), pressionando o relativo comando de conexão do interfone. 
 

 

 

 
3. O sistema C pode, assim, unir-se com a conferência do interfone, estabelecendo uma 

conexão do interfone com o sistema A. 

 

 

 
4. Os três sistemas estão agora em Conferência de interfone e podem conversar 

simultaneamente.  
5. Caso se deseje adicionar um outro sistema (D), este último deve ser anteriormente 

emparelhado ao sistema C. Pressionando o relativo comando de conexão para estabelecer 
uma Conferência de interfone com 4 usuários.   

 
Nota: O modo “Universal Conference” também pode ser utilizado para conectar somente sistemas N-

Com da serie “900”. 
 
Nota: O modo “Universal Conference” também pode ser utilizado para ligar sistemas N-Com da serie 

“900” com outros dispositivos N-Com (B601, B5, B1.4, etc.). 
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17. CONTROLO REMOTO 
O dispositivo B901 pode ser controlado remotamente (vendido em separado), sem a necessiadade de 
tirar as mãos do guiador para usar o “teclado”. 
 
O Sistema N-Com é compatível o Controlo Remoto RC4 da SENA. 
A tabela abaixo mostra a correspondencia dos botões em ambos os sistemas: 
 

N-COM SYSTEM ▲ ▼ ON N 
SENA RC4 + - BOTÃO CENTRAL BOTÃO MULTIFUNÇÃO 

 
Para emparelhar o N-Com com o Controlo Remoto proceda da seguinte forma: 
 Certifique-se que o RC4 está desligado. 
 Colocar o RC4 em modo de emparelhamento: pressionando a Tecla “+” e mantê-la pressionada 

por cerca de 8 Segundos. 
 Certificar-se que o B901 está desligado. 
 Colocar o B901 no modo de “Configuração”: Pressionando  na Tecla ”ON” por 4 segundos até 

ouvir a opção de “Configuration Menu”. 
 Pressione o botão da seta “▲” para aceder ao modo “Remote control pair up”. 
 No teclado do system N-Com pressionar na tecla “ON”. 
 Após alguns segundos, através de um anuncio de voz “Remote control connected” é confirmado a 

ligação dos dois sistemas. 
 
PS.: O emparelhamento é gravado por ambos os sistemas e não se perde quando se desligam. Por 

esta razão o procedimento só será necessário efectuar uma vez. 
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18. BATERIA E RECARRREGAMENTO 
18.1. Sinal de bateria carregada 

Durante o funcionamento, o sistema avisará o utilizador através de um anúncio de voz quando a 
bateria estiver quase descarregada. A partir do primeiro aviso, tem uma autonoma de cerca de uma 
hora. O aviso é repetido a cada 10 minutos.  
 
18.2. Controle nível bateria 
Indicador LED 
Quando o sistema está a ligar, o LED azul pisca rapidamente indicando o nível da bateria. 
Pisca 4 vezes = Alto, 70 ~ 100% 
Pisca 3 vezes = Médio, 30 ~ 70% 
Pisca 2 vezes = Baixo, 0 ~ 30% 
 
Indicador de alerta de voz  
Quando ligar o sistema, pressione "ON" e "" ao mesmo tempo por aproximadamente 3 segundos 
até ouvir três sinais sonoros. Em seguida, será emitido um comando vocal que indica o nível da 
bateria. No entanto, se deixar de pressionar os botões logo que o sistema ligar, não ouvirá o alerta de 
voz com indicação do nível da bateria. 
 

18.3. Recarregar o sistema 

 

 Para recarregar o sistema, ligá-lo ao carregador de 
bateria ou a uma tomada USB alimentada pelo cabo 
USB-mini USB fornecido.  O funcionamento da carga 
dar-se-á do seguinte modo: 

Fig. 32 
 
Sistema  
B901L desligado 

Ligando o sistema B901L ao carregador de bateria, o LED azul começa a piscar 
rapidamente. Quando a bateria está carregada, o LED azul fica fixo. 

Sistema  
B901L ligado 

Ligando o sistema B901L ao carregador de bateria, o LED azul começa a piscar 
rapidamente. Quando a bateria está carregada, o LED azul volta ao piscar normal. 

 
 
Se prevê não utilizar o sistema N-Com por um longo período de tempo, deverá recarregar 
completamente o dispositivo antes de armazená-lo. 
 
Se o dispositivo não for utilizado por um longo período de tempo, realize um ciclo de recarga 
completo do dispositivo pelo menos uma vez a cada 6 meses para evitar possíveis danos à bateria. 
 
Caso o sistema N-Com seja deixado por mais de 6 meses sem ser recarregado, o dispositivo poderá 
não ligar; neste caso, recarregue o sistema N-Com por pelo menos 24 horas (mesmo que o LED de 
sinalização azul não esteja piscando) e tente voltar a ligar o dispositivo. 
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19. ESQUEMA RESUMO COMANDOS 
 

Tecla n ON   
 
+ 
 

Fu
nç

õe
s 

ba
se

 Ligar  2 sec    
Desligar  6 sec    
Aumentar o volume   X   
Diminuir o volume    X  
Gestão do Menu de iluminação     2 sec 

       

D
is

po
sit

iv
os

 B
lu

et
oo

th
 

Atender chamada* X X X X  
Chamada de voz  2 sec    
Menu Chamada Rápida** X X    
Desligar/rejeitar a chamada  2 sec    
Ligação Manual do Dispositivo  2 sec    
Ativação Conferência Telefone 
CANAL 1 

X     

Ativação Conferência Telefone 
CANAL 2 x2     

Ativação Conferência Telefone 
CANAL 3 x3     

Desativação de Conferência X     
 

M
ús

ic
a 

Bl
ue

to
ot

h 
/ c

ab
o Iniciar a reprodução (Play)  X    

Função pausa (Pause)  X    
Faixa seguinte (Forward)   2 sec   
Faixa anterior (Rew)    2 sec  
Compartilhamento música 
A2DP  X    

Ativar áudio cabo   x3    
Desativar áudio cabo  x3    

 

In
te

rc
om

un
ic

ad
or

 
N

-C
om

 (s
er

ie
 9

00
) Ligação CANAL 1 X     

Desligar intercomunicador ativo X     
Chamada CANAL 2 x2     
Chamada CANAL 3 x3     
Conexão Interfone de grupo 2 sec     
Desconexão Interfone de grupo X     

 

M
en

u 
Rá

di
o 

Ligar Rádio  x2    
Desligar Rádio  x2    
Busca automática de nova 
estação   2 sec   

Mudar a estação (estações 
memorizadas)    2 sec  

Memorizar a estação    4 sec  
 

*Pressionar qualquer tecla do teclado N-Com. 
**Pressionar as teclas simultaneamente. 
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20. GARANTIA LIMITADA  
Com este CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA, Nolangroup garante ao comprador que o produto, no ato da 
compra, não apresenta nenhum tipo de defeito de material e de fabricação. 
Recomenda-se: 
 Ler as advertências de segurança e de correta utilização. 
 Ler os termos e as condições da garantia. 
 Conservar o original do recibo de compra. Este deve ser apresentado em caso de reparações cobertas pela 

garantia. Nestes casos o artigo deverá ser entregue na loja onde foi adquirido. 
 

20.1. Cobertura da garantia 
Se qualquer defeito, coberto por este certificado de garantia limitada, for observado no período de até 2 (dois) 
anos, desde a data da compra referida no recibo, Nolangroup providenciará, através da sua rede de distribuição e 
após a verificação do defeito, a reparação ou a substituição do produto defeituoso. Nolangroup fornecerá todo o 
material e a mão-de-obra necessárias para solucionar o problema verificado, exceto se o problema tiver sido 
causado por uma das exclusões descritas no parágrafo seguinte ”Exclusões e limitações da cobertura da garantia”. 
 

20.2. Exclusões e limitações da cobertura da garantia 
Esta garantia cobre unicamente defeitos de materiais e de produção. Nolangroup não pode ser responsabilizada 
por defeitos do produto que possam ser atribuídos, total ou parcialmente, a outras causas, incluídas, mas não 
limitadas a: 
 Defeitos ou danos gerados pela utilização do produto em condições diferentes das originalmente previstas. 
 Danos causados por uso impróprio e em não conformidade com o funcionamento normal, de acordo com às 

instruções de uso e manutenção do produto fornecidas pela Nolangroup. 
 Negligencia e normal desgaste dos componentes internos e externos. 
 Qualquer dano causado por um acidente. 
 Qualquer alteração efetuada no capacete ou no sistema N-Com pelo usuário ou por terceiros. 
 Alterações de cor ou danos causados pela exposição a produtos químicos nocivos. 
 O uso de acessórios incompatíveis que não façam parte da gama de produtos N-Com. 
 Além disso, a garantia não cobre defeitos provocados por situações fortuitas, modificações ou adaptações, 

causas de força maior ou danos provocados pelo contato com líquidos. 
 Os componentes internos do capacete não são e nem podem ser impermeáveis, consequentemente, qualquer 

exposição inadequada à chuva, umidade, derramamento de alimentos e outros líquidos podem causar danos 
aos dispositivos eletrônicos N-Com, danos pelos quais a Nolangroup não poderá ser responsável. 

 Esta garantia não inclui as peças sujeitas a desgaste tais como, a bateria recarregável e os cabos utilizados para 
a conexão entre os vários sistemas N-Com ou entre os sistemas N-Com e outros dispositivos. 

 Visto que a Nolangroup não fornece os sistemas operacionais do celulares , está não se responsabiliza pelo 
funcionamento, disponibilidade, cobertura, serviços ou pela gama do sistema acima. 

 Sempre que o produto for usado com acessórios ou equipamentos não fornecidos pela Nolangroup, esta não 
garantirá o correto funcionamento da combinação produto/periférico, e não aceitará pedidos de reparação ou 
substituição ao abrigo da garantia caso o produto tenha sido utilizado de tal modo. 

 Nolangroup não se responsabilizará no caso em que o produto apresentar capacidades limitadas devido ao 
modo de funcionamento dos celulares ou acessórios ou equipamentos não fornecidos pela Nolangroup. 

 A violação da placa eletrônica interna ou de outras partes do sistema N-com, anulará a garantia. 
 Além disso, os defeitos cobertos por esta garantia não incluem todas as situações específicas e subjetivas que 

podem surgir durante o uso  deste capacete tais como, problemas relacionados com o conforto durante a 
condução ou ruídos aerodinâmicos. 

 
A Nolangroup não pode ser responsabilizada, de modo algum, por danos acidentais ou consequências (incluindo, 
sem qualquer limitação, lesões a uma ou mais pessoas) ocasionados pelo não cumprimento das obrigações 
derivadas desta garantia em relação aos produtos Nolangroup. 
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20.3. Validade desta garantia limitada 
Esta garantia só é valida se o formulário de garantia, incluído no fim deste manual, for devidamente e 
completamente preenchido com as seguintes informações: 
 Código de identificação do produto 
 Nome e carimbo do revendedor autorizado 
 Data da compra do produto 
 Nome e endereço do comprador 
 
A Nolangroup reserva-se o direito de não efetuar reparações cobertas da garantia, se as informações acima 
descritas tiverem sido apagadas ou modificadas após a compra do produto no revendedor. 
 

20.4. Procedimento para o envio de eventuais reclamações 
Para enviar qualquer reclamação, coberta por esta garantia, o comprador tem de notificar, diretamente o 
revendedor em que o capacete foi comprado, sobre o suposto defeito, apresentando ao mesmo tempo o produto 
defeituoso, cópia do recibo de compra e do formulário de garantia totalmente preenchido, conforme acima 
descrito. 
ANTES DE ENTRAR EM CONTATO COM O REVENDEDOR, RECOMENDAMOS LER ATENTAMENTE O MANUAL DE 
USO FORNECIDO COM O PRODUTO. 
AO TÉRMINO DE 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DA DATA DA COMPRA, ESTA GARANTIA LIMITADA SERÁ ANULADA, EM 
TODOS EFEITOS E PROPÓSITOS. 
As reparações realizadas, durante o período de garantia, não prolongam o período da mesma. Por isso, em caso de 
substituição do produto ou de um dos seus componentes, não se dará início a um novo período de garantia, a data 
de aquisição original do produto é que deverá ser considerada para efeitos de garantia. 
Somente para reparações e substituições dos componentes eletrônicos, caso a Nolangroup proceda à reparação ou 
à substituição do produto, este usufruirá do período de garantia igual à parte residual da garantia original, ou de 
noventa (90) dias a partir da data da reparação (considerando-se o período mais longo). 
A reparação ou a substituição poderá ser feita com componentes regenerados com as mesmas funcionalidades. 
As peças ou os componentes substituídos serão de propriedade da Nolangroup. 
A PRESENTE GARANTIA ANULA E SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA ESCRITA OU VERBAL, PREVISTA PELA 
LEI QUE SEJA DERROGÁVEL POR VONTADE DAS PARTES; EM PARTICULAR A NOLANGROUP NÃO DÁ NENHUMA 
GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE IDONEIDADE COM OBJETIVOS PARTICULARES DO PRODUTO. EM CASO 
ALGUM, A NOLANGROUP SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, TAIS COMO, A 
TÍTULO DE EXEMPLO E NÃO TAXATIVO, PERDA DE LUCROS OU DANOS COMERCIAIS, NA MEDIDA EM QUE TAIS 
DANOS NÃO SEJAM RECONHECIDOS PELA LEI. 
A NOLANGROUP RESERVA-SE, A QUALQUER MOMENTO, O DIREITO DE MODIFICAR, SEM AVISO PRÉVIO, AS 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, FUNÇÕES, COMPATIBILIDADE E SOFTWARE. 
Alguns Países não permitem a exclusão ou a limitação de danos acidentais ou consequências, ou a limitação da 
duração de garantias implícitas; portanto, as limitações ou exclusões precedentes poderiam não vos ser aplicáveis 
no seu caso. 
A presente garantia não influi nos direitos legais do cliente sob a jurisdição nacional vigente e sobre os direitos do 
consumidor perante o vendedor, regidos pelo contrato de compra e venda. 
A presente garantia é valida em todo o território europeu e representa a única garantia expressa fornecida pela 
Nolangroup em relação à venda dos seus produtos. A mesma não prejudica os direitos dos quais o comprador é 
titular e expressamente previstos pela Diretiva 1999/44/CE. A presente garantia não prejudica os direitos do 
consumidor previstos pela lei, e, em particular, os previstos pelo Decreto de Lei n. 24 de 2 de fevereiro de 2002.  
 

20.5. Identificação do produto  

Os produtos N-Com são identificados através de um código que permite a rastreabilidade e 
identificação do produto. 
 
O código identificador é mostrado na etiqueta da unidade central Bluetooth B901L e no 
exterior da embalagem de venda. 

 
 



 

 

21. FICHA DE REGISTRO DA GARANTIA 

 
Denominação do produto B901L 
 
 
 Código de identificação              
 
 

Dados do comprador 
 
 
Nome  
 
 

 

Sobrenome  
 
 
Endereço  
 
 

 

 
 
Telefone  
 
 
e-mail  
 
 

Carimbo do agente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data da compra do produto  
 


