
PT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PT B1 
 

                                            B1 - 29/02/2016 15:04:00 

 

SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO  
 
Parabéns! Você adquiriu um produto Nolan N-Com. 
O N-Com B1 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 áudio. 
Para mais informações sobre o B1, para descarregar as instruções em alta 
definição assim como a última versão de Firmware disponível, visite o sítio 
www.n-com.it   
 
 
Versão Firmware: 1.0x 
 
 
REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
 
Os produtos da linha N-Com são produzidos em conformidade com as normas 
previstas no esquema abaixo. 
 

B1 

O sistema Bluetooth é produzido conforme os requisitos 
essenciais de segurança e de outras pertinentes disposições da 
Directriz 99/5/CE, Directriz 2002/95/CE, Directriz 2011/65/CE, 
Directriz 2002/96/CE 

 
Carregador 
de baterias 

Directriz 2006/95, 2004/108, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 
2002/96/CE, 2009/125/CE 

 
Bateria Directriz 2006/66/CE 
As Declarações de Conformidade podem ser descarregadas do sitio www.n-com.it 
(Secção de Download). 
 

FccID: Y6MNCOM5   R-NZ  

Bluetooth é uma marca registrada propiedade de Bluetooth SIG, Inc. 
 

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a 
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e 
não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. 
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1. ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA 

Leia atentamente o presente manual de instruções, além dos manuais de instruções dos outros 
dispositivos N-Com que terá que juntar ao B1. 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 B1 comporta um aumento de peso de cerca 110g que se 

juntará ao peso do capacete e dos restantes acessórios. 
 
Advertência: As partes electrónicas do sistema N-Com no interior do capacete não são impermeáveis. 

Evite, deste modo, que o interior do capacete se molhe, incluindo o forro interno, para não 
danificar o sistema. Se entrar água no interior do capacete, remova o sistema N-Com e os 
auriculares do capacete e deixe que seque ao ar livre. Desligue o conector da bateria e enxugue. 

 
1.1. Segurança na estrada 

Obedeça sempre às regras de trânsito em vigor. Enquanto conduzir o motociclo, 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: 

 Active a função de atendimento automático do telemóvel (consultar instruções do telemóvel). 
Se o telemóvel não tiver esta função, pare o veículo numa área segura, de acordo com as 
regras de trânsito e atenda a chamada. 

 Não efectue chamadas enquanto conduz. Pare o veículo num lugar seguro, respeitando o 
código da estrada. E efectue, então, a chamada. 

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

 Não manuseie o telemóvel ou outros dispositivos ligados ao N-Com enquanto conduz.  

 Respeite sempre as regras de trânsito e não se esqueça que a condução da moto deverá ter 
sempre prioridade em detrimento de qualquer outro tipo de acção enquanto estiver a 
conduzir. 

 
1.2. Ligação do sistema em ambiente seguro 

 Quando utilizar o sistema N-Com, respeite todas as instruções e indicações relativas ao uso de 
telemóveis  

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

 Desligue-o durante o reabastecimento de combustível. Não utilize o sistema N-Com nas 
estações de serviço. Não utilize o dispositivo perto de materiais combustíveis ou de produtos 
químicos. 

 Desligue-o quando estiver próximo de materiais explosivos. 
 
1.3. Interferências  

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

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

antes de utilizar o sistema na estrada.  
Atenção: O uso do volume muito elevado pode danificar a sua audição. 
Atenção: Regule o volume do sistema N-Com (se disponível) e das fontes de áudio a este ligadas 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: Uma incorrecta instalação do sistema no capacete pode alterar as características 
aerodinâmicas e de segurança do próprio capacete, criando condições perigosas. Instale o 
sistema N-Com de acordo com as instruções fornecidas na documentação do produto. Em caso 
de dúvida, contacte 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 electrónicos e no sistema N-Com 
com o veículo parado, respeitando o Código da Estrada. 

 
 
1.5. Profissional qualificado 

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

 Use exclusivamente o tipo de bateria, carregador de baterias e acessórios aprovados pela 
Nolan 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, dirija-se ao seu 
revendedor. 

 Quando se conecta o cabo de alimentação de qualquer acessório ou o carregador de bateria, é 
necessário segurar e puxar a ficha, não o cabo. 

 Não utilize as baterias para fins que não sejam aqueles prescritos. 
 Nunca utilize carregadores de baterias ou baterias que estejam danificadas. 
 Não provoque curto-circuito na bateria. 
 Mantenha a bateria a uma temperatura entre 0° / +45°C (carregando);  -20° / +60 °C (em 

utilização). 
 Perigo de incêndio ou explosão: não atire as baterias para o fogo e não as exponha a altas 

temperaturas! 
 Não coloque as baterias junto dos resíduos domésticos. Elimine as baterias respeitando as 

normativas locais. 
 Não usar o capacete quando a bateria estiver em carga.  
 O capacete nunca dever ser deixado ao alcance das mãos 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 Lithium Ion593847 3,7V – 800mAh 

AK00G-0500040VU 100/240v – 50/60 Hz 5V – 0,4 A Carregador de 
baterias S-TR-038 100-240V - 60/50Hz 0.1A 
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1.7. Eliminação 

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

 

 A presença duma lata de lixo com rodas barrada assinala que no âmbito da União 
Europeia o produto está sujeito à recolha especial no fim da sua vida útil 
(directiva europeia 2002/96/EC).  

 Não deite fora estes produtos juntamente com os resíduos urbanos 
indiferenciados.   

 A correcta eliminação dos aparelhos obsoletos contribui para prevenir possíveis consequências 
negativas para a saúde humana e para o meio ambiente. 

 Para informações mais detalhadas sobre a eliminação de aparelhos obsoletos, contacte os 
serviços municipais, um serviço de eliminação de detritos ou a loja onde foi comprado o 
produto. 

 

 
2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM  

A embalagem N-Com B1 contém: 

 
 

e-box B1 Base electrónica 

 

 

 

Microfone Bateria recarregável Carregador de baterias 

  

 

Cabo de conexão ao 
PC 

Suporte de bateria Chave, parafuso, 
Suporte do microfone 

Discos "Velcro" 
adesivos 
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3. INSTALAÇÃO 

Você pode baixar o vídeo de instalação no site www.n-com.it na seção “Download”. 
 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 Remova a tampa de protecção “N-Com”, 
colocada na calota do capacete e abra a 
queixeira do mesmo. (capacetes 
modulares). 

 Remova as almofadas laterais, direita e 
esquerda, do capacete (veja as instruções 
específicas no manual do capacete). 

 Remova os redutores de ruído das duas 
almofadas laterais e arranque as inserções 
de plástico pré-cortadas. (se houver). 

 

 
Fig. 4 

 
Fig. 5 
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Fig. 6 

 Remova a parte posterior do forro, 
puxando a almofada da nuca até se 
desprenda da calota. (Fig. 4) 

 Coloque, provisoriamente, o forro fora do 
capacete (Fig. 5) 

 Retire a tampa N-Com do friso do 
capacete. Empurre a partir do interior do 
capacete para facilitar a sua remoção (Fig. 
6). 

 

 
Fig. 7 

SOMENTE PARA CAPACETES INTEGRAIS 
 

 Retirar a queixeira puxando a tira 
vermelha apropriada. 

 

 
Fig. 8 

 Retirar as almofadas laterais de 
poliestireno, direita e esquerda, 
puxando-as delicadamente para fora do 
capacete. É possível abrir ligeiramente a 
calota do capacete para agilizar a 
extracção das almofadas. 

Atenção: Caso as protecções em poliestireno 
sejam danificadas durante a operação, dirija-se 
ao revendedor N-Com para efectuar a sua 
substituição. 
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3.1. Instalação do microfone 

CAPACETES MODULARES OU JET  
 

 
Fig. 9 

 
Fig. 10 

 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 

 Prepare o microfone, introduzindo o suporte do 
microfone, tendo atenção ao seu correcto 
posicionamento (Fig. 9).  

Nota: a parte plana da tira tem de ficar virada para cima, 
quando o microfone estiver posicionado, como 
demonstrado na figura 10.  

 

 Posicione o microfone no seu suporte, como se vê na 
figura 11, prestando atenção para que a tira 
florescente esteja virada para o interior do capacete.  

 Introduzir o parafuso no suporte do microfone; usar 
a chave para aparafusar o suporte do microfone à 
estrutura do capacete. 

 
CAPACETES INTEGRAIS 
 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 

 

 Segurar a protecção em poliestireno (lado esquerdo) e posicionar o microfone no encaixe 
apropriado, como ilustrado na Fig. 13, prestando atenção para que a tira florescente permaneça 
virada para dentro do capacete (Fig. 14). 
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3.2. Instalação da bateria 

SOMENTE PARA CAPACETES ABRÍVEIS/JET 
 

 
Fig. 15 

 
Fig. 16 

 Ligar o cabo da bateria (vermelho+preto) à ficha existente no sistema de cablagem (Fig. 15). 

 Colocar a bateria no seu suporte, introduzindo primeiro o lado com a saída dos fios, mantendo 
os mesmos abaixo da lingueta de plástico (Fig. 16). 

 

 
Fig. 17 

 
Fig. 18 

 Introduzir o conjunto de fichas na guia de travamento dos cabos localizada ao lado do suporte 
de bateria (Fig. 17 e 18). 

 

SOMENTE PARA CAPACETES INTEGRAIS 

 

 
Fig. 19 

 Posicionar a bateria no encaixe da 
protecção em poliestireno esquerdo (Fig. 
19). 
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3.3. Instalação do sistema no capacete 

 
Fig. 20 

 Posicionar o sistema dentro 
do capacete, conforme a 
figura 20, junto ao encaixe 
N-Com presente na calota. 

 

 
Fig. 21 

 

 Olhando externamente para o capacete, 
enfie a lingueta de posicionamento 
posterior na ranhura A, como mostrado na 
figura;  

 Pressione a partir do interior do capacete a 
área marcada com PUSH, até encaixar o 
dente de segurança B (Fig. 21).  

 

 
Fig. 22 

 Introduza os conectores no friso do 
capacete: o mesmo terá que ser 
ligeiramente deformado para facilitar a 
introdução. 
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Fig. 23 

 
Fig. 24 

 

 Encaixe a ficha do microfone na base electrónica. 

 Antes de introduzir o altifalante no seu encaixe, aplicar o disco "Velcro" na protecção em 
poliestireno (Fig. 24) 

 

 
Fig. 25 

 Encaixe o auscultador no seu local 
apropriado, criado na almofada de 
poliestireno (Fig. 25). 

 

 
Fig. 26 

 Introduzir, novamente, a almofada de 
poliestireno (lado esquerdo), 
posicionando o cabo na ranhura (Fig. 25). 

 

Nota: Certifique-se que a almofada lateral está 
posicionada correctamente no seu local 
apropriado, empurrando a aresta revestida para 
baixo da nervura presente na calota (Fig. 26). 
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Fig. 27 

SOMENTE PARA CAPACETES ABRÍVEIS/JET 
 

 Fixe o suporte da bateria do lado direito do 
capacete, alinhando os furos com os pinos 
presentes na calota (Fig. 27). 

 
 Antes de introduzir o altifalante no seu encaixe, aplicar o disco "Velcro" na protecção em 

poliestireno (lado direito). 
 Encaixe o auscultador no seu local apropriado, criado na almofada de poliestireno.  
 Introduzir, novamente, a almofada de poliestireno (lado direito), posicionando o cabo na ranhura. 

 

 
Fig. 28 

SOMENTE PARA CAPACETES INTEGRAIS 

 

 Introduzir a queixeira (lado do microfone) 
colocando delicadamente o microfone no 
encaixe apropriado. Em seguida  apertar no 
alinhamento da tira vermelha até que se 
bloqueie a queixeira no capacete (Fig. 28). 

 

 
Fig. 29 

 
Fig. 30 

 

 Introduza novamente o forro no local apropriado (veja as instruções específicas no manual de 
utilização do capacete), encaixando a almofada da nuca (Fig. 29). 

 Posicionar ambas as almofadas laterais no local apropriado (veja instruções específicas no 
manual do capacete) certifique-se que todas as molas têm pressão e fazem click. 
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Nota: Verifique, cuidadosamente, o correcto posicionamento final das almofadas laterais, puxando as 
correias  de fixação para o interior do capacete de forma a testar as molas de pressão. 

Atenção : Certifique-se que não haja fios a sair do capacete ou do forro e que os altifalantes estejam 
no local apropriado.  

Atenção: Certifique-se sempre do correcto comprimento das correias de fixação e, se necessário, 
regule-as novamente, seguindo as instruções do manual do capacete. 

 
 Inserir a e-box no encaixe apropriado. Inserir primeiro a parte anterior, pressionar a e-box até 

que ambos os ganchos de suporte encaixem completamente. Para remover a e-box, pressionar 
ao mesmo tempo nos botões do encaixe até conseguir libertar a e-box. 

 

Advertência: Não deixar o capacete exposto aos agentes atmosféricos sem a e-box ou a tampa de 
protecção fornecida com o capacete. 

 
 
4. REMOÇÃO DO BASIC KIT2 MCS 

 
Fig. 31 

Para remover o sistema do capacete, retire os 
auscultadores e as almofadas laterais, conforme 
ilustrado nas operações de montagem (Cap. 3) 
Retire, então, as almofadas de poliestireno. 
Remova a placa de protecção, então vendo o 
capacete do exterior, solte o conector através do 
dente de protecção como ilustrado da figura.  

 
Após desencaixar o conector da calota, remova também a parte direita, desencaixando o porta-
baterias.   
Retire agora todo o sistema do capacete. 
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5. FUNÇÕES BASICAS 

Todas as funções do sistema N-Com são activadas com as 3 teclas “”, “on” e “”. Cada comando 
dado ao sistema é confirmado pela emissão de um sinal sonoro específico, que pode variar conforme 
a função solicitada. Desta forma, é possível utilizar todas as funções com o capacete já colocado na 
cabeça. O tipo de comando dado ao sistema depende do tempo durante o qual a tecla é premida. 
 

Ligar 
Premir e manter premida a tecla “on” por aproximadamente 2 segundos 
até que os leds acendam e haja sinal sonoro nos auscultadores. 

Desligar 
Premir e manter premida a tecla “on” por aproximadamente 4 segundos 
até que os leds apaguem e se ouça o sinal sonoro. 

Aumento Volume 
Premir brevemente a tecla “” para aumentar o volume. Ao alcançar o 
máximo é emitido um duplo sinal sonoro. 

Diminuição Volume 
Premir brevemente a tecla “” para diminuir o volume. Ao alcançar o 
mínimo é emitido um duplo sinal sonoro. 

 
5.1. N-Com Wizard  

 
“N-Com Wizard” é o programa para PC, que permite gerir e configurar o sistema B1. 

 
O programa pode ser descarregado do sítio internet www.n-com.it na secção “Download”. Para 
utilizá-lo, é necessário ligar o próprio capacete com B1 ao PC, através do cabo USB fornecido. 
Com o N-Com Wizard é possível personalizar o próprio B1, ou seja: 
 Programar os níveis áudio do sistema 
 Actualizar o firmware do dispositivo 
 
No programa está presente um guia online que explica o funcionamento do mesmo (após tê-lo 
instalado no próprio PC, premir F1 para visualizar o guia). 

 
6. EMPARELHAMENTO DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

Para que o sistema B1 possa ser ligado a outro dispositivo Bluetooth, é necessário que este último 
tenha anteriormente sido emparelhado ao sistema N-Com. 
 
O procedimento de emparelhamento é igual para qualquer tipo de dispositivo Bluetooth: telemóveis, 
leitores MP3 Bluetooth, sistemas de navegação GPS, etc. 
 

1. Verificar que B1 esteja desligado; 
2. Premir e manter premida a tecla “on” (mais de 6 segundos) até que os LED pisquem 

rapidamente e até ouvir o som agudo emitido pelo alto-falante, a indicar o “Modo de 
emparelhamento”; 

3. Activar no dispositivo Bluetooth a busca dos dispositivos Bluetooth (consultar o manual de 
instruções do próprio dispositivo para verificar o correcto procedimento de emparelhamento, 
que pode variar conforme o modelo e a marca); 

4. Após alguns segundos, aparecerá no dispositivo o nome “N-Com B1 v.X.XX” seguido pelos 
dados de identificação do fabricante; 

5. Seleccionar o dispositivo N-Com. Se for solicitada uma palavra-chave, inserir o código 0000 
(quatro zeros); 

6. O B1 confirmará a efectivação do emparelhamento através de um sinal sonoro nos 
auscultadores e os LED irão parar de piscar. 



PT  
 

16 

7. Desligar e ligar novamente o dispositivo e o B1, para memorizar os dados de 
emparelhamento. 

 
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. 
Nota: Se um dispositivo Bluetooth (telemóvel ou GPS) com leitor de música e perfil Bluetooth A2DP já 

tiver sido emparelhado, NÃO é necessário repetir o emparelhamento, já que a presença do 
protocolo A2DP foi memorizada pelo B1.  

 
Uma vez sincronizado o dispositivo Bluetooth, a conexão acontece automaticamente, ao ativar o 
sistema.  
 
6.1. Função “reset” de emparelhamento 

É possível remover todos os dispositivos emparelhados da memória do sistema. Esta operação não é 
reversível; após o “reset” será necessário emparelhar novamente o telefone (ou outros dispositivos 
Bluetooth compatíveis). 
Para cancelar todos os dispositivos anteriormente emparelhados, proceder como explicado a seguir: 
 Premir e manter premida a tecla “on” (mais de 4 segundos) até que os LED pisquem rapidamente 

e até ouvir o som agudo emitido pelo alto-falante, a indicar o “Modo de emparelhamento”; 
 Premir ao mesmo tempo as teclas “” e “” por 4 segundos e soltá-las ao ouvir um sinal 

acústico. O sistema N-Com emitirá um sinal acústico de confirmação e apagar-se-á. 
 

 
É possível activar esta função através do PC, com o “N-Com Wizard”.  

 
 
7. FUNÇÕES COM O TELEMÓVEL 

Responder uma chamada 
Pressionar brevemente uma tecla qualquer ao ouvir o toque de 
chamada. 

Desligar/rejeitar uma 
chamada 

Pressionar e manter pressionada a tecla “on” por aproximadamente 2 
segundos (até ouvir o sinal sonoro). 

Chamada com viva- voz 
(se prevista) 

Pressionar e manter pressionada a tecla “on” por aproximadamente 2 
segundos (até ouvir o sinal sonoro). 

Chamar novamente 
último número chamado 

Pressionar brevemente as teclas "" e "" simultaneamente. 

Transferência de 
chamada de capacete a 
celular 

Para transferir uma chamada em andamento do capacete ao celular, 
pressionar e manter pressionadas, contemporaneamente, as duas teclas 
“” e “”  por 4 segundos. 

 
Função Conferência Telemóvel 
B1 permite a conversação telefónica em conferência com o Piloto e o Passageiro. 
Ao chegar uma chamada ao telemóvel ligado por Bluetooth ao B1, o intercomunicador Piloto-
Passageiro é momentaneamente suspenso. Se desejar, pode-se compartilhar a chamada com o outro 
capacete, simplesmente mediante a activação manual do intercomunicador no decorrer da chamada 
(premir brevemente "on").  
 
Atenção: esta funcionalidade está activa somente se também o passageiro estiver equipado de 

sistema N-Com dotado da mesma função. 
 



 B1 
 

17 

8. FUNÇÕES COM O NAVEGADOR GPS 

O B1 é compatível com os mais comuns navegadores via satélite para motos.  
Ao ligar o sistema N-Com ao GPS, todas as indicações são transmitidas ao capacete. 
Em cada comunicação do navegador, o intercomunicador por Bluetooth com o passageiro é 
interrompido e automaticamente restabelecido no final da comunicação. 
 
Nota: Se o navegador tiver condições de se ligar a um telemóvel Bluetooth, será possível receber o 

áudio da chamada directamente no capacete, através do GPS. Neste caso, para responder à 
chamada deverá actuar directamente no navegador. 

 
Função Conferência GPS 
A função conferência permite manter ativo o intercomunicador “piloto-passageiro” inclusive durante 
as indicações do navegador via satélite, evitando a suspensão da intercomunicação a cada mensagem 
do navegador. Ativação da conferência: Imprensa "on" brevemente no decorrer uma indicação do 
GPS. 
 
Atenção: esta funcionalidade está activa somente se também o passageiro estiver equipado de 

sistema N-Com dotado da mesma função. 
 
Ao término da comunicação GPS, o intercomunicador permanece ativo com o segundo capacete e é 
mantida na memória a programação "conferência" para as sucessivas comunicações GPS.  
 
 
9. MUSICA VIA BLUETOOTH 

É possível ouvir música com elevada qualidade mediante a conexão do sistema N-Com com um leitor 
de música (o telefono) equipado com o protocolo Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile).  
 
O sistema N-Com está, inclusivamente, equipado com o protocolo Bluetooth AVRCP (Audio Video 
Remote Control Profile) que permite a interrupção e a retoma da reprodução musical actuando 
directamente no capacete (com os dispositivos equipados com AVRCP). 
 
Conexão com leitor de música 
A2DP 

A conexão ocorre automaticamente no acendimento. É 
necessário aguardar alguns segundos dependendo da conexão. 

Iniciar a reprodução musical 
(Play) 

Premir e manter premida a tecla “” por 2 segundos. 

Função Pausa (Pause) 
Quando o leitor estiver ligado e em reprodução, premir a tecla 
“” por 2 segundos. 

Faixa seguinte (Skip) 
Quando o leitor estiver em modalidade reprodução, premir a 
tecla “” por aproximadamente 4 segundos. 

Interrupção música (Stop) 
Premir a tecla “” por 2 segundos. A reprodução musical é 
interrompida e o leitor de música A2DP será desligado. 

 
Ao mover-se para outra função com a tecla menu, o sistema desliga automaticamente o periférico 
A2DP. 
 
Nota: Não é possível utilizar o intercomunicador Bluetooth enquanto estiver a ouvir uma fonte áudio 

A2DP ou um leitor Mp3 ligado via cabo. 
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10. LEITOR MUSICAL VIA CABO 

O N-Com B1 permite a ligação via cabo (vendido separadamente) a fontes áudio dotadas de saída 
padrão 3,5mm geralmente utilizada por estes dispositivos auriculares.  
Para ouvir a fonte áudio, ligue o cabo ao capacete utilizando a tomada mini-usb e lance a reprodução 
do áudio no dispositivo, em seguida accione o periférico áudio com o relativo botão. 
 
É possível activar ou desactivar a escuta no capacete pressionando brevemente as teclas "on" e "" 
simultaneamente. 
 
Obs.: Não é possível ficar ligado via intercomunicador com o passageiro durante o uso da fonte áudio 

via cabo.  
 
 
11. INTERCOMUNICADOR PILOTO-PASSAGEIRO 

Para que dois B1 possam comunicar entre si, devem ser previamente sincronizados. 
 
11.1. Sincronização do intercomunicador 

1. Verificar se ambos os sistemas Bluetooth N-Com estão desligados; 
2. Regular ambos os sistemas Bluetooth N-Com em modo de sincronização; para tal, 

pressionar a tecla “on” (mais de 4 segundos) até que os led pisquem rapidamente; 
3. Em um dos dois capacetes, pressionar brevemente o botão "on"; 
4. Após alguns segundos, os capacetes “reconhecem-se”, é emitido um sinal sonoro para 

assinalar o correto sincronização e é ativado o intercomunicador; 
5. Desligar e ligar novamente os sistemas Bluetooth N-Com para memorizar os dados de 

sincronização. 
 
11.2. Funcionamento do intercomunicador 

Para activar a conexão do intercomunicador, ligue os dois sistemas N-Com e pressione brevemente a 
tecla “on” num dos dois capacetes. 
 
Ativação do intercomunicador Com o B1 ligado, pressionar brevemente a tecla “on”. 

Desativação do intercomunicador Com o B1 ligado, pressionar brevemente a tecla “on”. 



 B1 
 

19 

12. BATERIA 

Antes de utilizar o dispositivo N-Com pela primeira vez, carregar completamente a bateria, pelo 
menos por 10 horas. Para obter o máximo potencial da bateria, é aconselhável, nas primeiras 
recargas, ciclos de recarga completos. Posteriormente, será possível recarregar a bateria por períodos 
mais breves. Sempre que possível, efectuar o ciclo completo de recarga. 
 

12.1. Sinal de bateria carregada 

O sistema, durante o funcionamento, avisa quando a bateria está a ficar descarregada, entrando em 
“Reserva”. 
Quando a carga da bateria diminui, após cerca de 1 hora de autonomia, os botões “” e “” 
começam a piscar para avisar o estado de "Reserva". O estado de reserva é sinalizado com 3 sinais 
acústicos consecutivos. 
 
Quando a bateria está na “Reserva”, o sistema desliga-se automaticamente, se durante o 
funcionamento, por 30 minutos, nenhum botão for pressionado. O desligamento é avisado por uma 
série de sinais acústicos no interior do capacete. Este sistema fornece, caso se esqueça do capacete 
ligado, uma pequena reserva de energia, para quando for utilizado novamente. 
 
12.2. Recarga do sistema 

Para recarregar o sistema B1 ligar o cabo USB ao carregador de bateria ou a uma tomada de 
alimentação USB. A operação de carregamento será feito da seguinte forma: 
 

Sistema B1 desligado 
Ligando o sistema B1 ao carregador de bateria, o LED azul 
começa a piscar. 
Quando a bateria está carregada, o LED azul permanece fixo. 

Sistema B1 ligado 
Ligando o sistema B1 ao carregador de bateria, o LED 
vermelho começa a piscar. 
Quando a bateria está carregada, o LED vermelho desliga-se. 

 
Nota: se o dispositivo ficar descarregado por um longo período de tempo (alguns meses), nos 

primeiros minutos de carga, poderá não ser possível ligar o sistema, porque a tensão caiu abaixo 
do limite mínimo. 
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13. ESQUEMA DOS COMANDOS 

 
Tecla  on on      

 
 
 

 Pressão  Breve Longa Breve Longa Breve Longa Breve Longa 

Ligação  X (3s)       

Desligamento  X (4s)       

Aumento Volume   X      

Diminuição Volume     X    

Ativar / Desativar 
áudio cabo* 

X    X    

Ativar o 
intercomunicador 

X        

Fu
nç

õe
s 

ba
se

 

Desativar o 
intercomunicador 

X        
          

Resposta à chamada X  X  X    

Chamada de voz  X (2s)       

Desligar/rejeitar a 
chamada 

 
X 

(2s) 
    

 
 

Chamar novamente 
último número 

      X  

Conexão telemóvel  X (2s)       

Destac. Telemóvel        X (4s) 

Transferência 
chamada 

      
 X 

(4s) 

Pe
ri

fé
ri

co
s 

Bl
ue

to
ot

h
 

Activação 
Conferência 

X      
 

 
 

Desconectar o 
dispositivo A2PD 

     
X 

(2s) 
  

Iniciar a reprodução 
musical (Play) 

   
X 

(2s) 
    

Função pausa 
(Pause) 

   X (2s)     

Le
it

or
 m

us
ic

al
 

Faixa seguinte 
(Forward) 

   
X 

(4s) 
    

 

Modo sincronizado 
(com o sistema 
desligado) 

 
X 

(4s) 
      

Sincronização 
intercomunicador 
piloto-passageiro: 

X        

Pr
og

ra
m

aç
ão

 

Anular 
sincronização** 

       
X 

(4s) 
* Pressionar simultaneamente as teclas. 
** Com o sistema N-Com em modo de sincronizado. 
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14. GARANTIA LIMITADA  
Com este CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA, Nolangroup garante ao comprador que o produto, no acto da 
compra, não apresenta nenhum tipo de defeito de material e de fabrico. Convidamo-lo a: 
 Ler as advertências de segurança e de correcta 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. 
 

14.1.  Cobertura da garantia 
Se qualquer defeito, coberto por este certificado de garantia limitada, for observado no período 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, excepto se o problema tiver sido causado por 
uma das exclusões descritas no parágrafo seguinte ”Exclusões e limitações da cobertura da garantia”. 
 
14.2. 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: 
a) Defeitos ou danos gerados pela utilização do produto em condições diferentes das originalmente previstas. 
b) Danos causados por uso impróprio em não conformidade com normal funcionamento, de acordo com as 

instruções de uso e manutenção do produto fornecidas pela Nolangroup 
c) Negligencia e normal desgaste dos componentes internos e externos; 
d) Qualquer dano causado por um acidente; 
e) Qualquer alteração efectuada ao capacete ou ao sistema N-Com pelo utilizador ou por terceiros; 
f) Alterações de cor ou danos causados pela exposição a produtos químicos nocivos; 
g) O uso de acessórios incompatíveis que não façam parte da gama de produtos N-Com. 
h) Além disso, a garantia não cobre defeitos provocados por situações fortuitas, modificações ou adaptações, 

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

qualquer exposição inadequada à chuva, humidade, derramamento de alimentos e outros líquidos podem 
causar danos aos dispositivos electrónicos N-COM, danos pelos quais Nolangroup não poderá ser 
responsável. 

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

k) Visto que Nolangroup não fornece os sistemas em que os telemóveis trabalham, está não se responsabiliza 
pelo funcionamento, disponibilidade, cobertura, serviços ou pela gama do sistema acima. 

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

m) Nolangroup não se responsabilizará no caso do produto apresentar capacidades limitadas devido ao modo 
de funcionamento dos telemóveis ou acessórios ou equipamentos não fornecidos pela Nolangroup. 

n) A violação da placa electrónica interna ou de outras partes do sistema N-Com, anulará a garantia. 
o) Além disso, os defeitos cobertos por esta garantia não incluem todas as situações específicas e subjectivas 

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

 
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. 
 
14.3.  Validade desta garantia limitada 
Esta garantia só é valida se o formulário de garantia incluído no fim deste livro estiver devidamente e 
completamente preenchido com a seguinte informação: 

1. Código de identificação do produto 
2. Nome e carimbo do revendedor autorizado; 
3. Data de compra do produto; 
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4. Nome e morada do comprador. 
Nolangroup reserva-se o direito de não efectuar reparações em garantia, se as informações acima descritas tiverem 
sido apagadas ou modificadas após a compra inicial do produto no revendedor. 
14.4. Procedimento para o envio de eventuais reclamações 
Para enviar qualquer reclamação, coberta por esta garantia, o comprador tem de notificar directamente 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 CONTACTAR O REVENDEDOR, RECOMENDAMOS QUE LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE UTILIZAÇÃO 
FORNECIDO COM O PRODUTO. 
AO FIM DE 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DA DATA DE COMPRA, ESTA GARANTIA LIMITADA SERÁ ANULADA, EM 
TODOS EFEITOS E PROPOSITOS. 
 
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 tida em conta para efeitos de garantia. 
Somente para reparações e substituições dos componentes electrónicos, caso a Nolangroup proceda à reparação 
ou a 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 de 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 tornar-se-ão 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 NOLANGROUP NÃO DÁ NENHUMA 
GARANTIA DE COMERCIALIDADE OU DE IDONEIDADE COM OBJECTIVOS PARTICULARES DO PRODUTO. EM CASO 
ALGUM, 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. 
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 Directiva 1999/44/CE. A presente garantia não prejudica os direitos do 
consumidor previstos pela lei, e, em particular, os previstos pelo Decreto de Lei de. 2 de Fevereiro de 2002 n. 24  
 

14.5. Identificação do produto  

Os produtos N-Com são identificados através de um código 
que permite a rastreabilidade e a identificação do produto. 
 
O código de identificação encontra-se na etiqueta adesiva 
aplicada no sistema B1. 

 
 



 

 

15. FICHA DE REGISTO DA GARANTIA 

 
Denominação do produto : B1 
 
 Código de identificação              
 
 

Dados do comprador 
 
Nome  
  
Apelido  
 
Morada  
  
 
Telefone  
 
e-mail  
 

Carimbo do agente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data de compra do produto  
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