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1. ADVERTÊNCIAS E SEGURANÇA 

Produto de acordo com a Diretiva Europeia 2014/53/EU (RED). Pode descarregar o texto completo em www.n-com.it 
 
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 ESS comporta um aumento de peso de cerca 50 g que se juntará ao peso 

do capacete e dos demais acessórios. 
Advertência: as partes eletrónicas do sistema N-Com no interior do capacete não são impermeáveis. Portanto, evite 

que o interior do capacete se molhe, incluindo o forro interno, para não danificar o sistema. Em presença de água 
no interior do capacete, remova o invólucro de proteção do capacete e deixe secar ao ar livre. 

 

1.1. Segurança na estrada 

Respeite sempre às regras de trânsito em vigor. Enquanto conduzir a moto, 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: 
• Respeite sempre as regras de trânsito e não se esqueça que a condução da moto deverá ter sempre prioridade 

em relação a qualquer outro tipo de ação enquanto estiver conduzindo. 
• O sistema ESS 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 da moto e não deve por 
isso considerar-se como suficiente para a sinalização da travagem.  
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• 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. Ligação do sistema em ambiente seguro 

• Não ligue o telemóvel ou o sistema N-Com quando a sua utilização for proibida ou quando o aparelho causar 
interferência ou ainda situações de perigo. 

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

• Desligue-o quando estiver próximo de materiais explosivos. 
 

1.3. Utilização correta 

Utilize o dispositivo somente na posição correta, tal como descrito na documentação do produto. Não desmonte, 
viole ou modifique quaisquer partes do sistema N-Com. 
 
Atenção: a instalação incorreta 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, contate um revendedor N-Com. 

 

1.4. Profissional qualificado 

Somente um profissional qualificado pode efetuar intervenções de assistência técnica neste produto. Em caso de 
mau funcionamento, contate sempre o seu revendedor. O capacete é um dispositivo de segurança, logo, a violação 
do mesmo e/ou do sistema eletrónico instalado no seu interior, além de anular a garantia do produto, pode ser 
perigosa. 
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1.5. Acessórios e baterias 

• Utilize 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 pode ser perigosa, além de anular a garantia. Para 
conhecer os acessórios aprovados disponíveis, contate o seu revendedor. 

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

• Não utilize as baterias para fins que não sejam aqueles prescritos. 
• Nunca utilize carregadores de baterias ou baterias que estejam danificados. 
• Não cause um 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 jogue as baterias no fogo ou exponha-as a altas temperaturas! 
• Não coloque as baterias junto aos resíduos domésticos. Elimine as baterias respeitando as normativas locais. 
• Não utilize o capacete quando a bateria estiver em carga.  
• 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.  
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1.6. Descarte 

Para remover o sistema do capacete, leia o presente manual de instruções e aqueles relativos a outras partes do 
sistema N-Com. Após ter removido o sistema, descarte-o de acordo com as seguintes indicações: 
 

 

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

• Não descarte 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. 

• Nos países da União Europeia, o revendedor, durante a comercialização do novo equipamento, garante a recolha 
sem custos do equipamento usado, desde que sejam equivalentes individualmente. 

• 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 

 
Sistema ESS 

  
Cabo USB mini Chave 

 
 

Adaptadores de Capacetes (4x) Biadesivo adaptador 

TECLA DE FUNÇÃO 
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3. INSTALAÇÃO 

Importante: antes de instalar o sistema N-Com, é aconselhável tomar nota do código identificador do produto 
aplicado no mesmo. 
O vídeo de instalação está disponível no site www.n-com.it / seção Suporte. 
 
• Remover as almofadas de bochecha (ver instruções capacete). 
 

 
Fig. 1 

• 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 a tampa "N-Com" colocada sobre a guarnição 
na borda da calota na parte traseira. 

 
• Antes de instalar o sistema N-Com, remover o preenchimento traseiro em material de espuma, se presente. 
 
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. Instalação do sistema ESS no capacete 

 
Fig. 2 

• Inserir o sistema no encaixe respectivo, na parte de trás 
do capacete, empurrando-o até o fundo (Fig. 2). 
 

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

 

 
Fig. 3 

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

parafuso (Fig. 3). 
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3.2. Aplicação do sistema ESS no capacete 

Selecionar o adaptador específico para o próprio capacete. O adaptador tem uma letra correspondente ao modelo 
de capacete compatível, conforme indicado no esquema abaixo: 
 

LETRA ADAPTADOR CAPACETES COMPATÍVEIS 
A N100-5/PLUS, N90-3, N80-8, N87/PLUS, N70-2 GT/X 
B N40-5 GT/-5, N40/FULL 
C N44/EVO 
D N104/EVO/ABSOLUTE 

 
POSIÇÃO ADAPTADOR “A” 

 
Fig. 4 

• O adaptador “A” é equipado com uma fita 
autoadesiva dividida em três seções. De acordo 
com o modelo de capacete no qual o sistema ESS é 
posicionado, é necessário remover a seção 
específica da fita autoadesiva. 
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CAPACETES N100-5, N70-2 GT/X 
• Depois de reposicionar a guarnição da borda da calota, remover completamente a película da fita autoadesiva 

(seções 1, 2 e 3). 
• Aplicar o adaptador “A” na calota do capacete, seguindo a forma predefinida. O adaptador deve coincidir com 

as linhas do capacete e facilitar o acesso aos parafusos da guarnição da borda da calota (Fig. 5). 
• Fixar a luz no adaptador, fazendo-a deslizar para baixo (Fig. 6). 

 
Fig. 5 

 
Fig. 6 
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CAPACETE N90-3 
• Depois de reposicionar a guarnição da borda da calota, remover as seções 1 e 2 da película da fita autoadesiva. 

Nota: aconselha-se cortar a lingueta restante da película para evitar que seja visível quando o adaptador for 
aplicado na calota do capacete. 

• Aplicar o adaptador “A” na calota do capacete, seguindo a forma predefinida. O adaptador deve coincidir com 
as linhas do capacete e facilitar o acesso aos parafusos da guarnição da borda da calota (Fig. 7). 

• Fixar a luz no adaptador, fazendo-a deslizar para baixo (Fig. 8). 

 
Fig. 7 

 
Fig. 8 
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CAPACETES N87, N80-8 
• Depois de reposicionar a guarnição da borda da calota, remover as seções 2 e 3 da película da fita autoadesiva. 

Nota: aconselha-se cortar a lingueta restante da película para evitar que seja visível quando o adaptador for 
aplicado na calota do capacete. 

• Inserir o flex do sistema ESS no orifício do adaptador “A”, conforme mostrado na Fig. 9. 

• Girar o adaptador e aplicá-lo na calota do 
capacete. O adaptador deve coincidir com as 
linhas do capacete e facilitar o acesso aos 
parafusos da guarnição da borda da calota (Fig. 
10). 

• Fixar a luz no adaptador, fazendo-a deslizar para 
baixo (Fig. 11).  

Fig. 9 

 
Fig. 10 

 
Fig. 11 
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POSIÇÃO ADAPTADORES “B”, “C” e “D” 

 
Fig. 12 

• Selecionar o adaptador específico para o próprio 
modelo de capacete. 

• Aplicar a fita autoadesiva fornecida (Fig. 12). 
• Depois de reposicionar a guarnição da borda da 

calota, remover completamente a película da fita 
autoadesiva. 

 
• Inserir o flex do sistema ESS no orifício do adaptador, conforme mostrado na Fig. 13. 
• Girar o adaptador e aplicá-lo na calota do capacete. O adaptador deve coincidir com as linhas do capacete e 

facilitar o acesso aos parafusos da guarnição da borda da calota (Fig. 14). 
• Fixar a luz no adaptador, fazendo-a deslizar para baixo (Fig. 15). 
 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 
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• Remover a película transparente de proteção do sistema ESS. 

 

3.3. Remoção do sistema ESS do capacete 

 
Fig. 16 

Para remover o sistema ESS do capacete, proceder como 
segue: 
• Empurrar a luz ESS para cima para removê-la do 

adaptador e liberar o acesso ao parafuso da borda 
da calota (Fig. 16). 

 

 
Fig. 17 

• Remover as almofadas e o rebordo integrado à 
calota. 

• Remover completamente o sistema ESS do capacete 
usando uma chave de parafusos de ponta plana (ou 
similar) e reinstalar os forros e as guarnições das 
bordas. (Fig. 17). 
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4. FUNÇÕES BASICAS 

O sistema ESS dispõe de um menu com 3 modalidades de 
funcionamento: LUZ DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA, LUZ DE 
POSIÇÃO, LUZ PARA BAIXA VISIBILIDADE. 
Para percorrer o menu de funções, pressionar brevemente a 
tecla Função. Cada vez que você pressiona, o sistema se 
move para o modo seguinte. 

 
 

MODO FUNÇÕES 

 LIGAR/DESLIGAR 
• Ligar / desligar o sistema. 
• Modo de Configuração. 

1 LUZ DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA • Luz de frenagem de emergência. 

2 LUZ DE POSIÇÃO 
• Luz de frenagem de emergência. 
• Luz fixa de posição. 

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

 

 

TECLA DE FUNÇÃO 
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Ligar 
Pressionar a tecla Função até que o led se acenda. Cada vez que você pressiona, o sistema é 
colocado no modo 1. 

Desligar 
Para desligar o sistema, levá-lo ao modo . Pressionar brevemente a tecla Função e liberar 
para passar de um modo para outro. O desligamento é confirmado por 4 lampejos os LED 
superiores. 

 
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. 
 

4.1. Função Auto On / Off 

Não é necessário ligar e desligar o sistema a cada utilização do motociclo: graças ao acelerómetro triaxial, se o 
capacete ficar imóvel por mais de 60 segundos, o sistema ESS entra no modo “deep sleep” (adormecimento). O 
sistema reativa-se completamente assim que deteta um movimento, voltando na modalidade na qual era. 
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5. LUZES DE TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA (modo 1) 

O sistema ESS5 está dotado de um sistema LED de auxílio de travagem de emergência. No caso de uma travagem de 
emergência, os LEDs do ESS piscam por alguns segundos. 
 
É possível regular a sensibilidade da luz de frenagem em 3 diferentes níveis:  
• Baixo: a luz de frenagem se acende apenas para frenagens muito intensas 
• Médio 
• Alto: a luz de frenagem se acende também com frenagens leves 
 
O sistema ESS é predefinido no nível ALTO. 
 
Para modificar o nível de sensibilidade, proceder como segue:  
• Colocar o sistema no modo de “Configuração”: iniciando a partir do sistema ESS desligado, pressionar e manter 

pressionado a tecla “Função” por mais de 7 segundos, até o piscar rápido dos LED. 
• DEFINIÇÃO DE NÍVEL BAIXO: pressionar e manter pressionado a tecla “Função” até o piscar único dos LED. Liberar 

a tecla para confirmar a escolha. O sistema é desligado. 
• DEFINIÇÃO DE NÍVEL MÉDIO: pressionar e manter pressionado a tecla “Função” até o piscar duplo dos LED. Liberar 

a tecla para confirmar a escolha. O sistema é desligado. 
• DEFINIÇÃO DE NÍVEL ALTO: pressionar e manter pressionado a tecla “Função” até o piscar triplo dos LED. Liberar a 

tecla para confirmar a escolha. O sistema é desligado. 
 

A passagem de um nível para outro ocorre de 
acordo com o seguinte esquema: 
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Nota: A função “Luz de frenagem de emergência” é ativada nos modos 1, 2 e 3. 
Nota: No sítio web www.n-com.it / Suporte encontra-se disponível o vídeo tutorial de regulação da sensibilidade da 

luz de frenagem. 

 
6. LUZ DE POSIÇÃO (modo 2) 

A luz de posição permite ativar os LED inferiores do sistema ESS, mantendo-os sempre acesos durante o uso. 
 
Se durante uma frenagem a função de luz de frenagem de emergência é ativada, todos os led irão piscar. 

 
7. LUZ PARA BAIXA VISIBILIDADE (modo 3) 

A luz para baixa visibilidade permite que você seja mais visível nas situações de nevoeiro ou visibilidade limitada. Se 
selecionada, os LED inferiores do sistema ESS 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. 
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8. BATERIA E RECARRREGAMENTO 

O sistema indica quando a carga da bateria está se esgotando. Os LED superiores iniciarão a piscar para indicar o 
estado de "RESERVA". 
 

8.1. Recarregar o sistema 

 
Fig. 18 

• Para recarregar o sistema, ligá-lo a uma tomada USB 
alimentada pelo cabo USB-mini USB fornecido. 

• Durante a carga, os Led superiores do sistema ESS 
piscam. 

• Quando a bateria está carregada, os LED se apagam. 

 
PS.: Se prevê não utilizar o sistema N-Com por um longo período de tempo, deverá recarregar completamente o 

dispositivo antes de armazená-lo. 
PS.: 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. 
PS.: 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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9. GARANTIA 

Com o presente CERTIFICADO DE GARANTIA, a Nolangroup garante ao comprador que o produto, durante a 
compra, não apresenta defeitos de materiais e de fabricação. 
 
Recomendamos: 
• Ler os avisos para a segurança e utilização correta. 
• Rever os termos e as condições da garantia. 
• Manter o recibo de compra original. É necessário mostrá-lo em casos de reparações sob garantia. Nesses casos, 

o produto deve ser enviado ao revendedor onde a compra foi feita. 
 

9.1. Cobertura da garantia e validade 

Se for detetado qualquer defeito coberto por este certificado de garantia no período referido no sítio do 
Nolangroup (Suporte/Manual de Instruções) e reportado no país em que o produto foi comprado (a prova será a 
data da compra no recibo), a Nolangroup irá, através de sua rede de distribuição e após um controlo do defeito, 
reparar ou substituir o produto defeituoso. A Nolangroup fornecerá todo o material e o trabalho necessário para 
resolver o defeito, exceto se o dano for causado por um dos itens listados no parágrafo seguinte “Exclusões e 
limitações da cobertura”. 

9.2. Exclusões e limitações da cobertura 

A presente garantia cobre somente os defeitos de materiais e de fabricação.  
A Nolangroup não pode ser responsabilizada por defeitos do produto atribuíveis, no todo ou em parte, a qualquer 
outra causa, incluindo, entre outros: 
 
• Defeitos ou danos resultantes da utilização do produto em condições diferentes das habituais. 
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• Danos causados pela utilização inadequada e não em conformidade com a operação normal, de acordo com as 
instruções de utilização e manutenção do produto fornecidas pela Nolangroup. 

• Negligência e desgaste normal das peças internas e externas. 
• Danos causados por acidentes. 
• Qualquer modificação ou adulteração feita pelo utilizador ou por terceiros no capacete ou no sistema N-Com. 
• Utilização de acessórios não compatíveis e não aprovados pela Nolangroup para o modelo de equipamento N-

Com comprado.  
• Peças consumíveis consideradas sujeitas a desgaste, como, por exemplo, a bateria recarregável e os cabos de 

ligação entre os sistemas N-Com e outros equipamentos. 
• A correta operação da combinação produto/periférico, quando o produto é utilizado junto com acessórios ou 

equipamentos para os quais a Nolangroup não verificou a compatibilidade. 
• Todas as situações específicas e subjetivas que podem surgir na utilização dinâmica do capacete, como, por 

exemplo, problemas de conforto durante a condução ou ruídos aerodinâmicos. 
 
Em nenhum caso, a Nolangroup não pode ser responsabilizada por danos acidentais ou consequentes (incluindo, 
sem limitação, danos a uma pessoa) resultantes do não cumprimento das obrigações decorrentes desta garantia em 
relação aos produtos Nolangroup. 
 

9.3. Procedimento para o envio de reclamações 

Para enviar reclamações cobertas por esta garantia, o comprador deve notificar diretamente ao revendedor, onde o 
sistema N-Com foi comprado, o suposto defeito encontrado, apresentando simultaneamente o produto objeto da 
reclamação e uma cópia do recibo. 
 
ANTES DE CONTATAR O REVENDEDOR, RECOMENDAMOS LER CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES PARA 
UTILIZAÇÃO QUE ACOMPANHAM O PRODUTO. 
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A VALIDADE DA GARANTIA É EFICAZ EXCLUSIVAMENTE A CONTAR DA DATA DE COMPRA ATÉ O PERÍODO 
PREVISTO PARA O PAÍS DE COMPRA – ver lista disponível no sítio do Nolangroup (Suporte/Manual de Instruções). 
O serviço feito sob a garantia não estende o período de validade da mesma. Portanto, em caso de substituição do 
produto ou de um de seus componentes, não se aplica um novo período de garantia, mas deve ser levada em 
consideração a data de compra do produto original. 
Exclusivamente para reparações ou substituições de componentes eletrónicos, se a Nolangroup reparar ou substituir 
o produto, esse terá um período de garantia igual ao resto da garantia original ou de noventa (90) dias a contar da 
data da reparação (é levado em consideração o período mais longo). 
Reparações ou substituições também poderão ser feitas através de componentes regenerados com funções 
semelhantes. As peças ou componentes substituídos se tornarão propriedade da Nolangroup. 
EM QUALQUER MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO, A NOLANGROUP PODE MODIFICAR CARACTERÍSTICAS 
RELACIONADAS COM A FUNCIONALIDADE, COMPATIBILIDADE E SOFTWARE. 
A presente garantia não afeta os direitos legais do cliente sob a jurisdição nacional atual e os direitos do 
consumidor em relação ao revendedor estabelecidos no contrato de compra/venda. 
 

9.4. Identificação do produto 

Os produtos N-Com são identificados através de um código que permite sua rastreabilidade e identificação. 
O código de identificação é mostrado na etiqueta adesiva aplicada ao sistema ESS. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.n-com.it 


