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SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Parabéns! Você adquiriu um produto Nolangroup N-Com.
O N-Com B601 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 saber mais sobre o B601, para descarregar as instruções em formato PDF e para
instalar a última versão de Firmware disponível, aceda ao sítio web www.n-com.it

Versão Firmware: 1.x.x

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

B601

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

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).

Model: B601 R
PMN: N-Com B601 R

FCC ID:
Y6MNCOM18

IC:
9455A-NCOM18

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 B601 comporta um aumento de peso de cerca 105 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:
• Ative 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 efetue chamadas enquanto estiver conduzindo. Pare o veículo num lugar seguro, respeitando o
código de trânsito, e só então efetue a chamada.
• Regule 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 utilize o telemóvel ou outros dispositivos ligados ao N-Com enquanto estiver conduzindo.
• 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.

1.2.

Ligação do sistema em ambiente seguro

• Quando utilizar o sistema N-Com, respeite todas as instruções e indicações relativas à utilização de
telemóveis.
• 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.

Interferências

Todos os telemóveis e 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.

1.4.

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.
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Atenção: regule o volume do sistema N-Com e das fontes de áudio a este ligados antes de utilizar o sistema
na estrada.
Atenção: o volume muito elevado pode danificar a sua audição.
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.
Atenção: a audição de outros aparelhos não deve influenciar na condução do veículo, que tem prioridade
absoluta. Faça todas as operações nos aparelhos eletrónicos e no sistema N-Com com o veículo parado,
respeitando o Código de Trânsito.

1.5.

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.

1.6.

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.
PL743530P

Bateria

1.7.

LiPo 3,7V – 800 mAh

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.
6

2.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

A embalagem N-Com B601 contém:

Sistema N-Com B601

Cabo mini-USB

Adaptador de teclado

Microfone com clipe

Chave

Fitas adesivas para colunas

N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x)
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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. 16.5).
Você pode baixar o vídeo de instalação no site www.n-com.it na seção “Download”.
•

•
•
•
•

Antes de instalar o sistema B601 no capacete, deve verificar se o sistema liga corretamente. Para
tal, tem de pressionar e manter pressionado o botão "n" por 2 segundos até que o LED azul no
teclado se acenda e o som chegue às colunas do equipamento. Proceder à instalação.
Remover as almofadas laterais do capacete (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 NCom instalado.
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3.1.

Instalação do sistema B601 no capacete

• Conectar o conector do microfone com a
outra parte, seguindo o sentido de
orientação das setas (Fig. 2).
NOTA: É possível ajustar a posição do
microfone. Consulte o cap. 3.2 para ver as
modalidades de ajuste.
Fig. 2

• Inserir o sistema no encaixe respectivo, na
parte de trás do capacete, empurrando-o até
o fundo (Fig. 3).

Fig. 3

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. 4).
Fig. 4

• Posicionar o microfone no seu relativo
alojamento no lado direito do capacete,
inserindo a haste metálica na ranhura da
estrutura de fixação da queixeira (Fig. 5).
Atenção: verificar se o suporte do microfone,
onde aparece escrito "N-Com", está voltado
para o interior do capacete.
Fig. 5
9
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NOTA: para posicionar o teclado nos capacetes
N87, N80-8 e N100-5, deve 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 usando os
respectivos ganchos.
• Abrir a tampa de borracha do sistema B601;
• Voltar a montar o rebordo, fixando-o com o
respectivo parafuso.

Fig. 6

APENAS PARA CAPACETE N100-5 – posição dos cabos e do microfone
Posição do cabo direito e do microfone:
• Remover o revestimento de plástico da almofada (Fig. 7).
• Inserir o microfone dentro do orifício (Fig. 8) e posicioná-lo na posicão apropriada, 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-Com", está voltado para
o interior do capacete.
• Instalar o cabo dentro do capacete e posicionar o clipe de fixação direito no local apropriado
(Fig. 10).
• Reposicionar o revestimento de plástico da almofada, posicionando-o atrás dos dois ganchos
de fixação (Fig. 11).
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

APENAS PARA CAPACETE N100-5 – posição dos cabos e do microfone
Posição do cabo esquerdo:
• Remover o revestimento de plástico da almofada (Fig. 12).
• Instalar o cabo dentro do capacete e posicionar o clipe de fixação esquerdo no assento
apropriado (Fig. 13).
• Reposicionar o revestimento de plástico da almofada, posicionando-o atrás dos dois ganchos
de fixação (Fig. 14).

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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SOMENTE PARA CAPACETES N87, N80-8, N100-5 - posicionamento do teclado
Importante: a instalação do teclado nos capacetes N87, N80-8, N100-5 requer o uso do acessório
“ADAPTADOR DE TECLADO” incluído na confecção.
LETRA ADAPTADOR
A
C
•
•
•
•
•
•
•
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CAPACETES COMPATÍVEIS
N100-5/PLUS, N87/PLUS
N80-8

Inserir no cabo flex do teclado e o suporte específico para o próprio capacete (Fig. 15).
Girar o suporte do teclado de modo a posicioná-lo como na Fig. 16, e conectá-lo no teclado.
Passar o cabo por dentro do capacete e encaixar o clipe de fixação esquerdo no seu alojamento
(Fig. 17).
Abrir a tampa de borracha do sistema B601.
Voltar a montar o rebordo, fixando-o com o respectivo parafuso.
Fixar o teclado ao capacete usando os respectivos ganchos (Fig. 18).
O posicionamento correto do teclado é mostrado na Fig. 19, 20.

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

•

•

Posicionar as colunas direita e esquerda nos encaixes dentro das almofadas laterais do capacete
em poliestireno. Se for necessário, vire levemente as colunas no local. Se necessário, fixe-as
utilizando os adesivos fornecidos.
Remontar o enchimento de conforto.

3.1.

Ajuste do microfone

O sistema B601 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. 21.
• Ajustar o microfone (Fig. 22).
• Fechar o clipe (Fig. 23).

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Para assegurar uma boa qualidade de transmissão da voz, recomenda-se posicionar a esponja do
microfone no lado da boca.
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3.2.

Remoção do sistema B601 do capacete

Para remover o sistema B601 do capacete,
proceder como se segue:
• Remover as almofadas e o rebordo integrado
à calota.
• Remover o teclado a partir da calota
conforme indicado na Fig. 24.
Fig. 24

SOMENTE PARA CAPACETES N87, N80-8, N100-5 - remoção do teclado
•
•
•

Remover o teclado da calota, exercendo pressão como indicado na Fig. 25.
Girar o teclado no sentido anti-horário (Fig. 26).
Remover as almofadas e o rebordo integrado à calota.

Fig. 25

Fig. 26

• 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 27.
Fig. 27

• Remover completamente o sistema B601 do
capacete usando uma chave de parafusos de
ponta plana (ou similar) e reinstalar os forros
e as guarnições das bordas.

Fig. 28
14

4.

FUNÇÕES BASICAS

Nota: Antes de utilizar o dispositivo N-Com pela primeira vez, deve 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
Desligar

4.1.

Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 2 segundos
até que os leds e o anúncio vocal se acendam.
Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 6 segundos
até que os leds e o anúncio vocal se apaguem.

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 for ajustado durante o modo de stand-by, irá influenciará os níveis de volume
de todas as fontes de áudio.
4.2.

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.
A função, como padrão, resulta ativa no dispositivo.
É possível ativar/desativar a função “ANÚNCIOS VOCAIS” utilizando o programa N-Com
EASYSET.
4.3.

N-Com EASYSET
“N-Com EASYSET“ é um programa que permite gerir e configurar o sistema B601.
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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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 “n” 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 “n” de confirmação.
As opções do menu “Configuração” são as seguintes:
A. Emparelhamento telemóvel (cap. 6)
B. Emparelhamento intercomunicador (cap. 12)
C. Emparelhamento Universal Intercom (cap. 13)
D. Emparelhamento segundo telemóvel (cap. 8)
E. Chamada rápida* (cap. 7.1)
F. Smart Navi System (cap. 9)
G. 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 “n” de confirmação para excluir todos os dispositivos Bluetooth na memória.
H. 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 “n” de confirmação para restaurar todas as configurações de fábrica do
dispositivo.
I. 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 “n” 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 TELEMÓVEL OU DISPOSITIVOS BLUETOOTH
Verificar que B601 esteja desligado.
Abrir o menu “Configuração”: pressionar e manter pressionada a tecla “n” por 4 segundos, até o
anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”).
Pressionar a tecla “” e entrar no modo “Emparelhamento telemóvel”.
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 telemóvel e não se cancela quando
ambos são desligados. Logo, este procedimento é feito somente uma vez.
Ligação Automática
Ligação manual

7.

Uma vez sincronizado o dispositivo Bluetooth, a ligação acontece
automaticamente, ao ativar o sistema.
Se a ligação não ocorrer automaticamente, é possível ligar-se manualmente
ao dispositivo Bluetooth, ou premindo a tecla "n" por aproximadamente 2
segundos.

TELEMÓVEL

Para conectar um telemóvel celular ao sistema B601, 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)
Chamada de voz
Desligar/rejeitar uma
chamada
Ligação manual ao
telemóvel
7.1.

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. Quando em modo de intercomunicção esta função não está activa.
Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 2
segundos.
Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 2
segundos.
Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 2
segundos.

Chamada rápida
Utilizando o programa 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 “n” por 4 segundos, até o anúncio vocal “Configuration Menu”
(“Configuração”).
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•
•
•

•

Pressionar a tecla “” ou “” até que o comando vocal “Speed Dial” (“Chamada rápida”) seja
emitido.
Pressionar a tecla de confirmação “n”. O anúncio vocal “Speed Dial 1” e “Phone connected”
(“Chamada rápida 1” e “Telemóvel 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 telemóvel 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 “n” e “” (“Speed Dial”
“Chamada Rápida”) e, em seguida, utilizar as teclas “” e “” para navegar nas opções do menu.
Em seguida, pressionar a tecla “n” 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 “n” 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 B601, 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 “900”/”600”.
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8.

GESTÃO DE DOIS TELEMÓVEIS (OU DISPOSITIVOS BLUETOOTH)

O sistema B601 pode ligar-se simultaneamente a dois telemóveis (ou dispositivos) Bluetooth.
O segundo telemóvel (ou dispositivo secundário) poderá receber chamadas, mas não efetuá-las.
Para emparelhar o segundo telemóvel Bluetooth (dispositivo secundário):
• Verificar que B601 esteja desligado.
• Acessar o menu “Configuração”: pressionar e manter pressionada a tecla “n” por 4 segundos, até
o anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”).
• Pressionar a tecla “” até acessar o modo “Second mobile phone pairing” (“Emparelhamento
segundo telemóvel”).
• 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 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.
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10. MÚSICA VIA BLUETOOTH
Para conectar um leitor Mp3 ao sistema B601, deve seguir o procedimento mostrado no Cap. 6.
Iniciar a reprodução (Play)
Função Pausa (Pause)
Faixa seguinte (Skip)
Faixa anterior (Rew)

10.1.

Premir a tecla "" por aproximadamente 2 segundos.
Quando o leitor estiver na modalidade reprodução, premir a
tecla "" por aproximadamente 2 segundos.
Quando o leitor estiver em modalidade reprodução, premir a
tecla "" por aproximadamente 4 segundos.
Quando o leitor estiver em modalidade reprodução, premir a
tecla "" por aproximadamente 4 segundos.

Compartilhamento música via Bluetooth (A2DP Sharing)

Durante a conexão do intercomunicador, é possível ativar a reprodução musical pressionando a tecla
"" por aproximadamente 2 segundos. A música será transmitida em ambos os sistemas.
O compartilhamento da música desativa temporariamente a conversação do intercomunicador, que
será possível restaurar automaticamente interrompendo a reprodução musical (pressionando a tecla
"" por aproximadamente 2 segundos).
Nota: A música compartilhada no intercomunicador pode ser gerenciada por ambos os sistemas, que
poderão, por exemplo, mudar a faixa musical pressionando o respectivo comando.
Nota: a função “Compartilhamento música” é utilizável com os sistemas N-Com série “900”/”600”.

11. GPS PARA MOTOCICLO
O B601 é compatível com os mais comuns GPS para motos – Para a lista de modelos compatíveis e
mais pormenores, visite o site www.n-com.it
Para emparelhar um GPS ao sistema B601, seguir o procedimento ilustrado no cap. 8.
Nota: a conexão do Intercomunicador é automaticamente interrompida após qualquer indicação do
navegador e restaurada no final desta.
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12. INTERCOMUNICADOR
O sistema N-Com B601 permite a comunicação com outros sistemas N-Com, até uma distância
máxima de cerca 250 m (em campo aberto, sem obstáculos). O alcance da comunicação varia
conforme os sistemas N-Com utilizados.
Importante: O procedimento descrito a seguir, refere-se exclusivamente à conexão e função entre o
B601 e os sistemas N-Com da série “900”/”600”.
Para conectar-se aos sistemas N-Com de gama diferente da série “900”/”600”, consulte o
procedimento descrito no capítulo 13 “Intercomunicador Universal Intercom”.
Nota: o alcance e a qualidade da comunicação podem variar significativamente, dependendo da
presença de obstáculos, condições meteorológicas e campos magnéticos.
12.1.

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

O “TWIN PACK” vem com dois sistemas N-Com já pré emparelhados no canal 1. Consultar o capítulo
12.2 para saber como ligar o sistema.
•
•
•
•

Verificar se os sistemas estão ligados.
Colocar os sistemas no menu “Configuração”: pressionar e manter pressionada a tecla “n” por 4
segundos, até o anúncio vocal “Configuration Menu” (“Configuração”).
Em ambos os sistemas, pressionar o botão “” até acessar o modo “Intercom pairing”
(“Emparelhamento Intercomunicador”).
No sistema A, pressionar o comando respectivo com a “posição de memória” na qual 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 Intercomunicador com o canal selecionado é ativada automaticamente no final do
procedimento de emparelhamento.
12.2. Funcionalidade Intercomunicador N-Com (série “900”/”600”) - conexão um-a-um
Para estabelecer a conexão do Intercomunicador com um dos sistemas presentes na memória, é
suficiente pressionar o comando relativo ao canal no qual foi salvo.
Ligação CANAL 1
Chamada CANAL 2

Premir brevemente o botão “n”.
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 esteja com uma chamada telefónica ativa, irá ouvir um anúncio vocal de erro.
Nota: caso o sistema em conexão de Intercomunicador saia do raio de alcance (conexão
Intercomunicador interrompida), o B601 tentará reconectar-se automaticamente a cada 8
segundos. Serão emitidos tons acústicos duplos até que a conexão do Intercomunicador seja
restaurada. Caso não deseje reconectar-se automaticamente, pressione a tecla “n” para interromper
as tentativas de reconexão automática.
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13. INTERCOMUNICADOR “UNIVERSAL INTERCOM”
O sistema N-Com B601 pode ser ligado via Bluetooth a sistemas de intercomunicação de outras
marcas ou sistemas N-Com diferentes da série “900”/”600” 1, graças à função UNIVERSAL INTERCOM.
Importante: os sistemas N-Com de gama diferente da série “900”/”600” são emparelhados ao N-Com
B601, utilizando o procedimento de “Emparelhamento intercomunicador Universal Intercom”.
13.1.

Emparelhamento Universal Intercom

O sistema N-Com é emparelhado ao outro intercomunicador (de seguida chamado Intercomunicador
B) como se fosse um telemóvel.
•
•

Verificar se o B601 está ligado.
Colocar o sistema no menu de “Configuração”: pressionar e manter pressionada a tecla “n” 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 de 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 memorizado no primeiro espaço
de memória (canal) disponível.
13.2.

Funcionalidade Universal Intercom

Para ativar e desativar o áudio entre os dois capacetes:
Do sistema N-Com B601:
Ligar ou desligar o Intercomunicador B como um intercomunicador normal N-Com (capítulo 12).
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 B601, 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 B601 não permita
simultaneamente a ligação a um telemóvel.
• É possível manter memorizado apenas um sistema emparelhado no modo Universal Intercom.

1

Exceto para Bluetooth kit e Bluetooth kit2, que não são compatíveis
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14. BATERIA E RECARRREGAMENTO
14.1.

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 autonomia de cerca de uma
hora. O aviso é repetido a cada 10 minutos.
14.2. 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
Depois de ligar o sistema, pressione "n" 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.
14.3.

Recarregar o sistema

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

Fig. 29

Sistema
B601 desligado
Sistema
B601 ligado

Ligando o sistema B601 ao carregador de bateria, o LED azul começa a piscar
rapidamente. Quando a bateria está carregada, o LED azul fica fixo.
Ligando o sistema B601 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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15. ESQUEMA RESUMO COMANDOS

Funções base

Tecla
Ligar

2 sec

Desligar

6 sec

Aumentar o volume

Música Bluetooth

Dispositivos Bluetooth

Chamada de voz

Intercomunicador
N-Com (serie
900/600)



Menu Chamada Rápida**

X
X

X

X

2 sec
X

Desligar/rejeitar a chamada

2 sec

Ligação Manual do Dispositivo

2 sec

Ativação de Conferência Telemóvel
CANAL 1
Ativação de Conferência Telemóvel
CANAL 2
Ativação de Conferência Telemóvel
CANAL 3

x2

Desativação de Conferência

X

X

X

x3

Iniciar a reprodução (Play)

2 sec

Função pausa (Pause)

2 sec

Faixa seguinte (Forward)

4 sec

Faixa anterior (Rewind)

4 sec

Compartilhamento música A2DP

2 sec

Ligação CANAL 1

X

Desligar intercomunicador ativo

X

Chamada CANAL 2

x2

Chamada CANAL 3

x3

*Pressionar qualquer tecla do teclado N-Com.
**Pressionar as teclas simultaneamente.



X

Diminuir o volume
Atender chamada*
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16. 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.
16.1.

Cobertura da garantia e validade

Se qualquer defeito coberto pelo presente certificado de garantia for detetado dentro do período
previsto para o País de compra (veja a tabela no final deste documento), a contar da data de compra
presente 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”.
16.2.

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.
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.
16.3.

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.
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ANTES DE CONTATAR O REVENDEDOR, RECOMENDAMOS LER CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.
A VALIDADE DA GARANTIA É EFICAZ EXCLUSIVAMENTE A CONTAR DA DATA DE COMPRA ATÉ O
PERÍODO PREVISTO PARA O PAÍS DE COMPRA (veja a tabela no final deste documento).
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.
16.4.

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 B601.
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16.5.

Validade da garantia N-Com

PAÍS
ALBÂNIA
ARGÉLIA
ARÁBIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRÁLIA
ÁUSTRIA
BARÉM
BÉLGICA BRP
BERMUDA
BOLÍVIA
BÓSNIA E HERZEGOVINA
BRASIL
BULGÁRIA
BURKINA FASO
CANADÁ
CANADÁ BRP

VALIDADE
2 ANOS

VALIDADE
1 ANO
X
X
X
X
X

VALIDADE
1 ANO

X
X
X

SAINT-MARTIN

X

X

SÉRVIA
SINGAPURA
ESLOVÉNIA
ESPANHA
ESTADOS UNIDOS
ÁFRICA DO SUL
SUÉCIA
SUÍÇA
TAILÂNDIA
TAIWAN
TANZÂNIA
TRINIDADE &
TOBAGO
TUNÍSIA
TURQUIA
UCRÂNIA
HUNGRIA
VENEZUELA
ZÂMBIA

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CHILE

X

CHINA
CHIPRE
COLÔMBIA
COREIA DO SUL

X

DINAMARCA
EQUADOR
EL SALVADOR
EMIRADOS ÁRABES
UNIDOS
FILIPINAS
FINLÂNDIA
FRANÇA
ALEMANHA
GANA
JAPÃO
JORDÂNIA
GRÃ-BRETANHA
GRÉCIA
GUADALUPE
GUATEMALA

VALIDADE
2 ANOS

LÍBANO
MACEDÓNIA
MALÁSIA
MALTA
MARROCOS
MAURÍCIA
MÉXICO
MONTENEGRO
NORUEGA
NOVA CALEDÓNIA
NOVA ZELÂNDIA
OMÃ
PAÍSES BAIXOS
PAQUISTÃO
PARAGUAI
PERU
POLINÉSIA
FRANCESA
POLÓNIA
PORTUGAL
CATAR
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA
ESLOVACA
REUNIÃO
ROMÉNIA
RÚSSIA

X

X
X
X

COSTA RICA

PAÍS

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GUIANA FRANCESA

X

HONG KONG
INDONÉSIA
IRÃ
ISLÂNDIA
ISRAEL
CAZAQUISTÃO
KUWAIT

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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