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SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

 

Agradecemos-lhe por ter adquirido um produto N-Com. 

 

O N-Com B101 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. 

 

Leia com muita atenção as instruções de utilização antes de utilizar o produto. 

 

Para saber mais sobre o B101, para visualizar os vídeos tutoriais e para instalar a 

última versão do Firmware disponível, aceda ao sítio web www.n-com.it  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A marca comercial Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade de Bluetooth 

SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas por N-Com está sujeita a licença. Outras marcas e nomes 

comerciais são de propriedade de seus respetivos proprietários. 

 

 

 

http://www.n-com.it/
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1. ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA 

Produto em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE (RED). Declaração completa de conformidade que 

pode ser descarregada 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 comporta um aumento de peso de cerca 100-120 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. 

 

http://www.n-com.it/
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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): -10°/+55°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.  

 

1.7. 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  

A embalagem N-Com B101 contém: 

 

 
 

e-box B101 Speaker + Teclado com fio (feixe de cabos esquerdo) 

 

 

 

Speaker + Microfone (feixe de cabos direito) Bateria 

 

 

 

Cabo USB C Adaptador de teclado 

N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x) 



  
 

7 

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. 11.4). 

 

O vídeo de instalação pode ser visto no sítio web www.n-com.it / seção Suporte. 

 

3.1. Ligação bateria 

• Abrir a e-box (Fig. 1). 

• Ligar o conector da bateria à contraparte (Fig. 2), prestando atenção à direção correta de 

inserção. Caso seja necessário, utilizar a ferramenta de cabeça plana (fornecida com o 

equipamento) para introduzir totalmente o conector da bateria na contraparte. 

• Fechar a e-box (Fig. 3). 

 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 

3.2. Operações preliminares 

• Antes de instalar o sistema B101 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. 4). 

• Remover completamente o rebordo integrado conforme ilustrado na Fig. 4, 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. 4 

 

Fig. 4B – SOMENTE PARA N87, N80-8, N100-5 

http://www.n-com.it/
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• Antes de instalar o sistema N-Com, remova os enchimentos de espuma presentes no capacete, se 

presentes (consulte o manual especifico do capacete). 

 

 

Opção 1 

 

Opção 2 

 

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

Com instalado. 

 

3.3. Instalação do sistema B101 no capacete  

 

Fig. 5 

• Ligar o feixe de cabos esquerdo à 

contraparte, como mostrado na figura (Fig. 

5). 

 

Nota: o feixe de cabos esquerdo é composto 

por um speaker e teclado. 

 

 

Fig. 6 

• Ligar o feixe de cabos direito à contraparte, 

como mostrado na figura (Fig. 6). 

 

Nota: o feixe de cabos direito é composto por 

um speaker e microfone. 
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Fig. 7 

• Inserir o sistema no encaixe respectivo, na 

parte de trás do capacete, empurrando-o até 

o fundo (Fig. 7). 

 

 
Fig. 8 

NOTA: para posicionar os cabos e o microfone 

no capacete N100-5, seguir as instruções na 

caixa dedicada. 

 

• Passar o cabo por dentro do capacete e 

encaixar no clipe de fixação direito no seu 

compartimento (Fig. 8). 

 

 
Fig. 9 

• Posicionar o microfone no seu relativo 

alojamento no lado direito do capacete, 

inserindo a haste metálica na ranhura da 

estrutura de fixação da queixeira (Fig. 9). 

 

Atenção: verificar se o suporte do microfone, 

onde aparece escrito "n", está voltado para o 

interior do capacete. 

 

 
Fig. 10 

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. 

• Voltar a montar o rebordo, fixando-o com o 

respectivo parafuso. 
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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. 11). 

• Inserir o microfone dentro do orifício (Fig. 12) e posicioná-lo na posicão apropriada, inserindo a 

haste metálica na ranhura da estrutura de fixação da queixeira (Fig. 13). 

Atenção: verificar se o suporte do microfone, onde aparece escrito "n", está voltado para o 

interior do capacete. 

• Instalar o cabo dentro do capacete e posicionar o clipe de fixação direito no local apropriado 

(Fig. 14). 

• Reposicionar o revestimento de plástico da almofada, posicionando-o atrás dos dois ganchos 

de fixação (Fig. 15). 

 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 
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APENAS PARA CAPACETE N100-5 – posição dos cabos e do microfone 

 

Posição do cabo esquerdo: 

• Remover o revestimento de plástico da almofada (Fig. 16). 

• Instalar o cabo dentro do capacete. 

• Reposicionar o revestimento de plástico da almofada, posicionando-o atrás dos dois ganchos 

de fixação (Fig. 17). 

 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 
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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 CAPACETES COMPATÍVEIS 

B N100-5/PLUS, N87/PLUS 

D N80-8 

 

• Inserir no cabo do teclado e o suporte específico para o próprio capacete (Fig. 18). 

• Girar o suporte do teclado de modo a posicioná-lo como na Fig. 19, e conectá-lo no teclado 

(Fig. 20). 

• Passar o cabo por dentro do capacete. 

• Abrir a tampa de borracha do sistema B101. 

• Voltar a montar o rebordo, fixando-o com o respectivo parafuso. 

• Fixar o teclado ao capacete usando os respectivos ganchos (Fig. 21). 

• O posicionamento correto do teclado é mostrado na Fig. 22. 

 

 
Fig. 18 

 
Fig. 19 

 
Fig. 20 

 
Fig. 21 

 
Fig. 22 
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• 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. 

• Remontar o enchimento de conforto. 

 

3.4. Ajuste do microfone 

O sistema B101 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. 23. 

• Ajustar o microfone (Fig. 24). 

• Fechar o clipe (Fig. 25). 

 

 
Fig. 23 

 
Fig. 24 

 
Fig. 25 

 

Para assegurar uma boa qualidade de transmissão da voz, recomenda-se posicionar a esponja do 

microfone no lado da boca. 
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3.5. Remoção do sistema B101 do capacete  

Para remover o sistema B101 do capacete, proceder como se segue:  

• Remover as almofadas e o rebordo integrado à calota. 

• Remover o teclado a partir da calota. 

 

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

 

• Remover o teclado da calota, exercendo pressão como indicado na Fig. 26. 

• Girar o teclado no sentido anti-horário (Fig. 27). 

• Remover as almofadas e o rebordo integrado à calota. 

 

 
Fig. 26 

 
Fig. 27 

 

 

Fig. 28 

• Engatar o clip da direita na calota, 

alavancando-os, no sentido ascendente, com 

uma chave de fendas (ou semelhante) 

conforme indicado na figura 28. 

 

 

Fig. 29 

• Remover completamente o sistema B101 do 

capacete usando uma chave de parafusos de 

ponta plana (ou similar) e reinstalar os forros 

e as guarnições das bordas. 
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4. FUNÇÕES BASICAS 

Nota: Antes de utilizar o dispositivo N-Com pela primeira vez, carregar completamente a bateria, pelo 

menos por 10 horas. Para obter a máxima potência da bateria, é aconselhável, nas primeiras recargas, 

ciclos de recarga completos. Posteriormente, será possível recarregar a bateria por períodos mais 

breves. Sempre que possível, efetuar o ciclo completo de recarga. 

 

Ligar 
Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 2 

segundos até que os leds. 

Desligar 
Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 4 

segundos até que os leds. 

 

4.1. Ajuste do volume 

Premindo 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. 

 

Nota: o nível de volume definido durante a viagem não é memorizado após desligar o sistema. 

Sempre que ligar o sistema N-Com, o áudio retoma o nível de volume definido como padrão. 

 

4.2. Função Auto Off 

A função Auto Off permite desligar automaticamente o sistema N-Com depois de 5 minutos sem 

ligações Bluetooth ativadas (telefone, GPS, sistema áudio moto, ...). 

 

5. EMPARELHAMENTO DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

Para que o sistema B101 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. 

 

• Certifique-se de que o B101 está desligado. 

• Abra o modalidade “Emparelhamento”: prima e mantenha premida a tecla “n” por 4 segundos, 

até que os LED pisquem rapidamente e até ouvir o som agudo emitido pelo alto-falante,. 

• Ative no dispositivo (telemóveis, leitores MP3, sistemas de navegação GPS) a procura de 

dispositivos Bluetooth. 

• Selecione o dispositivo N-Com. Se for solicitada uma palavra-passe, insira o código 0000 (quatro 

zeros). 

• Ao fim de alguns segundos, a ligação entre os dois dispositivos fica ativada. 

 

Nota: O emparelhamento é memorizado pelo capacete e pelo telefone e não se cancela quando 

ambos são desligados. Logo, este procedimento é feito somente uma vez. 

 

Nota: Se outros dispositivos forem emparelhados com o sistema N-Com, os emparelhamentos serão 

memorizados pelo sistema. Ao ligar, o sistema N-Com se ligará automaticamente ao dispositivo 

Bluetooth ligado mais recentemente. 
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Ligação Automática 
Uma vez sincronizado o dispositivo Bluetooth, a ligação é automaticamente 

efetuada ao ativar o sistema.  

Ligação manual 

Se a ligação não ocorrer automaticamente, é possível ligar-se manualmente 

ao dispositivo Bluetooth, ou premindo a tecla "n" por aproximadamente 2 

segundos. 

 

6. TELEMÓVEL 

Para conectar um telefone ao sistema B101, seguir o procedimento mostrado no Cap. 5. 

 

Atender uma chamada 
Pressionar brevemente uma tecla qualquer ao ouvir o toque de 

chamada. 

Chamada de voz  
Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 

2 segundos. 

Desligar/rejeitar uma chamada 
Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 

2 segundos. 

Rediscar o último número Prima simultaneamente as teclas “” e “”. 

Transferência de chamada em 

andamento 

Durante a chamada, prima simultaneamente as teclas “” e “” 

por 4 segundos. A chamada será transferida do capacete ao 

telemóvel. 

Ligação manual ao telemóvel 
Pressionar e manter pressionada a tecla "n" por aproximadamente 

2 segundos. 

Desligamento manual 

telemóvel 
Prima simultaneamente as teclas “” e “” por 4 segundos. 

 

7. MÚSICA VIA BLUETOOTH 

Para conectar o smartphone ou um leitor Mp3 ao sistema B101, seguir o procedimento mostrado no 

Cap. 5. 

 

Iniciar a reprodução (Play) Premir brevemente o botão “n”. 

Função Pausa (Pause) Premir brevemente o botão “n”. 

Faixa seguinte (Skip) 
Quando o leitor estiver em modalidade reprodução, premir e 

manter premida a tecla “” por cerca de 2 segundos. 

Faixa anterior (Rew) 
Quando o leitor estiver em modalidade reprodução, premir e 

manter premida a tecla “” por cerca de 2 segundos. 

 

8. NAVEGADOR 

O B101 é compatível com os mais comuns navegadores via satélite para motos – Para a lista de 

modelos compatíveis e mais pormenores, visite o site www.n-com.it 

 

Para conectar o navegador ao sistema B101, seguir o procedimento mostrado no Cap. 5. 

 

http://www.n-com.it/
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9. BATERIA E RECARRREGAMENTO 

9.1. Sinal de bateria carregada 

Durante o funcionamento, o sistema avisará o utilizador através de um tom acústico quando a bateria 

estiver quase descarregada. A partir do primeiro aviso, tem uma autonoma de cerca de uma hora. O 

aviso é repetido a cada 10 minutos. 

 

9.2. Controle nível bateria 

Quando o sistema está a ligar, o LED azul pisca rapidamente indicando o nível da bateria. 

 

Pisca 4 vezes = Alto, 75 ~ 100% Pisca 3 vezes = Médio, 50 ~ 75% Pisca 2 vezes = Baixo, 1 ~ 50% 

 

9.3. Recarregar o sistema 

 
Fig. 30 

Para o carregamento, ligar o sistema a um 

carregador de bateria ou uma tomada USB 

energizada, utilizando o cabo USB/USB-C 

fornecido. 

 

O funcionamento da carga dar-se-á do seguinte modo: 

 

Sistema  

B101 desligado 

Ligando o sistema B101 ao carregador de bateria, o LED azul começa a piscar 

rapidamente. Quando a bateria está carregada, o LED azul fica fixo. 

Sistema  

B101 ligado 

Ligando o sistema B101 ao carregador de bateria, o LED azul começa a piscar 

rapidamente. Quando a bateria está carregada, o LED azul volta ao piscar normal. 

 

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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10. ESQUEMA RESUMO COMANDOS 

 
                                     Tecla n   

 

+ 
 

F
u

n
çõ

e
s 

B
á
si

ca
s 

Acionamento 2 seg    

Desligamento 4 seg    

Aumento Volume  X   

Diminuição Volume   X  

Emparelhamento dispositivo* 4 seg    

Reset emparelhamentos**    4 seg 

      

D
is

p
o

si
ti

vo
s 

B
lu

e
to

o
th

 

Resposta telefone*** X X X  

Assistente de voz 2 seg    

Desligar/Rejeitar chamada 2 seg    

Rediscar o último número    X 

Transferência de chamada em 

andamento 
   4 seg 

Ligação Manual Dispositivo 2 seg    

Desligamento manual dispositivo    4 seg 

 

M
ú

si
ca

  

B
lu

e
to

o
th

 

Começar música (Play) X    

Pausa música (Pause) X    

Faixa seguinte (FFW)  2 seg   

Faixa anterior (REW)   2 seg  

 

*Com o sistema desligado 

**Durante a modalidade de Emparelhamento. 

***Premir qualquer tecla do teclado N-Com. 
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11. 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. 

 

11.1. Cobertura da garantia e validade 

Se algum defeito coberto por este certificado de garantia for detetado dentro do prazo estipulado na 

lista mostrada no sítio web (Suporte/Manuais de instruções), de acordo com o país em que foi 

adquirido (será válida a data de compra indicada 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”. 

 

11.2. 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. 

 

11.3. 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. 



PT  
 

20 

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 - consulte a lista mostrada no sítio web 

(Suporte/Manuais 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. 

 

11.4. Identificação do produto 

Os produtos N-Com são identificados através de um código que permite sua rastreabilidade e 

identificação. 

O código de identificação (S/N) é mostrado na etiqueta adesiva aplicada ao sistema N-Com.  
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FOR USA AND CANADA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 

conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 

interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 

the user’s authority to operate the equipment. 

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized 

modifications to this equipment. Such modifications could void the user’s authority to operate the 

equipment. 

 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 

pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection 

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 

cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 

will not occur in a particular installation. 

 

This model meets the government’s requirements for exposure to radio waves. Your wireless device is 

a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to 

radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. 

Government and by the Canadian regulatory authorities. 

The exposure standard for wireless mobile devices employs a unit of measurement known as the 

Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory 

authorities is 1.6 W/kg.1. 

 

For Canada market only: 

This EUT is compliant with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-247. The 

N-Com electronic device is positioned on a minimum distance of - see the table below - from the head 

of the user, therefore no SAR test have been conducted on the product. 

 

N-COM SYSTEM DISTANCE FROM THE HEAD 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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POUR LE MARCHE US ET CANADIEN UNIQUEMENT: MISE EN GARDE SPECIALE 

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis 

aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas créer d’interférences nuisibles, et (2) cet 

appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer des 

dysfonctionnements de l’appareil. 

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en 

matière de conformité peuvent priver l’utilisateur du droit d’utiliser l’équipement en question.  

REMARQUE: Le fabriquant n’est pas responsable de l’interférence radio ou TV causée par les 

modifications apportées à cet équipement sans autorisation préalable. De telles modifications 

pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur de faire fonctionner cet équipement.  

 
A l’issue des tests dont il a fait l’objet, ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation 

FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une 

protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.  

 

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des 

interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l’équipement est installé 

incorrectement. Cependant, il n’est pas garanti qu’aucune interférence ne se produise dans une 

installation particulière.  

Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui 

peut être vérifié en éteignant et en rallumant l’appareil, il est conseillé d’essayer de corriger ces 

interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes: 

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.  
• Augmenter la distance entre l’équipement et les équipements.  
• Relier l’équipement à une prise de courant différente de celle du récepteur.  
• Prendre conseil auprès d’un distributeur ou d’un technicien radio/TV qualifié.  

 

Ce modèle répond aux exigences gouvernementales en matière d’exposition aux ondes radio. Votre 

appareil est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites 

d’exposition aux radiofréquences (RF) définies par la Federal Communications Commission (FCC) du 

gouvernement des États-Unis et par les autorités réglementaires canadiennes. 

La norme d’exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée Débit 

d’Absorption Spécifique, ou SAR. La limite de DAS fixée par la FCC et par les autorités réglementaires 

canadiennes est de 1,6 W/kg.1. 

 

Uniquement pour le marché canadien: 

Ce EUT (test pour l’utilisation de l’équipement) est conforme au DAS relativement à l’utilisation par le 

grand public /aux limites d’intensité pour un environnement non contrôlé contenus dans la norme IC 

RSS-247. L’électronique du N-Com est positionné à une distance minimum de - voir le tableau ci-

dessous - de la tête de l’utilisateur, donc, aucun test DAS n’a été effectué sur le produit. 

 

SYSTÈME N-COM DISTANCE DE LA TÊTE 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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SÓLO PARA EL MERCADO USA Y CANADÁ: ADVERTENCIAS IMPORTANTES 

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos 

condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe ocasionar interferencias dañinas, y (2) este 

dispositivo debe poder soportar cualquier interferencia recibida, incluidas las posibles interferencias 

que provoquen mal funcionamiento. 

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable podría 

anular el derecho del usuario a manipular el equipo. 

NOTAS: El fabricante no será responsable de cualquier interferencia radio o TV ocasionada por 

modificaciones no aprobadas para este equipo. Dichas modificaciones podrían anular el derecho del 

usuario a utilizar el equipo. 

 

Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos en el 

apartado 15 de las normas FCC para un dispositivo digital de clase B. Estos límites se han diseñado 

para brindar un grado de protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación de 

carácter residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser 

instalado y utilizado según las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a comunicaciones 

de radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se producirá interferencia en una 

instalación específica. 

Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepión de radio o televisión, que se pueden detectar 

apagando y encendiendo los equipos, el usuario puede intentar solucionar dichas interferencias con 

una o algunas de las siguientes medidas: 

• Volver a orientar o colocar la antena de recepción 

• Aumentar la distancia entre el equipo o los dispositivos 

• Conectar el equipo a una toma de corriente que no sea la del receptor 

• Contactar al distribuidor o a un técnico radio /TV experto para asistencia técnica 

 

Este modelo cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Su 

dispositivo inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no 

exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications 

Commission (FCC) del gobierno de EE.UU y por las autoridades normativas de Canadá. 

El estándar de exposición para dispositivos móviles inalámbricos utiliza una unidad de medición 

conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC y por los 

organismos reguladores de las autoridades de Canadá es de 1,6 W/kg.1. 

 

Sólo para el mercado en Canadá: 

Este EUT cumple con la SAR para la población general en cuanto a límites de exposición sin control en 

IC RSS-247. El dispositivo electrónico N-Com está situado a una distancia mínima de - consulte la tabla 

siguiente - de la cabeza del usuario, por lo tanto, no han sido realizados ensayos SAR del producto. 

 

SISTEMA N-COM DISTANCIA DE LA CABEZA 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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