
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO 
 
 
 
 
 
 
 

V.04



 
Parabéns por ter adquirido um produto Nolan N-Com. 
 
N-Com MCS II foi realizado utilizando as mais avançadas 
tecnologias e os melhores materiais. Os longos testes e o 
desenvolvimento meticuloso do sistema permitiram atingir a 
mais alta qualidade de áudio. 
 
O MCS II pode ser montado unicamente nos capacetes Nolan 
predispostos para N-Com.  
 
O MCS II pemite a escuta dos dispositivos áudios da moto e 
NÃO pode ser utilizado com outros sistemas áudio para 
capacetes. 
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1. ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA 
 Ler atentamente o presente manual de instruções, e as simples normas 
indicadas a seguir. A violação de tais normas pode originar situações 
perigosas. 
 
Atenção: O produto não pode ser utilizado em competições oficiais e não 

oficiais, motódromos, circuitos, pistas e semelhantes. 
 
Atenção: A instalação do sistema MCS II comporta o aumento de peso de 

cerca 70g, que se junta ao peso do capacete e dos outros acessórios. 
 
Advertência:  as partes electrónicas do sistema N-Com no interior do 

capacete não são impermeáveis. Evite, deste modo, que o interior do 
capacete se molhe, incluindo a parte acolchoada, para não danificar o 
sistema. Se entrar um pouco de água no interior do capacete, remova o 
sistema N-Com e o microfone do mesmo e deixe que sequem ao ar livre.   

 
ATENÇÃO: o uso de um interfone para capacetes poderia não ser permitido 

em todos os Países. Verificar as normas locais ANTES de utilizar o produto. 
   
1.1. Referências normativas 

O produto MCS II da linha N-Com está de acordo com a diretiva CEE  
 

EMC 2004/108   
 
1.2. Usar de modo apropriado 

 Respeite todas a leis em vigor que controlam a circulação nas estradas. 
Durante a condução, as mãos devem estar ocupadas com a condução 
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do veículo. Toda operação feita com o sistema N-Com tem de ser 
efectuada com o veículo parado.   

 De qualquer forma, o respeito pelo código da estrada e as manobras 
necessárias para conduzir o motociclo têm prioridade absoluta. 

 Regule o volume para que este não o incomode ou o distraia durante a 
condução e, ao mesmo tempo, para que possa perceber nitidamente os 
barulhos externos. 

 
Atenção: Regular o volume do sistema N-Com (onde for previsto), assim 

com o das fontes de áudio a este ligadas, antes de utilizar o sistema na 
estrada. 

 
Atenção: O uso do volume demasiado elevado pode provocar danos nos 

ouvido. 
 
Atenção: Regule o volume do sistema N-Com (onde for previsto), assim o 

como das fontes de áudio a este ligadas, para evitar a reprodução do áudio 
com o volume alto. A exposição contínua a um volume demasiado elevado 
pode provocar danos à audição.  

 
Atenção: A instalação incorrecta do sistema no capacete pode modificar as 

características aerodinâmicas e de segurança do mesmo, criando situações 
perigosas. Instalar o sistema N-Com, como descrito na documentação 
relativa ao produto. Caso haja dúvidas, dirija-se ao revendedor N-Com.  

 
 Todos os telefones e os dispositivos com transmissão de sinal estão 

sujeitos a interferências que podem influenciar o desempenho do 
aparelho ligado a este. Tais interferências não devem ser atribuídas a 
um defeito do sistema N-Com. 
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 Use o dispositivo somente na posição normal, como descrito na 
documentação relativa ao produto. Não tente desmontar, violar ou 
modificar nenhuma das partes do sistema N-Com.  

 Somente um profissional qualificado pode efectuar intervenções de 
assistência técnica neste produto. Caso haja mau funcionamento, 
dirija-se sempre ao seu revendedor de confiança. O capacete é um 
produto de segurança, logo, a violação do mesmo e/ou do sistema 
electrónico da parte interna, além de cancelar a garantia do produto, 
pode ser perigosa. 

 
1.3. Eliminação 

Leia o presente manual de instruções para remover o sistema do Capacete. 
Uma vez removido o sistema, elimine-o seguindo as seguintes indicações: 
 

 

A presença duma lata de lixo com rodas barrada assinala que no 
âmbito da União Europeia o produto está sujeito à recolha especial 
no final da sua vida útil (directiva europeia 2002/96/EC). 
 
Não deitar estes produtos nos resíduos urbanos indiferenciados.  

 
 A correcta eliminação dos aparelhos obsoletos contribui para prevenir 

possíveis consequências negativas para a saúde humana e para o meio 
ambiente. 

 Para informações mais detalhadas sobre a eliminação de aparelhos 
obsoletos, contacte o município, o serviço de eliminação de detritos ou 
a loja onde foi comprado o produto. 
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2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
 

 
 

Sistema MCS II V.04  

 
Fio de ligação 

MCS II – Honda Goldwing 

 
Fio de ligação 

MCS II – Harley Davidson 
 

 
Extensão e clip para engate 

 
Chave  
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3. INSTALAÇÃO DO MCS II 
 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 as tampa " N-Com" do 

rebordo integrado na calota, na 
parte posterior (Fig. 1). 

 

Fig. 2 

 Remover completamente o 
rebordo integrado conforme 
ilustrado na Fig. 2, removendo 
também, desta forma, as 
almofadas. 
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 Antes de instalar o sistema N-Com, remova os enchimentos de espuma 
presentes no capacete, se presentes.  

 
Opção 1: remova a luneta inferior em espuma e os enchimentos para as 

sedes dos fones N-Com presentes nas almofadas de bochechas EPS.  
 
Opção 2: remova os enchimentos laterais esquerdo e direito e os 

enchimentos para as sedes das almofadas para as sedes dos fones N-Com 
presentes nas almofadas de bochechas EPS.  

 

 
Opção 1 

 
Opção 2 

 
Nota: conserve os enchimentos do capacete para o caso de querer usar o 

capacete sem o sistema N-Com instalado.  
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Fig. 3 

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

 

 
Fig. 4 

 Passar o cabo por dentro do 
capacete e encaixar no clipe de 
fixação direito no seu 
compartimento (Fig. 4). 
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Fig. 5 

 Posicionar o microfone no seu 
relativo ajolamento no lado 
direito do capacete, inserindo a 
haste metálica na ranhura da 
estrutura de fixação da 
queixeira (Fig. 5). 

 
Atenção: verificar se o suporte do 
microfone, onde aparece escrito "N-
Com", está voltado para o interior 
do capacete. 

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

almofadadas de bochechas em poliestireno. 
 Voltar a montar o rebordo, fixando-o com o respectivo parafuso.  
 Voltar a montar as almofadadas de bochechas. 
 
 
O cabo de ligação à moto deve ser inserido no conector micro-usb situado na 
parte posterior do capacete.
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Uso da extensão (opcional) 
Se considerar necessário, è possível utilizar a extensão incluída na 
embalagem para facilitar a ligação à moto, colocando o conector micro USB 
no lado esquerdo do capacete. 

 
Fig. 6 

Remova a película de protecção e 
aplique  o clipe de plástico no lado 
esquerdo do capacete. Posicione o 
clipe como indicado na figura 6.  
 
Nota: O adesivo leva até 24 horas 

para aderir completamente.  
Durante este período não expor o 
capacete a agentes atmosféricos. 

 

 
Fig. 7 

 Ligue a extensão ao conector 
micro USB do capacete. Fixe a 
extensão dentro do clipe. Ligue 
a extensão ao cabo de ligação à 
moto. 
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Fig. 8 

 Se não for utilizada, 
a extensão pode ser 
guardada atrás da 
almofada de 
bochechas comfort. 

 
3.1. Remoção do sistema MCS II do capacete  

Para remover o sistema MCS II do capacete, proceder como segue:  
 Remover as almofadas e o rebordo integrado à calota;  

 
Fig. 9 

 Engatar os clipe da direita na 
calota, alavancando-os, no 
sentido ascendente, com uma 
chave de fendas (ou 
semelhante) conforme indicado 
na figura 9. 

 

ATENÇÃO: Verifique que a 
extensão não impeça o correto 
deslizamento do mecanismo VPS. 

 Remover completamente o sistema MCS II do capacete e reinstalar as 
almofadadas de bochechas e o rebordo integrado. 
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4. FUNCIONAMENTO DO MCS II 
Ligar o cabo à moto e ao MCS II. O sistema auditivo instalado na moto será 
transferido para o capacete.  
E’ possível utilizar o sistema de intercomunicador à moto ligando o capacete 
do piloto e/ou o do passageiro à moto. Cada capacete terá que ser dotado do 
sistema MCS II. 
 
Os níveis de volume do rádio e do interfone devem ser regulados actuando 
no sistema áudio da moto, conforme as próprias preferências.  
Durante o uso da função INTERFONE, o volume do mesmo deve ser regulado 
a um nível confortável para a conversação. Não aumente excessivamente o 
volume para evitar os ruídos de fundo.  
 
Para todas as regulações e configurações áudio, leia o Manual da própria 
moto.  
 
Atenção: Ligue os cabos de modo a que não dificultem a condução, não 

reduzam a liberdade de movimentos e não se enrolem à volta dos 
membros, do tronco ou do pescoço. Não bloqueie os conectores, de modo 
que, em caso de necessidade, possam ser facilmente desligados. 

 
Atenção: Durante a utilização do cabo de ligação, utilize sempre capacetes 
com viseira, mantendo-a para baixo. 
 
 
5. MANUTENÇÃO 
O produto N-Com não necessita de operações de manutenção especiais.  
Se tiver sido utilizado o sistema em debaixo de chuva, deverá enxugar as 
partes molhadas do capacete. 
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6. GARANTIA LIMITADA  
Com este CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA, Nolangroup garante ao comprador que o 
produto, no acto da compra, não apresenta nenhum tipo de defeito de material e de fabrico. 
Convidamo-lo a: 
 
 Ler as advertências de segurança e de correcta utilização. 
 Ler os termos e as condições da garantia. 
 Conservar o original do recibo de compra. Este deve ser apresentado em caso de 

reparações cobertas pela garantia. Nestes casos o artigo deverá ser entregue na loja 
onde foi adquir. 

 
6.1.  Cobertura da garantia 
Se qualquer defeito, coberto por este certificado de garantia limitada, for observado no 
período até 2 (dois) anos desde a data da compra, referida no recibo, Nolangroup 
providenciará, através da sua rede de distribuição e após a verificação do defeito, o conserto 
ou a substituição do produto defeituoso. Nolangroup fornecerá todo o material e a mão-de-
obra necessárias para solucionar o problema verificado, excepto se o problema tiver sido 
causado por uma das exclusões descritas no parágrafo seguinte ”Exclusão e limitação da 
cobertura”. 
 
6.2. Exclusões e limitações da cobertura da garantia 
Esta garantia cobre unicamente defeitos de materiais e de produção. Nolangroup não pode 
ser responsabilizada por defeitos do produto que possam ser atribuídos, total ou 
parcialmente, a outras causas, incluídas, mas não limitadas a: 
a) Defeitos ou danos gerados pela utilização do produto em condições diferentes das 

originalmente previstas. 
b) Danos causados por uso impróprio em não conformidade com normal funcionamento, 

de acordo com as instruções de uso e manutenção do produto fornecidas pela 
Nolangroup 

c) Negligencia e normal desgaste dos componentes internos e externos; 
d) Qualquer dano causado por um acidente; 
e) Qualquer alteração efectuada ao capacete ou ao sistema N-Com pelo utilizador ou por 

terceiros; 
f) Alterações de cor ou danos causados pela exposição a produtos químicos nocivos; 
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g) O uso de acessórios incompatíveis que não façam parte da gama de produtos N-Com. 
h) Além disso, a garantia não cobre defeitos provocados por situações fortuitas, 

modificações ou adaptações, causas de força maior ou danos provocados pelo 
contacto com líquidos. 

i) Os componentes internos do capacete não são e nem podem ser impermeáveis, 
consequentemente, qualquer exposição inadequada à chuva, humidade, 
derramamento de alimentos e outros líquidos podem causar danos aos dispositivos 
electrónicos N-COM, danos pelos quais Nolangroup não poderá ser responsável. 

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

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

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

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

n) A violação da placa electrónica interna ou de outras partes do sistema N-com, anulará 
a garantia. 

o) Alem disso, os defeitos cobertos por esta garantia não incluem todas as situações 
específicas e subjectivas que podem surgir durante o uso activo deste capacete tais 
como, por exemplo, problemas relacionados com o conforto durante a condução ou 
ruídos aerodinâmicos. 

 
Nolangroup não pode ser responsabilizada, de modo algum, por danos acidentais ou 
consequências (incluindo, sem qualquer limitação, lesões a uma ou mais pessoas) 
ocasionados pelo não cumprimento das obrigações derivadas desta garantia em relação aos 
produtos Nolangroup. 
 
6.3.  Validade desta garantia limitada 
Esta garantia só é valida se o formulário de garantia incluído no fim deste livro estiver 
devidamente e completamente preenchido com a seguinte informação: 
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1. Código de identificação do produto 
2. Nome e carimbo do revendedor autorizado; 
3. Data de compra do produto; 
4. Nome e morada do comprador. 

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

Os produtos N-Comsão identificados através de um 
código que permite a rastreabiliade e a identificação do 
produto. 
 
O código de identificação encontra-se abaixo do código 
de barra presente na embalagem do produto. 

 



 

 

7. FICHA DE REGISTRO DA GARANTIA 
 
 

Denominação do produto MCS II V.04 
 

 Código de identificação              

 
 

Dados do comprador 
 

Nome  
  

Apelido  
 

Morada  
  
 

Telefone  
 

e-mail  
 

Carimbo do agente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data de compra do produto  



 

Printed on recycled paper. 
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