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Precauções de Segurança

Certifique-se	 de	 que	 o	 produto	 é	 utilizado	 corretamente,	 observando	 as	 precauções	 de	
segurança	 descritas	 abaixo,	 para	 evitar	 qualquer	 risco	 de	 ferimentos	 graves,	 morte	 e/ou	
danos	materiais.

Palavras-sinal de alerta de perigo
Os	seguintes	símbolos	de	segurança	e	palavras-sinal	são	utilizados	neste	manual.

  AVISO Indica	uma	situação	potencialmente	perigosa	que,	se	não	for	evitada,	
pode	resultar	em	morte	ou	ferimentos	graves.

  CUIDADO Indica	uma	situação	potencialmente	perigosa	que,	se	não	for	evitada,	
pode	resultar	em	ferimentos	ligeiros	ou	moderados.

ATENÇÃO Indica	 informações	 consideradas	 importantes,	 mas	 que	 não	 estão	
relacionadas	 com	perigos.	 Se	 estas	 situações	 não	 forem	 evitadas,	
podem	causar	danos	no	produto.

Nota Notas,	sugestões	de	utilização	ou	informações	adicionais

Utilização do Produto
Observe	as	seguintes	precauções	para	evitar	 ferimentos	ou	danos	no	produto	enquanto	o	
utiliza.

  AVISO
•	 A	utilização	do	produto	com	o	volume	alto	durante	um	período	de	tempo	prolongado	pode	
causar	lesões	nos	tímpanos	ou	prejudicar	a	audição.

•	 Quando	pertinente,	siga	todos	os	regulamentos	relativos	à	utilização	da	câmara.
(1)	Não	utilize	a	câmara	num	avião,	a	não	ser	que	seja	permitido.
(2)		Desligue	a	câmara	quando	estiver	próximo	de	equipamentos	médicos.	A	câmara	pode	
causar	interferência	com	dispositivos	médicos	em	hospitais	ou	unidades	de	saúde.

•	 A	câmara	gera	um	campo	magnético	de	nível	reduzido.	Mantenha	uma	distância	segura	
entre	a	câmara	e	pacemakers	cardíacos	para	evitar	uma	potencial	interferência.	Desligue	a	
câmara	imediatamente	se	indicar	interferência	com	um	pacemaker	e	contacte	o	fabricante	
do	pacemaker	ou	um	médico.

•	 Evite	 a	 interferência	 com	 outros	 dispositivos	 eletrónicos.	 A	 câmara	 gera	 um	 campo	
magnético	de	nível	reduzido	que	pode	interferir	com	equipamento	eletrónico	não	selado	
ou	 indevidamente	 protegido	 em	 casas	 ou	 veículos.	 Consulte	 os	 fabricantes	 dos	 seus	
dispositivos	 eletrónicos	 para	 resolver	 problemas	 de	 interferência	 com	 que	 se	 possa	
deparar.

•	 Nunca	 utilize	 um	 cartão	 de	memória	 danificado.	 Tal	 pode	 resultar	 em	 choque	 elétrico,	
avaria	da	câmara	ou	incêndio.

•	 A	utilização	descuidada	do	produto	na	estrada	é	perigosa	e	pode	resultar	em	ferimentos	
graves,	morte	 ou	 danos.	 É	 imperativo	 que	 cumpra	 todas	 as	 precauções	de	 segurança	
incluídas	em	todos	os	documentos	que	acompanham	este	produto.	Tal	ajudará	a	minimizar	
a	possibilidade	de	ocorrência	destes	riscos	durante	a	condução.

•	 Desligue	a	alimentação	em	locais	onde	a	comunicação	sem	fios	é	proibida,	como	hospitais	
ou	aviões.	Num	local	onde	a	comunicação	sem	fios	é	proibida,	as	ondas	eletromagnéticas	
podem	causar	perigos	ou	acidentes.

•	 Antes	de	conduzir,	prenda	o	produto	ao	capacete	e	certifique-se	de	que	está	corretamente	
preso.	A	separação	do	produto	durante	a	condução	irá	causar	danos	no	produto	e	poderá	
resultar	num	acidente.
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•	 Ao	utilizar	o	produto	durante	a	condução	de	qualquer	veículo	ou	equipamento,	como	uma	
mota,	 scooter,	 ciclomotor,	 veículo	 todo-o-terreno	 ou	 moto-quatro	 (adiante	 designados	
por	 "meios	de	 transporte"),	 tem	de	seguir	as	precauções	de	segurança	 fornecidas	pelo	
fabricante	do	veículo.

•	 Utilize	o	produto	com	bom	senso.	Nunce	utilize	o	produto	se	estiver	sob	a	 influência	de	
álcool	ou	drogas	ou	se	estiver	extremamente	cansado.

  CUIDADO
•	 Se	 o	 produto	 emitir	 um	 odor	 estranho,	 estiver	 quente	 ao	 toque	 ou	 parecer	 anormal	 de	
qualquer	outra	forma	durante	a	utilização	ou	carregamento	do	mesmo,	pare	de	o	utilizar	
imediatamente.	 Pode	 causar	 danos,	 explosão	 ou	 incêndio.	 Se	 observar	 qualquer	 um	
destes	problemas,	contacte	a	loja	onde	o	comprou.

•	 Não	 utilize	 o	 produto	 num	 ambiente	 explosivo.	 Caso	 se	 encontre	 num	 local	 com	 esta	
característica,	desligue	a	alimentação	e	cumpra	todos	os	regulamentos,	instruções	e	sinais	
existentes	na	área.

ATENÇÃO
•	 A	fixação	do	produto	ao	capacete	é	considerada	uma	modificação	no	capacete	e	pode	
anular	 a	 garantia	 do	 capacete	 ou	 comprometer	 a	 funcionalidade	 do	mesmo.	 Tal	 pode	
implicar	 riscos	durante	um	acidente,	pelo	que	deve	estar	plenamente	consciente	deste	
facto	antes	de	utilizar	o	produto.	Caso	não	aceite	este	facto,	pode	devolver	o	produto	para	
receber um reembolso total.

•	 Em	 algumas	 regiões,	 é	 proibido	 por	 lei	 usar	 auscultadores	 ou	 auriculares	 durante	 a	
condução	de	motas.	Por	isso,	assegure-se	de	que	tem	conhecimento	de	toda	a	legislação	
relevante	na	região	onde	está	a	utilizar	o	produto	e	certifique-se	de	que	a	cumpre.

•	 O	auricular	destina-se	apenas	a	capacetes	de	mota.	Para	instalar	o	auricular,	tem	de	seguir	
as	instruções	de	instalação	apresentadas	no	Manual	do	Utilizador.

•	 Não	bata	no	produto	com	ferramentas	aguçadas,	uma	vez	que	pode	danificar	o	produto.

•	 Mantenha	o	produto	longe	de	animais	de	estimação	e	crianças	pequenas.	Estes	podem	
danificar	o	produto.

•	 Quaisquer	 alterações	 ou	modificações	 no	 equipamento	 que	 não	 sejam	 expressamente	
aprovadas	pela	parte	 responsável	pela	conformidade	podem	anular	 a	garantia	 limitada	
para	utilizar	o	equipamento.

•	 Uma	temperatura	interna	elevada	pode	resultar	em	fotografias	com	ruído.	Não	se	trata	de	
uma	avaria	e	não	afeta	o	desempenho	geral	da	câmara.

•	 Verifique	se	a	câmara	está	a	 funcionar	corretamente	com	antecedência.	A	garantia	não	
cobre	qualquer	perda	de	ficheiros	ou	danos	na	câmara	causados	pelo	mau	funcionamento	
ou	utilização	indevida	da	câmara.

Bateria
O	produto	tem	uma	bateria	incorporada.	Preste	atenção	a	todas	as	informações	de	segurança	
contidas	neste	manual.	A	não	observação	cuidadosa	das	precauções	de	segurança	pode	
causar	a	produção	de	calor	na	bateria,	explosão,	incêndio	e	ferimentos	graves.

  AVISO
•	 Não	utilize	o	produto	sob	a	luz	solar	direta	durante	um	período	de	tempo	prolongado.	Se	o	
fizer,	pode	danificar	o	produto	e	gerar	calor	que	pode	causar	queimaduras.

•	 Não	utilize	ou	guarde	o	produto	dentro	de	automóveis	durante	o	tempo	quente.	A	bateria	
pode	gerar	calor,	rebentar	ou	incendiar-se.

•	 Não	 continue	 a	 carregar	 a	 bateria	 se	 esta	 não	 recarregar	 no	 período	 de	 tempo	 de	
carregamento	especificado.	Se	o	fizer,	a	bateria	pode	aquecer,	explodir	ou	incendiar-se.

•	 Não	deixe	o	produto	perto	de	chamas	descobertas.	Não	deite	o	produto	no	fogo.	A	bateria	
pode	aquecer,	explodir	ou	incendiar-se	e	provocar	ferimentos	graves.

•	 Nunca	tente	carregar	a	bateria	com	um	carregador	que	esteja	danificado.	Pode	provocar	
uma	explosão	e/ou	acidentes.
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•	 Não	desmonte,	repare	ou	modifique	o	produto,	uma	vez	que	pode	danificá-lo	e	anular	a	
garantia	do	produto.

•	 Não	guarde	o	produto	em	ambientes	húmidos,	sobretudo	durante	períodos	prolongados	de	
tempo.	Tal	pode	danificar	os	circuitos	eletrónicos	internos	do	produto.

•	 O	desempenho	da	bateria	irá	deteriorar-se	com	o	tempo	se	esta	for	guardada	durante	um	
período	prolongado	de	tempo	sem	ser	utilizada.

•	 Não	guarde	a	câmara	perto	de	campos	magnéticos.	Pode	provocar	avarias	na	câmara.
•	 Proteja	a	lente,	evitando	o	manuseamento	brusco	ou	o	impacto	físico.
•	 Limpe	a	superfície	da	lente	com	um	pano	macio	nas	seguintes	situações:
(1)	Quando	a	superfície	da	lente	apresenta	dedadas.
(2)		Quando	a	 lente	é	utilizada	em	ambientes	quentes	ou	húmidos,	como,	por	exemplo,	

perto do mar ou de rios.

•	 Guarde	o	produto	num	local	bem	ventilado	para	proteger	a	lente	de	sujidade	e	pó.

ATENÇÃO
•	 A	vida	útil	da	bateria	pode	variar	em	função	das	condições,	fatores	ambientais,	funções	do	
produto	que	está	a	ser	utilizado	e	dispositivos	utilizados	com	o	mesmo.

Armazenamento e Manutenção do Produto
Tome	 as	 seguintes	 precauções	 para	 evitar	 ferimentos	 ou	 danos	 no	 produto	 durante	 o	
armazenamento	e	a	manutenção	do	produto.

  CUIDADO
•	 Não	elimine	o	produto	juntamente	com	o	lixo	doméstico.	A	bateria	incorporada	não	deve	
ser	eliminada	no	fluxo	de	resíduos	urbanos	e	exige	uma	recolha	separada.	A	eliminação	do	
produto	deve	ser	feita	em	conformidade	com	os	regulamentos	locais.

ATENÇÃO
•	 Mantenha	o	produto	sem	pó.	O	pó	pode	danificar	os	componentes	mecânicos	e	eletrónicos	

do produto. 
•	 O	 produto	 deve	 ser	 armazenado	 à	 temperatura	 ambiente.	 Não	 exponha	 o	 produto	 a	
temperaturas	extremamente	altas	ou	baixas,	uma	vez	que	podem	reduzir	a	vida	útil	dos	
dispositivos	eletrónicos,	danificar	a	bateria	e/ou	derreter	os	componentes	de	plástico	do	
produto.

•	 Não	limpe	o	produto	com	solventes	de	limpeza,	produtos	químicos	tóxicos	ou	detergentes	
fortes,	uma	vez	que	podem	danificar	o	produto.

•	 Não	 pinte	 o	 produto.	 A	 tinta	 pode	 obstruir	 os	 componentes	móveis	 ou	 interferir	 com	 o	
funcionamento	normal	do	produto.

•	 Não	deixe	cair	ou	bater	o	dispositivo.	Pode	danificar	o	produto	ou	os	circuitos	eletrónicos	
internos	do	mesmo.
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1 INTRODUÇÃO

Obrigado	 por	 escolher	 o	 NEXX	 X-COM2,	 o	 Sistema	 de	 Comunicação	
Bluetooth	para	Motas.	Com	o	X-COM2,	pode	realizar	chamadas	no	modo	
mãos-livres	 no	 seu	 telemóvel	 Bluetooth,	 ouvir	 música	 estéreo	 ou	
instruções	de	 voz	do	 seu	 sistema	de	navegações	GPS	por	Bluetooth,	
sem	 fios,	 e	 comunicar	 via	 intercomunicador	 em	 full	 duplex	 com	 um	
passageiro ou outros motociclistas.

O	X-COM2	é	compatível	com	Bluetooth	4.1	e	suporta	os	seguintes	perfis:	
Perfil	 de	 Auricular,	 Perfil	 Mãos-livres	 (HFP),	 Perfil	 de	 Distribuição	 de	
Áudio	 Avançado	 (A2DP)	 e	 Perfil	 de	 Controlo	 Remoto	 de	 Áudio/Vídeo	
(AVRCP).	Consulte	os	fabricantes	de	outros	dispositivos	para	determinar	
a compatibilidade dos mesmos com este auricular.

Leia	este	manual	do	utilizador	atentamente	antes	de	utilizar	o	auricular.	
Consulte	 também	em	oem.sena.com/nexx/	 a	 versão	mais	 recente	do	
Manual	do	Utilizador.

As	funcionalidades	do	X-COM2:
•	Bluetooth	4.1
•	Sistema	de	comunicação	de	módulo	duplo	Bluetooth
•	Audio	Multitasking™
•	Intercomunicador	multiponto	até	8	ligações
•	Group	Intercom™
•	1	quilómetro	(0,6	milhas)*
•	Smartphone	App	para	iPhone	e	Android
•	Universal	Intercom™
•	Advanced	Noise	Control™
•	Mensagens	de	voz	e	comandos	de	voz	intuitivos
•	Som	natural	e	limpo	com	qualidade	HD
•	Sintonizador	de	rádio	FM	incorporado	com	uma	função	para	pesquisar	

e guardar estações
•	Emparelhamento	Bluetooth	para	dois	telemóveis
•	Bluetooth	mão-livres	para	telemóveis	com	Bluetooth
•	Auricular	estéreo	Bluetooth	para	dispositivos	de	áudio	Bluetooth,	como	
leitores	MP3

•	Auricular	 estéreo	 Bluetooth	 para	 sistemas	 de	 navegação	 GPS	 por	
Bluetooth

•	Firmware	atualizável

*	em	terreno	aberto

http://oem.sena.com/nexx/
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2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

•	Unidade	principal	do	auricular	 	

•	Fechos	de	velcro	para	altifalantes	(2)	

•	Fecho	de	velcro	para	microfone	com	fio	

•	Cabo	de	dados	e	de	alimentação	USB		
(tipo	Micro	USB)	 	

3 INSTALAR O X-COM2 NO SEU CAPACETE

Para	 instalar	 de	 forma	 segura	 o	 X-COM2	 no	 capacete,	 siga	 este	
procedimento.
1. Levante	a	viseira	completamente.
2. Retire	as	partes	internas	do	capacete.

1 2

3. Retire	 a	 tampa	 que	 protege	 a	 cavidade	 da	 bateria	 e	 do	 sistema	
eletrónico.

4. Insira	a	bateria	e	o	sistema	eletrónico	nas	cavidades	na	parte	de	
trás	do	capacete.



9

X-COM2
Português

3 4 Bateria

5. Coloque	 a	 ligação	 do	 auricular	 numa	 posição	 que	 permita	 ligá-
lo	 à	 unidade	 principal.	 Coloque	 a	 antena	 na	 parte	 da	 frente	
do	 capacete,	 como	 mostra	 a	 figura.	 Coloque	 os	 altifalantes	 no	
capacete,	 juntamente	com	os	 fechos	de	velcro,	à	altura	dos	seus	
ouvidos	nos	orifícios	de	ouvido	do	capacete.	Se	o	capacete	 tiver	
orifícios	de	ouvido	fundos,	pode	colocar	os	altifalantes	mais	perto	
dos seus ouvidos. 

6. No	caso	do	microfone	com	fio,	prenda	o	fecho	de	velcro	dentro	do	
protetor	de	queixo	para	capacetes	 integrais.	Coloque	o	microfone	
com	fio	no	fecho	de	velcro.

5 Ligação do auricular

Altifalante

Antena

Bateria

6 Altifalante

Microfone

Bateria

7. Retire	a	tampa	que	protege	a	cavidade	da	unidade	principal.
8. Coloque	a	unidade	principal	na	cavidade	preparada.

7 8

9. Ligue	a	unidade	principal	ao	conector	de	6	pinos	da	bateria.
10. Instale	as	partes	internas	dentro	do	capacete.

9 10
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4.2 Ligar e desligar
Para	ligar	o	auricular,	pressione	o	botão	central	e	o	botão	(+)	ao	mesmo	
tempo	durante	um	segundo.	Para	desligar	o	auricular,	 toque	no	botão	
central	e	no	botão	(+)	ao	mesmo	tempo	até	que	o	LED	vermelho	acenda	
por	 instantes	e	o	auricular	desligue	completamente,	à	medida	que	os	
sinais	sonoros	diminuem.

4.3 A carregar 

  AVISO
Para carregar a bateria, utilize apenas o carregador aprovado fornecido 
pelo fabricante. O uso de um carregador não aprovado pode representar 
um risco de incêndio, explosão, vazamento e outros perigos que também 
podem reduzir a vida útil ou o desempenho da bateria.

4 INTRODUÇÃO

4.1 Descrição do produto

Antena

(+) Botão

Botão central

(-) Botão

Altifalante (E)

Módulo  
da bateria

Microfone

Altifalante (D)
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Pode	carregar	o	X-COM2,	 ligando	o	cabo	de	dados	e	de	alimentação	
USB	fornecido	à	porta	USB	de	um	computador	ou	a	um	carregador	de	
tomada	 USB.	 Pode	 utilizar	 qualquer	 cabo	 micro-USB	 padrão	 para	
carregar	o	X-COM2.	O	LED	acende	a	vermelho	enquanto	o	auricular	está	
a	 carregar	 e	muda	para	azul	quando	está	 completamente	carregado.	
Demora	cerca	de	2,5	horas	para	ficar	completamente	carregado.

Nota: 
• O X-COM2 é compatível apenas com dispositivos carregados por USB com 

5 V.
• Qualquer carregador USB de terceiros pode ser utilizado com os produtos 

Nexx se o carregador for aprovado pela FCC, CE, IC ou outra agência 
aprovada localmente que a Nexx aceite.

  CUIDADO
Certifique-se de que tira o capacete com o X-COM2 instalado enquanto 
este carrega. O auricular desliga-se automaticamente durante o 
carregamento.

4.4 Aviso de bateria fraca
Quando	a	bateria	está	fraca,	o	LED	azul	que	pisca	em	modo	stand-by	
fica	vermelho	e	irá	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Low Battery".

4.5 Verificar o nível da bateria
Pode	verificar	o	nível	da	bateria	de	duas	maneiras	diferentes	quando	o	
auricular	está	ligado.

4.5.1   Indicador LED
Quando	 o	 auricular	 está	 ligado,	 o	 LED	 vermelho	 pisca	 rapidamente	
indicando	o	nível	da	bateria.

4	vezes	=	Alto,	70~100%

3	vezes	=	Médio,	30~70%

2	vezes	=	Baixo,	0~30%

Nota: 
1. O desempenho da bateria pode diminuir ao longo do tempo com a 

utilização.
2. A vida útil da bateria pode variar em função das condições, fatores 

ambientais, funções do produto que está a ser utilizado e dispositivos 
utilizados com o mesmo.
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4.5.2   Indicador de comando de voz
Ao	ligar	o	auricular,	mantenha	pressionado	o	botão	central	e	o	botão	(+)	
durante	mais	de	6	segundos	até	ouvir	três	sinais	sonoros	em	tom	alto.	Em	
seguida,	irá	ouvir	uma	mensagem	de	voz	a	indicar	o	nível	da	bateria.	No	
entanto,	se	soltar	os	botões	assim	que	o	auricular	 ligar,	não	irá	ouvir	a	
mensagem	de	voz	com	a	indicação	do	nível	da	bateria.

Nota: 
Se a definição de comando de voz estiver desativada, mantenha pressionado 
o botão central e o botão (+) durante mais de 3 segundos enquanto o sistema 
Bluetooth liga.

4.6 Ajuste do volume
Pode	aumentar	ou	diminuir	o	volume	tocando	no	botão	(+)	ou	no	botão	
(-).	O	volume	é	definido	e	mantido	de	forma	independente	em	diferentes	
níveis	 para	 cada	 fonte	 de	 áudio,	 mesmo	 quando	 desligar	 e	 ligar	 o	
auricular.	Por	exemplo,	quando	definir	o	volume	para	o	modo	mãos-livres	
do	telemóvel,	essa	definição	não	irá	mudar,	mesmo	se	ajustar	o	volume	
para	ouvir	música	MP3	por	Bluetooth.	Assim,	pode	manter	sempre	o	nível	
de	volume	ideal	preferido	para	cada	fonte	de	áudio.

  AVISO
A utilização do produto com o volume alto durante um período de tempo 
prolongado pode causar lesões nos tímpanos ou prejudicar a audição. 
Mantenha o volume num nível moderado para evitar lesões.

4.7 Software

4.7.1   Device Manager
O	Device	Manager	permite	atualizar	o	firmware	e	configurar	as	definições	
do	 dispositivo	 diretamente	 no	 seu	 PC.	 Com	 este	 software,	 pode	
memorizar	números	de	marcação	rápida,	frequências	de	rádio	FM,	etc.	
Está	disponível	para	transferência	para	Windows	e	Mac.	Para	obter	mais	
informações	 sobre	 como	 descarregar	 o	 Device	 Manager,	 visite	
oem.sena.com/nexx/.

4.7.2   Smartphone App
A	Smartphone	App	permite	configurar	as	definições	do	dispositivo,	criar	
grupos	 de	 amigos	 intercomunicadores	 e	 visualizar	 o	 guia	 de	 início	
rápido.	 Basta	 emparelhar	 o	 seu	 telemóvel	 com	 o	 auricular	 X-COM2,	
executar	a	Smartphone	App	e	pode	configurar	as	respetivas	definições	
diretamente	no	seu	smartphone.	Pode	descarregar	a	Smartphone	App	
para	Android	ou	iPhone	em	www.sena.com.

http://oem.sena.com/nexx/
http://www.sena.com
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5 EMPARELHAR O X-COM2 COM 
DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Antes	 de	 utilizar	 o	 auricular	 Bluetooth	 X-COM2	 com	 qualquer	 outro	
dispositivo	Bluetooth	pela	primeira	vez,	é	necessário	emparelhar	os	dois	
dispositivos.	 Pode	 ser	 emparelhado	 com	 telemóveis	 com	 Bluetooth,	
dispositivos	estéreo	Bluetooth,	como	leitores	MP3,	ou	com	um	sistema	de	
navegação	 GPS	 por	 Bluetooth	 específico	 para	 motas,	 e	 com	 outros	
auriculares	 Bluetooth	 Sena.	 Esta	 operação	 de	 emparelhamento	 é	
necessária	apenas	uma	vez	para	cada	dispositivo	Bluetooth.	O	auricular	
permanece	 emparelhado	 com	 os	 dispositivos	 e	 volta	 a	 ligar	
automaticamente	 aos	 mesmos	 quando	 estiverem	 dentro	 do	 alcance.	
Quando	o	auricular	 ligar	ao	dispositivo	emparelhado	automaticamente,	
irá	 ouvir	 dois	 sinais	 sonoros	 em	 tom	 alto	 e	 uma	 mensagem	 de	 voz:	
"Phone connected"	 a	 um	 telemóvel,	 "Media connected" a um 
dispositivo	estéreo	Bluetooth.

5.1 Emparelhamento com telemóvel
1. Ligue	o	X-COM2	e	pressione	o	botão	central	durante	12	segundos	

até	ouvir	sinais	sonoros	duplos	em	tom	alto.	Irá	ouvir	a	mensagem	
de	voz	"Configuration menu".

2. Passados	 2	 segundos,	 toque	 no	 botão	 (+)	 até	 o	 LED	 piscar	 a	
vermelho	e	azul	alternadamente,	e	irá	ouvir	vários	sinais	sonoros.	Irá	
ouvir	a	mensagem	de	voz	"Phone pairing".

3. Procure	 por	 dispositivos	 Bluetooth	 no	 seu	 telemóvel.	 Selecione	 o	
X-COM2	na	lista	de	dispositivos	detetados	no	telemóvel.

4. Introduza	 0000	 como	PIN.	Alguns	 telemóveis	 podem	não	pedir	 o	
PIN.

5. O	telemóvel	confirma	que	o	emparelhamento	foi	concluído	e	que	o	
X-COM2	está	pronto	a	ser	utilizado.	Irá	ouvir	uma	mensagem	de	voz	
do	X-COM2	que	diz	"Your headset is paired".

6. Se	 o	 processo	 de	 emparelhamento	 não	 for	 concluído	 em	 três	
minutos,	o	X-COM2	irá	regressar	ao	modo	de	espera.
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5.2 Emparelhamento com segundo telemóvel
Os	auriculares	Bluetooth	 convencionais	 apenas	 conseguem	 ligar-se	 a	
um	 dispositivo	 Bluetooth.	 No	 entanto,	 o	 emparelhamento	 com	 um	
segundo	telemóvel	permite	que	o	auricular	se	 ligue	a	outro	dispositivo	
Bluetooth,	como	um	segundo	telemóvel,	um	leitor	MP3	ou	o	Sena	SR10,	
o	adaptador	Bluetooth.
1. Para	 emparelhar	 o	 segundo	 telemóvel,	 pressione	 o	 botão	 central	

durante	12	segundos	até	ouvir	sinais	sonoros	duplos	em	tom	alto.	
Irá	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Configuration menu".

2. Passados	2	segundos,	toque	duas	vezes	no	botão	(+).	Em	seguida,	
o	 LED	começa	 a	 piscar	 a	 azul	 e	 os	 sinais	 sonoros	 passam	para	
sinais	 sonoros	duplos	em	 tom	alto.	 Irá	ouvir	 a	mensagem	de	voz	
"Second mobile phone pairing".

3. Procure	 por	 dispositivos	 Bluetooth	 no	 seu	 telemóvel.	 Selecione	 o	
X-COM2	na	lista	de	dispositivos	detetados	no	telemóvel.

4. Introduza	 0000	como	PIN.	Alguns	 telemóveis	podem	não	pedir	 o	
PIN.	

5. O	telemóvel	confirma	que	o	emparelhamento	foi	concluído	e	que	o	
X-COM2	está	pronto	a	ser	utilizado.	Irá	ouvir	uma	mensagem	de	voz	
do	X-COM2	que	diz	"Your headset is paired".

Nota: 
Se tiver dois dispositivos de áudio (A2DP) ligados ao auricular, o áudio de um 
dispositivo irá interromper o áudio do outro dispositivo. Por exemplo, se estiver 
a reproduzir música no telemóvel principal, esta pode ser interrompida pela 
reprodução de música no telemóvel secundário e vice-versa.

5.3 Emparelhamento com dispositivo estéreo Bluetooth
1. Se	um	dispositivo	estéreo	Bluetooth	estiver	integrado	no	telemóvel,	

como	 é	 o	 caso	 dos	 smartphones,	 não	 é	 preciso	 emparelhar	 o	
X-COM2	com	o	mesmo	 separadamente.	Quando	 o	 X-COM2	está	
emparelhado	com	o	telemóvel,	também	está	emparelhado	como	um	
dispositivo	de	música	estéreo.

2. Se	 tiver	 um	 dispositivo	 estéreo	 Bluetooth	 independente,	 siga	 o	
procedimento	de	emparelhamento	em	separado.	O	procedimento	é	
idêntico	ao	procedimento	da	secção	secção	5.1,	"Emparelhamento	
com	telemóvel".

Nota: 
1. Se a ligação Bluetooth entre o auricular e um telemóvel desligar, pressione 

o botão central durante 3 segundos para recuperar a ligação Bluetooth 
imediatamente.

2. Se a ligação Bluetooth entre o auricular e um leitor multimédia desligar, 
pressione o botão central durante 1 segundo para recuperar a ligação 
Bluetooth e reproduzir. 
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5.4 Emparelhamento com um sistema de navegação GPS 
por Bluetooth

5.4.1   Emparelhamento com GPS
1. Ligue	o	auricular	e	pressione	o	botão	central	durante	12	segundos	

até	ouvir	sinais	sonoros	duplos	em	tom	alto.	Irá	ouvir	a	mensagem	
de	voz	"Configuration menu".

2. Passados	 2	 segundos,	 toque	 3	 vezes	 no	botão	 (+).	 Em	 seguida,	
o	LED	começa	a	piscar	a	verde	e	os	sinais	sonoros	passam	para	
vários	sinais	sonoros	em	tom	intermédio.	Irá	ouvir	a	mensagem	de	
voz,	"GPS pairing".

3. Procure	 dispositivos	 Bluetooth	 no	 ecrã	 de	 navegação	 do	 GPS.	
Selecione	o	X-COM2	na	lista	de	dispositivos	detetados	no	GPS.	

4. Introduza	0000	como	PIN.	
5. O	 GPS	 confirma	 que	 o	 emparelhamento	 foi	 concluído	 e	 que	 o	

X-COM2	está	pronto	a	ser	utilizado.	Irá	ouvir	uma	mensagem	de	voz	
do	X-COM2	que	diz	"Your headset is paired".

6. Se	 o	 processo	 de	 emparelhamento	 não	 for	 concluído	 em	 três	
minutos,	o	X-COM2	irá	regressar	ao	modo	de	espera.

Nota: 
Se emparelhar o dispositivo GPS através do Emparelhamento de GPS, as 
instruções do mesmo não irão interromper as suas conversas via 
intercomunicador, mas irão sobrepor-se às mesmas.

O	 diagrama	 de	 emparelhamento	 para	 o	 emparelhamento	 de	 GPS	 é	
apresentado	na	figura	abaixo.

Smartphone

X-COM2 GPS

HFP
+

A2DP
Emparelhamento 

com telemóvel

Emparelhamento 
com GPS

HFP

Emparelhamento com GPS
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5.4.2   Emparelhamento de GPS como telemóvel 
Se	 não	 utilizar	 apenas	 o	 GPS	 para	 obter	 instruções	 de	 voz	 passo	 a	
passo,	mas	é	também	a	sua	fonte	de	música	estéreo	Bluetooth	preferida,	
pode	 emparelhar	 o	 GPS	 com	 o	 X-COM2	 seguindo	 os	 procedimentos	
simples	descritos	na	secção	5.1,	"Emparelhamento	com	telemóvel".	No	
entanto,	como	alguns	sistemas	GPS	suportam	o	bridging	de	telemóveis	
por	Bluetooth,	pode	emparelhar	o	telemóvel	com	o	GPS	para	utilizar	o	
telemóvel.	Ao	fazê-lo,	o	X-COM2	assume	que	o	GPS	é	um	telemóvel.	Por	
isso,	já	não	poderá	emparelhar	o	telemóvel	com	o	X-COM2	diretamente.	
Consulte	o	manual	do	utilizador	do	seu	GPS	para	obter	mais	informações.

Telemóvel

X-COM2

GPS

HFP
+

(A2DP)
Emparelhamento 

com telemóvel

HFP

Emparelhamento de GPS como telemóvel

Nota: 
Tem de utilizar um GPS específico para motas, que transmita instruções de voz 
passo a passo para o auricular por Bluetooth. A maioria dos sistemas GPS não 
têm esta funcionalidade.

5.5 Emparelhamento com o Sena SR10, adaptador de 
rádio bidirecional Bluetooth

O	 Sena	 SR10	 é	 um	 adaptador	 de	 rádio	 bidirecional	 Bluetooth	 para	
comunicação	em	grupo	e	utiliza	HFP	como	a	maioria	dos	sistemas	de	
navegação	GPS	específicos	para	motas.	Se	emparelhar	o	X-COM2	com	
o	SR10	por	emparelhamento	de	um	segundo	telemóvel,	o	X-COM2	pode	
funcionar	em	simultâneo	com	dois	dispositivos	HFP:	um	 telemóvel	e	o	
Sena	SR10.
1. Ligue	o	auricular	e	pressione	o	botão	central	durante	12	segundos	

até	ouvir	sinais	sonoros	duplos	em	tom	alto.	Irá	ouvir	a	mensagem	
de	voz	"Configuration menu".

2. Passados	2	segundos,	toque	duas	vezes	no	botão	(+).	Em	seguida,	
o	 LED	 começa	 a	 piscar	 a	 azul	 e	 os	 sinais	 sonoros	 passam	para	
sinais	 sonoros	duplos	em	 tom	alto.	 Irá	 ouvir	 a	mensagem	de	 voz	
"Second mobile phone pairing".
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3. Ligue	 o	 SR10	 e	 siga	 o	 procedimento	 "Bluetooth	Headset	 Pairing"	
(Emparelhamento	do	auricular	Bluetooth)	do	SR10	para	concluir	o	
processo.	Consulte	o	Manual	do	Utilizador	do	SR10	para	obter	mais	
informações.

4. Quando	o	emparelhamento	estiver	concluído,	irá	ouvir	a	mensagem	
de	voz	"Your headset is paired".

5. Se	 o	 processo	 de	 emparelhamento	 não	 for	 concluído	 em	 três	
minutos,	o	X-COM2	irá	regressar	ao	modo	de	espera.

O	 áudio	 recebido	 do	 rádio	 bidirecional	 através	 do	 SR10	 é	 ouvido	 de	
fundo	durante	uma	conversa	por	intercomunicador	ou	uma	chamada	de	
telemóvel.	Pode	ouvir	música,	atender	uma	chamada	de	telemóvel,	 ter	
uma	 conversa	 por	 intercomunicador	 e	 utilizar	 um	 rádio	 bidirecional	
através	 do	 SR10	 para	 comunicação	 em	 grupo,	 como	mostra	 a	 figura	
abaixo.	É	possível	ligar	ao	SR10	por	fio	um	sistema	de	navegação	GPS	
ou	um	detetor	de	radar	que	tenha	entrada	para	auriculares	ou	saída	de	
áudio.	 A	 instrução	 de	 voz	 do	 GPS	 ou	 o	 alarme	 do	 detetor	 de	 radar	
também	se	ouve	de	fundo	através	do	SR10	durante	uma	conversa	por	
intercomunicador	 ou	 uma	 chamada	 telefónica.	 Consulte	 o	 Manual	 do	
Utilizador	do	SR10	para	obter	mais	informações.

 Ligação paralela do SR10 e do telemóvel por  
emparelhamento do segundo telemóvel por Bluetooth

Smartphone
Rádio bidirecional

X-COM2
GPS

Sena SR10

Detetor de radar

HFP
+

A2DP
Emparelhamento 

do telemóvel

Emparelhamento  
do segundo  
telemóvel

HFP

Ligação
com fios

Ligação
com fios

Ligação
com fios
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6 EMPARELHAMENTO COM PERFIL SELETIVO: 
ESTÉREO A2DP OU MÃOS-LIVRES

Se	tiver	um	dispositivo	de	música	estéreo	MP3,	como	um	smartphone,	às	
vezes	pode	precisar	de	utilizar	seletivamente	o	X-COM2	só	para	música	
estéreo	 A2DP	 ou	 só	 para	 o	 modo	 mãos-livres	 do	 telemóvel.	 Estas	
instruções	são	para	utilizadores	avançados	que	querem	emparelhar	o	
X-COM2	com	os	seus	smartphones	apenas	com	um	perfil	seletivo:	A2DP	
para	música	estéreo	ou	HFP	para	chamadas.

Se	 já	emparelhou	anteriormente	um	telemóvel	com	o	X-COM2,	 tem	de	
limpar	 a	 lista	 emparelhamento	 anterior	 em	 ambos	 os	 dispositivos:	 o	
telemóvel	 e	 o	 X-COM2.	 Para	 limpar	 a	 lista	 de	 emparelhamento	 no	
X-COM2,	 faça	 uma	 reposição	 das	 definições	 de	 fábrica	 ou	 siga	 o	
procedimento	 de	 limpeza	 da	 lista	 de	 emparelhamento	 descrito	 neste	
manual.	Para	limpar	a	lista	de	emparelhamento	no	telemóvel,	consulte	o	
manual	do	telemóvel.	Para	a	maioria	dos	smartphones,	elimine	o	X-COM2	
da	lista	de	dispositivos	Bluetooth	no	menu	de	definições.

6.1 Apenas música estéreo A2DP
1. Ligue	o	auricular	e	pressione	o	botão	central	durante	12	segundos	

até	ouvir	sinais	sonoros	duplos	em	tom	alto.	Irá	ouvir	a	mensagem	
de	voz	"Configuration menu".

2. Passados	2	segundos,	toque	5	vezes	no	botão	(+).	Em	seguida,	o	
LED	começa	a	piscar	a	vermelho	e	os	sinais	sonoros	passam	para	
sinais	sonoros	duplos	em	tom	intermédio.	Irá	ouvir	a	mensagem	de	
voz	"Media selective pairing".

3. Procure	 dispositivos	 Bluetooth	 no	 seu	 smartphone.	 Selecione	 o	
X-COM2	na	lista	de	dispositivos	detetados	no	telefone.

4. Introduza	0000	como	PIN.	Alguns	 smartphones	podem	não	pedir	
o	PIN.
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6.2 Apenas HFP para chamadas telefónicas
1. Ligue	o	auricular	e	pressione	o	botão	central	durante	12	segundos	

até	ouvir	sinais	sonoros	duplos	em	tom	alto.	Irá	ouvir	a	mensagem	
de	voz	"Configuration menu".

2. Passados	 2	 segundos,	 toque	 4	 vezes	 no	botão	 (+).	 Em	 seguida,	
o	 LED	 começa	 a	 piscar	 a	 azul	 e	 os	 sinais	 sonoros	 passam	para	
vários	sinais	sonoros	em	tom	intermédio.	Irá	ouvir	a	mensagem	de	
voz	"Phone selective pairing".

3. Procure	 dispositivos	 Bluetooth	 no	 seu	 smartphone.	 Selecione	 o	
X-COM2	na	lista	de	dispositivos	detetados	no	telefone.

4. Introduza	0000	como	PIN.	Alguns	 smartphones	podem	não	pedir	
o	PIN.

7 FAZER E RECEBER CHAMADAS 
TELEFÓNICAS

7.1 Fazer e receber chamadas telefónicas
1. Quando	recebe	uma	chamada,	basta	 tocar	no	botão	central	para	

atender	a	chamada.
2. Também	pode	atender	a	chamada	ao	dizer	em	voz	alta	qualquer	

palavra	à	sua	escolha	se	a	ativação	por	voz	para	atender	chamadas	
(VOX	 Phone)	 estiver	 ativada,	 a	 menos	 que	 esteja	 ligado	 ao	
intercomunicador.	

3. Para	 terminar	uma	chamada,	pressione	o	botão	central	durante	2	
segundos	ou	espere	que	pessoa	em	linha	termine	a	chamada.

4. Para	 rejeitar	 uma	 chamada,	 pressione	 o	 botão	 central	 durante	 2	
segundos	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Call Rejected".
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5. Existem	várias	formas	de	fazer	uma	chamada	telefónica:

•	 Insira	os	números	no	teclado	do	telemóvel	e	faça	a	chamada.	Em	
seguida,	 a	 chamada	 é	 automaticamente	 transferida	 para	 o	
auricular.

•	Em	modo	stand-by,	pressione	o	botão	central	durante	3	segundos	
para	ativar	a	marcação	por	voz	do	seu	telemóvel.	Para	tal,	a	função	
de	 marcação	 por	 voz	 tem	 de	 estar	 disponível	 no	 telemóvel.	
Consulte	o	manual	do	seu	telemóvel	para	obter	mais	instruções.

Nota: 
1. Se estiver a utilizar a ligação de segundo telemóvel e receber uma chamada 

do segundo telemóvel durante a chamada do primeiro telemóvel, poderá 
atender a chamada do segundo telemóvel. Neste caso, a chamada do 
primeiro telemóvel ficará em espera. Quando terminar a chamada, será 
automaticamente redirecionado para o primeiro telemóvel.

2. Se estiver a utilizar a ligação de segundo telemóvel de um telemóvel e GPS, 
poderá não conseguir ouvir a instrução de voz do GPS durante a chamada 
telefónica.

7.2 Marcação rápida

7.2.1   Memorizar números de marcação rápida
Pode	memorizar	números	de	telefone	para	marcação	rápida	através	do	
Device	Manager	ou	da	Smartphone	App.

7.2.2   Utilizar números memorizados da marcação rápida
Pode	fazer	uma	chamada	telefónica	rapidamente	utilizando	o	menu	de	
voz	de	marcação	rápida.
1. Para	entrar	no	menu	de	voz	de	marcação	rápida,	pressione	o	botão	

(+)	 durante	 3	 segundos	 e	 ouvirá	 um	 sinal	 sonoro	 único	 em	 tom	
intermédio	e	a	mensagem	de	voz	"Speed dial".

2. Toque	no	botão	(+)	ou	no	botão	(-)	para	navegar	entre	os	menus.	Irá	
ouvir	mensagens	de	voz	para	cada	item	de	menu.

3. Toque	no	botão	central	 para	 selecionar	 um	dos	 seguintes	menus	
de	voz:
(1) Remarcação do último número (4) Marcação rápida 3
(2) Marcação rápida 1 (5) Cancelar
(3) Marcação rápida 2

4. Para	remarcar	o	último	número,	toque	no	botão	central	quando	ouvir	
a	mensagem	de	voz	"Last number redial".

5. Para	selecionar	uma	das	marcações	rápidas,	toque	no	botão	central	
quando	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Speed Dial (#)".
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6. Se	quiser	sair	da	marcação	rápida	imediatamente,	toque	no	botão	
(+)	ou	no	botão	(-)	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Cancel"	e,	em	
seguida,	toque	no	botão	central.	Se	nenhum	botão	for	pressionado	
durante	15	segundos,	o	X-COM2	sairá	do	menu	de	voz	de	marcação	
rápida	e	voltará	ao	modo	stand-by.

Nota: 
1. Certifique-se de que tem o telemóvel e o auricular ligados para poder 

utilizar a função de marcação rápida.
2. A função de marcação rápida tem de ser configurada primeiro através da 

Smartphone App ou do Device Manager.

Resposta	 Toque	no	botão	central	ou	diga	"Hello"

Terminar Pressionar	o	botão	central	durante	2	segundos

Rejeitar	 Pressionar	o	botão	central	durante	2	segundos

Marcar Utilize	o	teclado	do	telemóvel

Marcação	rápida	 Pressionar	o	botão	(+)	durante	3	segundos

Marcação	por	voz	 Pressionar	o	botão	central	durante	3	segundos

Operações de botões de chamadas telefónicas

7.3 VOX Phone (Predefinição: ativado)
Pode	ativar	ou	desativar	a	funcionalidade	VOX	Phone	através	do	Device	
Manager	ou	da	Smartphone	App.	Se	esta	funcionalidade	estiver	ativada,	
pode	atender	chamadas	recebidas	dizendo	simplesmente	uma	palavra	
em	 voz	 alta,	 a	 menos	 que	 esteja	 ligado	 ao	 intercomunicador.	 Por	
exemplo,	quando	ouvir	uma	série	de	sinais	sonoros	para	uma	chamada	
recebida,	 pode	 atender	 o	 telefone	dizendo	 "Hello"	 ou	qualquer	 outra	
palavra	 em	 voz	 alta.	 No	 entanto,	 a	 funcionalidade	 VOX	 Phone	 não	
funciona	 se	 estiver	 ligado	 ao	 intercomunicador.	 Se	 este	modo	 estiver	
desativado,	tem	de	tocar	no	botão	central	para	atender	uma	chamada	
recebida.
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8 MÚSICA ESTÉREO

Pode	ouvir	música	estéreo	através	de	um	dispositivo	de	áudio	sem	fios	
Bluetooth.

8.1 Através de dispositivo de áudio sem fios Bluetooth
O	dispositivo	de	áudio	Bluetooth	tem	de	ser	emparelhado	com	o	X-COM2,	
seguindo	os	procedimentos	 "Emparelhamento	 com	dispositivo	 estéreo	
Bluetooth"	 descritos	 na	 secção 5.3.	 O	 X-COM2	 suporta	 o	 Perfil	 de	
Controlo	Remoto	de	Áudio/Vídeo	(AVRCP).	Por	isso,	se	o	dispositivo	de	
áudio	Bluetooth	também	suporta	o	AVRCP,	pode	utilizar	o	X-COM2	para	
controlar	remotamente	a	reprodução	de	música.	Não	só	pode	ajustar	o	
volume,	como	também	pode	utilizar	as	funções,	como	reproduzir,	pausa,	
faixa	 seguinte	 e	 faixa	 anterior.	 Se	 a	 funcionalidade	Audio	Multitasking	
estiver	 ativada,	 pode	 ouvir	 música	 enquanto	 conversa	 por	
intercomunicador.
1. Para	ajustar	o	volume,	toque	no	botão	(+)	ou	no	botão	(-).
2. Para	 reproduzir	 ou	 colocar	 a	 música	 em	 pausa,	 mantenha	

pressionado	o	botão	central	durante	1	segundo	até	ouvir	um	sinal	
sonoro	duplo.

3. Para	passar	para	a	faixa	seguinte	ou	para	a	faixa	anterior,	mantenha	
pressionado	o	botão	(+)	ou	o	botão	(-)	durante	1	segundo.

8.2 Partilha de música
Pode	partilhar	música	com	um	amigo	intercom	utilizando	música	estéreo	
Bluetooth	durante	uma	conversa	por	intercomunicador	de	dois	canais.
1. Entre	num	intercomunicador	de	dois	canais	e	pressione	o	botão	(-)	

durante	 3	 segundos	para	 começar	 a	 partilhar	música	 até	 ouvir	 a	
mensagem	de	voz	"Music sharing on".

2. Para	passar	para	a	faixa	seguinte	ou	para	a	faixa	anterior,	mantenha	
pressionado	o	botão	(+)	ou	o	botão	(-)	durante	1	segundo.

3. Para	terminar	a	partilha	de	música,	pressione	o	botão	(-)	durante	3	
segundos	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Music sharing off".

Consulte	a	secção 14	para	obter	mais	 informações	sobre	 ligações	de	
intercomunicação.

Nota: 
1. A funcionalidade Audio Multitasking tem de estar ativada para utilizar a 

partilha de música. Consulte a secção 18.1 para obter mais detalhes sobre 
a funcionalidade Audio Multitasking.

2. Tal como o seu amigo intercom, pode controlar remotamente a reprodução 
de música durante a partilha de música como, por exemplo, passar para a 
faixa seguinte e para a faixa anterior. 

3. Durante a partilha de música, quando recebe uma chamada, faz uma 
chamada ou ouve as instruções de voz passo a passo do GPS, a função é 
colocada em pausa.
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8.3 Controlo de volume inteligente 
(Predefinição: desativado)

Pode	 ativar	 ou	 desativar	 o	 controlo	 de	 volume	 inteligente	 através	 do	
Device	Manager	ou	da	Smartphone	App.	Ao	ativar	o	controlo	de	volume	
inteligente,	o	nível	do	volume	do	altifalante	muda	automaticamente	com	
base	 no	 nível	 do	 ruído	 ambiente.	 Para	 ativá-lo,	 defina	 a	 sensibilidade	
como	baixa,	média	ou	alta.

9 SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GPS

Se	emparelhar	um	GPS	Bluetooth	com	o	X-COM2,	tal	como	descrito	na	
secção	5.4,	"Emparelhamento	com	um	sistema	de	navegação	GPS	por	
Bluetooth",	pode	ouvir	as	instruções	de	voz	do	GPS	enquanto	conversa	
por	intercomunicador.	As	instruções	de	voz	do	GPS	não	interrompem	as	
conversas	via	intercomunicador.

Amigo intercomSmartphone X-COM2

GPS

Instrução  
de voz

Emparelhamento 
com GPS

Emparelhamento  
do intercomunicador 

Emparelhamento 
do telemóvel 

IntercomunicadorHFP

Intercomunicador e instrução de voz do GPS



24

X-COM2

10 SENA SR10, ADAPTADOR DE RÁDIO 
BIDIRECIONAL

Tal	como	descrito	na	secção 5.5,	pode	utilizar	um	rádio	bidirecional	e	o	
intercomunicador	 Bluetooth	 do	 X-COM2	 em	 simultâneo,	 utilizando	 o	
Sena	SR10,	um	adaptador	de	 rádio	bidirecional	Bluetooth,	 juntamente	
com	o	X-COM2.	O	áudio	recebido	do	rádio	bidirecional	não	interrompe	
uma	conversa	via	intercomunicador,	mas	ouve-se	de	fundo.	Este	aspeto	
é	 útil	 quando	 está	 a	 ter	 uma	 conversa	 via	 intercomunicador	 com	 o	
passageiro	do	banco	de	trás	e	usa	um	rádio	bidirecional	para	comunicar	
em grupo com outros motociclistas. 

Intercomunicador e rádio bidirecional

Smartphone

Rádio bidirecional

X-COM2
GPS

Detetor de radar

Emparelhamento 
do telemóvel

Emparelhamento  
do segundo  
telemóvel 

Intercomunicador
Emparelhamento

Áudio do
rádio bidirecional

Intercomunicador

Ligação
com fios

Ligação
com fios

Ligação
com fios

HFP
+

A2DP

Amigo intercom

Sena SR10
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11 RÁDIO FM

11.1 Ligar/desligar o rádio FM
Para	 ligar	 o	 rádio	 FM,	 mantenha	 pressionado	 o	 botão	 (-)	 durante	 1	
segundo	até	ouvir	sinais	sonoros	duplos	em	tom	intermédio.	Em	seguida,	
ouvirá	a	mensagem	de	voz	"FM on".	Para	desligar	o	rádio	FM,	mantenha	
pressionado	o	botão	(-)	durante	1	segundo	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	
"FM off".	 	Quando	desliga	o	X-COM2,	este	memoriza	a	frequência	da	
última	estação.	Quando	liga	o	X-COM2	e	liga	o	rádio	FM,	estará	a	tocar	
a	frequência	da	última	estação.

11.2 Estações memorizadas
Pode	ouvir	estações	memorizadas	enquanto	ouve	o	rádio	FM.	Pressione	
o	 botão	 central	 durante	 1	 segundo	 para	 ir	 para	 a	 próxima	 estação	
memorizada.

11.3 Procurar e guardar
"Seek"	 é	 a	 função	 que	 procura	 frequências,	 estação	 a	 estação.	 Para	
utilizar	a	função	"Seek",	siga	o	procedimento	abaixo:
1. Toque	duas	vezes	no	botão	(+)	para	procurar	as	estações	de	rádio	

para	a	 frente	ou	no	botão	 (-)	para	procurar	as	estações	de	 rádio	
para	trás.

2. Se	 o	 sintonizador	 encontrar	 uma	 estação	 enquanto	 procura	
frequências,	para	a	função	de	procura.

3. Para	guardar	a	estação	atual,	pressione	o	botão	central	durante	3	
segundos	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Preset (#)".

4. Toque	no	botão	 (+)	 ou	no	botão	 (-)	 para	 selecionar	 o	 número	de	
memorização	que	pretende	atribuir	a	essa	estação	específica.	Pode	
guardar	até	10	estações	memorizadas.	(Para	cancelar	a	operação	
de	 memorização,	 aguarde	 aproximadamente	 10	 segundos.	 Em	
seguida,	ouvirá	"Save preset cancelled".	Também	pode	tocar	no	
botão	(+)	ou	no	botão	(-)	até	ouvir	"Cancel".	Pressione	o	botão	(+)	
durante	 1	 segundo	 para	 confirmar	 o	 cancelamento.	 Em	 seguida,	
ouvirá	"Save preset cancelled".)

5. Para	 guardar	 a	 estação	 atual,	 pressione	 o	 botão	 (+)	 durante	 1	
segundo.	 Em	 seguida,	 ouvirá	 a	mensagem	de	 voz	 "Save preset 
(#)".

6. Para	eliminar	a	estação	guardada	no	número	memorizado,	pressione	
o	botão	(-)	durante	1	segundo.	Em	seguida,	ouvirá	a	mensagem	de	
voz	"Delete preset (#)".
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Nota: 
1. Pode guardar estações FM em memorizações antes de utilizar o rádio FM. 

Ligue o X-COM2 ao seu PC e abra o Device Manager. Permite-lhe guardar 
até 10 memorizações de frequências de estações FM no menu de definições 
do X-COM2. Pode executar a mesma operação utilizando a Smartphone 
App.

2. Pode atender uma chamada recebida e conversar por intercomunicador 
enquanto ouve o rádio FM.

11.4 Sintonizar e guardar
"Scan"	 é	 a	 função	 que	 pesquisa	 automaticamente	 frequências	 de	
estações,	a	partir	da	frequência	atual	para	a	frente.	Para	utilizar	a	função	
de	pesquisa,	siga	os	procedimentos	abaixo:
1. Mantenha	pressionado	o	botão	(+)	durante	1	segundo.	Em	seguida,	

a	frequência	de	estação	atual	move-se	para	a	frente	para	encontrar	
outras	frequências	de	estações.

2. Se	o	sintonizador	encontrar	uma	estação,	mantém-se	na	frequência	
da	 estação	 durante	 8	 segundos	 e,	 em	 seguida,	 pesquisa	 a	
frequência	de	estação	seguinte.

3. A	função	de	pesquisa	para	quando	pressiona	o	botão	(+)	durante	
1	segundo.

4. Para	guardar	uma	estação	enquanto	pesquisa	 frequências,	 toque	
no	botão	central	quando	estiver	nessa	estação.	Ouvirá	a	mensagem	
de	voz	"Save preset (#)".	O	estação	será	guardada	como	o	número	
de	memorização	seguinte.

5. Todas	as	estações	memorizadas	durante	a	pesquisa	irão	substituir	
as	estações	memorizadas	anteriormente.

11.5 Memorização temporária
Com	 a	 função	 de	 memorização	 temporária,	 pode	 memorizar	
temporariamente	 as	 estações	 de	 forma	 automática,	 sem	 alterar	 as	
estações	que	já	estão	memorizadas.	Toque	no	botão	(+)	três	vezes	para	
pesquisar	 automaticamente	 10	 estações	 de	memorização	 temporária.	
As	estações	de	memorização	temporária	serão	limpas	quando	desligar	
o sistema.
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11.7 Definição RDS AF (Predefinição: desativada)
Pode	ativar	ou	desativar	a	definição	RDS	AF	através	do	Device	Manager	
ou	da	Smartphone	App.	A	definição	RDS	AF	permite	que	um	recetor	volte	
a	sintonizar	para	a	segunda	localização	de	frequência	quando	o	primeiro	
sinal	 se	 tornar	 demasiado	 fraco.	Com	a	definição	RDS	AF	 ativada	 no	
recetor,	 pode	 ser	 utilizada	 uma	 estação	 de	 rádio	 com	 mais	 de	 uma	
frequência.

11.8 Guia de estações FM (Predefinição: ativado)
Pode	 ativar	 ou	 desativar	 o	 guia	 de	 estações	 FM	 através	 do	 Device	
Manager	ou	da	Smartphone	App.	Quando	o	guia	de	estações	FM	está	
ativado,	as	frequências	de	estações	FM	são	dadas	por	mensagens	de	
voz	à	medida	que	seleciona	as	estações	memorizadas.	Quando	o	guia	
de	estações	FM	está	desativado,	as	mensagens	de	voz	nas	frequências	
de	estações	FM	não	serão	dadas	à	medida	que	seleciona	as	estações	
memorizadas.

11.6 Seleção de região
Pode	 selecionar	 a	 região	 adequada	 da	 frequência	 FM	 no	 Device	
Manager.	Com	a	definição	de	região,	pode	otimizar	a	função	de	procura	
para	evitar	gamas	de	frequências	desnecessárias.

Região Gama de frequência Passo

Mundial 76,0	~	108,0	MHz ±	100	kHz

Américas 87,5	~	107,9	MHz ±	200	kHz

Ásia 87,5	~	108,0	MHz ±	100	kHz

Austrália 87,5	~	107,9	MHz ±	200	kHz

Europa 87,5	~	108,0	MHz ±	100	kHz

Japão 76,0	~	95,0	MHz ±	100	kHz
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12 COMANDO DE VOZ

O	 comando	 de	 voz	 do	 X-COM2	 permite-lhe	 executar	 determinadas	
operações	utilizando	apenas	a	sua	voz.	Pode	controlar	o	X-COM2	de	um	
modo	completamente	mãos-livres	utilizando	o	reconhecimento	de	voz.	A	
função	de	comando	de	voz	funciona	apenas	com	comandos	em	inglês.

Procedimento de comando de voz:
1. Existem	duas	formas	de	entrar	no	modo	de	comando	de	voz.	A	forma	

mais	simples	é	tocar	no	botão	central	e	no	botão	(-)	simultaneamente.	
Outra	forma	é	dizer,	"Hello Sena"	durante	o	modo	stand-by.

2. Enuncie	um	dos	comandos	de	voz	da	tabela	abaixo:

Estado do modo Função Comando de voz

Stand-by/ 
intercomunicador

Iniciar/Terminar	cada	
intercomunicação

"Intercom  
[one, two, … , nine]"

Terminar	todas	as	inter-
comunicações

"End intercom" 

Chamar	última	interco-
municação

"Last intercom"

Intercomunicação	de	
grupo

“Group intercom”

Emparelhamento	do	
intercomunicador

“Pairing intercom”

Cancelar	operações "Cancel"
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Estado do modo Função Comando de voz

Stand-by/música/ 
rádio	FM

Reproduzir/pausar	a	
música

"Music" ou "Stereo"

Ligar/desligar	o	rádio	FM	 "FM radio"

Verificar	a	bateria "Check battery"

Marcação	rápida
"Speed dial  

[one, two, three]"

Remarcar	a	última	
chamada

"Redial"

Ajuda	do	comando	de	
voz

"What can I say?"

Verificar	os	dispositivos	
ligados

"Connected  
devices"

Menus	de	configuração "Configuration"

Música/rádio	FM

Faixa	seguinte	(música)/
memorização	seguinte	

(rádio	FM)
"Next"

Faixa	anterior	(música)/
memorização	anterior	

(rádio	FM)
"Previous"

Parar	música/rádio	FM "Stop"

Nota: 
1. O desempenho do comando de voz pode variar em função das condições 

ambientais, incluindo velocidade de marcha, tipo de capacete e ruído 
ambiente. Para melhorar o desempenho, minimize o ruído do vento no 
microfone, utilizando a esponja grande do microfone e fechando a viseira.

2. Para ativar o comando de voz durante funções que não estejam em stand-
by, toque no botão central e no botão (-) simultaneamente.

12.1 Definição de comando de voz (Predefinição: ativada)
Pode	ativar	ou	desativar	o	Comando	de	voz	através	do	Device	Manager	
ou	da	Smartphone	App.	Quando	o	Comando	de	voz	está	ativado,	pode	
utilizar	 a	 sua	 voz	 para	 dar	 um	 comando,	 de	 forma	 a	 que	 o	 sistema	
Bluetooth	execute	determinadas	operações	num	modo	completamente	
mãos-livres.	Se	o	Comando	de	 voz	estiver	desativado,	 terá	de	operar	
todas	as	funções	com	os	botões	no	sistema	Bluetooth.
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13 EMPARELHAMENTO DO 
INTERCOMUNICADOR

13.1 Emparelhamento com outros auriculares X-COM2 
para conversação via intercomunicador

O	 X-COM2	 pode	 ser	 emparelhado	 com	 outros	 auriculares	 (até	 nove)	
para	conversação	via	intercomunicador	Bluetooth.
1. Ligue	 os	 dois	 auriculares	 X-COM2	 (A	 e	 B)	 que	 gostaria	 de	

emparelhar.
2. Mantenha	pressionado	o	botão	central	dos	dois	sistemas	Bluetooth	

durante	 8	 segundos	 até	 que	 os	 LED	 vermelhos	 de	 ambas	 as	
unidades	comecem	a	piscar	rapidamente.	Irá	ouvir	a	mensagem	de	
voz	"Intercom pairing".

3. Basta	tocar	no	botão	central	de	qualquer	um	dos	dois	auriculares	A	
ou	B	(não	importa	se	escolhe	A	ou	B)	e	esperar	até	que	os	LED	de	
ambos	os	auriculares	fiquem	azul	e	a	ligação	de	intercomunicação	
seja	 estabelecida	 automaticamente.	 Os	 dois	 auriculares	 X-COM2	
A	 e	 B	 são	 emparelhados	 um	 com	 o	 outro	 para	 conversa	 via	
intercomunicador.	 Se	 o	 processo	 de	 emparelhamento	 não	 for	
concluído	dentro	de	um	minuto,	o	X-COM2	volta	ao	modo	stand-by.

Emparelhar A e B

A

B C D J

4. Pode	emparelhar	com	até	nove	auriculares.	Para	emparelhar	com	
mais	auriculares,	como	A	e	C,	A	e	D,	etc.,	basta	seguir	o	mesmo	
procedimento	descrito	acima.

Emparelhar A e C

A

B C D J

Emparelhar A e D

A

B C D J
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5. A	 sequência	 de	 emparelhamento	 do	 intercomunicador	 é	 "Último 
a chegar, primeiro a ser atendido".	 Se	um	auricular	 tiver	 vários	
auriculares	 emparelhados	 para	 conversa	 por	 intercomunicador,	
o	 último	 auricular	 emparelhado	 é	 definido	 como	primeiro amigo 
intercom.	 O	 amigo	 intercomunicador	 anterior	 passa	 a	 ser	 o	
segundo amigo intercom e terceiro amigo intercom.

Nota: 
1. Por exemplo, depois dos procedimentos de emparelhamento descritos 

acima, o auricular D é o primeiro amigo intercom do auricular A. O 
auricular é o segundo amigo intercom do auricular A e o auricular B é o 
terceiro amigo intercom do auricular A.

2. Se quiser cancelar o emparelhamento, toque duas vezes no botão central 
durante o emparelhamento.

13.2 Emparelhamento com outros modelos de auriculares 
Sena para conversação via intercomunicador

O	 X-COM2	 pode	 ser	 emparelhado	 com	 todos	 os	 outros	 modelos	 de	
auriculares	 Sena,	 como	 o	 SMH10	 e	 o	 SMH5,	 para	 conversa	 por	
intercomunicador.	Siga	os	mesmos	procedimentos	descritos	acima	para	
emparelhar com estes modelos de auriculares.

Nota: 
O SMH5 não está preparado para intercomunicação multicanal com o X-COM2 
ou o SMH10. O SMH5 tem uma capacidade limitada de intercomunicação de 
dois canais com outros SMH5 ou com outros auriculares Sena, como o SMH10.
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14 INTERCOMUNICAÇÃO DE DOIS CANAIS E 
MULTICANAL 

14.1 Intercomunicação de dois canais
1. Para	 iniciar	 uma	 conversa	 via	 intercomunicador	 com	 qualquer	

um	dos	amigos	por	 intercomunicador,	utilize	o	botão	central	ou	o	
comando	de	voz.	Toque	uma	vez	para	 iniciar	a	 intercomunicação	
com o primeiro amigo intercom	e	 toque	duas	vezes	para	 iniciar	
a	intercomunicação	com	o	segundo amigo intercom.	Para	iniciar	
a	 intercomunicação	 com	 o	 terceiro amigo intercom	 e	 acima,	
toque	três	vezes	para	entrar	no	modo	de	seleção	de	amigo.	Toque	
no	botão	(+)	ou	no	botão	(-)	para	selecionar	um	amigo	e	toque	no	
botão	 central	mais	 uma	 vez	para	 iniciar	 a	 intercomunicação	 com	
esse amigo.

2. Para	 terminar	 uma	 conversa	 via	 intercomunicador,	 utilize	 o	 botão	
central	ou	os	comandos	de	voz.	Pressione	o	botão	central	durante	
1	 segundo	 para	 terminar	 qualquer	 intercomunicação	 ou	 utilize	
o	 comando	 de	 voz	 "End intercom".	 Em	 alternativa,	 pode	 tocar	
uma	vez	para	terminar	a	intercomunicação	com	o	primeiro amigo 
intercom	e	tocar	duas	vezes	para	terminar	a	intercomunicação	com	
o segundo amigo intercom.	Para	terminar	a	intercomunicação	com	

o terceiro amigo intercom	e	acima,	 toque	 três	vezes	para	entrar	
no	modo	de	seleção	de	amigo.	Toque	no	botão	(+)	ou	no	botão	(-)	
para	selecionar	um	amigo	e	 toque	mais	uma	vez	para	 terminar	a	
intercomunicação	com	esse	amigo.	Além	disso,	utilize	o	comando	de	
voz	"Intercom [four ~ nine]"	para	terminar	cada	intercomunicação.

1.º amigo 
intercom

2.º amigo 
intercom 3.º	~	9.º	amigo	intercom

Iniciar	
intercomunicação

Tocar	uma	
vez	no	botão	
central

Tocar	duas	
vezes	no	botão	

central

Tocar	três	vezes	no	botão	
central	→	Tocar	no	botão	
(+)	ou	no	botão	(-)	para	
selecionar	amigo	→	Tocar	
uma	vez	no	botão	central

Terminar	
intercomunicação

Tocar	uma	
vez	no	botão	
central

Tocar	duas	
vezes	no	botão	

central

Tocar	três	vezes	no	botão	
central	→	Tocar	no	botão	
(+)	ou	no	botão	(-)	para	
selecionar	amigo	→	Tocar	
uma	vez	no	botão	central

Terminar	qualquer	
intercomunicação Pressionar	o	botão	central	durante	1	segundo		

Iniciar e terminar intercomunicação de dois canais
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14.2 Intercomunicação multicanal

14.2.1   Iniciar intercomunicação entre três canais
O	utilizador	 (A)	pode	 ter	uma	 intercomunicação	entre	 três	canais	com	
outros	dois	amigos	que	tenham	o	X-COM2	(B	e	C),	estabelecendo	duas	
ligações	de	intercomunicação	em	simultâneo.
1. O	utilizador	(A)	tem	de	estar	emparelhado	com	outros	dois	amigos	

(B	e	C)	para	uma	intercomunicação	entre	três	canais.

(A)

(B)
Primeiro amigo Segundo amigo

(C)

Em
pa

re
lh
am

en
to

Em
parelham

ento

2. Inicie	uma	conversa	por	intercomunicador	com	um	dos	dois	amigos	
do	 seu	grupo	de	 intercomunicação.	 Por	 exemplo,	 o	 utilizador	 (A)	
pode	 iniciar	 uma	 conversa	 de	 intercomunicação	 com	 o	 amigo	
intercom	(B).	Ou	o	amigo	 intercom	(B)	pode	 iniciar	uma	chamada	
de	intercomunicação	consigo	(A).	

(A)

(B)
Primeiro amigo Segundo amigo

(C)
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3. O	segundo	amigo	intercom	(C)	pode	juntar-se	à	intercomunicação,	
fazendo	uma	chamada	de	 intercomunicação	para	si	 (A).	Também	
pode	(A)	conectar	o	segundo	amigo	intercom	(C).

(A)

(B)
Primeiro amigo Segundo amigo

(C)

4. Agora,	você	(A)	e	dois	amigos	intercom	X-COM2	(B	e	C)	estão	a	ter	
uma	conversa	de	intercomunicador	de	três	canais.

(A)

(B)
Primeiro amigo Segundo amigo

(C)

14.2.2   Terminar intercomunicação de três canais
Quando	é	membro	participante	de	uma	intercomunicação	de	três	canais,	
pode	 terminar	 completamente	 a	 intercomunicação	 ou	 simplesmente	
desligar	 uma	 ligação	 de	 intercomunicação	 com	 um	 dos	 seus	 amigos	
intercom	ativos.
1. Pressione	 o	 botão	 central	 durante	 5	 segundos	 até	 ouvir	 sinais	

sonoros	duplos	para	 terminar	completamente	a	 intercomunicação	
de	 três	 canais.	 Termina	 ambas	 as	 ligações	 de	 intercomunicação	
com	(B)	e	(C).

2. Toque	uma	ou	duas	vezes	no	botão	central	para	desligar	a	ligação	
de	 intercomunicação	 com	 um	 dos	 dois	 amigos	 intercom.	 Por	
exemplo,	se	tocar	uma	vez	no	botão	central,	pode	terminar	apenas	
a	 ligação	 de	 intercomunicação	 com	 o	 primeiro	 amigo	 intercom	
(B).	No	entanto,	 ainda	 tem	a	 ligação	de	 intercomunicação	com	o	
segundo	amigo	intercom	(C).

Operação do botão central Resultado

Pressionar	durante	5	segundos Desliga	(B)	e	(C)

Tocar	uma	vez Desliga	(B)

Tocar	duas	vezes Desliga	(C)
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14.2.3   Iniciar intercomunicação de quatro canais
Pode	 ter	 uma	 intercomunicação	 com	 até	 sete	 outros	 utilizadores	 do	
X-COM2,	criando	uma	cadeia	de	intercomunicação.	Quem	está	no	topo	
e	no	fim	da	cadeia	pode	adicionar	novos	participantes.

Primeiro amigo
(B)

Segundo amigo
(C)

(A)

Por	exemplo,	se	tiver	uma	intercomunicação	de	três	canais	configurada,	
o	novo	participante	(D)	pode	ser	adicionado	a	(B),	o	topo	da	cadeia,	ou	
a	(C),	o	fim	da	cadeia.	Se	(D)	for	adicionado	a	(C),	(D)	passa	a	ser	o	novo	
fim	da	cadeia.	Se	(D)	for	adicionado	a	(B),	(D)	passa	a	ser	o	novo	topo	
da	cadeia.	Desta	forma,	uma	cadeia	de	intercomunicação	pode	ter	um	
total de oito pessoas. 

Primeiro amigo
(B)

Segundo amigo
(C)

(A)

Note	 que	 os	 amigos	 intercom	 de	 cada	 participante	 são	 aqueles	 que	
estão	adjacentes.

Nota: 
Para ter uma intercomunicação multicanal com mais de quatro participantes, 
tem de ativar a função Intercomunicação de oito canais. Consulte a secção 
18.5, "Intercomunicação de oito canais (Predefinição: desativada)" para obter 
mais informações.
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14.2.4   Terminar intercomunicação multicanal
Pode	 sair	 completamente	 da	 intercomunicação	multicanal	 ou	 desligar	
apenas	uma	parte	da	cadeia.
1. Pressione	 o	 botão	 central	 durante	 5	 segundos	 até	 ouvir	 sinais	

sonoros	 duplos	 para	 terminar	 a	 intercomunicação	 multicanal.	
Termina	 as	 ligações	 de	 intercomunicação	 entre	 si	 (A)	 e	 todos	 os	
participantes	na	cadeia.

2. Toque	uma	ou	duas	vezes	no	botão	central	para	desligar	a	ligação	
de	intercomunicação	entre	um	dos	dois	amigos	intercom.	Ao	tocar	
uma	vez,	desliga	a	ligação	de	intercomunicação	entre	si	(A)	e	(B).	
O	resto	da	ligação	da	cadeia	é	mantida.	Da	mesma	forma,	ao	tocar	
duas	vezes	irá	desligar	a	ligação	de	intercomunicação	entre	si	(A)	e	
(C),	mas	mantém	o	resto	das	ligações.	

Primeiro amigo
(B)

Segundo amigo
(C)

(A)

Tocar uma vez

Primeiro amigo
(B)

Segundo amigo
(C)

(A)

Tocar duas vezes

Operação do botão central Resultado

Pressionar	durante	 
5	segundos Desliga	todos	os	participantes

Tocar	uma	vez Desliga	os	participantes	encadeados	a	(B)

Tocar	duas	vezes Desliga	os	participantes	encadeados	a	(C)
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15 CHAMADA EM MODO DE CONFERÊNCIA 
DE TRÊS CANAIS COM PARTICIPANTE 
VIA INTERCOMUNICADOR

Pode	 fazer	uma	chamada	 telefónica	em	modo	de	conferência	de	 três	
canais,	 adicionando	 um	 amigo	 intercom	 à	 conversa	 de	 telemóvel.	
Durante	 uma	 chamada	 de	 telemóvel,	 faça	 uma	 chamada	 de	
intercomunicador	 para	 um	 dos	 amigos	 intercom,	 tocando	 no	 botão	
central	para	formar	uma	chamada	em	conferência	a	três	com	a	pessoa	
em	linha	no	telemóvel.	Para	desligar	o	intercomunicador	primeiro	e	voltar	
à	 sua	 chamada	 de	 telemóvel	 privada,	 termine	 o	 intercomunicador	
tocando	no	botão	central.	Para	terminar	a	chamada	de	telemóvel	primeiro	
e	 manter	 a	 conversa	 via	 intercomunicador,	 pressione	 o	 botão	 central	
durante	 2	 segundo	 ou	 aguarde	 que	 a	 pessoa	 em	 linha	 no	 telemóvel	
termine	a	chamada.

Iniciar Tocar	no	botão	central	durante	uma	chamada	de	
telemóvel

Terminar	intercomunicação	
primeiro Tocar	no	botão	central

Terminar	chamada	primeiro

Pressionar	o	botão	central	durante	2	segundos
                          ou
Esperar	que	a	pessoa	em	linha	termine	a	
chamada

Iniciar e terminar uma chamada em conferência de três canais
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16 GROUP INTERCOM

A	 função	 Group	 Intercom	 permite-lhe	 criar	 instantaneamente	 uma	
intercomunicação	multilateral	 com	 até	 oito	 participantes.	 Pode	 criar	 e	
iniciar	a	função	Group	Intercom	através	da	Smartphone	App.
1. Inicie	 a	 Smartphone	 App	 e	 aceda	 a	 "Group	 Setting",	 em	 "Group	

Intercom".
2. Procure	os	seus	amigos	e	selecione	até	sete	outras	pessoas	com	

quem	pretenda	formar	um	grupo.
3. Assinale	os	seus	amigos	e	toque	em	"Save	to	My	X-COM2"	no	ecrã.	
4. Toque	em	"Connect"	no	ecrã	ou	toque	no	botão	(+)	e	no	botão	(-)	em	

simultâneo	para	iniciar	a	função	Group	Intercom.
5. Quando	todos	os	sistemas	Bluetooth	estiverem	interligados,	 todos	

irão	ouvir	o	comando	de	voz	"Group Intercom connected".

6. Para	 terminar	 a	 função	Group	 Intercom,	 toque	 no	botão	 (+)	 e	 no	
botão	 (-)	 em	 simultâneo	 durante	 o	 Group	 Intercom.	 Irá	 ouvir	 a	
mensagem	de	voz	"Group intercom terminated".

Nota: 
Para utilizar a função Group Intercom com mais de quatro participantes, tem 
de ativar a função de Intercomunicação de oito canais. Consulte a secção 
18.5, "Intercomunicação de oito canais (Predefinição: desativada)" para obter 
mais informações.
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17 UNIVERSAL INTERCOM

Pode	 realizar	 uma	 conversa	 via	 intercomunicador	 com	 auriculares	
Bluetooth	que	não	sejam	da	Sena	através	da	função	Universal	Intercom.	
É	possível	ligar	auriculares	Bluetooth	que	não	sejam	da	Sena	ao	auricular	
Bluetooth	 Sena	 se	 suportarem	 o	 Perfil	 Mãos-livres	 (HFP)	 Bluetooth.	 A	
distância	de	alcance	pode	variar	consoante	o	desempenho	do	auricular	
Bluetooth	ao	qual	está	ligado.	Em	geral,	é	mais	curta	que	a	distância	de	
intercomunicação	normal	porque	utiliza	o	perfil	mãos-livres	Bluetooth.

17.1 Emparelhamento Universal Intercom
O	X-COM2	pode	ser	emparelhado	com	auriculares	Bluetooth	que	não	
sejam	da	Sena	para	conversação	via	intercomunicador	Bluetooth.	Só	é	
possível	emparelhar	o	X-COM2	com	um	auricular	Bluetooth	que	não	seja	
da	Sena.	Por	isso,	se	emparelhar	com	outro	auricular	Bluetooth	que	não	
seja	da	Sena,	a	lista	de	emparelhamento	anterior	será	removida.
1. Ligue	o	X-COM2	e	o	auricular	Bluetooth	de	outra	marca	com	o	qual	

pretende	emparelhar.
2. Mantenha	pressionado	o	botão	central	durante	12	segundos	para	

entrar	no	menu	de	configuração.	Toque	no	botão	(-)	três	vezes.	Irá	
ouvir	a	mensagem	de	voz	"Universal intercom pairing".	Pressione	
o	botão	central	para	entrar	no	modo	de	Emparelhamento	Universal	

Intercom.	O	LED	azul	irá	piscar	rapidamente	e	irá	ouvir	vários	sinais	
sonoros.	 Consulte	 a	 secção	 23.8,	 "Emparelhamento	 Universal	
Intercom"	para	obter	mais	informações.

3. Realize	a	operação	necessária	para	o	emparelhamento	mãos-livres	
no	 auricular	 Bluetooth	 que	 não	 seja	 da	 Sena	 (consulte	 o	manual	
do	 utilizador	 dos	 dispositivos	 que	 pretende	 utilizar).	 O	 X-COM2	
irá	 automaticamente	 realizar	 o	 emparelhamento	 com	 o	 auricular	
Bluetooth	que	não	seja	da	Sena	no	modo	de	emparelhamento.

17.2 Universal Intercom de dois canais
Pode	iniciar	a	ligação	Universal	Intercom	com	auriculares	Bluetooth	que	
não	sejam	da	Sena	com	o	mesmo	método	de	ligação	de	intercomunicação	
que	utiliza	entre	outros	auriculares	Sena.	Certifique-se	de	que	pode	tocar	
uma	vez	no	botão	central	para	iniciar	uma	conversa	via	intercomunicador	
com	o	primeiro	amigo	intercom,	tocar	duas	vezes	para	o	segundo	amigo	
intercom	e	tocar	três	vezes	para	o	terceiro	amigo	intercom.

Os	auriculares	Bluetooth	que	não	sejam	da	Sena	podem	iniciar	a	ligação	
Universal	Intercom	ativando	a	marcação	por	voz	ou	utilizando	a	operação	
de	remarcação.	Também	pode	desligar	a	ligação	existente	utilizando	a	
função	 de	 terminar	 chamada	 (consulte	 o	 manual	 do	 utilizador	 dos	
auriculares	para	obter	informações	sobre	as	funções	de	marcação	por	
voz,	remarcação	e	terminar	uma	chamada).



40

X-COM2

17.3 Universal Intercom de três canais
Pode	realizar	uma	 ligação	Universal	 Intercom	de	 três	canais	com	dois	
dispositivos	X-COM2	e	um	auricular	Bluetooth	de	outra	marca.
1. Para	a	intercomunicação	de	três	canais,	o	utilizador	(A)	tem	de	estar	

emparelhado	com	um	auricular	Bluetooth	que	não	seja	da	Sena	(B)	
e	outro	auricular	X-COM2	(C).

  

(A)

(B) (C)

Em
pa

re
lh
am

en
to Em

parelham
ento

2. Inicie	uma	conversa	via	intercomunicador	com	um	auricular	Bluetooth	
que	 não	 seja	 da	 Sena	 (B)	 do	 seu	 grupo	 de	 intercomunicação.	
Por	 exemplo,	 o	 utilizador	 (A)	 pode	 iniciar	 uma	 conversa	 via	
intercomunicador	com	um	auricular	Bluetooth	que	não	seja	da	Sena	
(B).	O	auricular	Bluetooth	que	não	seja	da	Sena	(B)	também	pode	
iniciar	uma	chamada	de	intercomunicador	consigo	(A).

  

(A)

(B) (C)

3. O	outro	 X-COM2	 (C)	 pode	 juntar-se	 à	 intercomunicação,	 fazendo	
uma	chamada	de	intercomunicador	para	si	(A).

  

(A)

(B) (C)
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4. Agora,	o	utilizador	(A),	o	auricular	Bluetooth	de	outra	marca	(B)	e	o	
outro	X-COM2	(C)	estão	a	ter	uma	intercomunicação	em	três	canais.

  

(A)

(B) (C)

5. Pode	 desligar	 a	 ligação	 Universal	 Intercom	 de	 três	 canais	 da	
mesma	 forma	 que	 faz	 numa	 intercomunicação	 em	 três	 canais	
normal.	Consulte	a	secção	14.2.2,	 "Terminar	 intercomunicação	de	
três	canais".

17.4 Universal Intercom de quatro canais
Pode	realizar	uma	ligação	Universal	Intercom	em	quatro	canais	através	
de	 uma	 de	 duas	 configurações:	 1)	 três	 auriculares	 X-COM2	 e	 um	
auricular	Bluetooth	que	não	seja	da	Sena	ou	2)	dois	auriculares	X-COM2	
e	dois	auriculares	Bluetooth	que	não	sejam	da	Sena.	

Poderá	 ter	 outras	 duas	 configurações	 para	 o	 Universal	 Intercom	 em	
quatro	canais:	1)	o	seu	auricular	(A),	um	auricular	Bluetooth	que	não	seja	
da	Sena	(B),	outro	X-COM2	(C)	e	um	auricular	Bluetooth	que	não	seja	da	
Sena	(D),	2)	o	seu	auricular	(A),	um	auricular	Bluetooth	que	não	seja	da	
Sena	(B)	e	dois	outros	auriculares	X-COM2	(C	e	D).	Pode	fazer	a	chamada	
Universal	Intercom	em	quatro	canais	da	mesma	forma	que	uma	chamada	
de	intercomunicador	de	quatro	canais	normal.
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17.4.1   Universal Intercom de quatro canais – Exemplo 1
Dois	auriculares	X-COM2	(A	e	C)	e	dois	auriculares	Bluetooth	que	não	
sejam	da	Sena	(B	e	D)
1. O	utilizador	(A)	pode	iniciar	uma	conversa	via	intercomunicador	com	

o	auricular	Bluetooth	que	não	seja	da	Sena	(B).

  (B) (D)

(A) (C)

2. O	outro	 X-COM2	 (C)	 pode	 juntar-se	 à	 intercomunicação,	 fazendo	
uma	chamada	de	intercomunicador	para	si	(A).

  (B) (D)

(A) (C)

3. O	 auricular	 Bluetooth	 que	 não	 seja	 da	 Sena	 (D)	 pode	 juntar-se	
à	 intercomunicação	 de	 três	 canais	 fazendo	 uma	 chamada	 de	
intercomunicador	para	o	X-COM2	(C).

  (B) (D)

(A) (C)
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4. Agora,	 os	dois	auriculares	X-COM2	 (A	e	C)	e	os	dois	auriculares	
Bluetooth	que	não	sejam	da	Sena	(B	e	D)	estão	ligados	através	de	
uma	ligação	Universal	Intercom	de	quatro	canais.

  (B) (D)

(A) (C)

Pode	 desligar	 uma	 ligação	 Universal	 Intercom	 de	 quatro	 canais	 da	
mesma	forma	que	faz	numa	intercomunicação	em	quatro	canais	normal.	
Consulte	a	secção	14.2.4,	"Terminar	intercomunicação	multicanal".

17.4.2   Universal Intercom de quatro canais – Exemplo 2
Três	auriculares	X-COM2	(A,	C	e	D)	e	um	auricular	Bluetooth	que	não	
seja	da	Sena	(B).	O	procedimento	é	idêntico	ao	do	exemplo	1	descrito	na	
secção 17.4.1.

  (B) (D)

(A) (C)
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18 DEFINIÇÕES ADICIONAIS DO 
INTERCOMUNICADOR

18.1 Audio Multitasking™ (Predefinição: ativada)
Pode	ativar	ou	desativar	o	Audio	Multitasking	através	do	Device	Manager	
ou	 da	 Smartphone	 App.	 O	 Audio	 Multitasking	 permite-lhe	 ter	 uma	
conversa	via	intercomunicador	ao	mesmo	tempo	que	ouve	música,	rádio	
FM	ou	instruções	do	GPS.	O	áudio	é	reproduzido	no	fundo	num	volume	
baixo	sempre	que	existe	uma	conversa	via	intercomunicador	e	voltará	ao	
volume	 normal	 quando	 a	 conversa	 terminar.	 Se	 esta	 funcionalidade	
estiver	desativada,	qualquer	intercomunicação	recebida	ou	estabelecida	
irá	interromper	o	canal	de	áudio.

18.2 Sensibilidade de sobreposição 
intercomunicador-áudio (Predefinição: 6)

Pode	 ajustar	 a	 Sensibilidade	de	 sobreposição	 intercomunicador-áudio	
através	 do	 Device	 Manager	 ou	 da	 Smartphone	 App.	 O	 volume	 da	
música,	do	 rádio	FM	e	do	GPS	diminuirá	para	 reproduzir	no	 fundo	se	
estiver	a	ter	uma	conversa	via	intercomunicador	enquanto	o	áudio	está	a	
tocar.	Pode	ajustar	a	sensibilidade	do	intercomunicador	para	ativar	este	
modo	de	áudio	de	fundo.	O	nível	1	tem	a	sensibilidade	mais	baixa	e	o	
nível	10	tem	a	sensibilidade	mais	alta.

Nota: 
Se a sua voz não for mais alta do que a sensibilidade do nível selecionado, o 
áudio sobreposto não diminuirá.

18.3 Gestão do volume de sobreposição de áudio 
(Predefinição: desativada)

Pode	ativar	ou	desativar	a	Gestão	do	volume	de	sobreposição	de	áudio	
através	do	Device	Manager	ou	da	Smartphone	App.	O	áudio	sobreposto	
da	música,	do	rádio	FM	e	do	GPS	diminui	o	volume	sempre	que	existir	
uma	conversa	via	intercomunicador	em	curso.	Se	a	Gestão	do	volume	de	
sobreposição	 de	 áudio	 estiver	 ativada,	 o	 nível	 de	 volume	 do	 áudio	
sobreposto	não	diminuirá	durante	uma	conversa	via	intercomunicador.

18.4 Intercomunicação HD (Predefinição: ativada)
Pode	 ativar	 ou	 desativar	 a	 Intercomunicação	 HD	 através	 do	 Device	
Manager	 ou	 da	 Smartphone	 App.	 A	 Intercomunicação	 HD	melhora	 o	
áudio	 da	 intercomunicação	 de	 dois	 canais	 de	 uma	 qualidade	 normal	
para	 qualidade	 HD.	 A	 Intercomunicação	 HD	 será	 temporariamente	
desativada	quando	o	utilizador	entra	numa	intercomunicação	multicanal.	
Se	esta	funcionalidade	for	desativada,	o	áudio	da	intercomunicação	de	
dois	canais	mudará	para	a	qualidade	normal.
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18.5 Intercomunicação de oito canais 
(Predefinição: desativada)

Pode	ativar	ou	desativar	a	Intercomunicação	de	oito	canais	através	do	
Device	 Manager	 ou	 da	 Smartphone	 App.	 A	 desativação	 da	
Intercomunicação	 de	 oito	 canais	 otimiza	 o	 desempenho	 do	
intercomunicador	para	um	pequeno	grupo	de	até	quatro	participantes.	A	
ativação	da	Intercomunicação	de	oito	canais	otimiza	o	desempenho	do	
intercomunicador	para	um	grupo	maior	de	até	oito	participantes.

18.6 Advanced Noise Control™ (Predefinição: ativado)
Pode	ativar	ou	desativar	o	Advanced	Noise	Control	através	do	Device	
Manager	 ou	 da	 Smartphone	App.	Quando	 o	Advanced	Noise	Control	
está	 ativado,	 o	 ruído	 de	 fundo	 é	 reduzido	 durante	 uma	 conversa	 via	
intercomunicador.	Quando	está	desativado,	o	ruído	de	fundo	é	misturado	
com	a	sua	voz	durante	a	intercomunicação.

Nota: 
Se utilizar o X-COM2 com o Bluetooth Audio Pack para GoPro, só poderá ativar 
ou desativar esta funcionalidade durante a Gravação de voz normal. Esta 
funcionalidade é automaticamente desativada no modo de Gravação de voz 
Ultra HD (UHD).

19 CONTROLO REMOTO

Pode	 controlar	 remotamente	 o	 X-COM2	 por	 Bluetooth	 com	 o	 controlo	
remoto	 (vendido	em	separado).	Assim,	deixa	de	ser	necessário	 tirar	a	
mão	do	guiador	para	as	operações	dos	botões.	O	X-COM2	e	o	controlo	
remoto	têm	de	ser	emparelhados	antes	de	utilizar.
1. Ligue	o	X-COM2	e	o	controlo	remoto.	
2. Mantenha	pressionado	o	botão	central	durante	12	segundos	para	

entrar	no	menu	de	configuração.	Toque	no	botão	(-)	quatro	vezes.	
Irá	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Remote control pairing".	Toque	no	
botão	central	para	entrar	no	modo	de	Emparelhamento	de	controlo	
remoto.	O	LED	azul	irá	piscar	rapidamente	e	irá	ouvir	vários	sinais	
sonoros.	Consulte	 a	 secção	 23.7,	 "Emparelhamento	 com	 controlo	
remoto".

3. Entre	no	modo	de	emparelhamento	no	dispositivo	de	controlo	remoto.	
O	sistema	Bluetooth	irá	ligar-se	automaticamente	ao	dispositivo	de	
controlo	 remoto	 no	modo	de	 emparelhamento.	Quando	 estiverem	
corretamente	emparelhados,	ouvirá	a	mensagem	de	voz	"Remote 
control connected".
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20 PRIORIDADE DE FUNÇÕES

O	X-COM2	opera	na	seguinte	ordem	de	prioridade:		

(mais alta)	 Telemóvel

	 Modo	de	comando	de	voz

	 Intercomunicador

 Partilha	de	música	através	de	música	estéreo	por	Bluetooth

	 Rádio	FM

(Mais baixa)	 Música	estéreo	por	Bluetooth		

Uma	função	de	prioridade	mais	baixa	é	sempre	 interrompida	por	uma	
função	 de	 prioridade	 mais	 alta.	 Por	 exemplo,	 a	 música	 estéreo	 é	
interrompida	por	uma	chamada	de	intercomunicador	e	uma	conversa	via	
intercomunicador	 é	 interrompida	 por	 uma	 chamada	 de	 telemóvel	
recebida.

21 COMANDO DE VOZ

O	Comando	 de	 voz	 está	 ativado	 por	 predefinição.	 Pode	 desativar	 os	
comandos	de	voz	através	do	Device	Manager	ou	da	Smartphone	App,	
mas	os	seguintes	comandos	de	voz	estão	sempre	ativados.

•	Comandos	de	voz	para	o	menu	de	definições	de	configuração
•	Comandos	de	voz	para	o	indicador	de	nível	da	bateria
•	Comandos	de	voz	para	reposição	de	definições	de	fábrica
•	Comandos	de	voz	para	marcação	rápida
•	Comandos	de	voz	para	funções	do	rádio	FM
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22 SIDETONE

O	Sidetone	está	desativado	por	predefinição.	Pode	ativar	ou	desativar	o	
Sidetone	através	do	Device	Manager	ou	da	Smartphone	App.	Sidetone	é	
o	som	da	sua	própria	voz	tal	como	captado	pelo	microfone	do	sistema	
Bluetooth	 e	 reproduzido	 no	 seu	 ouvido,	 pelo	 seu	 próprio	 altifalante.	
Ajuda-o	 a	 falar	 naturalmente	 no	 volume	 correto	 de	 acordo	 com	 as	
diferentes	 condições	 de	 ruído	 no	 capacete.	 Se	 esta	 funcionalidade	
estiver	ativada,	poderá	ouvir	o	que	está	a	dizer	durante	uma	conversa	
por	intercomunicador	ou	chamada	telefónica.

23 DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO

Pode	definir	a	configuração	do	X-COM2	através	das	instruções	do	menu	
de	voz	abaixo.
1. Para	 entrar	 no	menu	 de	 configuração	 de	 voz,	 pressione	 o	 botão	

central	durante	12	segundos	até	ouvir	sinais	sonoros	duplos	em	tom	
alto.	Também	irá	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Configuration menu".

2. Toque	no	botão	(+)	ou	no	botão	(-)	para	navegar	entre	os	menus.	Irá	
ouvir	mensagens	de	voz	para	cada	um	dos	itens	de	menu	indicados	
abaixo.

3. Pode	ativar	ou	desativar	a	funcionalidade	ou	executar	o	comando	
ao	tocar	no	botão	central.	

4. Se	nenhum	botão	for	pressionado	durante	10	segundos,	o	X-COM2	
sairá	da	configuração	e	voltará	ao	modo	stand-by.	

5. Se	quiser	sair	da	configuração	 imediatamente,	 toque	no	botão	 (-)	
até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Exit configuration"	e,	em	seguida,	
toque	no	botão	central.
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(-) Botão

ou

 

(+) Botão

 
Toque

Emparelhamento com telemóvel

Emparelhamento com segundo telemóvel

Emparelhamento com GPS

Emparelhamento seletivo com telemóvel

Emparelhamento seletivo com multimédia

Eliminar todos os emparelhamentos

Emparelhamento com controlo remoto

Emparelhamento Universal Intercom

Repor definições de fábrica

Sair da configuração

O	comando	de	voz	para	cada	item	de	menu	é	o	seguinte:

(1) Emparelhamento com telemóvel (6)  Eliminar todos os 
emparelhamentos

(2)  Emparelhamento com segundo 
telemóvel

(7)  Emparelhamento com controlo 
remoto

(3) Emparelhamento com GPS (8)  Emparelhamento Universal 
Intercom

(4)  Emparelhamento seletivo com 
telemóvel

(9) Repor definições de fábrica

(5)  Emparelhamento seletivo com 
multimédia

(10) Sair da configuração
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23.1 Emparelhamento com telemóvel

Comando	de	voz "Phone pairing"

Predefinição	de	fábrica N/D

Para	entrar	no	modo	de	emparelhamento	com	telemóvel,	toque	no	botão	
(+)	 ou	 no	 botão	 (-)	 até	 ouvir	 a	 mensagem	 de	 voz	 "Phone pairing". 
Consulte	a	secção	5.1,	"Emparelhamento	com	telemóvel" para obter mais 
informações	sobre	o	emparelhamento	com	telemóvel.	Se	tocar	no	botão	
(+)	 ou	 no	 botão	 (-),	 pode	 sair	 do	 modo	 de	 emparelhamento	 com	
telemóvel.

23.2 Emparelhamento com segundo telemóvel

Comando	de	voz "Second mobile  
phone pairing"

Predefinição	de	fábrica N/D

Para	entrar	no	modo	de	emparelhamento	com	segundo	telemóvel,	toque	
no	 botão	 (+)	 ou	 no	 botão	 (-)	 até	 ouvir	 a	mensagem	de	 voz	 "Second 
mobile phone pairing".	Consulte	a	secção	5.2,	"Emparelhamento	com	
segundo	telemóvel"	para	obter	mais	informações	sobre	o	emparelhamento	
com	o	segundo	telemóvel.	Se	tocar	no	botão	(+)	ou	no	botão	(-),	pode	
sair	do	modo	de	emparelhamento	com	o	segundo	telemóvel.

23.3 Emparelhamento com GPS

Comando	de	voz "GPS pairing"

Predefinição	de	fábrica N/D

Para	entrar	no	modo	de	emparelhamento	com	GPS,	toque	no	botão	(+)	
ou	no	botão	(-)	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"GPS pairing".	Consulte	a	
secção	5.4.1,	"Emparelhamento	com	GPS"	para	obter	mais	informações	
sobre	o	emparelhamento	com	GPS.	Se	tocar	no	botão	(+)	ou	no	botão	(-),	
pode	sair	do	modo	de	emparelhamento	com	GPS.

23.4 Emparelhamento seletivo com telemóvel

Comando	de	voz "Phone selective pairing"

Predefinição	de	fábrica N/D

Para	entrar	no	modo	de	emparelhamento	seletivo	com	telemóvel,	toque	
no	 botão	 (+)	 ou	 no	 botão	 (-)	 até	 ouvir	 a	 mensagem	 de	 voz	 "Phone 
selective pairing".	Consulte	a	secção	6.2,	"Apenas	HFP	para	chamadas	
telefónicas"	 para	 obter	 mais	 informações	 sobre	 o	 emparelhamento	
seletivo	com	telemóvel.	Se	tocar	no	botão	(+)	ou	no	botão	(-),	pode	sair	
do	modo	de	emparelhamento	seletivo	com	telemóvel.
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23.5 Emparelhamento seletivo com multimédia

Comando	de	voz "Media selective pairing"

Predefinição	de	fábrica N/D

Para	entrar	no	modo	de	emparelhamento	seletivo	com	multimédia,	toque	
no	 botão	 (+)	 ou	 no	 botão	 (-)	 até	 ouvir	 a	 mensagem	 de	 voz	 "Media 
selective pairing".	 Consulte	 a	 secção	 6.1,	 "Apenas	 música	 estéreo	
A2DP"	 para	 obter	mais	 informações	 sobre	 o	 emparelhamento	 seletivo	
com	multimédia.	 Se	 tocar	 no	 botão	 (+)	 ou	 no	 botão	 (-),	 pode	 sair	 do	
modo	de	emparelhamento	seletivo	com	multimédia.

23.6 Eliminar todas as informações de emparelhamento 
Bluetooth

Comando	de	voz "Delete all pairings"

Predefinição	de	fábrica N/D

Executar Tocar	no	botão	central

Para	 eliminar	 todas	 as	 informações	 de	 emparelhamento	 Bluetooth	 do	
X-COM2,	toque	no	botão	(+)	ou	no	botão	(-)	até	ouvir	a	mensagem	de	
voz	"Delete all pairings"	e	toque	no	botão	central	para	confirmar.

23.7 Emparelhamento com controlo remoto

Comando	de	voz "Remote control pairing"

Predefinição	de	fábrica N/D

Executar Tocar	no	botão	central

Para	entrar	no	modo	de	emparelhamento	com	controlo	remoto,	toque	no	
botão	(+)	ou	no	botão	(-)	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Remote control 
pairing".	Em	seguida,	 toque	no	botão	central	para	entrar	no	modo	de	
emparelhamento	com	controlo	remoto.	O	auricular	sairá	automaticamente	
do	 menu	 de	 configuração.	 Consulte	 a	 secção 19 para obter mais 
informações	sobre	o	emparelhamento	com	controlo	remoto.

23.8 Emparelhamento Universal Intercom

Comando	de	voz "Universal intercom pairing"

Predefinição	de	fábrica N/D

Executar Tocar	no	botão	central

Para	entrar	no	modo	de	emparelhamento	com	Universal	Intercom,	toque	
no	botão	(+)	ou	no	botão	(-)	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Universal 
intercom pairing".	Em	seguida,	toque	no	botão	central	para	entrar	no	
modo	 de	 emparelhamento	 com	 Universal	 Intercom.	 O	 auricular	 sairá	
automaticamente	do	menu	de	configuração.	Consulte	a	secção 17 para 
obter	mais	informações	sobre	o	Universal	Intercom.
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23.9 Repor definições de fábrica

Comando	de	voz "Factory reset"

Predefinição	de	fábrica N/D

Executar Tocar	no	botão	central

Para	restaurar	as	predefinições	de	fábrica	do	X-COM2,	toque	no	botão	
(+)	ou	no	botão	(-)	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Factory reset"	e	toque	
no	botão	central	para	confirmar.	O	X-COM2	desliga-se	com	a	mensagem	
de	voz	"Headset reset, good-bye".

23.10 Sair do menu de configuração de voz

Comando	de	voz "Exit configuration"

Predefinição	de	fábrica N/D

Executar Tocar	no	botão	central

Para	sair	do	menu	de	configuração	de	voz	e	voltar	ao	modo	stand-by,	
toque	no	botão	(+)	ou	no	botão	(-)	até	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Exit 
configuration"	e	toque	no	botão	central	para	confirmar.

Tocar no botão (+) ou no botão (-) Tocar no botão central

Emparelhamento com telemóvel Nada

Emparelhamento com segundo telemóvel Nada

Emparelhamento com GPS Nada

Emparelhamento seletivo com telemóvel Nada

Emparelhamento seletivo com multimédia Nada

Eliminar todos os emparelhamentos Executar

Emparelhamento com controlo remoto Executar

Emparelhamento Universal Intercom Executar

Repor definições de fábrica Executar

Sair da configuração Executar
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24 REPOR AS PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA

1. Para	restaurar	as	predefinições	de	fábrica	do	X-COM2,	pressione	o	
botão	central	durante	12	segundos	até	ouvir	sinais	sonoros	duplos	
em	tom	alto.	Irá	ouvir	a	mensagem	de	voz	"Configuration menu".

2. Toque	 no	 botão	 (-)	 duas	 vezes.	 Irá	 ouvir	 a	 mensagem	 de	 voz	
"Factory reset".

3. Passados	 5	 segundos,	 toque	 no	 botão	 central	 para	 confirmar	 a	
reposição.	O	auricular	será	restaurado	com	a	definição	de	fábrica	e	
desligado	automaticamente.	Ouvirá	a	mensagem	de	voz	"Headset 
reset, good-bye".

25 REINICIAR DISPOSITIVO

Quando	 o	 X-COM2	 não	 estiver	 a	 funcionar	 corretamente	 ou	 estiver	 a	
falhar	 por	 qualquer	 razão,	 pode	 reiniciar	 o	 dispositivo	 carregando	 no	
botão	de	reiniciação	em	forma	de	furo,	que	se	encontra	ao	lado	da	porta	
de	atualização	de	firmware	e	de	carregamento	CC.	 Insira	um	clipe	de	
papel	 no	 furo	 de	 reiniciação	 e	 pressione	 ligeiramente	 o	 botão	 de	
reiniciação	durante	um	segundo.	O	X-COM2	será	desligado	e	 terá	de	
voltar	a	ligar	o	sistema	e	tentar	novamente.	No	entanto,	esta	ação	não	irá	
restaurar	as	predefinições	de	fábrica	do	auricular.

Módulo da bateria
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26 ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

O	X-COM2	suporta	a	função	de	atualização	de	firmware.	Visite	o	website	
do dispositivo em oem.sena.com/nexx/	para	verificar	as	transferências	
mais	recentes	de	software.

27 GUIA DE REFERÊNCIA DE OPERAÇÕES

Tipo Operação Comando de botão LED Bipe

Operações 
básicas

Ligar
Pressionar	o	botão	(+)	e	
o	botão	central	durante	 
1	segundo

Azul	
contínuo

Aumento	de	
bipes

Desligar Tocar	no	botão	(+)	e	no	
botão	central

Vermelho 
contínuo

Diminuição	de	
bipes

Ajuste do volume Tocar	no	botão	(+)	ou	no	 
botão	(-) - -

Comando	de	voz

Dizer	"Hello,	Sena"

Luz	verde -Tocar	no	botão	central	e	
no	botão	(-)

Telemóvel

Atender	uma	
chamada	telefónica Tocar	no	botão	central - -

Terminar/rejeitar	
chamada	telefónica

Pressionar	o	botão	
central	durante	 
2	segundos

- -

Marcação	por	voz
Pressionar	o	botão	
central	durante	 
3	segundos

- -

Marcador	rápido Pressionar	o	botão	(+)	
durante	3	segundos -

Sinal	sonoro	
único	em	tom	
intermédio

http://oem.sena.com/nexx/
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Tipo Operação Comando de botão LED Bipe

Música

Reproduzir/pausar	a	
música

Pressionar	o	botão	
central	durante	 
1	segundo

- -

Faixa	seguinte Pressionar	o	botão	(+)	
durante	1	segundo - -

Faixa	anterior Pressionar	o	botão	(-)	
durante	1	segundo - -

Rádio	FM

Ligar/desligar  
o	rádio	FM

Pressionar	o	botão	(-)	
durante	1	segundo -

Sinais	sonoros	
duplos em tom 
intermédio

Procurar	para	a	
frente

Tocar	duas	vezes	no	 
botão	(+) -

Vários	sinais	
sonoros	em	

tom alto

Procurar	para	trás Tocar	duas	vezes	no	 
botão	(-) -

Vários	sinais	
sonoros	em	

tom alto

Tipo Operação Comando de botão LED Bipe

Intercomunicador

Emparelhamento	do	
intercomunicador

Botão	central	durante	 
8	segundos

Piscar	
vermelho -

Tocar	no	botão	central -

Iniciar/terminar	
intercomunicação Tocar	no	botão	central - -

Terminar	todas	as	
intercomunicações

Pressionar	o	botão	
central	durante	 
5	segundos

Piscar	azul -

Iniciar	
intercomunicação	de	
grupo

Tocar	no	botão	(+)	e	no	
botão	(-) Luz	verde -

Terminar	
intercomunicação	de	
grupo

Tocar	no	botão	(+)	e	no	
botão	(-) - -



55

X-COM2
Português

CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES DE 
SEGURANÇA
Declaração de Conformidade FCC
Este	dispositivo	está	em	conformidade	com	a	parte	15	das	normas	da	
FCC.	A	operação	está	sujeita	às	duas	condições	seguintes:	

(1)	 Este	dispositivo	não	pode	causar	interferência	prejudicial,	e	
(2)	 Este	 dispositivo	 tem	 de	 aceitar	 qualquer	 interferência	 recebida,	

incluindo	interferência	que	possa	causar	operação	indesejada.	

Este	equipamento	foi	testado	e	está	em	conformidade	com	os	limites	dos	
dispositivos	digitais	de	Classe	B,	de	acordo	com	a	Parte	15	das	normas	
da	FCC.	Estes	 limites	 são	projetados	para	 fornecer	proteção	 razoável	
contra	 interferência	 prejudicial	 numa	 instalação	 residencial.	 Este	
equipamento	gera,	utiliza	e	pode	irradiar	energia	de	radiofrequência	e,	
se	 não	 for	 instalado	 e	 utilizado	 de	 acordo	 com	 as	 instruções,	 pode	
causar	interferência	prejudicial	nas	comunicações	via	rádio.	No	entanto,	
não	 há	 nenhuma	 garantia	 de	 que	 a	 interferência	 não	 ocorrerá	 numa	
instalação	 particular.	 Se	 este	 equipamento	 causar	 interferência	
prejudicial	 às	 comunicações	 de	 rádio	 ou	 televisão,	 o	 que	 pode	 ser	
determinado	ao	ligar	e	desligar	o	equipamento,	o	utilizador	é	encorajado	
a	 tentar	corrigir	a	 interferência	através	de	uma	ou	mais	das	seguintes	
medidas:

•	Reorientar	ou	reposicionar	a	antena	de	receção
•	Aumentar	a	separação	entre	o	equipamento	e	o	recetor
•	Ligar	o	equipamento	a	uma	tomada	num	circuito	diferente	daquele	ao	
qual	o	recetor	está	ligado.

•	 	Consulte	 o	 revendedor	 ou	 um	 técnico	 de	 rádio/TV	 experiente	 para	
obter ajuda.

Declaração de Exposição à RF da FCC
O	 valor	 de	 teste	 de	 absorção	 de	 energia	 mais	 elevado	 registado,	
segundo	esta	norma,	durante	a	certificação	do	produto	para	utilização	
ao	lado	da	cabeça,	com	uma	distância	de	separação	mínima	de	10	mm,	
é	de	0,76	W/Kg.	Este	transmissor	não	pode	ser	colocado	ou	operado	em	
conjunto	com	qualquer	outra	antena	ou	transmissor.
Este	produto	está	em	conformidade	com	os	requisitos	de	exposição	a	RF	
da	FCC	e	https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm	tem	
a	referência	ID	S7A-SP65	para	pesquisa	no	website	da	FCC.

Aviso FCC
Quaisquer	alterações	ou	modificações	no	equipamento	que	não	sejam	
expressamente	 aprovadas	 pela	 parte	 responsável	 pela	 conformidade	
podem	anular	a	autoridade	do	utilizador	de	utilizar	o	equipamento.

https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
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Declaração de Conformidade CE
Este produto tem marcação CE de acordo com as disposições 
da	Diretiva	relativa	aos	equipamentos	de	rádio	(2014/53/UE).	
Pelo	presente,	a	Sena	declara	que	o	tipo	de	equipamento	de	

rádio	SP65	está	em	conformidade	com	a	Diretiva	2014/53/UE.	Para	mais	
informações,	consulte	oem.sena.com/nexx/.
Este	dispositivo	pode	ser	operado	em,	pelo	menos,	um	Estado-Membro	
sem	 infringir	 os	 requisitos	 aplicáveis	 à	 utilização	 do	 espetro	 de	
radiofrequências.
Produto:	X-COM2
Modelo:	SP65
Alcance	de	RF	para	Bluetooth:	2	402	~	2	480	MHz
Potência	de	saída	máxima	(PIRE)	para	Bluetooth:	17,33	dBm

Declaração da Industry Canada
Este	 transmissor	 de	 rádio	 (identificar	 o	 dispositivo	 pelo	 número	 de	
certificação)	 foi	 aprovado	 pela	 Industry	 Canada	 para	 operar	 com	 os	
tipos	 de	 antena	 indicados	 abaixo,	 com	 o	 ganho	 máximo	 admissível	
indicado.	A	utilização	de	tipos	de	antena	não	incluídos	nesta	lista,	que	
tenham	um	ganho	superior	ao	ganho	máximo	indicado	para	esse	tipo,	é	
estritamente	proibida	com	este	dispositivo.
Este	dispositivo	está	em	conformidade	com	os	padrões	RSS	isentos	de	
licença	da	Industry	Canada.	A	operação	está	sujeita	às	duas	condições	
seguintes:

(1)	 Este	dispositivo	não	pode	causar	interferência.
(2)	 Este	 dispositivo	 tem	 de	 aceitar	 qualquer	 interferência,	 incluindo	

interferência	 que	 possa	 causar	 a	 operação	 indesejada	 do	
dispositivo.

Le	 présent	 appareil	 est	 conforme	 aux	 CNR	 d’Industrie	 Canada	
applicables	 auxappareils	 radio	 exempts	 de	 licence.	 L'exploitation	 est	
autorisée	 aux	 deux	 conditions	 suivantes	 :	 (1)	 l'appareil	 ne	 doit	 pas	
produire	de	brouillage,	et	(2)	l'utilisateur	de	l'appareil	doit	accepter	tout	
brouillage	 radioélectrique	 subi,	 même	 si	 le	 brouillage	 est	 susceptible	
d’en	compromettre	lefonctionnement.
Le	 présent	 appareil	 est	 conforme	 aux	 CNR	 d’Industrie	 Canada	
applicables	aux	appareils	radio	exempts	de	licence.	Son	fonctionnement	
est	soumis	aux	deux	conditions	suivantes	:

(1)	 Cet	appareil	ne	doit	pas	créer	d’interférences	préjudiciables.
(2)	 	Cet	appareil	doit	accepter	toute	interférence	reçue,	y	compris	celles	

causant	un	fonctionnement	indésirable.

http://oem.sena.com/nexx/
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Declaração de Exposição à RF da Industry Canada
O	equipamento	sob	teste	está	em	conformidade	com	o	teste	de	absorção	
de	 energia	 para	 a	 população	 em	 geral/os	 limites	 de	 exposição	 não	
controlados	na	diretiva	RSS-102	da	IC	e	foi	 testado	de	acordo	com	os	
métodos	 de	 medição	 e	 procedimentos	 especificados	 na	 diretiva	
IEEE1528.
Este	 equipamento	 deve	 ser	 instalado	 e	 operado	 com	 uma	 distância	
mínima	de	 1	 cm	entre	 o	 radiador	 e	 o	 seu	 corpo.	 Este	 dispositivo	 e	 a	
respetiva	 antena	 não	podem	ser	 instalados	 ou	 operados	 em	conjunto	
com	qualquer	outra	antena	ou	transmissor.

Licença Bluetooth 
A	 marca	 nominativa	 e	 os	 logótipos	 Bluetooth® são propriedade da 
Bluetooth	SIG,	Inc.	e	qualquer	utilização	de	tais	marcas	pela	Sena	é	feita	
mediante	 licença.	Outros	 nomes	 e	marcas	 comerciais	 pertencem	 aos	
respetivos	proprietários.
O	produto	está	conforme	com	e	adota	a	Especificação	Bluetooth® 4.1 e 
passou	com	sucesso	em	todos	os	testes	de	interoperabilidade	que	são	
descritos	 na	 especificação	Bluetooth®.	No	 entanto,	 não	 é	garantida	 a	
interoperabilidade	entre	o	dispositivo	e	outros	produtos	compatíveis	com	
Bluetooth®.

REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)
O	 símbolo	 do	 contentor	 de	 lixo	 com	 rodas	 barrado	 com	
uma	 cruz	 no	 produto,	 nos	 manuais	 ou	 na	 embalagem	
indica	 que	 todos	 os	 produtos	 elétricos	 e	 eletrónicos,	
baterias	 e	 carregadores	 devem	 ser	 eliminados	 em	
separado	 para	 recolha	 no	 fim	 da	 sua	 vida	 útil.	 Esta	
exigência	 aplica-se	 à	 União	 Europeia	 e	 a	 outras	 zonas	

onde	estejam	disponíveis	sistemas	de	recolha	seletiva	de	resíduos.	Para	
prevenir	possíveis	riscos	para	o	ambiente	e	a	saúde	humana	decorrentes	
da	eliminação	não	controlada	de	resíduos,	não	elimine	estes	produtos	
como	 lixo	doméstico	comum.	Deposite-o	num	ponto	de	 recolha	oficial	
para reciclagem.
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GARANTIA DO PRODUTO E ISENÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE
Garantia limitada
Garantia limitada
A	NEXX	garante	a	qualidade	do	produto	com	base	nas	especificações	
técnicas	indicadas	no	manual	do	produto	e	nos	dados	relativos	à	garantia	
do	produto.	A	garantia	aplica-se	apenas	ao	produto.	A	NEXX	não	será	
responsável	por	qualquer	perda,	dano	 físico	ou	perda	de	propriedade	
que	possa	resultar	da	utilização	do	produto,	para	além	de	peças	com	
defeito	ou	falhas	que	ocorram	devido	a	problemas	no	fabrico.

Período de garantia
A	NEXX	garante,	gratuitamente,	a	substituição	de	peças	com	defeito	ou	
falhas	que	possam	ter	ocorrido	devido	a	problemas	no	fabrico	por	um	
período	de	2	(dois)	anos	a	partir	da	data	de	compra	inicial.

Término
A	garantia	de	qualidade	do	produto	produz	efeitos	a	partir	da	data	de	
compra	inicial.	Além	disso,	a	garantia	de	qualidade	do	produto	termina	
quando	o	período	de	garantia	expirar.	No	entanto,	nos	seguintes	casos,	
a	garantia	será	terminada	prematuramente.

•	No	caso	de	o	produto	ter	sido	vendido	ou	transferido	para	terceiros.

•	No	caso	de	o	nome	do	fabricante,	número	de	série,	etiqueta	do	produto	
ou	outras	marcações	terem	sido	modificadas	ou	removidas.

•	No	caso	de	qualquer	pessoa	não	autorizada	 ter	 tentado	desmontar,	
reparar	ou	modificar	o	produto.	

Aviso e renúncia
Ao	 comprar	 e	 utilizar	 este	 produto,	 o	 utilizador	 renuncia	 a	 todos	 os	
direitos	legais	substanciais,	incluindo	qualquer	pedido	de	indemnização	
por	danos.	Por	conseguinte,	certifique-se	de	que	 lê	e	compreende	os	
seguintes	 termos	e	condições	antes	de	utilizar	o	produto.	A	utilização	
deste	produto	constituirá	o	consentimento	deste	acordo	e	a	perda	de	
direitos	a	qualquer	reclamação.	Caso	não	concorde	com	todos	os	termos	
e	 condições	deste	 acordo,	deve	devolver	 o	produto	para	 receber	 um	
reembolso.
1. O	utilizador,	 seus	herdeiros,	 representantes	 legais,	 sucessores	ou	

cessionários,	concordam	que	não	apresentarão,	de	forma	voluntária	
e	 permanente,	 qualquer	 pedido	 de	 ação	 judicial,	 reclamação,	
implementação,	 compensação	 ou	 ação	 similar	 à	 NEXX	 e	 à	 Sena	
Technologies,	Inc	("Sena")	com	respeito	a	qualquer	situação,	como	
dificuldade,	dor,	sofrimento,	incómodo,	perda,	lesão	ou	morte,	que	
possa	ocorrer	a	si	ou	a	terceiros	durante	a	utilização	deste	produto.

2. O	utilizador	 tem	 de	 compreender	 completamente	 e	 aceitar	 todos	
os	 riscos	 (incluindo	 os	 decorrentes	 de	 qualquer	 comportamento	
negligente	da	sua	parte	ou	de	terceiros)	que	possam	surgir	durante	
a	utilização	deste	produto.
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3. O	utilizador	é	responsável	por	garantir	que	a	sua	condição	médica	
permite	a	utilização	do	produto	e	que	é	fisicamente	capaz	de	utilizar	
qualquer	dispositivo	que	possa	ser	utilizado	com	o	mesmo.	Além	
disso,	o	utilizador	tem	de	garantir	que	o	produto	não	limita	as	suas	
capacidades	e	que	é	capaz	de	utilizá-lo	em	segurança.

4. O	 utilizador	 tem	 de	 ser	 um	 adulto	 que	 possa	 assumir	 a	
responsabilidade	pela	utilização	do	produto.

5. O	utilizador	tem	de	ler	e	compreender	os	seguintes	avisos	e	alertas:

•	A	NEXX	e	a	Sena	em	conjunto	com	os	seus	funcionários,	diretores,	
parceiros,	 subsidiárias,	 representantes,	 agentes,	 empresas	 de	
apoio	e	fornecedores,	vendedores	exclusivos	da	NEXX	e	da	Sena	
(coletivamente	 designados	 por	 "a	 empresa")	 recomendam	 que,	
antes	de	utilizar	o	produto	e	dispositivos	semelhantes	de	qualquer	
marca,	 incluindo	 os	 seus	 modelos	 derivados,	 recolha	 todas	 as	
informações	relevantes	antecipadamente	e	que	esteja	totalmente	
preparado	 em	 termos	 de	 meteorologia,	 tráfego	 e	 condições	 de	
estrada.

•	Ao	utilizar	o	produto	durante	a	condução	de	qualquer	veículo	ou	
equipamento,	como	uma	mota,	scooter,	ciclomotor,	veículo	todo-o-
terreno	 ou	 moto-quatro	 (adiante	 designados	 por	 "meios	 de	
transporte"),	 tem	 de	 tomar	 todas	 as	 medidas	 de	 precaução	
independentemente	da	localização	de	tal	operação.

•	A	 utilização	 do	 produto	 na	 estrada	 pode	 causar	 riscos	 como	
fraturas,	incapacidade	grave	ou	morte.

•	Os	 fatores	 de	 risco,	 que	 podem	ocorrer	 durante	 a	 utilização	 do	
produto,	podem	dever-se	a	erros	do	fabricante,	dos	seus	agentes	
ou	de	terceiros	envolvidos	no	fabrico.

•	Os	 fatores	 de	 risco,	 que	 podem	ocorrer	 durante	 a	 utilização	 do	
produto,	podem	ser	imprevisíveis.	Por	conseguinte,	o	utilizador	tem	
de	assumir	total	responsabilidade	por	quaisquer	perdas	ou	danos	
causados	por	todos	os	fatores	de	risco	que	podem	ocorrer	durante	
a	utilização	do	produto.

•	Utilize	o	produto	com	bom	senso.	Nunce	utilize	o	produto	se	estiver	
sob	a	influência	de	álcool.

6. O	 utilizador	 tem	 de	 ler	 e	 compreender	 completamente	 todos	 os	
termos	 e	 condições	 dos	 direitos	 legais	 e	 avisos	 envolvidos	 na	
utilização	do	produto.	Além	disso,	a	utilização	do	produto	constitui	a	
aceitação	de	todos	os	termos	e	condições	respeitantes	à	renúncia	
de direitos.
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Exclusões da garantia
Razões das responsabilidades limitadas
Se	não	devolver	o	produto	depois	de	o	comprar,	o	utilizador	renuncia	a	
todos	 os	 direitos	 relacionados	 com	 responsabilidades,	 perdas,	
reclamações	e	pedidos	de	reembolso	de	despesas	(incluindo	honorários	
de	 advogados).	 Por	 conseguinte,	 a	 NEXX	 não	 será	 responsável	 por	
lesões	corporais,	morte	ou	por	qualquer	perda	ou	danos	nos	meios	de	
transporte,	bens	ou	ativos	que	pertençam	ao	utilizador	ou	a	 terceiros,	
que	possam	ter	ocorrido	durante	a	utilização	do	produto.	A	NEXX	não	
será,	ainda,	responsável	por	danos	substanciais	não	relacionados	com	a	
condição,	ambiente	ou	mau	funcionamento	do	produto.	Todos	os	riscos	
relacionados	 com	 a	 operação	 do	 produto	 dependem	 inteiramente	 do	
utilizador,	 independentemente	 de	 o	 dispositivo	 ser	 utilizado	 pelo	
comprador	original	ou	por	terceiros.

A	utilização	deste	produto	pode	violar	as	leis	locais	ou	nacionais.	Além	
disso,	o	utilizador	tem	de	estar	ciente	de	que	a	utilização	correta	e	segura	
do	produto	é	inteiramente	da	sua	responsabilidade.

Limitação da responsabilidade
NA	 MEDIDA	 DO	 PERMITIDO	 PELA	 LEI,	 A	 NEXX	 E	 OS	 SEUS	
FORNECEDORES	 RENUNCIAM	 A	 QUALQUER	 RESPONSABILIDADE,	
SEJA	 POR	 AÇÃO	 EM	 CONTRATO	 OU	 ATO	 ILÍCITO	 (INCLUINDO	
NEGLIGÊNCIA),	 POR	 DANOS	 ACIDENTAIS,	 CONSEQUENTES,	
INDIRETOS,	ESPECIAIS	OU	PUNITIVOS	DE	QUALQUER	ESPÉCIE,	OU	
POR	PERDA	DE	RENDIMENTOS	OU	LUCROS,	PERDA	DE	NEGÓCIO,	
PERDA	DE	INFORMAÇÕES	OU	DADOS,	OU	OUTRA	PERDA	FINANCEIRA	
RESULTANTE	 OU	 RELACIONADA	 COM	 A	 VENDA,	 INSTALAÇÃO,	
MANUTENÇÃO,	 UTILIZAÇÃO,	 DESEMPENHO,	 FALHA	 OU	
INTERRUPÇÃO	DOS	SEUS	PRODUTOS,	MESMO	QUE	A	NEXX	OU	O	
SEU	 REVENDEDOR	 AUTORIZADO	 TENHA	 SIDO	 AVISADA	 DA	
POSSIBILIDADE	DE	TAIS	DANOS,	E	LIMITA	A	SUA	RESPONSABILIDADE	
DE	REPARAÇÃO,	SUBSTITUIÇÃO	OU	REEMBOLSO	DO	PREÇO	PAGO	
PELO	 PRODUTO,	 A	 CRITÉRIO	 DA	 NEXX.	 ESTA	 RENÚNCIA	 DE	
RESPONSABILIDADE	POR	DANOS	NÃO	SERÁ	AFETADA	SE	QUALQUER	
REPARAÇÃO	MENCIONADA	NO	PRESENTE	NÃO	ALCANÇAR	A	SUA	
FINALIDADE	ESSENCIAL.	EM	TODO	O	CASO,	A	RESPONSABILIDADE	
TOTAL	DA	NEXX	OU	DOS	SEUS	REVENDEDORES	NÃO	EXCEDERÁ	O	
PREÇO	PAGO	PELO	PRODUTO.
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Renúncia de responsabilidades
Para	além	dos	danos	que	podem	ocorrer	devido	à	utilização	do	produto,	
a	NEXX	não	será	responsável	por	danos	no	produto	que	ocorram	devido	
às	seguintes	situações.

•	No	caso	de	 o	produto	 ser	 utilizado	 indevidamente	 ou	 utilizado	para	
outras	finalidades	que	não	as	previstas.

•	No	caso	de	o	produto	ser	danificado	porque	o	utilizador	não	seguiu	as	
instruções	do	manual	do	produto.

•	No	caso	de	o	produto	ser	danificado	porque	foi	deixado	sem	vigilância	
ou	sofreu	qualquer	outro	acidente.

•	No	caso	de	o	produto	ser	danificado	porque	o	utilizador	usou	peças	ou	
software	que	não	foram	fornecidos	pelo	fabricante.

•	No	caso	de	o	produto	ser	danificado	porque	o	utilizador	desmontou,	
reparou	ou	modificou	o	mesmo	de	outra	forma	que	não	a	explicada	no	
manual	do	produto.

•	No	caso	de	o	produto	ser	danificado	por	terceiros.
•	No	caso	de	o	produto	ser	danificado	devido	a	causas	de	força	maior	
(incluindo	 incêndio,	 inundação,	 terramoto,	 tempestade,	 furacão	 ou	
outro	desastre	natural).

•	No	caso	de	a	superfície	do	produto	ser	danificada	pela	utilização.

Serviço de garantia
Para	obter	o	serviço	de	garantia	do	produto,	o	utilizador	tem	de	enviar	o	
produto	 com	 defeito,	 por	 sua	 conta,	 para	 o	 fabricante	 ou	 vendedor,	
juntamente	com	o	comprovativo	de	compra	 (um	 recibo	que	 indique	a	
data	de	compra,	um	certificado	de	registo	de	produto	do	website,	bem	
como	 outras	 informações	 relevantes).	 O	 utilizador	 tem	 de	 tomar	 as	
medidas	necessárias	para	proteger	o	produto.	Para	obter	um	reembolso	
ou	um	produto	de	substituição,	o	utilizador	tem	de	incluir	a	embalagem	
completa,	tal	como	foi	comprada.

Serviço gratuito
A	NEXX	irá	fornecer	um	serviço	de	reparação	ou	substituição	gratuito	do	
produto	quando	os	defeitos	do	produto	ocorrerem	no	âmbito	da	garantia	
do	produto,	durante	o	período	de	garantia.
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