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1 Avisos e Informações de Segurança

localizado.

É importante que olhe para o ecrã apenas quando for seguro fazê-lo. 
Se for o condutor do veículo, recomendamos que coloque o sistema 

trajeto antes de iniciar a viagem, e pare o veículo se necessitar de o 
alterar.
Conduza o veículo respeitando o código de estrada. Se se desviar do trajeto 
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2 Início

2.1 Antes de utilizar o sistema de navegação

Para utilizar o sistema de navegação, é necessário inserir o cartão SD com os dados 
de mapas na ranhura do leitor de cartões SD.

Tipo A

Tipo DTipo C

Tipo B

Ranhura do leitor 
de cartões SD

Ranhura do leitor 
de cartões SD

Tipo E

Ranhura do leitor 
de cartões SD

Ranhura do leitor 
de cartões SD

Ranhura do leitor 
de cartões SD
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Quando inserir o cartão SD, nunca mova a patilha do lado do cartão SD para a 
posição LOCK. Se a patilha for colocada em LOCK, o cartão SD não pode ser lido e 
o sistema de navegação não funcionará.

Este cartão SD é válido para utilização em apenas um veículo. Nunca o utilize 
noutro veículo. Se o cartão SD for utilizado primeiro num veículo e depois noutro, o 
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2.2 Menu de navegação

Pode aceder a todas as partes do sistema de navegação a partir do menu de 
Navegação.
Selecione  e abra o menu de navegação.

Navegação

Navegação

Tem as seguintes opções: 
 / : Abrir/fechar 

Abre e fecha o UMP (barra do menu). 
O UMP (barra do menu) é visualizado na parte inferior do ecrã.

: Adicionar um destino. 
Selecione o seu destino introduzindo um endereço ou selecionando um POI 
(ponto de interesse), uma localização no mapa ou um dos seus destinos Favoritos. 

introduzindo as coordenadas. Se estiver disponível uma ligação de internet, a 



9

1

2

3

4

5

6

7

trânsito e as condições de receção do GPS.

: Encontra Locais Próximos 

adicionar o destino aos seus Favoritos.
 /  / : Altera o modo de Visualização 

O modo de visualização de mapa pode ser alterado (Norte 2D/Em frente 2D/3D) .

navegação.

NOTA

Algumas funções não estão disponíveis em alguns países ou regiões.
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2.3 Botões e outros controlos no ecrã

2.3.1 Utilizar os teclados

digitar com as pontas dos dedos nos teclados de ecrã completo e pode comutar entre 

Tarefa Instrução 

Corrigir a sua introdução 
no teclado 

Selecione  para remover o(s) caracter(es) 
desnecessário(s). Selecione e mantenha selecionado 
o botão para eliminar vários caracteres ou toda a 

Introdução de um 
espaço, por exemplo 
entre o primeiro nome e 
o apelido ou em nomes 
de ruas com várias 
palavras

Selecione o botão  na parte 
central inferior do ecrã. 

Introdução de letras 
maiúsculas e minúsculas 

Ao introduzir um texto, o primeiro caracter aparece 

minúscula. Selecione  para introduzir uma letra 
maiúscula ou selecione duas vezes para ligar o Caps 
Lock. Selecione novamente para voltar ao formato 
de letra minúscula. 

Finalizar a introdução no 
teclado

Selecione . 

Guardar a sua introdução
Selecione . 

Cancelar a introdução do 
teclado (voltar ao ecrã 
anterior) 

Selecione .
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2.3.2 Pressionar e Manter Pressionado

Normalmente, precisa de selecionar o ecrã apenas uma vez, contudo, algumas 
características úteis podem ser acedidas com uma seleção combinada no ecrã tátil. 
São as seguintes:

Ação Botão(ões) Pormenores

Continue a 
pressionar o 
botão.

, Tocar no botão do ecrã do mapa uma vez altera 
a escala num passo. Tocar continuamente no 

, Tocar no botão do ecrã do mapa uma vez 
altera o ponto de vista num passo. Tocar 
continuamente no botão, altera o ponto de vista 

, Tocar no botão do ecrã do mapa uma vez roda 
o mapa. Tocar continuamente no botão, roda o 

Tocar no botão do ecrã do teclado uma vez 
elimina um caractere. Tocar continuamente no 
botão elimina vários caracteres rapidamente.
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2.4 Ecrã do mapa

2.4.1 Navegação no mapa

120 m

De seguida

2,0km
8:31

100m

Campo Descrição

Indica o limite de velocidade da atual estrada se estiver 
incluído nos dados de mapas. 

2,0km

Se o sistema de navegação tiver capacidade de receção 

Esta estimativa pode, por vezes, estar incorreta. 

NOTA

Algumas funções não estão disponíveis em alguns países ou regiões.
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2.4.2 Marcadores de posição

2.4.2.1 Localização no mapa selecionada (Cursor) e objeto no mapa selecionado

Pode marcar uma localização do mapa das seguintes formas: 

Selecione o destino a partir do mapa. (página 54)

Quando uma localização do mapa é selecionada, o Cursor aparece no ponto 
selecionado no mapa. Um símbolo  com uma mira combinada com um círculo 

 

destinos Favoritos.

NOTA

Algumas funções não estão disponíveis em alguns países ou regiões.

2.4.3 Objetos no mapa 

2.4.3.1 Ruas e estradas 
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2.4.3.2 Pré-visualização de curva e Próxima rua

acerca da próxima manobra, rua ou cidade.

Indica o tipo de acontecimento (tal como curva, desvio, saída de vias rápidas) e a 
distância a partir da posição atual.
Quando o acontecimento seguinte se aproxima, o segundo acontecimento é indicado 

acontecimento seguinte é indicado.

120 m

De seguida

2,0km
8:31

100 m

A maioria destes ícones são bastante intuitivos. Os mesmos símbolos são utilizados 
em ambos os campos:

Ícone Descrição

Virar à direita. 

Inversão de marcha. 

Siga pela direita. 

Continue a direito até ao cruzamento. 
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Ícone Descrição

3ª saída (próxima manobra). 

Entrada em autoestrada. 

Saída de autoestrada. 

Aproximação de um ponto de 
passagem. 

Aproximação do destino. 



16

2.4.3.3 Informação da faixa e Placas de sinalização

nos dados do mapa, o sistema de navegação indica as faixas e as respetivas 

O guia de faixa é fornecido constantemente se houver informação sobre o mapa. As 
placas de sinalização são visualizadas na parte superior do mapa. A cor e o estilo 

faixa conduz.

a ser(em) utilizada(s) é visualizada em cor viva; todas as outras são mais escuras. 
Todas as placas de sinalização e setas do guia de faixa são visualizadas em cores 

a placa de sinalização.

150 m

De seguida

12km
15:17

Saídas

9,5km

3,5km

250m < 1 min

   

50 m

26km
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2.4.3.4 Visualização de cruzamento

e existir a informação necessária, o mapa é substituído por uma visualização 3D 
do cruzamento. A condução ideal por faixa é indicada por uma seta e os sinais de 
informação da estrada são visualizados como informação adicional no topo do ecrã. 

50 m

26km

2.4.3.5 Área de serviço de autoestrada

Pode necessitar de uma estação de serviço ou de um restaurante durante a sua 

conduzir em autoestradas. 

16km

16km
2:11

500 m
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Selecione o botão Abrir para abrir o painel com as informações sobre as próximas 
saídas ou estações de serviço.

Eastbourne, Redhill5,4km

8,3km 5,4km 0:03
11:48

SaídasSaídas

necessário. 

painel do menu é aberto.
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2.4.3.6 Elementos do trajeto ativo

Símbolo Nome Descrição

Marcador da posição 
atual do veículo

Se houver uma estrada próxima, uma seta 

próxima.
A marca vermelha presente à volta da seta 
azul indica a informação correta do GPS. 
Pode ser indicada longe da estrada por não 
existir informação sobre a estrada.

Ponto de passagem 
(destino intermédio) 

cor no mapa, tanto no modo diurno e noturno.

são excluídas da 
navegação

são afetadas por 
acontecimentos de 
trânsito 

Segmentos de estrada podem ser afetados 
por acontecimentos de trânsito recebidos. 
Estas ruas e estradas são visualizadas numa 

tipo de acontecimentos de trânsito.

NOTA

Algumas funções não estão disponíveis em alguns países ou regiões.
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2.4.4 Manipular o mapa

próxima do mapa atualmente visualizado.
Além disso, o botão de operação do mapa é visualizado e ao tocar em cada um dos 
botões pode aumentar e reduzir o zoom dos mapas, alterar a perspetiva do mapa e 
selecionar um destino. 

Navegação

Ação Botão(ões) Descrição

Movimento do 
mapa utilizando 
a funcionalidade 
tocar e arrastar

Sem botões 
selecione e mantenha selecionado o mapa e 

Zoom 
(Ampliação e 
redução). 

, 
Permite aumentar e reduzir a escala do mapa. 
O sistema de navegação utiliza mapas 

examinar o mapa em vários níveis de zoom, 
sempre com o conteúdo otimizado.
A escala do mapa tem um limite em modo de 

adicional para reduzir, o mapa comuta para o 
modo de visualização 2D. 

visualização em passos grandes, ou selecione 
e mantenha selecionado o botão para a 
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Ação Botão(ões) Descrição

Inclinar para 
cima e para baixo , 

Altera o ângulo de visualização vertical do 
mapa em modo 3D. 

visualização em passos grandes, ou selecione 
e mantenha selecionado o botão para a 

Rodar para a 
, 

Altera o ângulo de visualização horizontal do 
mapa. 

visualização em passos grandes, ou selecione e 

continua e suavemente.

Bússola A direção da bússola indica Norte. Selecione o 
botão para comutar para visualização para norte 
e de seguida volte a selecionar para rodar o 
mapa na direção anterior. 

Abrir/fechar
, 

O UMP (barra do menu) é visualizado na parte 
inferior do ecrã.
Oculta o UMP visualizado se o UMP foi 
visualizado.

Selecione destino Selecione este botão para selecionar o Cursor 

automaticamente. 

Volte à navegação 
normal 

Selecione este botão para deslocar o mapa para 
trás para seguir a posição GPS atual. A rotação 
automática do mapa também é reativada. 
Os botões de manipulação de mapa 
desaparecem e a navegação continua. 
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Ação Botão(ões) Descrição

Visualização em 
2D ou 3D. , , 

Quando este botão é selecionado, o modo de 
visualização do mapa pode ser alterado.

direção da viagem.

mapa.

Modo ampliação/
redução de zoom

Pode ampliar/reduzir o zoom dos mapas.

Modo rotação Roda os mapas.

Modo ângulo de 
perspetiva

Pode alterar o ângulo de perspetiva num mapa.
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Este ecrã contém a informação acerca da posição atual (ou acerca da última posição 
conhecida se a receção do GPS não estiver disponível).

Navegação
Latitude Longitude Altitude

0 m

Pode aceder a este ecrã, a partir do mapa, através de uma das seguintes formas: 
1. Selecione  após selecionar  no ecrã do MAPA.

2. Selecione o ecrã Onde Estou?.
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3 Navegação em estrada

3.1 Selecionar o destino de um trajeto

NOTA
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3.1.1 Inserir um endereço ou uma parte de um endereço

NOTA

3.1.1.1 Introduzir um endereço

Procurar morada

Country

Navegação
Country

Cidade

<Nome da Rua>

Selecione Centro da Cidade

Número de Casa

Rua de Interseção

Reino Unido

Londres
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Cidade

Navegação

Espaço

Londres

Navegação
Londres
Reino Unido
Leeds
West Yorkshire, Reino Unido
Liverpool
Merseyside, Reino Unido
Lorque (York)
North Yorkshire, Reino Unido
Luton
Bedfordshire, Reino Unido
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<Nome da Rua>

Navegação

<Introd nome da rua>

Navegação
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Número de Casa

QWE

Navegação

<Insira Número de Casa (6-515)> 

 
Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos
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Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.1.2 Introduzir o ponto intermédio de uma rua como destino

Procurar morada

<Nome da Rua>

Navegação

<Introd nome da rua>

Navegação
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Selecione Rua

Navegação
Country

Cidade

Rua

Selecione Centro da Cidade

Número de Casa

Rua de Interseção

Reino Unido

Londres

Selecione Rua

Aaron Hill Road

 
Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos
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Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.1.3 Selecionar um cruzamento como destino

Procurar morada

<Nome da Rua>

Navegação

<Introd nome da rua>

Navegação
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Rua de Interseção

Navegação

Navegação

<Nome da Segunda Rua>
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos

Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.1.4 Selecionar o centro de uma cidade como destino

Procurar morada

Selecione Centro da Cidade

Country

Cidade

Rua

Selecione Centro da Cidade

Número de Casa

Rua de Interseção

Reino Unido

Slough

Selecione Rua

Uxbridge Road

Navegação
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos

Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.2 Selecionar o destino a partir dos POI (pontos de interesse)

3.1.2.1 Pesquisa rápida de um POI (ponto de interesse)

Procurar locais

Navegação
Procurar morada

Navegar até Casa

Procurar locais

Favoritos

Histórico

Pesquisa Local

Filtro por nome

Navegação
Ajuda por perto

Definir Categoria

Filtro por nome

Área

Pesquisar

Clicar para Introduzir

Todos

Perto do local
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Navegação
<Introduzir palavra pesquisa>

NOTA

Navegação
Filtrar por

London Road, Colnbrook SL3 0

London Road, Colnbrook SL3 0

Brands Road, Londres SL3 8

Cherwell Close, Slough SL3 8

Distância

1,9km

2,0km

2,4km

2,7km
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos

Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.2.2 Pesquisa de Ajuda nas proximidades

 
Procurar locais

Ajuda por perto

Navegação
Trânsito

Clima

Onde Estou?

Ajuda por perto

Preços de Combustível

Informações de GPS

Navegação
Filtrar por

Thorney Lane North, Iver SL0 0

Wellesley Avenue, Iver SL0 9

Iver SL0 9

11 High Street, Iver SL0 9

Distância

400m

450m

850m

1,5km
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos
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Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.2.3 Pesquisa de um POI (ponto de interesse) por categoria

Procurar locais

Área

Perto do local

Ao longo do Trajeto

Próximo Destino

Numa Cidade

Navegação
Perto do local

Ao longo do Trajeto 

Próximo Destino

Numa Cidade
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Numa Cidade

Navegação
Perto do local

Ao longo do Trajeto

Próximo Destino

Numa Cidade

Procurar em todas as categorias

Navegação
Todas categorias

Procurar em todas as categorias

Alojamento

Aeroporto

Automóveis

Negócios

Procurar em todas as categorias

Navegação
Procurar todas categorias sec.

Campismo

Hotel ou Motel
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Procurar em todas as categorias

Navegação
Procurar todas categorias sec.

Pesquisar

Navegação
Ajuda por perto

Filtro por nome

Definir Categoria

Área

Pesquisar

Perto do local

Aeroporto

Clicar para Introduzir
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos
 

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos

Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.2.4 Pesquisa de um POI (Ponto de Interesse) por nome

Procurar locais

Área

Perto do local

Ao longo do Trajeto

Próximo Destino

Numa Cidade

Navegação
Perto do local

Ao longo do Trajeto 

Próximo Destino

Numa Cidade
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Numa Cidade

Navegação
Country Reino Unido

<Cidade ou Código Postal>

<Nome da Rua>

Número de Casa

Rua de Interseção

Selecione Centro da Cidade

Filtro por nome

Navegação
Todas categorias

Procurar em todas as categorias

Alojamento

Aeroporto

Automóveis

Negócios

Filtro por nome

Navegação
Procurar todas categorias sec.

Campismo

Hotel ou Motel
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Filtro por nome

Navegação
Procurar todas categorias sec.

Navegação
<Introduzir palavra pesquisa>

Navegação
Filtrar por

London Road, Colnbrook SL3 0

London Road, Colnbrook SL3 0

Brands Road, Londres SL3 8

Cherwell Close, Slough SL3 8

Distância

1,9km

2,0km

2,4km

2,7km
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos

Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.3 Pesquisa de um Local utilizando a Pesquisa Local (Apenas para alguns 
países e regiões)

Pesquisa Local

 

NavegaçãoNavegação
<Introd Texto>

NavegaçãoNavegação
<Introd Texto>
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos

Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.4 Selecionar uma localização do mapa como destino

800 m The West, Reading

200 m

0 m The West, Reading
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos

Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.5 Selecionar o destino a partir dos seus Favoritos

Favoritos  
Favoritos

Procurar morada

Navegar até Casa

Favoritos

Procurar locais

Histórico

Coordenadas

Pesquisa Local

Navegação

 
Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos
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Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.6 Selecionar um destino recente a partir do Histórico

Histórico

Navegação
Procurar morada

Navegar até Casa

Procurar locais

Favoritos

Histórico

Pesquisa Local

Navegação

Navegação

Gerir

Itens do Histórico Inteligente

Itens do Histórico

Itens do Histórico
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos

Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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3.1.7 Inserir a coordenada do destino

Coordenadas

Procurar morada

Navegar até Casa

Procurar locais

Favoritos

Histórico

Pesquisa Local

Coordenadas

Navegação

Latitude  e Longitude

Navegação
Latitude

Longitude

Selecione

Navegação

   

Navegação

Selecione
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Navegar Para

Navegação
Navegar para

Londres

Locais Próximos

NOTA

Locais Próximos

Adicionar aos Favoritos

Início
 

Navegação
Início (8)

Slough

34km

Opções de Trajeto
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com o trajeto

Navegação
Rápido

Curto

Económico

Económico

Consulte 

Fácil

Fácil

Navegação



63

1

2

3

4

5

6

7

Editar Trajeto

M25, Perto de Hounslow

29km

n/a

Evitar
Cancelar Trajeto

NOTA
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3.3.1 Selecionar um novo destino quando já tem um trajeto:  
Novo trajeto, Ponto de passagem ou Destino Final. 

Navegação

Utilizar este local como...

Novo Trajeto

Ponto de Passagem

Destino Final

Cancelar

Novo Trajeto

Ponto de Passagem

Destino Final
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3.3.2 Editar a lista de destinos (Editar Trajeto)

Editar Trajeto

Navegação
Posição Atual

Introduz. ponto trajecto

Introduzir destino

Início

1 Cricketfield Road, West Drayton UB77

Início

Navegação
Posição Atual

Introduz. ponto trajecto

Introduz. ponto trajecto

1 Cricketfield Road, West Drayton UB77

Ocultar Botões Hounslow
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Navegação
Cancelar trajeto

M25, Perto de Hounslow

n/a

Opções de trajeto

0:32
29km

Trajecto alternativo

Navegação
Opções de Trajeto

Trajecto alternativo

Evitar

Editar Trajeto

Itinerário

Simulação

Curto

Navegação

15km

Económico
14km

Fácil

15km

Consulte 
Mapa
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Consulte Mapa

Navegação

2km
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3.3.4 Alterar os tipos de estrada utilizados no planeamento do trajeto

Definições de Trajeto

Navegação
Opções de Mapa

Definições de orientação

Definições de aviso

Definições de Trajeto

Definições do trânsito

Definições ligadas

Autoestrada

Taxa por Período

Portagem por Utilização
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Ferry

Faixas Par. Viat

Estradas Não Pavimentadas

Fronteira

NOTA



70

3.4 Guardar uma localização como destino dos Favoritos

Adicionar aos Favoritos

Navegação

n/a

Londres, St James's Park

Loc próximos

Adicionar aos Favoritos

Clima

Favoritos

Adicionar/Editar Favoritos de Navegação

Residência
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Adicione Localização Atual

Adicione Destino Atual
Adicione a partir de Contacto

Mover
Eliminar

Substitua pela Localização Atual

Substitua pelo Destino Atual
Substitua pelo Endereço dos Contactos

Mover
Renomear
Eliminar



72

4 Guia de Referência

4.1 Conceitos

4.1.1 Smart Zoom

O Smart Zoom proporciona muito mais do que apenas uma funcionalidade de zoom 
automático normal: 

Enquanto está a seguir um trajeto: ao aproximar-se de uma curva, esta será 
ampliada e o ângulo de visão será aumentado para o deixar facilmente reconhecer 
a sua manobra no próximo cruzamento. Se a próxima curva estiver a uma certa 

consiga ver a estrada à sua frente. 
Enquanto conduz sem um trajeto ativo: O Smart Zoom será ampliado se 
conduzir devagar e será reduzido quando conduz a alta velocidade. 
Off: Desliga o Smart Zoom.

4.1.2 Cálculo e novo cálculo do trajeto

O sistema de navegação calcula o trajeto baseando-se nas suas preferências:
Métodos de planeamento de trajeto: 

Rápido  : Fornece um trajeto rápido, se puder viajar a uma velocidade 
aproximadamente igual ao limite de velocidade em todas as estradas.
Curto  : Fornece um trajeto que possui a distância total mais curta de 

todos os trajetos possíveis. 
Económico  : Este método combina as vantagens dos trajetos 

Rápidos e Curtos: O sistema de navegação faz um cálculo para o trajeto 
Rápido, mas também inclui outras estradas no cálculo considerando a 
economia de combustível
Fácil  : Resulta num trajeto com menos curvas e sem manobras difíceis. 

Com esta opção, pode fazer com que o sistema de navegação utilize, por 
exemplo, a autoestrada em vez de uma série de estradas mais pequenas 
ou ruas. 
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Tipo de estrada utilizado para o planeamento de trajeto:
Autoestrada

Taxa por Período

Portagem por Utilização

Ferry
Faixas Par. Viat

Estradas Não Pavimentadas

Fronteira

Sempre que existem dados, o cálculo do trajeto considera dados históricos do 
tráfego para um determinado dia da semana e hora do dia (página 76). 

O sistema de navegação recalcula automaticamente o trajeto se se desviar do trajeto 
proposto ou se um acontecimento de trânsito recém-recebido afetar uma parte do 
trajeto recomendado.

NOTA
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4.1.3 Radares de velocidade na estrada e outros pontos de alerta próximos 
(Apenas alguns países e regiões)

Existe um aviso de proximidade especial para os radares de velocidade na estrada 
(como câmaras de sinal vermelho e velocidade) e outros pontos de alerta de 
proximidade (como passagens de nível ou escolas). 
A aplicação pode avisá-lo quando se aproximar dos radares de velocidade na 
estrada, como câmaras de velocidade ou áreas perigosas como zonas de escolas ou 

Estão disponíveis os seguintes tipos de alerta: 
Aviso áudio: Ao aproximar-se de um destes pontos, pode ser utilizado um som 
beep (som regular) ou pode ser anunciado o tipo de aviso (TTS), e um alerta extra 
pode avisá-lo se exceder o limite de velocidade estabelecido ao aproximar-se do 
ponto.
Sempre: O tipo do ponto de alerta, a respetiva distância e o limite de velocidade 
relacionado aparecem no ecrã do Mapa ao aproximar-se de um destes pontos.

Para alguns dos pontos de alerta, está disponível o limite de velocidade esperado 
ou imposto. Para estes pontos, o alerta áudio pode ser diferente se estiver abaixo ou 
acima de um determinado limite de velocidade. 

Apenas em excesso de velocidade: O alerta áudio apenas é reproduzido quando 
excede um determinado limite de velocidade. 
Ao se aproximar: O alerta áudio é sempre reproduzido ao se aproximar de um 
destes pontos de alerta. Para chamar a sua atenção, o alerta pode diferir se exceder 
o limite de velocidade.

NOTA

O aviso para os radares de velocidade na estrada é desativado quando está num 
país em que o aviso de radares de velocidade na estrada é proibido. Contudo, deve 
garantir, sob a sua responsabilidade, que a utilização desta funcionalidade é legal 
no país em que a pretende utilizar.
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4.1.4 Aviso de limite de velocidade (Apenas alguns países e regiões)

Os mapas podem conter informação acerca dos limites de velocidade das estradas. O 
sistema de navegação está apto a avisá-lo se exceder o limite atual. Esta informação 
pode não estar disponível para a sua região (pergunte ao seu concessionário local), 
ou pode não estar totalmente correta para todas as estradas no mapa.

Aviso áudio: Irá ouvir um beep de aviso se exceder o limite de velocidade em uma 
determinada percentagem. 
Aviso visual: Se exceder o limite de velocidade numa estrada, o limite de 
velocidade para a estrada atual é indicado no mapa.

Também pode escolher ver sempre o sinal do limite de velocidade no mapa. 

4.1.5 Informação de trânsito no planeamento do trajeto (Apenas alguns países 
e regiões)

O trajeto recomendado nem sempre é o mesmo entre dois pontos. A informação 

de tráfego) pode ser considerada no cálculo do trajeto, baseando-se na hora do dia 
e dia da semana, sempre que existam dados apropriados. Além disso, a informação 
de trânsito em tempo real pode ajudá-lo a evitar acontecimentos de trânsito atual, tal 
como encerramento temporário de estradas ou um engarrafamento causado por um 

Selecione Trânsito  após selecionar  no ecrã do MAPA para visualizar a 
informação histórica de tráfego no mapa. Um mapa 2D é visualizado com 
segmentos de estrada coloridos pela densidade do trânsito num dado período. A 

do dia para consultar o período desejado. 

Navegação
Dia Hora

Sexta-feira 14:00

2 km



76

4.1.5.1 Histórico do trânsito

Se a informação histórica de tráfego estiver disponível com os dados do mapa, o 
sistema de navegação pode usá-los ao planear um trajeto. Em casos normais, estas 
estatísticas ajudam-no a evitar engarrafamentos normais num determinado dia da 
semana, numa dada hora mas, em alguns casos, como em feriados que calham em 
dias da semana normais, podem induzir em erro. Pode desativar esta funcionalidade 

Selecione Trânsito  após selecionar  no ecrã do MAPA para visualizar a 
informação histórica de tráfego no mapa. 

4.1.5.2 Informação de trânsito em tempo real (TMC)

O TMC (Canal de Mensagens de Trânsito) pode fornecer-lhe o estado do trânsito em 
tempo real. O cálculo do trajeto pode evitar cortes de estrada ou engarrafamentos 
inesperados causados por um acidente. 

NOTA

Esta funcionalidade está disponível apenas se o seu hardware suportar o TMC. 

utilizada para transmitir informação de trânsito em tempo real. 
A utilização da informação de trânsito é ativada por defeito no sistema de navegação 
Mazda.

NOTA

O TMC não é um serviço global. Pode não estar disponível no seu país ou região. 
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O sistema de navegação Mazda pode conter o recetor TMC que é necessário para 
receber os acontecimentos de Trânsito. Solicite ao seu concessionário local. 
Se os dados de Trânsito público são transmitidos na sua localização, o sistema 
de navegação Mazda considera automaticamente os acontecimentos de tráfego 

o sistema de navegação Mazda recebe informação de trânsito que pode afetar o 
seu trajeto, o programa avisá-lo-á que está a recalcular o trajeto e a navegação 

mais atualizadas. 

novo cálculo do trajeto ou pode instruir o sistema de navegação Mazda para que 

Um ícone especial ( ) é visualizado no ecrã do Mapa para lhe indicar se os 
acontecimentos de trânsito são recebidos. O ícone indica o estado do recetor de 
trânsito quando não há acontecimentos de trânsito no seu trajeto, caso contrário 
indica o tipo do próximo acontecimento de trânsito no seu trajeto.
Os segmentos de estrada afetados pelos acontecimentos de trânsito são visualizados 
com uma cor alternativa no mapa e os símbolos pequenos na estrada indicam a 
natureza do acontecimento:

Selecione  para abrir o ecrã do Resumo do Trânsito:

Navegação
Todos os Atrasos: +0:01
Eventos significativos: 1
Próximo Evento:
Próximo acontecimento daqui a 
300 m. Trânsito congestionado.

Mostrar Todos os Eventos

Visão Geral do Fluxo do Tráfego Atual

Visão geral da velo. histórica

Definições do trânsito
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2. Selecione 
Todos os Atrasos:
Eventos significativos:
Próximo Evento:
Próximo Acontecimento em 0 yd.
Congestionamento de trânsito.

 para visualizar a lista de todos os 

acontecimentos:

Selecione a categoria.

Navegação
Todos os Acontecimentos (511)

Fluxo dos Acontecimentos (457)

Fecho e Bloqueio (0)

Acidente (1)

Restrição de faixa (53)

Outro (0)

4. Selecione o acontecimento de trânsito.

Navegação
EC1 » WC1

A4 em CHARING CROSS » A1 em ARCH...

A1 em ARCHWAY» A4 em CHARING CR...

METRO DE TUFNELL PARK » A...

WATERLOO » WC2

Congestionamento de trânsito.

Congestionamento de trânsito.

Congestionamento de trânsito.

Congestionamento de trânsito.

Principais obras na estrada.

450m

700m

700m

750m

950m

5. Selecione para evitar ou ignorar o acontecimento de trânsito.

Navegação
METRO TUFNELL PARK...

Congestionamento de trânsito.
Distância

650m
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4.1.5.3 Informação de tráfego online

Ao contrário da informação histórica de tráfego, a de trânsito online pode fornecer-
lhe o estado do trânsito em tempo real. O cálculo do trajeto pode evitar cortes de 
estrada ou engarrafamentos inesperados causados por um acidente. 

NOTA

Esta funcionalidade necessita de uma ligação de Internet ativa.

A aplicação considera automaticamente os acontecimentos de trânsito recebidos. 

informação de trânsito que pode afetar o seu trajeto, o programa avisá-lo-á que está 
a recalcular o trajeto e a navegação continuará com um novo trajeto que é perfeito, 

cálculo do trajeto ou pode instruir o sistema de navegação para que lhe solicite a 

Os segmentos de estrada afetados pelos acontecimentos de trânsito são visualizados 
com uma cor alternativa no mapa e os símbolos pequenos na estrada indicam a 
natureza do acontecimento:

Selecione  após selecionar  no ecrã do MAPA.
2. Selecione Trânsito .

Selecione a categoria de trânsito que lhe interessa, ou selecione 
Todos os Acontecimentos  para consultar a lista de todos os acontecimentos: 

Navegação
Todos os Acontecimentos (610)

Fluxo dos Acontecimentos (504)

Fecho e Bloqueio (4)

Acidente (1)

Restrição de faixa (98)

Outro (3)

4. 
e para visualizar o segmento de estrada afetado, na sua totalidade, no mapa: 
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de navegação. Selecione  após selecionar  no ecrã do MAPA.

Navegação
Opções de Mapa

Definições de orientação

Definições de aviso

Definições de Trajeto

Definições do trânsito

Definições ligadas

Botão Descrição
Opções de Mapa Pode ajustar o aspeto do ecrã do Mapa. Ajuste a 

visualização do mapa às suas necessidades, mostre ou oculte 

POI (ponto de interesse) (qual o POI a ser visualizado no 
mapa).

Definições de orientação
durante o guia do trajeto.

Definições de aviso

Definições de Trajeto Consulte Alterar os tipos de estrada utilizados no 

Definições do trânsito

trânsito.

Definições ligadas

NOTA
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Botão Descrição

Volume do Guia   
O volume do áudio do guia pode ser alterado durante o 
guia do trajeto .

Botão Descrição

Excesso de velocidade Estão disponíveis os seguintes tipos de alerta:  
Off : Sem ecrã e som
Apenas Visual : Apenas ecrã
Áudio e visual : Com som e ecrã

pertence ao guia.

Limite veloci. O ecrã de aviso do limite de velocidade pode ser alterado.
Sempre : Constantemente visualizado

Ao Acelerar : Apenas é apresentado quando a 
velocidade do veículo excede o limite de velocidade

Pontos de Alerta

detalhadas relativas ao aviso.
Off : Sem ecrã e som
Apenas Visual : Apenas ecrã
Áudio e visual : Com som e ecrã

Radares de Trânsito
ser alterada.
Off : Sem ecrã e som
Apenas Visual : Apenas ecrã
Áudio e visual : Com som e ecrã

NOTA
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Botão Descrição

Utilize os Dados do Histórico do Trânsito Utilize este interruptor para ativar ou desativar 

de trânsito. Esta informação armazenada 
localmente pode ser bastante útil, em 
circunstâncias normais, mas, por exemplo, em 
feriados nacionais pode ser melhor desligá-la 
para que não considere os engarrafamentos 
semanais normais. 

Tráfego Online Utilize este interruptor para ativar ou desativar 
a receção online de informação de trânsito em 

todos relacionados com esta informação em 
tempo real e estão disponíveis apenas se a 
receção estiver ativa. 

apenas quando estiver ligado a uma rede WiFi. 

Oferecer Desvio São oferecidos trajetos alternativos para 
desvios.

Desvio Aceite Automaticamente É determinado um trajeto alternativo 
apropriado fornecido pelo sistema de 

trânsito.

Sensibil. do desvio Pode selecionar quanto tempo de atraso está 
disposto a aceitar no trajeto alternativo. 
O trajeto alternativo é oferecido com base no 

NOTA
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Botão Descrição

Método de Cálculo do Trajeto O cálculo de trajeto pode ser otimizado para 

Autoestrada Pode necessitar de evitar autoestradas se estiver 
a rebocar outro veículo.

Taxa por Período Estradas pagas são estradas em que pode 
comprar um passe ou vinheta para utilizar 
a estrada, durante um maior período de 
tempo. Podem ser ativadas ou desativadas 
separadamente de estradas com portagens. 

Portagem por Utilização O sistema de navegação inclui, por defeito, 
estradas com portagens (estradas pagas onde 
existe uma taxa de utilização) nos trajetos. Se 
desativar as estradas com portagens, o sistema de 
navegação planeia o melhor trajeto sem portagens.

Ferry O sistema de navegação inclui, por defeito, 
ferries num trajeto planeado. Contudo, um mapa 
não contém necessariamente informação sobre 
a acessibilidade de ferries temporários. Também 
pode necessitar de pagar uma tarifa nos ferries.

Faixas Par. Viat
veículos com ocupação múltipla podem ser 
criados ou não.

Estradas Não Pavimentadas O sistema de navegação exclui, por defeito, estradas 
não pavimentadas: as estradas não pavimentadas 

pode atingir o limite de velocidade.

Fronteira Um posto de fronteira pode ser um trajeto mais 
curto consoante a estrada. Para esta função, 
pode selecionar atravessar ou não a fronteira 
quando planear o trajeto.

NOTA
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Pode ajustar a aparência do ecrã do Mapa, ajustar a visualização do mapa às suas 

de Locais (quais os Locais a serem visualizados no mapa).
O mapa é sempre apresentado no ecrã para que possa ver o efeito quando altera uma 

da parte inferior do ecrã.

Navegação

Modo de 
Visualização

Ponto de visual.

Zoom Automático

Edifícios

3D 2D 2D N

Baixo Médio Alto

Todos os 

Botão Descrição

Modo de Visualização
visualização do mapa pode ser alterado.

: Visualiza objetos, tais como locais de 

: O mapa é rodado de modo a que a direção 
da viagem seja visualizada para cima.

: O mapa é visualizado de modo a que o 
norte esteja para cima, independentemente da direção 
da viagem.

Ponto de visual. Ajuste o zoom básico e níveis de inclinação de acordo 
com as suas necessidades. Estão disponíveis três 
níveis. 

Zoom Automático Durante o guia do trajeto, em qualquer modo de 
visualização do mapa, a função para ampliar o 
zoom ao se aproximar de cruzamentos liga/desliga 
automaticamente.
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Botão Descrição
Edifícios

de toda a cidade contendo os tamanhos atuais dos 

Visão Geral da Autoestrada
uma vista geral da área circundante se o próximo 
acontecimento do trajeto (manobra) estiver longe. O 
sistema retorna à visualização normal de mapa quando 
se aproximar do próximo acontecimento.

Marcadores de Locais Selecione que Locais mostrar no mapa enquanto 
navega. Demasiados Locais tornam o mapa confuso, 
por isso é uma boa ideia mostrar o menos possível. 
Tem as seguintes possibilidades:

Selecione o quadrado para mostrar ou ocultar a 
categoria do Local. 
Selecione o nome da categoria do Local para abrir a 
lista das respetivas subcategorias. 
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Ajuste como o software o ajuda a navegar com diferentes tipos de informação 
relacionada com o trajeto no ecrã do Mapa. 

Botão Descrição

Mostrar sinais Sempre que informação adequada estiver disponível, 
a informação sobre as faixas similar às verdadeiras 
na sinalização rodoviária por cima da estrada é 
visualizada na parte superior do mapa. Pode ativar ou 
desativar esta funcionalidade. 

Most. vi. do cruzam. Se estiver a aproximar-se de uma saída de 
autoestrada ou cruzamento complexo e existir a 
informação necessária, o mapa é substituído por 

esta funcionalidade ou deixar o mapa ser visualizado 
durante todo o trajeto. 

Mostrar vista túnel Ao entrar em túneis, as estradas de superfície e 
edifícios podem perturbar. Esta funcionalidade 
apresenta uma imagem genérica de um túnel em vez 
do mapa. Uma vista geral do túnel e a distância que 
falta também são visualizadas. 

Botão Descrição

Download Automático dos Dados do Clima Ativa/desativa o download automático 
da previsão meteorológica.

Tráfego Online Ativa/desativa o download automático 
da informação de trânsito.
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5 Wi-Fi™ (Apenas alguns países e regiões)

5.1 O que é o Wi-Fi™*?

O Wi-Fi™ é o nome da marca que indica a interligação entre dispositivos 
®. O acesso a Internet 

 

®  
®.

Standard suportado

Nenhum
WEP

NOTA
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5.2 Ligar ao Wi-Fi™

5.2.1  Ligar o Wi-Fi™ on

1. 
2. Selecione o separador Dispositivos  .
3. Selecione Gestão da Rede  ou Wi-Fi .
4. 
5. 
6. 

NOTA

 .

é automática.

rádio são visualizados.

automática.
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5.2.2 Adicionar uma rede

1. Ligue o Wi-Fi™ se estiver desligado.
2. Selecione Outra Rede .
3. Selecione Nome/SSID . É apresentado o ecrã do teclado.
4. OK .
5. Selecione Opções de Segurança .
6. Selecione um tipo de segurança.
7. Selecione Palavra-passe . É apresentado o ecrã do teclado.
8. Introduza a palavra-passe e de seguida selecione OK .
9. Selecione Ligar a {Nomedarede}

NOTA

passe não pode ser inserida.
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Selecionar uma rede para ligação
1. Ligue o Wi-Fi™ se estiver desligado.
2. 
3. 

NOTA

palavra-passe.

5.2.3 Interromper a ligação a uma rede

1. Selecione a rede ligada atualmente.
2. Selecione Desligar .
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6 Glossário

Trajeto ativo 

Centro da Cidade

Tema de cor 

Precisão do GPS 
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Mapa 

planeamento do trajeto. 

Orientação do mapa para norte

Câmara de Segurança na Estrada 

Trajeto 

Orientação da trajetória do mapa para cima 

Marcador do veículo
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7 Termos de Utilização
Os dados são fornecidos apenas para a sua utilização pessoal, privada e não para 
revenda.  Os dados estão protegidos por direitos de autor e sujeitos aos seguintes 
termos e condições acordados por si, pela VISTEON e pelos seus licenciadores 
(incluindo os seus licenciadores e fornecedores).

© 2013HERE.  Todos os direitos reservados.

Os Dados para as áreas do Canadá incluem informação retirada com permissão 
das autoridades canadianas, incluindo: © Sua Majestade, a Rainha de Direito 
do Canadá, © Imprensa da Rainha para Ontário, © Serviço Postal do Canadá, 
GeoBase®, © Departamento de Recursos Naturais do Canadá.

HERE detém uma licença não-exclusiva do Serviço Postal dos Estados Unidos® 
para publicar e vender informação sobre® ZIP+4.

©Serviço Postal dos Estados Unidos® 2013.  Os preços não estão estabelecidos, 
controlados ou aprovados pelo Serviço Postal dos Estados Unidos.®.  As seguintes 
marcas e registos são propriedade do USPS:  Serviço Postal dos Estados Unidos, 
USPS e CÓDIGO POSTAL+4. 

Os dados para o México incluem certos dados do Instituto Nacional de Estatística e 

Termos e Condições 
Apenas para Utilização Pessoal: Concorda com a utilização destes dados juntamente 

similares. Por conseguinte, mas sujeito às restrições estabelecidas nos parágrafos 

nem revelar a tecnologia aplicada em qualquer parte destes Dados; não transferir, 

permitido por lei.
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Restrições: Exceto licenciado pela VISTEON e sem limitar o parágrafo precedente, 
não poderá (a) utilizar estes Dados com quaisquer produtos, sistemas ou aplicações 
instaladas ou ligadas ao ou em comunicação com veículos, com capacidade de 
navegação, posicionamento, fornecimento de guia em tempo real, gestão de frotas 
ou aplicações similares; ou (b) com ou em comunicação com quaisquer dispositivos 

como computadores, incluindo telemóveis sem limitações, palmtops e computadores 
portáteis, pagers ou PDAs.

Aviso: Os Dados poderão conter informação imprecisa ou incompleta devido à 
passagem do tempo, alterações, fontes utilizadas e à forma de recolha de dados 

Sem Garantia. Estes Dados são fornecidos "desta forma" e concorda na sua 
utilização por sua própria conta e risco.  A VISTEON e respetivos licenciadores 
(seus licenciadores e fornecedores) não representam, nem fornecem qualquer tipo de 
garantia, explícita ou implícita, de lei ou em contrário, incluindo mas não limitado 

destes Dados, ou que os Dados ou o servidor estejam operacionais ininterruptamente 
ou sem quaisquer erros.

Aviso Legal sobre a Garantia: A VISTEON E SEUS LICENCIADORES 
(INCLUINDO OS SEUS LICENCIADORES E FORNECEDORES) NÃO 
ASSUMEM QUAISQUER GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, DE 
QUALIDADE, DESEMPENHO, COMERCIALIZAÇÃO E COMPATIBILIDADE 
PARA UM FIM PARTICULAR OU DE NÃO USURPAÇÃO DE DIREITOS.  
Alguns Estados, Territórios e Países não permitem certas exclusões de garantia. 
Portanto, o âmbito do acima descrito poderá não ser aplicado ao seu caso.
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Aviso de Responsabilidade: A VISTEON E OS SEUS LICENCIADORES 
(INCLUINDO OS SEUS LICENCIADORES E FORNECEDORES) NÃO 
ASSUMEM QUAISQUER RESPONSABILIDADES: NO QUE RESPEITA 
A RECLAMAÇÕES, PEDIDOS OU AÇÕES, INDEPENDENTEMENTE DA 
NATUREZA DAS CAUSAS DAS RECLAMAÇÕES, PEDIDOS OU AÇÕES 
ALEGANDO QUAISQUER PERDAS, FERIMENTOS OU DANOS, DIRETOS 
OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DA UTILIZAÇÃO OU POSSE DE 
INFORMAÇÃO; OU POR QUAISQUER PERDAS DE LUCROS, RECEITAS, 
CONTRATOS OU POUPANÇAS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS 
DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES 
ORIGINADOS PELA UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO 
DESTA INFORMAÇÃO, QUALQUER DEFEITO NA INFORMAÇÃO, OU 
VIOLAÇÃO DESTES TERMOS OU CONDIÇÕES, SEJA NUMA AÇÃO EM 
CONTRATO OU DANO OU COM BASE NUMA GARANTIA, MESMO QUE 
A VISTEON OU OS SEUS LICENCIADORES TENHAM SIDO AVISADOS DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.  Alguns Estados, Territórios e Países não 
permitem certas exclusões de responsabilidade ou limitações de danos. Portanto, o 
âmbito do acima descrito poderá não ser aplicado ao seu caso.

Controlo de Exportação: A VISTEON não exportará de parte nenhuma qualquer 
parte dos Dados ou qualquer produto derivado, exceto em conformidade com, e 
com todas as licenças e autorizações exigidas pelas leis, regras e regulamentos de 
exportação aplicáveis, incluindo mas não limitado a leis, regras e regulamentos 
administrados pelo Serviço de Controlo de Bens Estrangeiros do Departamento 
do Comércio dos Estados Unidos e do Gabinete de Indústria e Segurança do 
Departamento do Comércio dos Estados Unidos. Na medida em que quaisquer leis, 
regras ou regulamentos de exportação proíbem a HERE de cumprir com as suas 
obrigações de entrega ou distribuição de Dados, tal falha será excluída e não deve 
constituir uma violação do Acordo.

Acordo Integral: Estes termos e condições constituem o acordo integral entre a 
VISTEON (e os seus licenciadores, incluindo os licenciadores e fornecedores da 
mesma) e o proprietário e, substitui na sua plenitude quaisquer e todos os acordos 
orais e escritos previamente existentes entre as partes com respeito ao assunto em 
questão.

Legislação: Os termos e condições acima descritos são regidos pela legislação do 
Estado de Illinois ["Holanda" onde os Dados da HERE Europeia são utilizados], 

das Nações Unidas para Contratos de Comércio Internacional de Bens, que está 
explicitamente excluído.  Concorda com a submissão para a jurisdição do Estado de 
Illinois ["Holanda" onde os Dados da HERE Europeia são utilizados] para quaisquer 
e todas as disputas, reclamações e ações geradas da ou em ligação com os Dados 
que lhe foram fornecidos daqui em diante.
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Governos: Se os Dados forem adquiridos por ou da parte do governo dos Estados 
Unidos ou de outra entidade na procura ou aplicação de direitos similares aos 
habitualmente reclamados pelo governo dos Estados Unidos, estes Dados são um 

estes Termos de Utilização e, cada cópia dos Dados distribuída deve ser marcada 
e incorporada apropriadamente com o seguinte "Aviso de Utilização", devendo ser 
tratada de acordo com tal Aviso:

AVISO DE UTILIZAÇÃO 
NOME DO CONTRATANTE (FABRICANTE/FORNECEDOR): HERE
ENDEREÇO DO CONTRATANTE (FABRICANTE/FORNECEDOR): 425 West 
Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
 

sujeitos a estes Termos de Utilização sob os quais são fornecidos. 

© 2013 HERE – Todos os direitos reservados.

direitos adicionais ou alternativos nos Dados.
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