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INFORMAÇÕES GERAIS

PAINEL DE CONTROLE (Tipo A)
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Botão ON-OFF/VOL:
■■ Pressione para ligar ou desligar o sistema.
■■ Gire o botão no sentido horário para aumentar o volume.
Gire o botão no sentido anti-horário para reduzir o volume.

2

Tela sensível ao toque

3

Botão de rolagem/Tecla ENTER/AUDIO:
■■ Gire o botão para acessar os itens de uma lista. Pressione
para selecionar um item do menu. Quando um mapa é exibido na tela, o seletor é utilizado para aumentar ou reduzir o
zoom.

4

Tecla

“VOLTAR”:

■■ Pressione para retornar à tela anterior ou para excluir a última letra inserida, caso haja um teclado sensível ao toque.
5

Tecla MAP:
■■ Pressione para exibir a localização atual no mapa na tela.

6

Tecla INFO:
■■ Pressione para acessar as informações do sistema.

7

Tecla SETUP:
■■ Pressione para acessar as configurações do sistema.

8

Tecla

:

■■ Pressione para alterar o brilho da tela.
9

Tecla NAV:
■■ Pressione para acessar as funções do Sistema de Navegação.
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Para maiores informações, consulte o Manual do Navegador no Capítulo 2

INFORMAÇÕES GERAIS

PAINEL DE CONTROLE (Tipo B)
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Tela sensível ao toque
Tecla NAV:
■■ Pressione para acessar as funções do Sistema de Navegação.

3

Tecla MAP:
■■ Pressione para exibir a localização atual no mapa na tela.

4

Tecla INFO:
■■ Pressione para acessar as informações do sistema.

5

Tecla SETUP:
■■ Pressione para acessar as configurações do sistema.

6

Tecla

“VOLTAR”:

■■ Pressione para retornar à tela anterior ou para excluir a última letra inserida.
7

Botão de rolagem/Tecla ENTER:
■■ Gire o botão para acessar os itens de uma lista. Pressione para selecionar um item do menu. Quando um mapa
for exibido na tela, o seletor é utilizado para aumentar ou
reduzir o zoom.

8

Tecla

:

■■ Pressione para alterar o brilho da tela.
9

Botão ON-OFF/VOL:
■■ Pressione para ligar ou desligar o sistema.
■■ Gire o botão no sentido horário para aumentar o volume.
Gire o botão no sentido anti-horário para reduzir o volume.

Para maiores informações, consulte o Manual do Navegador no Capítulo 2
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INFORMAÇÕES GERAIS

OPERAÇÕES BÁSICAS
Ajustes
■■ Pressione os ícones “+”, “-”, “>”
ou “<” para ajustar uma função.

Deslocando-se através de uma mensagem ou lista

■■ Existem três maneiras para se
deslocar através de uma mensagem ou lista:
1. Pressione os ícones
ou
para deslocar através de uma
mensagem ou uma lista.
2. Toque a tela e deslize seu
dedo junto com a barra de
rolagem.
3. Gire o botão de rolagem no
sentido horário ou no sentido anti-horário para deslocar
através dos ícones do menu até que o ícone desejado
esteja destacado.
Para selecionar o item desejado, pressione o botão de rolagem.

Como retornar:

■■ Pressione a tecla ”VOLTAR”. A tela anterior será exibida e
as mudanças serão salvas.

Como inserir caracteres:

■■ Caracteres alfanuméricos são utilizados para definir um destino, procurar por um endereço, editar localizações armazenadas.
■■ Existem duas maneiras para inserir caracteres alfanuméricos.
1. Toque os caracteres no teclado de toque sensível,
eles aparecerão na parte
superior da tela. Quando finalizar, toque o ícone “OK”.
2. Utilize o botão de rolagem
para destacar um caractere
e pressione o botão para selecionar este caractere.
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Para maiores informações, consulte o Manual do Navegador no Capítulo 2

INTRODUZINDO UM DESTINO

TELA DE NAVEGAÇÃO
■■ Para acessar, pressione a tecla
NAV.
■■ As principais opções disponíveis para navegação são:
■■ Destino:
Ajuste e/ou salve um destino.
■■ Últimos Destinos:
Inicia uma busca por um destino a partir de últimos destinos no banco de memória.
■■ Residência:
O seu endereço domiciliar pode ser inserido como um destino.
■■ Opções:
Altera as configurações que o sistema utiliza para calcular
o percurso.
■■ Itinerário:
Toque “Lista de Percursos” para exibir uma lista de todas as
direções no percurso ativo.
■■ Cancelar Percurso:
Toque “Cancelar Percurso” para cancelar o guia de percurso.

DEFININDO UM DESTINO
■■ Vários métodos estão disponíveis para definir seu destino:
1. Pressione a tecla NAV.
2. Toque “Destino”.

Os métodos para definir um destino são mostrados.

Para maiores informações, consulte o Manual do Navegador no Capítulo 4
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NAVEGANDO

MENU DE OPÇÕES DO MAPA

■■ O menu de Opções do Mapa permite que você armazene rapidamente a posição atual, exibe a informação da posição ou
a informação do destino, e ajusta as configurações do mapa.
1. Toque no ícone “Opções” enquanto o guia de percurso no
mapa é exibido.
2. As principais opções disponíveis para seleção são:
■■ Lugares no percurso
Algumas das opções são
postos de combustível, restaurantes, caixas automáticos, estacionamentos, hotéis e aeroportos.
■■ Mapa Geral do Percurso
Selecione para exibir todo o percurso na tela. A vista irá dar
zoom para o nível necessário de modo a mostrar ambos os
pontos de partida e destino na tela.
■■ Mostrar Informações de Destino
Selecione para exibir informações como o endereço e o
número de telefone (se disponível) para o destino.
■■ Gravar Posição Atual
Selecione para gravar a posição atual. Um teclado é exibido para permitir que um novo nome para a localização seja
inserido (se desejado).
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Para maiores informações, consulte o Manual do Navegador no Capítulo 3

NAVEGANDO

INFORMAÇÕES DA TELA

1
2
6

3

5

4

1

Nome da via da próxima manobra
■■ Indica o nome da próxima via no guia do percurso. Este é
mostrado apenas se a orientação do percurso estiver ativa.

2

Indicador de direção e de distância até a próxima manobra
no percurso

3

Tempo estimado de chegada e da distância para o destino
ou o tempo restante do percurso e a distância para o destino

4

Indicador da via atual

5

Ícone do veículo

6

Percurso sugerido
■■ Aparece como uma linha azul em negrito durante a orientação do percurso.

MOVENDO O MAPA
■■ Para deslocar o mapa em outra
direção:
1. Toque e libere a tela em
qualquer lugar no mapa.
2. Toque na tela novamente e
mova seu dedo ao longo da
tela na direção em que você
deseja se deslocar.

Para maiores informações, consulte o Manual do Navegador no Capítulo 3
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BLUETOOTH

PROCEDIMENTO DE PAREAMENTO
■■ Para fazer o pareamento do
bluetooth, siga o procedimento
abaixo:
1. Pressione a tecla SETUP no
painel de controle
2. Selecione “Telefone & Bluetooth”
3. Selecione “Emparelhar Novo
Dispositivo”
4. Inicialize o procedimento de
conexão pelo telefone celular

NOTA: O procedimento de pareamento deve ser executado
com o veículo parado. Se o veículo começar a se movimentar
durante o procedimento, este será cancelado.
Para mais informações, consulte o manual de operação do seu
telefone celular.

FAZENDO UMA CHAMADA
■■ Para fazer uma chamada, siga
o procedimento abaixo:
no pai1. Pressione a tecla
nel de controle. A tela ao
lado será exibida.
2. Selecione uma das seguintes opções para fazer uma
chamada:
■■ Contatos
■■ Listas de Chamadas
■■ Redigitação
■■ Pressione
tela
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(verde) para usar o teclado disponível na

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário no Capítulo 4.

BLUETOOTH

RECEBENDO UMA CHAMADA
■■ Para aceitar uma chamada:
1. Pressione a tecla
lante de direção, ou
2. Toque no ícone
tela

no vo-

(verde) na

■■ Para rejeitar a chamada:
1. Pressione a tecla
lante de direção, ou
2. Toque no ícone

no vo(vermelho) na tela

TERMINANDO UMA CHAMADA
Para terminar uma chamada de
telefone, selecione o ícone
(vermelho) na tela ou pressione
no volante da direção.
a tecla

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário no Capítulo 4
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Este guia rápido tem a intenção de ajudá-lo a
conhecer características únicas e funcionais
do Sistema de Navegação. Entretanto, ele não
substitui o Manual do Navegador. O Manual do
Navegador contém informações mais detalhadas para ajudá-lo no entendimento dos cuidados, características, operação e manutenção
do Sistema de Navegação.
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