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Introdução
MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
Este manual explica a operação do sistema de navegação. Leia o manual atentamente 
para assegurar o uso adequado. Mantenha sempre este manual no veículo.
Os mapas disponíveis são apenas do BRASIL e disponíveis em idioma português (es-
crito e comando de voz).
As telas do visor neste documento e as telas reais do sistema de navegação podem 

-
poníveis na ocasião da elaboração do presente documento.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
O Sistema de Navegação é um dos acessórios do veículo de tecnologia mais avançada 
nunca antes desenvolvido. O sistema recebe sinais de satélite do Sistema de Posicio-
namento Global (GPS) operado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. 
Mediante o uso desses sinais e de outros sensores do veículo, o sistema indica sua 

-

-
-

calculados.
O banco de dados do sistema de navegação inclui categorias de Pontos de Interesse 

de pista ou redução de velocidade.
Atente para o fato de que todos os sistemas de navegação atuais de veículos possuem 
certas limitações que podem afetar sua capacidade de funcionar adequadamente. A 

caminho, da condição do veículo e de outras circunstâncias. Para obter mais informa-

TOYOTA MOTOR CORPORATION



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ESTE MANUAL

com os seguintes marcadores.

Setas indicando operações

SÍMBOLOS UTILIZADOS NAS ILUSTRAÇÕES

 Essa é uma advertência contra qualquer condição que possa causar ferimentos às pes-
soas se o aviso for ignorado. Informa o que deve ou não deve ser feito para reduzir os 
riscos para você e para outras pessoas.

 ATENÇÃO

 Essa é uma advertência contra qualquer condição que possa causar danos ao veículo ou 

não deve ser feito para evitar ou reduzir o risco de danos ao veículo e seus equipamentos.

 NOTA
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COMO LER ESTE MANUAL

Ao selecionar uma seta indicando o 
-

ção correspondente.

1. BUSCAR DESTINO

3. INICIAR ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

preferência do caminho.
1

2

3

4

Nº. Nome Descrição

1 -
ração.

2 Operações Principais São explicados os passos de uma operação.

3 Operações Relacionadas São descritas as operações suplementares da 
operação principal.

4 Informações

 “Adcionar em ” e 
”.

”: Selecione para excluir os 

INFORMAÇÕES

 
 
trânsito.
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Para usar este sistema da maneira mais segu-
ra possível, siga todas as dicas de segurança 
mostradas abaixo.
Esse sistema foi concebido para auxiliar a 

-
damente, pode fazer isso. O motorista é o 

veículo e a segurança dos passageiros.
Não use qualquer recurso deste sistema 
na medida em que se torne uma distração 
e impeça a condução segura. A primeira 
prioridade na condução sempre deve ser 
a operação segura do veículo. Durante a 
condução, observe todos os regulamentos 
de trânsito.
Antes de usar este sistema, aprenda como 

-
rio do Sistema de Navegação para assegurar-
-se que você entenda o sistema. Não permita 
que outras pessoas usem o sistema até que 

-
das neste manual.
Para sua segurança, algumas funções tor-
nam-se inoperantes durante a condução. 
Os botões inoperantes têm as luzes atenu-

parado.

Durante a condução, ouça as instruções 
-

damente a tela e somente quando isso for 

na orientação por voz. Use-a apenas para 
referência. Se o sistema não conseguir de-
terminar corretamente a posição atual, é 

-
ta, tardia ou inexistente.
Às vezes, os dados no sistema podem estar 
incompletos. As condições do caminho, in-
cluindo restrições de condução (proibido 
curvas à esquerda, fechamentos de ruas, 
etc.) mudam com frequência. Portanto, an-
tes de seguir quaisquer instruções do siste-

ser realizada com segurança e dentro da lei.
Esse sistema não fornece aviso para condi-

condições das vias de trânsito e a disponi-
bilidade de serviços de emergência. Se não 

não entre nela. Em nenhuma circunstância 
-

soal do motorista.

proibido por lei o uso de telas de vídeo e de 
navegação próximas ao motorista.

 Para segurança, o motorista não deve 
operar o sistema de navegação enquanto 

-

levar a um acidente.

 obedecer aos regulamentos de trânsi-
to e manter-se atento às condições do 
caminho. Se um sinal de trânsito na es-

via de mão única.

 INSTRUÇÕES DE 
SEGURANÇA
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1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO
1. TOUCH REMOTO



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

1

G
U

IA RÁPID
O

Nº. Nome Função

1 Botão de “MENU” Pressione para exibir a tela de “Menu”. 24

2 Botão " "
Pressione para alterar a escala do mapa 
e percorrer a tela de listagem.

3 por voz, cancelar a rolagem da tela do 
mapa, iniciar a orientação, e para exi-
bir a posição atual.

4

-
cionar uma função, uma letra e o bo-
tão da tela do mapa.
Pressione para inserir a função sele-
cionada, a letra ou o botão da tela do 
mapa.



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO
2. TELA DO MAPA

1 2 3

56789

11

12

Nº. Nome Função

1
Símbolo 2D norte aci-
ma, 2D direção acima 

Esse símbolo indica se a orientação do 

ou direção acima. A visão norte do 

de mapa 2D.

2 Indicador da escala 47

3 Indicador de direção

-
xima conversão e uma seta indicando a 
direção da conversão durante a orienta-
ção do mapa.

4 Botão menos zoom Selecione para reduzir a escala do mapa. 47

5 “Salvar”
Selecione para registrar a posição atu-
al ou a posição do cursor como um 
ponto de memória.

5
-

-se usar também as funções de visão 
-

10

4



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

1

G
U

IA RÁPID
O

Nº. Nome Função

7 “PDI” -
teresse a serem exibidos na tela.

8 “  Desligado”

Selecione para obter uma visão mais 
ampla. Alguns dos botões na tela não 
serão exibidos. Eles são exibidos no-
vamente ao selecionar “Ligado ”.

9 Botão mais zoom Selecione para aumentar a escala do 
mapa. 47

10 Pode-se selecionar qualquer uma das 45

11 Distância e tempo para Selecione para exibir a distância, o 

12
Marca “GPS” (Sistema 
de Posicionamento 
Global)

Essa marca é exibida sempre que o 

Botão

extremamente lenta.
INFORMAÇÕES

 -

alcalina.

 Ao visualizar a tela através de óculos de sol polarizados, um padrão em arco-íris pode 

tela sem óculos de sol polarizados.

 de modo da bússola.

modo bússola.

-



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO
3. REGISTRAR A CASA

4

5

6

2

Pressione o botão de “MENU” no  
Touch Remoto.

 Selecione “Casa” e pressione o botão 
do Touch Remoto.

Selecione “SIM” e pressione o Touch 
Remoto.

-
nando “Casa”.

-
tão do Touch Remoto.

-
quisar sua residência. (Consulte 

Remoto.



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

1

G
U

IA RÁPID
O

7 Selecione “Entrar” e pressione o bo-
tão do Touch Remoto.

A residência também pode ser registrada 
selecionando “Memória” na tela “Menu de 

na 
É possível alterar o nome, o local, o número 

Os pontos registrados podem ser usados na 



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO
4. REGISTRAR O ACESSO RÁPIDO

2

4Pressione o botão de “MENU” no  
Touch Remoto.

-
tão do Touch Remoto.

-
tão do Touch Remoto.

Selecione um dos botões da tela de 

Touch Remoto.

-
-

5

6

Selecione “SIM” e pressione o botão 
do Touch Remoto.

-
-



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

1

G
U

IA RÁPID
O

7 Selecione “Entrar” e pressione o botão 
do Touch Remoto.

-
trado selecionando-se “Memória” na tela 

-

É possível alterar o nome, o local, o número 

Os pontos registrados podem ser usados 
-



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO
5. FLUXO DE OPERAÇÃO: DEFINIR O ITINERÁRIO

4

2

5

Pressione o botão de “MENU” no  
Touch Remoto.

-
-

-
tão do Touch Remoto.

-
tão do Touch Remoto.

Selecione “Entrar” e pressione o bo-
tão do Touch Remoto.

O sistema de navegação realiza uma pesqui-



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

1

G
U

IA RÁPID
O

6 Selecione “Iniciar” e pressione o bo-

comece a conduzir.

-
” na 

A orientação ao destino é exibida na tela 
e pode ser ouvida por meio da orientação 
por voz.



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO
6. DEFINIR A CASA COMO DESTINO

4

5

2

Pressione o botão de “MENU” no  
Touch Remoto.

Selecione “Casa” e pressione o botão 
do Touch Remoto.

Selecione “Entrar” e pressione o bo-
tão do Touch Remoto.

O sistema de navegação realiza uma pesqui-

-
tão do Touch Remoto.

S -
tão do Touch Remoto.

Pode-se usar “Casa” se o seu endereço resi-



1. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

1

G
U

IA RÁPID
O

6 Selecione “Iniciar” e pressione o bo-

comece a conduzir.

-
” na 

e pode ser ouvida por meio da orientação 
por voz.



2. ÍNDICE DE FUNÇÕES

22

1. ÍNDICE DE FUNÇÕES DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

 Mapa

Exibir a posição atual

Alterar a escala 47

Alterar a orientação do mapa

Exibir Pontos de Interesse

Selecionar o modo do mapa 46

Excluir botões da tela do mapa

62



2. ÍNDICE DE FUNÇÕES

1

G
U

IA RÁPID
O

56

Funções úteis

Pontos de memória

Registrar os pontos de memória

Marcar ícones no mapa

Informação

Exibir a manutenção do veículo



3. REFERÊNCIA RÁPIDA

24

1. TELA DE “MENU”

Pressione o botão de “MENU

1 2 3 87654



3. REFERÊNCIA RÁPIDA

1

G
U

IA RÁPID
O

25

Nº. Nome Função

1 “Naveg.” Selecione para exibir a tela do “Menu 
de navegação”.

2 “Info.” Selecione para exibir as informações Manual do 

3  brilho das telas, desligar o visor, etc.
Manual do 

4 -
ração”.

5 Selecione para exibir a tela de opera-
ção viva-voz.

Manual do 

6 Selecione para exibir a tela de controle 
do ar condicionado.

Manual do 

7 “Mídia” Selecione para exibir a tela de controle 
de mídia.

Manual do 

8 “Radio” Selecione para exibir a tela de controle Manual do 

INFORMAÇÕES

 
-



3. REFERÊNCIA RÁPIDA

26

2. TELA DO “MENU DE NAVEGAÇÃO"

memória. Pressione o botão de “MENU
para exibir a tela do “Menu de navegação”.

2

3 41 2



3. REFERÊNCIA RÁPIDA

1

G
U

IA RÁPID
O

27

Nº. Nome Função

1

2 “Suspender orientação” 
ou “Retomar orientação" a orientação.

3 “Memória”
Selecione para possibilitar alterações 

-

4 “Dados Mapa”
Selecione para exibir informações rela-



3. REFERÊNCIA RÁPIDA
3. TELA DE “CONFIGURAÇÃO”

1 2 3 4

7 6 5



3. REFERÊNCIA RÁPIDA

1

G
U

IA RÁPID
O

Nº. Nome Função

1 “Gerais”

Selecione para alterar o idioma sele-
-

etc.

2
de orientação por voz. 56

3 “Navegação” -
dia, o conteúdo exibido na tela, as ca-
tegorias de PDI, etc.

4 do veículo tais como as informações de 
manutenção.

5 Manual do 

6 “Bluetooth*”
-
-

tooth®.

Manual do 

7
-
-

fônica, etc.

Manual do 





1. TELA INICIAL ............................................ 32
2. COMO UTILIZAR O Touch Remoto ........... 33
3. COMO INSERIR LETRAS E 

NÚMEROS/OPERAÇÕES TELA DE LISTA .. 35
4. OPERAÇÃO DA TELA DO MAPA ................ 39

VISOR DA POSIÇÃO ATUAL .................... 39
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MAPA .................................................... 45
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ÍCONES PADRÃO DO MAPA ................... 49

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
ANTES DA OPERAÇÃO

1

FUNÇÕES BÁSICAS

2
1

2

3

CONFIGURAÇÃO2

1. CONFIGURAÇÕES GERAIS ........................ 50
TELA DE CONFIGURAÇÕES GERAIS ....... 50

2. CONFIGURAÇÕES DE VOZ ........................ 56
TELA DE CONFIGURAÇÕES DE VOZ ....... 56



1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO
1. TELA INICIAL

-

 Após alguns segundos, a tela “Precaução” 

 Após cerca de 5 segundos, a tela “Pre-

a tela do mapa. Ao selecionar “Mostrar 
mapa” ou pressionar o botão “MAP/
VOICE”
é exibida. (Se outra tecla além da tecla 
“MAP/VOICE”
Remoto, a tela da função correspondente 

 Ao parar o veículo com o motor em fun-
cionamento, sempre aplique o freio de 
estacionamento para segurança.

 

 uma tela diferente da tela do mapa, a 
-

do for alterada para a tela do mapa, pela 

 -

 -
vamente, selecione “Não mostrar esta 

.

 Para registrar informações de manu-

INFORMAÇÕES DE 
MANUTENÇÃO

peças ou componentes e mostra infor-
-

trada) na tela.

-
-

-
tema de navegação.
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1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO
2. COMO UTILIZAR O TOUCH REMOTO

 -

desse impulso. (Para obter detalhes, con-

 for movido por 6 segundos. A operação 
-

ro reaparecer.

 Pressione o botão “ ”
para ampliar e o botão “ ” para reduzir a 
tela do mapa. Esses botões também po-
dem ser usados para percorrer acima e 
abaixo nas telas de listagem.

 Pressione o botão de “MENU” -

-
do, etc.

 Pode-se voltar à tela do mapa ao pres-
sionar o botão “MAP/VOICE”
Remoto.

-

2. Para selecionar o botão na tela, pres-

alterada.

 -
do para não prender os dedos, unhas 
ou cabelo no mecanismo, pois isso pode 
causar lesões.

 -
moto em temperaturas extremas pois 

ou frio devido à temperatura dentro do 
veículo.

 

Esse sistema de navegação pode ser ope-
-
-



1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO

 em contato com alimentos, líquidos, 
adesivos ou cigarros acesos, pois fazer 

funcionar.

 excessiva ou impacto forte, pois o botão 

 Não permita que moedas, lentes de con-

interromper seu funcionamento.

 -
moto.

 -

o interruptor de partida do motor no 

-
quadamente.

 NOTA

INFORMAÇÕES

 Sob condições de temperaturas extrema-



FU
N

ÇÕ
ES BÁSICAS

2

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO
3. COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS/OPERAÇÃO EM TELAS DE LISTAS

Ao pesquisar um endereço ou nome, ou 
inserir dados, as letras e os números po-
dem ser inseridos por meio da tela.

INSERIR LETRAS
E NÚMEROS

MUDAR O TIPO DE 
CARACTERE E TECLADO

Selecione as teclas diretamente para 
inserir letras ou números.

os caracteres.

 Em algumas telas de entrada de letras, as 
letras podem ser inseridas em caractere 
maiúsculo ou minúsculo.

Ícone Função

Selecione para inserir em 
letra minúscula.

Selecione para inserir em 
letra maiúscula.

Selecione .

2. -
clado, a seguir selecione “OK”.

 -

 INSERIR TREMAS

Selecione .

2. Selecione .



1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO

Selecione a tecla de tremas diretamen-
te para inserir tremas.

os tremas.
 INSERIR NÚMEROS E SÍMBOLOS

Selecione .

2. Selecione "0-9-%".

Selecione as teclas diretamente para in-
serir números ou símbolos.

a apagar números e/ou símbolos.

, -
bolos.

 SELECIONAR UM TIPO DE TECLADO

Selecione .

2. 

“ABCDE”

“QWERTY”
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1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO

EXIBIR A LISTA OPERAÇÃO EM TELAS DE 
LISTASSelecione “Lista” para pesquisar um en-

dereço ou um nome.

 Os itens de comparação do banco de da-
dos são listados mesmo se o endereço ou 

 -
do ou se o número de resultados for igual 
ou menor que 5.

INFORMAÇÕES

 O número de itens de comparação é mos-
trado no lado direito da tela. Se o núme-
ro de itens de comparação for maior que 

da tela adequado para percorrer a lista.

Ícone Função

Selecione para pular para a próxi-

Pressione e segure o  ou o  
para percorrer pela lista exibida.

Isso indica a posição da tela exibida.

Se o  aparecer à direita do nome 
de um item, o nome completo é 
muito longo para ser exibido.
Selecione o -
nal do nome.
Selecione o  para mover até o 
início do nome.

INFORMAÇÕES

 Os botões “ ” e “ ”
podem ser usados para percorrer acima e 
abaixo nas telas de listagem.



1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

É possível reorganizar a ordem de uma 
lista exibida na tela. É possível exibir apenas os itens do grupo 

Selecione “Ordenar”.

2. 

Botão da tela Função

“Distância” em ordem de distância a 

“Data” em ordem de data.

em ordem de categoria.

“Ícone” em ordem de ícone.

“Nome” em ordem de nome.

Selecione . 

 A lista de pontos de memória registrados 

itens exibidos e exibir todos os grupos.

2. 

EXIBIR A LISTA 
DE GRUPOS
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1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO

Pressione o botão “MAP/VOICE” no 
-

al. Essa tela exibe a posição atual e um 

 A marca da posição atual ( 1 ) aparece no 
centro ou centro inferior da tela do mapa.

 inferior da tela, dependendo da escala do 
mapa ( 2 ).

 A tela pode ser retornada para essa 
tela do mapa que mostra a posição atu-

qualquer tela, pressionando o botão  
“MAP/VOICE”

4. OPERAÇÃO DA TELA DO MAPA

1

2

 Para corrigir manualmente a posi-

INFORMAÇÕES

 Durante a condução, a marca da posição 

 -
-

nais do GPS (Sistema de Posicionamento 

-
mente depois que o veículo receber si-
nais do GPS.

 Após a desconexão da bateria, ou em um 
veículo novo, a posição atual pode não es-
tar correta. Assim que o sistema receber 

exibida.

EXIBIÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL



1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO

OPERAÇÃO DE ROLAGEM 
DA TELA

-

marca do cursor ( 1 ).

13

2

 Use a função de rolagem para mover o 

-
rente da posição atual.

 Para rolar sobre o mapa, coloque o pontei-
-

-

 O nome da rua, o nome da cidade, etc. 
-

pendendo da escala do mapa ( 2 -
tância da posição atual 
mostrada ( 3 ).

 centralizado no local selecionado, até 

-
-

“MAP/ VOICE” 
marca da posição atual retorna para o 
centro da tela e o mapa se move à me-
dida que o veículo prossegue ao longo 

 -
saparecer da tela. Pressione o botão 
“MAP/VOICE”
exibir a posição atual na tela do mapa.

DEFINIR A POSIÇÃO DO 
CURSOR COMO DESTINO

-
ção de rolagem.

Selecione “Entrar ”.

 A tela muda e exibe no mapa o local do 

-



FU
N

ÇÕ
ES BÁSICAS

2
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Selecione “Salvar”. 

2. Esta tela é exibida. 

 O ponto registrado é mostrado no mapa.

Selecione “Evitar”. 

2. Selecione  ou  para alterar o ta-

Selecione “OK”.

PARA REGISTRAR A 
POSIÇÃO DO CURSOR 
COMO UM PONTO 
NA MEMÓRIA

PARA REGISTRAR O LOCAL 
DO CURSOR COMO UMA 
ÁREA A EVITAR

O registro de um ponto na memória per-

 Para alterar o ícone ou o nome, etc., 
-

INFORMAÇÕES

 
-
-

sentada.

a função de rolagem.

INFORMAÇÕES

 evitar ou se não for possível calcular o 

 
locais registrados, a seguinte mensagem 

-
formações de pontos adicionais. Execute 
a operação novamente após excluir um 
ou mais pontos”.
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PARA CONSULTAR 
INFORMAÇÕES SOBRE O 
ITEM ONDE O CURSOR 
ESTÁ POSICIONADO

 Para exibir informações sobre um ícone, 
posicione o cursor sobre ele.

 INFORMAÇÃO DO PDI

ícone de PDI, o nome e a informações são 
exibidas na parte superior da tela.

Selecione .

2. São exibidas informações como o 
nome, o endereço, a posição e o núme-
ro de telefone.

 Se a opção “Entrar ” for seleciona-

 “In-
cluir em ” e ” serão 
exibidos.

“Incluir em ”: Selecione para adicionar 

”: Selecione para excluir 

 Para registrar esse PDI como um ponto 
de memória, selecione “Salvar” -

-

 Se  for selecionado, o número 
-

mado.

 -
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 INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO DE 
MEMÓRIA

Ao posicionar o cursor sobre um ícone 
do ponto de memória, o nome e as in-
formações são exibidas na parte supe-
rior da tela.

Selecione .

2. São exibidas informações como o 
nome, o endereço, a posição e o núme-
ro de telefone.
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 INFORMAÇÃO DO DESTINO

Ao posicionar o cursor sobre um ícone 

exibidas na parte superior da tela.

Selecione .

2. São exibidas informações como o 
nome, o endereço, a posição e o núme-
ro de telefone.

 “Elimi-
nar”.

 Se a opção “Entrar ” for seleciona-

 “In-
cluir em ” e ” serão 
exibidos.

“Incluir em ”: Selecione para adicionar 

”: Selecione para excluir 

 Para editar um ponto de memória, 

 Para excluir um ponto de memória, Se-
lecione “Eliminar”.

 Se  for selecionado, o núme-

chamado.

 Se informações detalhadas sobre o ponto 
-

tradas no sistema de navegação, selecione 
“Detalhes” para visualizar as informações.

 Selecione para visualizar 
informações detalhadas do ponto de me-
mória.

 Selecione para visualizar 
imagens do ponto de memória.

 Se o  for selecionado, o núme-

chamado.
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ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES 
DO MAPA

É possível selecionar qualquer uma das 

Selecione .

2. 
 Dependendo das condições, alguns bo-

ser selecionados.

Ícone Função

“Mapa 
simples”

Selecione para exibir 
a tela do mapa único. 

“Mapa duplo”
Selecione para exibir 
a tela do mapa duplo. 

“Bússola”
Selecione para exibir a 
tela de modo da bússola. 

“Lista de  
direcões”

Selecione para exibir a 
tela da lista de conver-

“Seta”
Selecione para exibir a 

Selecione para exibir a 
tela de orientação de 
cruzamento ou a tela de 
orientação sobre a rodo-

“Rodovia”
Selecione para exibir infor-

-
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CONFIGURAÇÕES DA TELA

 MAPA SIMPLES

  EDITAR O MAPA DA DIREITA

 MAPA DUPLO

Esta é a tela de mapa regular.

O mapa do lado direito pode ser editado 

no mapa do lado direito.

A tela do mapa pode ser dividida em duas.

 A tela mostra o mapa simples.

 Essa tela mostra o mapa duplo. O mapa à 
esquerda é o mapa principal.

 Estando em uma tela diferente, ao 
selecionar “Mapa simples” -
bida a tela do mapa simples.

 Estando em uma tela diferente, ao 
selecionar “Mapa duplo” -
da a tela do mapa duplo.

 Os seguintes procedimentos não podem 

Nº. Função

1 Alterar a orientação do mapa

2 Exibir os  ícones de PDI

3 Alterar a escala do mapa

2. Selecione “OK”
de editar.

 A tela volta para a tela do mapa duplo.

1

2

3 3



FU
N

ÇÕ
ES BÁSICAS

2

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO

47

 BÚSSOLA

A posição atual é indicada com uma bús-
sola e não com um mapa.

 atual e uma bússola são exibidas na tela.

  Estando em uma tela diferente, ao se-
lecionar “
de modo da bússola.

INFORMAÇÕES

 -

bússola, para assegurar-se que o veículo 

 -

tela de modo da bússola.

ESCALA DO MAPA

Selecione  ou  para alterar a es-
cala da tela do mapa.

 A barra e o indicador da escala na parte 
inferior da tela indicam o menu de escala 

 Pressione e segure  ou -
nuar a alterar a escala da tela do mapa.

 A escala da tela do mapa pode ser altera-
da selecionando-se diretamente a barra 

-
vel durante a condução.

INFORMAÇÕES

 Pressione o botão “ ” -
to na tela do mapa e o botão “ ” para 
reduzir.

 A escala do mapa é exibida sob o símbo-
lo norte acima ou direção acima, na par-
te superior esquerda da tela.

 -
 não é mos-

  não é 
mostrado.
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ORIENTAÇÃO DO MAPA E 
MODO DE MAPA 3D

A orientação do mapa pode ser alterada 
entre 2D norte acima, 2D direção acima e 

-
lo de orientação exibido na parte supe-
rior esquerda da tela.

Selecione ,  ou .

Independentemente da direção de percurso 
do veículo, o norte é sempre para cima.

modo de mapa 2D)
A direção de deslocamento do veículo é 
sempre para cima. 
Uma seta vermelha indica o norte.

A direção de deslocamento do veículo é 
sempre para cima. Uma seta vermelha indi-
ca o norte.

 apenas a orientação do mapa de direção 
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ÍCONES PADRÃO DO MAPA

Ícone Descrição

-
soas

de pessoas

pessoas

pessoas

pessoas

pessoas

Parque/Monumento

Aeroporto

Hospital/Policlínica

Shopping



2. CONFIGURAÇÃO
1. CONFIGURAÇÕES GERAIS

-
cionar o idioma, os sons de operação, etc.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto.

2. Selecione .

Selecione “Gerais”.

4. 

5. Selecione “OK”.

TELA DE CONFIGURAÇÕES 
GERAIS

 As seguintes funções podem ser realiza-

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
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Nº. Função

1

-
rio e selecione  ou “Des-

2
Selecione para alterar o idioma. 

-

3
-

dicionado para  ou “Desli-
, a tela 

4
Selecione para alterar a cor do 

-

5
som  ou .

6 ponteiro  ou -
do”.

7
falha  ou .

8 -

9

-
tância do ponteiro para ser atra-

-

10
Selecione para excluir dados pesso-

 OS DADOS 

AJUSTES DO RELÓGIO

-

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, e Selecione .

2. Selecione “Geral” -
ções gerais”.
Selecione .

4. 

 As seguintes funções podem ser realiza-

Nº. Função

1
Selecione para alterar o fuso ho-

2 Selecione  ou -
do”

3
Selecione  ou  

5. Selecione "OK".

1
2
3
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 FUSO HORÁRIO

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Gerais” -
ção”.
Selecione -
ções gerais”.

4. Selecione .

5. 

 Se “Outro” -

Selecione “+” ou “-”
“OK”.

6. Selecione “OK”.

 AJUSTE MANUAL DO RELÓGIO

-
lógio” na posição “Desligado”, o relógio 

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Gerais -
ção”.

Selecione -
ções gerais”.

4. -

e sele-
cione .

Botão da tela Função

“Horas”  
“+”, “-”

Selecione “+” para avan-

“-” para retroceder o ho-

“Minutos” 
“+”, “-”

Selecione “+” para avan-

e “-” para retroceder o 

“Minutos” Selecione para arredondar 
para a hora mais próxima*.

5. Selecione “OK”.
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SELECIONAR UM IDIOMA SELECIONAR A COR DO 
BOTÃO

O idioma pode ser alterado.

Pressione o botão de “MENU” -
ch Remoto, a seguir, Selecione “Con-

.

2. Selecione “Gerais” -
ção”.

Selecione “Idioma”.

4. 

 
5. Selecione “OK”.

A cor dos botões da tela pode ser alterada.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Gerais” -
ção”.

Selecione “Cor do botão”.

4. 
tela.

 
5. Selecione “OK”.
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CONFIGURAR O VOLUME 
DE SOM DO PONTEIRO

CONFIGURAR O 
ALINHAMENTO DO 
PONTEIRO

O volume de som do ponteiro pode ser 

desse impulso.
Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Gerais -
ção”.

Selecione “Volume de som do indica-
dor”.

4. 
5. Selecione “OK”.

6. Selecione “OK”.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Gerais -
ção”.

Selecione “Intensidade do retorno”.

4. Selecione “+” ou “-”.

5. Selecione “OK”.

6. Selecione “OK”.
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Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Gerais -
ção”.

Selecione “Excluir dados pessoais”.

4. Selecione “Eliminar”.

5. Selecione “SIM”.

EXCLUIR OS DADOS 
PESSOAIS

 Os seguintes dados pessoais podem ser 
-

-
ção desligada

-
gurança e cópia de pontos de memória

Pontos anteriores

Dados da agenda telefônica
Dados do histórico de chamadas

Dados do telefone Bluetooth®

 a condução.

INFORMAÇÕES
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2. CONFIGURAÇÕES DE VOZ

Pressione o botão de “MENU”
Remoto.

2. Selecione 

Selecione “Voz”.

4. 

5. Selecione “OK”.

TELA DE CONFIGURAÇÕES 
DEVOZ

 As seguintes funções podem ser realiza-

Nº. Função

1
-

2
-

dio/vídeo e/ou o sistema de ar 

para  ou .

3
A orientação por voz durante a 

 ou “Desli-
.

 .

1

2
3
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Pressione o botão de “MENU” -
ch Remoto, a seguir, Selecione “Con-

2. Selecione “Voz”

-
do o número adequado.

 -

o recurso.

4. Selecione “OK”.

VOLUME DE VOZ



1. REFERÊNCIA RÁPIDA ................................ 60
2. BUSCAR DESTINO .................................... 62

SELECIONAR A ÁREA DE BUSCA ............ 63
BUSCAR DESTINO POR CASA ................. 64
BUSCAR DESTINO POR  ACESSO RÁPIDO .64
BUSCAR DESTINO POR “Endereço” ......  65
BUSCAR DESTINO POR “PDI” ................ 68
BUSCAR DESTINO POR “PDI próximo” .. 72
BUSCAR DESTINO POR “Mapa” ............. 73
BUSCAR DESTINO POR “Memória” ....... 75
BUSCAR DESTINO POR  
“Pontos anteriores” .............................. 75
BUSCAR DESTINO POR “Cruzamento” .. 76
BUSCAR DESTINO POR  
"Entrada / Saída de rodovia” ................ 77
BUSCAR DESTINO POR “Coordenadas” . 78
BUSCAR DESTINO POR “Nº de Telefone” . 78

3. INICIAR A ORIENTAÇÃO DE 
ITINERÁRIO ...............................................79

BUSCAR DESTINO1

3
SISTEMA DE NAVEGAÇÃO



1. CONFIGURAÇÕES DO PONTO  
DE MEMÓRIA........................................... 99

CONFIGURAR A “Casa” ....................... 100
CONFIGURAR O “Acesso rápido” ........ 102
CONFIGURAR OS 
“Pontos de memória” ......................... 105
CONFIGURAR A “Área a evitar” ........... 112
EXCLUIR DESTINOS ANTERIORES ........ 116
CÓPIA DE SEGURANÇA PARA
UMA MEMÓRIA USB ........................... 117
COPIAR DE UMA MEMÓRIA USB  ....... 119

1. CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO ........ 121
TELAS PARA CONFIGURAÇÕES DE 
NAVEGAÇÃO. ...................................... 121

2. CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO .............. 127
MANUTENÇÃO .................................... 128

1. LIMITAÇÕES DO SISTEMA 
DE NAVEGAÇÃO ................................... 132

2. VERSÃO DO BANCO DE DADOS DO 
 MAPA E ÁREA DE COBERTURA .............. 133

INFORMAÇÕES DO MAPA ................. 134

PONTOS DE MEMÓRIA

CONFIGURAÇÃO

3

4

5

1. TELA DE ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO ..... 82
2. COMANDOS TÍPICOS DO GUIA DE VOZ ... 85
3. DISTÂNCIA E TEMPO PARA O DESTINO .... 87
4. SUSPENDER E RETOMAR A ORIENTAÇÃO . 88

SUSPENDER A ORIENTAÇÃO ................. 88
RETOMAR A ORIENTAÇÃO ..................... 88

5. CONFIGURAR O ITINERÁRIO .................... 89
ADICIONAR DESTINOS........................... 90
REORDENAR DESTINOS ......................... 90
EXCLUIR DESTINOS ................................ 91
CONDIÇÃO DE PROCURA ...................... 91
DEFINIR DESVIO .................................... 92
PREFERÊNCIA DE VIA ............................ 93
VISÃO GERAL DO ITINERÁRIO ............... 94
TRAÇADO DO ITINERÁRIO ..................... 95

6. EXIBIR ÍCONES DE PDI .............................. 96
SELECIONAR ÍCONES DE PDI 
A SEREM EXIBIDOS ................................ 96

ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO2

1

2

3
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1. REFERÊNCIA RÁPIDA

Remoto e Selecione “Naveg.” para exibir a tela “Menu de navegação”. A seguir, selecione 

1

2 3

7 8

9

10

12

13

11

456

Nº. Nome Função

1 “Endereço”
Selecione para inserir o número e o 
endereço da residência usando as te-
clas de entrada.

65

2 “PDI”
Selecione um Ponto de Interesse que 

de dados do sistema.

3 “PDI perto do cursor”
-

categoria do PDI.
72 

4 “Anterior” -
- 75

5 “Memória”
registrados da memória. (Para regis-
trar pontos da memória, consulte “RE- 75
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Nº. Nome Função

6 “Mapa”
na tela do mapa.

74

7

Selecione para inserir os nomes de 2 
-

do apenas as proximidades gerais, e 
-

cida.

76

8 “Ent./saída” AE Selecione para inserir nomes de um 
acesso ou saída da rodovia. 77

9 Botão de busca por  -
quisa.

10
usando um número de telefone.

11 -
do

-

-
64

12

Selecione o endereço da sua residên-
cia sem necessidade de inserir o en-
dereço a cada vez. Se um endereço 

-
-

64

13 Selecione para inserir as coordenadas 
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2. BUSCAR DESTINO
Pressione o botão de “MENU” 
Remoto.

2. Selecione .

Selecione .

4. Esta tela é exibida.

 -

INFORMAÇÕES
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SELECIONAR A ÁREA DE 
BUSCA

Pressione o botão de “MENU” 

2. Selecione na tela “Menu”.

Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

4. 
pesquisa para exibir um mapa.

5. 

6. Selecione “OK”
exibida.

busca na tela de entrada para exibir um 
mapa.

2. 

 de acordo com a versão do mapa ou das 

Botão da tela

“BR” Brasil

exibida.

 Para obter informações e atualizações 
do banco de dados de mapas, consul-

-

 Para informações e atualizações do 

SELECIONAR A ÁREA DE 
BUSCA NA TELA DE ENTRADA

usando “Endereço”, “PDI”, “Entrada 
/ saída de rodovia”, “Cruzamento” ou 

.

INFORMAÇÕES
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BUSCAR DESTINO 
POR CASA

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Casa”.

 A tela muda e exibe o local do mapa para 
o endereço residencial registrado e a pre-

INFORMAÇÕES

 

 
“Entrar” for selecionado mesmo durante 
a condução.

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione qualquer um dos botões da 
(1-5). 

INFORMAÇÕES

 -

apresentada.

 -

“Entrar” for selecionado mesmo durante 
a condução.

 -
nir um endereço residencial. (Para regis-

 -

1-5
-

BUSCAR DESTINO 
POR ACESSO RÁPIDO
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BUSCAR DESTINO 
POR “Endereço”

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Endereço” 

5. Insira o nome da rua ou selecione “Ci-
dade” para pesquisar uma cidade.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Endereço” 

4. Insira o nome da rua e selecione “Lis-
ta”. 

5. Selecione o botão da tela do nome da 

 -

exibida.

-
dereço pode ser realizada por um dos 2 

(a) Inserindo o nome da rua
(b) Selecionando uma cidade para pes-

quisar

INSERIR O NOME DA RUA
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4. Selecione “Cidade”.

5. 

 As seguintes operações podem ser reali-

Nº Função

1 Inserir o nome da cidade

2 Selecionar as 5 cidades mais  
próximas

3 Selecionar por código postal

4

5 -
dades

6. 

“Insira o nome”: Selecione para limitar os 
itens listados, inserindo o nome da cidade.

 Se o número da residência do endereço 

-

7. Insira o número da residência.

 Se a tela da lista de números de residên-
cia for apresentada, uma faixa de endere-

 A tela muda e exibe no mapa o local do 

-

SELECIONAR UMA
CIDADE PARA BUSCAR

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Endereço” 

1
2
3
4

5
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Selecione “Nome da cidade”.

2. Insira o nome da cidade.

Selecione o botão de tela do nome da 

-
-

RIO

 A tela atual muda para a tela de entrada 
do nome da rua. Após a entrada do nome 

entrada do número da residência ou de 
um mapa da rua.

Selecione “5 cidades mais próximas”.

2. Selecione o botão de tela do nome da 

 A tela atual muda para a tela de entrada 
do nome da rua. Após a entrada do nome 

entrada do número da residência ou de 
um mapa da rua.

 INSERIR O CÓDIGO POSTAL

Selecione ” .

2. Digite o código postal.

Selecione o botão o código postal atra-
vés da lista mostada.

 INSERIR O NOME DA CIDADE  SELECIONAR A PARTIR DAS 5  
CIDADES MAIS PRÓXIMAS
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 A tela atual muda para a tela de entrada 
do nome da rua. Após a entrada do nome 

entrada do número da residência ou de 
um mapa da rua.

 BUSCAR A PARTIR DAS ÚLTIMAS 5 
CIDADES

Selecione o botão de tela do nome da 

 Se o sistema de navegação não tiver 
-

da na tela.

 A tela atual muda para a tela de entrada 
do nome da rua. Após a entrada do nome 

entrada do número da residência ou de 
um mapa da rua.

BUSCAR DESTINO POR “PDI”

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “PDI”

5. Insira o nome do PDI.

6. 

 A tela muda e exibe no mapa o local do 

-

-
zada mais facilmente usando “Cidade” 
ou -
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5. 

 As seguintes operações podem ser reali-

Nº Função

1 Inserir o nome da cidade

2 Selecionar nas 5 cidades mais  
próximas

3 Selecionar por código postal

4

5 -
dades

 INSERIR O NOME DA CIDADE

Selecione “Nome da cidade”.

2. Insira o nome da cidade.

-
-

sentada.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “PDI”

4. 

 
-

SELECIONAR UMA
CIDADE PARA BUSCAR

1
2
3
4

5
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 INSERIR CÓDIGO POSTAL

2.  Digite o código postal.

Selecione o botão de tela do código 

 A tela atual muda para a tela de entrada 
do nome do PDI. Após inserir o nome do 
PDI, a tela de listagem de nomes de PDI 

Selecione o botão de tela do nome da 

 A tela atual muda para a tela de entrada 
do nome do PDI. Após inserir o nome do 
PDI, a tela de listagem de nomes de PDI 

 SELECIONAR DAS 5 CIDADES MAIS 
PRÓXIMAS

Selecione “5 cidades mais próximas”.

2. Selecione o botão de tela do nome da 

 A tela atual muda para a tela de entrada 
do nome do PDI. Após inserir o nome do 
PDI, a tela de listagem de nomes de PDI 
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5. Esta tela é exibida.

 tela, selecione o botão de tele para exibir 
uma lista detalhada de categorias de PDI.

 -
“Listar todas as 

 para listar todas as categorias 
de PDI.

 -
-

sentada.

 BUSCAR A PARTIR DAS ÚLTIMAS 5 
CIDADES

Selecione o botão de tela do nome da 

 A tela atual muda para a tela de entrada 
do nome do PDI. Após inserir o nome do 
PDI, a tela de listagem de nomes de PDI 

 Se o sistema de navegação não tiver 
-

da na tela.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “PDI”

4. Selecione .

SELECIONAR A PARTIR DAS 
CATEGORIAS
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Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione  na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “PDI próximo” na tela “Des-

5. 
um dos métodos a seguir.

Nº Função

1 Insira o centro da cidade

2
de pesquisa

3
meio do mapa

4

BUSCAR DESTINO 
POR “PDI próximo”

-
do-se o ponto de pesquisa e a categoria 
de PDI.

Selecione “Centro da cidade”.

2. Insira o nome do centro da cidade.

Selecione o botão de tela do nome do 

4. Ao selecionar uma seta indicando o 

correspondente.

 A rolagem para quando a seleção da seta 
for liberada.

5. Selecione “OK”.

 

1
2
3

4

 É possível exibir os nomes dos PDIs 
localizados no âmbito de aproxima-

pesquisa selecionado.

INSERIR O CENTRO DA 
CIDADE
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Selecione “Posição atual”.

 atual e a tela “PDI próximo” é apresenta-
da.

Selecione “Mapa”.

2. Ao selecionar uma seta indicando o 

correspondente.

 A rolagem para quando a seleção da seta 
for liberada.

Selecione “OK”.

 

Selecione um dos botões da tela de 

2. Ao selecionar uma seta indicando o 

correspondente.

 A rolagem para quando a seleção da seta 
for liberada.

Selecione “OK”.

 
 BUSCAR OS PDIs PRÓXIMOS AO PONTO 
DE BUSCA

“Lista”:

 O ícone da categoria selecionada apare-

DEFINIR A POSIÇÃO ATUAL 
COMO PONTO DE BUSCA

DEFINIR O PONTO DE 
BUSCA A PARTIR DOS 
DESTINOS

DEFINIR O PONTO DE
BUSCA VIA MAPA
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-
“Listar todas as 

.
-

das na lista e selecione “OK”.

 O ícone da categoria selecionada apare-

Nº Função

1 Selecione para voltar para a tela de 
seleção da categoria do PDI.

2 Selecione para exibir a lista de PDIs 
nas categorias selecionadas.

 Ao selecionar o botão da tela do item de-

-

1 2

 As setas de direção dos PDIs só são exibi-

como o ponto de pesquisa.

-
der ao selecionar o botão da tela, a lista dos 

exibida.

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Mapa” 

5. 

6. Selecione “Entrar”.

 O sistema de navegação realiza uma pes-

INFORMAÇÕES

 “Entrar” for se-
lecionado durante a condução. No entan-
to, não é possível mover o cursor.

BUSCAR DESTINO 
POR “Mapa”
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BUSCAR DESTINO 
POR “Memória”

BUSCAR DESTINO 
POR “Pontos anteriores”

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Memória”

5. Selecione o botão da tela do ponto de 

 Uma lista de pontos registrados na me-
mória é exibida.

 A tela muda e exibe no mapa o local do 

-

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Anterior”

5. 

 -
bidos na tela.

“Excluir”:

 A tela muda e exibe no mapa o local do 

-

 pode ser excluída selecionando “Ex-
cluir pontos anteriores” na tela “Ponto 
de memória” com o veículo parado. 

-
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BUSCAR DESTINO 
POR “Cruzamento”

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Cruzamento” na segunda 

5. Insira o nome das 2 ruas do cruzamento 
-

nido.

6. Selecione “Lista”.

7. Selecione o botão da tela do item de-

 Após inserir as 2 ruas do cruzamento, a 
tela muda e exibe o local do mapa do des-

-

DE 

INFORMAÇÕES

 Se as mesmas 2 ruas cruzarem em mais 

o menu para selecionar o nome da cida-
de na qual as ruas se cruzam. Selecione 

selecionado e a preferência do caminho. 
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7. Selecione “Entrada” ou “Saída”.

Selecione o botão da tela do nome da 

 A tela muda e exibe no mapa o local do 

-

BUSCAR DESTINO POR 
“Entrada/saída de rodovia”

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Entrada / saída de rodovia” 

5. Insira o nome da rodovia.

 
6. Selecione o botão da tela da rodovia 
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4. Selecione na segun-

5. Insira o número do telefone.

6. Após inserir o número do telefone, se-
lecione “OK”.

 A tela muda e exibe no mapa o local do 

-

 

BUSCAR DESTINO 
POR “Coordenadas”

BUSCAR DESTINO 
POR “ ”

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Coordenadas” na segunda 

5. 

6. -
lecione “OK”.

 Ao selecionar o botão da tela do ponto de-

-

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione na tela “Menu de 
navegação”.

 Para definir o ponto de memória 
como um destino usando o número 

registrado no ponto de memória. 
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3. INICIAR ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

-
-

do e a preferência do caminho.

Ao selecionar uma seta indicando o 

correspondente.

 A rolagem para quando a seleção da seta 
for liberada.

2. Selecione “Entrar”.

 
 exibido “Adcionar em ” e 

”.

”: Selecione para excluir os 

“Adicionar em ”: Selecione para adi-

 Selecione para alte-

-
do na parte superior da tela, selecione-o 
para visualizar itens como nome, endere-
ço, posição e número de telefone.

Para iniciar a orientação, selecione  
“Iniciar”.

Nº Função

1 Posição atual

2

3

4

5

6
-
-

1

2
3

456

 -
-

 -
do se “Iniciar” for selecionado até soar 
um bipe. Pressione o botão “MAP/ 
VOICE”
o modo de demonstração.

 -
mentos de trânsito e manter a atenção 

-
ver conduzindo o veículo. Se uma placa 

-

não indicar essa informação alterada.
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INFORMAÇÕES

 
 -

 -

 -

 -

até o ponto no caminho mais próximo ao 
-

 PREFERÊNCIA DE VIA

As preferências do caminho podem ser 
alteradas selecionando-se 
de via”. 

PARA ALTERAR O 
ITINERÁRIO ANTES DO 
INÍCIO DA ORIENTAÇÃO

2. 
caminho.

 
desligados.

Após selecionar a preferência do cami-
“OK”.

 Mesmo se a intensidade de iluminação do 
indicador -

INFORMAÇÕES

 -

percurso por balsa, a posição atual pode-

-
mente.
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 SELEÇÃO DE 3 ITINERÁRIOS

Selecione .

2. Selecione ,  ou 
“Curto”.

Nº Função

1 -
comendado.

2

3 com a distância mais curta até o des-

4
Selecione para exibir as informações 
mostradas abaixo sobre cada uma 

1

2

3

4

Nº Função

1 -
curso

2 Distância de todo o percurso

3

4 Rodovia

5 Balsa

1
2
3
4
5
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1. TELA DE ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

exibidas, dependendo das condições.

Nº Função

1
Distância até a próxima conversão 

conversão

2 Nome da rua atual

3 Distância e tempo de viagem/chega-

4 Posição atual

5

INFORMAÇÕES

 -
-

mente.

 foram completamente digitalizados em 

-
-

corrido.

 
tela. Selecionar  limpa a tela.

1

2
3

4

5

FORMATO DA TELA

DURANTE A CONDUÇÃO 
EM RODOVIA

Durante a condução em uma rodovia, 
essa tela exibe a distância até a próximo 
cruzamento/saída, ou os PDIs nas proxi-
midades da saída da rodovia.

Nº Função

1 Posição atual 

2
PDIs que estão próximos a uma sa-
ída da rodovia, número da saída e 
nome do cruzamento

3 Distância da posição atual até a saí-
da ou cruzamento

4 Nome da rua atual

Selecione para exibir a distância até 
-

mas ou subsequentes e os PDIs da 

saídas mais distantes.

saídas mais próximas.

ou saídas mais próximas.

1

2 3

4
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2. ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

AO SE APROXIMAR DE UM 
CRUZAMENTO OU UMA 
SAÍDA DA RODOVIA

AO SE APROXIMAR DE UM 
CRUZAMENTO

entroncamento ou uma saída, a tela de 
cruzamento, a tela de orientação do cru-

Nº Função

1 Nome da próxima rua

2 Distância da posição atual até a saí-
da ou cruzamento

3 Posição atual

 -
tação da rodovia.

 Selecione “Cruzamento”, ou pressione o 
botão “MAP/ VOICE”
para voltar para a tela de orientação da 
rodovia.

Nº Função

1 Nome da próxima rua

2 Distância até o cruzamento

3 Posição atual

 -
tação do cruzamento.

 Selecione “Cruzamento”, ou pressione o 
botão “MAP/ VOICE”
para voltar para a tela de orientação do 
cruzamento.

1
1

2

3
2

3
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 TELA DA LISTA DE DIREÇÕES

Selecione “Lista de direção” durante a 
orientação para exibir a lista de conver-
sões.

Nº Função

1

2 Distância entre conversões

3

4 Nome da rua atual

 TELA DE SETA

Selecione “Seta” durante a orientação 
para exibir a tela de seta.

Nº Função

1 Número da saída ou nome da rua

2

3 Distância até a próxima conversão

4 Nome da rua atual

1
2

3

4

1

2

3
4

OUTRAS TELAS

Nessa tela é possível visualizar a lista de 

Nessa tela é possível visualizar informa-
-



2. ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO
SISTEM

A D
E N

AVEG
AÇÃO

3

2. COMANDOS TÍPICOS DO GUIA DE VOZ

Nº Função

1 Siga cerca de cinco quilômetros nes-
ta estrada.

2
para a esquerda na rotatória.

3 -
ria. Pegue a terceira saída.

4 Saída logo adiante.

INFORMAÇÕES

 
-

to diferente.

 -
do o sistema de navegação reconhecer a 
próxima ação do veículo em uma conver-
são em “U”.

Nº Orientação por voz

1 Em seiscentos metros, faça um re-
torno.

2 Se possível faça um retorno.

Nº Orientação por voz

1 ou

-
pida mais adiante.

2

da rota terminou.

ou

-
ção da rota terminou.

À medida que o veículo se aproximada de 
um cruzamento ou ponto, onde se torna 

-

mensagens.

4

321

5 km
400 m

60 m

21

21



2. ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO2. ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

 ITINERÁRIO INCLUINDO CAMIN
HOS IPD

 -

ou não.

 -
nhos IPD é indicada pela cor azul claro.

Nº Orientação por voz

1
É possível que existam regras de 

2 Em quatrocentos metros, curva à 
esquerda.

3 Próxima à esquerda. Por favor obe-
deça às regras de trânsito.

*:

Nº Orientação por voz

1 Em um quilômetro, mantenha-se à 
direita.

2
Mantenha-se à direita, e depois de 
quinhentos metros, mantenha-se à 
direita, em direção a (Brasilia).

INFORMAÇÕES

 A orientação por voz pode ser feita mais 
cedo ou mais tarde.

 Se o sistema não puder determinar a po-

não ouvir a orientação por voz ou não ver 
o cruzamento ampliado na tela.

21

 Se não for possível ouvir o comando de 
orientação por voz, pressione o botão 
“MAP/VOICE” -

exibida para ouvir a orientação nova-
mente.

 

 Os caminhos IPD são caminhos que 
ainda não foram completamente digi-
talizadas em nosso banco de dados. No 
entanto, sua geometria, nome e código 

2 31

*

 -
mentos de trânsito e mantenha atenção 
nas condições da estrada especialmente 

ter as informações atualizadas como o 
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3. DISTÂNCIA E TEMPO PARA O DESTINO

-

-
-

-

-
no serão exibidos.

Selecione o botão da tela indicado pela 
seta.

2. Selecione o botão da tela de número 

 -

-
cionado são exibidos.

Ícone Função

exibido 

exibido.

Selecione para alternar para o 

Selecione para alternar para o 

Exibido durante a condução fora 
-

uma seta.

INFORMAÇÕES

 orientação, a distância medida ao lon-

percurso e o tempo de chegada são cal-
culados com base na informação de ve-

a distância linear entre a posição atual e 
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4. SUSPENDER E RETOMAR A ORIENTAÇÃO

SUSPENDER A ORIENTAÇÃO RETOMAR A ORIENTAÇÃO 

Pressione o botão de “MENU” no  

2. Selecione .

Selecione “Suspender orientação”.

 -

Pressione o botão de “MENU” 

2. Selecione na tela “Menu”.

Selecione “Retomar a orientação”.

 A tela do mapa, com a posição atual exibi-
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5. CONFIGURAR O ITINERÁRIO

Selecione .

2. Execute as operações de acordo com 
-

nas a seguir.

 As seguintes operações podem ser reali-

Nº Função

1
condições de pesquisa

2 -
vios

3 -
ferência do caminho.

4 Selecione para adicionar 

5 Selecione para excluir des-

6 Selecione para reordenar 

7 Selecione para exibir a vi-

8

1 2 3

4 5 6

87
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Selecione .

2. Selecione .

-
cione “Mover para cima” ou “Mover 
para baixo” para alterar a ordem de 
chegada.

4. 
“OK”.

 -

completo.

Selecione .

2. Selecione “Novo”.

-
na 62.)

4. Selecione  de-

 O 

ADICIONAR DESTINOS REORDENAR DESTINOS

-
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2. ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

Selecione .

2. Selecione “Condição de procura”.

Selecione .

2. Selecione “Eliminar”.

 -

“Excluir todos”: Selecione para excluir todos 

 -
mar a solicitação de exclusão.

EXCLUIR DESTINOS

CONDIÇÃO DE PROCURA

-

4. Selecione “SIM”

 Se “SIM” -
-

 Se “Não” for selecionado, a tela anterior 
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Selecione .

2. Selecione “Desvio”.

DEFINIR DESVIO

Durante a operação da orientação de 

-

reparos na via, um acidente, etc.

Selecione , , -
pido 2” ou “Curto” e depois selecione 
“OK”.

4. 

Nº Função

1

2 Selecione para iniciar a orientação 

1 2
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2. ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

Selecione .

2. Selecione  para 
exibir as condições que podem ser sele-
cionadas quando o sistema determina o 

caminho.

 
desligados.

4. Após selecionar a preferência do cami-
“OK”.

“1km”, “3km” ou “5km”: Selecione um des-
ses botões da tela para iniciar o processo de 
desvio. Depois do desvio, o sistema retorna 

 Selecione para que 
-

INFORMAÇÕES

 seria a orientação do sistema ao redor de 
-

1  Essa posição indica o local de um conges-
-

ros na via, um acidente, etc.
2

pelo sistema.

 as opções de seleção da distância de des-

 
distância selecionada e das condições que 
circundam o caminho.

1
2

2
2

PREFERÊNCIA DE VIA
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Selecione  ou  para pular para a 

Pressione e segure  ou  para per-
correr a lista de caminhos.

-
são que você deve fazer no cruzamento. 

tela do mapa.

INFORMAÇÕES

 No entanto, nem todos os nomes das 

uma via mudar de nome sem exigir uma 
-

vessa 2 ou mais cidades), a mudança do 

de ruas serão exibidos em ordem desde 

até a próxima conversão.

Selecione .

2. Selecione .

Nº Função

1
Selecione para exibir uma lista de 

-

2

3 Selecione para iniciar a orientação 

VISÃO GERAL DO 
ITINERÁRIO

1

2 3

LISTA DE CONVERSÕES
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2. ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

TRAÇADO DO ITINERÁRIO

ser armazenados e retraçados no visor.

PARA INICIAR A 
GRAVAÇÃO DO TRAÇADO 
DO ITINERÁRIO

PARA PARAR DE GRAVAR O 
TRAÇADO DO ITINERÁRIO

Selecione .

2. Selecione .

Selecione .

2. Selecione .

 Pressionar “SIM” interrompe a gravação 
-

bido na tela.

 Selecionar “Não” interrompe a gravação 

INFORMAÇÕES

 -
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Selecione “PDI”.

2. Uma tela com uma opção limitada de 

 Para alterar a lista de PDIs exibida, consul-

Selecione “PDI”.

2. 
para exibir os ícones de local de PDI na 
tela do mapa.

 -
da e depois selecionar “OK”, os ícones de 
PDI selecionados serão exibidos na tela 
do mapa.

 Para desligar os ícones de PDI na tela do 
mapa, selecione .

“Outros Pontos de Interesse (PDI)”: Selecio-
ne para exibir outras categorias de PDI, se os 

-
dos na tela de opções limitadas.
“Lista dos Pontos de Interesse mais próxi-
mos”: Selecione para pesquisar os PDIs mais 
próximos. Em seguida, selecione uma das 

6. EXIBIR ÍCONES DE PDI

Os ícones de PDI como postos de com-
-

dos tela do mapa. Esses locais também 

SELECIONAR ÍCONES DE PDI 
A SEREM EXIBIDOS

Até 5 categorias de ícones podem ser exi-
bidas na tela do mapa.
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2. ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

Selecione “Listar PDI’s mais próximos”.

2. 

 Os PDIs selecionados são exibidos na tela 
do mapa.

-
der ao selecionar o botão da tela, a lista dos 

SELECIONAR OUTROS 
ÍCONES DE PDI 
A SEREM EXIBIDOS

Selecione “Outros PDI’s”.

 -
da na lista limitada ou na lista completa, 
os ícones desses locais serão exibidos na 
tela do mapa.

2. 

 O ícone da categoria selecionada apare-

 selecione “OK”, os ícones de PDI selecio-
nados serão exibidos na tela do mapa.

 -
ver na tela, selecione “Listar todas as ca-

para listar todas as categorias 
de PDI.

 na lista.

O ícone da categoria selecionada apare-

-
da e depois selecionar “OK”, os ícones 
de PDI selecionados serão exibidos na 
tela do mapa.
Para voltar para a tela de seleção de ca-
tegoria de PDI, selecione “Mais”.

EXIBIR A LISTA 
LOCAIS DE PDI

Os Pontos de Interese que estão dentro 

entre as categorias selecionadas.



3. PONTOS DE MEMÓRIA2. ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO

Selecione diretamente o ícone do PDI de-

 centralizado na tela e sobreposto com o 
cursor . Neste momento, a distância a 

A distância mostrada é medida como 

até o PDI.

2. 
pelo cursor, selecione “Entrar ”.

 A tela muda e exibe o local o local do mapa 

-

DEFINIR UM PDI COMO 
UM DESTINO

Um dos ícones do Ponto de Interesse 
pode ser selecinado na tela do mapa 
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1. CONFIGURAÇÕES DO PONTO DE MEMÓRIA

mapa.
Os pontos registrados podem ser usados 

-

-

-

serem evitadas.

Pressione o botão de “MENU” 
Remoto.

2. Selecione .

Selecione “Memória”.

4. 

 As seguintes operações podem ser reali-

Nº Função

1 -
sidência.

2
pontos de memória.

3

4

5 Selecione para excluir des-

6 Selecione para copiar de 
uma memória USB.

7
Selecione para fazer  
cópia de segurança para 
uma memória USB.

1
2
3
4
5
6 7



3. PONTOS DE MEMÓRIA

Pressione o botão de “MENU” no 
 

.

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Casa” na tela “Ponto de me-
mória”.

4. Selecione .

5. 
insira o local da mesma maneira como 

 -
tada.

6. Selecione “OK”.

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Casa”.

5. 

Nº Função

1 Registrar a casa

2 Editar a casa

3 Excluir a casa

CONFIGURAR A “Casa”

-
lecionar “Casa” -

1
2
3

REGISTRAR A CASA

 Para editar as informações registra-
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3. PONTOS DE MEMÓRIA

EDITAR A CASA

EXCLUIR A CASA

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Casa” na tela “Ponto de me-
mória”.

4. Selecione “Edit”.

5. Selecione o botão da tela a ser editada.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Casa” na tela “Ponto de me-
mória”.

4. Selecione “Eliminar”.

5. Selecione “SIM” para excluir a residên-
cia e selecione “Não” para cancelar a 
exclusão.

1
2

3
4

5

Nº Função

1
Selecione para alterar 
o ícone a ser exibido no 
mapa.

2

Selecione para editar o 
nome da residência. O 
nome pode ser exibido no 
mapa.

3

Selecione para acender o 
-

dor acender, o nome regis-

superior da tela do mapa.

4 Selecione para editar a in-
formação do local.

5 Selecione para editar o nú-
mero de telefone.

6. Selecione "OK".



3. PONTOS DE MEMÓRIA

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione .

CONFIGURAR O 

-

-
na 64.)

5. 

Nº Função

1

2

3

1
2
3
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3. PONTOS DE MEMÓRIA

5. 
insira o local da mesma maneira como 

6. Selecione uma posição para este acesso 

 -

exibida.

7. Selecione “OK”.

REGISTRAR O ACESSO 
RÁPIDO

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione  na tela “Pon-
to de memória”.

4. Selecione .

 Para editar a informação registrada, 



3. PONTOS DE MEMÓRIA

6. Selecione o botão da tela a ser editada.

Nº Função

1
Selecione para alterar 
o ícone a ser exibido no 
mapa.

2

Selecione para editar o 

nome pode ser exibido no 
mapa.

3

Selecione para acender o 
-

dor acender, o nome regis-

superior da tela do mapa.

4 Selecione para editar a in-
formação do local.

5 Selecione para editar o nú-
mero de telefone.

7. Selecione “OK”.

EDITAR O 
ACESSO RÁPIDO

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione  na tela “Pon-
to de memória”.

4. Selecione “Editar”.

5. -

1
2

3
4

5
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3. PONTOS DE MEMÓRIA

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Pontos de memória”.

5. 

Nº Função

1 Registrar os pontos de me-
mória.

2 Editar os pontos de me-
mória

3 Excluir os pontos de me-
mória.

EXCLUIR O ACESSO 
RÁPIDO

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione  na tela “Pon-
to de memória”.

4. Selecione “Eliminar”.

5. 

Botão da tela Função

 “Selecionar todos” Selecione todos os 

“Desmarcar todos”
Selecione para can-
celar a função “Se-
lecionar todos”.

6. Selecione “Eliminar”.

7. Selecione “SIM” para excluir o acesso 
“Não” para cancelar 

a exclusão.

CONFIGURAR OS 
“Pontos de memória”

mapa.

1
2
3
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REGISTRAR OS PONTOS 
DE MEMÓRIA

EDITAR OS PONTOS DE 
MEMÓRIA

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Pontos de memória” na tela 
“Ponto de memória”.

4. Selecione .

5. 
insira o local da mesma maneira como 

 registrado, a tela “Ponto de memória” 

6. Selecione “OK”.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Pontos de memória” na tela 
“Ponto de memória”.

4. Selecione “Editar”.

5. Selecione o botão da tela do ponto de 

 Para editar a informação registrada, 
-

INFORMAÇÕES

 memória.

É possível editar o ícone, o nome, o local, 
o número de telefone e/ou o grupo de 
um ponto de memória registrado.
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 PARA ALTERAR a “Marca”

Selecione “Marca”.

2. 

 ,  ou “Com som”.

6. Selecione o botão da tela a ser editada.

Nº Função

1
Selecione para alterar 
o ícone a ser exibido no 
mapa.

2

Selecione para editar o 
nome do ponto de memó-
ria. O nome pode ser exibi-
do no mapa.

3

Selecione para acender o 
-

dicador acender, o nome 

parte superior da tela do 
mapa.

4 Selecione para editar a in-
formação do local.

5 Selecione para editar o nú-
mero de telefone.

6 Selecione para registrar o 
grupo.

7. Selecione “OK”.

1
2

3
4

5
6
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 ÍCONES DE SOM

Selecione a guia “Com som” aa tela “Al-
terar ícone”.

2. 

 “Sino 
(direcionado)” for selecionado.

Selecione  ou -
ção. A seguir, selecione “OK”.

INFORMAÇÕES

 A campainha soa apenas quando o veí-
culo se aproxima desse ponto na direção 

 PARA ALTERAR O “Nome”

Selecione “Nome”.

2. Digite o nome usando as teclas alfanu-
méricas.

 
Selecione “OK”.

 

aproximar do local do ponto de memó-
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 EXIBIR NOMES DE PONTOS DE 
MEMÓRIA

Para exibir o nome de um ponto de me-
mória, selecione “Mostrar nome”. O in-

dos pontos de memória, selecione nova-
mente “Mostrar nome”. O indicador se 

 PARA ALTERAR O “Endereço”

Selecione “Endereço”.

2. 
direcional para mover o cursor 

Selecione “OK”.

 

 PARA ALTERAR O “Nº Tel.” 
(NÚMERO DO TELEFONE)

Selecione “Nº Tel.”.

2. Insira o número usando as teclas numé-
ricas.

Selecione “OK”.

 

O nome de um ponto de memória pode 



3. PONTOS DE MEMÓRIA

Para registrar um novo grupo

Selecione .

2. Insira o nome do grupo.

Selecione “OK”.

 apresentada.

Para editar o nome do grupo

Selecione o grupo a ser editado.

2. Selecione “Editar nome”.

 PARA DEFINIR OU ALTERAR O 
“Grupo”

Selecione “Grupo”.

2. Selecione o ponto de memória no 
qual o grupo deve ser registrado.

Selecione “OK”.

 

Os grupos de pontos de memória podem 
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3. PONTOS DE MEMÓRIA

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Pontos de memória” na tela 
“Ponto de memória”.

4. Selecione “Eliminar”.

5. Selecione o ponto de memória a ser ex-
cluído.

Botão da tela Função

 “Selecionar todos” Selecione todos os 
pontos de memória.

“Desmarcar todos”
Selecione para can-
celar a função “Se-
lecionar todos”.

6. Selecione “Eliminar”.

7. Selecione “SIM” para excluir o ponto/
pontos de memória e selecione “Não” 
para cancelar a exclusão.

Insira o nome do grupo.

4. Selecione “OK”.

 apresentada.

Para editar o nome do grupo

Selecione “Eliminar”.

2. Selecione o grupo a ser excluído.

Botão da tela Função

 “Selecionar todos” Selecione todos os 
grupos.

“Desmarcar todos”
 Selecione para can-
celar a função “Se-
lecionar todos”.

Selecione “Eliminar”.

4. Selecione “SIM” para excluir o grupo/
grupos e selecione “Não” para cancelar 
a exclusão.

COMO EXCLUIR PONTOS 
DE MEMÓRIA



3. PONTOS DE MEMÓRIA

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Área a evitar” na tela “Pon-
to de memória”.

4. Selecione .

5. 
insira o local da mesma maneira como 

-

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione “Área a evitar”.

5. 

Nº Função

1
evitadas

2
evitadas

3
evitadas

CONFIGURAR A  
“Área a evitar”

-
-

1
2
3

REGISTRAR AS ÁREAS A 
SEREM EVITADAS
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3. PONTOS DE MEMÓRIA

6. 

7. Selecione “Entrar”.

Selecione  ou  para alterar o ta-

Selecione “OK”.

 -

INFORMAÇÕES

 evitar ou se não for possível calcular o 

 

EDITAR A ÁREA A EVITAR

É possível editar o nome, o local e/ou o 

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Área a evitar” na tela “Ponto 
de memória”.

4. Selecione “Editar”.

5. 



3. PONTOS DE MEMÓRIA

 PARA ALTERAR O “Nome”

Selecione “Nome”.

2. Digite o nome usando as teclas alfanu-
méricas.

 
Selecione “OK”.

 

6. Selecione o botão da tela a ser editada.

Nº Função

1

Selecione para ligar ou 

a evitar.
-
-

2

Selecione para editar o 

nome pode ser exibido no 
mapa.

3

Selecione para acender o 
-

dicador acender, o nome 

parte superior da tela do 
mapa.

4 Selecione para editar o lo-

5 Selecione para editar o ta-

7. Selecione “OK”.

1

2
3

4

5
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3. PONTOS DE MEMÓRIA

 EXIBIR NOMES DE ÁREAS A EVITAR

-
tar, selecione “Mostrar nome”. O indi-

-
mente “Mostrar nome”. O indicador 

 PARA ALTERAR O “Endereço”

Selecione “Endereço”.

exibido no mapa.

2. -
recional para mover o cursor até o 

Selecione “OK”.

 
 PARA ALTERAR A “Área”

Selecione .

2. Selecione  ou  para alterar o ta-

Selecione “OK”.

4. 



3. PONTOS DE MEMÓRIA

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione “Área a evitar” na tela “Pon-
to de memória”.

4. Selecione “Eliminar”.

5. 

Botão da tela Função

 “Selec. tudo”
Selecione todas as 

serem evitadas.

“Desmarcar todos”
Selecione para can-
celar a função “Se-
lecionar todos”.

6. Selecione “Eliminar”.

7. Selecione “SIM”
“Não” para cancelar 

a exclusão.

EXCLUIR ÁREAS A SEREM 
EVITADAS

EXCLUIR DESTINOS 
ANTERIORES

Os destinos anteriores podem ser ex-
cluídos.

Pressione o botão de “MENU”

2. Selecione  na tela “Menu”.

Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

4. Selecione "Eliminar pontos anteriores”.

5. -
ído.

Botão da tela Função

 “Selecionar todos” Selecione todos os 

“Desmarcar todos”
Selecione para can-
celar a função “Se-
lecionar todos”.



SISTEM
A D

E N
AVEG

AÇÃO

3

3. PONTOS DE MEMÓRIA

6. Selecione “Eliminar”.

7. Selecione “SIM”
“Não” para cance-

lar a exclusão.

CÓPIA DE SEGURANÇA PARA 
UMA MEMÓRIA USB

Os pontos de memória registrados no sis-
tema de navegação podem ser copiados 
para uma memória USB.

-
zer a cópia de segurança dos dados. (Para 

-

 A exportação de dados de pontos de 
memória é apenas para uso de ba-

uso em outro sistema e rigorosamen-
te proibido.

Abra a caixa do console, a seguir abra a 
tampa e conecte a memória USB.

 Ligue a energia para a memória USB se 

2. Feche a caixa do console.

Pressione o botão de “MENU”

4. Selecione  na tela “Menu”.

5. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

6. Selecione 
USB”.

7. Selecione .



3. PONTOS DE MEMÓRIA

Digite a senha e selecione “OK”.

-

 Para cancelar essa função, selecione 
“Cancelar”.

 -
-

to de memória”.

DEFINIR SENHA

-

fazer cópia de segurança de dados, mas 
também quando for copiar pontos de 
memória de uma memória USB para o 
sistema de navegação.

 DEFINIÇÃO DE SENHA
Pressione o botão “MENU”

.

2. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

Selecione 
USB” na tela “Ponto de memória”.

4. Selecione .

5. Digite uma senha e selecione “OK”.
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6. 
senha.

 
INFORMAÇÕES

 
 -
soais usando . 
(Para obter detalhes, consulte o “Manual 

 da marca Lexus.

COPIAR DE UMA  
MEMÓRIA USB

Os pontos de dados na cópia de seguran-
ça podem ser baixados para o sistema de 
navegação usando uma memória USB.

Abra a caixa do console, a seguir abra a 
tampa e conecte a memória USB.

 Ligue a energia para a memória USB se 



4. CONFIGURAÇÃO3. PONTOS DE MEMÓRIA

7. 

 Para cancelar essa função, selecione 

 -
mória”.

INFORMAÇÕES

 Os pontos de memória localizados fora da 
faixa de dados do mapa não podem ser 
registrados.

 -
dem ser registrados.

 -

serão exibidos por vez.

 Se pontos de memória com o mesmo 
-

atualizar esses pontos de memória.

2. Feche a caixa do console.

Pressione o botão de “MENU”

4. Selecione  na tela “Menu”.

5. Selecione “Memória” na tela “Menu de 
navegação”.

6. Selecione “Copiar do USB”.

 -
te a senha. Para obter instruções sobre 

-

 armazenados na memória USB, as seguin-
tes opções serão exibidas.

 Selecione os pontos de memória a serem 
copiados e, a seguir, selecione “Iniciar”.
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1. CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

-
dade média, conteúdo da tela exibida, ca-
tegorias de ícones de PDI, etc.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto.

2. Selecione 

Selecione .

4. 

5. Selecione “OK”.

TELAS DE CONFIGURAÇÃO
DE NAVEGAÇÃO

 As seguintes funções podem ser realiza-

6
7

1
2
3
4
5
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Nº. Função

1 -

2

de tela a serem exibidos na tela 
do mapa quando “ -
do”

(Função “  Desligado” )” na 

3
-

4
Pode-se selecionar  ou 

 para exibir pontos de 

5

Pode-se selecionar  ou 
 para exibir mensa-

-
-

fego ou caminhos restringidos de 
forma sazonal.

6

Selecione para exibir a informação 
pop-up para “Ligado” ou “Desliga-

-

7

-
mente a marca da posição atual. 

-

 .

VELOCIDADE MÉDIA

-

relógio.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione 

2. Selecione -
guração”.

Selecione .

4. Selecione  ou -
cidades médias do veículo para “Estrada 
urbana”, “Estrada sec.” e “Rodovia”.

 -
cione “ ”.

5. 
“OK”.
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INFORMAÇÕES

 aproximado de condução calculado com 
base nas velocidades selecionadas e na 
posição real ao longo da orientação do 

 O tempo mostrado na tela pode variar sig-

-

de trânsito e trabalho de construção.

  
minutos.

FUNÇÃO DE FORMATO 

“

É possível exibir ou ocultar cada botão da 
tela e o nome da tela atual no mapa da 
tela.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione -
guração”.

Selecione “Função“ Dsl.””.

4. Selecione os botões de tela a serem 
desligados. A intensidade de ilumina-

 -
lecione “ ”.

5. Selecione “OK”.

 
6. Selecione “OK”.



4. CONFIGURAÇÃO

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione -
guração”.

Selecione .

4. Selecione  ou .

5. Selecione “OK”.

 -
vada, as mensagens a seguir serão exibidas.

 for 

exibida.

ALTERAR CATEGORIA 

Selecione até 6 ícones de PDI a serem 
exibidos na tela do mapa.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione -
guração”.

Selecione “Selecionar ícones PDI".

4. Selecione a categoria a ser alterada.

5. 

 na tela, selecione “Listar todas as catego-
rias” para listar todas as categorias de PDI. 

6. 

 A tela volta para a tela “Mudar categoria”.

7. Selecione “OK”.
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Essa mensagem aparece quando a esca-

Essa mensagem aparece quando o mapa 
é alternado para o modo de tela dupla 
do mapa.

POSIÇÃO ATUAL/

PNEUS

-

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione -
guração”.

Selecione “Calibração".

4. 

 Para obter mais informações sobre a 
precisão de uma posição atual, con-
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4. Selecione  ou -
reção da marca da posição atual.

5. Selecione “OK”.

 
 

Para realizar o procedimento de cali-
bração da distância, selecione “Troca 
de pneus”.

 -
-

mente. Depois de alguns segundos, um 

INFORMAÇÕES

 Se esse procedimento não for realizado 

de forma incorreta.

 POSIÇÃO/AJUSTE DIRECIONAL

Selecione “Posição / Direção”.

2. -
recional para mover o cursor até o 

Selecione “OK”.

Durante a condução, a marca da posição 

GPS devido ao local, a marca da posição 

A função de calibragem para troca de 

causado pela diferença da circunferência 
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4. CONFIGURAÇÃO
2. CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO

-
veis para manutenção, personalização do 
veícuilo e o sensor de assistência de esta-
cionamento Lexus.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto.

2. Selecione .

Selecione “Veículo”.

4. 

 As seguintes funções podem ser realiza-

Nº Função

1
a manutenção.

2 a personalização do 
veículo.

Manual do 

3 o sensor de assistên-
cia de estacionamen-
to Lexus.

Manual do 

1
2
3



4. CONFIGURAÇÃO

MANUTENÇÃO

Ao ligar o sistema de navegação, a tela 

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Veículo” -
ção”.

Selecione “Manutenção”.

4. 

 -

 

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Veículo” -
ção”.

Selecione “Manutenção” -

4. 

 -

Botão da tela Função

ÓLEO”
Efetue o rodízio dos pneus

“PNEU”

FREIO” freio

“Líquid. Re-
frigeração” limpador

“RADIADOR” -
fecimento

“ÓLEO 
FREIO”

-

DEFINIR AS INFORMAÇÕES 
DE MANUTENÇÃO
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4. CONFIGURAÇÃO

Botão da tela Função

Manutenção programada

“PESSOAL”

É possível criar novos 
itens de informação de 
manutenção separados 
daqueles fornecidos.

“Excluir todos”
Selecione para cancelar 
todas as condições que 
foram inseridas.

“Reiniciar 
todos” condição.

-

Selecione para registrar 
a informação da con-

-

“Lembrete”

tela for necessionado, 
o indicador acendera. O 

fornecer informação de 
manutenção na tela “In-

5. Insira as condições.

Nº Função

1 Selecione para inserir a data da pró-
xima manutenção.

2
Selecione para inserir a distância 

de manutenção.

3 Selecione para cancelar as condi-
ções de data e distância.

4 -
ções de data e distância.

6. Selecione “OK”.

 A tela volta para a tela “Manutenção”.

INFORMAÇÕES

 Para obter informações sobre a manu-
tenção periódica, consulte o “Manual do 

 Dependendo das condições de condu-
ção e da estrada, a data e a distância nas 

podem diferir da data e da distância ar-
mazenadas no sistema.

1
2

3 4



4. CONFIGURAÇÃO

DEFINIR A CONCESSIONÁRIA 
AUTORIZADA

-
dem ser registradas no sistema. Através 
do registro com a informação da conces-

disponível.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Veículo” -
ção”.

Selecione “Manutenção” -

4. Selecione .

5. -

mesma maneira como para pesquisar 
-

 -

6. Selecione o botão da tela a ser editada.

Nº Função

1
Selecione para inserir o 
nome de uma concessio-

2
Selecione para inserir o 
nome de um membro da 

3
local.

4
número de telefone.

5
Selecione para excluir a 
informação da concesso-

6

1
2
3
4

5 6
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4. CONFIGURAÇÃO

“Contato”

Selecione  ou “Conta-
to”.

2. Digite o nome usando as teclas alfanu-
méricas.

 
“ ” e 24 caracteres para 
“Contato”.

Selecione “OK”.

 
 PARA EDITAR O “Endereço”

Selecione “Endereço”.

2. -
recional para mover o cursor  até o 

Selecione “OK”.

 
 PARA EDITAR O “Tel. nº” (NÚMERO 
DE TELEFONE)

Selecione “Tel. nº”.

2. Insira o número usando as teclas nu-
méricas.

Selecione “OK”.

 



1. LIMITAÇÕES DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Este sistema de navegação calcula a posi-

sinais do veículo, dados do mapa, etc. No 
entanto, uma posição precisa pode não 
ser mostrada, dependendo das condi-

-
minho, da condição do veículo e de ou-
tras circunstâncias.

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) de-
senvolvido e operado pelo Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos fornece uma posi-
ção atual precisa, normalmente usando 4 ou 

O sistema GPS tem um determinado nível de 
precisão. Embora o sistema de compensação 

vezes, podem ocorrer erros ocasionais de po-
-

vistos. De maneira geral, os erros de posição 
serão corrigidos em alguns segundos.

satélites, a marca “GPS” aparece na parte 
superior esquerda da tela.

-
vando à posição inexata do veículo na tela do 

-
trumentos, podem obstruir os sinais do GPS.
Os satélites do GPS podem não enviar sinais 

sendo feitas aos mesmos.

recebendo sinais claros do GPS, a posição do 
veículo pode não ser mostrada com precisão 

 A instalações de películas escuras 
nos vidros pode obstruir os sinais do 
GPS. A maioria das películas escuras 

-

da antena no painel de instrumentos. 
É conveniente que não se utilize pe-
lículas escuras em veículos equipados 
com sistemas de navegação.

 NOTA

 A posição atual precisa pode não ser mos-

Ao conduzir em uma estrada em forma-
to de Y com um ângulo fechado.
Ao conduzir em uma estrada sinuosa.
Ao conduzir em uma estrada escorrega-
dia como em areia, cascalho, neve, etc.
Ao conduzir em uma estrada reta longa.

-

Após um deslocamento por balsa ou 
transportador de veículos.

durante a condução em alta velocidade.
-

mente a calibragem da posição atual.

uma mesa giratório em um parque de 
estacionamento.
Ao deixar um parque de estacionamen-
to ou uma garangem coberta.

instalado.
Ao conduzir com correntes instaladas 
nos pneus.

pneus.

-

 Se o veículo não puder receber sinais 
-

tada manualmente. Para obter informa-
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Ao fazer uma conversão em um cruza-

designado.

pular qualquer um deles, o rerotea-
-

anterior.
Ao fazer uma conversão em um cruza-

-

Ao passar por um cruzamento para o 

-
tar disponível para a próxima conversão 
à direita ou à esquerda.
Durante a condução em alta velocida-

-

-
ria for mostrada ou anunciada.

-

-
tradas de cascalho, não pavimentadas 

-

mostrado no lado oposto da rua.

regulamentos proibindo a entrada do ve-
ículo que variam de acordo com o tempo 

Os dados do mapa e do caminho arma-
zenados no sistema de navegação po-
dem não estar completos ou não ser a 

 Após a substituição de um pneu, 
implemente a operação descrita em 

INFORMAÇÕES

 de rodízio dos pneus e é designado para 

pneus mais largos ou menores que o diâ-
metro originalmente equipado pode cau-
sar a exibição inexata da posição atual. 
A pressão dos pneus também afeta o di-

-
-se de que a pressão em todos os 4 pneus 



Pressione o botão de “MENU”
Remoto.

2. Selecione .

Selecione “Dados mapa”.

4. -
tada.

2. VERSÃO DO BANCO DE DADOS DO MAPA E ÁREA DE COBERTURA

-
gais também podem ser exibidas e os da-
dos do mapa podem ser atualizados.

INFORMAÇÕES

 As atualizações de dados de mapa estão 
disponíveis mediante uma taxa. Entre em 

-
ca Lexus para obter mais informações.

 A tela “Dados do mapa” exibe 1 -
são do mapa” e 2  “Atualização do ID do 

executar uma atualização de dados de 
mapa.

1
2

INFORMAÇÕES DO MAPA



SISTEM
A D

E N
AVEG

AÇÃO

3

INFORMAÇÕES LEGAIS ÁREA DE COBERTURA

A informação legal relacionada aos dados 
do mapa podem ser exibidas. mapa podem ser exibidas.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Dados do mapa” na tela 
“Menu de navegação”.

Selecione .

 -
tada.

Pressione o botão de “MENU”
Remoto, a seguir, Selecione .

2. Selecione “Dados do mapa” na tela 
“Menu de navegação”.

Selecione “Área de cobertura”.

 apresentada.
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