
nüvi® Série 705
Manual de Início Rápido

para utilização com estes modelos de nüvi:
715, 755, 765, 775, 785
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O seu nüvi 
  Consulte o guia Informações Importantes de Segurança e do Produto na embalagem do produto quanto 
a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

AltifalanteAntena GPS

Conector 
mini-USB

Número de série (remover o suporte 
para ver o número de série)

Conector da 
antena externa

Ranhura do 
cartão SD™ 

Tomada para 
auscultadores/

áudio 

Microfone

 Botão de alimentação.
deslizar para a esquerda para ligar/desligar a 

unidade; deslizar para a direita para bloquear o ecrã

Aviso: Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do veículo 
quando sair ou guarde-a afastada da luz solar directa. 

Antes de montar o nüvi, consulte o guia Informações Importantes de Segurança e do Produto para obter 
informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Garmin®, o logótipo Garmin e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo 
registadas nos Estados Unidos e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa 
da Garmin. A marca com a palavra e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a sua 
utilização é feita pela Garmin sob licença. SD™ é uma marca comercial da SD Card Association.
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Passo 1: Montar o nüvi
1. Retire a película de plástico da ventosa. 

Limpe e seque o pára-brisas e a ventosa 
com um pano sem fibras. 

2. Posicione a ventosa no pára-brisas.
3. Ligue o cabo de alimentação ao conector 

de alimentação no lado direito do 
suporte. 

Suporte Cabo de 
alimentação

4. Fixe o suporte no braço da ventosa.
Ventosa 

5. Empurre a patilha para trás, em direcção 
ao pára-brisas. 

6. Coloque a base do nüvi no suporte.

7. Incline o nüvi para trás até ouvir um 
estalido.

8. Ligue a outra extremidade do cabo 
numa tomada de alimentação no seu 
veículo. A unidade deverá activar-se 
automaticamente, se tanto ela como o 
veículo estiverem ligados.

9. Se estiver a utilizar um receptor na 
Europa, fixe a antena no receptor de 
trânsito e ao pára-brisas utilizando 
ventosas. (O receptor de trânsito não é 
incluído em algumas embalagens.) 

Passo 2: Configurar o nüvi
Para ligar o nüvi, faça deslizar o botão de 
Alimentação  para a esquerda. Siga as 
instruções no ecrã. 

Passo 3: Adquirir satélites
1. Conduza o seu veículo para uma área 

aberta, fora de parques de estaciona-
mento e afastado de edifícios altos. 

2. Pare o veículo e ligue o nüvi. 
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A aquisição de sinais de satélite pode 
demorar alguns minutos. As barras indicam 

 a potência do sinal de satélite GPS. 
Quando pelo menos uma das barras se 
apresentar a verde, a unidade adquiriu 
satélites. Pode então seleccionar um destino 
e navegar até ele. 

Passo 4: Utilizar o nüvi
➊ ➋ ➌ ➍

➏

➒➑➐

➎

➊	Força do sinal de satélite GPS.
➋ Estado da tecnologia Bluetooth®  

(não disponível no nüvi 755).
➌ Estado da bateria. 
➍ Hora actual.
➎ Toque para encontrar um destino. 
➏ Toque para ver o mapa. 
➐ Toque para fazer uma chamada quando 

ligadoa um telemóvel compatível  
(não disponível no nüvi 755).

➑ Toque para ajustar o volume.
➒	Toque para utilizar as ferramentas 

(por exemplo, o leitor de multimédia, 
definições ou a Ajuda).

Encontrar Pontos de 
Interesse
1. Toque em Para Onde? > Pontos de 

Interesse.
2. Seleccione uma categoria e uma  

sub-categoria. 
3. Seleccione um destino e toque em Siga!. 
Para introduzir as letras constantes do 
nome, toque em Para onde? > Pontos de 
interesse > introduzir Nome.
Para pesquisar numa área diferente, toque 
em Para onde? > Perto de.

Adicionar uma paragem
1. Com uma rota activa, toque em Menu > 

Para Onde?. 
2. Procure uma paragem extra. 
3. Toque em Siga!. 
4. Toque em Adicionar como ponto viário 

para adicionar esta paragem antes do 
seu destino. 

Para adicionar mais de uma paragem à rota, 
edite a rota activa. Toque em Para onde? > 
Rotas personalizadas.
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Seguir a sua rota
A sua rota é assinalada com uma linha 
magenta. Durante a viagem, o seu nüvi 
orienta-o até ao destino, fornecendo 
instruções sonoras e apresentando setas no 
mapa e direcções no topo do mapa. O canto 
superior esquerdo indica a distância para a 
sua próxima manobra e em que faixa deverá 
estar para executá-la. Ao desviar-se do seu 
trajecto original, o nüvi recalculará a rota e 
fornecerá as instruções para a nova rota. 

➍

➌

➋➊

➐➏➎
➊ Toque para ver a página Próxima Curva 

ou a página Assist. Faixa (se disponível).

➋ Toque para abrir a página de Lista de 
Curvas.

➌	Toque para aumentar e diminuir o zoom. 
➍ Toque para ver a página Onde estou?.

➎	Toque para ver a página Computador de 
viagem.

 
➏ Toque para voltar à página de Menu.
➐ Toque para alterar os dados apresentados 

aqui.
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Utilizar o receptor FM de 
trânsito TMC

 NotA: a Garmin não é responsável pela 
precisão das informações de trânsito. 

O receptor de trânsito FM, integrado no 
cabo de alimentação do veículo, é incluído 
em alguns pacotes nüvi. 
Para receber informações de trânsito, o 
receptor tem de estar ligado ao nüvi e a uma 
fonte de alimentação externa. Da mesma 
forma, o receptor de trânsito e o nüvi têm 
de estar no alcance de dados de uma estação 
de FM a transmitir dados TMC (Traffic 
Message Channel). O serviço de trânsito 
activa-se automaticamente depois do seu 
dispositivo de GPS Garmin adquirir sinais 
de satélite enquanto recebe sinais de trânsito 
do operador do serviço. 
Para obter informação acerca dos receptores 
de trânsito e das áreas abrangidas, consulte  
www.garmin.com/traffic.

 NotA: os pára-brisas aquecidos 
(metalizados) pode degradar o 
desempenho do receptor de trânsito.

Durante o cálculo da rota, o nüvi 
examina o trânsito actual e ajusta a 
rota automaticamente de acordo com o 
trajecto menos demorado. Poderá ainda 
ser conduzido através do trânsito se não 
existirem rotas disponíveis. Se, durante a 
navegação, ocorrer um atraso significativo 
no trânsito, o nüvi volta a calcular a rota 
automaticamente.
Durante a recepção de informação de 
trânsito, é apresentado um ícone de trânsito

 no campo superior esquerdo da página 
de Mapa. O ícone Trânsito muda de cor para 
indicar a gravidade das condições de trânsito 
na sua rota ou na estrada em que conduz 
actualmente. Toque no ícone de trânsito para 
ver o menu Trânsito. 

Ver anúncios
Na América do Norte, se a embalagem do 
nüvi incluir um receptor de trânsito, poderá 
receber anúncios e cupões com informação 
relevantes sobre locais. Toque no anúncio 
no ecrã para procurar o local mais próximo 
desse anúncio. 

 AteNção: não tente anotar o código do 
cupão durante a condução.

www.garmin.com/traffic
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Efectuar chamadas 
telefónicas no modo Mãos 
Livres
A tecnologia sem fios Bluetooth não está 
disponível nos modelos nüvi 755. 
Através da tecnologia sem fios Bluetooth®, 
o nüvi pode ligar-se ao seu telemóvel, 
tornando-se num dispositivo de mãos livres. 
Para emparelhar e ligar um telemóvel ao 
nüvi, os dois dispositivos devem estar ligados 
e a uma distância máxima de 10 metros. 

Emparelhar o nüvi com o seu 
telemóvel
1. Confirme se o seu telemóvel é suportado 

pelo nüvi. (Visite www.garmin.com 
/bluetooth.)

2. A partir da página de Menu, toque em 
Ferramentas > Definições > Bluetooth 
> Adicionar.

3. Active o componente Bluetooth do 
telefone e o modo Encontrar-me/
Descoberta/Visível. Poderá encontrar 
estas definições nos menus Bluetooth, 
Connections (Ligações) ou Hands-free 
(Mãos Livres).

4. Toque em OK no nüvi.
5. Seleccione o seu telefone e toque em OK.

6. Introduza o PIN Bluetooth do nüvi (1234) 
no telefone.

Receber uma chamada 
Quando recebe uma chamada, é aberta 
a janela Chamada a Chegar. Toque em 
Responder para atender a chamada. O 
microfone interno encontra-se na parte da 
frente do nüvi. Fale normalmente.
Efectuar uma chamada
Quando o telefone estiver ligado ao nüvi, 
poderá efectuar chamadas telefónicas. Toque 
em telefone para aceder ao menu Telefone.

 NotA: nem todos os telefones suportam 
todas as funcionalidades do menu Telefone 
do nüvi. 

Marcar um número
1. Toque em Telefone > Marcar. 
2. Introduza o número e toque em Marcar.
3. Para terminar a chamada, toque em  

> Terminar chamada. 
Reiniciar o nüvi
Se o ecrã do nüvi deixar de funcionar, 
desligue e volte a ligar o dispositivo.  
Se o problema persistir, deslize o botão de 
Alimentação  para a esquerda e aguarde 8 
segundos. Volte a ligar o nüvi. O dispositivo 
deverá funcionar normalmente.

http://www.garmin.com/bluetooth
http://www.garmin.com/bluetooth


Utilizar o transmissor FM
Antes de utilizar o transmissor FM na sua área, leia 
a advertência jurídica no manual do utilizador. 

Pode ouvir o seu nüvi através dos 
altifalantes no seu veículo. A partir da 
página Menu, seleccione volume > saída 
de Áudio > transmissor FM > oK. 
Seleccione um canal de FM com muita 
estática e seleccione o mesmo canal no nüvi.

Bloquear o nüvi
1. Toque em Ferramentas > Definições > 

Segurança. 
2. Toque no botão sob Garmin Lock. 
3. Introduza um PIN de quatro dígitos e 

conduza até uma posição de segurança.

	NotA: se se esquecer do seu PIN e 
da posição de segurança, deverá enviar 
a unidade à Garmin para desbloqueio 
(acompanhada de um comprovativo válido 
do registo ou da prova de compra do 
produto). 

Ouvir ficheiros MP3
1. Toque em Ferramentas > Leitor 

Multimédia. 
2. Toque em Fonte para ver o leitor de 

MP3. 
3. Toque em Percorrer. 
4. Toque numa categoria. 
5. Toque em Reproduzir todas. 

Garantia nüMaps™
Para receber uma actualização de mapas 
gratuita (se disponível),registe o seu nüvi 
em http://my.garmin.com num intervalo 
de 60 dias após a aquisição de satélites e 
de conduzir com o seu nüvi. Não poderá 
beneficiar da actualização de mapas gratuita 
se efectuar o registo por telefone ou 
aguardar mais de 60 dias depois da primeira 
vez que conduzir com o seu nüvi.
Informações adicionais
Para obter mais informações acerca do nüvi, 
toque em Ferramentas > Ajuda. Pode 
transferir a versão mais recente do manual 
do utilizador a partir de www.garmin.com. 
Para obter mais informações acerca de 
acessórios, consulte http://buy.garmin.com 
ou contacte o seu representante Garmin.
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