
GMM™ Instruções de configuração da 
apresentação no ecrã 

Aceder às Definições de Apresentação no 
ecrã (OSD)
1 Selecione .
2 Se necessário, selecione Definições OSD.

Alterar o idioma do menu apresentado
Pode alterar o idioma do menu apresentado no ecrã. Por 
predefinição, o menu está em inglês, independentemente do 
idioma selecionado no GPSMAP® 8500.
1 A partir do menu apresentado no ecrã, selecione SETUP > 

LANGUAGE.
2 Selecione o idioma.
3 Selecione .

Alterar a entrada de vídeo
Pode alterar a fonte de vídeo apresentado no monitor GMM.
1 Se está a utilizar um dispositivo de entrada remoto, 

selecione ENTRADA.
2 Selecione a fonte de vídeo.
3 Selecione .

Definições de brilho
No menu OSD, selecione BRILHO.
NOTA: se o GMM estiver ligado a um GPSMAP 8500 e esta 
definição estiver disponível, ao ajustar o brilho aqui irá substituir 
o nível de brilho do software do plotter cartográfico.
MODO: define o brilho do ecrã, manual ou automaticamente, 

com base no sensor de iluminação ambiente.
NÍVEL: define manualmente o brilho do ecrã.

Definições de imagem
No menu OSD, selecione IMAGEM.
CONTRASTE: define o nível de contraste.
NITIDEZ: define a nitidez de apresentação da imagem.
MODO DE CORES: define o modo de cores.

Definições de geometria
Pode ajustar a qualidade do ecrã para entradas VGA.
No menu OSD, selecione GEOMETRIA.
RELÓGIO: ajusta a resolução horizontal da imagem e minimiza 

as listas verticais.
FASE: minimiza as listas horizontais e imagens intermitentes e 

esbatidas.
AUTO-AJUSTAR: otimiza automaticamente o ecrã com base 

na fonte.

Configuração OSD
No OSD, selecione CONFIGURAÇÃO.
TEMPO LIMITE DO MENU: define o tempo de espera do menu 

OSD.
RECUPERAÇÃO DE MEMÓRIA: restaura as definições de 

fábrica.
IDIOMA: define o idioma do texto do menu OSD.

CALIBRAÇÃO DO PAINEL TÁTIL: alinha o ecrã para 
responder corretamente a toques.
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