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Conteúdo da embalagem
Dispositivo de GPS nüvi e ventosa para 
montagem em veículo.
Cabo de alimentação do veículo para alimentação 
externa ou um receptor FM de trânsito TMC para 
alimentação externa e informações de trânsito. 
Cabo USB para ligar o nüvi ao computador. O nüvi 
liga-se ao computador como um dispositivo de 
armazenamento em massa. 
Plataforma para montagem da ventosa no painel 
de instrumentos. 

Modos de carregamento do nüvi
Use o cabo de alimentação do veículo.
Use o cabo USB.
Use um adaptador CA (acessório opcional).

•
•
•

Ranhura para 
cartão SD

Tomada de saída 
de áudio/

auscultador

Microfone

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

e deslizar para a direita para bloquear o ecrã

AltifalanteAntena GPS

Conector mini-USB
Número de série

Conector da antena externa

AVISO: consulte o guia Informações Importantes de Segurança e do Produto na embalagem do produto quanto a 
avisos relativos ao produto e outras informações importantes.
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Passo 1: Montar o nüvi
1.	 Ligue	o	cabo	de	alimentação	ao	conector	de	alimentação	

no	lado	direito	do	suporte.	
2.	 Fixe	a	base	no	braço	da	ventosa.
3.	 Limpe	e	seque	o	pára-brisas	e	a	ventosa	com	um	pano	

sem	vestígios	de	linho.	Retire	o	plástico	transparente	da	
ventosa.	Posicione	a	ventosa	no	pára-brisas.	

4.	 Empurre	a	alavanca	para	trás,	em	direcção	ao	pára-brisas.	
5.	 Coloque	a	base	do	nüvi	no	suporte.
6.	 Incline	o	nüvi	para	trás	até	ouvir	um	estalido.
7.	 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.

8.	 Se	estiver	a	utilizar	um	receptor	de	trânsito	na	Europa,	fixe	
a	antena	de	trânsito	e	as	ventosas	ao	pára-brisas	com	as	
ventosas.	(O	receptor	de	trânsito	é	fornecido	nos	modelos	
nüvi	710,	750T,	760	e	770.)	

AVISO: Este produto contém uma bateria de iões de lítio recarregável, não substituível pelo utilizador. Consulte o 
guia Informações Importantes de Segurança e do Produto na embalagem do produto quanto a avisos de segurança 
importantes relativos à bateria.

Consulte a legislação estatal ou local antes da montagem. Actualmente, as leis estaduais na Califórnia e no Minnesota 
(Estados Unidos) proíbem os condutores de utilizarem ventosas nos pára-brisas durante a condução. Devem 
ser utilizadas outras opções de painel de instrumentos ou montagem por fricção da Garmin. Consulte o guia de 
Informações Importantes de Segurança e do Produto para obter mais informações.

Suporte
Cabo de alim

Ventosa
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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
Dirija-se a uma área aberta, fora de parques de 
estacionamento e afastada de edifícios altos. Pare 
o veículo e ligue o nüvi. A aquisição de sinais de 
satélite pode demorar alguns minutos. 
As barras indicam  a potência do sinal de 
satélite GPS. Quando 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

BA C D

E F

G H I

A 	Potência	do	satélite	GPS.
B Estado	da	tecnologia	Bluetooth®.
C 	Estado	da	bateria.	
D 		Hora	actual;	toque	para	mudar	as	definições	

de	hora.
E 	Toque	para	encontrar	um	destino.	
F 	Toque	para	ver	o	mapa.	
G 	Toque	para	realizar	uma	chamada	quando	

ligado	a	um	telemóvel	compatível	(somente	
com	os	modelos	nüvi	710,	760	e	770).

H 	Toque	para	ajustar	o	volume.
I 	Toque	para	utilizar	ferramentas	como	leitores	
de	multimédia,	definições	e	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 contidas no nome,  
toque em Para Onde > Pontos de Interesse > 
Soletre Nome.
Para pesquisar numa área diferente, toque em  
Para Onde > Perto.
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Ver as páginas principais
Toque em  Ver mapa para abrir a página de Mapa. O ícone de veículo  indica a sua posição actual. 
Toque no mapa e arraste para ver as diferentes áreas do mapa. Toque em qualquer área do mapa; surge uma 
seta apontando para o objecto. 
Após tocar em “Siga”, abre-se a página de Mapa. A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante 
a viagem, o nüvi guia-o até ao destino, dando indicações verbais, indicando setas no mapa e direcções no 
topo da página de Mapa. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino. Ao desviar-se do seu trajecto 
original, o nüvi recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Toque em  para guardar 
a sua posição actual. 

Página de mapa durante a 
navegação de uma rota

Toque em Chegada ou em 
Velocidade para abrir as 
Informações de Viagem. 

Toque em Próx.Mud.
Direcç. para ver a Próxima 
Mudança de Direcção. 

Toque na barra de texto para abrir a Lista de Mudanças de Direcção. 

Toque em  para reduzir 
o zoom.

Toque em  para 
aumentar o zoom.

Toque em Menu para voltar 
à página de Menu.

Lista de Mudanças de 
Direcção

Próxima Mudança de 
Direcção

Informações de 
Viagem

Garmin® e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados 
Unidos e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. 
Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em 
outros países. Mac® é uma marca comercial registada da Apple Computer, Inc. A marca com a palavra e 
os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização é feita pela Garmin sob 
licença.
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Adicionar como Ponto de 
percurso
1.	 Com	uma	rota	activa,	toque	em	Menu	na	

página	de	Mapa	e	em	Para Onde.	
2. Procure	o	ponto	de	percurso	(paragem	extra).	
3.	 Toque	em	Siga.	
4.	 Toque	em	Adicionar como Ponto de 

percurso	para	adicionar	esta	paragem		
antes	do	seu	destino.	
	 DICA: para adicionar mais de uma 

paragem à rota, edite a rota activa. 
Toque em Para Onde > Rotas. 

Utilizar o receptor FM de trânsito 
TMC
O receptor de trânsito é fornecido nos modelos nüvi 
710, 750T, 760 e 770.
Se o nüvi se encontrar ligado ao receptor FM de 
trânsito TMC e à alimentação do veículo e se se 
encontrar numa área abrangida pela cobertura,  
pode receber informações relativas a atrasos no 
trânsito. Para obter mais informações, consulte 
www.garmin.com/traffic. 
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.

O página de Mapa apresenta  ou  quando 
existem atrasos de trânsito na sua rota. O número 
no ícone representa os minutos adicionados à rota 
pelo trânsito, adicionado automaticamente ao 
tempo de chegada apresentado no mapa. 
1.	 A	partir	da	página	de	Mapa,	toque	em	 		

ou	 .
2.	 Toque	em	 	para	ver	atrasos	no	trânsito.	
3.	 Toque	em	Evitar.

	 NOTA: é necessário activar a 
subscrição incluída com o receptor FM 
de trânsito (se incluída). Depois do 
nüvi ter adquirido sinais de satélite, a 
subscrição activa-se automaticamente, 
enquanto recebe sinais de trânsito a 
partir do fornecedor de serviços pagos. 

Utilizar as funcionalidades mãos 
livres
A tecnologia sem fios Bluetooth é disponibilizada 
somente com os modelos nüvi 710, 760 e 770.
As funcionalidades mãos livres encontram-se 
disponíveis apenas se o nüvi e um telemóvel 
compatível integrarem a tecnologia sem fios 
Bluetooth. Nem todos os telemóveis são 
compatíveis com as funcionalidades mãos livres 
proporcionadas pelo nüvi. Para utilizar as funções 
de mãos-livres, tem de emparelhar o seu telemóvel 
e o nüvi.

www.garmin.com/traffic
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Emparelhar o telemóvel
1.	 Confirme	se	o	seu	telemóvel	é	suportado	pelo	

nüvi.	(Consulte	www.garmin.com/bluetooth.)
2.	 A	partir	da	página	de	Menu,	seleccione	

Ferramentas	>	Definições	>	Bluetooth.
3.	 Toque	no	botão	Adicionar.	
4.	 Active	o	componente	Bluetooth	no	telemóvel	

e	o	modo	Encontrar-me/Descoberta/Visível.	
Poderá	encontrar	estas	definições	nos	menus	
Bluetooth,	Ligações	ou	Mãos	Livres.

5.	 Toque	em	OK	no	nüvi.
6.	 Seleccione	o	seu	telemóvel	e	toque	em	OK.
7.	 Introduza	o	PIN	Bluetooth	do	nüvi	(1234)	no	

telemóvel.

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.	

Receber uma chamada
Quando receber uma chamada, surge uma 
mensagem no nüvi. Toque em Atender. 

Utilizar a chamada em espera
Se receber uma mensagem enquanto está ao 
telefone, o nüvi apresenta uma mensagem. Toque 
em Atender. A primeira chamada é colocada em 
espera. 

1.	 Durante	a	chamada,	toque	em	 	>		
Mudar para.	

2.	 Toque	em	Terminar	para	desligar;	a	
chamada	em	espera	não	é	desligada.	

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

Pode igualmente ouvir o som do nüvi no sistema 
estéreo FM do seu veículo. A partir da página de 
Menu, toque em Volume > Transmissor de FM > 
Activar transmissor de FM. Se utiliza um receptor 
FM de trânsito, toque em Sintonização automática 
e sintonize o seu estéreo no mesmo canal. Se não 
utiliza um receptor FM de trânsito mas um receptor 
MSN Direct, seleccione um canal FM com bastante 
estática; seleccione o mesmo canal no nüvi.

Transferir ficheiros para o nüvi
Ligue o cabo USB ao conector mini-USB do nüvi 
e à porta USB disponível no seu computador. 
Nos computadores com o sistema operativo 
Windows®, a memória interna e cartão SD do 
nüvi são identificados como unidades amovíveis 
sob “O Meu Computador”; nos computadores 
Mac® surgem sob a forma de volumes (unidades) 
instalados. Copie e cole ficheiros do computador 
nas unidades nüvi. Quando concluir a transferência 
de ficheiros, clique no ícone  Ejectar ou arraste 

www.garmin.com/bluetooth
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o ícone da unidade para a  Reciclagem. Desligue 
a ficha do nüvi.

Ouvir ficheiros MP3
É possível transferir ficheiros para a memória 
interna da unidade ou para um cartão SD. Na 
página de Menu, toque em Ferramentas > Media 
Player > Pesquisar. Seleccione uma categoria. 
Para ouvir toda a categoria, toque em Tocar Todas. 
Para tocar uma faixa, toque no título. Para criar, 
editar ou ouvir listas de reprodução, toque em 
Ferramentas > Media Player > Pesquisar >  
Lista de reprodução.

Bloquear o nüvi
1.	 Toque	em	Ferramentas	>	Definições >	

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

até	a	uma	posição	de	segurança.
	 NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua 

posição de segurança, terá de enviar 
o seu nüvi à Garmin para desbloqueá-
lo. Deverá ainda enviar o registo do 
produto válido ou prova de compra. 

Repor 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.

Informações adicionais
Para obter mais informações acerca do nüvi,  
toque em Ferramentas > Ajuda. Pode transferir 
a versão mais recente do manual do proprietário 
a partir de www.garmin.com. Para obter mais 
informações acerca de acessórios, consulte  
http://shop.garmin.com ou contacte o seu 
representante Garmin.
Esta versão em Português do manual em Inglês  
do nüvi série 700 (número de referência Garmin 
190-00859-01, Revisão B) é fornecida como 
cortesia. Se necessário, consulte a revisão mais 
recente do manual de funcionamento e utilização 
do nüvi (em Inglês).

www.garmin.com
http://shop.garmin.com
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