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Séries GPSMAP® e echoMAP™ da Garmin® 
recebem atualização 

 
 

 O mais recente upgrade gratuito aumenta a capacidade do sonar, as 
opções de rede disponíveis e oferece um conjunto de novas 
funcionalidades e ferramentas que tornam toda a navegação mais 
segura, simples e divertida 
 

 Os detentores de um smartphone com o sistema operativo Android 
podem agora aproveitar todas as vantagens oferecidas pela aplicação 
Garmin Helm 

 
 
Lisboa, 18 de agosto de 2014 - A Garmin, líder mundial em navegação por 
satélite*, anunciou a disponibilização de uma nova atualização de software para o 
GPSMAP 8000 Glass Helm Series e para a mais recente série de plotters 
cartográficos e unidades combinadas que alarga a compatibilidade com GCV™ 
10, estende as capacidades de rede do sonar, coloca o Garmin Helm™ à disposição 
dos equipamentos com sistema operativo Android™, entre outras novidades que 
tornam toda a navegação mais segura, fácil e divertida para os utilizadores. 
 
 
Com este novo update, o GPSMAP 8000 Glass Helm Series poderá utilizar a 
caixa negra do sonar Garmin GCV 10. Aliás, este equipamento passa a suportar a 
existência de múltiplas caixas negras de sonares, dentro do mesmo sistema. Isto 
significa que as capacidades de rede do sonar são otimizadas, bem como a troca 
entre o sonar GSD™ 26 CHIRP e o sonar de monitorização GCV 10. Os pescadores 
costeiros poderão também usufruir das vantagens garantidas pela tecnologia  
DownVü e SideVü, a monitorização mais fiável para sinalização de peixes e 
cardumes que existe atualmente no mercado.  
 
A possibilidade de partilha do sonar interno é outro recurso valioso que passa 
a estar disponível com esta atualização. Os plotters cartográficos podem agora 
partilhar a capacidade de sonar com quaisquer outros dispositivos que estejam 
dentro da mesma rede. Os próprios dispositivos sem a capacidade de sonar passam 
a conseguir exibir esta funcionalidade (quando compatíveis) dentro da rede1.  Entre 
as várias unidades compatíveis destaque para a série  GPSMAP 8000 Glass 
Helm, para o novo GPSMAP xs, para a série non-xs e para o echoMAP 70. 
 
 
Os detentores de um smartphone com o sistema operativo Android podem 
agora aproveitar todas as vantagens oferecidas pela Garmin Helm, a aplicação 
móvel que permite aos velejadores um maior controlo dos seus plotters 
cartográficos multifuncionais e uma melhor visualização de todos os dados. 
Funcionalidades, opções base e informações úteis passam a estar sempre 
disponíveis no telefone, para maior conforto e comodidade do utilizador que passa 
agora a beneficiar da mesma facilidade de uso e simplicidade oferecidas pelos 
dispositivos Garmin Marine e pelas aplicações disponibilizadas. 

                                                 
1
 Os plotters cartográficos só poderão exibir tipos de sonar compatíveis. 
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Com este update, os plotters cartográficos dos modelos das séries GPSMAP 
800xs e 1000xs passam a suportar as soluções FUSION-Link e Meteor™ 300. 
Os utilizadores poderão usufruir de novas ferramentas de navegação que 
disponibilizam informações úteis sobre o vento, oferecem indicadores de direção, 
providenciam gráficos especificamente orientados para a série echoMAP e para os 
novos equipamentos da linha GPSMAP, garantem acesso a uma seleção melhorada 
da fonte de sonar e a uma sobreposição de sonares personalizada. 
 
 
“Com a nova atualização de software quisemos aumentar as capacidades e o 
potencial de controlo que os utilizadores têm do seu barco”, disse Natália 

Cabrera, diretora de marketing da Garmin Iberia. “Colocámos o DownVü e o 
SideVü ao serviço da série Glass Helm, integrámos novas opções de partilha 
no sonar interno para os adeptos da pesca costeira e uma série de 
melhoramentos ao nível das soluções de medição e funcionalidades para os 
marinheiros. Todos irão beneficiar com as novidades que estamos a oferecer 
neste pacote de atualizações”, acrescentou. 
 
 
Esta atualização de software está disponível gratuitamente a partir do site da 
Garmin. O download pode ser feito em http://bit.ly/1hA989L. 
 
A aplicação móvel Garmin Helm é gratuita e está já disponível no Google 
Play™ (necessita da versão Android 4.3 ou superior). Para que o dispositivo 
Android possa estabelecer uma ligação com qualquer um dos equipamentos da 
série GPSMAP 8000 Glass Helm, é necessária a ajuda do Garmin Marine Wi-Fi® 
Adapter (vendido separadamente). 
 
O segmento de negócio marítimo da Garmin lidera o mercado dos fornecedores de 
equipamentos de comunicação e navegação para o mercado retalhista e OEM. O 
portefólio da Garmin inclui alguns dos plotter cartográficos mais sofisticados da 
indústria, ecrãs táteis multifuncionais, sonares, radares de alta definição, soluções 
de mapeamento de alta resolução, instrumentos de navegação, entre outros 
produtos e serviços que se destacam pela inovação, fiabilidade e simplicidade de 
uso.  
 
 
Para mais informações sobre os produtos e serviços da Garmin, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, http://twitter.com/garmin e 
https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 

 
Sobre a Garmin 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a 
grande maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos 
mercados aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na 
Suíça e as suas principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais 
informação, consulte: www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre o conteúdo: 

http://bit.ly/1hA989L
http://www.garmin.pt/
http://www.garmin.blogs.com/
http://twitter.com/garmin
https://www.facebook.com/GarminPT
http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/
http://www.garmin.com/newsroom
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Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  
Ltd. e suas atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de 
produtos futuros da empresa são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da 
companhia. A informação, eventos e circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa 
podem, por isso, não ser realizados e os seus resultados reais diferir substancialmente como 
consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos que podem afetar a Garmin, incluindo, 
mas não limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no formulário 10-K para o final de 
ano 28 de dezembro, 2013, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e Valores (arquivado 
na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-K está disponível em 
www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras 
que podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data 
em que o comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer 
outra circunstância, a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma 
periódica. 
 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    

EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Natália Cabrera 

Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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