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Visão Geral – Uma Rápida Visualização das Funções
Navegação

Armazenamento do endereço residencial   P.22

Rastreamento de rota   P.96

Armazenamento dos contatos   P.24

Informação de tráfego*   P.105

Inserir destino   P.78

Disponível em determinadas áreas   P.107

Seleção de rota   P.95

Adicionar ponto de passagem   P.108

Você pode selecionar qualquer local/ponto de referência como destino utilizando a tela touch. O sistema de na-
vegação oferece as direções de condução para o seu destino curva-a-curva.

Registra 1 endereço residencial.

Segue sua rota em tempo real com guia de voz.

Armazena locais para utilizar como destino.

Visualiza e evita congestionamento e incidentes de tráfego.

Selecione seu destino utilizando 9 métodos.

Definir ruas e áreas para se desviar.

Define preferências de rota e seleciona uma das diferentes rotas.

Adiciona "pontos de parada" ao longo da rota.

*: Disponível somente em determinadas áreas.
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Áudio

Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free   P.162

Outras Funções   P.186

Rádio AM/FM   P.129 Dispositivo USB   P.143

CD   P.133 Áudio Bluetooth®   P.147

iPod®   P.138 HDMITM   P.151

O sistema de áudio avançado fornece som claro, bem definido e aproveita sua música ao máximo.  
Desfrute escutando uma variedade de fontes de áudio, tais como:

Parear um telefone celular compatível para poder receber e fazer chamadas. Você pode operar 
as funções do telefone sem nunca tirar as mãos do volante.

Câmera de Ré Multivisão   P.207

Ajuda a verificar a existência de obstáculos ao redor da parte de trás do seu veículo na tela de navegação ao utilizar a ré.
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Controles do Sistema

4  Botão   
 (Modo da Tela)   P.6

2  Compartimento do CD
5  Microfone   P.19

3  Botão  (Ejetar)

1  Botão  (Liga/Desliga)   P.8

9  BACK (Voltar)

7  VOL (Volume)   P.8

8  MENU

6  HOME   P.6

Tela de Navegação 
(Tela Touch)

Controle de Voz do Sistema 
Bluetooth® de Telefone Hands-Free

ComumÁudio

10  Botão  (Display)   P.125

15  Botão  (Atender)   P.182

11  Botão SOURCE   P.124

16  Botão   
 (Desligar/Voltar)   P.182

12  Botões  (Canal)   P.125

17  Botão   
 (Comando de Voz)   P.19

13  Botões  (Volume)   P.125

14  Botão  MENU   P.126
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Operação da Tela Touch
Voce pode operar o sistema utilizando seu dedo na tela touch.

A tela touch pode ser operada se você estiver usando luvas finas, mas pode ser mais difícil para o sistema responder.

Toque

Rolagem

Deslize

Zoom +/-

Toque na tela levemente com o dedo para selecionar um item na tela.

Passe o dedo levemente de um lado ao outro ou para cima e para 
baixo para percorrer uma lista ou mapa.

Mova o dedo lentamente pela tela para navegar no mapa.

Abra ou feche os dedos na tela em um movimento de comprimir ou 
ampliar para aumentar ou diminuir o zoom do mapa.
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Tela HOME
O sistema exibe várias funções da tela HOME. Selecione HOME a qualquer momento para retornar a tela principal HOME.

 (Liga/Desliga)
Pressione e segure o botão  por cerca de 
dez segundos para reiniciar o sistema.
HOME
Exibe a tela HOME.
VOL (Volume)
Aumenta ou diminui o volume do áudio.
MENU
Exibe a tela do menu de cada função (este 
não é usado no aplicativo de navegação).
BACK
Para voltar para a tela anterior.

 (Modo da Tela)
Selecione entre os modos Diurno e Noturno  
manualmente.

Navegação
Exibe a tela do mapa e opera o sistema de 
navegação.

Lista de Aplicativos/Widget

Exibe a Lista de Aplicativos/Widget. 
Você também pode exibir a tela do menu 
de navegação para seleção através da Lista 
de Aplicativos/Widget.

Aplicativo de navegação

Selecionando  ou , ou arrastando a tela para esquerda ou para a direita para alterar para a próxima tela.

Tela do Menu de Navegação
Exibe a tela do mapa e opera as funcionalidades de navegação.

Apps   P.193

Exibe as funções úteis incorporadas 
ao sistema de navegação.

Definições   P.17

Alterar as definições para as funções 
de navegação.

Para Onde?   P.78

Selecione métodos de pesquisa para 
inserir um destino para orientação de rota.

Exibir Mapa   P.9

Exibe a tela do mapa.

Intensidade do sinal do GPS   P.206

Exibe o estado dos satélites 
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Como Inserir Informações Ajuda
Você pode inserir informações (como por exemplo, nomes de cidades, nomes de ruas, números 
e símbolos) quando solicitado em telas de entrada por um método diferente.

Este sistema de navegação possui informa-
ções de ajuda para facilitar a utilização.

 Â Ajuda   P.202Utilizando a Tela Touch
Selecione um caractere ou ícone na tela para selecioná-lo.

• Selecione  para remover o último caractere inserido.
• Selecione  para remover todos os caracteres inseridos.
• Selecione  para exibir os caracteres de caixa alta/baixa.
• Selecione  para inserir um caractere de espaço.
• Selecione  para exibir outros tipos de caracteres.
• Selecione  para alterar o tipo de teclado. Você também pode inserir um caractere 

utilizando a rolagem.

Na tela de pesquisa de entrada, os termos de pesquisa sugeridos são exibidos.

Selecione  para exibir a lista das entradas possíveis.

Selecione HOME e então selecione 
Navegação.

Selecione Apps.

Selecione Ajuda.

Selecione um tópico de ajuda.

• Selecione  para pesquisar os 
tópicos de ajuda pela palavra-chave.

• Você também pode exibir os tópicos 
de ajuda selecionando  no menu 
de cada tela.

1

2

3

4
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Sistema de Áudio
Você pode reproduzir música a partir de uma grande variedade de fontes de mídia. Você também pode reproduzir vídeo do dispositivo USB.

Operação Básica

Pressione o botão  (Liga/Desliga) para ligar ou desligar o sistema 
de áudio.

Selecione VOL (Volume) para ajustar o volume.

Ao iniciar os aplicativos de áudio pré-instalados, eles serão exibidos  
no canto superior esquerdo da tela. 
Esses aplicativos pré-instalados não podem ser exibidos na tela de 
seleção de fonte.
Os aplicativos de áudio podem ser inicializados através da Lista de 
Aplicativos/Widget.

 Â Usando Aplicativos ou Widgets   P.153

Selecione Fonte e então selecione a fonte de áudio.

Selecione HOME e então selecione Áudio na tela.
A tela do controle de áudio da última fonte selecionada é exibida.

Display do Controle de Áudio
Fonte de áudio  
Exibe a fonte selecionada.

Exibe ou esconde a 
informação da música

Fechar guia
Guia Pasta/Faixa
Exibir a lista

Lista das faixas

Modo de reprodução

Informação da música

Abrir guia

Controle de áudio

Fonte de áudio
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Legenda da Tela do Mapa

Sem atualizações 
do trânsito

Áreas de recursos

O trânsito está com 
congestionamento 
pesado ou parado

O trânsito está 
levemente 
congestionado

O trânsito flui 
normalmente

Ícones de ponto de referência

Posição atual do veículo

Ícone para retornar à tela anterior

Escala do mapa   P.100

Menu do mapa   P.101

Nome da rua atual

Ícone para mudar a  
informação exibida   P.96

Ícone para ligar ou desligar 
o comando de voz

Ícones de operação 
do mapa   P.100

Ruas

*1: Somente nas áreas de cobertura

Indicador do fluxo 
do trânsito*1

Ícones de incidente 
de trânsito*1

Ícone para retornar à 
tela anterior
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Banco 24 Horas

Orientação Durante a Rota
Na orientação durante a rota, a informação da rota é exibida na tela do mapa.

Você pode visualizar as informações detalhadas voltando na tela de informações.

Tela do Mapa Modo Diurno ou Noturno

Tela de Orientação

Ponto de 
passagem

Tempo estimado 
de chegada

Indicador da próxima orientação
Distância para o ponto da próxima orientação e 
nome da rua do ponto da próxima orientação.

Ícone para cancelar as 
orientações da rota e 
para remover a rota atual

Rota calculada

Ícone de limite 
de velocidade

Nome da rua do 
próximo ponto de 
orientação

Seta de rolagem
Selecione esta seta  
para rolagem da tela

Tempo estimado para 
o próximo ponto de 
orientação

Distância para o próximo ponto de orientação

Pressione o botão  (Modo da Tela) para 
mudar manualmente entre os modos Diurno 
e Noturno.

Modo Diurno Modo Noturno
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Navegação – Endereços Residenciais e Indo para Casa
O recurso "Casa" automaticamente traça rotas para seu endereço residencial  a partir de qualquer localização ao selecionar Ir para Casa. 
Você pode salvar um endereço residencial.   P.22

A ordem das etapas pode mudar, dependendo dos dados de mapas carregados em seu dispositivo.

Armazenamento de Seu 
Endereço Residencial

Indo para Casa

Selecione Casa.

Selecione Para Onde?.

Selecione HOME e então selecione 
Navegação.

Selecione Selecione.

Selecione um endereço de uma lista.
Introduza uma rua e então selecione 
Concluído.

Selecione Procurar tudo.

Selecione Inserir meu endereço.

Selecione  e, em seguida, selecione 
Definir Casa.

Selecione Para Onde?.

Selecione HOME e então selecione 
Navegação.

1

6

2

3

4

9

5

10

Insira o número de sua residência e então 
selecione Concluído.

7

1

2

3

Se a tela de seleção de Cidade for exibida, 
selecione uma cidade.

Selecione uma rua de uma lista.8



G
uia de Referência Rápida

12

1 9

3

2

4

Navegação – Inserindo um Destino
Insira seu destino utilizando um dos vários métodos, então siga a orientação da rota no mapa para o seu destino.
A ordem das etapas pode mudar, dependendo dos dados de mapas carregados em seu dispositivo.

•  : Exibe o mapa do seu destino e salva 
sua localização.

• Rotas: Escolha uma ou múltiplas rotas.

Selecione Ir!.
A orientação de rota para o destino começa.

8 Selecione um endereço de uma lista.

Selecione Procurar tudo.

Selecione Endereço.

Selecione Para Onde?.

Selecione HOME e então selecione 
Navegação.

5 Introduza o nome da rua de seu destino e 
selecione Concluído.

7

Se a tela de seleção de Cidade for exibida, 
selecione uma cidade.

Selecione a rua do seu destino em uma lista.

6 Insira o número da residência e selecione 
Concluído, se necessário.
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Navegação – Mudança de Rota ou Destino
Você pode alterar sua rota adicionando pontos de passagem, adicionando vias a evitar ou alterando seu destino durante a orientação de rota.

Adicionar um Ponto de 
Passagem (Parada)
Você pode adicionar até quatro pontos de 
passagem ao longo da rota.   P.109

Mudança de Rota ou Destino
Existem três métodos que podem ser usados 
para especificar um novo destino durante a 
orientação de rota.

• Pesquisando hospitais próximos, delega-
cias, ou postos de combustível   P.115

 Selecione o ícone do veículo e selecione 
um item.

• Selecionando um ícone no mapa   P.114

 Selecione um ícone de local/ponto de 
referência ou uma nova área no mapa 
duas vezes.

• Inserindo um novo destino   P.118

 Selecione Para Onde? e então insira um 
novo destino.

Cancelar Sua Rota

Selecione .

Selecione Exibir Mapa.

Selecione HOME e então selecione 
Navegação.

Se necessário, edite a ordem de destino e 
selecione Concluído.

Selecione Adicionar a rota ativa.

Selecione uma localização para adicionar à 
lista de destino e selecione Ir!.

Selecione o método de pesquisa.

Selecione Para Onde?.

Selecione HOME e então selecione 
Navegação.
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Isto é normal. O sistema de navegação não tem conhecimento 
da largura dos cruzamentos. Grandes diferenças de posição do 
veículo pode indicar uma perda temporária do sinal do GPS.

Na maioria dos casos, não será necessário digitar um código. 
Basta pressionar e segurar o botão  (Liga/Desliga) por dois 
segundos; o sistema deve reativar.

 Â Inicialização do Sistema   P.221

1. Selecione HOME e então selecione Configurações.
 Selecione Sistema, e então, selecione a guia Som/Bipe.
 Verifique se o Volume não está ajustado para 0.
2. Selecione HOME.
 Selecione Navegação > Definições > Navegação.
 Verifique se o Comandos de voz não está definido para 

desligado.

“Hora de chegada” baseia-se nos limites de velocidade de cada 
estrada. Dependendo das condições de tráfego, a “Hora de 
chegada” pode ser calculada para antes ou depois.

O ajuste do relógio é atualizado automaticamente com base 
em sua localização no GPS.

 Â Hora Atual   P.51

P

P

P

P

P
Por que o ícone de posição do veículo no mapa aparece 
um pouco fora da minha posição atual, especialmente nos 
cruzamentos?

Minha bateria foi desconectada ou ficou inoperante, e o 
sistema de navegação está pedindo um código. Onde posso 
encontrá-lo?

Por que a exibição “Hora de chegada” às vezes aumenta 
mesmo que eu esteja ficando mais perto do meu destino?

Por que o meu relógio frequentemente altera o tempo para 
a frente e para trás por uma hora?

Por que não escuto os comandos de voz?

R
Tente selecionar o destino diretamente no mapa.

P
Como eu especifico um destino quando uma cidade ou rua 
inserida não pode ser encontrada?

Diagnóstico de Falhas Para mais Informações   P.209
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Navegação
Inserindo um destino

Categorias
Favoritos

Favoritos
Excluindo
Editando

Como Utilizar Este Manual
Esta seção explica os diferentes métodos de como encontrar facilmente as informações contidas 
neste manual.

Pesquisando a Tabela  
de Conteúdos   P.1

Pesquisando o Índice   P.228

Dois tipos de Tabelas ajudam 
a encontrar as informações 
desejadas.

Itens do menu exibidos na tela 
de navegação (por exemplo, 
Favoritos) podem ser encontrados 
individualmente no Índice.

Conteúdos Mais 
Detalhados

Vá para a  
Próxima Página

Tabela de Conteúdo Conteúdo dos Capítulos

Primeiramente, encontre o capítulo geral relacionado 
com o que você está procurando (por exemplo, 
inserindo um destino a partir dos Favoritos).
Então, vá para esse capítulo para ter uma visão mais 
específica do conteúdo.

Esta tabela de conteúdos mais detalhados mostra 
exatamente quais informações são listadas por 
seção e título.

Tela de Navegação

Índice

O Índice consiste em 
termos principais e sub-
títulos.
Os subtítulos o ajudam 
a encontrar a página 
desejada dependendo do 
que estiver procurando.
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Navegação

Selecione um local salvo para usar como destino.
Selecione seu destino na lista.

Inserindo um destino

Navegação

Defina a rota para seu destino.

Para onde?

Calculando a rota

Após seguir o menu diretório, 
instruções passo a passo 
explicam como alcançar o 
resultado desejado.

Menu Diretório

O menu diretório contém o guia das 
opções de menu do sistema.
Para encontrar as funções desejadas, siga 
o menu diretório na ordem dos passos 
exibidos.

 HOME    Navegação    Para Onde?    Favoritos

Selecione o item no painel de 
controle do sistema.

Selecione o menu de opção.

Selecione HOME.
Selecione Favoritos.

* Os exemplos das páginas e imagens desta seção podem ser diferentes das atuais.
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Configuração do Sistema

Os procedimentos de inicialização, navegação e funções da configuração são  
descritos nesta seção.

* Não disponível em todos os modelos
*1: Não aparece ao alterar o design de interface de tela.

Início .......................................................................... 18
Sistema de Controle de Voz .................................... 19

Reconhecimento de Voz ....................................... 19
Siri® Eyes Free* ..................................................... 20

Informações Pessoais ............................................... 21
Definindo a Localização de sua Casa  ................... 22
Excluindo Atalhos ................................................. 23
Locais Favoritos .................................................... 24

Configurações do Modo da Tela ............................. 30
Alterando o Modo da Tela Manualmente ............. 30

Mapa e Veículo ......................................................... 32
Veículo ................................................................. 33
Vista do Mapa (Orientação do Mapa) ................... 34
Detalhes do Mapa ................................................ 35
Tema do Mapa ..................................................... 36
Botões do Mapa ................................................... 37
Camadas Mapa .................................................... 38

Painéis de Instrumentos ........................................ 38
myMaps ............................................................... 39

Navegação ................................................................ 40
Modo de Cálculo ................................................. 41
Evitar ................................................................... 42
Elementos a Evitar Personalizados ........................ 43

Trânsito ..................................................................... 49
Outras Configurações .............................................. 50

Unidades e Hora .................................................. 50
Idioma e Teclado .................................................. 53
Dispositivo ........................................................... 56

Redefinir Dados ........................................................ 58
Restaurar Todas as Configurações  
para os Valores Padrão ......................................... 58

Configurações do Sistema ....................................... 59
Layout dos Ícones da Tela Home ........................... 60

Configurações da Tela .............................................. 61
Tela ...................................................................... 61
Cor de Fundo*1 .................................................... 62

Configurações de Som e Bipe ................................. 63
Configurações de Volume .................................... 64

Configurações do Reconhecimento de Voz ............ 65
Ajuste do Relógio ..................................................... 66

Tipo de Relógio .................................................... 67
Configurações do Papel de Parede ....................... 68
Ajuste da Hora ..................................................... 71

Outras Configurações .............................................. 72
Alterando a Interface da Tela ................................ 73
Idioma ................................................................. 74
Configurações do Android ................................... 75

Restauração dos Dados ........................................... 76
Restaurar Todas as Configurações  
para os Valores Padrão ......................................... 76
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Início

O sistema de navegação inicia automaticamente ao girar o interruptor de ignição para a 
posição ACESSÓRIOS I  ou para a posição LIGADA II . Ao iniciar, a seguinte tela de Con-
firmação será exibida.

1. Selecione OK.
X A tela HOME é exibida.

X Se você não selecionar OK, a tela se 
tornará completamente preta após 30 
segundos.

2. Selecione Navegação.

3. Selecione Concordo.

>>  Início

Evite concentrar-se na tela e conduza o veículo 
com segurança, seguindo as restrições de trá-
fego atuais.

Se o sistema de navegação perder a alimentação 
em algum momento, pode ser necessário pressio-
nar e segurar o botão  (Liga/Desliga) por mais 
de dois segundos ou pode ser solicitado o código 
de segurança de 5 dígitos.

 Â Inicialização do Sistema   P.221

Você também pode iniciar o aplicativo de navega-
ção, selecionando  na tela HOME.

 Â Tela HOME   P.6

Ao usar o aplicativo de navegação, o sistema pode 
fechar outros aplicativos.

Quando um telefone estiver conectado no sis-
tema Bluetooth®, de Telefone Hands-Free, a tela 
do aplicativo do navegador mudará para a tela 
Recebendo chamada, ao receber uma chamada.
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Sistema de Controle de Voz

Seu veículo tem um sistema de controle por voz que permite fazer chamadas telefônicas 
com o comando de voz, ao usar o sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free. Você pode 
também falar os comandos relacionados ao Siri®, quando o seu iPhone® estiver pareado e 
conectado ao sistema.

 Â Siri® Eyes Free   P.20

 Â Usando a discagem rápida   P.181

O sistema de controle por voz usa os botões  (Comando de voz) e  (Desligar/Voltar) 
no volante de direção e os microfones da parte superior da tela do navegador ou o micro-
fone do teto.

Reconhecimento de Voz

Para obter o reconhecimento de voz ideal ao usar o sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free:

• Feche os vidros e o teto solar.
• Ajuste os difusores centrais e laterais para que o ar não seja direcionado para o microfone 

localizado no teto.
• Fale o comando de voz com clareza e naturalidade, sem pausas entre as palavras.
• Se possível, reduza qualquer ruído de fundo. O sistema pode interpretar mal seu comando 

se mais de uma pessoa estiver falando ao mesmo tempo.
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Siri® Eyes Free*

Quando seu iPhone® estiver pareado e conectado ao sistema através do Bluetooth®, você 
pode falar os comandos de voz relacionados ao Siri®. Certifique-se de que o Siri® no seu 
iPhone® esteja ligado.

 Â Pareando um Telefone   P.167

1. Pressione e segure o botão  (Comando 
de voz) até ouvir o toque do Siri®.

2. Fale para o Siri®.
X Ao ouvir o toque do Siri®, você pode 
continuar a responder sem pressionar 
qualquer botão. Se o tempo do toque 
do Siri® for excedido, você pode pres-
sionar e segurar o botão  (Coman-
do de voz) novamente para reativar o 
Siri® Eyes Free.

X Pressione o botão  (Desligar/
Voltar) para desligar o Siri® Eyes Free.

>>  Siri® Eyes Free*

iPhone® e Siri® são marcas registradas da Apple 
Inc.

O Siri® Eyes Free está disponível somente no 
iPhone® com iOS 6.0 e superior.

ATENÇÃO

O idioma do sistema Siri® Eyes Free deve ser 
configurado no iPhone®, consulte o site: http://
www.apple.com.

Alguns comandos funcionam apenas em funções 
ou aplicativos específicos do telefone.

Algumas funções e serviços, como idioma local, 
podem não estar disponíveis. Para informações 
detalhadas sobre o sistema Siri®, acesse http://
www.apple.com.

Quando estiver conduzindo o veículo, apenas 
use o Siri® através do botão de Comando de Voz. 

Enquanto estiver usando o Siri Eyes Free, a tela 
permanece a mesma. Nenhum comentário ou 
comando será exibido.

 Início  Siri® Eyes Free*

* Não disponível em todos os modelos

http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
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Informações Pessoais

 HOME  Navegação  Para Onde?

Use o menu de informações pessoais para definir a localização de sua casa. Você também 
pode excluir atalhos indesejados.

1. Selecione .
X A tela Menu é exibida.

2. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:
• Definir Casa: Define a localização de sua casa.

 Â Definindo a Localização de sua Casa   P.22

• Remover atalho(s): Exclui os atalhos.
 Â Excluindo os Atalhos   P.23
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 HOME  Navegação  Para Onde?    Definir Casa

Definindo a Localização de sua Casa 

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Inserir meu endereço: Define a localização de sua casa, inserindo o endereço.
 Â Armazenando o Endereço de Sua Casa   P.11

• Usar posição atual: Define sua posição atual como a localização de sua casa.
• Recentemente encontrados: Define uma localização recentemente encontrada como 

a localização de sua casa.

 Informações Pessoais  Definindo a Localização de sua Casa 
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 HOME  Navegação  Para Onde?    Remover atalho(s)

Excluindo Atalhos

1. Selecione um atalho com o ícone , que 
deseja excluir.

2. Selecione o atalho novamente.
3. Selecione Salvar.

 Informações Pessoais  Excluindo Atalhos
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Locais Favoritos

Você pode salvar locais para que sejam encontrados com facilidade e criar rotas para eles.

 � Salvando um Local Favorito

2. Selecione .
3. Selecione Salvar.
4. Selecione OK.

1. Exibe a tela onde o local do destino pode 
ser confirmado.

 Â Inserindo um Destino   P.78

 Informações Pessoais  Locais Favoritos
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 � Salvando sua Posição Atual

 HOME  Navegação  Exibir Mapa
1. Selecione o ícone do veículo.
2. Selecione Salvar.

3. Insira um nome do local.
4. Selecione Concluído.
5. Selecione OK.

 Informações Pessoais  Locais Favoritos
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 � Editando um Local Favorito

 HOME  Navegação  Para Onde?  Favoritos
1. Selecione um local salvo que deseja edi-

tar.
2. Selecione .

3. Selecione .
4. Selecione Editar.

 Informações Pessoais  Locais Favoritos
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5. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Nome: Insira um novo nome do local.
• Número de telefone: Insira um número de telefone.
• Categorias: Crie ou mude a categoria que este local será salvo.
• Alterar símbolo de mapa: Selecione um novo símbolo.

 Informações Pessoais  Locais Favoritos
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 � Excluindo um Local Favorito

 HOME  Navegação  Para Onde?  Favoritos
1. Selecione um local salvo que deseja 

excluir.
2. Selecione .

3. Selecione .
4. Selecione Excluir.
5. Selecione Sim.

 Informações Pessoais  Locais Favoritos
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 � Excluindo os Locais Favoritos

 HOME  Navegação  Para Onde?  Favoritos

1. Selecione .
2. Selecione Eliminar Favorito(s).

3. Selecione um local salvo que deseja 
excluir.
X Selecione Selecione Todos para ex-
cluir todos os locais salvos.

4. Selecione Excluir.
5. Selecione Sim.

 Informações Pessoais  Locais Favoritos
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Configurações do Modo da Tela

Alterando o Modo da Tela Manualmente

Defina o brilho da tela separadamente para os modos Diurno ou Noturno. Pressione o botão 
 (Modo da tela) para alternar os modos da tela (entre Diurno, Noturno e Desligado). 

Pressione o botão  (Modo da tela).

X A barra do brilho da tela será exibida 
por alguns segundos.

X Selecione  ou  para ajustar o 
brilho.

>>  Alterando o Modo da Tela Manualmente

Você também pode ajustar o brilho da tela, des-
lizando ou tocando na barra.
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Controle de Iluminação Prioridade Operação

Botão 1 Selecione o modo Diurno ou Noturno, quando desejar mudar o brilho da tela tempora-
riamente.

Lembre-se: Este botão cancela todos os outros ajustes de brilho da tela, definidos 
automaticamente pelo sensor solar ou alterados manualmente na tela de configurações 
do sistema.

Sensor Solar*  
(Consulte a sua localização no Manual de 
Proprietário).

2 Se o sensor solar detectar luz do dia e os faróis estiverem ligados, o sistema cancela 
automaticamente o modo Noturno e exibe o modo Diurno.

Lembre-se: Se desejar, use o botão  para cancelar esta mudança automática.

Botões de ajuste da iluminação do painel 
(Consulte a sua localização no Manual de 
Proprietário).

3 Quando os faróis estão ligados e desejar o modo Diurno, ajuste a iluminação para o 
brilho máximo (bipes).

Lembre-se: Ajuste o brilho do painel de volta ao nível médio para mudança automática 
através da detecção dos faróis ligados e desligados.

Faróis (AUTO*/Ligado/Desligado) 4 Quando ligados, a tela muda para o modo Noturno. Os três controles listados anterior-
mente podem “cancelar” esta função.

Lembre-se: Use o botão  ou ajuste a iluminação do painel para brilho máximo, 
para definir a tela como desejado.

* Não disponível em todos os modelos

 Configurações do Modo da Tela  Alterando o Modo da Tela Manualmente



32

C
onfiguração do Sistem

a

 HOME  Navegação  Definições  Mapa e veículo

Mapa e Veículo

Muda as configurações do mapa.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:
• Veículo: Muda o ícone para representar sua posição no mapa.

 Â Veículo   P.33

• Vista do mapa: Define a perspectiva sobre o mapa.
 Â Vista do Mapa (Orientação do Mapa)   P.34

• Detalhes do mapa: Define o nível de detalhes no mapa. Muitos detalhes podem fazer 
com que o mapa demore para ser visualizado.

 Â Detalhes do mapa   P.35

• Tema do mapa: Muda a cor dos dados do mapa.
 Â Tema do mapa   P.36

• Botões do mapa: Define quais ícones serão incluídos no mapa. Até três ícones podem 
ser incluídos no mapa.

 Â Botões do mapa   P.37

• Camadas mapa: Define os dados que aparecerão no mapa.
 Â Camadas Mapa   P.38

• Painéis de instrumentos: Define o layout das bordas do mapa.
 Â Painéis de Instrumentos   P.38
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 HOME  Navegação  Definições  Mapa e veículo  Veículo

• Zoom automático: Define zoom automático na tela do mapa.
• myMaps: Define qual dos mapas instalados o dispositivo usará.

 ÂmyMaps   P.39

Veículo

Você pode escolher o ícone do veículo.

1. Selecione uma opção.
2. Selecione Salvar.

 Mapa e Veículo  Veículo
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Vista do Mapa (Orientação do Mapa)

 HOME  Navegação  Definições  Mapa e veículo  Vista do Mapa

Selecione a orientação do mapa.

1. Selecione uma opção.
2. Selecione Salvar.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Subida: Exibe o mapa com a direção de viagem para cima.
• Norte para cima: Exibe o mapa com o ponto Norte sempre para cima.
• 3-D (Configuração padrão): Exibe o mapa em 3D, com a direção de viagem para cima.

 Mapa e Veículo  Vista do Mapa (Orientação do Mapa)
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Detalhes do Mapa

 HOME  Navegação  Definições  Mapa e veículo  Detalhes do mapa

Define o nível de detalhes no mapa.

1. Selecione uma opção.
2. Selecione Salvar.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Mais: Define o nível de detalhes exibidos no mapa para mais.
• Normal (Configuração padrão): Define o nível de detalhes exibidos no mapa para 

normal.
• Menos: Define o nível de detalhes exibidos no mapa para menos.

 Mapa e Veículo  Detalhes do Mapa
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Tema do Mapa

 HOME  Navegação  Definições  Mapa e veículo  Tema do mapa

Muda a cor dos dados do mapa.

1. Selecione uma opção.
2. Selecione Salvar.

 Mapa e Veículo  Tema do Mapa
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Botões do Mapa

 HOME  Navegação  Definições  Mapa e veículo  Botões do mapa

Define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

1. Selecione  para excluir e, em seguida, 
selecione OK.

2. Selecione  para adicionar novo atalho.

3. Selecione uma opção.
4. Selecione Salvar.

>>  Botões do Mapa

Restaurar definições

Reinicia as configurações para os padrões de 
fábrica.

 Mapa e Veículo  Botões do Mapa
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Camadas Mapa

Painéis de Instrumentos

 HOME  Navegação  Definições  Mapa e veículo  Camadas mapa

 HOME  Navegação  Definições  Mapa e veículo  Painéis de Instrumentos

Define os dados que aparecerão na tela do mapa.

Muda o layout das bordas.

1. Selecione uma opção.
2. Selecione Salvar.

1. Selecione  ou .
2. Selecione Salvar.

 Mapa e Veículo  Camadas Mapa
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myMaps

 HOME  Navegação  Definições  Mapa e veículo  myMaps

Selecione uma opção.

 Mapa e Veículo  myMaps
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 HOME  Navegação  Definições  Navegação

Muda as configurações do navegador.

Navegação

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Modo de cálculo: Define a preferência de rota.
 ÂModo de Cálculo   P.41

• Evitar: Define as características do percurso para evitar em uma rota.
 Â Evitar   P.42

• Elementos a evitar personalizados: Permite evitar rotas ou áreas específicas.
 Â Elementos a evitar personalizados   P.43

• Desvios avançados: Define a extensão do desvio.
• Modo de segurança: Define o limite de operação durante a condução.
• Comandos de voz: Liga ou desliga o comando de voz.
• Simulador de GPS: Interrompe o dispositivo de recepção de um sinal GPS.

>>  Navegação

Modo de Segurança e Simulador de GPS estão 
definidos para desligados como configuração 
padrão.
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Modo de Cálculo

 HOME  Navegação  Definições  Navegação  Modo de cálculo

Define os dados que aparecerão na tela do mapa.

1. Selecione uma opção.
2. Selecione Salvar.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Mais rápido (Configuração padrão): Calcula rotas que são rápidas para conduzir, mas 
podem ser de longa distância.

• Distância menor: Calcula rotas que são curtas em distância, mas podem levar mais 
tempo de condução.

• Mais econômico: Calcula rotas que possibilitam menor consumo de combustível do 
que outras rotas.

 Navegação  Modo de Cálculo
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Evitar

 HOME  Navegação  Definições  Navegação  Evitar
1. Selecione uma opção.
2. Selecione Salvar.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Inversão de marcha: Evita retornos de rota.
• Rodovias: Evita rodovias.
• Portagens: Evita estradas com pedágio.
• Balsas: Evita balsas.
• Vias de alta ocupação: Evita pistas de mão dupla.
• Estradas não pavimentadas: Evita estradas não pavimentadas.

>>  Evitar

Rodovias, Portagens e Balsas são definidas para 
desligados como configuração padrão.

 Navegação  Evitar
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Elementos a Evitar Personalizados

 HOME  Navegação  Definições  Navegação  Elementos a evitar personalizados

Permite que você evite áreas específicas e partes da estrada. Você pode ativar ou desativar 
os elementos a evitar personalizados.

Selecione uma opção.

X Selecione Adicionar novo elemen-
to personalizado se os elementos 
a evitar personalizados já estiverem 
armazenados. 

As seguintes opções estão disponíveis:

• Adicionar área a evitar: Define uma área a evitar
 Â Adicionar uma Área a Evitar   P.44

• Adicionar estrada a evitar: Define uma estrada a evitar
 Â Adicionar uma Estrada a Evitar   P.45

 Navegação  Elementos a Evitar Personalizados
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 HOME  Navegação  Definições  Navegação  Elementos a evitar personali-
zados  Adicionar área a evitar

 � Adicionando uma Área a Evitar 

1. Selecione a parte superior (esquerda 
ou direita) da área a se evitar. Selecione 
Próximo.
X O ícone  é exibido no mapa.

2. Selecione a parte inferior (esquerda ou 
direita) da área a se evitar. Selecione 
Próximo.
X A área selecionada é sombreada no 
mapa.

 Navegação  Evitar

ATENÇÃO

Se no passo 1, você selecionou a área superior 
esquerda, no passo 2, selecione a área inferior 
direita e, vice-versa.
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 HOME  Navegação  Definições  Navegação  Elementos a evitar personali-
zados  Adicionar estrada a evitar

 � Adicionando uma Estrada a Evitar

3. Selecione Concluído.

1. Selecione o ponto inicial da parte da 
estrada a ser evitada. Selecione Próximo.
X O ícone  é exibido no mapa.

 Navegação  Evitar
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2. Selecione o ponto final da parte da es-
trada. Selecione Próximo.

3. Selecione Concluído.

 Navegação  Evitar
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 HOME  Navegação  Definições  Navegação  Elementos a evitar personalizados

 � Editando um Elemento a Evitar Personalizado

1. Selecione uma área ou estrada para 
editar a partir de uma lista.

2. Selecione .
X A tela Menu é exibida.

3. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Atribuir novo nome: Insira um novo nome.
• Excluir: Exclui uma estrada ou área selecionada.
• Desactivar: Desativa o elemento a evitar.

 Navegação  Evitar
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 HOME  Navegação  Definições  Navegação  Elementos a evitar personalizados

 � Excluindo Elementos a Evitar Personalizados

1. Selecione .

2. Selecione os itens que deseja excluir.
X Selecione Seleccione Todos para 
todos os itens na lista.

3. Selecione Excluir.

 Navegação  Evitar
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 HOME  Navegação  Definições  Trânsito

Trânsito

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Trânsito: Ativa a função trânsito.
• Fornecedor atual: Define o fornecedor de trânsito para usar os dados do trânsito.
• Subscrições: Exibe as listas de subscrições de trânsito atual.
• Otimizar rota: Define o uso de rotas otimizadas Perguntar ou Automático.
 Perguntar: Muda de rota ao receber as informações de trânsito.
 Automático: Otimiza automaticamente as rotas ao receber as informações de trânsito.
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 HOME  Navegação  Definições  Unidades e Hora

Outras Configurações

Unidades e Hora

Define o formato da hora e ajusta a hora atual da tela de navegação. Você também pode 
definir as unidades do mapa.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Hora atual: Define a hora do dispositivo.
 Â Hora Atual   P.51

• Formato de hora: Permite que você selecione um formato de 12 horas, 24 horas, ou 
exibição da hora em UTC.

 Â Formato de Hora   P.51

• Unidades: Define a unidade de medida usada para distâncias.
 Â Unidades   P.52
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 HOME  Navegação  Definições  Unidades e Hora  Hora atual

 HOME  Navegação  Definições  Unidades e Hora  Formato de hora

 � Hora Atual

 � Formato de Hora

Deslize para ajustar a hora atual.

1. Selecione um item.
2. Selecione Salvar.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• 24 horas: Exibe um relógio de 24 horas.
• 12 horas: Exibe um relógio de 12 horas.
• UTC: Exibe a hora em UTC (Horário Universal Coordenado).

>>  Hora Atual

Automático

Define a hora automaticamente quando seu 
navegador estiver recebendo os sinais do satélite. 
A configuração padrão é ligada.

 Outras Configurações  Unidades e Hora
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 HOME  Navegação  Definições  Unidades e Hora  Unidades

 � Unidades

1. Selecione um item.
2. Selecione Salvar.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Milhas: Define as unidades para milhas.
• Quilômetros: Define as unidades para Quilômetros.

 Outras Configurações  Unidades e Hora
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 HOME  Navegação  Definições  Idioma e teclado

Idioma e Teclado

Define o idioma da unidade e o layout do teclado.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Idioma de voz: Define o idioma do comando por voz.
 Â Idioma de Voz   P.54

• Idioma do teclado: Define o idioma do seu teclado.
 Â Idioma do Teclado   P.54

• Layout do teclado: Define o layout do teclado.
 Â Layout do Teclado   P.55

>>  Idioma e Teclado

Ao selecionar um idioma para o sistema, a con-
figuração de idioma do aplicativo de navegação 
muda automaticamente.

Consulte o Manual de Proprietário para obter 
as instruções.

 Outras Configurações  Idioma e Teclado
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 HOME  Navegação  Definições  Idioma e teclado  Idioma de voz

 HOME  Navegação  Definições  Idioma e teclado  Idioma do teclado

 � Idioma de Voz

 � Idioma do Teclado

1. Selecione o idioma na lista.
2. Selecione Salvar.

1. Selecione o idioma na lista.
2. Selecione Salvar.

 Outras Configurações  Idioma e Teclado
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 HOME  Navegação  Definições  Idioma e teclado  Layout do teclado

 � Layout do Teclado

1. Selecione uma opção.
2. Selecione Salvar.

As seguintes opções estão disponíveis:

• QWERTY (Configuração padrão): Define o layout do teclado para QWERTY.
• ABCDE: Define o layout do teclado para ABCDE.

 Outras Configurações  Idioma e Teclado
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 HOME  Navegação  Definições  Dispositivo

Dispositivo

Selecione uma opção.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Sobre: Exibe a informação do dispositivo.
 Â Sobre   P.57

• Histórico de viagem: Permite que o dispositivo registre as informações das rotas suge-
ridas, rotas e destinos anteriores e características do registro de viagem.

• Limpar histórico viagem: Exclui as informações gravadas.
• Atualizar o mapa: Exibe a tela de descrição da atualização do mapa.

 Â Como Obter uma Atualização do Navegador   P.224

 Outras Configurações  Dispositivo



57

C
onfiguração do Sistem

a

 HOME  Navegação  Definições  Dispositivo  Sobre

 � Sobre

Exibe a informação do dispositivo.

 Outras Configurações  Dispositivo
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 HOME  Navegação  Definições  

Redefinir Dados

Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão

1. Selecione Restaurar.
2. Selecione Sim.

>>  Restaurar Todas as Configurações para os Va-
lores Padrão

Se desejar que o aplicativo de navegação volte a 
configuração padrão, selecione Restaurar dados 
de fábrica do sistema. 

Para mais detalhes, consulte o Manual de Pro-
prietário.

Ao selecionar  na configuração de cada catego-
ria, você pode restaurar a categoria selecionada.
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 HOME  Configurações  Sistema

Configurações do Sistema

>>  Configurações do Sistema

Se você pressionar e segurar o botão  (liga/
desliga) ao resetar o sistema, as personalizações 
podem ser restauradas para os valores padrão, 
dependendo dos itens de configuração.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Guia INÍCIO: Muda as configurações da tela HOME.
 Posição do ícone de Início: Muda a posição dos ícones na tela home.

 Â Layout dos Ícones da Tela Home   P.60

 Posição do ícone do menu*1: Muda o layout dos ícones da tela home.
• Guia Tela: Ajusta as preferências de tela e muda a cor de fundo da tela menu.

 Â Configurações da Tela   P.61

• Guia Som/Bipe: Muda as configurações do som do sistema e bipe.
 Â Configurações de Som e Bipe   P.63

• Guia Rec. Voz: Liga ou desliga o comando de voz.
 Â Configurações do Reconhecimento de Voz   P.65

• Guia Relógio: Define o ajuste automático do relógio do sistema.
 Â Ajuste do Relógio   P.66

• Guia Outros: Define outras configurações básicas do sistema.
 Â Outras Configurações   P.50

*1: Só aparece ao alterar o design da interface de tela.
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 HOME  Configurações  Sistema  guia INÍCIO  Posição do ícone de Início

Layout dos Ícones da Tela Home

Selecione e segure o ícone, então, arraste-o 
para a posição desejada.

 Redefinir Dados  Layout dos Ícones da Tela Home
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Tela  Configurações da Tela

Configurações da Tela

Tela

1. Selecione  ou  para ajustar o item 
como desejar.
X Você também pode deslizar ou arras-
tar a barra para ajustar o valor.

2. Selecione OK.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Brilho: Ajusta o brilho da tela.
• Contraste: Ajusta o contraste da tela.
• Nível de Preto: Ajusta o nível de preto da tela.

>>  Tela

Você pode definir separadamente as configu-
rações dos modos diurno e noturno quanto ao 
Brilho, Contraste e Nível de Preto. Ajuste cada 
configuração quando a tela estiver no modo 
noturno ou diurno.
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Tela  Cor de fundo

Cor de Fundo*1

1. Selecione uma cor da tela menu.
2. Selecione a configuração desejada e 

selecione-a novamente.
X Uma mensagem de confirmação 
aparecerá na tela. Selecione OK para 
reiniciar o sistema.

Muda a cor de fundo da tela menu.

>>  Cor de Fundo*1

A reinicialização pode demorar alguns minutos.

Ao restaurar o padrão das Configurações do 
sistema, quando a cor do tema for alterada 
para uma cor diferente da configuração padrão, 
o sistema será reiniciado.

*1: Não aparece ao alterar o design de interface de tela.

 Configurações da Tela  Cor de Fundo*1
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Som/Bipe

Selecione um item.

Muda as configurações do som do sistema e bipe.

Configurações de Som e Bipe

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Volume: Ajuste o nível do volume do sistema de navegação.
 Â Configurações de Volume   P.64

• Bipe: Define o volume do bipe para 1, 2 (Configuração padrão), 3 ou Desligar.
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Som/Bipe  Volume

Configurações de Volume

1. Selecione  ou  para ajustar volume.
X Você pode verificar o volume ouvindo 
o bipe.

X Você também pode deslizar ou arras-
tar a barra para ajustar o valor.

2. Selecione OK.

Barra de Volume

 Configurações de Som e Bipe  Configurações de Volume
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Rec. Voz

Configurações do Reconhecimento de Voz

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Aviso de Voz: Liga ou desliga o aviso de voz.
 Ligar (Configuração padrão): Fornece o aviso de voz ao usar o sistema do comando de 

voz.
 Desligar: Desativa as funções.
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Relógio

Ajuste do Relógio

Selecione um item.

Define o ajuste automático do sistema do relógio.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Tipo relógio/papel parede*1: Muda o tipo de relógio exibido e o tipo de papel de parede.
 Â Tipo de Relógio   P.67

 Â Configurações do Papel de Parede   P.68

 Formato do relógio*2: Muda o tipo de tela do relógio.
• Ajuste do relógio: Ajusta a hora atual manualmente.

 Â Ajuste do Relógio   P.66

• Formato do relógio: Define a exibição das horas para ambos, relógio de 12-horas (12H, 
Configuração padrão) ou relógio de 24-horas (24H).

• Fuso-horário: Muda os fusos horários.
• Horário de Verão: O sistema de navegação ajusta automaticamente o relógio ("adian-

tando" ou "retrocedendo" em uma hora) quando ocorrer a mudança do horário de verão.
 Ligar (Configuração padrão): Ajusta o relógio automaticamente.
 Desligar: Desativa as funções.
*1: Não aparece ao alterar o design de interface de tela.
*2: Só aparece ao alterar o design da interface de tela.

>>  Ajuste do Relógio

Fuso-horário

Se você mora e trabalha em dois fusos horários 
diferentes, você pode desejar deixar o Fuso 
Horário em Desligar. Ao conduzir o veículo 
próximo de um limite de fuso horário, o fuso 
horário apresentado pode flutuar entre os dois 
fusos horários.
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>>  Tipo de Relógio

Embora a hora do relógio na tela seja baseada no 
GPS, alguns erros podem ser observados.

 HOME  Configurações  Sistema  guia Relógio  Tipo relógio/papel parede 
 guia Relógio

Tipo de Relógio

Define o design do relógio.

1. Seleciona uma opção para mudar o design.
2. Selecione OK.

 Ajuste do Relógio  Tipo de Relógio
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Configurações do Papel de Parede

Selecione Excluir e, importe as imagens do papel de parede, para exibi-las na tela.

 � Selecionando o Papel de Parede

 HOME  Configurações  Sistema  guia Relógio  Tipo relógio/papel parede 
 guia Pap. Parede

1. Selecione Adicionar novo.
X O nome da figura é exibido na lista.

2. Selecione uma imagem desejada.
X A visualização é exibida no lado es-
querdo da tela.

3. Selecione Iniciar importação para salvar 
os dados.
X A tela retornará para a lista de papel 
de parede.

>>  Papel de Parede

O papel de parede configurado no Tipo relógio/
papel parede não pode ser exibido no display 
multi-informativo. 

Arquivos recomendados

• Ao importar arquivos de papéis de parede, 
a imagem deve estar no diretório raiz do 
dispositivo USB. Imagens de uma pasta não 
podem ser importadas.

• O nome do arquivo deve ter menos de 255 
caracteres.

• O código do caractere correspondente é 
UTF-8.

• O formato do arquivo da imagem que pode 
ser importado é BMP (.bmp) ou JPEG (.jpg).

• O limite de tamanho do arquivo individual 
é de 5 MB.

• O tamanho máximo da imagem é de 4.096 
× 4.096 pixels. Se o tamanho da imagem for 
menor do que 800 x 480 pixels, a imagem 
será exibida no meio da tela com a área extra 
aparecendo em preto.

• Se o dispositivo USB não tiver nenhuma figura, 
a mensagem Nenhum arquivo compatível 
foi detectado será exibida.

Pouco depois de definir o papel de parede ou a 
importação de imagens, não gire o interruptor 
de ignição para a posição DESLIGADA 0  ou 
desconecte o dispositivo USB. Isso pode causar o 
erro na configuração ou a destruição de dados.

 Ajuste do Relógio  Configurações do Papel de Parede
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>>  Papel de Parede

Na janela (pop-up) do menu, selecione Pré-vi-
sualizar para visualizar a imagem em tela cheia.

Para voltar à tela anterior, selecione OK ou  
Selecione  (Voltar).

Quando o arquivo for pesado, a visualização não 
será imediata.

Para excluir todos os papéis de parede adicio-
nados, selecione Excluir todos e, em seguida, 
selecione Sim.

 � Selecionando a guia Pap. Parede

 HOME  Configurações  Sistema  guia Relógio  Tipo relógio/papel parede 
 guia Pap. Parede

1. Selecione o papel de parede desejado.
X A visualização é exibida no lado es-
querdo da tela.

2. Selecione Definir.
X Selecione Pre-visualizar para visuali-
zar a imagem em tela cheia.

3. Selecione OK.

 Ajuste do Relógio  Configurações do Papel de Parede
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 � Excluindo Papel de Parede

 HOME  Configurações  Sistema  guia Relógio  Tipo relógio/papel parede 
 guia Pap. Parede

1. Selecione o papel de parede que deseja 
apagar.
X A visualização é exibida no lado es-
querdo da tela.

2. Selecione Excluir.
X A mensagem de confirmação irá 
aparecer.

3. Selecione Sim para excluir completamente.
X A tela retornará para a lista de papel 
de parede.

A tela muda para a lista de papéis de parede.

>>  Excluir Papel de Parede

Selecione Excluir Todos para excluir todos os 
papéis de parede importados.

“Vazio”, “Galáxia” e “Metálico” não podem 
ser excluídos.

 Ajuste do Relógio  Configurações do Papel de Parede
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Relógio  Ajuste do relógio

Ajuste da Hora

Ajuste a hora atual (horas e minutos).

1. Selecione  ou  para ajustar o valor.
2. Selecione OK.

* As abreviações de fuso horário variam 
dependendo da região.

 Ajuste do Relógio  Ajuste da Hora
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Outras Configurações

 HOME  Configurações  Sistema  guia Outros

Define as várias configurações do sistema de navegação, como o idioma do sistema.
Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:
• Idioma: Define o idioma do sistema utilizado em todas as telas. Os idiomas disponíveis variam 

nos modelos.
• Lembrar última tela*1: Define se haverá a visualização da última tela selecionada ao ligar 

o sistema.
 Ligar: Exibe a última tela selecionada.
 Desligar (Configuração padrão): Desativa a função.
• Atualização da memória: Liga o sistema de áudio automaticamente e restaura a fragmen-

tação de uma memória quando a chave de ignição for girada para a posição DESLIGADA 0 .
• Atualização do ajuste de tempo: Define a hora da Atualização da memória.
• Alterar interface: Muda o design da interface da tela.
• Restaurar dados de fábrica: Redefine todas as configurações na tela Configurações para a 

configuração padrão.
 Â Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão   P.58

*1: Não aparece ao alterar o design de interface de tela.
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Outros  Alterar interface

Alterando a Interface da Tela

Você pode alterar o design da interface da tela.

Uma mensagem de confirmação aparecerá 
na tela. Selecione Sim.

>>  Alterando a Interface da Tela

Você precisa reiniciar o sistema após alterar o 
design da interface. Aguarde alguns instantes 
enquanto o sistema está iniciando.

Se você alterar a interface de tela, alguns dos itens 
de configuração irão mudar.

 Outras Configurações  Alterando a Interface da Tela
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Outros  Idioma

Idioma

Define o idioma do sistema usado em todas as telas.

Seleciona o idioma do sistema.

>>  Idioma

Confirmação por voz de cidades e ruas só ocorrem 
quando o Inglês for o idioma do sistema.

Modelos KK

A configuração padrão é definida para Español 
(Estados Unidos).

Modelos KM

A configuração padrão é definida para Português 
(Brasil).

 Outras Configurações  Idioma
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 HOME  Configurações  Android

Configurações do Android

Muda as configurações do sistema Android.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:
• Wi-Fi: Mostra o estado da conexão Wi-Fi [Lig (Ligado/Des (Desligado)] e adiciona novas redes Wi-Fi.
• Bluetooth: Mostra o estado da conexão Bluetooth® [Lig (Ligado/Des (Desligado)] e adiciona novos 

dispositivos Bluetooth® .
• Uso de dados: Mostra o uso de dados do sistema.
• Mais…: Adiciona uma VPN (Rede Virtual Privada).
• Som: Ajusta o volume do alarme e seleciona os sons favoritos.
• Exibir: Define o papel de parede e muda o tamanho da fonte.
• Armazenamento: Mostra a capacidade de armazenamento do sistema e capacidade do USB.
• Aplicativos: Mostra o estado dos aplicativos instalados.
• Contas e sincronização: Adiciona as informações da conta adicional.
• Serviços de local: Liga/desliga a configuração de GPS antes de usar aplicativos.
• Segurança: Mostra o estado de segurança do sistema.
• Idioma e entrada: Muda o idioma da tela do sistema e insere o teclado.
• Fazer backup e redefinir: Restaura o sistema.
• Data e hora: Muda a data, o fuso horário e o formato do relógio.
• Acessibilidade: Muda a fonte da tela do sistema e o guia de voz da senha.
• Acerca do dispositivo: Mostra o estado do sistema, a versão do Android, a informação legal e assim 

por diante.
• Opções do desenvolvedor.

 Outras Configurações  Configurações do Android
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 HOME  Configurações  Sistema  guia Outros  Restaurar dados de fábrica

Restauração dos Dados

Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão

Restaura todas as configurações na tela Configurações para os valores padrão.

Selecione Sim.

X Siga os comandos para completar o 
procedimento.

>>  Restaurar Todas as Configurações para os Va-
lores Padrão

As seguintes configurações serão redefinidas:

• Configurações de navegação

• Configurações do telefone

• Configurações de informações

• Configurações do sistema de áudio

• Configurações da câmera de ré

• Configurações do Bluetooth® 

• Configurações do sistema

Quando você transferir o veículo para um terceiro, 
restaure todas as configurações para os valores 
padrão e apague todos os dados pessoais.

Se você executar Restaurar dados de fábrica, 
isto pode restaurar todas as configurações para 
os valores padrão.

ATENÇÃO

Caso as configurações sejam restauradas para a 
configuração padrão, as atualizações do sistema 
de navegação podem ser perdidas. Caso isso 
ocorra, procure uma Concessionária Autorizada 
Honda no Território Nacional, para nova atuali-
zação do sistema.
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Esta seção descreve como incluir um destino, selecionar uma rota a tomar  
e segui-la até seu destino. Assim como alterar a rota  

ou destino ao longo do caminho.
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Inserindo um Destino

 HOME  Navegação  Para Onde?

Esta seção descreve como inserir um destino para orientações de rota.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Pesquisar: Define o destino inserindo a categoria, nome do local, endereço, ou nome 
da cidade.

 Â Usando a Barra Pesquisar   P.79

• Pesquisar perto de: Define a área de pesquisa selecionada.
 Â Alterando a Área de Pesquisa   P.80

• Casa: Define seu endereço residencial como um destino.
 Â Casa   P.11

• HONDA: Define um destino inserindo uma Concessionária Autorizada Honda.
• Endereço: Define um destino inserindo um endereço.

 Â Endereço   P.82

• Categorias: Define um destino selecionando uma categoria.
 Â Categorias   P.87

• Favoritos: Define um destino selecionando um local armazenado na lista Favoritos.
 Â Favoritos   P.92
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• Recentes: Define um destino selecionando um destino anterior.
 Â Recentes   P.92

• Adicionar Atalho: Adiciona atalhos ao menu Para Onde?
 Â Adicionando Atalhos   P.81

 �  Usando a Barra Pesquisar

 HOME  Navegação  Para Onde?  Pesquisar

Você pode usar a barra Pesquisar para locais inserindo a categoria, nome do local, endereço, 
ou nome da cidade.

1. Insira um termo de pesquisa.
X Os termos de pesquisa sugeridos 
aparecem abaixo da barra Pesquisar 
ao digitar.

2. Selecione  ou o termo de pesquisa 
sugerida.

3. Selecione o local da lista.
4. Defina a rota do seu destino.

 Â Calculando a Rota   P.94

>>  Usando a Barra Pesquisar

• Para pesquisar um tipo de assunto, insira o 
nome da categoria, como "cinemas".

• Para pesquisar um assunto por nome, insira o 
nome parcial ou completo.

• Para pesquisar um endereço próximo a você, 
insira o nome e o número da rua.

• Para pesquisar um endereço em outra cidade, 
insira o nome e o número da rua, cidade e 
estado.

• Para pesquisar uma cidade, insira a cidade 
e o estado.

 Inserindo um Destino  
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 �  Alterando a Área de Pesquisa

 HOME  Navegação  Para Onde?  Pesquisar perto de:

Por padrão, seu dispositivo encontra os locais mais próximos da sua localização atual. Você 
pode encontrar um local próximo a outro local ou cidade.

>>  Alterando a Área de Pesquisa

Minha rota ativa ou Meu destino podem ser 
definidos quando a rota estiver ativa.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Onde estou: Pesquisa próximo à sua localização atual.
• Minha rota ativa: Pesquisa ao longo da sua rota atual.
• Meu destino: Pesquisa próximo ao seu destino atual.
• Uma cidade diferente: Pesquisa próximo à cidade que você inserir.
• Destino recente: Pesquisa próximo a um destino recente.
• Locais guardados: Pesquisa próximo a um lugar favorito.

Selecione um item.

 Inserindo um Destino  
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 �  Adicionando Atalhos

 HOME  Navegação  Para Onde?  Adicionar Atalho

Até 36 ícones de atalhos podem ser armazenados.

>>  Adicionando Atalhos

Você pode apagar atalhos indesejados.

 Â Apagar Atalhos   P.23

Selecione um item desejado para adicionar 
um atalho.

1. Selecione o nome desejado da lista.
2. Defina a rota do seu destino.

 Â Calculando a Rota   P.94

HONDA

 HOME  Navegação  Para Onde?  HONDA

Encontre qualquer serviço HONDA para um destino.

 Inserindo um Destino  HONDA
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Endereço

 HOME  Navegação  Para Onde? Endereço

Insira um endereço para usar como destino. O país em que você está atualmente é exibido 
(exemplo, Brasil).

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Inserir cidade: Seleciona a cidade de destino.
 Â Selecionando a cidade   P.85

• Inserir CEP: Seleciona o CEP de destino.
 Â Selecionando o CEP   P.86

• Procurar tudo: Define um endereço para usar como destino.
 Â Procurar Tudo   P.84

• Alterar país: Seleciona o país.
 Â Selecionando o País   P.83

 Inserindo um Destino  Endereço



83

N
avegação

 � Selecionando o País

 HOME  Navegação  Para Onde?  Endereços  Alterar o país
1. Insira o nome do país.

2. Selecione um país da lista.

 Inserindo um Destino  Endereço
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 � Procurar Tudo

 HOME  Navegação  Para Onde?  Endereço  Procurar tudo

1. Insira o nome da rua. Selecione Concluído. 

2. Selecione a rua de destino da lista.
3. Insira o número da casa. Selecione Con-

cluído.
X Se a tela Cidade selecionada for exibi-
da, selecione uma cidade.

4. Defina a rota do seu destino.

 Â Calculando a Rota   P.94

>>  Procurar Tudo

A ordem dessas etapas pode mudar dependendo 
do arquivo do mapa carregado no seu dispositivo.

 Inserindo um Destino  Endereço
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 �  Selecionando a Cidade

 HOME  Navegação  Para Onde?  Endereço  Inserir cidade

1. Insira o nome de uma cidade diferente. 
Selecione Concluído.
X A lista de correspondências é exibida 
automaticamente após inserir algumas 
letras, com a correspondência mais 
próxima no topo da lista.

2. Selecione a cidade de destino da lista.
X Em seguida, é solicitado para inserir o 
nome da rua.

 Â Procurar Tudo   P.84

>>  Selecionando a Cidade

A posição do veículo não pode ser exibida quando:

• O veículo estiver trafegando fora de estrada.

• O dado da posição do veículo não pode ser 
atualizado.

Não é necessário inserir espaços ou símbolos 
(exemplo, &, -, %)

A ordem dessas etapas pode mudar dependendo 
do arquivo do mapa carregado no seu dispositivo.

 Inserindo um Destino  Endereço
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 �  Selecionando o CEP

 HOME  Navegação  Para Onde?  Endereço  Inserir CEP

1. Insira o CEP. Selecione Concluído.
2. Selecione o CEP de destino da lista.

X Para que o sistema reconheça o CEP, 
adicione um traço após o quinto 
número.

3. Insira o nome da rua. Selecione Concluído.
4. Insira o número da casa. Selecione Con-

cluído.

>>  Selecionando o CEP

A ordem dessas etapas pode mudar dependendo 
do arquivo do mapa carregado no seu dispositivo.

5. Selecione a rua de destino da lista.
 Â Calculando a Rota   P.94

 Inserindo um Destino  Endereço
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>>  Categorias

Essa opção é conveniente se você não souber 
o nome exato do lugar ou se desejar diminuir 
o número de correspondências retornadas para 
lugares com nome em comum.

Quando definir o destino ou trajeto, as mesmas 
categorias de ícones não aparecem.

Tela de Pesquisa Rápida

Após ter realizado a pesquisa para um destino, 
certas categorias exibem uma lista de Pesquisa 
Rápida que exibe quatro destinos que você 
selecionou.

 � Localizando um Local por Categoria

 HOME  Navegação  Para Onde?  Categorias
1. Selecione a categoria.

2. Selecione a subcategoria.
X Se a tela da subcategoria não for 
exibida, siga para a etapa 3.

Categorias

Selecione a categoria de um lugar (exemplo, Restaurantes, Postos de Combustível, Compras) 
armazenados no banco de dados do mapa para pesquisar o destino.

 Inserindo um Destino  Categorias
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3. Selecione o nome do lugar na lista.
4. Defina a rota do seu destino.

 Â Calculando a Rota   P.94

 Inserindo um Destino  Categorias
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 HOME  Navegação  Para Onde?  Categorias  Cruzamentos

Selecione o cruzamento de duas ruas como o destino.

>>  Localizando um Local por Cruzamento

Se houver mais do que um cruzamento, será 
solicitado que você selecione o cruzamento. Se as 
duas ruas selecionadas não se cruzarem, nenhum 
cruzamento será inserido. 

 � Localizando um Local por Cruzamento

1. Selecione Inserir cidade.
X Ao selecionar Procurar tudo, siga 
para a etapa 3.

X Selecione Alterar país, se necessário.

 Â Selecionando o País   P.83

2. Insira o nome da cidade. Selecione Con-
cluído.
X A lista de correspondências é exibida 
automaticamente após inserir algumas 
letras, com a correspondência mais 
próxima no topo da lista.

3. Selecione uma cidade.

 Inserindo um Destino  Categorias
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 HOME  Navegação  Para Onde?  Categorias  Cidades

Selecione o centro da cidade como destino.

 � Localizando uma Cidade

1. Selecione a cidade.
X Selecione Pesquisar e insira o nome 
da cidade se desejar diminuir o núme-
ro de correspondências.

2. Defina a rota do seu destino.
 Â Calculando a Rota   P.94

4. Insira o nome da rua 1. Selecione Con-
cluído.
X  A lista de correspondências é exibida 
automaticamente após inserir algumas 
letras, com a correspondência mais 
próxima no topo da lista.

5. Selecione a rua na lista.
X Repita a etapa 4 para procurar a se-
gunda rua.

6. Selecione o cruzamento.
7. Defina a rota do seu destino.

 Â Calculando a Rota   P.94

 Inserindo um Destino  Categorias
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 HOME  Navegação  Para Onde?  Categorias  Coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser 
útil em atividades de “geocaching”.

>>  Localizando um Local Usando Coordenadas

Se desejar alterar o formato de coordenadas, 
selecione  e em seguida, selecione Formato.

 � Localizando um Local Usando Coordenadas

1. Selecione a coordenada da latitude.
2. Insira a nova coordenada. Selecione 

Concluído.
3. Selecione a coordenada da longitude.
4. Insira a nova coordenada. Selecione 

Concluído.
5. Selecione Ver no Mapa.
6. Defina a rota do seu destino.

 Â Visualizando o Destino  
no Mapa   P.95

 Inserindo um Destino  Categorias
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Favoritos

 HOME  Navegação  Para Onde?  Favoritos

Selecione o local salvo para usar como destino.

1. Selecione o local salvo na lista.
2. Defina a rota do seu destino.

 Â Calculando a Rota   P.94

>>  Favoritos

Se desejar apagar os locais salvos, selecione  
e em seguida, selecione Eliminar favorito(s).

>>  Recentes

Se desejar apagar todos os destinos, selecione  
e em seguida, selecione Apagar.

Recentes

 HOME  Navegação  Para Onde?  Recentes

Selecione um endereço da lista dos 50 destinos mais recentes para usar como destino. A lista 
é exibida com o destino mais recente no topo.

1. Selecione o local na lista.
2. Defina a rota do seu destino.

 Â Calculando a Rota   P.94

 Inserindo um Destino  Favoritos
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Inserindo um Destino no Mapa

 HOME  Navegação  Exibir Mapa

Navegue pelo mapa para selecionar manualmente um ícone ou um local como destino.

1. Selecione qualquer ponto no mapa.
2. Navegue pelo mapa e selecione uma rua, 

cruzamento, ou ícone da categoria que 
desejar para definir como destino.
X Retorna ao local atual ao selecionar 

.

3. Defina a rota do seu destino.
 Â Calculando a Rota   P.94

>>  Inserindo um Destino no Mapa

Você pode personalizar o mapa como desejar 

usando , , ,  ou .

 Â Operação do Mapa   P.100

Se desejar exibir uma categoria específica de 
lugares, selecione  e em seguida, selecione o 
ícone da categoria.

A informação do lugar informado será exibida ao 
selecionar  no mapa.

 Â Visualizando o  
Destino no Mapa   P.95

 Inserindo um Destino  Inserindo um Destino no Mapa
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Calculando a Rota

Essa seção descreve como calcular sua rota.
>>  Calculando a Rota

Se o sistema tem muitos pontos de orientação 
na rota para o destino, isso pode interromper o 
cálculo em 99%. Nesse caso, a orientação de rota 
iniciará ao selecionar OK.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Rotas: Exibe diferentes rotas.
 Â Visualizando as Rotas   P.95

• : Exibe seu mapa de destino.
 Â Visualizando o Destino no Mapa   P.95

Selecione Ir!

X O sistema calcula e exibe a linha da 
rota na tela do mapa.
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Visualizando o Destino no Mapa 

1. Selecione um item.
2. Selecione  (Info).

X O sistema calcula e exibe a linha da 
rota na tela do mapa.

>>  Visualizando o Destino no Mapa

Selecione  para exibir a seguinte opção:

Salvar

Você pode adicionar o endereço de destino para 
a lista de locais salvos.

 Â Locais Favoritos   P.24

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Info da rota: Exibe diferentes rotas.
 Â Visualizando as Rotas   P.95

• Set Location (Definir Localização): Define a posição do veículo quando estiver em 
regiões cobertas ou não estiver recebendo sinais de satélite.

 Calculando a Rota  Visualizando o Destino no Mapa 

Visualizando as Rotas

Veja rotas diferentes para o seu destino.

1. Selecione  ou  para alterar a rota.
X A distância do percurso, tempo esti-
mado do percurso e informações de 
tráfego são exibidas para cada rota.

2. Selecione Ir!
X O sistema calcula e exibe a linha da 
rota na tela do mapa.
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>>  Tela do Mapa

Ícone de limite de velocidade

O limite de velocidade mostrado no mapa pode 
ser diferente do limite de velocidade atual e do 
Sistema de Reconhecimento das Sinalizações de 
Tráfego*. 

Para mais detalhes sobre o Sistema de Reconhe-
cimento de Sinalizações de Tráfego*, consulte o 
Manual do Proprietário. 

Selecione o ícone do veículo para visualizar a tela 
Onde estou?.

 Â Pesquisando Próximo de 
Estabelecimentos   P.115

O relógio do sistema e o relógio do aplicativo de 
navegação são baseados em diferentes condições.

Assim, o relógio do sistema e o relógio do aplica-
tivo de navegação não coincidirão ao cruzar uma 
zona de fuso horário e durante o horário de verão.

Para detalhes sobre ajustes do relógio do sistema, 
consulte o Manual de Proprietário. 

Você pode parar seu veículo na rota (exemplo, 
descanso, parada para abastecimento, etc.), e 
em seguida retomar sua rota.

Se você não completar a rota, a navegação reinicia 
ao conduzir o veículo novamente. 

 � Tela do Mapa

Após calcular a rota para seu destino, a rota 
será exibida na tela do mapa.

 Â  Durante a Orientação  
da Rota   P.10

Durante a condução, o sistema localiza sua 
posição no mapa em tempo real e fornece 
orientações ao se aproximar de cada ponto 
de orientação na rota.

Visualizando as Rotas

Esta seção descreve como seguir as orientações de rota para o seu destino.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Selecione a barra de texto na parte superior do mapa para exibir a tela da lista de curvas.
 Â Lista de Curvas   P.97

• Selecione o próximo indicador de orientação para exibir a tela de informações de curvas 
ou a tela de visualização de cruzamentos (visualização de cruzamentos somente para 
países aplicáveis). 

 Â Informações de Curvas   P.98

• Selecione  para cancelar as orientações da rota e para remover a rota atual.
 Â Cancelando Sua Rota   P.13

• Selecione  para exibir o menu do mapa.
 ÂMenu do Mapa   P.101

• Selecione  para exibir a tela de informações para estacionamentos mais próximos.

Próximo indicador de orientação

Ícone de limite de 
velocidade

Conduzindo para o seu Destino 
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>>  Tela do Mapa

O próximo indicador de orientação não aparece 
nos seguintes casos.

• A velocidade do veículo é 4,8 km/h ou menos.

• O sinal do GPS é fraco.

• A posição do veículo no mapa e a posição 
atual do veículo não coincidem.

O sistema exibe uma rotatória para o próximo 
indicador de orientação nos seguintes casos.

• Seu diâmetro é 25 m ou mais

• Não há nenhum percurso registrado

• Não há nenhuma sinalização de parada

 � Lista de Curvas 

• Selecione Chegada (Horário de chegada) na parte inferior esquerda, para mudar a in-
formação exibida. Selecione as seguintes opções:

 Horário de chegada, Distância para destino, Tempo previsto até o destino, Chegada à 
via, Distância até a via, Tempo para via, Direção de viagem, Elevação, Hora do dia.

A tela de lista de curvas exibe instruções de curva a curva e a distância entre ambas.

Selecione a barra de texto na parte superior 
do mapa.

X Selecione uma curva para exibir a 
informação detalhada.

 Â Informação da Curva   P.98

X Selecione  para exibir a rota com-
pleta no mapa.

 Â Rota Completa   P.98

 Conduzindo para o seu Destino   Visualizando as Rotas
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>>  Informação da Curva

Tela de Visualização de Cruzamento (Para 
países aplicáveis)

A tela de visualização de cruzamentos mostra uma 
visualização dos próximos cruzamentos e em qual 
faixa você deveria estar conduzindo. 

 � Informação da Curva 

A tela de informação da curva exibe a curva no mapa e a distância e o tempo restante antes 
de chegar a curva. Para os países aplicáveis, a tela de assistência de faixa pode mostrar uma 
visualização do próximo cruzamento.

Selecione o canto superior esquerdo do 
mapa ou selecione qualquer curva na tela 
da lista de curvas.

 �  Rota Completa

A tela da rota completa exibe toda a rota, nome do destino, tempo ao destino e distância 
ao destino.

1. Selecione a barra de texto na parte su-
perior do mapa.

2. Selecione .
3. Selecione Mapa para exibir a tela da rota 

completa.
X Selecione  para retornar à tela 
anterior.

>>  Rota Completa

Você pode personalizar o mapa como desejar 

usando , ,  ou .

 Â Operação do Mapa   P.100

 Conduzindo para o seu Destino   Visualizando as Rotas
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 � Desviando da Rota Planejada

Se deixar a rota calculada, o sistema automaticamente recalcula a rota para o destino desejado 
baseado no seu local e direção atual.

 �  Tela do Registro de Viagem

Se você definir o registro de viagem para mostrar uma série de pontos (do percurso) serão 
exibidos para acompanhar o percurso em que você está seguindo.

 Â Camadas Mapa   P.38

>>  Tela do Registro de Viagem

Você pode apagar o Registro de Viagem.

 Â Dispositivo   P.56

 Â Restaurar Todas as Configurações para 
os Valores Padrão   P.58

 Conduzindo para o seu Destino   Visualizando as Rotas
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Operação do Mapa

Personalize o mapa como desejar. Você também pode definir um destino e salvar um lugar 
do mapa. >>  Operação do Mapa

Ao selecionar Subida ou Norte para Cima, a 
escala do mapa atual e (Somente para cima) 
aparecem no mapa.

O ícone  sempre apontará para o Norte.

 Â Vista do Mapa (Orientação do Mapa)  
   P.34

1. Selecione qualquer ponto no mapa.
2. Selecione uma opção.

X Se desejar definir um destino ou salvar 
um local favorito no mapa, navegue 
pelo mapa e selecione o local dese-
jado.

 Â  Locais Favoritos   P.24

 Â  Inserindo um  
Destino no Mapa   P.93

As seguintes opções estão disponíveis:

• : Amplia o mapa.

• : Reduz o mapa.

• : Altera o mapa para 2D ou 3D.

• : Rotaciona o mapa 3D no sentido anti-horário.

• : Ajusta o dado que aparece no mapa.

 Â Camadas Mapa   P.38
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Menu do Mapa 

 HOME  Navegação  Exibir Mapa  

As seguintes opções estão disponíveis:

• Sem som: Liga ou desliga o comando de voz.
• Parar: Cancela as orientações da rota e remove a rota atual.
• Desvio: Cancela a rota de desvio.

 Â Pegando um Desvio   P.107

• Serviços Auxiliar...: Exibe a lista dos serviços auxiliares para a rota.
 Â Visualizando os Serviços Auxiliares   P.102

• Onde estou?: Exibe a informação sobre a sua localização atual.
 Â Visualizando as Informações da Localização Atual   P.103

• Camadas mapa: Ajusta o dado que aparece no mapa.
 Â Camadas Mapa   P.38

• Para Onde?: Insere um novo destino usando o menu de destino mesmo quando estiver 
na rota.

 Â Inserir um Destino   P.78

• ecoRouteTM: Usa as funções do ecoRouteTM.
 Â ecoRouteTM   P.194

Selecione um item.

 Operação do Mapa  Menu do Mapa 
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 HOME  Navegação  Exibir Mapa    Serviços Auxiliar...

Você pode visualizar os serviços auxiliares (exemplo, se a saída estiver próxima a postos de 
combustíveis, restaurantes, etc.) e adicionar novos destinos ou pontos de orientação para 
a rota calculada.

>>  Visualizando os Serviços Auxiliares

A tela do mapa da saída selecionada é exibida ao 
selecionar .

 � Visualizando os Serviços Auxiliares

1. Selecione  ou  para exibir sua lista 
desejada dos serviços auxiliares.

2. Selecione a guia da categoria.
3. Selecione um item.

X O local é exibido na tela de Cálculo 
da Rota.

 Â  Visualizando o  
Destino no Mapa   P.95

 Operação do Mapa  Menu do Mapa 
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 HOME  Navegação  Exibir Mapa   Onde estou?

Você também pode confirmar a sua localização atual, endereço e cruzamentos mais próximos.

 � Visualizando as Informações da Localização Atual 

Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Salvar: Salva a sua localização atual.
 Â Salvando a sua Localização Atual   P.25

• Hospitais/Polícia/Combustível: Procure por hospitais, posto policial ou postos de 
combustível ao redor da sua localização atual.

 Â Pesquisando Próximo de Estabelecimentos   P.115

 Operação do Mapa  Menu do Mapa 
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 HOME  Navegação  Exibir Mapa   Onde estou?

Se precisar dizer a outra pessoa como chegar a sua localização atual, o seu dispositivo pode 
lhe fornecer uma lista de instruções.

 � Usando a Função “Indicações até Mim”

1. Selecione .
2. Selecione Indicações até mim.
3. Selecione um item.
4. Selecione Selecionar.

X A tela de lista de curvas exibe instru-
ções curva a curva e a distância entre 
ambas.

 Â Lista de Curvas   P.97

 Operação do Mapa  Menu do Mapa 
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Informação do Trânsito (Disponível Somente para Algumas 
Cidades ou Áreas)

Ao calcular a sua rota, o dispositivo analisa o trânsito atual e otimiza automaticamente a 
rota para um tempo menor. Se ocorrer um trânsito intenso na rota durante a navegação, o 
dispositivo recalculará a rota automaticamente para evitar atrasos.

O ícone do trânsito  muda de cor para indicar a intensidade das condições de trânsito 
na sua rota ou na rodovia em que você se encontra. Seu dispositivo pode guiá-lo para uma 
rota com trânsito lento, se não houver uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é 
adicionado automaticamente ao tempo estimado de chegada. 

1. Selecione  na tela do mapa.
2. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Traffic on Route (Rota de Trânsito): Exibe os pontos de lentidão do trânsito na sua 
rota. Você pode selecionar o trânsito que deseja evitar.

 Â Redirecionamento Manual do Trânsito   P.106

• Traffic Conditions (Condições do Trânsito): Exibe uma lista de pontos de lentidão do 
trânsito.

 Â Visualizando o Trânsito Lento   P.106

• Traffic Legend (Legenda do Trânsito): Exibe uma síntese das legendas do trânsito.
 Â Visualizando as Legendas do Trânsito   P.106

>>  Informação do Trânsito (Disponível Somente para 
Algumas Cidades ou Áres)

O ícone de trânsito muda de cor para indicar a 
intensidade das condições de trânsito. 

• Amarelo: Condição de trânsito moderado.

• Vermelho: Trânsito intenso e muito lento.

• Cinza: Nenhum dado do trânsito.

Rota alternativa

1. Selecione  enquanto navega em uma rota 
de trânsito.

2. Selecione Alternate Route (Rota 
Alternativa).

3. Selecione uma rota.

 Operação do Mapa  Informação do Trânsito (Disponível Somente para Algumas Cidades ou Áreas)
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 HOME  Navegação  Exibir Mapa   Traffic on Route (Rota de Trânsito):

Veja os pontos de trânsito lento na sua rota, incluindo o tempo estimado e a distância para 
cada ponto de lentidão. Você pode selecionar o trânsito que deseja evitar manualmente.

Selecione  e em seguida, selecione Evitar para evitar o trânsito lento.

X Selecione  ou  para visualizar outros pontos de lentidão do trânsito na sua rota.

 � Redirecionamento Manual do Trânsito

 HOME  Navegação  Exibir Mapa   Traffic Conditions (Condições do Trânsito):

Veja uma lista de atrasos do trânsito.

1. Selecione um item na lista para visualizar os pontos de lentidão do trânsito.
2. Selecione  ou  para mudar a informação se houver mais de um ponto de lentidão do 

trânsito.

 � Visualizando o Trânsito Lento

 HOME  Navegação  Exibir Mapa   Traffic Legend (Legenda do Trânsito):

Veja a síntese dos ícones e cores usados no mapa do trânsito.

X O sistema exibe a legenda do trânsito.

 � Visualizando as Legendas do Trânsito 

 Operação do Mapa  Informação do Trânsito (Disponível Somente para Algumas Cidades ou Áreas)
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Alterando a sua Rota

Interrompendo a Rota

 HOME  Navegação  Exibir Mapa  (quando estiver em rota) 

Interrompe a orientação da rota e remove o destino e todos os pontos de orientação da 
lista de destinos.

Pegando um Desvio

 HOME  Navegação  Exibir Mapa   Desvio (quando estiver em rota)

Calcule uma nova rota para evitar algo que esteja adiante. O sistema cria uma nova rota, se 
possível. O sistema tenta levá-lo de volta à rota original o mais rápido possível.

>>  Interrompendo a Rota

Você também pode interromper a rota a partir 
do menu do mapa.

 Â Menu de Mapa   P.101

>>  Pegando um Desvio

Se a rota atual for a única opção razoável, o 
sistema não poderá calcular um desvio.



108

N
avegação

 HOME  Navegação  Exibir Mapa   Desvio (quando estiver em rota)

Você pode pegar um desvio para uma distância especificada ao longo da sua rota ou desvio 
ao redor de estradas específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, estradas 
fechadas ou más condições da estrada.

 � Pegando um Desvio ao Redor de Áreas Específicas

Selecione um item.

>>  Pegando um Desvio ao Redor de Áreas Específicas

Você pode usar essa função quando Desvios 
Avançados estiver ativado.

 Â Navegação   P.40

Selecione  para apagar todos os desvios.

 Alterando a sua Rota  Interrompendo a Rota
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Adicionando Pontos de Orientação

1. Selecione um método de pesquisa para 
adicionar um ponto de orientação.

 Â Inserindo um Destino   P.78

2. Selecione um lugar. Selecione Ir!
3. Selecione Adicionar à rota ativa.

X Selecione Iniciar uma nova rota 
para definir um local como seu novo 
destino.

 Â  Inserindo um  
Novo Destino   P.117

4. Selecione  e mova a ordem dos desti-
nos.

5. Selecione Concluído.
X A rota é automaticamente recalculada 
e exibida na tela do mapa.

>>  Adicionando Pontos de Orientação

Ao adicionar um ponto de orientação, o sistema 
pode levar um tempo para atualizar a hora de 
chegada.

Adicione pontos de orientação (pontos de parada) ao longo da rota para o seu destino.

 Alterando a sua Rota  Adicionando Pontos de Orientação
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 � Editando Lugares na sua Rota

 HOME  Navegação  Apps  Plano de viagem (quando estiver em rota)  Viagens 
não guardadas

1. Selecione um lugar da lista de destino.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Hora de partida (Somente do local atual): Define a hora de saída.
• Apagar hora de partida (Somente do local atual): Limpa a hora de saída.
• Hora de chegada (destino e pontos de orientação): Define a hora de chegada.

Editando a Lista de Destino

2. Selecione um item.

>>  Editando a Lista de Destino

Selecione Mapa para exibir o destino e os pontos 
de orientação na tela do mapa.

 Â Reordenar a sua Lista de Destino 
Automaticamente   P.112

 Alterando a sua Rota  Editando a Lista de Destino
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 HOME  Navegação  Apps  Plano de viagem (quando estiver em rota)  Viagens 
não guardadas    Editar destinos

1. Selecione  e mova a ordem dos desti-
nos.
X Selecione  para adicionar um novo 
local.

X Selecione  para apagar os destinos 
da lista de destinos.

2. Selecione Salvar.
X A rota é automaticamente recalculada.

• Apagar hora de chegada (destino e pontos de orientação): Limpa a hora de chegada.
• Mudar Local: Muda o destino ou os pontos de orientação.
• Remover localização: Remove o destino ou os pontos de orientação.
• Alterar o nome da localização: Insere um novo nome para o local.

 Alterando a sua Rota  Editando a Lista de Destino
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 HOME  Navegação  Apps  Plano de viagem (quando estiver em rota)  Viagens 
não guardadas    Guardar viagem

 � Salvar a sua Rota

 HOME  Navegação  Apps  Plano de viagem (quando estiver em rota)  Viagens 
não guardadas    Otimizar ordem

 �  Reordenar a sua Lista de Destino Automaticamente 

1. Insira o nome da rota.
2. Selecione Concluído.

Selecione Mapa para exibir o destino e os 
pontos de orientação na tela do mapa.

Organize automaticamente os pontos de orientação na lista de destino.

>>  Reordenar a sua Lista de Destino Automatica-
mente 

Selecione  e, em seguida, selecione Rever 
Viagem para exibir a lista de curvas.

 Â Lista de Curvas   P.97

 Alterando a sua Rota  Editando a Lista de Destino
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 HOME  Navegação  Apps  Plano de Viagem (quando estiver em rota)  Viagens 
não guardadas   Preferência de Rota

A preferência de rota é somente para este momento. Se desejar alterar a preferência da rota 
para o roteamento, altere as definições de navegação.

 ÂModo de Cálculo   P.41

Recalcula a rota usando outra preferência da rota.

 � Recalcular Usando Outra Preferência de Rota

1. Selecione um item.
2. Selecione Salvar.

X A rota é automaticamente recalculada.

 Alterando a sua Rota  Editando a Lista de Destino



114

N
avegação

Alterando o Seu Destino

Selecionando o Destino no Mapa

Selecione um novo destino quando estiver em rota selecionando um local no mapa.

1. Selecione qualquer ponto no mapa.
2. Navegue pelo mapa, e selecione uma rua, 

cruzamento, ou ícone da categoria que 
desejar para definir um destino.

3. Selecione Ir!

4. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Iniciar nova rota: Define o local como seu novo destino.
• Adicionar à rota ativa: Define o local como o primeiro ponto de orientação.

 Â Adicionando Pontos de Orientação   P.109
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Pesquisando Próximo de Estabelecimentos

1. Selecione um tipo da categoria.
X Você também pode confirmar seu 
local atual, endereço e o cruzamento 
mais próximo.

2. Selecione um lugar.
3. Selecione Ir!

 HOME  Navegação  Exibir Mapa   Onde estou?

Procure um hospital, posto policial ou posto de combustível ao redor da sua localização atual.

 Alterando o Seu Destino  Pesquisando Próximo de Estabelecimentos



116

N
avegação

4. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Iniciar nova rota: Define o local como seu novo destino.
• Adicionar à rota ativa: Define o local como o primeiro ponto de orientação.

 Â Adicionando Pontos de Orientação   P.109

 Alterando o Seu Destino  Selecionando o Destino no Mapa
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Inserindo um Novo Destino

1. Selecione um método de pesquisa para 
adicionar um ponto de orientação.

 Â Inserindo um Destino   P.78

2. Selecione um lugar e em seguida selecio-
ne Ir!

3. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Iniciar nova rota: Define o local como seu novo destino.
• Adicionar à rota ativa: Define o local como o primeiro ponto de orientações.

 Â Adicionando Pontos de Orientação   P.109

 HOME  Navegação  Para Onde?

Insere um novo destino usando a tela do menu de destino mesmo quando estiver na rota.

 Alterando o Seu Destino  Inserindo um Novo Destino
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 � Criar a sua Rota

1. Selecione um método para inserir um 
novo destino.

 Â Inserindo um Destino   P.78

2. Selecione Selecione.

Inserindo um Novo Destino do Plano de Viagem

Você pode usar o plano de viagem para criar e salvar uma rota com vários destinos.

 HOME  Navegação  Apps  Plano de viagem  Nova viagem  Seleccionar po-
sição inicial

3. Selecione  para adicionar outros locais.
X Repita as etapas 1 e 2 para procurar 
o destino.

X Selecione  e mova a ordem dos 
destinos.

X Selecione  para apagar destinos 
indesejados.

4. Selecione Próximo.

 Alterando o Seu Destino  Inserindo um Novo Destino do Plano de Viagem



119

N
avegação

5. Insira o nome da rota.
6. Selecione Concluído.

>>  Criar a Sua Rota

Selecione  para exibir a tela Editar viagem.

 Â Editando a Rota Salva   P.120

7. Selecione Ir!
X Selecione Mapa para exibir o destino 
e os pontos de orientação na tela do 
mapa.

 Â  Reordenar a sua Lista de Destino 
Automaticamente   P.112

8. Selecione o próximo destino da lista.
9. Selecione Iniciar.

X A rota é automaticamente recalculada 
e exibida na tela do mapa.

 Alterando o Seu Destino  Inserindo um Novo Destino do Plano de Viagem
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 � Usando a Rota Salva

1. Selecione uma rota salva.
2. Selecione Ir!
3. Selecione o próximo destino da lista.
4. Selecione Iniciar.

X A rota é automaticamente recalculada 
e exibida na tela do mapa.

 HOME  Navegação  Apps  Plano de viagem

1. Selecione uma rota salva que deseja 
editar.

2. Selecione .

 � Editando a Rota Salva

 HOME  Navegação  Apps  Plano de viagem

 Alterando o Seu Destino  Inserindo um Novo Destino do Plano de Viagem
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3. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Editar destinos: Edita a lista de destinos da viagem salva.
 Â Editando a sua Rota   P.111

• Eliminar viagem: Apaga a viagem salva.
• Alterar nome viagem: Insere um novo nome para a viagem salva.
• Otimizar ordem: Organiza automaticamente os pontos de orientação na lista de destino.

 Â Reordenar a sua Lista de Destino Automaticamente   P.112

• Preferência de Rota: Altera as preferências da rota (método do cálculo).
 Â Recalcular Usando Outra Preferência de Rota   P.113

 Alterando o Seu Destino  Inserindo um Novo Destino do Plano de Viagem
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Esta seção descreve como operar o sistema de áudio. As músicas podem ser reproduzidas de 
uma grande diversidade de fontes de mídia e o sistema de áudio pode ser controlado  

pela tela de toque ou controle remoto.
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Sistema de Áudio

>>  Sobre o Sistema de Áudio

Não oferece suporte a CDs de vídeo, DVDs e mini 
CDs de 8 cm (3 polegadas).

Não deixe o iPod® ou o dispositivo USB no veículo.

A incidência direta de luz solar e altas tempera-
turas podem danificá-los.

iPod® e iPhone® são marcas registradas de pro-
priedade da Apple Inc.

Leis estaduais ou locais podem proibir a operação 
de dispositivos eletrônicos portáteis enquanto 
conduz o veículo.

Sobre o Sistema de Áudio

O sistema de áudio possui um rádio FM/AM. O sistema também pode reproduzir CDs, arquivos 
WMA/MP3/AAC, iPod®, dispositivos USB (arquivos de áudio e vídeo) e dispositivos Bluetooth®.

O sistema de áudio pode ser operado a partir da tela touch ou pelo controle remoto no 
volante de direção.

 Â Controle Remoto do Sistema de Áudio   P.124

 Â Sistema de Áudio   P.8

Dispositivo USB

HDMI™

Controle Remoto

iPhone®

iPod®
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Controle Remoto do Sistema de Áudio

Controla as funções básicas do sistema de áudio usando controles montados no volante 
de direção.

Botões   (Canal)

Botão  (Display)

Botões  (Volume) Botão  MENU

Botão SOURCE

 � Botão SOURCE

Alterna os modos de áudio na seguinte ordem:

FM

USBÁudio Bluetooth® 

CD

iPod®

AM

Aplicativos

AUX-HDMITM

>>  Botão SOURCE

O modo CD aparece somente quando um CD 
estiver inserido.

O modo USB, modo iPod®, modo Aplicativo e 
modo Áudio Bluetooth® aparecem quando uma 
conexão (Bluetooth® ou USB) for estabelecida 
com um dispositivo.

O modo AUX-HDMITM aparece somente quando 
uma conexão via cabo HDMITM for estabelecida.

Controle Remoto do Volante de Direção
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 � Botão   (Canal)

 � Botão  (Display)

 � Botão  (Volume)

Ajusta o volume.

• Pressione o botão  (Volume) para aumentar o volume.
• Pressione o botão  (Volume) para diminuir o volume.

FM/AM

• Pressione o botão  para selecionar a próxima estação de rádio memorizada.
• Pressione o botão  para selecionar a estação de rádio anterior memorizada.
• Pressione e segure o botão  : Para pular para a próxima estação de rádio na frequência.
• Pressione e segure o botão  : Para pular para a estação de rádio anterior na frequência.

CD, iPod®, USB ou Áudio Bluetooth® (em alguns telefones)
• Pressione o botão  para pular para a próxima faixa ou arquivo.
• Pressione o botão  para pular para o início da faixa ou arquivo atual. Pressione o botão 

 novamente para ir para o início da faixa ou arquivo anterior.
• Pressione e segure o botão  : Para avançar para a próxima pasta (MP3/WMA/AAC, 

no CD e no dispositivo USB) e, para avançar um grupo (alguns dispositivos Bluetooth®).
• Pressione e segure o botão  : Para voltar para a pasta anterior (MP3/WMA/AAC, no CD 

e no dispositivo USB) e, para voltar um grupo (alguns dispositivos Bluetooth®).

Pressione o botão  (Display) para alternar as telas do sistema de áudio no display multi-
informativo.

 Controle Remoto do Sistema de Áudio  Controle Remoto do Volante de Direção
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 � Botão  MENU

Pressione e segure o botão  (Menu) no volante de direção, quando estiver na tela de 
áudio, para exibir os itens do menu disponíveis para a tela atual.

• Varredura (AM/FM/CD/Dispositivo USB)
• Salvar predefinições (AM/FM)
• Buscar (AM/FM)
• Repetir (CD/Dispositivo USB)
• Repetir faixa (iPod®)
• Aleatório (CD/Dispositivo USB)
• Misturar (iPod®)
• Reproduzir/Pausar (CD/Dispositivo USB/Áudio Bluetooth®)

 Controle Remoto do Sistema de Áudio  Controle Remoto do Volante de Direção
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Configurações do Sistema de Áudio

 HOME  Configurações  Áudio
Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:

• Som: Ajuste das configurações do som dos alto-falantes.
 Â Ajuste de Som   P.128

• Popup da fonte: Seleciona se a lista da fonte de áudio selecionável aparece quando 
Áudio for selecionado na tela HOME.

• Arte da Capa (Modo iPod® ou USB): Liga e desliga o display da Arte de Capa.
• Lista de disp. Bluetooth: (Modo Áudio Bluetooth®): Edita ou deleta a lista de dispositivos 

de Áudio Bluetooth®.
• Conectar áudio (Modo Áudio Bluetooth®): Conecta, desconecta ou parea um dispositivo 

de Áudio Bluetooth®.
• Ajuste da tela (Modo USB ou HDMITM): Ajusta a preferência de tela enquanto reproduz 

o vídeo.
 – Guia Tela : Ajuste do Brilho, do Contraste e do Nível de Preto da tela de vídeo.
 – Guia Cor : Ajuste da Cor e Matiz da tela de vídeo.

>>  Configurações do Sistema de Áudio

Os itens da Configuração do Sistema de Áudio 
diferem dependendo da fonte de reprodução.
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>>  Ajuste de Som

Fader ajusta a intensidade da frente para a trasei-
ra, enquanto o balance ajusta a intensidade da 
lateral para a lateral.

O SVC possui quatro modos: Desligar, Baixo, 
Médio e Alto. O SVC ajusta o nível de volume 
baseado na velocidade do veículo. Quando a 
velocidade do veículo aumentar, o volume do 
áudio ficará mais alto. Quando a velocidade do 
veículo diminuir, o volume do áudio ficará mais 
baixo. Se o som estiver muito alto, escolha Baixo 
e, vice-versa.

• Ajuste do aspecto (USB, modo HDMITM): Define a relação de aspecto da imagem.
 – Normal: Exibe a imagem com uma relação de 4 por 3.
 – Cheio: Exibe a imagem na tela inteira.
 – Ampliar: Exibe a imagem ampliada.
 – Original (modo USB): Exibe o tamanho original da imagem no centro da tela.

Ajuste de Som

 HOME  Configurações  Áudio  Som
Ajuste o som grave, agudo, atenuador e balanço. Além disso, você pode definir a Compen-
sação de Volume Sensível a Velocidade (SVC).

1. Selecione a guia para ajustar o modo de 
som desejado.

2. Ajuste o nível desejado.

 Configurações do Sistema de Áudio  Ajuste de Som
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Reprodução de Rádio FM/AM

Selecionando o Modo FM/AM

1. Selecione Áudio na tela HOME.
2. Selecione FONTE.
3. Selecione o ícone FM ou AM.
4. Selecione a frequência de rádio com  Tune  ou  Buscar , abra a guia e faça 

a seleção das estações armazenadas predefinidas.
X A faixa, frequência e número do canal predefinido são exibidos.

>>  Reprodução de Rádio FM/AM

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de 
áudio.

 Â Controles do Sistema   P.4

 Â Operação Básica   P.8

O rádio pode receber as faixas completas de 
AM e FM:

Faixa AM: 530 a 1710 kHz

Faixa FM: 87,7 a 107,9 MHz

Você pode armazenar 6 estações AM e 12 esta-
ções FM predefinidas.
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FONTE

Controle da Tela de Áudio

 HOME  Áudio  FONTE  ícone FM ou AM

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.

1. Selecione a guia abrir/fechar no painel de 
operações para exibir a lista de estações 
predefinidas.
X A lista também pode ser exibida ao 
selecionar o nome da estação ou 
frequência.

2. Selecione uma estação predefinida.
X Selecione e segure a faixa predefini-
da até ouvir o som de um bipe para 
armazenar a estação atual como uma 
predefinição.

Faixa Guia Abrir/Fechar

Painel de Operações

Lista Predefinida

Os itens a seguir estão disponíveis:

•  Tune  : Sintonize o rádio na frequência selecionada.
•  Buscar  : Buscar para cima e para baixo a faixa selecionada para uma estação 

com sinal forte. Selecione novamente para interromper a busca.

 Reprodução de Rádio FM/AM  Controle da Tela de Áudio
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Menu de Áudio

 HOME  Áudio (no modo FM/AM)  MENU
Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:

• Lista de estações: Exibe a lista de estações que podem ser sintonizadas. Selecione 
Atualizar lista para atualizar a lista de estações manualmente.

• Salvar predefinições: Armazena a estação na memória predefinida.
• Mudar fonte: Altera o modo da fonte de áudio.
• Varredura: Faz uma varredura das estações com sinal forte na faixa atual e reproduz 

uma amostra de 10 segundos. Selecione Cancelar para interromper o escaneamento e 
reproduzir a seleção atual.

• Texto de rádio: Exibe a informação de texto do programa de rádio da estação RDS atual.
• Som: Exibe a tela de preferências de som.

 Â Ajuste de Som   P.128

 Reprodução de Rádio FM/AM  Menu de Áudio
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 HOME  Áudio (no modo FM/AM)  MENU  Lista de estações

 � Sistema de Dados do Rádio

Exibe a informação de texto relacionada a estação FM selecionada com capacidade para RDS.

Selecione uma das listas.

>>  Sistema de Dados do Rádio

Para atualizar a lista de estações manualmente, 
selecione Atualizar lista.

 Reprodução de Rádio FM/AM  Menu de Áudio
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Reprodução de um CD

Selecionando o Modo CD

1. Selecione Áudio na tela HOME.
2. Selecione FONTE.
3. Selecione o ícone do CD.
4. Insira um CD no compartimento do CD.

X A reprodução do CD será iniciada automaticamente.

5. Selecione a faixa com  Pasta  ou  Faixa  , ou abra a guia e selecione da lista 
de faixas.
X O número da faixa e o nome da faixa são exibidos. As informações de texto armaze-
nadas nos CDs MP3/WMA/AAC também são exibidas.

>>  Reprodução de um CD

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de 
áudio.

 Â Controles do Sistema   P.4

 Â Operação Básica   P.8

Em alguns casos, o nome do artista, álbum ou 
faixa podem não aparecer corretamente.

Não use CDs com etiquetas adesivas. A etiqueta 
pode fazer com que o CD fique preso na unidade.

Arquivos WMA e ACC protegidos por geren-
ciamento digital de direitos autorais (DRM) não 
podem ser reproduzidos. O sistema de áudio exibe 
“Unplayable File” (“Arquivo Irreproduzível”) 
e, em seguida, avança para a próxima faixa.

Se existir um problema, o display exibirá uma 
mensagem de erro.

 Â Mensagens de Erro   P.216
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Controle da Tela de Áudio

 HOME  Áudio  FONTE  Ícone do CD

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.
1. Selecione a guia abrir/fechar no painel de 

operações para exibir a lista de faixas.
X A lista também pode ser exibida ao 
selecionar o nome da faixa.

2. Selecione uma faixa.
X Selecione a guia  (pasta) para exibir 
a lista de pastas nos CDs MP3/WMA/
AAC que tem uma estrutura de pastas.

 Â  Reprodução de um CD  
com Arquivos MP3/ 
WMA/AAC   P.135

Modo CD

Painel de Operações

Lista de Faixas

Guia Abrir/Fechar

Os itens a seguir estão disponíveis, dependendo do tipo de CD:

•  Pasta  : Seleciona a pasta anterior ou a próxima pasta no CD MP3/WMA/AAC com 
uma estrutura da pasta.

•  Faixa  : Seleciona a faixa anterior ou a próxima faixa. Selecione e segure para 
avançar ou retornar rapidamente uma faixa.

 Reprodução de um CD  Controle da Tela de Áudio
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Reprodução de um CD com Arquivos MP3/WMA/AAC

 HOME  Áudio  FONTE  Ícone do CD

1. Selecione a guia  (pasta) na lista de 
faixas.

2. Selecione uma pasta.
X O sistema exibe a lista de faixas.

3. Selecione uma faixa.
X O sistema começa a reproduzir a faixa 
selecionada.

Lista de Pastas

>>  Reprodução de um CD com Arquivos  
MP3/WMA/AAC

Lista de Pastas

• Qualquer faixa que não estiver em uma pasta 
é automaticamente adicionada a pasta RAIZ, 
que é exibida no topo da lista de pastas.

• Se a pasta raiz tiver pastas adicionais em uma 
camada inferior, elas serão listadas na tela.

Altera a pasta nos CDs MP3/WMA/AAC que possuem faixas armazenadas em uma estrutura 
de pasta.

 Reprodução de um CD  Reprodução de um CD com Arquivos MP3/WMA/AAC
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>>  Menu de Áudio

Para interromper a repetição ou a reprodução 
aleatória, selecione o modo de reprodução atual 
novamente.

Menu de Áudio

 HOME  Áudio (no modo CD)  MENU
Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:
• Varredura: Faz uma varredura em uma faixa e reproduz uma amostra de 10 segundos. 

Selecione Cancel para interromper a varredura e reproduzir a seleção atual.
 – Varrer pasta (MP3/WMA/AAC): Faz uma varredura da primeira faixa em cada pasta 

do CD.
 – Varrer faixa (MP3/WMA/AAC): Faz uma varredura de todas as faixas na pasta sele-

cionada.
• Pesquisar Música: Seleciona uma faixa da lista Pesquisar Música. Ao reproduzir um 

CD MP3/WMA/AAC, é possível alternar os conteúdos exibidos na lista usando a guia.
• Mudar fonte: Altera o modo da fonte de áudio.
• Aleatório/Repetir:
 – Repetir pasta (MP3/WMA/AAC): Repete todas as faixas na pasta atual.
 – Repetir faixa: Repete a faixa atual.
 – Todas as faixas aleatórias: Reproduz todas as faixas do CD atual em ordem aleatória.
 – Aleat. em pasta (MP3/WMA/AAC): Reproduz todas as faixas na pasta atual em ordem 

aleatória.
• Som: Exibe a tela de preferências de som.

 Â Ajuste de Som   P.128

 Reprodução de um CD  Menu de Áudio
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CDs Recomendados

• Use somente discos CD-R ou CD-RW de alta qualidade identificados para uso de áudio.
• Use somente discos CD-R ou CD-RW nos quais as gravações estão fechadas.
• Reproduza somente CDs padrão no formato circular.

As embalagens e as caixas dos CDs devem ter um destes símbolos.

 � CDs com Faixas MP3, WMA, ou AAC

• Alguns arquivos de software podem não permitir a reprodução de áudio ou a exibição 
de dados de texto.

• Algumas versões dos formatos MP3, WMA ou AAC podem não ser suportadas. Se uma 
faixa não suportada for encontrada, a unidade de áudio exibe Unsupported, e então 
pula para a próxima faixa.

>>  CDs Recomendados

Um CD com formato DualDisc (Disco Duplo) não 
pode ser reproduzido nessa unidade de áudio. 
Dependendo das condições de gravação, também 
não será possível reproduzir um CD-R ou CD-RW.

 Reprodução de um CD  CDs Recomendados
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>>  Conectando um iPod®

• Certifique-se de conectar o iPod® com o cabo 
adaptador USB.

• Não conecte o iPod® usando um HUB USB.

• Não use um leitor de cartão ou unidade de 
disco rígido, pois esses dispositivos ou seus 
arquivos podem ser danificados.

• Recomendamos que faça uma cópia de 
segurança dos seus dados antes de usar o 
dispositivo no veículo.

• As mensagens exibidas podem variar de 
acordo com o modelo do dispositivo e versão 
de software.

O sistema de áudio pode não funcionar com todas 
as versões de software dos dispositivos.

Se o sistema de áudio não reconhecer o iPod®, 
tente reconectá-lo algumas vezes ou reinicie o 
dispositivo.

Reprodução de um iPod®

 � Conectando um iPod®

1. Abra a tampa.
2. Instale o conector do iPod® no conector USB.

 � Compatibilidade de Modelo

Modelo

iPod® (5ª geração)

iPod® classic 80 GB/160 GB (lançamento em 2007)

iPod® classic 120 GB (lançamento em 2008)

iPod® classic 160GB (lançamento em 2009)

iPod® nano (1ª a 7ª geração) lançado em 2012

iPod® touch (1ª a 5ª geração) lançado em 2012

iPhone® 3G / iPhone® 3GS / iPhone® 4 / iPhone® 4s / iPhone® 5/ iPhone® 5c/ iPhone® 5s
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Selecionar o Modo iPod®

1. Selecione Áudio na tela HOME.
2. Selecione FONTE.
3. Selecione o ícone iPod®.

X A reprodução do iPod® será iniciada automaticamente.

>>  Reprodução de um iPod®

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de 
áudio.

 Â Controles do Sistema   P.4

 Â Operação Básica   P.8

Em alguns casos, o nome do artista, álbum ou 
faixa podem não aparecer corretamente.

As funções operacionais disponíveis variam con-
forme o modelo ou a versão. Algumas funções 
podem não estar disponíveis no sistema de áudio 
do veículo.

Se existir um problema, o display exibirá uma 
mensagem de erro.

 Â Mensagens de Erro   P.216

 Reprodução de um iPod®  Selecionar o Modo iPod®
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Controle da Tela de Áudio

 HOME  Áudio  FONTE  Ícone do iPod®

1. Selecione a guia abrir/fechar no painel de 
operações para exibir a lista de músicas.
X A lista também pode ser exibida ao 
selecionar o nome da música.

2. Selecione uma música.
X Selecione a guia para alterar as músi-
cas na lista de músicas.

Modo iPod® Guia Abrir/Fechar

Painel de Operações

Lista de Músicas

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.

Os itens a seguir estão disponíveis:

•  Música : Seleciona a música anterior ou a próxima música. Selecione e segure 
para avançar ou retornar rapidamente uma música.

 Reprodução de um iPod®  Controle da Tela de Áudio
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Menu de Áudio

 HOME  Áudio (no modo iPod®)  MENU
Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:

• Pesquisar Música: Seleciona uma música da lista Pesquisar Música.
 Â Pesquisando as Músicas   P.142

• Mudar fonte: Altera o modo da fonte de áudio.
• Misturar/Repetir:
 – Misturar álbuns: Reproduz todos os álbuns disponíveis em uma lista selecionada 

(Playlists, Artistas, Álbuns, Músicas, Gêneros ou Compositores) em ordem aleatória.
 – Repete faixa: Repete a música atual.
 – Misturar todas músicas: Reproduz todos as músicas disponíveis em uma lista selecionada 

(Playlists, Artistas, Álbuns, Músicas, Gêneros ou Compositores) em ordem aleatória.
• Som: Exibe a tela de preferências de som.

 Â Ajuste de Som   P.128

• Mudar dispositivo USB: Altera o dispositivo USB que será reproduzido, quando dois 
dispositivos USB estão conectados.

>>  Menu de Áudio

Para interromper a repetição ou a reprodução 
aleatória, selecione o modo de reprodução atual 
novamente.

 Reprodução de um iPod®  Menu de Áudio
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Pesquisando as Músicas

 HOME  Áudio (no modo iPod®)  MENU  Pesquisar Música
Pesquise as músicas usando o menu do iPod®.

1. Selecione uma categoria de pesquisa (por 
exemplo, Álbuns).

2. Selecione um item.
X A seleção começará a ser reproduzida.

>>  Pesquisando as Músicas

A ordem que a lista das músicas é exibida ao sele-
cionar Tudo no menu do iPod® varia dependendo 
do modelo e software do iPod®.

 Reprodução de um iPod®  Pesquisando as Músicas
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Reprodução de um Dispositivo USB

 � Conectando um Dispositivo USB

1. Abra a tampa.
2. Instale o dispositivo USB ao conector USB.

 � Dispositivos USB

Use um dispositivo USB recomendado de 256 MB ou mais.

Alguns dispositivos de áudio digital podem não ser compatíveis.

Alguns dispositivos USB (por exemplo, um dispositivo com bloqueio de segurança) podem 
não funcionar.

Alguns arquivos de software podem não permitir a reprodução de áudio ou a exibição de 
dados de texto.

Algumas versões dos formatos MP3, WMA, AAC ou WAV podem não ser suportadas.

>>  Conectando um Dispositivo USB

• Certifique-se de conectar o dispositivo USB 
com o cabo adaptador USB.

• Não conecte o dispositivo usando um Hub 
USB.

• Não use um leitor de cartão ou unidade de 
disco rígido, pois esses dispositivos ou seus 
arquivos podem ser danificados.

• Recomendamos que faça uma cópia de 
segurança dos seus dados antes de usar o 
dispositivo no veículo.

• Até dois dispositivos USB podem ser conec-
tados.
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 � Dispositivos Recomendados (para Vídeo)

Mídia USB Dispositivo

Formato (versão MP4) Linhas de Base Nível 3 (MPEG4-AVC),  
Simples Nível 5 (MPEG4)

Extensão do arquivo (versão MP4) .mp4/.m4v

Código de áudio compatível MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Parte.2)

Taxa de bits 10 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)

Tamanho máximo da imagem 720 × 576 pixels

Selecionando o Modo USB

1. Selecione Áudio na tela HOME.
2. Selecione FONTE.
3. Selecione o ícone USB.

X A reprodução do dispositivo USB será iniciada automaticamente.

X Se houver ambos, arquivos de música e arquivos de vídeo, no dispositivo USB, a re-
produção do arquivo de música será iniciada primeiro. Abra a guia e selecione Vídeo 
para selecionar os arquivos de vídeo.

 Â Controle de Tela de Áudio   P.130

>>  Reprodução de um Dispositivo USB

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de 
áudio.

 Â Controles do Sistema   P.4

 Â Operação Básica   P.8

Em alguns casos, o nome do artista, álbum ou 
faixa podem não aparecer corretamente.

Os arquivos dos dispositivos USB são reproduzidos 
na ordem de gravação. Essa ordem pode ser dife-
rente da ordem exibida no seu PC ou dispositivo.

O sistema de áudio exibe Unplayable File e, em 
seguida, avança para o próximo arquivo quando 
os arquivos são reproduzidos:

• Arquivos com formato WMA ou AAC prote-
gidos por gerenciamento digital de direitos 
autorais (DRM)

• Arquivos com formato não suportado.

Se existir um problema, o display exibirá uma 
mensagem de erro.

 Â Mensagens de Erro   P.216

 Reprodução de um Dispositivo USB  Selecionando o Modo USB
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Controle da Tela de Áudio

 HOME  Áudio  FONTE  Ícone USB

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.
1. Selecione a guia abrir/fechar no painel de 

operações para exibir a lista de arquivos.
X A lista também é exibida ao selecionar 
o nome do arquivo.

2. Selecione um arquivo.
X Selecione a guia para alterar as mú-
sicas ou vídeos na lista de arquivos.

Modo USB Guia Abrir/Fechar

Painel de Operações

Lista de Arquivos

Os itens a seguir estão disponíveis:

•  Pasta : Seleciona a pasta anterior ou a próxima pasta.
•  Faixa : Seleciona o arquivo anterior ou o próximo arquivo. Selecione e segure 

para avançar ou retornar rapidamente um arquivo de música/vídeo.

 Reprodução de um Dispositivo USB  Controle da Tela de Áudio
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Menu de Áudio

 HOME  Áudio (no modo USB)  MENU
Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:
• Varredura: Faz uma varredura em um arquivo e reproduz uma amostra de 10 segundos. 

Selecione Cancelar Var. para interromper a varredura e reproduzir a seleção atual.
 – Varrer pasta: Faz uma varredura do primeiro arquivo em cada pasta.
 – Varrer faixa/vídeo: Faz uma varredura de todos os arquivos na pasta selecionada.
• Pesquisar Música: Seleciona uma faixa da lista Pesquisar Música. O conteúdo exibido na 

lista pode ser alterado usando a guia.
• Mudar fonte: Altera o modo da fonte de áudio.
• Aleatório/Repetir:
 – Repetir pasta: Repete todos os arquivos na pasta atual.
 – Repetir faixa/vídeo: Repete o arquivo atual.

 – Todas as faixas/vídeos aleatórias: Reproduz todos os arquivos no dispositivo USB em 
ordem aleatória.

 – Aleat. em Pasta: Reproduz todos os arquivos na pasta atual em ordem aleatória.
• Som: Exibe a tela de preferências de som.

 Â Ajuste de Som   P.128

• Mudar dispositivo USB: Altera o dispositivo USB que será reproduzido, quando dois dispo-
sitivos USB estão conectados.

• Reproduzir/Pausar (Enquanto reproduz arquivos de vídeo): Pausa ou volta a reproduzir um vídeo.
• Parar (Enquanto reproduz arquivos de vídeo): Selecione enquanto um vídeo é reproduzido 

para pausar o vídeo e voltar a tela escura. Selecione enquanto um vídeo estiver pausado para 
parar completamente o vídeo.

>>  Menu de Áudio

Para interromper a repetição ou a reprodução 
aleatória, selecione o modo de reprodução atual 
novamente.

 Reprodução de um Dispositivo USB  Menu de Áudio
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Reprodução de Áudio Bluetooth®

O seu sistema de áudio permite ouvir músicas armazenadas em seu telefone compatível 
com Bluetooth®.

Esta função está disponível quando o telefone estiver pareado e conectado ao Sistema 
Bluetooth® de Telefone Hands-Free (HFT) do veículo.

 Â Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free   P.162

Seleção do Modo Áudio Bluetooth®

1. Certifique-se de que o telefone esteja ligado, pareado e conectado ao HFT.
 Â Pareando um Telefone   P.167

2. Selecione Áudio na tela HOME.
3. Selecione FONTE.
4. Selecione o ícone Bluetooth.

X A reprodução do Áudio Bluetooth® será iniciada automaticamente.

5. Selecione a faixa com  Grupo  ou  Faixa , ou abra a guia e selecione da lista 
de faixas.
X O nome do artista, nome do álbum e o nome da faixa são exibidos dependendo do 
dispositivo conectado.

Verifique o seguinte se o telefone não for reconhecido:

• Outro telefone compatível com o HFT, que não é compatível com o Áudio Bluetooth®, 
já está conectado.

>>  Reprodução de Áudio Bluetooth®

Alguns telefones habilitados para Bluetooth® 
com capacidades de streaming de áudio, não 
são compatíveis com o sistema de áudio. Para 
verificar se o seu telefone é compatível, consulte 
uma Concessionária Autorizada Honda no Terri-
tório Nacional.

Em alguns países, a realização de algumas fun-
ções do dispositivo de dados pode ser ilegal ao 
conduzir o veículo.

Somente um telefone por vez pode ser usado 
com o sistema HFT. Quando houver mais de 
dois aparelhos pareados no veículo, o primeiro 
telefone pareado que o sistema encontra será 
automaticamente conectado.

Se mais de um telefone estiver pareado ao sistema 
HFT, pode haver um atraso antes do sistema iniciar 
a reprodução.
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Alternando o Modo HFT

Botão  (Atender)

Botão  (Desligar/Voltar)

1. Se receber uma chamada enquanto o 
Áudio Bluetooth® é reproduzido, pres-
sione o botão  (Atender) no volante 
de direção para atender a chamada.

 Â  Sistema Bluetooth® de 
Telefone Hands-Free   P.162

2. Pressione o botão  (Desligar/Voltar) 
para encerrar a chamada, e o Áudio 
Bluetooth® retomará.

>>  Alternando o Modo HFT

Também é possível selecionar Resposta ou 
Desligar na tela para receber ou encerrar uma 
chamada.

 Reprodução de Áudio Bluetooth®  Alternando o Modo HFT
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>>  Controle da Tela de Áudio

Os itens do display podem variar dependendo do 
dispositivo conectado.

As seguintes funções podem não estar disponíveis 
em alguns aparelhos:

• Informação da música

• Seleção de grupo

Controle da Tela de Áudio

 HOME  Áudio  FONTE  Ícone Bluetooth

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.

Selecione uma faixa.

Modo Áudio Bluetooth®

Painel de Operações

Os itens a seguir estão disponíveis:

•  (Reproduzir): Reproduz uma música.

• II  (Pausar): Pausa uma música.
•  Grupo : Seleciona o grupo anterior ou o próximo grupo.
•  Faixa : Seleciona a faixa anterior ou a próxima faixa. Selecione e segure para 

avançar ou retornar rapidamente uma faixa.

 Reprodução de Áudio Bluetooth®  Controle da Tela de Áudio
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>>  Menu de Áudio

A função Pesquisar Música pode não estar 
disponível em alguns dispositivos. Selecione uma 
faixa na lista Pesquisar Música.

Menu de Áudio

 HOME  Áudio (no modo Áudio Bluetooth®)  MENU

Selecione uma faixa.

Os itens a seguir estão disponíveis:

• Mudar fonte: Altera o modo da fonte de áudio.
• Som: Exibe a tela de preferências de som.

 Â Ajuste de Som   P.128

• Pesquisar Música: Pesquisa músicas contidas no dispositivo.

Menu de Áudio

Pesquisar Música

Mudar fonte

Som

 Reprodução de Áudio Bluetooth®  Menu de Áudio



151

Sistem
a de Á

udio

>>  Reprodução de Vídeo Utilizando o HDMITM

Os termos HDMITM, HDMI High-Definition Mul-
timídia Interface e o logotipo HDMI são marcas 
comerciais ou marcas registradas da HDMITM 
Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros 
países.

>>  Arquivos de Vídeo Recomendados

Arquivos DivX® não são compatíveis.

Reprodução de Vídeo Utilizando o HDMITM

 � Conectando um Cabo HDMITM

 � Arquivos de Vídeo Recomendados

O sistema de áudio permite reproduzir vídeos de um dispositivo compatível HDMITM quando 
o veículo estiver parado.

Conecte o dispositivo, usando um cabo HDMITM e, em seguida, selecione o modo HDMITM.

1. Abra a tampa de entrada HDMITM.
2. Conecte um dispositivo compatível com 

HDMITM na entrada, utilizando um cabo 
HDMITM.

Tipos de Arquivo de Vídeo

Formato (versão MP4) Linhas de Base Nível 3 (MPEG4-AVC), Simples Nível 5 (MPEG4)

Extensão do arquivo  
(versão MP4)

.mp4/.m4v

Código de áudio compatível MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Parte.2)

Taxa de bits 10 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)

Tamanho máximo da imagem 720 × 576 pixels
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Selecionando o Modo HDMITM

1. Selecione Áudio na tela HOME.
2. Selecione FONTE.
3. Selecione o ícone HDMITM.

X É necessário abrir o vídeo no dispositivo (Exemplo: Smartphone).

Reprodução de Vídeo Utilizando o HDMITM  Selecionar o Modo HDMITM 
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Aplicativos e Widgets

Usando Aplicativos ou Widgets

1. Selecione .
X A tela Lista de Aplicativos/Widget 
aparece.

2. Selecione o aplicativo ou widget desejado.
Lista de aplicativos pré-instalados:

• Navegador: Exibe o navegador da web 
utilizado pelo smartphone e conexão 
Wi-Fi.

• Calculadora: Exibe a Calculadora.
• Agenda: Exibe o Calendário.
• Relógio: Exibe o Relógio.
• Downloads: Exibe os dados de down-

load do navegador da web e assim por 
diante.

• Galeria: Exibe a lista de imagens arma-
zenada no sistema de áudio.

• Garmin Navigator: Inicia o aplicativo de navegação.
• Instale app: Aplicativos Instalados.
• Música: Exibe a lista de músicas armazenada no sistema de áudio.
• Pesquisa: Exibe várias telas recuperadas.
• Configurações: Exibe a tela de configuração do Android.

>>  Usando Aplicativos ou Widgets

Selecione e segure o aplicativo ou widget selecio-
nado para adicionar um atalho daquele aplicativo 
ou ferramenta na tela home.

Se aplicativos pré-instalados não iniciarem nor-
malmente, tente Restaurar dados de fábrica.

No caso dos aplicativos ainda não iniciarem 
normalmente mesmo após Restaurar dados de 
fábrica, consulte uma Concessionária Autorizada 
Honda no Território Nacional.

Ao executar Restaurar dados de fábrica, 
poderá redefinir todas as configurações para os 
valores padrão.

 Â Restaurar Todas as Configurações para 
os Valores Padrão   P.58

Certifique-se de que a configuração do GPS esteja 
ligada antes de usar alguns aplicativos.

 Â Configurações do Android   P.75

Alguns aplicativos requerem acesso a internet que 
pode ser estabelecido por uma conexão Wi-Fi.

 Â Conexão Wi-Fi   P.187

Ícone 
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 � Para Adicionar Aplicativo ou Widget na Tela Home

Ícones de aplicativos ou widget podem ser adicionados à tela home.

Selecione e segure

1. Selecione e segure em um espaço vazio 
na tela home.
X A janela (pop-up) do menu aparece 
na tela.

2. Selecione Adicionar Aplicativo ou 
Adicionar Widget.
X A tela Adicionar Aplicativo/Widget 
aparecerá.

 Aplicativos e Widgets  Usando Aplicativos ou Widgets
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Selecione e segure

Arraste e solte

3. Selecione e segure um ícone de aplicativo 
ou widget que deseja adicionar.
X A tela alterna para a tela Personalizar 
início.

4. Arraste e solte o ícone para a posição 
desejada.

5. Selecione OK.
X A tela retornará para a tela home.

 Aplicativos e Widgets  Usando Aplicativos ou Widgets
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 �  Para Mover Ícones na Tela Home

É possível alterar a localização na tela home.

Selecione e segure

Arraste e solte

1. Selecione e segure um ícone.
X A tela alterna para a tela Personalizar 
início.

2. Arraste e solte o ícone para a posição 
desejada.

3. Selecione OK.
X A tela retornará para a tela home.

>>  Para Mover Ícones na Tela Home

Também é possível mover os ícones Telefone, 
Info, Áudio, Configurações e Navegação da 
mesma maneira.

 Aplicativos e Widgets  Usando Aplicativos ou Widgets
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É possível deletar ícones da tela home.

Selecione e segure

Arraste e solte

>>  Para Excluir Ícones na Tela Home

Não é possível excluir os ícones Telefone, Info, 
Áudio, Configurações e Navegação.

Aplicativos ou widgets não serão excluídos ao 
excluir o ícone da tela home.

 � Para Excluir Ícones na Tela Home

1. Selecione e segure um ícone.
X A tela alterna para a tela Personalizar 
início.

2. Arraste e solte o ícone que deseja excluir 
para o ícone da cesta de lixo.
X O ícone foi excluído.

3. Selecione OK.
X A tela retornará para a tela home.

 Aplicativos e Widgets  Usando Aplicativos ou Widgets
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 � Para Alterar um Papel de Parede da Tela Home

É possível alterar um papel de parede da tela home.

1. Selecione e segure em um espaço vazio 
na tela home.
X A janela (pop-up) do menu aparece 
na tela.

2. Selecione Selecionar papel de parede.
X A janela (pop-up) do menu aparece 
na tela.

3. Selecione um aplicativo para selecionar 
o papel de parede.

4. Selecione o papel de parede que deseja 
alterar.

5. Selecione Set wallpaper.
X O papel de parede é alterado e, em 
seguida, a tela retornará à tela home.

 Aplicativos e Widgets  Usando Aplicativos ou Widgets
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 � Condição da Área

Condição da Área Ícone 

Arraste a área superior da tela para baixo.

X A condição da área aparecerá.

Selecione um item para ver os detalhes.

Selecione BACK (VOLTAR) ou arraste para 
cima o ícone  para fechar a área.

Arraste

 Aplicativos e Widgets  Usando Aplicativos ou Widgets
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 � Fechando Aplicativos

É possível fechar aplicativos abertos no plano de fundo no sistema.

1. Selecione e segure HOME.
2. Selecione a guia Ativar.

X Ao selecionar a guia Ativar/Histórico, 
é possível fechar os aplicativos abertos 
atualmente e excluir o histórico de 
atividade dos aplicativos simultane-
amente.

3. Selecione o aplicativo que deseja fechar.
4. Selecione Limpar.

X O display retornará à lista de aplicativos.

>>  Fechando Aplicativos

Ao deixar aplicativos usados abertos no plano de 
fundo, alguns aplicativos podem parar de operar 
corretamente na próxima vez que for usá-los.

Se isso ocorrer, feche os aplicativos não usados. 

Para fechar todos os aplicativos no sistema, sele-
cione Limpar tudo e, em seguida, Sim.

 Aplicativos e Widgets  Usando Aplicativos ou Widgets
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>>  Sobre Licenças Código Aberto

Também é possível ir para a etapa 4 quando:

• Arrastar de cima para baixo.

X Selecione  aparecerá na tela.

• Selecione , e, em seguida, selecione Con-
figurações na guia Aplicativo.

Sobre Licenças Código Aberto

 HOME  Configurações  Android  Acerca do dispositivo  Informações legais 
 Licenças código aberto

Para ver as informações de licenças de código aberto, siga estes passos.

 Aplicativos e Widgets  Sobre Licenças Código Aberto
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Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free (HFT)

Esta seção descreve como operar o sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free.

Você pode fazer e receber ligações utilizando o sistema de áudio do seu veículo, sem manusear seu telefone.

Sistema de Telefone Hands-Free (HFT) .......163
Uso do HFT ...............................................163

Sistema Bluetooth®/ 
Sistema Telefone Hands-Free (HFT) ............165

Pareando um Telefone ..............................167
Configuração do Bluetooth®  ....................169
Sincronização Automática do Telefone ......173
Configurando a Discagem Rápida  ............174
Configuração do Telefone .........................177
Realizando uma Chamada ........................178
Recebendo uma Chamada ........................182
Menus do HFT ..........................................183
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Sistema de Telefone Hands-Free (HFT)

O Sistema de Telefone Hands-Free (HFT) permite que você faça e receba chamadas usando 
o sistema de áudio do seu veículo, sem manusear seu telefone. >>  Sistema de Telefone Hands-Free (HFT)

Para usar o HFT, é necessário um telefone compatível 
com Bluetooth®. Para obter uma lista de telefones 
compatíveis, procedimento de pareamento e ca-
racterísticas especiais, consulte uma Concessionária 
Autorizada Honda no Território Nacional.

Para usar o sistema, o Estado Lig./Desl. do 
Bluetooth deve estar configurado em Ligar. 

 Â Configuração do Bluetooth®   P.169

Dicas de controle por voz

• Direcione os difusores de ventilação para 
longe do teto e feche os vidros, pois os ru-
ídos gerados por eles podem interferir com 
os microfones. 

• Pressione o botão  quando quiser chamar um 
número usando um comando de voz armazena-
do. Fale com clareza e naturalidade após o bipe.

• Se o microfone captar outras vozes, o co-
mando pode ser interpretado incorretamente.

• Para mudar o nível de volume, selecione 
VOL (Volume) no sistema de áudio ou use 
o controle remoto do sistema de áudio no 
volante de direção. 

Até seis registros de discagem rápida podem ser 
exibidos de um total de vinte que podem ser ar-
mazenados. Se não houver registros no sistema, 
a Discagem Rápida será desativada.

 Â Configurando a  
Discagem Rápida   P.174

Até seis históricos de chamadas podem ser exibidos 
de um total de vinte que podem ser armazenadas. 
Se não houver nenhum histórico de chamadas, o 
Histórico de Chamadas será desativado.

Uso do HFT

 � Botões do HFT

Botão  (Menu)
Diminuir volume

Aumentar volume
Botão SOURCE

Botões 

Botão  (Comando de Voz) 

Botão  (Desligar/voltar) 

Botão  (Atender) 

Microfone
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>>  Sistema de Telefone Hands-Free (HFT)

Tecnologia Sem Fio Bluetooth® 

As marcas e os logotipos Bluetooth® são marcas 
registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc., 
sendo seu uso licenciado pela Honda Motors Co., 
Ltda. Outras marcas e nomes comerciais perten-
cem aos seus respectivos proprietários.

Limitações do HFT

Uma chamada recebida no HFT interromperá o 
sistema de áudio quando ele estiver tocando. 
Ele retomará quando a chamada for encerrada.

Recursos e Funções do Sistema Hands-Free

Recursos Funções Versão

Conexão do 
Telefone

Bluetooth® 2.1+EDR ou 
superior

Formatos 
Suportados 
pelo 
Bluetooth®

HFP
1.6  

(Banda Larga)

PBAP O

A2DP 1.0 ou superior

AVRCP 1.4 ou superior

MAP O

SPP O

Botão  (Atender) : Pressione para ir diretamente à tela Telefone ou para atender uma 
chamada recebida.

Botão  (Desligar/voltar) : Pressione para encerrar uma chamada, voltar ao comando anterior 
ou cancelar um comando.

Botão  (Comando de Voz) : Pressione para chamar um número com um comando de voz 
armazenado.

Botão  (Menu) : Pressione e segure para exibir Discagem Rápida, Histórico de chamadas 
ou Rediscagem na tela Telefone.

Botões  : Pressione para selecionar um item exibido na tela Telefone.

Botão SOURCE: Pressione para chamar um número listado no item selecionado na tela 
Telefone.

Para ir para a tela do Menu Telefone:

1. Selecione HOME.
2. Selecione Telefone para alterar o display para a tela Telefone.
3. Selecione MENU.

 Sistema de Telefone Hands-Free (HFT)  Uso do HFT
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Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)

 � Tela Telefone
Indicador Bluetooth® Nível da bateria

Intensidade de Sinal

Selecione um item.

X Selecione a guia na tela Telefone para 
abrir a lista completa. Toque ou deslize 
para rolar a lista.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Guia Ligação Rápida: Exibe a lista de entradas de discagem rápida armazenadas.
 Â Usando a Discagem Rápida   P.181

• Guia Histórico de chamadas: Exibe a lista do histórico de chamadas.
 Â Usando Histórico de chamadas   P.181

>>  Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free (HFT)

Para usar o HFT, é necessário um telefone com-
patível com Bluetooth®. Para obter uma lista de 
telefones compatíveis, procedimento de parea-
mento e características especiais, consulte uma 
Concessionária Autorizada Honda no Território 
Nacional.

Dicas de Controle por Voz

• Feche os vidros, pois os ruídos gerados por eles 
podem interferir com os microfones.

• Para mudar o nível de volume, selecione VOL 
(Volume) ou o controle remoto do sistema 
de áudio.

Alguns telefones podem enviar informações 
da bateria, intensidade do sinal e o estado de  
“roaming” para a tela.
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 � Tela do Menu do Telefone
1. Selecione MENU na tela Telefone.
2. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Discagem Rápida: Faz chamadas de acordo com as entradas de discagem rápida ar-
mazenadas.

 Â Usando a Discagem Rápida   P.181

• Rediscagem: Disca para o último número chamado no histórico do telefone.
• Histórico de chamadas: Exibe o histórico de chamadas.

 Â Usando o Histórico de chamadas   P.181

• Lista de Contatos: Exibe a agenda telefônica importada do telefone celular.
 Â Usando a Agenda Telefônica   P.179

• Chamar: Faz uma chamada inserindo o número do telefone.
 Â Inserindo o Número do Telefone   P.180

>>  Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free (HFT)

As leis locais ou estaduais podem proibir a 
operação de dispositivos eletrônios portáteis ao 
conduzir um veículo.

Se pressionar o botão MENU no volante de 
direção enquanto estiver na tela Telefone, os 
seguintes itens estarão disponíveis. Use os botões 
do volante de direção para selecionar os itens.

• Discagem Rápida

• Histórico de chamadas

• Rediscagem

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  
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Pareando um Telefone

 HOME  Telefone

Quando o telefone compatível com o Bluetooth® for pareado com o sistema, a seguinte tela 
será exibida:

1. Selecione Sim.
2. Coloque seu telefone no modo “Procu-

rar” ou “Pesquisar”.
3. Selecione Sim.

X O sistema começa a busca pelo seu 
telefone.

4. Selecione o seu telefone na lista.
X Selecione Atualizar se o seu telefone 
não for encontrado.

X Consulte o manual do seu telefone 
para instruções sobre busca por um 
dispositivo Bluetooth®.

5. Insira ou confirme o código de pareamen-
to no seu telefone quando solicitado para 
completar o processo de pareamento.
X Após completar o processo de parea-
mento, o sistema solicita que ligue a 
Sincronização Automática do Telefone.

 Â  Sincronização Automática  
do Telefone   P.173

>>  Pareando um Telefone

O sistema Bluetooth® deve estar ligado e o 
telefone compatível com Bluetooth® deve estar 
pareado ao HFT antes que você possa fazer ou 
receber chamadas pelo Hands-Free.

 Â Configuração do Bluetooth®   P.169

Telefone Não Encontrado
Se o seu telefone ainda não aparecer, selecione 
Tel. não achado e busque no sistema pelo Te-
lefone compatível com Bluetooth®. Consulte o 
manual do seu telefone.

Dicas ao Parear o Telefone:

• Não é possível parear seu telefone com o 
veículo em movimento.

• Seu telefone deve estar no modo "Pesquisar" 
ou "Procurar" ao pareá-lo. Consulte o manual 
do seu telefone.

• Até seis telefones podem ser pareados.

• A bateria do seu telefone pode descarregar mais 
rapidamente quando estiver pareado ao HFT.

• Se o telefone não estiver pronto para o pa- 
reamento ou não for encontrado pelo sistema 
dentro de alguns minutos, o sistema esgotará 
o tempo e retornará ao modo de espera.

Código de Pareamento

O código padrão de pareamento é "0000", até 
mudar a configuração.

Você pode alterar a configuração do código de 
pareamento.

 Â Alterando o Código  
de Pareamento   P.170

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Pareando um Telefone
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 HOME  Configurações  Telefone  Conectar telefone

Use as configurações do Telefone para parear um telefone adicional compatível com Blue-
tooth® se um telefone foi pareado anteriormente ao sistema.

>>  Pareando a Partir da Configuração do Telefone

Selecione outro telefone pareado da lista para 
conectar outro telefone.

 � Pareando a Partir da Configuração do Telefone

1. Selecione Adicionar dispositivo Blue-
tooth.

2. Coloque seu telefone no modo “Procu-
rar” ou “Pesquisar”.

3. Selecione Sim.
X O sistema começa a busca pelo seu 
telefone.

4. Selecione o seu telefone na lista.
X Selecione Atualizar se o seu telefone 
não for encontrado.

X Consulte o manual do seu telefone 
para instruções sobre busca por um 
dispositivo Bluetooth®.

5. Insira o código de pareamento no seu te-
lefone quando solicitado para completar 
o processo de pareamento.
X Após completar o processo de pa-
reamento, o sistema solicita que 
ligue a Sincronização Automática do 
Telefone.

 Â  Sincronização Automática  
do Telefone   P.173

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Pareando um Telefone
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Configuração do Bluetooth® 

 HOME  Configurações  Bluetooth/Wi-Fi
Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Estado Lig./Desl. do Bluetooth: Liga e desliga o sistema do Bluetooth®.
• Lista de disp. Bluetooth: Exibe a lista de telefones pareados.

 Â Editando o Nome do Telefone Pareado   P.171

 Â Excluindo um Telefone Pareado   P.172

• Editar Código de Pareamento: Altera o código de pareamento.
 Â Alterando o Código de Pareamento   P.170

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Configuração do Bluetooth® 
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 HOME  Configurações Bluetooth/Wi-Fi  Editar Código de Emparelhamento

 �  Alterando o Código de Pareamento

1. Selecione Fixo.
2. Apague o código de pareamento atual.
3. Insira o novo código de pareamento e 

selecione OK.

>>  Alterando o Código de Pareamento

Quando o seu telefone não for encontrado pelo 
sistema e você tiver que iniciar o processo do seu 
telefone, você pode precisar inserir o código de 
pareamento do seu telefone.

Aleatório

Utiliza o código de pareamento gerado aleato-
riamente.

O código padrão de pareamento é "0000", até 
mudar a configuração.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Configuração do Bluetooth® 
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 � Editando o Nome do Telefone Emparelhamento

 HOME  Configurações Bluetooth/Wi-Fi  Lista de disp. Bluetooth:

1. Selecione um telefone para editar o 
nome.

2. Selecione Editar nome do dispositivo.

3. Edite o nome e selecione Concluído.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Configuração do Bluetooth® 
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 HOME  Configurações Bluetooth/Wi-Fi  Lista de disp. Bluetooth:

 � Excluindo um Telefone Pareado >>  Excluindo um Telefone Pareado

Quando você transferir o veículo para outra pes-
soa, exclua todos os telefones pareados.

1. Selecione um telefone para apagar.
2. Selecione Excluir este dispositivo.
3. Selecione Sim.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Configuração do Bluetooth® 
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Sincronização Automática do Telefone

Quando seu telefone estiver pareado, o conteúdo da agenda telefônica e o histórico de 
chamadas serão automaticamente importados para o HFT.

Selecione Ligar.

>>  Sincronização Automática do Telefone

Você também pode configurar a tela de configu-
rações do Telefone. Selecione HOME, em seguida 
selecione Configurações. Selecione Telefone, 
em seguida selecione Sincronização automática 
do telefone.

 Â Configuração do Telefone   P.177

Se você alterar para Desligar após importar a 
agenda telefônica e histórico de chamadas, todos 
os dados importados serão excluídos.

Em alguns telefones, pode não ser possível impor-
tar a agenda telefônica e histórico de chamadas 
ao HFT.

A agenda telefônica é atualizada após cada cone-
xão. O histórico de chamadas é atualizado após 
cada conexão ou chamada.

Certifique-se de que as configurações do seu 
telefone permite sincronização automática.

Poderão ser importados da agenda telefônica até 
2.000 contatos e 20 números do histórico de cada 
chamada (Tudo, Chamadas, Recebidas e Perdidas).

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Sincronização Automática do Telefone
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Configurando a Discagem Rápida 

 HOME  Configurações  Telefone  Edit. discagem rápida

Crie entradas de discagem rápida com o comando de voz para facilitar as chamadas.

1. Selecione Nova entrada.

2. Selecione uma opção de entrada de 
número.

3. Insira o nome e o número do telefone.
X O sistema solicita a você armazenar um 
comando de voz quando selecionar 
Importar da lista de contatos ou 
Importar do histórico de chamadas.

 Â  Registrando um Comando 
de Voz para uma Entrada de 
Discagem Rápida   P.175

As seguintes opções estão disponíveis:

• Entrada manual: Insere um número manualmente.
• Importar do histórico de chamadas: Seleciona um número do histórico de chamadas.
• Importar da lista de contatos: Seleciona um número da agenda telefônica importada.

>>  Configurando a Discagem Rápida

Até vinte entradas de discagem rápida podem ser 
armazenados por telefone.

Importar da lista de contatos e Importar do 
histórico de chamadas podem ser selecionados 
somente quando a Sincronização automática 
do telefone estiver ajustado para Ligar.

 Â Sincronização Automática  
do Telefone   P.173

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Configurando a Discagem Rápida 



175

Sistem
a Bluetooth

® de Telefone H
ands-Free (H

FT) 

 � Registrando um Comando de Voz para uma Entrada de 
Discagem Rápida

 HOME  Configurações  Telefone  Edit. discagem rápida

1. Selecione uma entrada de discagem 
rápida.

2. Selecione Editar.
3. Selecione Etiqueta de Voz.
4. Selecione Gravar.

5. Selecione Gravar novamente.
X Você pode gravar um comando de 
voz usando o botão  (Comando 
de Voz).

X Siga as solicitações para inserir um 
comando de voz.

>>  Registrando um Comando de Voz para uma 
Entrada de Discagem Rápida

O comando de voz permite que você faça uma 
chamada a partir das entradas de discagem rá-
pida pela tela de discagem por etiqueta de voz, 
falando o nome do comando de voz (exemplo, 

 “John Smith”).

 Â Realizando uma Chamada   P.178

• Evite usar comandos de voz duplicados.

• Evite usar "Casa" como um comando de voz.

• É mais fácil para o HFT reconhecer nomes 
mais extensos (exemplo, John Smith” no lugar 
de “John”).

Selecione Excluir para excluir a entrada de disca-
gem rápida armazenada.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Configurando a Discagem Rápida 
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 � Editando o Comando de Voz

 HOME  Configurações Telefone  Edit. discagem rápida

1. Selecione uma entrada de discagem rápida.
2. Selecione Editar.
3. Selecione Etiqueta de Voz.

4. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Reproduzir: Reproduz o comando de voz armazenado.
• Gravar: Armazena um novo comando de voz. Siga a solicitação para inserir um comando 

de voz.
• Limpar: Apaga o comando de voz armazenado.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Configurando a Discagem Rápida 
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Configuração do Telefone

 HOME  Configurações  Telefone
Configure as opções e funções do HFT.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Conectar telefone: Conecta outro dispositivo pareado.
 Â Pareando a partir da Configuração do Telefone   P.168

• Lista de disp. Bluetooth: Exibe a lista de dispositivos pareados.
 Â Editando o Nome do Telefone Pareado   P.171

 Â Excluindo um Telefone Pareado   P.172

• Editar discagem rápida: Cria, edita e exclui as entradas de discagem rápida.
 Â Configurando a Discagem Rápida   P.174

• Toques: Configura o toque.
 Fixo: Usa um toque padrão do sistema.
 Celular (Configuração padrão): Usa o toque definido para o telefone.
• Sincronização automática do telefone: Importa a agenda telefônica e histórico de 

chamadas do telefone pareado automaticamente.
 Â Sincronização Automática do Telefone   P.173

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Configuração do Telefone
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Realizando uma Chamada

Realiza chamadas inserindo um número ou usando a agenda telefônica importada, histórico 
de chamadas, ou entradas de discagem rápida.

 Â Usando a Agenda Telefônica   P.179

 Â Inserindo o Número do Telefone   P.180

 Â Usando o Histórico de Chamadas   P.181

 Â Usando a Discagem Rápida   P.181

>>  Realizando uma Chamada

Somente um telefone pode ser usado com o 
sistema HFT por vez. Quando houver mais de 
dois aparelhos pareados no veículo, o primeiro 
telefone pareado que o sistema encontrar será 
automaticamente conectado.

Você pode rediscar o último número pressionando 
e segurando o botão  (Atender) por mais de 
dois segundos.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Realizando uma Chamada
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 � Usando a Agenda Telefônica 

 HOME  Telefone  MENU  Lista de Contatos
1. Selecione um nome.

X Selecione as guias com as letras na or-
dem alfabética, para exibir as entradas 
em grupo.

X Selecione Pesquisar para selecionar um 
nome inserindo o nome diretamente.

2. Selecione um número.
X O sistema inicia a discagem.

>>  Usando a Agenda Telefônica

Até três ícones são exibidos para cada registro 
da agenda telefônica. Se houver mais do que 
três números para um registro, ... será exibido.

Casa Fax.

Celular Veicular

Favoritos
Comando 
de Voz

Trabalho Outros

Pager

Essa função não está disponível para todos os 
telefones.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Realizando uma Chamada
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 HOME  Telefone  MENU  Chamar

 � Inserindo o Número do Telefone 

1. Insira um número de telefone.
2. Selecione Concluído ou pressione o bo-

tão  (Atender) para iniciar a chamada.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Realizando uma Chamada
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 � Usando o Histórico de Chamadas 

 �  Usando a Discagem Rápida

 HOME  Telefone  MENU  Histórico de chamadas

 HOME  Telefone  MENU  Discagem Rápida

1. Selecione uma chamada.
X Selecione as guias Tudo, Chamadas, 
Recebidas, Perdidas para visualizar o 
histórico de chamadas por categoria.

X O sistema inicia a chamada.

1. Selecione uma entrada de discagem rápida.
X O sistema inicia a chamada.

>>  Usando o Histórico de Chamadas

O histórico de chamadas exibe as últimas vinte cha-
madas realizadas, recebidas ou perdidas (somente 
quando o telefone estiver conectado ao HFT). Esses 
ícones próximos ao número indicam o seguinte:

 : Chamadas realizadas
 : Chamadas recebidas
 : Chamadas perdidas

Você também pode selecionar uma chamada na 
tela Telefone.

 Â Tela Telefone   P.165

>>  Usando a Discagem Rápida

Para realizar uma chamada usando a discagem rápi-
da, você precisa criar entradas de discagem rápida.

 Â Configurando a  
Discagem Rápida   P.174

Você também pode selecionar uma entrada de 
discagem rápida na tela Telefone.

 Â Tela Telefone   P.165

Você pode adicionar uma nova entrada de disca-
gem rápida selecionando Nova entrada.

 Â Configurando a  
Discagem Rápida   P.174

Você também pode fazer chamadas falando o 
nome do comando de voz armazenado na tela de 
discagem por etiqueta de voz. Pressione e solte 
o botão  (Comando de Voz) para exibir a tela 
de discagem por etiqueta de voz.

 Â Registrando um Comando de Voz para uma 
Entrada de Discagem Rápida   P.175

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Realizando uma Chamada
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>>  Recebendo uma Chamada

Uma notificação de recebimento de chamada apa-
rece na tela de navegação e no Display Multi-in-
formativo (I-MID), e você ouve um toque sonoro.

Pressione o botão  (Desligar/Voltar) ou se-
lecione Ignorar na tela de Recebendo chamada 
para ignorar a chamada.

Se o seu telefone tiver chamada em espera, Re-
cebendo segunda chamada aparece na tela. 
Selecione Trocar Chamadas ou pressione o botão 

 (Atender) para colocar a chamada original em 
espera e segure para atender a outra chamada. 
Para retornar a chamada original, selecione Trocar 
Chamadas ou pressione o botão  (Atender) 
novamente. Para ignorar o recebimento da segun-
da chamada completamente, selecione Ignorar. 
Se desejar encerrar a chamada original e atender 
a nova, selecione Desligar ou pressione o botão 

 (Desligar/Voltar).

Para alterar o nível do volume do HFT, selecione 
VOL (volume) ou os controles de volume no 
volante de direção.

Quando usar o modo Telefone, o recebimento de 
chamada será exibido em tela cheia. Quando usar 
o outro modo, será exibido em em tela dividida.

Recebendo uma Chamada

Ao receber, um toque sonoro será emitido e aparecerá a tela Recebendo chamada.

1. Selecione Resposta ou pressione o botão 
 (Atender) para atender a chamada e 

exibir a tela de Recebendo chamada.

2. Selecione Desligar ou pressione o botão 
 (Desligar/Voltar) para encerrar uma 

chamada.

As seguintes opções estão disponíveis durante uma chamada:

• Transferir: Permite você transferir uma chamada do HFT para o seu telefone, ou do seu 
telefone para o HFT.

• Mudo: Permite você silenciar sua voz.
• Tons de toque (disponíveis em alguns telefones): Permite você enviar números durante 

uma chamada. Isso pode ser útil quando for acessar um sistema telefônico automatizado.

Identificação da Chamada

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Recebendo uma Chamada
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Menus do HFT

O interruptor de ignição deve estar na posição ACESSÓRIOS I  ou na posição LIGADA II  para 
usar o HFT.

 � Tela de Configurações do Telefone

1. Selecione HOME, em seguida selecione Configu-
rações.

2. Selecione Telefone.

>>  Menus do HFT

Para usar o HFT, você precisa primeiro parear seu 
telefone compatível com Bluetooth® ao sistema, 
enquanto o veículo estiver estacionado.

Algumas funções são limitadas durante a condu-
ção do veículo. Uma mensagem aparece na tela 
quando o veículo estiver se movendo e a operação 
será cancelada.

Padrão

Cancela/Reinicia todos os itens personalizados no 
grupo de configurações do Telefone como padrão.

*1: Aparece somente quando um telefone estiver conectado ao HFT.

Conectar Telefone

 Â Pareando a partir 
da Configuração do 
Telefone   P.168

 Â Editando o Nome do  
Telefone Pareado   P.171

 Â Excluindo um  
Telefone Pareado   P.172

Lista de disp. Bluetooth

Adicionar dispositivo Bluetooth

(Lista de entradas existentes)

Desconectar*1

(Lista de entradas existentes)

Adicionar dispositivo Bluetooth.

Editar nome do dispositivo

Excluir este dispositivo

Parear um telefone ao sistema.

Parear um telefone ao sistema.

Conecta um telefone ao sistema.

Desconecta um telefone pareado do sistema.

Edita um nome de telefone pareado 
anteriormente.

Exclui um telefone pareado anteriormente.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Menus do HFT
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 Â Configurando a  
Discagem Rápida   P.174

Editar a discagem rápida*1 Nova entrada

(Lista de entradas existentes)

Excluir todos

Entrada manual

Importar do histórico de chamadas

Importar da lista de contatos

Editar

Excluir

Insira um número do telefone para 
armazenar como número de discagem 
rápida.

Selecione um número de telefone do 
histórico de chamadas para armazenar 
como número de discagem rápida.

Selecione um número de telefone da 
agenda telefônica para armazenar 
como número de discagem rápida.

Edita um número de discagem rápida 
armazenada anteriormente.

• Altera um nome.
• Altera um número.
• Cria ou apaga um comando 

de voz.

Exclui um número de discagem rápida 
armazenada anteriormente.

Exclui todos os números de discagem rápida armazenados anteriormente.

*¹: Aparece somente quando um telefone estiver conectado ao HFT.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Menus do HFT

Toques*¹

Sincronização automática do telefone*¹

Fixo

Ligar

Celular

Desligar

Usa um toque padrão do sistema.

Usa o toque definido para o telefone.

Importa a agenda telefônica e histórico de chamadas do telefone pareado 
automaticamente.
Após importar a agenda telefônica e histórico de chamadas, todos os dados 
importados serão excluídos.
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 � Tela do Menu do Telefone
1. Selecione HOME, em seguida selecione Telefone.
2. Selecione MENU.

Discagem Rápida*¹ Nova entrada Entrada manual

Importar do histórico de chamadas

Importar da lista de contatos

Insira um número do telefone para armazenar 
como número de discagem rápida.

Disca o número selecionado na lista de discagem rápida.

Redisca o último número discado no histórico do seu telefone.

Selecione um número de telefone do histórico 
de chamadas para armazenar como número de 
discagem rápida.
Selecione um número de telefone da agenda 
telefônica para armazenar como número de 
discagem rápida.

(Lista de entradas existentes)

Rediscagem*¹

Histórico de Chamadas*1

Lista de Contatos*¹

Chamar*¹

Exibe as últimas vinte chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

Exibe as últimas vinte chamadas realizadas.

Exibe as últimas vinte chamadas recebidas.

Exibe as últimas vinte chamadas perdidas.

Exibe a agenda telefônica do telefone pareado.

Insira um número de telefone para realizar uma chamada.

Selecione um nome inserindo o nome diretamente.

Tudo

Chamadas

Recebidas

Perdidas

Pesquisar

 Â Usando a Agenda Telefônica   P.179

 Â Usando a Agenda Telefônica   P.179

*¹: Aparece somente quando um telefone estiver conectado ao HFT.

 Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)  Menus do HFT
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Esta seção descreve funções úteis incorporadas ao sistema de navegação.
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Consumo de Combustível .........................200
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Calculadora ..............................................204
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Câmera de Ré Multivisão .............................207
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>>  Modo Wi-Fi (configurando pela primeira vez)

Este procedimento de configuração não pode ser 
efetuado enquanto o veículo estiver em movimen-
to. Estacione o veículo em um local seguro para 
configurar o sistema de áudio no modo Wi-Fi.

Algumas operadoras de telecomunicações co-
bram pelo serviço de dados. Verifique o pacote 
de dados disponível para o seu telefone.

Verifique o Manual de Proprietário do seu telefone 
para saber se ele tem conexão Wi-Fi.

Você pode confirmar se a conexão Wi-Fi está 
ligada ou desligada, selecionando o ícone  
na Lista de dispositivo Wi-Fi.

A velocidade de transmissão de dados e outras 
informações não serão exibidas nesta tela.

Conexão Wi-Fi

Você pode conectar o sistema de áudio a internet usando o Wi-Fi e, navegar nas websites 
ou usar os serviços online, na tela áudio/informação. Se o telefone tiver capacidade de ponto 
de acesso de dados, o sistema pode ser conectado ao telefone. Siga os seguintes passos 
para a instalação.

1. Selecione Estado Lig./Desl. do Wi-Fi e, 
em seguida, selecione Ligar.

2. Selecione Lista de dispositivo Wi-Fi.
X Certifique-se de que a configuração 
Wi-Fi do seu telefone está no modo 
de ponto de acesso (roteador).

X Selecione o telefone que deseja co-
nectar ao sistema.

X Se não encontrar na lista o telefone 
que deseja conectar, selecione Var-
redura.

 � Modo Wi-Fi (configurando pela primeira vez)

 HOME  Configurações  Bluetooth / Wi-Fi  Guia Wi-Fi 
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3. Selecione Conectar.
X Insira o código de segurança do seu 
telefone e, em seguida, selecione 
Concluído.

X Quando a conexão for bem sucedida, 
o ícone  será exibido na lista.

4. Selecione HOME novamente para voltar 
para a tela HOME.

 � Modo Wi-Fi (após a configuração inicial ter sido efetuada)

Certifique-se de que a configuração Wi-Fi do seu telefone está no modo de ponto de acesso 
(roteador).

>>  Modo Wi-Fi (configurando pela primeira vez)

Se não puder inserir o código de segurança no 
teclado exibido, altere o teclado para aquele no 
qual você possa inseri-lo, da seguinte forma.

Configurações>Android>Idioma e entrada> 
selecione o ícone  ao lado do Teclado An-
droid > Idiomas de entrada> desmarque a caixa 
ao lado de Usar Idioma do sistema> selecione o 
idioma do teclado que possibilite inserir o código 
de segurança.

>>  Modo Wi-Fi (após a configuração inicial ter sido 
efetuada)

Usuários de iPhone®

Pode ser necessário fazer a configuração inicial 
da conexão Wi-Fi novamente, caso o telefone 
seja reiniciado.

 Conexão Wi-Fi  
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Computador de Bordo

 HOME  Info  MENU  Computador de viagem

Exibe a distância percorrida e o consumo médio de combustível.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Guia Unidade atual: Exibe as informações atuais do computador de bordo.
• Guia Histórico da viagem A: Exibe as informações das três conduções anteriores. As 

informações são armazenadas sempre que o Hodômetro A for zerado.

>>  Computador de Bordo

Exibe as seguintes informações do computador 
de bordo:

• Consumo instant. (Consumo Instantâneo 
de Combustível): Mostra o consumo instan-
tâneo de combustível por meio de um gráfico 
de barras em km/l.

• Cons. médio (Consumo médio de Com-
bustível): Mostra o consumo médio de 
combustível desde o último ciclo de ignição.

• 1ª, 2ª, 3ª prév. (anteriores): Os consumos 
médios de combustível anteriores.

• Alcance (Autonomia): Mostra a distância 
estimada que pode ser percorrida com o 
combustível restante no tanque.

Estes valores são somente estimados.

Selecione Apagar Histórico para excluir as infor-
mações do computador de bordo.
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Funções de Informação

 HOME  Info  MENU

Verifique as informações sobre o sistema ou sobre o veículo.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Relógio/papel de parede: Exibe a tela do relógio/papel de parede.
 Â Ajuste do Relógio   P.66

• Computador de viagem: Exibe a distância percorrida e o consumo médio de combustível.
 Â Computador de Viagem   P.189

• Informação do sistema/dispositivo: Exibe as informações do sistema e do dispositivo USB.
 Â Informações do Sistema/Dispositivo   P.191

>>  Funções de Informação

Preferência de Telas de Informações

Você pode configurar o tipo de tela de infor-
mação.

1. Selecione HOME e, em seguida, selecione 
Configurações.

2. Selecione Info. Selecione a guia Outros e, 
em seguida, selecione Preferência da tela 
de informações.

3. Selecione uma das seguintes opções:
• Info Top: Exibe a janela (pop-up) para solicitar 

que você selecione Computador de viagem 
ou Relógio/papel de parede.

• Info Menu: Exibe a janela (pop-up) do Menu 
de Info.

• Desligar (Configuração padrão): A janela 
(pop-up) não é exibida.

Se a configuração Lembrar última tela for 
alterada para Ligar, a janela (pop-up) não será 
exibida em algumas telas.
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>>  Informações do Sistema/Dispositivo

Ao transferir o veículo para um terceiro, reinicie 
todas as configurações para o padrão e apague 
todos os dados pessoais.

 HOME  Info  MENU  Informação do sistema/dispositivo

Verifique as informações do sistema e do dispositivo USB.

Selecione um item.

Informações do Sistema/Dispositivo

Informação do sistema/dispositivo

Informação da versão

Alterar dispositivo USB

Dispositivo USB 
Informação

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Informação da versão: Exibe a versão do software do sistema de áudio.
• Dispositivo USB Informação: Exibe a memória usada do dispositivo USB.
• Alterar dispositivo USB: Conecta ou desconecta o dispositivo USB para este sistema 

de áudio.

 Funções de Informação  Informações do Sistema/Dispositivo
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>>  Informações do Sistema

Você irá precisar dessa informação ao solicitar 
uma atualização de mapa.

 Â Como Obter uma Atualização do 
Navegador   P.224

 HOME  Info  MENU  Informação do sistema/dispositivo  Informação da versão

Poderá ser visualizada a versão do software, o número do dispositivo e a informação de 
identificação do veículo.

 � Informações do Sistema

 Funções de Informação  Informações do Sistema/Dispositivo
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 HOME  Navegação  Apps

Exibe as funções úteis incorporadas ao sistema de navegação.

Sobre o Menu do Aplicativo de Navegação

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Ajuda: Exibe as funções de Ajuda.
 Â Ajuda   P.202

• ecoRouteTM: Exibe as informações de consumo de combustível, o registro de quilômetros, 
o seu hábito de condução e informações do veículo.

 Â ecoRouteTM   P.194

• Plano de viagem: Define o plano de viagem para criar e salvar uma rota de viagem com 
múltiplos destinos.

 Â Editando a Lista de Destino   P.110

 Â Inserindo um Novo Destino ao Plano de Viagem   P.117

• Onde estive: Exibe as suas rotas anteriores e locais de parada no mapa.
 Â Onde estive   P.203

• Calculadora: Exibe a função Calculadora.
 Â Calculadora   P.204

• Conversor unid.: Exibe a função de Conversão de Unidades.
 Â Conversor unid.   P.205
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ecoRouteTM

 HOME  Navegação  Apps  ecoRouteTM

O recurso ecoRouteTM calcula a economia de combustível e o preço do combustível, da 
navegação para o destino e, oferece ferramentas para melhorar a eficiência do combustível.
Os dados fornecidos pelo recurso ecoRouteTM é somente uma estimativa.
Para receber registros de combustível mais precisos para as especificações do veículo e seus 
hábitos de condução, faça a calibração da economia de combustível.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:
• Na bomba: Calibre o consumo de combustível para receber registros de combustível 

mais precisos.
 Â Calibração do Consumo de Combustível   P.198

• ecoChallenge: Ajuda a maximizar a economia de combustível do veículo, pontuando 
os seus hábitos de condução.

 Â Visualizando as Pontuações do ecoChallenge   P.199

• Consumo: Exibe as informações de consumo de combustível.
 Â Visualizando as Informações de Consumo de Combustível   P.200

• Perfil do veículo: Verifique ou Reinicie suas informações do veículo.
 Â Configuração do Perfil do Veículo   P.195

• Registro de quilômetros: Exibe os registros de quilômetros do seu veículo.
 Â Visualizando um Registro de Quilômetros   P.201
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1. Selecione Sim.

2. Selecione um tipo de combustível.
3. Selecione Próximo.

 HOME  Navegação  Apps  ecoRouteTM

Ao usar o recurso ecoRouteTM pela primeira vez, você deve digitar as informações do veículo.

Configuração do Perfil do Veículo

 ecoRouteTM  Configuração do Perfil do Veículo
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4. Insira as informações de combustível das 
cidades.

5. Selecione Próximo.

6. Insira as informações de combustível das 
autoestradas.

7. Selecione Próximo.

8. Insira o preço do combustível.
9. Selecione Próximo.

X A mensagem de confirmação irá 
aparecer.

10. Selecione OK.

 ecoRouteTM  Configuração do Perfil do Veículo
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Selecione Perfil do veículo.

X Para reiniciar o Perfil do veículo, 
selecione Redefinir.

 HOME  Navegação  Apps  ecoRouteTM

Visualizando o Perfil do Veículo

 ecoRouteTM  Visualizando o Perfil do Veículo
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1. Insira o preço atual do combustível.
2. Insira a quantidade de combustível uti-

lizada pelo veículo, desde a última vez 
que encheu o tanque de combustível.

3. Insira a distância percorrida, desde a 
última vez que encheu o tanque de 
combustível.

4. Selecione Próximo.
X O dispositivo calcula o consumo médio 
de combustível do veículo.

5. Selecione Salvar.

 HOME  Navegação  Apps  ecoRouteTM
  Na bomba

Você pode calibrar o consumo de combustível para receber registros de combustível mais 
precisos, pelas informações do veículo e seu hábito de condução. A calibração deve ser feita 
ao encher o tanque de combustível.

Calibração do Consumo de Combustível

 ecoRouteTM  Calibração do Consumo de Combustível
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 HOME  Navegação  Apps  ecoRouteTM
  ecoChallenge

O recurso ecoChallenge ajuda a maximizar a economia de combustível do veículo, pontuando 
os seus hábitos de condução. Quanto maiores forem as pontuações do ecoChallenge, maior 
a economia de combustível. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação, sempre 
que o dispositivo está em movimento e em modo de transporte automotivo.

Visualizando as Pontuações do ecoChallenge 

As seguintes informações são exibidas:

• Current: Exibe as pontuações da atividade de condução atual.
• Geral: Exibe uma média das pontuações de velocidade, aceleração e frenagem.
• Speed: Exibe as pontuações de condução do veículo, na velocidade ideal, para a economia 

de combustível (72 a 97 km/h para a maioria dos veículos).
• Acceleration: Exibe as pontuações para a aceleração suave e gradual. Você perde pontos 

ao acelerar rapidamente.
• Travagem: Exibe as pontuações para a frenagem suave e gradual. Você perde pontos 

ao frear rapidamente.

>>  Visualizando as Pontuações do ecoChallenge

Para reiniciar as pontuações ecoChallenge, se-
lecione  e, em seguida, selecione Redefinir.

 ecoRouteTM  Visualizando as Pontuações do ecoChallenge 
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 HOME  Navegação  Apps  ecoRouteTM  Consumo

Você pode visualizar o consumo de combustível, o custo total do combustível e o consumo 
médio de combustível.

Visualizando as Informações de Consumo de Combustível

>>  Visualizando as Informações de Consumo de 
Combustível

Para reiniciar as informações de Consumo, se-

lecione  e, em seguida, selecione Redefinir.
Selecione uma seção do gráfico para am-
pliá-lo.

 ecoRouteTM  Visualizando as Informações de Consumo de Combustível
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 HOME  Navegação  Apps  ecoRouteTM  Registro de quilômetros

Você pode visualizar os registros de quilômetros salvos no dispositivo.

Selecione um registro.

Visualizando um Registro de Quilômetros

>>  Visualizando um Registro de Quilômetros

Registros de Quilômetros

Os registros de quilômetros fornecem a distância, o 
tempo, o consumo médio de combustível e o custo 
do combustível da navegação para um destino.

Um registro de quilômetros é criado para todas as 
rotas que o veículo for conduzido. Se você inter-
romper uma rota no dispositivo, um registro de 
quilômetros é criado para a distância percorrida.

 ecoRouteTM  Visualizando um Registro de Quilômetros
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 HOME  Navegação  Apps  Ajuda

Ajuda

>>  Ajuda

Você também pode exibir o tópico de ajuda, 
selecionando  em cada tela de menu.Selecione um tópico de ajuda que deseja 

exibir.

Funções de Informação

 � Buscando os Tópicos de Ajuda

 HOME  Navegação  Apps  Ajuda  

1. Insira uma palavra-chave. Selecione 
Concluído.
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>>  Onde Estive

Para excluir a informação gravada, selecione  
e, em seguida, selecione Limpar histórico de 
viagem.

2. Selecione um tópico de ajuda que deseja 
confirmar.

 HOME  Navegação  Apps  Onde estive

Onde Estive

Antes que você possa usar este recurso, você deve habilitar o recurso de histórico de viagem. 
Você pode visualizar as suas rotas anteriores e locais de parada no mapa.

 Funções de Informação  Onde Estive
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 HOME  Navegação  Apps  Calculadora

Calculadora

Insira um valor numérico para calcular.

 Funções de Informação  Calculadora



205

O
utras Funções

 HOME  Navegação  Apps  Conversor unid.

Conversor unid.

1. Se necessário, selecione uma categoria 
de medição (por exemplo, Distância).
X Selecione uma categoria de medição 
na lista. Selecione Salvar.

2. Se necessário, selecione uma unidade de 
medida (por exemplo, km).
X Selecione uma unidade de medida na 
lista. Selecione Salvar.

3. Insira um valor numérico para conversão 
(por exemplo, 1000). Selecione Concluído.

 Funções de Informação  Conversor unid.
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 HOME  Navegação

A tela de informações do GPS exibe o estado dos satélites.

Informação do GPS

Selecione e segure o ícone .

X A imagem à esquerda mostra o estado 
de cada satélite GPS.

X Uma barra cheia indica que o satélite 
está pronto para uso.

 Funções de Informação  Informação do GPS
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Pressione o botão  para ajustar o brilho. Enquanto 
a visão da parte traseira for exibida, selecione , 

 ou  para mudar os modos entre ampla, 
normal e de cima para baixo.

Câmera de Ré Multivisão

Seu veículo é equipado com uma câmera de ré multivisão. Ao mover a alavanca seletora para 
a posição R, a visão da parte traseira é exibida na tela do sistema de navegação. A borda do 
para-choque traseiro e as linhas guia de estacionamento também são exibidas.

>>  Câmera de Ré Multivisão

Sempre mantenha a lente da câmera limpa e 
desobstruída. A câmera de ré multivisão tem 
uma lente que faz com que os objetos pareçam 
estar mais próximos ou mais afastados do que 
realmente estão. Certifique-se visualmente se é 
seguro conduzir, verificando se não há obstáculos, 
antes de iniciar a ré.

O controle de navegação é desativado ao iniciar 
a ré.

Caso as instruções da tela sejam desligadas, elas 
permanecerão desligadas até que sejam ligadas 
novamente.

O ajuste do brilho da imagem da câmera de ré 
multivisão não afeta o brilho da tela de nave-
gação.

Se o último modo de visualização usado foi 
Ampla ou Normal, o mesmo modo é selecionado 
ao girar o interruptor de ignição para a posição 
ACESSÓRIOS I  ou para o modo LIGADA II . 
Se o último modo de visualização usado foi de 
Cima para Baixo, o modo de visualização Ampla 
será selecionado.

Câmera de Ré 
Multivisão

Tela de Exibição

Para-choque

Linhas Guia

Câmera
Extensão de Abertura 
da Tampa TraseiraAprox.1 m

Aprox. 3 m

Aprox. 2 m

Aprox. 2 m

Aprox. 3 m

Aprox. 1 m

Exibe o modo de 
visualização ampla.

Exibe o modo de 
visualização normal.

Exibe o modo de visualização 
de cima para baixo.
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 � Configurando a Câmera de Ré

 HOME  Configurações  Câmera  Câmera de ré

Os seguintes itens estão disponíveis:

• Linhas fixas:
 – Ligar (Configuração padrão): As orientações aparecem ao mover a alavanca seletora 

para a posição R.
 – Desligar: As orientações não aparecem.
• Linhas dinâmicas:
 – Ligar (Configuração padrão): As orientações se movem de acordo com a direção do 

volante de direção.
 – Desligar: As orientações não se movem.

>>  Configurando a Câmera de Ré

As linhas dinâmicas são exibidas somente no 
modo de visualização ampla ou normal.

Você também pode mudar a configuração da 
câmera de ré, selecionando MENU na tela câmera 
de ré. Ao selecionar MENU os seguintes itens 
adicionais estarão disponíveis.

• Tela: Ajuste das preferências de tela, da tela 
câmera de ré.

– Guia Tela: Ajuste do Brilho, Contraste e 
Nível de Preto da tela da câmera de ré.

– Guia Cor: Ajuste da Cor e do Matiz da 
tela câmera de ré.

 Câmera de Ré Multivisão  Informação do GPS
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Diagnóstico de Falhas

Mapa, Voz, Entrada de Destinos

Problema Solução

A Tela de Confirmação de Início é exibida sempre 
que o veículo for ligado.

Isso é normal. A Tela de Confirmação de Início lembra você e outro motorista para sempre operar o 
sistema de navegação de maneira segura. A Tela de Confirmação de Início se apaga após um certo 
tempo, mesmo se você não selecionar OK.

O sistema de navegação reinicia sozinho (volta 
para a tela de abertura).

Isso pode ser causado por temperaturas extremas ou choques com o solo, e não necessariamente 
indica um problema. Se acontecer com muita frequência, consulte uma Concessionária Autorizada 
Honda no Território Nacional.

Como é possível especificar um destino quando 
uma cidade ou via não pode ser encontrada?

Tente selecionar o destino diretamente do mapa.

 Â Inserindo um Destino no Mapa   P.93

Como excluir Endereços Salvos ou Endereço 
Residencial?

1. Selecione HOME. Selecione Navegação > Para Onde > Favoritos >  > Eliminar Favorito(s).
2. Selecione os endereços salvos que deseja excluir.
3. Selecione Excluir.
4. Selecione Sim.

Não é possível ouvir a voz do sistema de navegação. 1. Selecione HOME. Selecione Navegação > Definições > Navegação e defina Comando de 
Voz para ligado.

 Â Navegação   P.40

2. Selecione HOME. Selecione a guia Configurações > Sistema > guia Som/Bipe e verifique se o 
Volume não está definido para 0.
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Trânsito

Problema Solução

A Informação do Trânsito não está disponível ou 
não é exibida adequadamente. O que está errado?

Verifique o seguinte:

• A Informação do Trânsito é baseada em um sinal claro. Se o sinal estiver fraco, os dados de 
trânsito podem não estar disponíveis.

• Verifique se os ícones de trânsito estão ligados.
 Â Informação do Trânsito (Disponível  
Somente para Algumas Cidades ou Áreas)   P.105

• Pode haver um problema técnico temporário no trânsito de sua área metropolitana.  
Consulte a Central de Atendimento ao Cliente Honda, para verificar se a Informação de Trânsito 
está disponível.

 Â Informações de Contato da Central de  
Atendimento ao Cliente Honda Automóveis   P.224

• Se a situação persistir, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.
• Informação do Trânsito está disponível somente em algumas cidades ou áreas.

 Diagnóstico de Falhas  Trânsito
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Orientação, Rota

Problema Solução

O sistema de navegação não indica uma rota que 
eu usaria ou parecida com outros sistemas de 
mapeamento.

O sistema de navegação tenta gerar a melhor rota. As preferências de rota podem ser alteradas ao 
calcular a rota.

 Â Recalcular Usando Outra Preferência de Rota   P.113

A via em que estou não é exibida na tela do mapa. O banco de dados do mapeamento passa por revisão constantemente. As informações mais recen-
tes podem ser acessadas na internet.

 Â Cobertura do Mapa   P.224

O ícone de posição do veículo não segue a estrada 
e o texto do ícone do GPS no canto superior es-
querdo da tela está em branco ou faltando.

• Verifique se a antena do GPS (localizada no painel de instrumentos) está bloqueada. Para uma 
melhor recepção, remova itens do painel de instrumentos, como detectores de radar, telefones 
celulares ou objetos soltos.

• Películas metálicas ou outros acessórios podem interferir na recepção do GPS. Consulte uma 
Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

 Â Sistema GPS   P.222

Como fazer o mapa parar de girar ao conduzir o 
veículo.

1. Selecione HOME. Selecione Navegação > Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa e 
verifique se Vista do mapa está definido em Subida ou 3-D.

2. Selecione Norte para cima.
3. Selecione Salvar.

O display “Chegada (Hora estimada de chegada)” 
às vezes aumenta mesmo se aproximando do 
destino.

O display “Chegada (Hora estimada de chegada)” é baseado no limite de velocidade em cada via. 
Dependendo das condições do trânsito, o display “Chegada (Hora estimada de chegada)” pode ser 
calculado como mais cedo ou mais tarde.

A altitude (exibida ao mostrar a posição atual) 
parece flutuar mesmo que a altitude não seja 
alterada.

Isso é normal. A altitude pode variar ±30 m devido a erros de cálculo do GPS.
 Â Sistema GPS   P.222

A altitude não está sendo exibida na tela “Posição 
atual”.

A altura só é exibida se a antena do GPS conseguir receber sinais de, pelo menos, quatro satélites. 
Tente posicionar o veículo em uma área aberta. A altitude também não é exibida se a elevação 
calculada for zero ou abaixo do nível do mar.

 Diagnóstico de Falhas  Orientação, Rota
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Atualização, Cobertura, Erros do Mapa

Problema Solução

Minha cidade não faz parte de uma cobertura de 
área verificada detalhadamente.

O banco de dados do mapeamento passa por revisão constantemente. As informações mais recentes 
podem ser acessadas na internet.

 Â Cobertura do Mapa   P.224

O sistema de navegação funciona fora da América 
do Sul?

O sistema de navegação contém mapas para a América do Sul. O sistema de navegação não funciona 
em outros países.

 Â Cobertura do Mapa   P.224

Como relatar erros encontrados no banco de 
dados?

Erros pequenos possuem uma maior possibilidade de ocorrer em um banco de dados grande. Ao 
encontrar erros graves, consulte:

 Â Relatando Erros   P.224

 Diagnóstico de Falhas  Atualização, Cobertura, Erros do Mapa
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Perguntas Variadas

Problema Solução

O relógio adianta ou atrasa uma hora frequente-
mente.

A configuração do relógio é atualizada automaticamente baseada na localização do GPS.

 Â Unidades e Hora   P.50

A bateria do veículo foi desconectada ou descar-
regou e o sistema de navegação está solicitando 
um código.

Pressione e segure o botão  (Liga/Desliga) por dois segundos. O sistema deve reativar. Se o 
sistema não for reativado, leve seu veículo a uma Concessionária Autorizada Honda no Território 
Nacional.

 Â Inserindo o Código de Segurança   P.221

Como alterar o idioma da interface? Selecione HOME. Selecione Configurações > Sistema > Idioma e selecione o idioma desejado 
para o idioma do sistema.

Consulte o Manual de Proprietário.

Visor, Acessórios

Problema Solução

A tela aparece fraca ao ligar o veículo em clima 
frio.

Isso é normal. A tela ficará mais clara após alguns minutos.

 Diagnóstico de Falhas  Visor, Acessórios
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Câmera de Ré

Problema Solução

Ao mudar de marchas, a exibição da imagem da 
câmera de ré multivisão demora a aparecer.

Isso é normal. Ao engatar ou desengatar a marcha a ré, você pode observar um intervalo enquanto a 
imagem da tela muda entre a tela do sistema de navegação e a imagem da câmera de ré multivisão.

A imagem da câmera de ré está muito escura ou 
muito clara. Como ajustar o brilho da tela?

Durante a exibição da imagem da câmera, pressione o botão  (Modo da tela) para aumentar 
ou diminuir o brilho da tela.

Este ajuste não altera o brilho da tela do sistema de navegação.

 Â Configuração da Câmera de Ré   P.208

 Diagnóstico de Falhas  Câmera de Ré
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Mensagens de Erro

CD Player

Mensagem de Erro Causa Solução

Bad Disc

Ver o manual do usuário

CD sujo Limpe o CD.

Condensação no CD Reproduza o CD após algum tempo.

CD riscado ou deformado Não utilize CDs riscados ou deformados.

CD colocado com a parte superior 
para baixo

Insira o CD com a etiqueta para cima.

CD não suportado Insira um CD compatível com o sistema.

 Â CDs Recomendados   P.137
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iPod®/Dispositivo USB

Mensagem de Erro Causa Solução

The connected USB device has 
a problem.

See Owner’s Manual

Ocorre um erro no conector USB. • Desconecte o iPod® ou o dispositivo USB do conector USB e reconecte-os.
• Desligue o sistema de áudio e ligue-o novamente, pressionando o Botão 

(Liga/Desliga).

• Gire o interruptor de ignição para a posição DESLIGADA 0  e em seguida, 

gire-o para a posição LIGADA II  ou para a posição ACESSÓRIOS I .
Se o erro persistir, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território 
Nacional.

O iPod® não pode ser autenticado.

Um dispositivo com um formato 
não suportado está conectado.

Verifique o formato suportado do dispositivo USB.

A versão do iPod® não é supor-
tada.

Atualize seu iPod® para a versão mais recente.

O dispositivo conectado não é 
compatível com o conector USB.

Conecte um dispositivo compatível com o conector USB.

 Â Dispositivos USB   P.143

Unplayable File Os arquivos no dispositivo USB não 
são compatíveis.

Verifique os arquivos compatíveis.

O formato dos arquivos não é 
apropriado.

Altere o formato dos arquivos de música.

Erro de direitos autorais Arquivos WMA e ACC protegidos por gerenciamento digital de direitos auto-
rais (DRM) não podem ser reproduzidos.

 Mensagens de Erro  iPod®/Dispositivo USB
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Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free

Mensagem de Erro Causa Solução

Unable to pair with your 
device.

Please try again.

O sistema falha ao conectar o 
dispositivo ao Bluetooth®.

• Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada no seu dispositivo 
compatível com Bluetooth®. Para mais detalhes, verifique o manual do 
dispositivo compatível com Bluetooth®.

• Tente parear o dispositivo Bluetooth® novamente.
 Â Pareando um Telefone   P.167

Se o problema persistir, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no 
Território Nacional.

Unable to add smartphone.

Please check the settings in your 
smartphone.

As configurações no telefone não 
estão corretas.

Certifique-se de que as configurações do telefone estão ajustadas para permitir 
a conexão Bluetooth®.

Unable to import phonebook.

Please try again later.

Seu telefone não é compatível 
com a Sincronização Automática 
do Telefone.

Verifique se o telefone é compatível com a Sincronização Automática do 
Telefone.

Para verificar a compatibilidade do telefone, por favor consulte uma Conces-
sionária Autorizada Honda no Território Nacional.

 Mensagens de Erro  Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free
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Android/Aplicativos

Mensagem de Erro Solução

Unfortunately, **** has 
stopped.*1

Um erro ocorreu com o aplicativo, selecione OK na tela para fechar o aplicativo. A menos que seja um erro fatal, 
voltará ao normal se iniciar o aplicativo novamente.

Se não retornar ao normal mesmo após a inicialização do aplicativo, pressione e segure o botão  (Liga/Desliga) 
para reiniciar de forma forçada. Se ainda não voltar ao normal, será necessário executar o Restaurar dados de 
fábrica.

 Â Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão   P.58

**** is not responding.

Would you like to close it?*1

Aplicativo está em condição ocupado.

Selecione Aguarde se puder aguardar por uma resposta do aplicativo um pouco mais demorada. Se não obtiver 
resposta mesmo se aguardar, selecione OK para fechar o aplicativo e iniciá-lo novamente. Quando não retornar 
ao normal, pressione e segure o botão  (Liga/Desliga) para reiniciar de forma forçada. Será necessário executar o 
Restaurar dados de fábrica.

 Â Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão   P.58

Security warning Ocorre se abrir o navegador quando os dados do sistema são mais antigos que a informação dos dados do certifi-
cado. Também ocorre quando está em uma área onde a recepção do GPS está indisponível ou a configuração do 
GPS da configuração do Android está desligado.

• Ligue a configuração do GPS da configuração do Android.
• Vá para uma área onde a recepção do GPS esteja disponível.

 Â Configurações do Android   P.75

*1: Os caracteres variáveis **** mudarão dependendo de onde ocorrer o erro.

Se ocorrer um erro durante a utilização do sistema de áudio ou aplicativos, a tela exibirá as seguintes mensagens de erro. Se não for possível 
apagar a mensagem de erro, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

 Mensagens de Erro  Android/Aplicativos
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Inicialização do Sistema

O sistema de navegação deve ser inicializado 
se a alimentação do sistema de navegação 
for interrompida por algum motivo (por 
exemplo, a bateria for desconectada).

Inserindo o Código de 
Segurança

Seu número de série e o código de segurança 
podem ser obtidos em uma Concessionária 
Autorizada Honda.

1. Gire o interruptor de ignição para a po-
sição LIGADA II , e em seguida, ligue o 
sistema de áudio.

2. Pressione e segure o botão  (liga/desli-
ga) do sistema de áudio por mais de dois 
segundos.
X O sistema é reativado quando a uni-
dade de controle de áudio estabele-
cer uma conexão com a unidade de 
controle do veículo. Se a unidade de 
controle não reconhecer a unidade do 
sistema, consulte uma Concessionária 
Autorizada Honda para inspecionar a 
unidade de áudio.

Tela de Confirmação de Início

A tela de Confirmação de Início é exibida 
quando a inicialização for completada com 
sucesso. Ela é exibida sempre que você ligar 
seu veículo. Selecione OK para continuar.

Concluído
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Sistema GPS

Os sinais recebidos dos satélites de GPS são 
extremamente fracos (menos de um milio-
nésimo da capacidade de uma estação FM 
local) e requer uma visão desobstruída do céu.

A antena do GPS localiza-se no painel de 
instrumentos. A recepção do sinal pode ser 
facilmente interrompida ou interferida por:

• Películas de proteção solar metalizadas 
nos vidros dianteiros e laterais 

• Telefones móveis, PDAs ou outros dispo-
sitivos eletrônicos nos compartimentos 
ou soltos no painel de instrumentos

• Equipamentos de partida remota ou siste-
mas de rastreamento de veículos montados   
“escondidos” perto da unidade de 
navegação

• Dispositivos eletrônicos de áudio perto 
da unidade de navegação

• Árvores, edifícios altos, passagens eleva-
das ou fiação elétrica suspensa.

O GPS é operado pelo Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos. Por motivos de 
segurança, há algumas inexatidões cons-
truídas no GPS que o sistema de navegação 
precisa compensar constantemente. Isso 
pode causar erros de posição ocasionais até 
erros de centenas de metros.

Cálculo do Endereço

O ícone de destino mostra apenas a localiza-
ção aproximada de um endereço de destino.  
Isso ocorre se um número de endereços 
possíveis for diferente do número atual de 
endereços do quarteirão. Por exemplo, o 
endereço 1425 em um quarteirão 1400 com 
100 endereços possíveis (por que ele é segui-
do de um quarteirão 1500) será exibido no 
quarto inferior do quarteirão pelo sistema. Se 
houver apenas 25 dos endereços atuais do 
quarteirão, a localização atual do endereço 
1425 será no final do quarteirão.

Banco de Dados

O banco de dados do mapa digitalizado 
reflete as condições  existentes em diver-
sos pontos antes de sua produção. De 
acordo com seu banco de dados pode 
conter dados ou informações incorretos  
ou incompletos devido ao tempo que 
passou, construções de vias, mudança nas 
condições, ou outras causas.

Por exemplo, alguns locais/pontos de re-
ferência podem estar faltando ao serem 
procurados no banco de dados, pois o 
nome pode ter sido escrito errado, o local 
foi colocado na categoria incorreta ou 
ele(s) ainda não está(ão) no banco de da-
dos. Isso também ocorre com delegacias, 
hospitais e outras instituições públicas.  
Não confie no sistema de navegação 
se precisar de reforço da lei ou serviços  
hospitalares. Sempre verifique com fontes 
de informação locais.

Limitações do Sistema
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O banco de dados não inclui, analisa, pro-
cessa, considera ou reflete nenhuma das 
categorias de informação:

• Qualidade ou segurança da vizinhança
• Densidade populacional
• Disponibilidade ou proximidade de re-

forço da lei
• Emergência, resgate, médico ou outra 

assistência
• Trabalhos de construção, zonas ou 

perigos
• Fechamento de vias ou faixas
• Restrições legais (como tipo veicular, 

peso, carga, altura e restrições de ve-
locidade)

• Declive ou degrau na estrada
• Altura, largura, peso ou outros limites 

de pontes
• Facilidades de segurança de trânsito
• Eventos especiais
• Características ou condições do pavimen-

to. Todos os esforços têm sido feitos para 
verificar a precisão do banco de dados. O 
número de imprecisões aumenta quanto 
mais tempo você ficar sem atualizar o 
banco de dados do mapa.

 Â  Obtendo a Atualização dos 
Dados de Navegação   P.224

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. não 
assume nenhuma responsabilidade por 
qualquer incidente que tenha sido resulta-
do de erro no programa ou alterações nas 
condições não notificadas acima.

 Limitações do Sistema  Banco de Dados
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Assistência ao Consumidor

Resolução de Problemas

Se acontecer algum problema específico 
que não puder ser resolvido, consulte as 
seguintes fontes:

• Para problemas do sistema de navega-
ção:

 Â Diagnóstico de Falhas   P.209

Ou, entre em contato com a sua Conces-
sionária Autorizada Honda no Território 
Nacional.

• Para assuntos relacionados ao trânsito
 Â Trânsito   P.211

• Para relatar problemas com o banco de 
dados ou locais/pontos de referência.

• Serviço de Atendimento ao Cliente Hon-
da Automóveis.

Relatando Erros

• Para erros do ícone de posição do veículo, 
mensagens de erro na tela ou outros 
erros relacionado ao GPS:

 Â Diagnóstico de Falhas   P.209

 Â Limitações do Sistema   P.222

Informações de Contato da 
Central de Atendimento ao 
Cliente Honda Automóveis

Entre em contato com a sua Concessionária 
Autorizada Honda no Território Nacional.

Visita à sua Concessionária 
Autorizada Honda no 
Território Nacional

Se os recursos disponíveis  não responderem  
suas dúvidas, consulte uma Concessionária  
Autorizada Honda no Território Nacional. 
Identifique o problema específico (por 
exemplo, erros que ocorrem ao inserir um 
endereço específico, ao conduzir por uma 
certa rodovia ou somente quando estiver 
frio) assim o técnico em serviço pode re-
portar o problema à fábrica para encontrar 
uma solução.

Seja paciente, o técnico em serviço pode 
não estar familiarizado com seu problema 
específico.

Cobertura do Mapa

O sistema de navegação contém a cobertura 
de mapas para a região da América do Sul.

Obtendo a Atualização dos 
Dados de Navegação

A Honda está atualizando continuamente o 
sistema de navegação.

O software do sistema de navegação é ge-
ralmente atualizado anualmente.

Entre em contato com a sua Concessionária 
Autorizada Honda no Território Nacional 
para mais informações relacionadas às 
atualizações disponíveis do programa para 
o seu veículo.

Informações de Trânsito

As informações de trânsito atualizadas con-
tinuamente estão disponíveis em grandes 
regiões metropolitanas.
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Informação Legal

Contrato do Usuário

 � TERMOS DO USUÁRIO FINAL

O conteúdo oferecido ("dados") é licenciado, 
de venda proibida. Ao abrir este pacote ou 
instalar, copiar ou, de outra forma, usar os 
dados, você concorda em estar vinculado aos 
termos deste contrato. Se você não concordar 
com os termos deste contrato, você não terá 
permissão para instalar, copiar, usar, revender 
ou transferir os dados. Se você quiser rejeitar 
os termos deste contrato e não tiver instalado, 
copiado ou usado os dados, você precisa entrar 
em contato com o seu revendedor ou com a 
HERE North America, LLC (conforme definido 
abaixo) em até 30 (trinta) dias após a data da 
compra, para obter o reembolso do valor pago.  
Para entrar em contato com a HERE, acesse 
www.here.com.

Os dados são oferecidos somente para uso 
pessoal e interno, e não poderão ser reven-
didos.  Eles estão protegidos por direitos 
autorais e estão sujeitos aos seguintes ter-
mos (este "contrato de licença do usuário 
final") e às condições acordadas por você, 
de um lado, e pela HERE e os licenciadores 
da empresa (incluindo os licenciadores e 
fornecedores), de outro lado. 

Para os fins destes termos: "HERE" significa 
(a) HERE North America, LLC, com relação 
aos dados das Américas e/ou região da Ásia-
Pacífico e (b) HERE Europe B.V., para dados 
da Europa, Oriente Médio e/ou África.

Os dados incluem algumas informações 
e conteúdos relacionados, oferecidos sob 
licença por terceiros à HERE, e estão sujeitos 
aos termos aplicáveis do fornecedor e notifi-
cações de direitos autorais estabelecidos na 
seguinte URL: http://corporate.navteq.com/
supplier_terms.html.

 � TERMOS E CONDIÇÕES

Limitações da licença sobre o uso: Você con-
corda que a sua licença para usar estes dados 
é limitada e condicionada ao uso somente para 
fins pessoais e não comerciais, e não para fins 
de bureau de serviços, compartilhamento de 
tempo ou outras finalidades semelhantes. Ex-
ceto conforme previsto neste documento, você 
concorda em não reproduzir, copiar, modificar, 
descompilar, desmontar ou fazer engenharia 
reversa de quaisquer partes desses dados, e 
não poderá transferi-los ou distribuí-los de 
qualquer forma, para quaisquer fins, exceto na 
extensão permitida pelas leis vigentes.

Limitações da licença na Transferência: 
Sua licença limitada não permite a transfe-
rência e a revenda dos dados, exceto sob 
a condição de que você possa transferir os 
dados e todos os materiais complementa-
res de modo permanente se: (a) você não 
mantiver cópias dos dados; (b) o destinatário 
concordar com os termos deste contrato de 
licença do usuário final; e (c) você transferir 
os dados da mesma forma que os adquiriu, 
transferindo fisicamente a mídia original (por 
exemplo, o CD-ROM ou DVD adquirido), 
todos os pacotes originais, todos os manuais 
e outras documentações. De forma especí-
fica, conjuntos de vários discos poderão ser 
transferidos ou vendidos como um conjunto 
completo, conforme oferecido a você, e não 
como um subconjunto deste.

Limitações adicionais da licença: Exceto 
quando você for especificamente licenciado 
pela HERE, em um contrato separado por es-
crito, e sem limitação do parágrafo anterior, 
a sua licença estará condicionada ao uso dos 
dados conforme prescrito neste contrato e 
você não poderá: (a) usar esses dados com 
quaisquer produtos, sistemas ou aplicativos 
instalados ou conectados de outra forma, 
ou em comunicação com veículos equipados 
com navegação, posicionamento, expedição, 
orientação de rotas em tempo real, gestão 
de frota ou aplicativos semelhantes; ou (b) 

http://www.here.com
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
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com, ou em comunicação com, incluindo, 
sem limitação, celulares, palmtops e com-
putadores portáteis, pagers e assistentes 
digitais pessoais ou PDAs.

Aviso: Estes dados poderão conter infor-
mações imprecisas ou incompletas devido 
à passagem do tempo, alteração das cir-
cunstâncias, fontes usadas e da natureza da 
coleta de dados geográficos abrangentes, 
sendo que qualquer uma destas poderá 
acarretar resultados incorretos.

Sem garantias: Estes dados são oferecidos 
a você "como estão" e você concorda em 
usá-los por sua conta e risco. A HERE e os 
licenciadores da empresa (e os licenciado-
res e fornecedores deles) não oferecem 
garantias ou representações de nenhum 
tipo, expressas ou implícitas, decorrentes 
da lei ou de outra forma, incluindo, entre 
outros, o conteúdo, a qualidade, a precisão, 
a totalidade, a eficácia, a confiabilidade, a 
adequação para uma determinada finali-
dade, a utilidade, o uso ou os resultados a 
serem obtidos a partir desses dados, ou que 
os dados ou o servidor não apresentarão 
interrupções ou erros.

Isenção da garantia: A HERE E OS LICEN-
CIADORES DA EMPRESA (INCLUINDO OS 
LICENCIADORES E FORNECEDORES DELES) 
RENUNCIAM A QUAISQUER GARANTIAS, 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DE QUALIDADE, 
DESEMPENHO, COMERCIABILIDADE, ADE-
QUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDA-
DE OU NÃO INFRAÇÃO. Alguns estados, re-
giões ou países não permitem determinadas 
exclusões de garantia, portanto, a exclusão 
acima poderá não se aplicar a você.

Isenção da responsabilidade: A HERE E OS 
LICENCIADORES DA EMPRESA (INCLUINDO 
OS LICENCIADORES E FORNECEDORES 
DELES) NÃO SERÃO RESPONSABILIZADOS 
POR VOCÊ EM RELAÇÃO A QUAISQUER 
RECLAMAÇÕES, DEMANDAS OU AÇÕES, 
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA 
CAUSA DA RECLAMAÇÃO, DEMANDA OU 
AÇÃO ALEGANDO QUAISQUER PERDAS, 
LESÕES OU DANOS, DIRETOS OU INDIRE-
TOS, QUE PODERÃO RESULTAR DO USO OU 
POSSE DESTES DADOS; OU POR QUAISQUER 
PERDAS DE LUCRO, RECEITA, CONTRATOS 
OU ECONOMIAS, OU QUAISQUER OUTROS 
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, 
ESPECIAIS OU CONSEQUÊNCIAIS DEVIDO 
AO SEU USO OU INCAPACIDADE DE USAR 
ESSES DADOS, QUAISQUER DEFEITOS 
NESTES DADOS OU A VIOLAÇÃO DESSES 
TERMOS OU CONDIÇÕES, INDEPENDEN-

TEMENTE DE SER UMA AÇÃO EM CON-
TRATO, ILÍCITA OU ESTAR BASEADA EM 
UMA GARANTIA, MESMO SE A HERE OU 
OS LICENCIADORES DA EMPRESA TIVEREM 
SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE 
DE TAIS DANOS. Alguns estados, regiões ou 
países não permitem determinadas exclusões 
de responsabilidade ou limitações de danos, 
portanto, o parágrafo acima poderá não se 
aplicar a você.

Controle de exportação: Você concor-
da em não exportar, de nenhum lugar, 
nenhuma parte dos dados ou nenhum 
produto direto deste, exceto se estiver em 
conformidade com todas as licenças e apro-
vações exigidas segundo as leis, normas e 
regulamentações de exportação aplicáveis, 
incluindo, sem limitação, as leis, normas e 
regulamentações administradas pelo Depar-
tamento de Controle de Ativos Estrangeiros 
do Departamento de Comércio dos EUA e 
da Secretaria da Indústria e Segurança do 
Departamento de Comércio dos EUA. Na 
medida em que essas leis, normas ou regu-
lamentos de exportação proibirem a HERE 
de cumprir com quaisquer das obrigações 
estabelecidas por meio deste instrumento 
para entrega ou distribuição de dados, essa 
falha será desculpada e não constituirá uma 
violação do presente contrato.

 Informação Legal  Contrato do Usuário
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Contrato integral: Estes termos e condições 
constituem o contrato integral entre a HERE 
(e os licenciadores da empresa, incluindo 
os licenciadores e fornecedores deles) e 
você, relacionado ao assunto em questão, 
e substitui, na totalidade, todos e quaisquer 
contratos orais ou por escrito anteriormente 
existentes entre as partes com relação ao 
assunto em questão.

Autonomia das cláusulas: Você e a HERE 
concordam que, se qualquer parte deste 
contrato for considerada ilegal ou inexequí-
vel, a então parte será excluída e o restante 
do contrato será considerado em total vigor 
e efeito.

Lei vigente: Os termos e as condições acima 
serão regidos pelas leis do estado de Illinois 
(dados das Américas e/ou região da Ásia-Pa-
cífico) ou dos Países Baixos (dados da Europa, 
Oriente Médio e África), sem causar efeito 
a (i) conflitos de disposições legais, ou (ii) 
Convenção das Nações Unidas sobre os Con-
tratos de Compra e Venda Internacional de 
Mercadorias, que é expressamente excluída.  
Para todas e quaisquer disputas, reclamações 
e ações decorrentes ou em conexão com 
os dados ("reclamações"), você concorda 
em se submeter à jurisdição pessoal (a) do 
Estado de Illinois para reclamações relativas 
aos dados das Américas e/ou região Ásia-

Pacífico oferecidos a você neste documento, 
e (b) dos Países Baixos para dados da Europa, 
Oriente Médio e/ou África oferecidos a você 
por meio deste.

Usuários finais públicos: Se os dados 
estiverem sendo adquiridos por ou em 
nome do governo dos Estados Unidos ou 
de quaisquer outras entidades buscando ou 
exercendo direitos semelhantes aos direitos 
habitualmente reivindicados pelo governo 
dos Estados Unidos, estes dados serão um 
"item comercial", conforme definido no 
regulamento 48 do Código das Regula-
mentações Federais de 2.101 dos Estados 
Unidos (Code of Federal Regulations, CFR) 
("FAR"), e serão licenciados de acordo com 
este contrato de licença do usuário final, e 
cada cópia dos dados oferecidos ou, de ou-
tra forma, informados, precisa ser marcado 
e incorporado conforme adequado com o 
seguinte: "notificação de uso", e ser tratada 
de acordo com esta notificação:

NOTIFICAÇÃO DE USO

NOME DO CONTRATANTE (FABRICANTE/
FORNECEDOR):

HERE

ENDEREÇO DO CONTRATANTE 
(FABRICANTE/FORNECEDOR):

425 West Randolph Street, Chicago, IL 
60606.

Estes dados são um item comercial conforme 
definido no regulamento FAR 2.101 e estão 
sujeitos ao contrato de licença do usuário 
final, em que estes dados foram oferecidos.

© 1987-2013 HERE. Todos os direitos reser-
vados. Se o escritório contratante, agência 
do governo federal ou qualquer representan-
te federal se recusar a usar as informações 
aqui oferecidas, o escritório contratante, 
agência do governo federal ou qualquer 
representante federal precisa notificar a 
HERE antes de buscar direitos adicionais ou 
alternativos para os dados.

© 1987-2013 HERE. Todos os direitos re-
servados.
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