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Começar 

Ao utilizar o software de navegação pela primeira vez, o processo de configuração 
inicial é iniciado automaticamente. Faça o seguinte: 

 Selecione o idioma do programa. Se o seu idioma preferencial não aparecer no 

ecrã, toque em  /  ou arraste a lista para cima ou para baixo com o 

dedo para ver todos os idiomas disponíveis. Toque em  para 

selecionar o seu idioma preferencial. Toque em  para confirmar 
a sua seleção e prosseguir para a página seguinte. 

 Leia o Acordo de licença de utilizador final de Software e Base de Dados e toque 

em  caso concorde com os termos de utilização. 

 Neste momento, é-lhe perguntado se pretende permitir que o software recolha 
informações de utilização e registos de GPS que podem ser utilizados para melhorar 

a aplicação, a qualidade e a cobertura dos mapas.  Toque em 
para permitir o envio de estatísticas anónimas ou desativar esta função. 

 O Assistente de configuração é iniciado. Toque em  para 
continuar. 

 Selecione o perfil do idioma para o guia por voz. Se o seu idioma preferencial não 
aparecer no ecrã, percorra a lista para ver os perfis de idiomas disponíveis. Toque em 
qualquer item da lista para ouvir uma pequena amostra de voz. Toque em 

para confirmar a sua seleção e prosseguir para a página 
seguinte. 
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Começar 

 Defina as suas opções de formato de hora e de unidades conforme desejar. 

Toque em  para confirmar as suas preferências. 

 Defina as suas opções de planeamento do trajeto conforme desejar. Toque em 

 para confirmar as suas preferências. 

 A configuração inicial foi concluída. Toque em . 

A aplicação é iniciada. 
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Ecrã de arranque: o menu Navegação 

Após a configuração inicial e sempre que o software for iniciado, o menu Navegação 
aparece. Tem as seguintes opções: 

• Toque em  para selecionar o seu destino, introduzindo
um endereço ou selecionando um local de interesse, uma localização no
mapa ou um dos seus Destinos favoritos. Pode também procurar os destinos
recentes no Histórico inteligente ou através das respetivas coordenadas.

• Toque em  para apresentar os parâmetros de trajeto. 
Pode ver o trajeto na sua totalidade no mapa. Pode ainda efetuar ações
como editar ou cancelar o trajeto, definir um ponto de partida, escolher
trajetos alternativos, evitar partes do trajeto, simular a navegação ou
adicionar o destino aos Favoritos.

• Toque em  para simular os trajetos ou para executar 
aplicações adicionais.

• Toque em  para personalizar a forma como o software de navegação 
funciona.

• Toque em  para começar a navegar no mapa. 

• Toque em  para terminar a navegação e sair do software. 
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Menu Destino 

No menu Navegação, toque em . O menu Destino apresenta as 
seguintes opções: 

• Toque em  para especificar um endereço como destino. 

• Toque em  para selecionar um local de interesse como seu destino. 

• Toque em  para navegar para uma localização selecionada no mapa. 

• Toque em  para escolher da lista dos seus destinos favoritos. 

• Toque em  ou em  para navegar para o destino recente 
apresentado no botão.

• Toque em  para escolher da lista de todos os destinos recentes. 

• Toque em  para outros métodos de pesquisa. 
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Navegar até um endereço 

No menu Navegação, toque em  e depois em . Por 
predefinição, o ecrã sugere a cidade onde se encontra. 

 Se necessário, altere o país. Toque no botão com o nome do país que pretende. 

1. Utilize o teclado para introduzir o nome do país.

2. Após introduzir alguns caracteres, é apresentada uma lista de países que
correspondem à pesquisa. Toque no país que pretende.

 Se necessário, altere a cidade. Toque no botão com o nome da cidade e utilize o 
teclado para introduzir o resto do nome. Enquanto escreve, o nome da cidade mais 
provável é apresentado. Tem as seguintes opções: 

• Toque em  para selecionar a cidade que é apresentada no campo de 
entrada.

• Toque em  para corrigir a sua entrada. 

• Toque em  para navegar na lista de localidades que 
correspondem à sua introdução. Selecione uma localidade da lista.
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Navegar até um endereço 

 Introduzir o nome da rua: 

1. Toque em . 

2. Utilize o teclado para introduzir uma parte do nome da rua.

3. Toque em  para selecionar a rua no campo de entrada ou toque em 

 para navegar para a lista de todas as ruas que 
correspondem à sua pesquisa. Selecione uma rua da lista. 

 Introduzir o número da casa: 

1. Toque em . 

2. Utilize o teclado para introduzir o número da casa.

3. Toque em  para terminar de inserir o endereço. 

 O mapa aparece com o destino selecionado no centro. Toque noutra localização 

no mapa, se necessário, e toque em  para confirmar o destino. 

 Após um breve resumo dos parâmetros de trajeto, o mapa é apresentado com a 

totalidade do trajeto. Aguarde alguns segundos ou toque em 
para dar início à navegação. 
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Pesquisa rápida 

Com a ajuda da Pesquisa rápida, pode procurar uma localização junto a um Local de 
interesse conhecido. Procure pelo Local primeiro através do nome e, em seguida, 
procure o destino no mapa. Faça o seguinte (a partir do menu Navegação): 

 Toque em . 

 Toque em . 

 Comece por introduzir o nome do Local de interesse no teclado virtual. 

 Depois de introduzir algumas letras, toque em  e selecione 
o Local da lista de nomes de locais correspondente.

Navegue pela lista, se necessário, destaque o Local desejado e toque em 

. 

 Verifique os detalhes do local e depois toque em . 

 É apresentada uma vista superior do mapa com o Local selecionado ao centro. 
Navegue no mapa e toque na localização que pretender definir como destino. O 
cursor vermelho irá aparecer onde tocar. 

 Toque em . 

 Após um breve resumo dos parâmetros de trajeto, o mapa aparece com o destino 
selecionado ao centro. O trajeto é calculado automaticamente. Toque em 

 e comece a navegar. 
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Navegar para um local de interesse 

No ecrã do mapa, toque em para voltar ao menu 

Navegação. No menu Navegação, toque em e depois em 

. São apresentadas as seguintes categorias de pesquisa predefinidas: 

• Toque em  para obter uma lista de bombas de
gasolina ao longo do trajeto ou, se impossível, próximas da sua posição atual
ou da última posição conhecida.

• Toque em  para obter uma lista de parques de
estacionamento perto do destino ou, se impossível, próximos da sua posição
atual ou da última posição conhecida.

• Toque em  para obter uma lista de restaurantes ao 
longo do trajeto, próximos da sua posição atual ou da última posição
conhecida.

• Toque em  para obter uma lista de opções de
alojamento perto do destino, próximas da sua posição atual ou da última
posição conhecida.

Pode também tocar em  e pesquisar um local a partir do seu nome. 

Se nenhuma das opções anteriores for adequada, toque em  para encontrar 
um local de interesse nas seguintes localizações: 

PORTUGUÊS



9 

• Toque em  para pesquisar próximo da posição atual 
ou, se impossível, próximo da última posição conhecida.

• Toque em  para pesquisar um local numa cidade 
selecionada.

• Toque em  para pesquisar um local próximo do 
destino do trajeto ativo.

• Toque em  para pesquisar ao longo do trajeto ativo 
e não próximo de um determinado local. Isto é útil caso pretenda procurar
bombas de gasolina ou restaurantes próximos, ou um local para descansar
mais tarde que exija apenas um desvio mínimo.
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Um exemplo de navegação para um local de interesse 

Exemplo: para encontrar um parque próximo do seu destino, faça o seguinte 
(começando no menu Navegação): 

 Toque em . 

 Toque em . 

 Toque em . 

 Toque em . 

 É apresentada a lista de categorias de locais. Toque em  ou passe o dedo 

para procurar na lista e depois toque em . 

 Toque em  para procurar em toda a categoria ou toque em 

 para filtrar a sua pesquisa. 

 Toque em qualquer um dos itens da lista. 

Verifique os detalhes e a localização do local e depois toque em 

. 

 Após um breve resumo dos parâmetros de trajeto, o mapa é apresentado com a 

totalidade do trajeto. Aguarde alguns segundos ou toque em 
para dar início à navegação. 
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O Ecrã do mapa 

O Ecrã do mapa é o ecrã do software mais importante e utilizado com mais 
frequência. O Marcador de veículo (blue arrow por predefinição) representa a sua 
posição atuale orange line mostra o trajeto recomendado. Existem botões e campos 
de dados no ecrã para auxiliar a navegação. Durante a navegação, o ecrã mostra as 
informações do trajeto. 

• No cimo do ecrã, irá ver o cabeçalho e os números de casa à esquerda e à
direita, caso não tenha selecionado um destino. Ao navegar num trajeto, irá
ver a próxima manobra e a próxima rua/estrada no seu trajeto. Toque em
qualquer um deles para abrir o itinerário do trajeto.

• Toque em  para abrir o Menu de utilização rápida com uma seleção 
de funcionalidades úteis à navegação.

• Toque em qualquer local do ecrã para explorar o mapa em redor da posição
atual. Irão surgir alguns botões de controlo do mapa adicionais.

• Toque em  para abrir os três campos de dados no
mapa. Toque em qualquer um deles para suprimir os restantes. Valores
predefinidos da navegação (podem ser alterados nas Opções de Mapa):

• a distância restante para o destino,

• o tempo restante da viagem, e 

• o tempo estimado de chegada ao destino. 

• Toque em  para abrir o menu Navegação. 
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Menu "Mais" 

O menu "Mais" disponibiliza várias aplicações adicionais. No menu Navegação, toque 

em . 

• : Visite www.naviextras.com para obter conteúdos adicionais, tais 
como novos mapas ou marcos 3D e aplicações úteis. 

• : Aceda ao Visualizador de imagens. 

• : Aceda ao Conversor de unidades. 

• : Aceda ao conversor de tamanho de vestuário. 

• : Aceda à aplicação da calculadora científica. 

• : Aceda ao monitor de consumo de combustível. 

• : Aceda às horas de nascer e pôr do sol. 

• : Aceda aos registos de trajeto e de viagens guardadas. 

• : Aceda a informações do país, tais como limites de velocidade, nível 
de alcoolemia no sangue permitidos ou equipamentos obrigatórios. 
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• : Execute a Demonstração e aceda a simulações de trajeto para 
saber como funciona a navegação, leia o Acordo de licença de utilizador final 
de Software e Base de Dados ou consulte o mapa e outros conteúdos da 
aplicação. 

PORTUGUÊS
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Menu Opções 

No menu Navegação, toque em . O menu Opções inclui as seguintes opções 
(percorra a lista para ver tudo): 

• : Ajuste os diferentes volumes de som, altere o perfil de 
guia por voz ou ative e configure os avisos. 

• : Altere os botões de função no Menu de utilização 
rápida do Ecrã do mapa. 

• : Selecione o tipo de veículo que está a conduzir, os 
tipos de estrada utilizados no planeamento do trajeto e o método de 
planeamento do trajeto. 

• : Se houver mais condutores a utilizar o Fiat Punto 
AVNdurante a navegação, as respetivas opções podem ser recordadas, 
utilizando um dos perfis de utilizador. 

• : Ajuste as definições relacionadas com o mapa: altere 
os perfis de cores diurnos e noturnos, altere o nível de zoom predefinido, 
alterne entre mapa 2D e 3D, elimine edifícios ou altere o Marcador de 
veículo. 

• : Ajuste a forma como o software o ajuda a navegar, 
com diferentes tipos de informações relacionadas com o trajeto no ecrã do 
mapa. 

• : Ative ou desative as animações de menu, selecione 
uma máscara diferente para a aplicação ou ajuste a luz de fundo do visor. 
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• : Altere o idioma do programa, o formato de hora e de 
unidades ou o fuso horário. 

• : Ative ou desative o registo de viagem automático, 
verifique o tamanho atual da base de dados de viagem. 

• : A aplicação recolhe informações de utilização e 
registos de GPS que podem ser utilizados para melhorar a aplicação e a 
qualidade e cobertura dos mapas. Aqui, pode ativar ou desativar a recolha 
destes registos. 

• : Modifique os parâmetros básicos do software 
definidos durante o processo de configuração inicial. 

• : Elimine todos os dados guardados e reponha as 
opções para as predefinições. 
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