
Série GPSMAP® 62
manual de início rápido

Para utilizar com o GPSMAP 62,  
62s, 62st, 62sc e 62stc
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Como começar
 aviso

  Consulte o guia Informações Importantes 
de Segurança e do Produto na embalagem 
do produto para avisos relativos ao produto 
e outras informações importantes.

Ao utilizar o seu dispositivo pela primeira 
vez, deverá realizar as seguintes tarefas 
para configurar o dispositivo e conhecer as 
principais funcionalidades.

1. Instalar as pilhas (página 2).
2. Ligar o dispositivo (página 3). 
3. Adquirir sinais de satélite (página 3).
4. Marcar um ponto de passagem 

(página 5).
5. Calibrar a bússola (página 6).
6. Navegar com o menu de pesquisa 

(página 8).
7. Navegar uma rota (página 8). 

obter mais informações
Vá a www.garmin.com para transferir os 
manuais mais recentes.

informações acerca das 
pilhas
O dispositivo funciona com duas pilhas 
AA. Utilize pilhas alcalinas, de NiMH ou 
de lítio. Utilize pilhas pré-carregadas de 
NiMH ou de lítio para obter os melhores 
resultados.

Colocar as pilhas
1. Retire a tampa do compartimento das 

pilhas rodando o mecanismo de fecho 
1/4 de volta para a esquerda e puxando 
a tampa para fora.

2. Coloque as pilhas, observando  
a polaridade correcta.

www.garmin.com
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3. Volte a colocar a tampa do 
compartimento das pilhas.

Para obter melhores resultados, depois de 
instalar pilhas novas, actualize o tipo de 
pilha nas definições do sistema (página 10).

Ligar e desligar o 
dispositivo
 Prima e mantenha premido . 

Definir o seu idioma 
1. Ligue a unidade.
2. Utilize o botão basculante para 

seleccionar um idioma.

adquirir sinais de satélite
Pode demorar entre 30 e 60 segundos  
a adquirir sinais. 

1. Dirija-se para uma área aberta.
2. Se necessário, ligue o dispositivo.
3. Aguarde enquanto o dispositivo procura 

satélites. 
Um ponto de interrogação pisca 
enquanto o dispositivo determina  
a sua posição. 

4. Prima rapidamente  para abrir a 
página de estado da retroiluminação.
As barras de GPS indicam a potência 
do satélite. Quando as barras estiverem 
verdes, o dispositivo adquiriu sinais de 
satélite.
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Botões

Prima e mantenha premido 
 para ligar e desligar o 

dispositivo. 
Prima rapidamente  para 
abrir a página de estado da 
retroiluminação.

FiND Prima FiND para abrir o 
menu Procurar.

MaRK Prima MaRK para guardar 
a sua posição actual como 
ponto de passagem.

QUiT Prima QUiT para cancelar ou 
regressar à página ou menu 
anteriores.

ENTER Prima ENTER para 
seleccionar opções e aceitar 
mensagens. 

MENU Prima MENU para abrir o 
menu de opções da página 
actualmente aberta. 
Prima duas vezes MENU 
para abrir o menu principal  
(a partir de qualquer página).

PaGE Prima PaGE para percorrer 
as páginas principais 
(página 5).

Botão 
basculante

Prima para cima, para 
baixo, para a direita e para 
a esquerda para seleccionar 
opções de menu e para 
mover o cursor do mapa.

iN Prima iN para aumentar 
o zoom no mapa.

oUT Prima oUT para diminuir 
o zoom no mapa.
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Pontos de passagem
Os pontos de passagem são locais que pode 
registar e guardar no dispositivo.

Criar pontos de passagem
1. A partir de qualquer página, prima 

MARK.
2. Seleccione Concluído.

Editar um ponto de passagem
Para editar um ponto de passagem, 
é necessário que já tenha criado um ponto 
de passagem.

1. A partir do menu principal, seleccione 
Gestor Pontos de Passagem.

2. Seleccione um ponto de passagem.
3. Seleccione um atributo (como nome ou 

local).
4. Introduza as novas informações.
5. Seleccione Concluído.

Eliminar um ponto de passagem
1. A partir do menu principal, seleccione 

Gestor Pontos de Passagem.
2. Seleccione um ponto de passagem. 

3. Prima Menu.
4. Seleccione eliminar > Sim.

Páginas principais
As informações necessárias para utilizar 
este dispositivo encontram-se nas seguintes 
páginas: mapa, bússola, menu principal  
e computador de viagem.

Mapa
O Ícone de posição  representa a sua 
posição no mapa. À medida que viaja, 
o ícone de posição move-se e deixa um 
registo de trajecto (rasto). Os nomes e os 
símbolos do ponto de passagem também 
são apresentados no mapa. 

alterar a orientação do mapa
1. No mapa, prima Menu.
2. Seleccione Configurar Mapa > 

Orientação.
3. Seleccione uma orientação:

• Seleccione norte no Topo para que 
o norte seja apresentado no topo da 
página.
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• Seleccione Trajecto para Cima 
para visualizar a direcção da 
viagem actual no topo da página.

• Seleccione Modo Automóvel para 
uma visualização em perspectiva.

Medir a distância
Pode mover o cursor ao longo do mapa para 
medir a distância a partir da sua posição 
actual.

1. No mapa, prima Menu.
2. Seleccione Medir distância. 

O dispositivo começa automaticamente 
a medir a partir da sua posição actual.

3. Mova o cursor até ao ponto que 
pretende medir.
A distância é apresentada no fundo da 
página.

4. Prima quiT para parar a medição.

Bússola
Ao navegar para um destino, o ponteiro 
do rumo  aponta para o seu destino, 
independentemente da direcção que está  
a tomar. Se o ponteiro do rumo apontar para 
o topo da bússola electrónica, está a viajar 
directamente em direcção ao seu destino. 
Se apontar para outra direcção, siga nessa 
direcção até que a seta aponte para o topo 
da bússola.

Calibrar a bússola

aviso
Calibre a bússola electrónica no exterior. 
Afaste-se de objectos que possam 
influenciar os campos magnéticos, como 
automóveis, edifícios ou linhas eléctricas.

nOTA: a bússola de três eixos encontra-se 
disponível apenas nos modelos GPSMAP 
62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc e 
GPSMAP 62stc.

Deve calibrar a bússola depois de percorrer 
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grandes distâncias, registar alterações 
bruscas de temperatura ou quando mudar 
as pilhas.

1. Na bússola, prima Menu.
2. Seleccione Calibrar Bússola > iniciar.
3. Siga as instruções no ecrã. 

Calibrar o altímetro barométrico
nOTA: a página registos de elevação 
encontra-se disponível apenas nos modelos 
GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 
62sc e GPSMAP 62stc.

Pode calibrar manualmente o altímetro 
barométrico se souber qual a elevação 
correcta ou pressão correcta.

1. Nos registos de elevação, prima 
Menu. 

2. Seleccione Calibrar Altímetro.
3. Siga as instruções no ecrã.

Computador de viagem
O computador de viagem apresenta a 
velocidade actual, a velocidade média,  
a velocidade máxima, o odómetro de 

viagem e outras estatísticas úteis. 

Personalizar campos de 
dados
Pode personalizar os campos de dados 
apresentados em cada página principal. 

Para descrições dos campos de dados, 
consulte o Manual do Utilizador da Série 
GPSMAP 62.

1. A partir de uma página principal, prima 
Menu.

2. Seleccione Mudar Campos de Dados.
3. Seleccione um campo de dados.
4. Prima enTeR.

acerca de trajectos
O seu dispositivo Garmin grava um registo 
de trajectos quando está em movimento. 
Pode guardar estes trajectos e navegar até 
eles posteriormente.



8 Manual de Início Rápido da Série GPSMAP 62

Navegar para um ponto 
de passagem utilizando o 
menu de pesquisa
Pode utilizar o menu de pesquisa para 
procurar rapidamente pontos de passagem, 
trajectos, rotas e coordenadas que tenha 
guardado.

1. A partir de qualquer página, prima 
FinD.

2. Seleccione Pontos de passagem.
3. Seleccione um ponto de passagem.
4. Seleccione ir.

alterar o método de 
orientação
Pode seleccionar um método de orientação 
para utilização fora da estrada, para seguir a 
estrada, ou para o alertar sempre que iniciar 
a navegação. 

1. A partir do menu principal, seleccione 
Configuração > Rotas > Método de 
Orientação.

2. Seleccione uma opção.

Criar uma rota
1. A partir do menu principal, seleccione 

Planific. de Rotas > Criar Rota > 
Selecc. 1º ponto.

2. Seleccione uma categoria.
3. Seleccione o primeiro ponto na rota.
4. Seleccione utilizar.
5. Seleccione Selecc. Próx. Ponto.
6. Repita os passos 2–5 até a rota ficar 

concluída.
Uma rota terá de conter, pelo menos, 
dois pontos.

7. Prima quiT para guardar a rota.

Navegar uma rota
1. Prima FinD.
2. Seleccione Rotas.
3. Seleccione uma rota.
4. Seleccione ir.
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Utilizar avistar e seguir
nOTA: a funcionalidade Sight ‘N Go 
encontra-se disponível apenas nos modelos 
GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 
62sc e GPSMAP 62stc.

Pode direccionar o dispositivo para um 
objecto à distância, como uma ponte, 
bloquear a direcção e navegar para o 
objecto.

1. A partir do menu principal, seleccione 
Avistar e Seguir.

2. Direccione o dispositivo para um 
objecto.

3. Seleccione Bloquear Direcção > 
Definir Percurso. 

4. Utilize a bússola para navegar para  
o objecto.

Tirar uma fotografia
Pode tirar fotografias com o GPSMAP 62sc 
e o GPSMAP 62stc.

1. A partir do menu principal, seleccione 
Câmara.

2. Coloque o dispositivo na posição 
horizontal ou vertical para alterar a 
orientação da imagem. 

3. Se necessário, prima in ou OuT para 
aumentar ou diminuir o zoom.

4. Mantenha premido o botão enTeR 
para focar.

5. Liberte o botão enTeR para tirar uma 
fotografia.

Fixar a correia de pulso
1. Coloque o laço da correia de pulso 

através da abertura da ranhura na parte 
posterior do dispositivo.

2. Atravesse a correia através do laço  
e aperte-a firmemente.
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Prender o grampo do 
mosquetão

1. Coloque o grampo do mosquetão nas 
ranhuras localizadas no suporte de 
fixação.

2. Deslize a mola até sentir que ficou fixa.

Maximizar a vida útil das 
pilhas
Utilizar a opção de poupança das 
pilhas
Utilize a opção de poupança das pilhas 
para poupar as pilhas e prolongar a vida 
útil delas.

 No menu principal, seleccione 
Configuração > ecrã > Poupança 
das pilhas > Ligado.

Diminuir a retroiluminação
Uma utilização excessiva da 
retroiluminação do ecrã pode reduzir 
significativamente a vida útil das pilhas. 
Pode ajustar o brilho da retroiluminação 
e diminuir o tempo da retroiluminação  
para maximizar a duração das pilhas.

1. Prima rapidamente  para abrir a 
página de estado da retroiluminação.

2. Utilize o botão basculante para ajustar 
o brilho.

ajustar o tempo da 
retroiluminação
1. A partir do menu principal, seleccione 

Configuração > ecrã > Tempo da 
retroiluminação.

2. Seleccione um tempo.

seleccionar o tipo de pilha
1. A partir do menu principal, seleccione 

Configuração > Sistema > Tipo de 
pilha.

2. Seleccione Alcalina, Lítio ou niMH 
recarregável.
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armazenamento de longo prazo
Se planear não utilizar o dispositivo durante 
vários meses, retire as pilhas. Os dados 
armazenados não se perdem ao retirar as 
pilhas.

Registar o dispositivo
Ajude-nos a ajudá-lo efectuando o nosso 
registo on-line hoje.

• Visite http://my.garmin.com. 
• Guarde o recibo de compra original ou 

uma fotocópia num local seguro.

Reiniciar o dispositivo
Se o ecrã ou os botões do dispositivo 
deixarem de responder, reinicie o 
dispositivo.

1. Retire as pilhas.
2. Reinstale as pilhas (página 2).
nOTA: Este procedimento não elimina os 
seus dados, nem as suas definições.

actualizar o software
1. Visite www.garmin.com/webupdater.
2. Siga as instruções no ecrã. 
nOTA: Este procedimento não elimina os 
seus dados, nem as suas definições.

Contactar a Garmin
Contacte a Assistência ao Produto Garmin 
em caso de dúvidas na utilização do 
GPSMAP. Nos EUA, aceda a www
.garmin.com/support, ou contacte a Garmin 
USA através do número de telefone (913) 
397.8200 ou (800) 800.1020.

No R.U., contacte a Garmin (Europa) Ltd. 
através do n.º de telefone 0808 2380000.

Na Europa, aceda a www.garmin.com
/support e clique em Contact Support para 
obter informação relativa a cada país, ou 
contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do 
telefone +44 (0) 870 8501241.

http://my.garmin.com
www.garmin.com/webupdater
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
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