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

As unidades Oregon funcionam 
com duas pilhas AA. Utilize 
pilhas alcalinas, de NiMH ou de 
iões de lítio. Utilize pilhas pré-
carregadas de NiMH ou de lítio 
para obter os melhores resultados. 
As pilhas alcalinas normais não 
são recomendadas para as unidades 
Oregon 550 quando utiliza a função 
de câmara.

Para instalar as pilhas:
1. Levante a lingueta e retire a 

tampa do compartimento da pilha

Lingueta
Tampa	do		

compartimento	da	pilha

Capa	contra	intempéries
2. Coloque as pilhas, observando a 

polaridade correcta.
3. Reponha a tampa do 

compartimento da pilha e 
empurre a lingueta para baixo.

Para seleccionar o tipo de 
pilhas:
1. Toque em Configuração > 

sistema > Tipo de pilha.
2. Seleccione Alcalina, Lítio,  

ou NiMH.



Manual	de	Início	Rápido	da	série	Oregon	 �

Aviso
Retire as pilhas quando não 
pretender utilizar o Oregon durante 
vários meses. Os dados armazenados 
não se perdem ao retirar as pilhas.

Para ligar ou desligar o Oregon:
1. Para ligar o Oregon, prima .
2. Para desligar o Oregon, prima e 

mantenha premido o botão .

Para ajustar o nível da  
retro-iluminação:
1. Com o Oregon ligado, prima e 

liberte rapidamente .
2. Toque em  ou  para ajustar 

o nível de brilho.

Para bloquear ou desbloquear 
o ecrã:
1. Prima e liberte rapidamente .
2. Toque em Bloquear ecrã  

(ou Desbloquear ecrã).

Para adquirir sinais de satélite 
GPs:
1. Dirija-se para uma área aberta, 

afastada de edifícios altos e 
árvores.

2. Ligue o Oregon. A aquisição de 
sinais de satélite pode demorar 
alguns minutos.

As barras  no menu principal 
indicam a potência do sinal de 
satélite. Quando as barras estiverem 
verdes, o Oregon adquiriu sinais de 
satélite.

Para utilizar o mapa:
1. Toque em Mapa. A sua 

localização actual é indicada por 
um marcador de localização .

2. Toque em  ou  para 
aumentar o zoom.

3. Toque e arraste o ecrã para obter 
uma panorâmica do mapa.



�	 Manual	de	Início	Rápido	da	série	Oregon

Para abrir a página da bússola:
 Toque em Bússola.
O ponteiro de rumo aponta para 
o seu destino independentemente 
da direcção na qual se está a 
movimentar. Se o ponteiro do rumo 
apontar para o topo da bússola, 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.

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

Para calibrar a bússola 
electrónica:
1. No exterior, mantenha o Oregon 

nivelado e afaste-se de objectos 
que influenciem os campos 
magnéticos, tais como carros, 
edifícios e cabos eléctricos.

2. Toque em Configuração > 
Direcção > Prima para começar 
a calibração da bússola.

3. Toque em iniciar e siga as 
instruções no ecrã.
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Para rever informações 
detalhadas sobre um ponto  
do mapa:
1. Toque na localização que 

pretende rever.
2. Toque no botão de informações 

no topo do ecrã.

Para marcar a sua posição 
actual como um ponto de 
passagem:
1. Toque em Marcar Ponto de 

passagem.
2. Toque em Guardar e Editar. 
3. Seleccione o atributo que 

pretende alterar.
4. Toque nas letras, números  

ou símbolos para efectuar  
as alterações.

5. Toque em  (excepto 
quando alterar um símbolo). 
Se necessário, altere outros 
atributos.

6. Toque em  para eliminar as 
alterações.

Para editar um ponto de 
passagem:
1. Toque em Gestor de pontos de 

passagem.
2. Toque no ponto de passagem.
3. Seleccione o atributo que 

pretende alterar.
4. Toque nas letras, números  

ou símbolos para efectuar  
as alterações.

5. Toque em  (excepto 
quando alterar um símbolo). 
Se necessário, altere outros 
atributos.

6. Toque em  para eliminar as 
alterações.

Para reposicionar um ponto de 
passagem para a sua posição 
actual:
1. Toque em Gestor de pontos de 

passagem.
2. Seleccione o ponto de passagem 

que pretende reposicionar.
3. Toque em Reposição Aqui.
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Para navegar para um destino 
com a função Para Onde?:
Utilize a página Para Onde? para 
navegar para os pontos de passagem 
guardados, introduzir coordenadas, 
encontrar pontos de interesse e muito 
mais.
1. Toque em Para Onde?
2. Toque numa categoria.
3. Seleccione para onde pretende 

navegar.
4. Toque em ir. Uma linha colorida 

indica o seu percurso.
5. Toque em  > Bússola.
6. Utilize a bússola para navegar 

para o seu destino.

Para navegar para um ponto no 
mapa:
1. Toque em Mapa.
2. Toque no ponto no mapa.
3. Toque no botão de informações 

no topo do ecrã.
4. Toque em ir >  > Bússola.

5. Utilize a bússola para navegar 
para o seu destino.

Para parar a navegação, toque em 
Para Onde? > Parar a navegação.

Para criar e navegar uma nova 
rota:
1. Toque em Planificador de  

Rotas > <Criar Rota> > <selecc 
1º ponto> para seleccionar um 
ponto de partida.

2. Toque numa categoria.
3. Toque no primeiro item na rota.
4. Toque em Usar > <selecc Próx. 

Ponto>.
5. Repita até a rota estar concluída.
6. Toque em  para guardar a 

rota.
7. Toque em  > Para Onde? > 

Rotas para navegar na rota.

Para gravar os seus trajectos:
1. Toque em Configuração >  

Trajectos > Registo de 
trajectos.
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2. Toque em Não Gravar; Gravar, 
Não mostrar; ou Gravar, 
Mostrar no mapa.

Se seleccionar Gravar, Mostrar no 
mapa, o seu trajecto será indicado 
na página de mapa com uma linha 
tracejada.

Para limpar o trajecto actual:
 Toque em Configuração > 

Repor > Eliminar Trajecto 
Actual > sim.

Visite www.garmin.com para 
obter documentação e informações 
adicionais.

Para ligar o Oregon ao 
computador:
1. Levante a capa contra 

intempéries na parte inferior  
do Oregon.

2. Introduza a ficha mais pequena 
do cabo USB na ficha mini USB.

3. Ligue a outra extremidade do 
cabo a uma porta USB do seu 
computador.

www.garmin.com


Para obter as mais recentes actualizações gratuitas (excepto dados do mapa), 
ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da 

Garmin em www.garmin.com.
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