
 

Ligar : Botão ligar/desligar na parte superior do aparelho 
Ecrã do menu principal  
Definições (1) (Configuração e definições do seu aparelho) 
Bluetooth (2) (ligação do telefone) 
Navegação (3) (passagem ao modo navegação),  
Multimédia (4) (leitura de ficheiros vídeo e áudio) 
Imagem (5) (álbum fotos) 
E-book (6) (função Ebook)  
Jogos (7)  
Ferramentas (8) (Calendário, conversor, calculadora) 

1 Definições 

1.1 Volume : Permite ajustar o volume do Gps e o volume das teclas no ecrã 
1.2 Data e hora : Ajuste da data e da hora 
1.3 FM Emissão : Permite ouvir os sons do GPS (telefone, música, informações, navegação…) através do 
auto-rádio. 
Conexão áudio do GPS com o auto-rádio (botão ligar/desligar) 
Ajuste da frequência de conexão com o auto-rádio (cursor +/-) 
Uma vez a frequência sintonizada sobre a frequência do auto-rádio, todas as informações de voz do GPS 
passarão pelo auto-rádio assim como as conversas do telefone ligado com Bluetooth. 
1.4 Idioma : Escolha do idioma de utilização 
1.5 Contraluz : Ajuste da luminosidade do ecrã (muita luminosidade, contraluz no máximo) assim como a 
desligação automática ou programada do seu aparelho 
1.6 Configuração : O seu ecrã vem com as predefinições da fábrica, pode contudo modificar a 
configuração das teclas no ecrã 
1.7 Informações Sistema  
1.8 Via de acesso : Indica o caminho de acesso para o software de navegação (não modificar) 
1.9 RAZ : Permite reiniciar os ajustes iniciais (não modificar) 
1.10 GPS info : Posição GPS e qualidade sinal 
1.11 Windows : Permite aceder à função tablet PC (saída : duplo clique em exit) 
1.12 USB : Permite escolher o tipo de ligação para um computador (transferência de dados) 

2 Bluetooth 

Close/Open : Permite activar ou desactivar a função Bluetooth 
Pair/Connect : Conexão com o seu telefone Bluetooth (este deve estar activado e visível) 
Clique em Search (procurar), e em Connect quando o seu telefone for reconhecido (palavra-passe 1,2,3,4)  
Auto Connect activado : o seu GPS conectar-se-á automaticamente ao seu telefone cada vez que este for 
detectado na proximidade. 
Auto Answer activado : atendimento automático no caso de uma chamada telefónica 
DUN : Conexão Internet através do seu telefone (se telefone 3G) 
Uma vez ligado com Bluetooth, pode efectuar automaticamente o download da agenda do seu telefone 
no GPS (tecla  Phonebook), realizar ou receber chamadas (tecla Dialing), receber ou enviar SMS (tecla 
SMS), consultar o histórico das suas chamadas (tecla Call History), ouvir música guardada no seu telefone 
(tecla AD2P). 
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3 Navegação 

Ao clicar em Navegação, o ecrã principal de navegação aparece, a barra de progresso representa o 
carregamento dos mapas. Uma vez carregados, o menu Navegação aparece. 
 

Menu de navegação 

  

Este é o ecrã inicial, o menu de navegação. A 
partir daqui é possível alcançar a todas as 
funcionalidades da aplicação. 

Toque em Procurar. 

Menu procurar 

  

O menu Procurar ajuda-o a encontrar o seu 
destino. Pode ser um endereço, um ponto de 
interesse, qualquer localização no mapa, um dos 
seus locais favoritos ou destinos anteriores, 
coordenadas ou o local onde foi tirada uma 
fotografia. Experimente navegar até um 
endereço. 

Toque em Procurar morada. 

Alterar o país (opcional) 

  

O nome do país e da cidade são indicados pela 
localização actual. Se este é o seu destino 
pretendido, ignore as páginas seguintes e avance 
para seleccionar a rua. 

Para seleccionar um país diferente do 
apresentado, toque em País. 

Alterar o país ou o estado (opcional) 
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O nome do país e estado é indicado pela 
localização actual. Para procurar neste país ou 
estado, toque em Cidade ou Rua para continuar.

Para seleccionar um país ou estado diferente do 
apresentado, toque em País. 

Introduzir o nome do país 

  

Inicie a introdução do nome do país. Na maior 
parte dos casos, apenas necessita de introduzir 
um carácter e o software de navegação 
apresenta todos os países que começam com a 
respectiva letra. Caso contrário, introduza mais 
letras ou toque em Resultados. 

Introduzir o nome do país ou do estado 

  

Inicie a introdução do nome do país ou estado. 
Na maior parte dos casos, apenas necessita de 
introduzir um carácter e o software de 
navegação apresenta todos os países e estados 
que começam com a respectiva letra. Caso 
contrário, introduza mais letras ou toque em 
Resultados. 

Seleccionar o país a partir da lista 

  
Quando os resultados forem apresentados, toque 
no nome de um país. O endereço será procurado 
no país seleccionado. 
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Seleccionar o país ou estado a partir da lista 

  

Quando os resultados forem apresentados, toque 
no nome de um país ou estado. O endereço será 
procurado no país/estado seleccionado. Se 
seleccionar o país sem estado, o endereço será 
procurado em todos os estados do país 
seleccionado. 

Alterar a cidade (opcional) 

  
Para seleccionar uma cidade diferente da 
apresentada ou se tiver alterado o país, toque em 
Cidade. 

Seleccionar a cidade (opcional) 

  

Se forem apresentados o país e o estado, pode 
ignorar este passo, introduza a rua em primeiro 
lugar e seleccione todas as ruas correspondentes 
no estado (esta opção não está disponível em 
todos os países). 

Se o botão Rua estiver inactivo, ou se pretender 
seleccionar uma cidade em primeiro lugar, 
toque em Cidade. 

Introduzir o nome da cidade 
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Inicie a introdução do nome da cidade. A 
correspondência mais semelhante é apresentada 
no campo de entrada. Se se tratar da sua cidade 
de destino, toque para aceitar. Caso contrário, 
introduza mais letras ou toque em Resultados. 

Introduzir o nome da cidade 

  

Ao entrar neste ecrã, a cidade actual é 
apresentada. Toque para efectuar uma procura 
local ou inicie a introdução do nome da cidade. 
À medida que introduz novas letras, a 
correspondência mais semelhante é apresentada 
no campo de entrada. Se visualizar a cidade de 
destino, toque para seleccionar. Caso contrário, 
introduza mais letras ou toque em Resultados. 

Seleccione a cidade a partir da lista. 

  

Quando a lista de cidades correspondentes for 
apresentada, se necessário, percorra a lista com 
as setas ou arraste-a Toque na cidade de destino 
quando surgir na lista. O endereço será 
procurado na cidade seleccionada. 

Seleccionar a rua 

  

Com a cidade seleccionada, pode navegar para o 
centro, tocando em Seleccionar cidade. 

Para introduzir um endereço completo, toque 
em Rua. 
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Introduzir o nome da rua 

  

A selecção da rua é semelhante à da cidade. 
Toque para aceitar o nome da cidade sugerido 
no campo de entrada, introduza algumas letras 
para obter os resultados automaticamente ou 
toque em Resultados e seleccione a rua. 

Concluir o endereço 

  

Com a rua seleccionada, pode navegar para o 
centro da rua, tocando em Seleccionar rua. 
Também pode seleccionar uma intersecção, 
tocando em Rua de intersecção. 

Para concluir o endereço, toque em Número 
casa. 

Introduzir o número da casa 

  
Introduza um número a partir do intervalo 
indicado no campo de entrada e toque em 
Concluir para terminar o endereço. 

Confirmar o destino 
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O endereço seleccionado é apresentado no 
mapa. Se necessário, pode tocar noutra 
localização para alterar o destino. Finalmente, 
toque em Seguinte para confirmar o destino. 

O trajecto está a ser calculado 

  

Enquanto que a aplicação calcula o trajecto para 
o destino seleccionado, é apresentado um 
resumo das actuais definições de trajecto. Não 
necessita de tocar em nada nesta página. 

Resumo de trajecto 

  

O trajecto está pronto. A totalidade do trajecto é 
apresentada no mapa com campos de dados em 
redor. Se pretender modificar ou guardar o 
trajecto, toque em Mais. Para iniciar a 
navegação para o destino seleccionado, aguarde 
alguns segundos ou toque em Ir!. 

Início da navegação 

  

O ecrã de mapa é apresentado e a navegação é 
iniciada. Siga as instruções da orientação por 
voz. Todas as informações de que necessita para 
chegar ao destino são apresentadas no ecrã. 
Consulte a secção seguinte para mais 
pormenores. 
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Tamanho do mapa 

O ecrã de mapa é o mais utilizado da aplicação. Normalmente, este ecrã é apresentado durante a navegação. 
Visualiza um mapa 3D, a sua posição e o trajecto recomendado. Também são apresentados detalhes da 
próxima manobra e dados de trajecto. Sempre que necessário, são apresentados avisos e alertas em partes 
diferentes do ecrã de mapa. Consulte informações pormenorizadas nas páginas seguintes.  

Posição actual e trajecto recomendado 

  

A posição actual é exibida na parte central 
inferior do mapa 3D. O mapa está sempre 
rodado para o rumo do trajecto. O trajecto 
recomendado é representado por uma linha 
colorida. As manobras no trajecto são realçadas 
com setas. 

Próxima manobra, ruas actuais e seguintes 

  

A próxima manobra e a respectiva distância são 
apresentadas no canto superior esquerdo. O 
nome da rua actual é apresentado na parte 
inferior e o nome da próxima rua surge na parte 
superior do ecrã. 

Informações de faixa (não aplicável a todos os mapas) 

  

Na existência de dados, a navegação é ajudada 
com informações de faixa. Faixas e direcções 
são apresentadas com pequenas setas. As setas 
realçadas indicam as faixas que precisa de 
tomar. Com dados adicionais , os sinais de 
trânsito semelhantes aos reais substituem as 
setas. Apresentam os destinos disponíveis e o 
número da estrada à qual a faixa conduz. 

Botão de menu campos de entrada 
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O limite de velocidade é apresentado à 
esquerda, acima do botão de menu que abre o 
menu de navegação. No canto inferior direito 
visualiza um de três campos de dados de viagem 
personalizáveis. Toque neste campo para 
visualizar os três campos. 

Avisos e alertas (não aplicável a todos os mapas) 

  

Quando o trajecto inclui radares de velocidade 
ou áreas escolares, o símbolo de limite de 
velocidade é substituído pelo limite de 
velocidade forçado com antecedência. O tipo e 
distância do ponto de alerta também são 
apresentados. Se houver dados, também serão 
apresentados símbolos que alertam para curvas 
apertadas ou descidas íngremes. 

Trânsito (não aplicável a todos os mapas) 

  

Se houver informações de trânsito disponíveis, 
as estradas afectadas pelos eventos de trânsito 
são apresentadas com cores alternadas no mapa. 
O tipo de evento é apresentado com símbolos 
pequenos. A aplicação ajuda a evitar eventos de 
trânsito passíveis de originar um atraso 
significativo. 

Manipular o mapa 

  

Toque no mapa para abrir os botões de controlo. 
Arraste-o e utilize os controlos laterais para 
fazer zoom, inclinar ou rodar (toque uma vez 
para ajustar em passos largos ou sem soltar para 
transição suave). O canto superior esquerdo 
alterna entre 3D e 2D. O botão no canto 
superior direito abre uma página de informações 
sobre o ponto do mapa. Toque em Voltar para 
voltar ao mapa de navegação. 
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Menu de utilização rápida 

  

Toque no canto superior direito do ecrã de mapa 
para abrir o menu de utilização rápida. Este 
menu contém um botão de silêncio, um selector 
do volume principal e as funções de menu mais 
utilizadas. Estes botões podem ser 
personalizados nas opções. Seleccione as 
funções que utiliza mais frequentemente. 

Adicionar um destino ao trajecto 

Se já tiver um trajecto, pode aumentá-lo com um ou mais destinos. Seleccione o segundo destino, como fez 
com o primeiro, e decida onde incluí-lo no trajecto. Esta secção orienta-o no processo.  

Tome o trajecto planeado para um endereço na primeira secção deste tutorial. O trajecto é longo e pretende 
descansar durante a noite. Neste exemplo, iremos seleccionar um hotel como local para descansar.  

Menu de navegação 

  

Procurar um ponto de interesse começa no 
Menu de navegação. Se estiver no ecrã de mapa, 
toque em Menu para regressar ao Menu de 
navegação. 

Toque em Procurar. 

Menu procurar 

  No Menu procurar, toque em Procurar locais.

Menu locais 
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Há várias formas de procurar um local. Toque 
em Pesquisa rápida para encontrar um local 
pelo nome no trajecto (ou próximo da 
localização actual se não houver trajecto). 
Toque numa das categorias de pesquisa fixa se 
encontrar a sua preferência. 

Para outras pesquisas, toque em Pesquisa 
personalizada. 

Onde pesquisar? 

  

Em primeiro lugar, é-lhe perguntado onde 
pretende encontrar o local. Toque em Aqui perto
para procurar cerca da sua localização ou 
Próximo destino para procurar cerca do final do 
trajecto. Toque em Numa cidade e seleccione a 
cidade onde procurar. 

Para localizar um hotel cerca do trajecto, toque 
em Ao longo trajecto. 

Lista de grupos de locais 

  

Os locais são agrupados. Em primeiro lugar, 
visualiza a lista das principais categorias de 
locais. Consulte a lista se necessário ou toque 
em Listar todos os locais para ver a lista de 
locais, independentemente da categoria. Pode 
procurar um local pelo nome através de 
Procurar por nome. 

Para procurar um hotel, toque em Alojamento. 

Lista de subgrupos de locais 

  

A lista de subgrupos em Alojamento é agora 
apresentada. As opções são as mesmas que 
anteriormente. 

Para procurar um hotel, toque em Hotel ou 
motel. 
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Lista de marcas no subgrupo seleccionado 

  

A lista de cadeias de hotéis e motéis surge a 
seguir. 

Toque em qualquer das cadeias preferidas ou 
toque em Listar todos os locais para a lista 
completa de hotéis e motéis. 

Seleccionar o local a partir da lista de resultados 

  

A lista de hotéis e motéis junto ao trajecto é 
ordenada pela distância do desvio necessário. 
Toque em Mais para reordenar a lista, consultar 
se necessário e seleccionar um dos hotéis da 
lista. 

Confirmar o destino 

  

O local seleccionado é apresentado no mapa. Se 
necessário, pode tocar noutra localização para 
alterar o destino. Finalmente, toque em 
Seguinte para confirmar o destino. 

Colocar o novo destino no trajecto 
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Uma vez que já tem o destino, necessita de 
decidir o que acontece com este local. Para 
eliminar o trajecto anterior e substituir o destino 
com este local, toque em Novo trajecto. Para 
chegar a este novo ponto após o destino 
anterior, toque em Destino final. 

Neste exemplo procurámos um local para 
descansar, portanto toque em Ponto de 
trajecto. 

O trajecto está a ser calculado 

  

A partir deste ponto, acontece o mesmo que 
quando seleccionou o primeiro destino, o 
endereço. Irá visualizar um resumo enquanto o 
trajecto é calculado e, em seguida, será 
apresentada uma confirmação visual do trajecto 
e pormenores. Finalmente, volta ao ecrã de 
mapa e a navegação é iniciada. 

O meu trajecto (informações e manipulação de trajecto) 

Toque no botão O meu trajecto no ecrã de Menu de navegação para aceder a informações de trajecto e 
influenciá-lo de diferentes formas. Aqui também pode eliminar o trajecto se decidir parar a navegação antes 
de chegar a um determinado destino.  

Abrir o menu O meu trajecto 

  

Se estiver no ecrã de mapa, toque em Menu para 
regressar ao Menu de navegação. 

No menu de navegação, toque em O meu 
trajecto. 

Conteúdos do menu O meu trajecto 
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O ecrã O meu trajecto apresenta várias 
pormenores de trajecto, por exemplo, o destino, 
o tempo necessário para chegar ao destino, o 
tipo de veículo, o método de cálculo de trajecto 
e ícones de aviso. Toque em Vista geral para 
ver a totalidade do trajecto e em Cancelar 
trajecto para terminar a navegação. 

Menu mais com opções extra 

  

No menu O meu trajecto, toque em Mais para 
opções extra. Pode abrir o Itinerário, modificar 
as Opções de trajecto ou seleccionar outro 
método de trajecto em Alternativas de trajecto. 
Também pode simular a navegação, guardar o 
trajecto para utilização futura ou carregar um 
trajecto guardado anteriormente. 

Editar o trajecto 

  

Para editar o trajecto, toque em Editar trajecto 
no ecrã O meu trajecto. Aqui pode eliminar ou 
adicionar destinos, alterar a ordem ou permitir 
que aplicação optimize o trajecto. Para planear 
um trajecto para utilização futura com um ponto 
de partida diferente da localização actual, toque 
na bandeira na primeira linha da lista e 
seleccione um novo ponto de partida. 

A evitar (evitar uma parte do trajecto recomendado) 

  

Para evitar partes do trajecto, toque em A evitar 
no ecrã O meu trajecto. Aqui pode seleccionar 
uma estrada a evitar, definir a distância a evitar 
do trajecto à sua frente ou evitar partes 
específicas (seleccione uma a partir da lista). Se 
foram apresentados pontos a evitar 
anteriormente, toque em Restaurar trajecto 
original para reverter para o trajecto inalterado. 
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Menu mais (para além da navegação) 

A partir do menu de navegação, pode aceder a outras aplicações úteis que o ajudam com outras necessidades 
de viagem. Aqui pode encontrar trajectos de demonstração para aprender como a navegação o pode ajudar, 
ler como obter actualizações ou mapas extra, obter informações sobre o país em que está a conduzir e 
analisar viagens com o Monitor de viagem.  

O botão de Opções neste menu permite modificar parâmetros de navegação e influenciar o aspecto da 
aplicação, e o ecrã de mapa de várias formas diferentes. 

Menu mais 

  

Se estiver no ecrã de mapa, toque em Menu para 
regressar ao Menu de navegação. 

No menu de navegação, toque em Mais... 

Conteúdos do menu Mais 

  

O menu Mais é uma lista de aplicações úteis. 
Algumas são complexas (leitor 
música/visualizador imagens) e outras são 
simples (calculadora, conversor, etc.) 
Proporcionam informações úteis, como hora do 
nascer e pôr-do-sol ou limites de velocidade. 
Também existe um registo de viagem, assim 
como um calculador do consumo de 
combustível. Para melhorar a navegação, toque 
em Opções. 

Opções 

  

Nas opções, pode modificar o aspecto e 
comportamento da navegação. As opções estão 
agrupadas. Abordamos alguns destes grupos nas 
páginas seguintes. Consulte a lista de grupos de 
opções e toque no grupo que pretende verificar 
ou modificar. 

Opções: Som e avisos 
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Em som e avisos, pode definir individualmente 
os níveis de volume para os diferentes sons da 
aplicação, assim como o nível da música de 
fundo. A voz da orientação por voz também 
pode ser alterada aqui. 

Além disso, diferentes tipos de avisos e alertas 
podem ser ligados, desligados e aperfeiçoados 
aqui. 

Opções: Personalizar menu de utilização rápida 

  

No menu de utilização rápida, pode alterar a 
função dos botões do menu de utilização rápida. 
O menu de utilização rápida pode ser aberto 
directamente a partir do ecrã de mapa para 
proporcionar uma acesso fácil às funções 
utilizadas mais frequentemente. Toque em 
qualquer um dos botões para atribuir uma nova 
função. 

Opções: Trânsito 

  

Nas opções de trânsito, pode seleccionar a 
estação de rádio FM que proporciona 
informações de trânsito. Também pode 
influenciar a forma como os eventos de trânsito 
modificam o trajecto recomendado pela 
aplicação. Seleccione tipos de eventos a serem 
considerados ou ignorados e defina como a 
aplicação deve reagir quando um novo evento é 
recebido. 

Opções: Trajecto 

  

A página opções de trajecto é a mais importante 
das opções. É por isso que este ecrã é 
apresentado pelo assistente de configuração 
quando utiliza a aplicação é utilizada pela 
primeira vez. Seleccione o veículo utilizado 
para cálculo do trajecto, seleccione o método de 
trajecto e inclua/exclua tipos de estrada 
diferentes. 
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Opções: Mapa 

  

Nas opções de mapa, pode modificar 
significativamente o aspecto do ecrã de mapa. 
Para visualizar imediatamente o efeito, o mapa é 
exibido no ecrã enquanto modifica as opções 
Toque em Galeria de veículos 3D e seleccione 
um símbolo para exibir a localização. Toque em 
Marcadores de locais para definir as categorias 
de pontos de interesse a serem 
exibidas/eliminadas no mapa. 

Opções: Orientação visual 

  

Nas opções de orientação visual, pode definir 
como as aplicações ajudam na navegação do 
ecrã de mapa. Altere os valores exibidos nos 
três campos de dados, ligue e desligue Vistas de 
intersecção, os modelos 3D realistas da próxima 
intersecção. Elimine Sinais, os sinais de trânsito 
que indicam a faixa que o leva ao destino. 
Também pode ligar uma pequena Barra progres 
trajec. 

Opções: Visor 

  

Nas opções de visor, pode modificar o aspecto 
da aplicação. Anime os menus, altere o aspecto 
(tema) para utilização diurna ou nocturna. 
Também pode ajustar o nível da luz de fundo, o 
brilho do ecrã. 

 
Menu Regional : pode modificar o idioma do programa, as unidades e formatos de medida, assim 

como o fuso horário 

Menu Percurso :  pode activar e gerir os registos dos seus percursos 

Menu Actualização : Ferramenta de recolha de informações que permite actualizar os dados 

cartográficos (é recomendado estar activo para melhorar em permanência as informações cartográficas 

Assistente Configuração : A partir deste assistente pode configurar o conjunto das funções 

anteriores. 
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4 Leitura de ficheiros Multimédia 

A partir do menu principal, abra a pasta « Multimédia », e  « Vídeo » ou « Música » ; poderá aceder à lista 
dos ficheiros presentes no seu cartão micro SD, previamente inserido na porta prevista para este efeito, e 
poderá ler os ficheiros. Poderá ler os ficheiros seguintes : 
Música : MP3, WMA9, WAV - Vídeos : DIVX, XVID, MPG2, WMV, ASF 

5 Função Álbum fotos 

Abra o menu Imagem, poderá então aceder às fotos guardadas no seu cartão micro SD. 

6 Função E-Book 

Abra o menu E-Book, poderá aceder aos livros guardados no seu cartão SD no formato TXT, e poderá 
consultá-los aquando das suas paragens ou pausas. 

7 Jogos 

Através deste menu poderá aceder a alguns jogos. 

8 Ferramentas 

Este menu contém algumas ferramentas práticas tais como : conversor, calculadora ou ainda calendário 
 
 

Utilização 
Ligação :  para uma utilização em automóvel, ligar a tomada do isqueiro e a extremidade mini USB na 
tomada prevista para este efeito situada na parte lateral do aparelho. Para uma ligação 220v, utilizar o 
carregador fornecido previsto para este efeito. 
Ligar :  Premir o botão ligar/desligar situado na parte superior esquerda do aparelho (premir durante cerca 
de 2 seg.) 
O folheto completo de utilização está integrado no aparelho ; para aceder, ligar o aparelho e seguir as 
etapas seguintes. 
Ecrã principal clique em « Navegação » o aparelho carrega os mapas, e o ecrã de Navegação aparece. 
Clique em « Mais » ; aparece então um menu, clique em « Ajuda », e no ícone « Didáctico » ; poderá então 
consultar o folheto de utilização como desejar. 
Ligações :  

Tomada AVIN : permite ligar um aparelho áudio ou vídeo como por exemplo uma câmara de recuo 

(opção) 
Porta micro SD :  
Insira o cartão micro SD no qual pode guardar os ficheiros multimédia ou os mapas adicionais (download 
em www.navango.fr.) 

Tomada auscultadores: Permite a ligação dos auscultadores. 

 

Garantia – Serviço Pós-venda 
 
Os nossos GPS têm uma garantia peças e mão-de-obra de um ano a contar da data de compra indicada 
na factura. 
 
Qualquer aparelho defeituoso deve ser devolvido completo na sua embalagem de origem acompanhado 
dos acessórios seguintes. 
- Cabo USB 
- Carregador isqueiro 
- Suporte ventosa 
- Carregador sector 
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- Factura de compra do aparelho 
- Ficha serviço pós-venda (efectuar o download no sítio navango.fr ou solicitar junto do seu revendedor). 
 
Qualquer aparelho devolvido ao serviço pós-venda incompleto poderá ser recusado. 
 
Após controlo pelo nosso serviço pós-venda, e validação da aceitação a título da garantia, ou o aparelho 
é reparado num prazo máximo de 48h (de segunda à sexta, excepto feriados) ou é substituído e entregue 
ao revendedor ou directamente ao cliente por correio expresso.  
 
Isto implica que a ficha de devolução ao serviço pós-venda esteja correctamente preenchida . 
Caso o aparelho não seja aceite a título da garantia (ver motivos abaixo), um orçamento será estabelecido 
para reparar o aparelho ou substituí-lo. 
 
Âmbito de aplicação da garantia :  
A garantia aplica-se ao aparelho GPS « Navango », ao carregador de isqueiro, ao carregador sector ; esta 
garantia não inclui : os acessórios adicionados pelo utilizador tais como o cartão de memória, acessórios 
multimédia ligados. 
 
ETD tem como única obrigação a reparação ou a substituição do produto e a sua devolução ao 
revendedor. Em caso algum, ETD é responsável pelas despesas de transporte inerentes à devolução do 
produto ao serviço pós-venda, nem pela devolução do produto entre o revendedor e o cliente final. 
 
ETD não pode, em caso algum, ser responsabilizado pelas consequências inerentes a uma devolução ao 
serviço pós-venda ou a uma avaria do produto (perda de benefícios, rendimentos, dados, usufruto ou 
utilização do produto ou de qualquer produto associado) 
 
Inaplicabilidade da presente garantia : 
Aparelho aberto ou desmontado, sobretensão, imersão, marcas de humidade, aparelho que sofreu um 
choque ou uma queda, aparelho utilizado em condições anormais para um aparelho de tipo GPS, 
exposição a condições climáticas extremas, eliminação ou transferência de ficheiros pelo utilizador, 
qualquer utilização não conforme a uma utilização normal, utilização de um acessório de origem diferente 
que aqueles fornecidos com o aparelho (carregadores, periféricos, outros acessórios), carregamento de 
ficheiros informáticos ou multimédia que perturbam o sistema, vírus informático,  
Nenhuma indemnização ou compensação poderá ser reclamada a ETD em caso de atraso nos prazos de 
reparação, causado ou pelos prazos de transporte de ida ou volta ou por uma indisponibilidade 
temporária das peças. Contudo, ETD compromete-se, num prazo máximo de 1 mês, propor ao cliente 
uma solução de substituição enquanto espera pela reparação do seu produto no serviço pós-venda 
(disponibilização de um aparelho de substituição ou reembolso conforme o preço recomendado em 
vigor). 
 

ACTUALIZAÇÕES 
 
As actualizações dos mapas, pontos de interesse e dos mapas adicionais estão disponíveis no sítio 
www.navango.fr  com as datas de disponibilidade das ditas actualizações. 
  
Mapas adicionais : Ver lista, condições e preços em www.navango.fr 
 
O pacote subscrição vitalícia inclui a actualização dos mapas Europa Ocidental, dos pontos de interesse 
Pesados ou autocaravanas. 


