
NAVEGADOR PESSOAL  
GPS GARMIN eTrex HC 

Para prolongar a vida das pilhas, 

desligue o GPS quando não estiver 

utilizando o aparelho para navegação.  

 
 

Para voltar rapidamente ao menu principal a 

partir de qualquer página, pressione duas 

vezes a TECLA MENU.  

 

 

Reduza o nível de retro-iluminação da tela 

pressionado e soltando rapidamente a TECLA 

ALIMENTAÇÃO (Ligar/Power/On) 

Sugestões e atalhos 



FUNÇÕES DAS TECLAS 

 

ENTER/ROCKER 

 

Funciona como um Joystick. Utilize para percorrer 

listas, selecionar campos, teclas na tela ou ícones, 

inserir dados ou movimentar a seta de navegação 

no mapa. 

 

 Pressione e solte para aceitar as opções 

realçadas e dados ou confirmar mensagens 

apresentadas na tela. 

 

 Pressione e mantenha pressionado a qualquer 

momento para MARCAR a sua posição atual como 

um waypoint. 



FUNÇÕES DAS TECLAS 

 

SAIR/PÁGINA 

 

Pressione para percorrer as páginas 

principais 

 

 Pressione e mantenha pressionado para 

ativar ou desativar a bússola (apenas Vista 

HCx e Summit HC 



FUNÇÕES DAS TECLAS 

 

ALIMENTAÇÃO/POWER 

 

Mantenha pressionado para  

LIGAR E DESLIGAR 

 

 Pressione e solte para ativar a 

retroiluminação ou ver a hora, data e a 

capacidade das pilhas. 



FUNÇÕES DAS TECLAS 

 

MENU/PROCURAR 

 

Mantenha pressionado para  

LIGAR E DESLIGAR 

 

 Pressione e solte para ver o menu Opções 

para uma página. 

 

 Pressione e mantenha pressionado para 

abrir o menu Procurar 



FUNÇÕES DAS TECLAS 

 

                                  ZOOM 

 

 A partir da página Mapa, pressione para 

aumentar ou reduzir o zoom no mapa. 

 

 A partir de qualquer outra página, 

pressione para percorrer para cima ou para 

baixo ou movimentar uma guia realçada 



Percorra as PÁGINAS PRINCIPAIS 

A página Satélite é apresentada  quando o receptor é 
ligado. Após o acesso é pelo Menu Principal 



PÁGINA SATÉLITE 



PÁGINA MAPA 

O aparelho já vem com um mapa de base, que 
inclui cidades, regiões, estradas, informações de 
saídas e contornos de rios e lagos 

Há dois modos de funcionamento do mapa: 

Posição:  
 
Roda o mapa para manter sua 
posição atual na área de visualização. 
O marcador de posição        mostra a 
sua viagem na página Mapa. 

Panorâmico:  
 
Esse modo é acionado ao pressionar 
o joistick , que movimenta o mapa 
para manter a seta branca      dentro 
da área de visualização 



PÁGINA BÚSSOLA 

A bússola eletrônica funciona como uma bússola 
magnética quando se encontrar parado.  
 
Em movimento e quando atingir uma velocidade 
predefinida, utiliza dados do receptor de GPS 
para manter a direção.  

SAIR/PÁGINA 

 Pressione e mantenha 

pressionado para ativar ou 

desativar a bússola (apenas Vista 

HCx e Summit HC 



PÁGINA BÚSSOLA 

Sight ‘N Go -  navegue para um objeto no seu campo de visão.  

Parar/Retomar navegação -  ativa e desativa a navegação ativa 

Recalcular- recalcula o caminho para o destino.  

Ponteiro de azimute ou rumo- alterna entre os ponteiros de azimute e rumo. 

Campos de dados - seleciona o nº de campos de dados que aparecem na página. 

Alterar campos de dados - selecione o tipo de dados que pretende visualizar. 

Calibrar bússola- acessa à página Calibragem.  

Repor dados iniciais- volta aos valores predefinidos de fábrica. 

OPÇÕES DA PÁGINA BÚSSOLA 



PÁGINA ALTÍMETRO 

Mostra um perfil de alterações de elevação ao longo da distância ou tempo ou um perfil 
de alterações de pressão ao longo do tempo.  

Os campos de dados no topo da página são Selecionáveis pelo utilizador. 



MENU PRINCIPAL 

Esse menu contém definições e funções não 
encontradas nas páginas principais e sub-menus 

 
 É possível acessar o menu principal a partir de 
qualquer página, pressionando a tecla MENU duas vezes 
 
 Para selecionar um ítem, realce o item e prima ENTER 



SUB-MENU COMPUTADOR DE VIAGEM 



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
SISTEMA 



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
TELA (ECRAN) 



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
MAPA 



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
MAPA - GERAL 

Utilize a TECLA MÓVEL para 

Selecionar uma página e 

mover para cima ou para baixo 

os campos de funções em 

cada página. 

O topo da página contém ícones para cada página de configuração. 



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
MAPA - TRAJETOS 

Trajetos gravados—define a escala de zoom 

máxima à qual os trajetos guardados são 

apresentados no mapa. 
 

Registro de trajetos—define a escala de zoom 

máxima à qual os registros de trajetos são 

apresentados. 
 

Pontos do trajeto—define o número máximo de 

pontos do trajeto utilizados para gravar um trajeto.  

 

Linha Ir Para—Seleciona uma linha de rumo ou de 

azimute para navegar um trajeto  



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
MAPA - PONTOS 

Defina a escala do mapa à qual os Pontos 

do mapa, Waypoints do utilizador, Etiqueta 

de rua e Cobertura terrestre aparecem no 

mapa.  

 

Selecione Auto, Desligado ou 50 m a 800 km  



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
MAPA - TEXTO 

Selecionar o tamanho do texto para as 
descrições dos itens do mapa na 
página Mapa.  
 
Pode Selecionar Pequeno, Médio ou 
Grande. 



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
MAPA -  INFORMAÇÕES 

Mostra uma lista dos mapas 
detalhados transferidos, tais como 
cartas topográficas, náuticas e mapas 
com a funcionalidade de rota 
automática.  
 
Realce um mapa para visualizá-lo no 
mapa ou desative-o 

Pressione MENU para ver as opções 



download de mapas 

http://tracksource.org.br/ 



download de mapas 



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
MAPA -  NÁUTICA 



SUB-MENU CONFIGURAÇÃO 
UNIDADES 


