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Precauções
Pela presente, a Sony Corp. declara que o XA-NV300T
cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras
disposições aplicáveis ou exigíveis pela Directiva
1999/5/CE.
Para mais informações, por favor consulte o seguinte
URL:
http://www.compliance.sony.de/

Registo do Proprietário
O modelo e número de série estão
localizados na parte inferior na unidade.
Registe o número de série no espaço
disponibilizado, abaixo.
Refira estes números quando ligar para o seu
agente Sony sobre este produto.

©2014 Sony Corporation Printed in Spain

Modelo Nº. XA-NV300T

Aviso para os clientes: a informação que se segue
aplica-se apenas aos equipamentos comercializados
em países abrangidos pelas directivas da UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japão
Para a conformidade do produto na UE: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemanha

Nº Série.

XA-NV300T

• Não desmonte nem modifique a unidade.
• Não a instale em locais que possam interferir com o
funcionamento do airbag.
• Não coloque os cabos debaixo de nenhum parafuso, nem
os prenda nas partes móveis (p.ex. as calhas dos bancos).
• Não instale a unidade em zonas expostas ao pó, à
sujidade, a vibrações excessivas ou a altas temperaturas,
como zonas com luz solar directa o perto de condutas de
aquecimento.
• Ao ligar ou desligar o módulo GPS , desligue o motor do
veículo ou o sistema multimédia para evitar um
funcionamento incorrecto.

Introdução de uma memória de
dados cartográficos no módulo
GPS
Para activar o uso da função de navegação, é necessário
introduzir a memória de dados cartográficos .

1

Abra a cobertura.
Deslize a tampa até soltar totalmente o gancho 1 e, em
seguida, suba a tampa 2.

2
3

Introduza a memória de dados cartográficos .
Feche a cobertura.

Ligação do módulo GPS
Lista de peças
Os números da lista têm correspondência com os das
instruções.

Instalação do módulo
Instalação no porta-luvas
Antes de la instalação, limpe a superfície de aderência.

1

Seleccione um local no porta-luvas que permita
introduzir e expulsar facilmente a memória de dados
cartográficos  do módulo GPS .

2

Coloque as fitas auto-fixantes  na parte inferior do
módulo GPS com a zona dentada  na posição em
que vai instalar o módulo; e em seguida, instale o
módulo GPS .

Notas

•
•

Verifique se o módulo GPS  está firmemente fixado.
Certifique-se que os cabos não ficam presos por nenhuma peça do
porta-luvas quando o abrir ou fechar.

Ligue o módulo GPS  à porta USB da unidade principal e o
cabo da antena GPS  ao módulo GPS  até encaixar.

AVISO IMPORTANTE
Para distribuidores e instaladores
Não se esqueça de entregar este documento ao cliente
final deste produto.
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Para clientes
Actualize os dados de mapas antes do uso.
Para mais informações, consulte o folheto fornecido.
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Instalação da antena GPS

Aviso
NÃO APLICÁVEL NO CANADÁ , INCLUSIVE NA PROVÍNCIA DO QUEBEC.
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B,
conforme a Parte 15 das regras da FCC.
Estes limites são projectados para fornecer protecção razoável contra interferências prejudiciais numa
instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for
instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações
de rádio.
No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este
equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser
determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a
interferência de uma ou mais das seguintes maneiras:
− Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
− Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
− Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao que está ligado.
− Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/ TV experiente para obter ajuda.
Avisamos que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas neste manual podem
anular a sua permissão de operar o equipamento.

• Escolha um sítio onde não haja obstáculos à recepção do
satélite GPS para obter o melhor sinal possível.
• Certifique-se que a antena GPS  não causa
interferências aos dispositivos do veículo.
• Alguns tipos de pará-brisas bloqueiam a recepção das
ondas radioeléctricas dos satélites GPS. Se a antena GPS
 instalada dentro do automóvel tiver má recepção,
tente instalá-la no exterior do automóvel.

1

2

Decida o ponto do tablier ou da bandeja traseira em
que quer instalar o dispositivo e limpe a superfície
escolhida.
Escolha uma superfície plana que respeite os seguintes
requisitos:
– A antena GPS  deve poder colocar-se na posição
horizontal.
– Não deve bloquear o accionamento do airbag do lado
do passageiro.
– A recepção do satélite GPS não deve ficar bloqueada
por nenhum elemento do interior do automóvel nem
pelos limpa para-brisas.
Coloque a lâmina base  e, em seguida, a antena GPS
 por cima.

Notas
• Não se esqueça de colocar a lâmina base . Se não o fizer, é possível que
não receba o sinal correctamente.
• Não instale a antena GPS  perto de outros dispositivos eléctricos.
Se o fizer, pode ter problemas na recepção do sinal.
• Se a superfície da lâmina base  estiver fria, é possível que a fita adesiva
de dupla face não adira bem. Caso isto aconteça, aqueça-a com um
secador ou outro dispositivo antes de aplicar a fita.
• Se não tiver uma superfície plana para instalar a antena GPS , dobre a
lâmina base  antes de a instalar para se adaptar à superfície
arredondada.

Utilizar a função de navegação
A função de navegação é controlada a partir da unidade de
áudio do automóvel (Sistema multimédia).
Para seleccionar a função de navegação

1

Prima , e, em seguida, toque “Navegação”.

Para mais informação sobre o funcionamento da navegação,
consulte o folheto do módulo GPS.
Notas

•
•
•

Ao utilizar a função de navegação, o vídeo USB não está disponível.
O modo de navegação não admite o uso do comando a distância.
O comando de voz é emitido a partir das colunas frontais e o seu volume
independe do volume normal.

Para aceder à fonte actual em segundo plano
Prima  várias vezes até aparecer a fonte desejada
(reprodução de áudio/vídeo, navegação, câmara de
visualização posterior).

Especificações
Requisitos de corrente:
Tomada USB de 5 V CC
Dimensões (módulo GPS):
Aprox. 90 mm × 50 mm × 18,5 mm (Lar. × Alt. × Pro.)
Peso:
Aprox. 80 g
Temperatura de funcionamento:
De 5 °C a 45 °C
Conteúdo da embalagem:
Módulo GPS (1)
memória de dados cartográficos (1)
Fita auto fixante com zona adesiva e zona dentada (2)
Antena de GPS (1)
Lâmina base (1)
O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Resolução de problemas
A função de navegação não se executa correctamente.
Um dispositivo ligado à porta USB do Sistema
multimédia não funciona correctamente.
c É possível que o módulo GPS se tenha ligado ou desligado
enquanto o sistema multimédia estava em
funcionamento.
– Desligue o motor ou o sistema multimédia e espere uns
10 segundos. Em seguida, ligue de novo o motor ou o
sistema multimédia.
O mapa não mostra a posição actual do veículo
correctamente.
c É possível que a antena GPS não esteja ligada
correctamente.
– Verifique se a antena GPS está firmemente ligada.
c É possível que a localização da antena de GPS não seja
adequada.
– Mude a localização da antena GPS.
“Aparece a mensagem “ Não foram encontrados os
ficheiros necessários. Insira o cartão de memória.
c É possível que a memória dos dados cartográficos do
mapa não tenha sido introduzida ou tenha sido
introduzida incorrectamente.
– Introduza a memória de dados cartográficos
correctamente.
A memória de dados cartográficos não está actualizada.
c O site poder ter dados cartográficos actualizados.
– Visite o site e descarregue os dados cartográficos más
recentes.

Site de assistência
Se tiver alguma questão ou quiser obter as informações
mais actualizadas, consulte o site indicado a seguir:
Clientes dos Estados Unidos ou do Canadá:
http://esupport.sony.com
http://www.sony.com/caraudio

Clientes da Europa:
http://support.sony-europe.com/

Clientes da Ásia:
http://www.sony-asia.com/section/support
http://www.sony-asia.com/caraudio/
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