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Truck Navigation Ao planear um percurso para um veículo de grandes dimensões como um 
camião ou autocarro, o TomTom Truck Navigation ajuda-o a evitar potenciais 
perigos como pontes baixas. 

Importante: preste atenção a todos os sinais de trânsito, especialmente aos 
que dizem respeito às dimensões e ao peso do veículo. Não podemos garantir 
que nunca os irá encontrar no seu percurso e ignorar essas restrições pode 
ser perigoso.

Nos países em que há informações específicas para camiões incluídas no 
mapa, o Truck Navigation utiliza estes dados juntamente com o perfil do seu 
veículo.

O cálculo melhorado de percursos de navegação para camiões funciona de 
forma independente às informações cartográficas específicas para camiões 
do mapa. Este cálculo privilegia itinerários principais, parte do princípio de 
que está a conduzir a uma velocidade média inferior e selecciona percursos 
sem curvas apertadas. 

Importante: as funções específicas para camiões apenas são suportadas 
quando se utilizarem mapas para camiões.

Definir o perfil do veículo
Para utilizar a navegação para veículos pesados, é necessário definir o perfil 
do seu veículo. O perfil do veículo é um conjunto de informações acerca do 
veículo que está a conduzir ou para o qual está a planear um percurso. 

Para definir o seu perfil no menu Definições, siga os passos indicados abaixo.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.

2. Toque em Definições.

3. Toque em Editar perfil do veículo.

4. Toque no tipo de veículo que está a utilizar para esta viagem.
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5. Se seleccionou o perfil de autocarro ou camião, poderá definir as seguintes 
informações: 
• Peso do veículo e peso por eixo
• Comprimento, largura e altura do veículo
• Velocidade máxima do veículo

Na próxima vez que planear uma viagem, será calculado um percurso ade-
quado ao seu veículo. 

Nota: se não for possível calcular um percurso para veículos de grandes 
dimensões, receberá um aviso e ser-lhe-á apresentado um percurso para 
automóveis ligeiros. 

6. Ser-lhe-á perguntado se quer activar os avisos de restrições ou de ruas sem 
saída. Toque em Sim para activar os avisos. Toque em Não para desligar 
os avisos. 

Nota: é possível alterar as definições dos avisos de restrições e ruas sem saí-
da a qualquer altura. Consulte Avisos de restrições e ruas sem saída para 
obter mais informações.

Também é possível alterar o perfil do seu veículo durante o planeamento de 
um percurso. Depois de escolher uma opção de morada, toque em Alterar 
para alterar o perfil do seu veículo. Também é possível alterar o perfil do veí-
culo durante o planeamento de um itinerário ou percurso, conforme descrito 
abaixo. Planeie o seu percurso normalmente e, depois de escolher uma opção 
de morada, ser-lhe-á apresentado um ecrã com o perfil actual do veículo. 
Toque em Alterar para o alterar.

Avisos de restrições e ruas sem saída
É possível aumentar a segurança se evitar fazer manobras desnecessárias. Os 
avisos de restrições são apresentados se estiver a conduzir sem instruções ou 
se não estiver a seguir as instruções fornecidas. Os avisos de ruas sem saída 
são apresentados se o destino do seu percurso terminar numa rua sem saída. 

Os avisos de restrições e ruas sem saída estão activados por predefinição. 
Para alterar o som de aviso ou desligar os avisos, edite o perfil do seu veículo 
no menu Definições. Consulte Definir o perfil do veículo para obter mais infor-
mações.

Se os avisos estiverem activados e o seu destino for uma rua sem saída, será 
apresentada uma mensagem de aviso após o planeamento do percurso. 
Antes de entrar na rua sem saída, será apresentado um ícone de aviso na Vista 
de Condução para que possa reagir a tempo. Será apresentado um ícone de 
aviso de restrição se uma restrição conhecida no seu percurso estiver em con-
flito com o perfil do seu veículo.
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Visualizar percursos bloqueados para camiões
Se o perfil do seu veículo estiver definido para camião, poderá ver quando 
uma estrada está bloqueada devido a restrições aplicáveis a camiões no 
mapa. 

As secções bloqueadas da estrada estão identificadas a roxo conforme ilus-
trado abaixo e indicam potenciais perigos para camiões, como pontes baixas. 

Poderá ver percursos bloqueados para camiões no navegador do mapa, no 
ecrã de resumo do percurso e quando for apresentada uma correcção do 
mapa no mesmo.

Correcções do mapa com o TomTom Map Share™
Sobre o TomTom Map Share

O TomTom Map Share ajuda-o a corrigir erros no mapa e a partilhar essas cor-
recções com o resto da comunidade TomTom Map Share.

Para corrigir o seu mapa e partilhar correcções do mapa com outros utilizado-
res do Map Share, toque em Correcções do mapa no menu dos Serviços.
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O Map Share permite-lhe enviar e receber correcções do mapa durante um 
ano a seguir ao lançamento de uma nova versão de um mapa.

Isto significa que, um ano após a data de lançamento, ainda pode corrigir o 
seu próprio mapa mas não pode enviar nem receber correcções do mapa até 
o actualizar para a versão mais recente.

Nota: o TomTom Map Share não está disponível em todas as regiões. Para 
mais informações, vá a tomtom.com/mapshare.

TomTom Map ShareTM para camiões
Existem agora alguns tipos de correcções cartográficas que apenas se apli-
cam especificamente a camiões. As correcções cartográficas feitas quando se 
utiliza um perfil para camiões não se aplicam a outros perfis, como por exem-
plo um perfil para automóveis ligeiros. 

Para fazer uma correcção no seu mapa, toque em Serviços no Menu Principal 
e em Correcções do mapa. Em seguida, toque em Corrigir um erro do mapa. 

(Des)bloquear rua a camiões

Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua a camiões num ou 
nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização actual, faça o 
seguinte:

1. Toque em (Des)bloquear rua a camiões.

2. Toque em Perto de si para seleccionar uma rua perto da sua localização 
actual. Pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima da sua loca-
lização de Residência ou uma rua do mapa.

3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua 
localização no mapa. 

A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
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4. Toque em Concluído.

O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou se a circu-
lação se faz nos dois sentidos para camiões. 

Caso se aplique várias restrições, toque em Ver todas para ver todas as res-
trições para camiões em direcção a Norte e em direcção a Sul. Toque em 
Voltar para continuar. Em seguida, pode seleccionar quais as restrições 
que se aplicam a cada sentido conforme se explica em baixo.

5. Toque num dos botões de sentido da circulação para bloquear ou desblo-
quear o sentido de trânsito nessa direcção ou alterar as restrições.

6. Toque em Sim quando lhe for perguntado se pretende remover a restrição 
existente.

7. Se estiver a alterar uma restrição, seleccione a restrição aplicável e intro-
duza o valor correcto.
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8. Toque em Sim ou em Não para escolher se pretende aplicar a mesma res-
trição ao outro lado da rua. 

9. Toque em Concluído.

Da próxima vez que ligar o equipamento ao TomTom HOME, as suas cor-
recções serão partilhadas com a comunidade TomTom Map Share.

Alterar restrições de direcção para camiões

Toque neste botão para alterar e comunicar indicações incorrectas de mudan-
ça de direcção para camiões.

Alterar limite de velocidade para camiões

Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade para cami-
ões.

WORKsmartTM da TomTom Business Solutions
Ainda não utiliza o WORKsmartTM? Aceda a www.tomtom.com/business e 
descubra de que forma o WORKsmartTM pode ajudar a sua empresa a poupar 
nas despesas, aumentar a produtividade e prestar um serviço de apoio ao 
cliente ao mais alto nível.
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Copyright © 2010 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, 
among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidia-
ries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence 
agreements applying to this product.

© 2010 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, 
mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. 
Navštivte prosím adresu www.tomtom.com/legal, kde naleznete informace 
o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k 
tomuto výrobku.

© 2010 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er 
blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører 
TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf-
tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes 
på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. 
sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochte-
runternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerli-
zenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son 
marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. 
Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para 
el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar 
ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux 
mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à 
TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par 
notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez 
consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", 
fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle 
sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di 
licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.
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© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen 
zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een 
van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor 
garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing 
zijn op dit product.

© 2010 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz 
inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jed-
nej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych 
dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie 
www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", 
entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma 
das suas subsidiárias. Vá a www.tomtom.com/legal para consultar as garan-
tias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2010 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" 
tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs 
av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändar-
licensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa 
dem båda på www.tomtom.com/legal.
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