
Mod. OM99T18PT

Manual do Proprietário 
do Sistema de Navegação 

Toyota Caetano Portugal, S.A.
Apartado 51 - 4431-956 V. N. Gaia - Portugal



©2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Reservados todos os direitos. Este material não pode ser reproduzido 
ou copiado, total ou parcialmente, sem a autorização por escrito da 
Toyota Motor Corporation.



Supra_Navi_en-gb

SUPRA_NAVI_General_OM99T24PT_1_1903.book  Page 1  Monday, April 8, 2019  2:26 PM



2

Supra_Navi_en-gb

TABELA DE CONTEÚDOS

1-1. NAVEGAÇÃO
Perspetiva geral...................... 4
Inserção de destino ................ 5
Viagem..................................11
Mapa.....................................13
Definições .............................22
Ecrã dividido .........................25
Informação de trânsito ..........27
Dados de navegação............30
Perguntas frequentes 

............................................31

2-1. ENTRETENIMENTO
Geral .....................................34
Som ......................................36
Rádio ....................................38
Áudio.....................................43
Vídeo ....................................52

3-1. COMUNICAÇÃO
Telefone ................................56
Serviços e aplicações ...........72

Índice alfabético....................82

1 NAVEGAÇÃO

2 ENTRETENIMENTO

3 COMUNICAÇÃO

ÍNDICE

SUPRA_NAVI_General_OM99T24PT_1_1903.book  Page 2  Monday, April 8, 2019  2:26 PM



1
3

Supra_Navi_en-gb

1

N
AVEG

AÇ
ÃO

NAVEGAÇÃO

.1-1. NAVEGAÇÃO
Perspetiva Geral................... 4
Inserção de destino .............. 5
Viagem................................11
Mapa...................................13
Definições...........................22
Ecrã dividido .......................25
Informação de trânsito........27
Dados de navegação..........30
Perguntas frequentes .........31

SUPRA_NAVI_General_OM99T24PT_1_1903.book  Page 3  Monday, April 8, 2019  2:26 PM



4

Supra_Navi_en-gb

1-1. NAVEGAÇÃO

1-1.NAVEGAÇÃO

Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

O sistema de navegação pode 
determinar a posição do veículo 
com precisão através de satélites e 
orientá-lo com fiabilidade para 
qualquer destino específico.
Os dados da navegação são guar-
dados no veículo e podem ser 
atualizados por meio de uma uni-
dade de armazenamento USB.

1  Prima o interruptor no 
Comando.

2 "Navigation"  (Navegação)

Perspetiva Geral

Equipamento do veículo

Geral

Selecionar o sistema de 
navegação

Notas de segurança

AVISO
lA operação de sistemas de infor-

mação integrados e dispositivos de 
comunicação durante a condução 
pode distraí-lo do trânsito. Pode 
perder o controlo do veículo. Existe 
o perigo de ocorrência de aciden-
tes. Apenas opere os sistemas ou 
dispositivos se for possível com o 
estado do trânsito. Pare se neces-
sário e opere os sistemas ou dispo-
sitivos com o veículo parado.

lA estrada atual e o estado do trân-
sito podem diferir das instruções 
dadas pelo sistema de navegação, 
por exemplo devido a alterações na 
estrada, com desvios e obras na 
via. Obedeça sempre às leis de 
trânsito e aos sinais da estrada.
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Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dispo-
nível para as versões do modelo. Por 
conseguinte, pode descrever equipa-
mento que não está instalado no seu 
veículo, devido ao equipamento 
opcional selecionado ou à especifi-
cação do país. Tal também se aplica 
a funções e sistemas relacionados 
com a segurança. Por favor, cumpra 
as leis e regulamentos relevantes ao 
utilizar as funções e sistemas corres-
pondentes.

Se apenas tiver sido inserida cidade, 
a orientação do itinerário será ini-
ciada para o centro da cidade.

1 “Navigation” (Navegação)

2  “Address input” (Inserção 
de endereço)

3 “Country?” (País?)
4 Selecione o país a partir da lista.

1 “City/town or postcode?” 
(Cidade ou Código postal?)

2 Insira letras e números.
3 Incline o Comando para a direita 

para selecionar a cidade ou 
código postal a partir da lista.

4 “Street?” (Rua?)
5 Insira o nome da rua do mesmo 

modo que para cidade.
6 “House number/road junc-

tion?” (Número da 
porta/entroncamento)

7 Mude para a lista de números 
da porta e entroncamentos.

8 Selecione o número da porta ou 
entroncamento.

1 "Street?" (Rua?)
2 Insira o nome da rua do mesmo 

modo que para cidade.
3 “House number/road junc-

tion?” (Número da 
porta/entroncamento)

4 Mude para a lista de números da 
porta e entroncamentos.

5 Se aplicável, selecione “Road 
junctions” (entroncamentos).

6 Selecione a interseção preten-
dida.

A rua/estrada pretendida não existe 
na cidade que inseriu porque faz 
parte de uma cidade de outro distrito.

Inserção de destino

Equipamento do veículo

Inserir um destino utilizando 
um endereço

Geral

Selecionar um país

Inserir um endereço

Alternativa: inserir o nome 
da rua e entroncamento

No sistema profissional de 
navegação: procurar uma rua

Geral
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1 “Navigation” “Navigation” 
(Navegação)

2  “Address input” (Inserção 
de endereço)

3 Selecione "Street?" (Rua?) ou a 
rua exibida.

4 Selecione letras se aplicável.
5 Vá para a lista de nomes de ruas.
6 Selecione a rua.

“Inicie a orientação do itinerário” 
ou acrescente uma paragem, con-
sulte a página 11.

Os últimos destinos para onde con-
duziu foram gravados automatica-
mente.

1 “Navigation” (Navegação)
2  “Recent destinations” 

(Destinos recentes)
3 Selecione um destino.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Recent destinations” (Desti-

nos recentes)
3 Selecione um destino.

4  Press the button.
5 “Delete destination” (Apague 

o destino) ou “Delete all 
recent destinations” (Apague 
todos os destinos recentes).

Dependendo da versão do equipa-
mento, podem ser pesquisados 
online ou na informação de nave-
gação guardada no veículo, Pontos 
de Interesse e endereços, inse-
rindo uma sequência de letras.
Todas as entradas que contenham 
esta sequência de letras, são exibi-
das.

Pode pesquisar uma cidade e uma rua 
ao mesmo tempo. Para o fazer, insira 
uma sequência de letras para o nome 
da cidade seguida de um espaço, e de 
seguida insira a sequência de letras 
para o nome da rua.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Enter new destination” 

(Insira o novo destino)
3  “Quick search” (Pesquisa 

rápida)
4 Insira pelo menos 2 letras ou 

caracteres.

5  Selecione o símbolo con-

forme mais apropriado.
Os resultados são exibidos na forma de lista.
6  Incline o Comando para a 

direita.

Selecionar a rua

Iniciar a orientação do itine-
rário

Últimos destinos

Geral

Selecionar um destino a par-
tir de uma lista de destinos

Apagar os últimos destinos

Pesquisa rápida

Início

Geral

Selecionar a pesquisa rápida
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7 Selecione o destino pretendido.

 Para informações sobre o sis-
tema de comando por voz con-
sulte o Manual do Proprietário.

 Quando inserir destinos utili-
zando os comandos de voz, é 
possível alternar entre o 
comando de voz e o Comando 
Toyota Supra.

 Para ter comandos de voz lidos 
em voz alta: >Voice comands< 
(Comandos de voz) ou >Help< 
(Ajuda).

 Podem ser ditos endereços com-
pletos com um único comando, 
ou podem ser ditos como pala-
vras completas os países, cida-
des, estradas e entroncamentos. 
Para o fazer, o idioma do sis-
tema deve estar definido para o 
idioma do país de destino.

 Podem ser soletrados endereços, 
mesmo que o sistema esteja defi-
nido para um idioma diferente.

Pronuncie as letras fluentemente e 
evite excessos de entoação e pausas.

 Pode pesquisar Pontos de Inte-
resse online para a navegação 
utilizando a linguagem natural, 
por exemplo, perguntando por 
determinados restaurantes nas 

imediações.
 As opções para inserir depen-

dem da informação específica 
da navegação e do país e idioma 
definidos.

1 Prima o interruptor  ou 

 no volante da direção.

2 ›Enter destination< (Insira 
destino)‹

3 Aguarde pelo sinal do sistema 
de comando de voz.

4 Diga o endereço em voz alta na 
sequência sugerida.

5 Continue com a inserção con-
forme especificado pelo sistema 
de comando de voz.

Se necessário, diga cada parte do 
endereço de forma separada, por 
exemplo cidade.

O endereço de casa tem de ser criado.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Enter new destination” 

(Insira novo destino)
3  “Home address” (Endereço 

de casa)

Destino inserido por 
comando de voz

Geral

Comandos de voz

Inserir um endereço num 
comando

Endereço de casa

Geral

Aceitar o seu endereço de 
casa como um destino
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1 “Navigation” (Navegação)
2 “Enter new destination” 

(Insira o novo destino)
3  “Home address” (Endereço 

de casa)
4 Insira o endereço e além disso o 

nome e outros detalhes.

O endereço de casa é gravado em 
contactos (“contacts”) e pode ser 
alterado aí. Para editar os contac-
tos consulte a página 61.

Os pontos de interesse são locali-
zações especiais que podem ser 
uteis durante a viagem. Pontos de 
Interesse, como por exemplo, res-
taurantes, hotéis, estações de ser-
viço, podem ser aceites como um 
destino. Mesmo com os dados 
mais atualizados, a informação 
individual dos Pontos de Interesse 
pode ter alterada. Por exemplo, as 
estações de serviço podem não 
estar em funcionamento.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Enter new destination” 

(Insira o novo destino)

3  “Points of Interest” (Pontos 
de Interesse)

4 Selecione a definição pretendida:
 “Online Search” (Pesquisa 

online): Para procurar os Pon-
tos de Interesse na Internet.

 “Keyword search” (Pesquisa 
por palavra chave) ou “Cate-
gory search” (Pesquisa por 
Categoria): Para pesquisar por 
Pontos de Interesse nos dados 
de navegação guardados no veí-
culo.

 Pesquisar usando as categorias 
de Pontos de Interesse preferidas.

1 “Online Search” (Pesquisa 
online)

2 Insira palavra chave.
3 “Search” (Pesquisa)
As sugestões são exibidas.
4 Selecione a sugestão.
A lista dos Pontos de Interesse é exi-
bida.
5 "Search location"
A pesquisa de localização pode ser 
adaptada se necessário.
6 Selecione um Ponto de Inte-

resse.
Os detalhes são exibidos.
7 Selecione um endereço.
8 Se aplicável, “Start route gui-

dance” (Inicie a orientação de 
itinerário)

1 “Keyword search” (Pesquisa 
por palavra chave)

2  Insira um termo para pesquisa.

3  Selecione o símbolo.

Os Pontos de Interesse são pesquisa-
dos para a localização atual.

Definir o endereço de casa

Alterar o endereço de casa

Pontos de Interesse (PDI)

Geral

Selecionar a pesquisa dos 
Pontos de Interesse

Selecionar a pesquisa dos Pontos 
de Interesse

Pesquisa online

Pesquisa por palavra chave
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A lista dos Pontos de Interesse é exibida.
Os Pontos de Interesse são ordenados 
por distância.
4 “Change location and sor-

ting” (Altere a localização e 
ordenação): A pesquisa pode 
ser adaptada se necessário.

 “Location” (Localização): Para 
alterar a localização de pes-
quisa.

 “Sort by” (Ordenar por): Para 
alterar a ordenação

5 Selecione um Ponto de Interesse.
Os detalhes são exibidos.

6 Selecione um endereço.
7 Se aplicável, “Start route gui-

dance” (Inicie a orientação de 
itinerário).

1 “Category search” (Pesquisa 
por categoria)

2 Selecione “All categories” 
(Todas as categorias) ou a 
categoria de um Ponto de Inte-
resse pretendido.

Os Pontos de Interesse são pesquisa-
dos na localização atual.
3 A lista dos Pontos de Interesse 

é exibida.
Os Pontos de Interesse são ordenados 
por distância.
4 “Change location and filter 

criteria” (Altere a localização 
e o critério do filtro): Para 
adaptar a pesquisa de critérios, 
se necessário:

 “Location” (Localização): Para 
alterar a localização de pesquisa.

 “Sort by” (Ordenar por): Para 
alterar a ordenação.

 Selecionar detalhes da categoria 
se necessário.

 “Keyword” (Palavra chave): 
Para restringir a pesquisa por 
palavra chave.

5 “Show results” (Mostre resul-
tados)

6 Selecione um Ponto de Inte-
resse.

Os detalhes são exibidos.
7 Selecione um endereço.
8 Se aplicável, “Start route gui-

dance” (Inicie a orientação de 
itinerário).

São exibidas as categorias de Pon-
tos de Interesse que foram pesqui-
sadas com mais frequência.
Selecione uma categoria de Pontos 
de Interesse preferida para pesqui-
sar a categoria de Pontos de Inte-
resse na localização.

As categorias dos Pontos de Inte-
resse são exibidas como símbolos 
no mapa.

1 “Navigation” (Navegação)
2  “Settings” (Definições)
3 “Map elements” (Elementos 

do mapa)
4 “Points of Interest” (Pontos 

de Interesse)
5 Selecione a definição pretendida.
O mostrador pode ser ligado e desli-
gado na barra de funções da vista do 
mapa, consulte a página 20.

Pesquisa por Categoria

Categorias de Pontos de Inte-
resse preferidas

Exibir Pontos de Interesse no 
mapa

Princípio

Selecionar categorias
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1 “Navigation” (Navegação)
2 “Enter new destination” 

(Insira novo destino)
3  “Contacts” (Contactos)
Os contactos com endereços são exibidos 
se esses endereços tiverem sido verifica-
dos como destinos. Verificar um endereço 
como destino, consulte a página 61.
4 Selecione um contacto.
5 Selecione um endereço.
6 “Start route guidance” (Inicie 

a orientação de itinerário)

Os destinos podem ser inseridos 
diretamente usando as coordena-
das GPS.

As coordenadas podem ser inseri-
das em graus, minutos e segundos 
ou como um valor decimal.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Enter new destination” 

(Insira novo destino)
3  “GPS coordinates” (Coor-

denadas GPS)
4 “Format” (Formato)
 “Degrees Minutes Seconds” 

(Graus Minutos Segundos)
  “Decimal”
5 “Longitude” ou “Latitude”

6 Rode o Comando até que as coor-
denadas pretendidas e a direção 
da bússola sejam exibidas.

7 Prima o Comando.
8 Se necessário insira os valores 

para os minutos e segundos e a 
direção da bússola.

9 “Accept destination” (Aceite 
o destino)

O conjunto de serviços fornece 
informação sobre hotéis e restau-
rantes, por exemplo. Os endere-
ços podem também ser enviados 
diretamente para o sistema de 
navegação.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Enter new destination” 

(Insira novo destino)
3   “Concierge Services” 

(Conjunto de serviços)
É estabelecida uma conexão de voz 
para o conjunto de serviços.

Selecione um destino a par-
tir dos contactos

Inserir um destino utilizando 
as coordenadas GPS

Princípio

Geral

Selecionar

Inserção do destino utili-
zando o conjunto de serviços

Geral

Selecionar o conjunto de 
serviços
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Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dispo-
nível para as versões do modelo. Por 
conseguinte, pode descrever equipa-
mento que não está instalado no seu 
veículo, devido ao equipamento 
opcional selecionado ou à especifi-
cação do país. Tal também se aplica 
a funções e sistemas relacionados 
com a segurança. Por favor, cumpra 
as leis e regulamentos relevantes ao 
utilizar as funções e sistemas corres-
pondentes.

Quando planear uma viagem é 
possível inserir várias paragens.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Se necessário, incline o 

Comando para a esquerda.

4  “Route guidance” (Orienta-
ção do itinerário)

5 “Enter new destination” 
(Insira novo destino)

6 Selecione o destino indepen-
dente.

7 Insira uma paragem.

8  “Start Route guidance” (Ini-
cie a orientação do itinerário) 

Um destino independente deve ser 
definido antes de inserir a paragem.
Podem ser inseridas um máximo 
de 30 paragens por viagem.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Add intermediate destina-

tion” (Adicione o destino 
intermédio)

3 Selecione o modo de inserção 
do destino.

4 Insira uma paragem.
Alternativamente, a paragem pode 
ser inserida através do mapa:
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3  “Route guidance” (Orienta-

ção do itinerário)
4 “Add intermediate destina-

tion” (Adicione o destino 
intermédio)

5 Selecione o modo de inserção 
do destino.

6 Insira uma paragem.
A paragem é adicionada à lista de 
destinos e é destacada.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3  “Route guidance” (Orienta-

ção do itinerário)

Viagem

Equipamento do veículo

Geral

Nova viagem

Paragens

Geral

Inserir uma paragem

Editar as paragens
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4 Selecione uma paragem.
5 Selecione o modo de inserção 

do destino.
 “Skip destination” (passar à 

frente o destino): fazer bypass 
à paragem atual.

  “Start Route guidance” (Inicie 
a orientação do itinerário): Ini-
ciar a orientação de itinerário até 
à paragem.

 “Change order” (Mudar a 
ordem): Mude a ordem da lista 
das paragens.

 “Delete destination” (Eliminar 
destino): Elimina a paragem. 

Podem ser guardadas até 30 via-
gens na lista das viagens. Se 
necessário, apague algumas via-
gens para que possa guardar 
novas viagens.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3  “Route guidance” (Orienta-

ção do itinerário)
4 “Save journey” (Guardar via-

gem) 
5 Insira nome.

6  Selecione o símbolo.

1 “Navigation” (Navegação)

2 “Journeys” (Viagens)
3   “Journeys” (Viagens)
4 Selecione a viagem.
5 “Edit journey” (Editar viagem) 

ou “Start route guidance” (Ini-
ciar a orientação do itinerário)

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Journeys” (Viagens)
3   “My journeys” (As minhas 

viagens)
4 Destaque a viagem pretendida 

se necessário.

5  Prima o interruptor.

6 “Delete all journeys” (Apague 
todas as viagens) ou “Delete 
journey” (Apague a viagem)

A última viagem conduzida é auto-
maticamente guardada e pode ser 
selecionada de novo.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Journeys” (Viagens)
3 “Last journey created” 

(Última viagem criada)
4 Selecione outra paragem se 

necessário.
5 “Edit journey” (Editar viagem) 

ou “Start route guidance” (Ini-
ciar a orientação do itinerário)

No sistema profissional de 
navegação: viagens guarda-
das

Geral

Guardar

Selecionar

Apagar

No sistema profissional de 
navegação: última viagem

Geral

Selecionar
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através de suporte USB. O número 
máximo de viagens que podem ser 
guardadas num suporte de arma-
zenamento de dados USB e no sis-
tema de navegação são 30, no total 
dos dois locais de armazenamento. 
Caso contrário não será possível 
importar dados.
As viagens também podem ser 
importadas utilizando o Toyota 
Supra Connect.

1 Conecte a memória USB à 
interface USB na frente.

2 “Navigation” (Navegação)
3 “Journeys” (Viagens)
4 “Import journey (USB)” 

(Importar viagem [USB])

Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)

O mapa pode ser operado utili-
zando o Comando Toyota Supra.
Para uma explicação do funciona-
mento, consulte o Manual do Pro-
prietário do veículo.

No sistema profissional de 
navegação: importar via-
gens

Geral

 Importar viagens através de 
suporte de armazenamento 
de dados USB: Importar via-
gens

Mapa

Equipamento do veículo

Selecionar o mapa

O mapa pode também ser 
diretamente selecionado 
com o interruptor do 
Comando.

Vista geral

Geral
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1 Barra de funções
2 Estado do itinerário com obstru-

ção de trânsito
3 Sinais de estrada para obstru-

ção de trânsito
4 Itinerário planeado
5 Localização
6 Estado no local
7 Com equipamento de ecrã tátil: 

Exibe a localização

Para alterar para a barra de ferra-
mentas, incline o Comando para a 
esquerda.

A seguinte informação é exibida:
 Símbolo para orientação do itine-

rário ativa.
 Hora de chegada e distância até 

ao destino.
 Possível tempo de atraso devido 

a obstruções de trânsito.

As estradas e ruas são exibidas em 
várias cores e linhas de acordo 
com a sua classificação.
 Linhas tracejadas: conexões de 

comboio e ferryboat
 Linhas finas: Fronteiras nacionais

Se for recebida uma informação de 
trânsito de uma estação de rádio 
ou um serviço de alerta de trânsito, 
a obstrução de trânsito poderá ser 
exibida no mapa.

1 “Navigation” (Navegação)
2 Insira um destino, consulte a 

página 5.
3   “Start route guidance” (Ini-

ciar a orientação do itinerário)
Logo que um itinerário tenha ini-
ciado, será exibida uma mensagem 

Vista do mapa

Barra de funções

Símbolo Função

Iniciar/parar a orienta-
ção do itinerário.

Alterar o itinerário 
atual.

Ligar/desligar as instru-
ções de voz.

Informação de trânsito.
Estado da informação 
de trânsito.
Existe um desvio.

Exibe informação adi-
cional no mapa.

Selecionar a vista do 
mapa.

Mapa interativo.

Estado no local

Linhas no mapa

Obstruções no trânsito

Orientação de itinerário

Iniciar
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com os critérios mais importantes 
definidos para o itinerário.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a esquerda.

4   Selecione o símbolo.
5 “Stop route guidance” (Parar 

a orientação do itinerário)

Após a inserção de um destino, este 
pode ser guardado nos contactos.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)

3  “Route guidance” (Orienta-
ção do itinerário)

4 Selecione um destino.

5  Prima o interruptor.

6 “Save as contact” (Guarde 
como contacto) ou “Add to con-
tact” (Adicione ao contacto)

7 Se aplicável, selecione um con-
tacto existente.

8 Insira o nome e quaisquer deta-
lhes adicionais.

9 “Save contact in the vehicle” 
(Guarde o contacto no veículo)

Pode influenciar o itinerário calcu-
lado, selecionando vários critérios. 
O itinerário sugerido pode diferir da 
sua experiência pessoal.
Com o sistema profissional de 
navegação: para o itinerário não é 
possível alterar os critérios.

O critério do itinerário pode ser 
definido individualmente. As defini-
ções são gravadas como padrão e 
são automaticamente utilizadas 
para novos procedimentos de 
orientação de itinerário.
Definições padrão para o itinerário, 
consulte a página 22.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4   “Route” (Itinerário)
5 Selecione a definição preten-

dida.
6 Selecione o critério geral para o 

itinerário se necessário: “Gene-
ral route settings” (Definições 
gerais de itinerário) 

Terminar

Guardar o destino atual 
como um contacto

Princípio

Guardar

Alterar o itinerário

Critério de itinerário

Geral

Definições padrão para os crité-
rios de orientação de itinerário

Orientação ativa do itinerário: alte-
rar o critério do itinerário na vista 
do mapa
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n Princípio
Quando a orientação do itinerário 
está ativa, são sugeridos, se possí-
vel, itinerários alternativos.

n Exibir itinerários alternativos
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.

4  “Route” (Itinerário)
São exibidos uma visão geral do atual 
itinerário e dos itinerários alternativos 
propostos. Além disso, são também 
exibidos detalhes tais como o tempo de 
viagem e o cumprimento da estrada e, 
para os itinerários alternativos, informa-
ção sobre o consumo comparado com 
o do itinerário atual.
5 Selecione um itinerário alterna-

tivo para adicionar à orientação 
de itinerário

n Geral
Os itinerários alternativos online 
são transmitidos para o veículo 
online.
Informação sobre a obstrução do 
trânsito e as previsões de trânsito 
podem ser tidas em conta nesta 
situação.

  O símbolo identifica os itinerá-
rios alternativos online.
Se a orientação dinâmica de itine-
rário estiver ativa, bem como os iti-
nerários alternativos online, os 

itinerários alternativos online são 
automaticamente incorporados na 
orientação do itinerário.
n Ativar/desativar itinerários 

alternativos online
1 “Navigation” (Navegação)
2 "Settings" (Definições)
3 "Route settings" (Definições 

de itinerário)
4 "Online routes" (Itinerários 

online)

Durante a orientação do itinerário, 
poderá ser exibida informação mais 
detalhada sobre o itinerário atual e 
este pode ser adaptado.

Dependendo da versão do equipa-
mento, estão disponíveis várias vis-
tas do trajeto do itinerário durante a 
orientação do mesmo:
 Lista das secções do itinerário, 

consulte a página 17.
 Vista do mapa, consulte a página 20.
 Informação da orientação do iti-

nerário no mapa, consulte a 
página 20.

 Com o sistema profissional de 
navegação: vista da seta no ecrã 
dividido, consulte a página 26.

 Vista da seta no agrupamento do 
painel de instrumentos.

 Dependendo do equipamento, 
vista da seta no mostrador proje-
tado.

Itinerários alternativos

No sistema de navegação profis-
sional: itinerários alternativos 
online

Trajeto do itinerário

Princípio

Geral
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n Princípio
Quando a orientação do itinerário 
está ativa, a lista das secções dos 
itinerários pode ser exibida.
n Geral
A distância a ser percorrida em 
cada secção é exibida. Se preten-
dido, a recomendação de reabaste-
cimento também é exibida.
n Exibição
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Route” (Itinerário)
5 “Route details” (Detalhes do 

itinerário)
6 Destaque a secção do itinerário.
A secção do itinerário é também exi-
bida no ecrã dividido.

n Princípio
Pode ser calculado um novo itine-
rário para uma secção deste.
n Definir um desvio
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Route” (Itinerário)
5  “Change Route” (Alterar 

itinerário)
6 “Diversion:” (Desvio)
7 Rode o comando até que a dis-

tância onde pretende ir para 

regressar ao itinerário original 
seja exibida.

8 Prima o Comando.
n Definir um desvio
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Route” (Itinerário)
5  “Change Route” (Alterar 

itinerário)
6 “Delete diversion” (Apagar o 

desvio)

n Princípio
A autonomia de condução é calcu-
lada e, se necessário, são exibidos 
os postos de combustível ao longo 
do percurso.
n Geral
Mesmo com os dados de navegação 
mais atualizados, a informação de 
cada posto de abastecimento de 
combustível pode ter alterado, por 
exemplo, postos de combustível que 
não estejam em funcionamento.
Recomendações para o reabaste-
cimento são exibidas na lista de iti-
nerários, consulte a página 16.
n Selecionar
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Route” (Itinerário)
5 “Route details” (Detalhes do 

itinerário)

Lista das secções dos itinerários

Fazer bypass a uma secção do 
itinerário

Recomendação para realizar o 
reabastecimento
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6  “Refuel” (Reabasteça)
A lista de estações de serviço é exibida.

7 Destaque a estação de serviço.
A posição da estação de serviço é 
mostrada no ecrã dividido.

8 Selecione a estação de serviço.
9  Selecione o símbolo.
10 “Start route guidance” (Ini-

ciar a orientação do itinerário)

n Princípio
Se a orientação de itinerário estiver 
ativa, o itinerário exibido no mapa 
pode ser ajustado manualmente. 
Para tal, utilize um ponto de marca-
ção no itinerário, a bússola de itine-
rário, para arrastar o itinerário na 
direção pretendida.
n Posicionamento da bússola 

do itinerário
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Route” (Itinerário)
5  “Change route” (Altere o 

itinerário)
6 “Add route magnet” (Adicione 

a bússola do itinerário)
7 Tal como com o mapa interativo, 

arraste a bússola do itinerário 
com o Comando para o local 
pretendido:

 Para mudar a escala: Rode o 
Comando.

 Para mover o mapa: incline o 
Comando na direção correspondente

 Para mover o mapa na diagonal: 
incline o Comando na direção 
correspondente e rode-o.

8 Prima o Comando.

9 “Accept magnet” (Aceite a 
bússola)

n Alterar a bússola do itinerário
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.

4  “Route” (Itinerário)

5  “Change route” (Altere o 
itinerário)

6 Selecione a definição preten-
dida:

 “Modify route magnet” (Altere 
a bússola do itinerário): para 
alterar novamente o itinerário 
modificado.

 “Remove route magnet” (Retire 
a bússola do itinerário): o itinerá-
rio original está reposto.

n Princípio
Pode ser simulada uma viagem ao 
longo de um itinerário, com a orien-
tação de itinerário ativa, enquanto 
o veículo está parado.
n Selecionar
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 “Route” (Itinerário)
4 “Aerial view” (Vista aérea)
Este itinerário é exibido no mapa.

n Funções e definições
Incline o Comando para a 
esquerda para selecionar mais fun-
ções e definições.

Alterar o itinerário

Com o sistema profissional de 
navegação: simular uma orienta-
ção de itinerário
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A definição é guardada no perfil do 
condutor utilizado atualmente.
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Spoken instructions” 

(Instruções por voz)

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Prima o Comando.
4 “Repeat spoken instruction” 

(Instruções por voz repetidas)
Utilizar o interruptor:

Rode o botão de volume durante as 
instruções por voz até obter o 
volume pretendido.

Para ativar/desativar das instruções 
por voz, a função pode ser gravada 
num interruptor de acesso rápido.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3   “Additional information” 

(Informação adicional)
4 Selecione a definição pretendida:
  “Points of Interest” (Pontos 

de Interesse): São exibidos sím-
bolos para os Pontos de Interesse.

  “Traffic flow” (Fluxo de 
trânsito): São exibidas linhas 
para o fluxo de trânsito

Informação sobre o fluxo de trânsito na 
vista do mapa, consulte a página 28.
  “Traffic events” (incidentes 

no trânsito): São exibidos símbo-
los para a informação de trânsito.

 Com sistema de navegação pro-
fissional:
 “Parking information” (Informa-

ção de estacionamento): Linhas colo-
ridas indicam a probabilidade de 
encontrar lugar de estacionamento. A 
lista de cidades onde a informação sobre 
lugares de estacionamento está disponí-
vel pode ser visualizada. Mostrar lista de 
cidades, consulte a pág. 24.
 Com sistema de navegação pro-

fissional:
 “Satellite images” (Imagens por 

satélite): Dependendo da disponibili-

Símbolo Função

“Start aerial view” (Inicie 
vista aérea)

"Stop"

“Speed:” (Velocidade)

“Next route section” (Pró-
xima secção do itinerário)

“Previous route section” 
(Secção anterior do itinerá-
rio)

“Jump to destination” (Vá 
para o destino)

“Jump to position” (Vá para 
o destino)

“Points of Interest” (Pontos 
de Interesse)

Instruções por voz

Ligar/desligar

Repetir

Prima o interruptor duas 
vezes.

Controlo de volume

Guardar nos interruptores 
dos Favoritos

Exibir informação adicional 
no mapa
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dade e da resolução, as imagens de 
satélite são exibidas como imagem de 
fundo em diversas escalas.

A vista do mapa pode ser exibida 
de diferentes perspetivas, apon-
tando para Norte ou apontando na 
direção da viagem, por exemplo.

A escala do mapa pode ser aumen-
tada ou diminuída.
Para mais informações sobre defi-
nições do mapa, consulte a página 
24.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.

4  “Map views” (Vistas 
do mapa)

5 Selecione a definição preten-
dida:

  “North-oriented” (Orien-
tado para Norte)

  “In direction of travel” (Na 
direção da viagem)

  “Perspective” (Perspetiva)
  “Auto zoom” (Zoom auto-

mático): Se a orientação de iti-
nerário estiver ativa, o mapa é 
automaticamente aumentado 

quando se aproxima uma mano-
bra.

  “Auto zoom with info” 
(Zoom automático com infor-
mação): Se a orientação de iti-
nerário estiver ativa, o mapa é 
automaticamente aumentado 
quando se aproxima uma mano-
bra. Adicionalmente a informa-
ção da orientação do itinerário é 
exibida no mapa.

  “Manual zoom” (Zoom 
manual): Para aumentar ou 
reduzir a escala do mapa 
manualmente.

  “Route overview” (Perspe-
tiva geral do itinerário): Para 
exibir o itinerário entre a localiza-
ção e o destino.

Quando a orientação do itinerário 
está ativa, a informação da orienta-
ção do itinerário pode ser exibida 
na vista do mapa nos pontos de 
manobra correspondentes no itine-
rário atual.

Em estradas com várias faixas de 
rodagem, a informação da faixa 
exibe as faixas de rodagem reco-
mendadas se necessário.
A informação da orientação do iti-
nerário pode também ser exibida 
utilizando a vista de seta no ecrã 
dividido, consulte a página 26.

Vista do mapa

Princípio

Geral

Selecionar a vista do mapa
Informação da orientação do 
itinerário

Princípio

Geral
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Pode ser selecionada uma varie-
dade de informação e definições 
para cada ponto do mapa.
Neste caso, o mapa pode ser ope-
rado utilizando o Comando Toyota 
Supra.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Interactive map” (Mapa 

interativo)
5 Selecione o destino com as miras.
 Para mudar a escala: Rode o 

Comando.
 Para mover o mapa: incline o 

Comando na direção correspondente
 Para mover o mapa na diagonal: 

incline o Comando na direção 
correspondente e rode-o.

6 Prima o Comando.

7 Selecione a definição preten-
dida.

Estão disponíveis várias funções, 
dependendo do ponto selecionado 
no mapa:
   “Repeat spoken 

instruction” (Repita a instru-
ção por voz)

Com a orientação do itinerário ativa.
   “Start route guidance” (Ini-

cie a orientação do itinerário): 
Para iniciar a orientação do itine-
rário.

   “Add as intermediate 
dest.” (Adicione como des-
tino intermédio): Para adicionar 
destino.

  “Show details” (Mostrar 
detalhes): Pode ser exibido 
qualquer detalhe.

  “Show details” (Mostrar deta-
lhes): Se as miras se mantiverem 
sobre uma posição com vários 
Pontos de Interesse, estes são 
exibidos como uma lista.

  “Leave interactive map” 
(Saia do mapa interativo): 
Quando operar com o Comando: 
para sair do mapa interativo.

 Se o seu veículo estiver equi-
pado com um ecrã tátil:
 “Back to current location” (Volte 

para a localização atual): Altere para 
a vista normal do mapa.
   “Show destination” (Mos-

trar destino): a secção do mapa 
em redor do destino é exibida.

  “Save position” (Guardar a 
posição): Para guardar a atual 
posição como um contacto.

Mostrador

Funções na vista do mapa

Geral

Funcionamento utilizando o 
Comando

Funções
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  “Change map view” 
(Altere a vista do mapa): Para 
alterar a vista do mapa.

Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dispo-
nível para as versões do modelo. Por 
conseguinte, pode descrever equipa-
mento que não está instalado no seu 
veículo, devido ao equipamento 
opcional selecionado ou à especifi-
cação do país. Tal também se aplica 
a funções e sistemas relacionados 
com a segurança. Por favor, cumpra 
as leis e regulamentos relevantes ao 
utilizar as funções e sistemas corres-
pondentes.

As definições de navegação podem 
ser configuradas de forma indepen-
dente. As definições são guarda-
das no perfil do condutor utilizado 
atualmente.

O critério do itinerário pode ser 
definido individualmente. Estas 
definições são guardadas como 
padrão e são automaticamente uti-
lizadas em procedimentos de 
novas orientações de itinerário.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Route settings” (Definições 

de itinerário)

Definições

Equipamento do veículo

Geral

Itinerário

Princípio

Critério padrão
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4 “Default criterion” (Critério 
padrão)

5 Selecione a definição preten-
dida:

 “Fast” (Rápida): Itinerário com 
tempo otimizado resultante de 
uma combinação de um itinerá-
rio o mais curto possível e estra-
das rápidas.

 “ECO” ou “Efficient” (Efi-
ciente): Itinerário com consumo 
otimizado resultando de uma 
combinação de um itinerário que 
tenha o consumo de combustível 
mais baixo e estradas rápidas.

O tempo de chegada e consumo são 
baseados na condução em modo ECO 
e na adoção de um estilo de condução 
conservador.
 “Short” (Curta): Itinerário com a 

distância otimizada resultante de 
uma combinação de um itinerá-
rio o mais curto possível e estra-
das rápidas.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Route settings” (Definições 

de itinerário)
4 Selecione a definição preten-

dida:
 Definições de orientação dinâ-

mica do itinerário:
• “Automatic” (Automático): a infor-

mação de trânsito é levada em consi-
deração na orientação do itinerário. 
O itinerário atual é alterado automati-
camente se necessário.Dependendo 
do equipamento, os itinerários alter-
nativos online também são aceites 
automaticamente.

• “With confirmation” (Com confir-

mação): É exibida, primeiro, uma 
mensagem, se existirem itinerários 
de desvio apropriados. 
 Com sistema de navegação pro-

fissional: “Online routes” (itine-
rários online): aceita os 
itinerários alternativos online.

 Com sistema de navegação pro-
fissional: “Learn route” 
(Aprende o itinerário): Se o 
condutor se desviar várias 
vezes, de forma idêntica, do iti-
nerário proposto, este desvio 
será tido em consideração no 
planeamento de um itinerário 
futuro.

 “Avoid motorways” (Evitar 
autoestradas): São evitadas as 
autoestradas, dentro do possível. 

 “Avoid toll roads” (Evitar 
estradas com portagem): São 
evitadas as estradas com porta-
gem, dentro do possível. 

 “Avoid tax vignette roads” 
(Evitar estradas com via verde 
ou vinheta de autoestrada): 
São evitadas estradas com via 
verde ou vinheta de autoestrada.

 “Avoid ferries/motorail trains” 
(Evitar ferryboats e comboios): 
São evitados os ferryboats, den-
tro do possível.

n Princípio
Áreas que devem ser bypass, podem 
ser definidas como áreas a evitar.
n Definir uma área a evitar
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Route settings” (Definições 

de itinerário)
4 “Areas to avoid” (Áreas a evitar)
5 “Set new area to avoid” 

(Defina nova área a evitar)

Mais critérios

Ajustar

No sistema profissional de nave-
gação: Áreas a evitar
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6 Siga as instruções no Mostrador 
do Comando.

7 “Accept area” (Aceite a área)
n Eliminar uma área a evitar
1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Route settings” (Definições 

de itinerário)
4 “Areas to avoid” (Áreas a evitar)
5 Destaque a área a evitar preten-

dida, se necessário.

6  Prima o interruptor.

7 Apague a área pretendida ou 
todas as áreas.

Na vista de mapa, as linhas colori-
das indicam a probabilidade de 
encontrar lugar de estacionamento 
ao longo da estrada. A lista de 
cidades onde a informação sobre 
lugares de estacionamento está 
disponível pode ser visualizada.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Available On-Street Parking 

Info” (Informação de estacio-
namento disponível na 
estrada)

Será exibida uma lista das cidades.

A vista de mapa pode ser ajustada 
de forma independente, por exemplo 
a cor do mapa e o modo do mapa 
podem ser definidos. Além disso, é 
possível definir quais os Pontos de 
Interesse a exibir no mapa.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 Selecione a definição pretendida.

O endereço de casa pode ser defi-
nido ou alterado.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Set home address” (Defina o 

endereço de casa) ou 
“Change home address” 
(Altere o endereço de casa)

É possível determinar a posição do 
veículo e saber qual é a versão dos 
dados de navegação.

No sistema profissional de 
navegação: informação de 
estacionamento

Princípio

Exibir a lista de cidades

Mapa

Princípio

Definir o mapa

Endereço de casa

Princípio

Definir o endereço de casa

Informação de navegação

Princípio
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1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Position and version” 

(Posição e versão)
4 Selecione a definição preten-

dida:
 “Enter position” (Insira a posi-

ção): nas situações sem rece-
ção de GPS ou, por exemplo, 
imediatamente após ter viajado 
de ferryboat, a posição do veí-
culo pode ser inserida manual-
mente no mapa.

 “Version information” (Versão 
da informação): Informação da 
atual versão do mapa.

 Com o sistema profissional de 
navegação:

Help to improve the navigation map” 
(Ajude a melhorar o mapa de nave-
gação): informação como a velocidade 
ou a posição são guardadas de forma 
anónima no veículo e transferidas para 
o fabricante para melhorar o mapa digi-
tal.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)

3  Prima o interruptor.

4 “Reset all settings” (Reinicie 
todas as definições)

Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dispo-
nível para as versões do modelo. Por 
conseguinte, pode descrever equipa-
mento que não está instalado no seu 
veículo, devido ao equipamento 
opcional selecionado ou à especifi-
cação do país. Tal também se aplica 
a funções e sistemas relacionados 
com a segurança. Por favor, cumpra 
as leis e regulamentos relevantes ao 
utilizar as funções e sistemas corres-
pondentes.

Para o ecrã dividido, podem ser con-
figuradas de forma independente 
várias vistas do ecrã principal.

1 Incline o Comando para a direita 
até que o ecrã dividido seja 
selecionado.

2 Prima o Comando
3 Selecione a definição pretendida:
 “Map” (Mapa): Definir a vista do 

mapa.
• “Map view” (Vista do mapa): Sele-

cionar a vista do mapa.
• “Traffic flow” (Fluxo de trânsito): 

Exibir o fluxo de trânsito.
• “Traffic events” (Incidentes de 

trânsito): Exibir os incidentes de 
trânsito.

• “Route overview” (Perspetiva 
geral do itinerário): Exibir a perspe-
tiva geral do itinerário.
 “Arrow view” (Vista com seta): 

Ajustar

Reiniciar as definições

Ecrã dividido

Equipamento do veículo

Princípio

Ajustar
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É exibido um ecrã com setas 
durante a orientação ativa do iti-
nerário. É exibida uma bússola 
se a orientação do itinerário esti-
ver ativa.

  “Position” (Posição): Exibe a 
posição atual.

 “3D exit roads” (Saída da 
estrada em 3D): Selecione as 
secções do itinerário, são exibi-
das, por exemplo, bifurcações 
na autoestrada.

Quando a orientação do itinerário 
estiver ativa, a informação da orien-
tação do itinerário pode ser exibida 
como uma lista no ecrã dividido.

É possível especificar qual a infor-
mação adicional que é exibida na 
vista com setas.
Em estradas com múltiplas faixas 
de rodagem, a informação da faixa 
mostra as faixas recomendadas, se 
necessário.

1 Incline o Comando para a direita 
até que o ecrã dividido seja 
selecionado.

2 Prima o Comando

3 “Arrow view” (Vista com seta)

4 Selecione a definição preten-
dida:

 “Traffic flow” (Fluxo de trân-
sito): Exibir o fluxo de trânsito e 
incidentes de trânsito.

 “Additional information” 
(Informação adicional): Exibir 
informação adicional, como por 
exemplo, túneis.

A seguinte informação é exibida 
durante a orientação do itinerário:

1 Desligar o cursor
2 Fluxo de trânsito e incidentes de 

trânsito
3 Estrada seguinte
4 Distância até à manobra
5 Informação de faixa de rodagem
6 Estrada atual
Dependendo das especificações 
nacionais, o mostrador pode diferir 
do exibido na ilustração.

Vista com setas

Princípio

Geral

Ajustar

Mostrador
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Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

A informação de trânsito das esta-
ções de rádio que transmitem o 
Canal de Mensagens de Trânsito, 
TMC, um serviço de aviso de trân-
sito, é exibida na vista do mapa e é 
tida em consideração quando calcu-
lar o itinerário. Informações sobre 
obstruções de trânsito e acidentes 
são continuamente atualizadas.
A informação de trânsito é exibida 
com símbolos no mapa.
É exibida uma mensagem para 
perigos específicos, como por 
exemplo objetos na estrada.
Alguns perigos são também exibi-
dos como uma mensagem do veí-
culo no painel de instrumentos.

Em alguns países, a RTTI (Informa-
ção de Trânsito em Tempo Real) é 
transmitida através de um serviço 
adicional pago.
A RTTI é utilizada e exibida em subs-
tituição da informação de trânsito 
proveniente das estações de rádio.
A RTTI permite que os atrasos de 
trânsito sejam localizados com 
mais precisão e em maior detalhe. 
Além disso, a situação de trânsito 
fora das autoestradas, por exem-
plo, em ruas laterais e estradas 
urbanas, é registada e exibida com 
mais abrangência. As recomenda-
ções de desvios podem ser calcu-
ladas com mais precisão com base 
nesta informação.

Informação de trânsito

Equipamento do veículo

Geral

Exibir na barra de funções 
da vista do mapa

Símbolo Função

Símbolo amarelo: A informa-
ção de trânsito diz respeito ao 
itinerário calculado e o atraso 
esperado é inferior a 20 minu-
tos.

Símbolo vermelho: O atraso 
esperado é superior a 20 
minutos, ou a estrada está 
fechada, ou existe uma men-
sagem de perigo na estrada. 

Símbolo cinzento: Não existe 
informação de trânsito dispo-
nível ou o atraso esperado é 
inferior a 5 minutos.

Informação de Trânsito em 
Tempo Real (RTTI – Real 
Time Traffic Information)

Informação de Trânsito em 
Tempo Real (RTTI – Real 
Time Traffic Information)
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Isto baixa o risco de encontrar 
outras obstruções de trânsito nos 
desvios. Podem ser recomendados 
vários desvios ou pode ser forne-
cida mais informação.
Para as viagens em países onde a 
informação do trânsito em tempo 
real não está disponível, o sistema 
continua a utilizar a informação de 
trânsito das estações de rádio.
A barra de funções na vista do 
mapa, consulte a página 14, mos-
tra a informação do trânsito do 
Canal de Mensagens de Trânsito, 
TMC, ou do RTTI conforme o que 
estiver a ser utilizado.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Receive traffic information” 

(Receber informações de 
trânsito)

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)

3  “Traffic information” 
(Informações de trânsito)

Quando a orientação do itinerário está 
ativa, a informação de trânsito que 
afeta o itinerário calculado é exibida em 
primeiro lugar, com símbolos vermelhos.
De seguida a informação de trânsito 
que não afeta o itinerário é exibida com 
símbolos cinzentos.
Os vários itens da informação de trân-
sito são ordenados pela distância à 
posição atual do veículo.

4 Selecione o item da informação 
de trânsito.

 “Previous message” (Mensa-
gem anterior): Percorra a infor-
mação de trânsito anterior.

 “Next message” (Próxima 
mensagem): Percorra a próxima 
informação de trânsito.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)
3  “Traffic information” 

(Informações de trânsito)
4 “Diversion” (Desvio): É exi-

bido o desvio recomendado.
As seguintes funções estão disponíveis:

 “Current route” (Itinerário 
atual”: Manter o itinerário atual.

 “New route in” (Novo itinerá-
rio): Para aceitar o desvio.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Map” (Mapa)

3  “Additional information” 
(Informação adicional)

  “Traffic events” (Incidentes 
de trânsito): São exibidos símbo-
los para os incidentes de trânsito.

   “Traffic flow” (Fluxo de 
trânsito): Exibir o fluxo de trân-
sito e incidentes de trânsito.

Ligar/desligar

Exibir a lista da informação 
de trânsito

Exibir o desvio recomen-
dado

Informação de trânsito no 
mapa

Definição da vista do mapa
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São exibidos símbolos para os inci-
dentes de trânsito dependendo da 
escala do mapa e localização das 
obstruções.

A extensão e efeito das obstruções 
de trânsito são indicadas no mapa 
através de linhas coloridas, depen-
dendo da escala.
 Preto: Encerrado.
 Vermelho: Engarrafamento de 

trânsito.
 Laranja: Fila de trânsito.
 Amarelo: Trânsito intenso.
 Verde: Trânsito fluído.
 Cinzento: Informações gerais de 

trânsito, por exemplo, obras na 
estrada.

A informação exibida depende do 
serviço específico de informação 
de trânsito.

Com a orientação dinâmica do iti-
nerário, a informação de trânsito é 
tida em consideração no cálculo do 
itinerário.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Route settings” (Definições 

de itinerário)
4 “Dynamic guidance” (Orienta-

ção dinâmica)
5 Selecione a definição preten-

dida:
 “With confirmation” (Com 

confirmação): É exibida, pri-
meiro, uma mensagem, pergun-
tando se o itinerário deve ou não 
contornar a obstrução.

 “Automatic” (Automático): O 
itinerário é automaticamente 
alterado se for encontrada uma 
obstrução ao trânsito.

Símbolos na vista do mapa

Informação sobre o fluxo de 
trânsito na vista do mapa

Orientação dinâmica do iti-
nerário

Princípio

Ajustar

SUPRA_NAVI_General_OM99T24PT_1_1903.book  Page 29  Monday, April 8, 2019  2:26 PM



30

Supra_Navi_en-gb

1-1. NAVEGAÇÃO

Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

É possível determinar a posição do 
veículo e saber qual é a versão dos 
dados de navegação.

1 “Navigation” (Navegação)
2 “Settings” (Definições)
3 “Position and version” (Posi-

ção e versão)
4 Selecione a definição preten-

dida:
 “Enter position” (Insira a posi-

ção): nas situações sem rece-
ção de GPS ou, por exemplo, 
imediatamente após ter viajado 
de ferryboat, a posição do veí-
culo pode ser inserida manual-
mente no mapa.

 “Version information” (Versão 
da informação): Informação da 
atual versão do mapa.

 Com o sistema profissional de 
navegação:

“Help to improve the navigation 
map” (Ajude a melhorar o mapa de 
navegação): informação como a velo-
cidade ou a posição são guardadas de 
forma anónima no veículo e transferi-
das para o fabricante para melhorar o 
mapa digital.

Os dados da navegação são guar-
dados no veículo e podem ser 
atualizados por meio de uma uni-
dade de armazenamento USB.
Os dados atuais de navegação 
estão disponíveis em qualquer con-
cessionário Toyota autorizado, 
reparador Toyota autorizado ou em 
qualquer reparador da sua con-
fiança, ou no site do utilizador.
Dependendo do volume de dados, 
a atualização dos dados de nave-
gação pode demorar várias horas. 
Pode verificar o estado do pro-
gresso da atualização.
Para poupar a bateria do veículo, a 
atualização dos dados de navega-
ção deve ser efetuada durante a 
viagem.

1 Conecte a unidade de armaze-
namento USB à interface USB 
na frente.

2 Siga as instruções no Mostrador 
do Comando.

3 Após a atualização, remova o 
suporte USB.

Dados de navegação

Equipamento do veículo

Princípio 

Ajustar

Atualização do mapa

Geral

Atualizar
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1  Prima o interruptor.

2 “Saving navigation data in the 
vehicle…(USB)” (Guardar os 
dados de navegação no veí-
culo…[USB])

Dependendo do equipamento e 
das especificações do país, os 
dados de navegação para a sua 
região são transferidos online para 
o veículo quatro vezes por ano, 
onde os dados são atualizados e 
instalados automaticamente.

Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

Porque é que a atual posição não 
pode ser exibida?
 A posição está uma área que 

não está abrangida pelos dados, 
está numa área com má receção 
ou o sistema está neste 
momento a calcular a posição. A 
receção será normalmente pos-
sível a céu aberto.

Porque é que não é transferido 
para o sistema de orientação do iti-
nerário um destino sem detalhes 
da rua?
 Não pode ser determinado o 

centro da cidade inserida. Insira 
qualquer rua da cidade selecio-
nada e inicie a orientação do iti-
nerário.

Porque é que não é transferido 
para o sistema de orientação do iti-

Verificar o estado

Atualização automática do 
mapa

Geral

Perguntas frequentes

Equipamento do veículo

Perguntas frequentes

SUPRA_NAVI_General_OM99T24PT_1_1903.book  Page 31  Monday, April 8, 2019  2:26 PM



32

Supra_Navi_en-gb

1-1. NAVEGAÇÃO

nerário um destino?
  Os dados do destino não estão 

disponíveis nos dados da nave-
gação. Escolha um destino o 
mais próximo possível do des-
tino original.

Porque não podem ser seleciona-
das letras para a inserção do des-
tino?
 Os dados do destino não estão 

disponíveis nos dados da nave-
gação. Escolha um destino o 
mais próximo possível do des-
tino original.

Porque é que as instruções por voz 
já não são dadas imediatamente 
antes das junções de estrada 
durante a orientação do itinerário?
 Saiu do itinerário recomendado 

e o sistema necessita de alguns 
segundos para calcular uma 
nova proposta de itinerário.
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Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

A reprodução de registos áudio para 
quando o emudecer está ativo.

Possíveis fontes de entretenimento:
 Rádio, consulte a página 38.
 Música do disco rígido, consulte 

a página 44.
 Áudio USB, consulte a página 47.
 Vídeo USB, consulte a página 52.

Geral

Equipamento do veículo

Controlos

Interruptores e funções

Interruptor Função

Prima: Para ligar/desligar 
o som.
Rode: Para ajustar o 
volume.

Para alterar a fonte do 
entretenimento.

Prima uma vez: Para alte-
rar a estação/faixa.
Prima e mantenha pres-
sionado: Para fazer avan-
çar/recuar a faixa.

Interruptores favoritos.

Para ativar/desativar a 
informação de trânsito.

Para a Austrália e Nova 
Zelândia: Para alterar o 
modo de frequência de 
banda.

Som

Nota de segurança

AVISO
lTer o som do volume numa defini-

ção elevada pode causar danos à 
sua audição. Existe o perigo de 
danos. Não utilize uma definição de 
volume elevada.

Volume e som

 Rode o botão para defi-
nir o volume.

 Prima o botão para desli-
gar o som. 
Pressionando nova-
mente, coloca o volume 
anterior.

Fontes de entretenimento

Geral

Interruptor Função
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 Áudio Bluetooth, consulte a 
página 48.

 Espelhar o ecrã, consulte a 
página 53.

 Apple CarPlay, consulte a página 
77.

No rádio:

1  Prima o interruptor.

É exibida uma lista de todas as fontes 
de entretenimento atualmente disponí-
veis.

2  Prima o interruptor nova-
mente e selecione uma fonte de 
entretenimento.

Através do Comando Toyota Supra:
1 "Media/Rádio"
É exibida uma lista de todas as fontes 
de entretenimento possíveis.
2 Selecione a fonte de entreteni-

mento pretendida.

Através do interruptor no 
Comando:

1   Prima o interruptor.

A última fonte de entretenimento sele-
cionada é reproduzida.

2  Prima o interruptor nova-
mente.

É exibida uma lista de todas as fontes 
de entretenimento atualmente disponí-
veis.
3 Selecione a fonte de entreteni-

mento pretendida.

É possível selecionar quais as fon-
tes de entretenimento é que são 
exibidas na lista de seleção. A 
fonte de entretenimento que está a 
ser reproduzida atualmente não 
pode ser removida da lista de sele-
ção.
1 "Media/Rádio"
É exibida uma lista de todas as fontes 
de entretenimento possíveis.
2 “Personalize menu” (Perso-

nalize o menu)
3 Selecione a definição preten-

dida.

Alterar a fonte de entreteni-
mento

Adaptar a lista de seleção às 
fontes de entretenimento
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Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dispo-
nível para as versões do modelo. Por 
conseguinte, pode descrever equipa-
mento que não está instalado no seu 
veículo, devido ao equipamento 
opcional selecionado ou à especifi-
cação do país. Tal também se aplica 
a funções e sistemas relacionados 
com a segurança. Por favor, cumpra 
as leis e regulamentos relevantes ao 
utilizar as funções e sistemas corres-
pondentes.

As definições são guardadas no per-
fil de utilizador do condutor atual.

1 “Media/Rádio”
2 “Sound” (Som)
3 Selecione a definição pretendida:
 “Treble” (Agudos): Ajuste dos 

agudos.
 “Bass” (Baixos): Ajuste dos 

baixos.
 “Balance” (Balanço): Distribui-

ção do volume para a 
esquerda/direita.

 “Fader” (Atenuador): Distribui-
ção do volume para a frente/trás

4 Para ajustar: rode o Comando.
5 Para guardar: Prima o Comando.

Se o “surround” estiver ativado, a 
reprodução multicanal é simulada 
quando reproduz uma banda 
sonora em estéreo.

1 “Media/Rádio”
2 “Sound” (Som)
3 “Surround”

Dependendo do equipamento, esta 
função poderá não estar disponível.
Definições para gamas de frequên-
cia individuais.
1 “Media/Rádio”
2 “Sound” (Som)
3 “Equaliser” (Equalizador)
As atuais definições dos baixos e dos 
agudos, consulte a página 36, são exi-
bidas nos cantos esquerdo e direito do 
ecrã do equalizador. 
Estes valores também podem ser defi-
nidos no equalizador. As definições dos 
agudos e dos baixos do som afetam as 
definições das gamas de frequência de 
áudio do equalizador.
Para selecionar e ajustar as defini-
ções dos agudos e dos baixos ou 
uma gama de frequência áudio:
1 Rode o Comando para selecio-

nar a gama de frequência áudio 
a definir.

2 Prima o Comando.

Som

Equipamento do veículo

Geral

Agudos, baixos, balanço, 
atenuador

Reprodução multicanal, 
“surround”

Princípio

Ligar/desligar

Equalizador 
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3 Rode o Comando para definir a 
frequência de áudio.

4 Prima o Comando para guardar 
a definição.

Para compensar o aumento de 
ruído a velocidades elevadas, é 
possível definir um aumento de 
volume automático.
A definição do volume para o Pro-
grama de Trânsito é feita durante 
um anúncio, consulte a página 42.

1 “Media/Rádio”
2 “Sound” (Som)
3 “Volume settings” (Definições 

de volume)
4 Selecione a definição preten-

dida.
 “Navigation” (Navegação): 

Rácio entre o volume das instru-
ções por voz e o volume da fonte 
de entretenimento.

 “Speed volume” (volume de 
velocidade): Rácio entre o 
volume da fonte de entreteni-
mento.

 “Parking Sens.” (Sensores de 
estacionamento): Rácio entre o 
volume do sinal acústico dos 
sensores de estacionamento e o 
volume da fonte de entreteni-
mento.

A definição base assegura que o sinal 
acústico será ouvido com qualquer 
volume.
 “Gong” (som do aviso 

sonoro): Rácio do volume do 
sinal acústico, por exemplo do 
aviso do cinto de segurança e do 
volume da fonte de entreteni-
mento.

A definição base assegura que o sinal 
acústico será ouvido com qualquer 
volume.

 “Microphone” (Microfone): 
sensibilidade do microfone 
durante uma chamada telefó-
nica.

O ajuste efetuado durante a chamada 
telefónica é guardado para quando o 
telemóvel voltar a ser utilizado.

 “Loudspeakers” (Altifalantes): 
O volume dos altifalantes durante 
uma chamada telefónica.

A reprodução de gravações áudio é 
parada quando o emudecer está ativo.
O ajuste efetuado durante a chamada 
telefónica é guardado para quando o 
telemóvel voltar a ser utilizado.

5 Para ajustar: Rode o Comando.

6 Para guardar: Prima o 
Comando.

As definições de som são reinicia-
das para as definições de fábrica.
1 “Media/Radio”
2 “Sound” (Som)
3 “Reset” (Reiniciar)

Compensação do volume

Princípio

Definir um aumento de 
volume

Reiniciar as definições de 
som
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Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

As definições são guardadas no 
perfil do condutor utilizado atual-
mente.

Dependendo do equipamento e 
das especificações do país, poderá 
não ser possível receber estações 
AM.

O RDS emite informação adicional 
na banda FM, por exemplo, o nome 
da estação.

Se a estação tiver um número de 
frequências, é efetuada, sempre 
que necessário, uma alteração 
automática para a frequência com 
melhor qualidade de receção.
Recomenda-se que ligue o RDS.

1 “Media/Radio”
2 "FM"

3  Prima o interruptor.

4 "RDS"

1 “Media/Radio”"

2 "FM" ou "AM"
São exibidas a estação que passou por 
último e a lista de estações.
3 Selecione a estação pretendida.

No rádio:

A anterior ou próxima estação da 
lista de estações é reproduzida.

Um símbolo junto à estação desta-
cada indica se a estação já foi ou 
não guardada.

Rádio

Equipamento do veículo

Geral

Estações AM/FM

Geral

Sistema de Dados por Rádio 
(RDS)

Princípio

Ligar/desligar

Selecionar uma estação

Alterar estações

Prima o interruptor da 
esquerda ou da direita.

Guardar estações

Geral
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1 “Media/Radio”
2  “FM” ou “AM”
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Save station” (Guarde a 

estação)
A lista da memória é exibida.

5 Selecione a localização de 
memória pretendida.

1 “Media/Radio”
2  “FM” ou “AM”
3 Destaque a estação pretendida.
4 Prima e mantenha pressionado 

o Comando até que a lista da 
memória seja exibida.

5 Selecione a localização de 
memória pretendida.

As estações também podem ser 
guardadas nos interruptores dos 
favoritos, consulte o Manual do 
Proprietário do veículo.

Seleção da estação através da fre-
quência.
1 “Media/Radio”
2  “FM” ou “AM”

3 Incline o Comando para a 
esquerda

4  “Manual search” (Pes-
quisa manual)

5 Para selecionar a frequência: 
Rode o Comando.

6 Para guardar a frequência: 
Prima o Comando.

Quando guardar uma estação com 
sinal RDS, a informação RDS 
transferida durante a gravação é 
adotada como o nome da estação. 
O nome da estação pode ser alte-
rado.
1 “Media/Radio”
2 “FM”
3 Selecione a estação pretendida.    

4  Prima o interruptor.

5 “Rename as:” (Renomeie 
como:)

Se necessário, aguarde até que o nome 
da estação pretendida seja exibido.
6 Prima o Comando para guardar 

o nome.

Se uma estação de rádio emitir 
dados Radio Text ou Radio Text 
Plus, esta informação, por exemplo 
a faixa ou interprete de um trecho 
de música, pode ser exibida. A dis-
ponibilidade, conteúdo e sequência 
depende da estação de rádio.

Símbolo Significado

A estação não foi gravada.

A estação já foi gravada.

Guardar a estação que está a ser 
escutada

Guardar uma estação que não 
está a ser escutada

Seleção manual da estação

Alterar o nome da estação

Informação adicional da 
estação

Princípio
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1 “Media/Radio”
2 “FM” 
3 Selecione a estação pretendida. 

4  Prima o interruptor.

5 “Station information” (Infor-
mação da estação)

As estações digitais podem emitir 
vários programas simultanea-
mente numa frequência. A recolha 
de estações para uma frequência 
em particular chama-se conjunto. 
Algumas estações apresentam pro-
gramas adicionais.Programas des-
portivos, por exemplo, podem 
emitir vários eventos de desporto 
ao mesmo tempo.
Dependendo do que a estação for-
nece, informação adicional ou 
mesmo imagens transmitidas pela 
estação podem ser exibidas.

1 “Media/Radio”
2 “DAB” ou “DAB/DMB”
 DAB: A última estação reprodu-

zida é reproduzida e a lista de 
estações é exibida.

 DMB: o vídeo atual é exibido.

3 Selecione a estação pretendida.

DAB: Informação sobre a estação e 
o programa a passar de momento é 
exibido. A disponibilidade, con-
teúdo e sequência depende da 
estação de rádio.

No rádio: 

A anterior ou próxima estação da 
lista de estações é reproduzida.

Um símbolo junto à estação desta-
cada indica se a estação já foi ou 
não guardada.

1 “Media/Radio”
2 “DAB” ou “DAB/DMB”
3 Incline o Comando para a 

esquerda.

4  “Save station” (Guarde a 
estação)

A lista da memória é exibida.
5 Selecione a localização de 

memória pretendida.

Exibir informação adicional da 
estação

Rádio digital DAB/DMB

Princípio

Selecionar uma estação

Alterar estações

Prima o interruptor da 
esquerda ou da direita.

Guardar estações

Geral

Símbolo Significado

A estação não foi gravada.

A estação já foi gravada

Guardar a estação que está a ser 
escutada
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1 “Media/Radio”
2 “DAB” ou “DAB/DMB”
3 Destaque a estação pretendida.

4 Prima e mantenha pressionado 
o Comando até que a lista da 
memória seja exibida.

5 Selecione a localização de 
memória pretendida.

As estações também podem ser 
guardadas nos interruptores dos 
favoritos, consulte o Manual do 
Proprietário do veículo.

Se uma estação de rádio emitir 
dados Radio Text ou Radio Text 
Plus, esta informação, por exemplo 
a faixa ou interprete de um trecho 
de música, ou um número de tele-
fone ou email da estação de rádio, 
pode ser exibida. A disponibilidade, 
conteúdo e sequência depende da 
estação de rádio.

1 “Media/Radio”
2 “DAB” ou “DAB/DMB”
3 Selecione a estação pretendida.

4  Prima o interruptor.

5 “Station information” (Infor-
mação da estação)

Se a receção for fraca, será efetuada 
uma pesquisa para a mesma esta-
ção noutro conjunto. Se a estação 
tiver uma melhor receção noutro 
conjunto, a mudança é automatica-
mente efetuada.
Se o seguimento da estação estiver 
ativo, a estação pode ser adicional-
mente pesquisada na banda de fre-
quência. Se não estiver disponível 
noutro conjunto, a mudança é auto-
maticamente efetuada para a fre-
quência analógica. Esta alteração é 
apenas possível se o sinal da esta-
ção correspondente for de qualidade 
adequada e os IDs das estações 
forem idênticos.

1 “Media/Radio”
2 “DAB” ou “DAB/DMB”

3  Prima o interruptor.

4 “DAB station following” 
(Seguimento da estação DAB)

Várias estações emitem um guia 
eletrónico do seu programa.

Guardar uma estação que não 
está a ser escutada

Informação adicional

Princípio

Exibir informação adicional da 
estação

Seguimento automático da 
estação

Geral

Alterar com o seguimento 
automático da estação

Guia do programa eletrónico

Princípio
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1 “Media/Radio”
2 “DAB” ou “DAB/DMB”
3 Incline o Comando para a 

esquerda.

4  “DAB programme” (Pro-
grama DAB)

Todos os guias de programa dispo-
níveis são exibidos.
Para cada programa, o programa 
atual que está a ser emitido e o 
programa a seguir são exibidos.
Selecione a entrada desejada para 
exibir os detalhes do programa.

Se uma rádio transmitir imagens, 
estas são exibidas. A exibição da 
imagem pode ser aumentada.
1 “Media/Radio”
2 “DAB” ou “DAB/DMB”
3 Incline o Comando para a 

esquerda
4  “Enlarge image” (Aumen-

tar imagem)

São guardadas 40 estações.

1 “Media/Radio”
2 “Saved sations” (Estações 

gravadas)
3 Selecione a estação pretendida.

1 “Media/Radio”
2 “Saved sations” (Estações 

gravadas)
3 Destaque a estação a ser apa-

gada.

4  Prima o interruptor.
5 “Delete entry” (Apague a 

entrada

No rádio:

Prima um dos seguintes interrupto-
res no rádio durante o anúncio de 
trânsito:





 “Cancel traffic information” 
(Cancelar a informação de 
trânsito)

Note o seguinte no que concerne a 
definição do volume:
 O volume definido não é guar-

dado.

Exibir o guia do programa

Aumentar a imagem

Estações gravadas

Geral

Selecionar uma estação

Apagar uma estação

Informação de trânsito

Ativar/desativar

Prima o interruptor.

Interromper

Ajustar o volume

Rode o botão durante o 
anúncio de trânsito até 
atingir o volume preten-
dido.
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 No início de cada viagem, o 
volume do anúncio de trânsito é 
ajustado ao volume da reprodu-
ção da fonte de entretenimento.

 O volume não pode ser reduzido 
além do ponto onde o anúncio 
de trânsito é audível a custo.

Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dispo-
nível para as versões do modelo. Por 
conseguinte, pode descrever equipa-
mento que não está instalado no seu 
veículo, devido ao equipamento 
opcional selecionado ou à especifi-
cação do país. Tal também se aplica 
a funções e sistemas relacionados 
com a segurança. Por favor, cumpra 
as leis e regulamentos relevantes ao 
utilizar as funções e sistemas corres-
pondentes.

As faixas de música, livros áudio e 
podcasts podem ser reproduzidos. 
O som é emitido através dos altifa-
lantes do veículo.
As definições são guardadas no 
perfil do condutor atualmente utili-
zado.
Dependendo do equipamento, as 
seguintes fontes de áudio podem 
ser utilizadas:

Áudio

Equipamento do veículo

Geral

Símbolo Significado

Música do disco rígido.

Dispositivo USB.

Interface de música para 
smartphones.

Áudio Bluetooth.
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Faixas de um suporte de média 
USB podem ser gravadas no disco 
rígido de música no veículo e 
reproduzido a partir deste.
 Dispositivo USB com ficheiros 

áudio comprimidos: todos os 
ficheiros áudio reproduzíveis de 
um suporte de média USB são 
guardados num diretório com o 
nome do dispositivo USB. Faixas 
e diretórios são renomeados e 
apagados subsequentemente. 
Gestão do disco rígido de 
música, consulte a página 45.

Faixas protegidos contra cópias 
com DRM Digital Rights Manage-
ment (Gestão de Direitos Digitais), 
são guardadas, mas não podem 
ser reproduzidas.
Faça backup do disco rígido de 
música regularmente, consulte a 
página 47, caso contrário a música 
guardada pode ser perdida no caso 
de falha no disco rígido.

1 Conecte o dispositivo USB à 
interface USB, consulte a 
página 47.

2 “Media/Radio”
3 “USB”
Ou: Selecione o nome do dispositivo USB.
4 Incline o Comando para a 

esquerda.
5  “Import music” (Importe 

música)
Os dados áudio são gravados no disco 
rígido de música.

Durante a gravação, tenha em 
mente o seguinte:
 Não remova o dispositivo USB 

durante a gravação, uma vez 
que tal pode interromper o pro-
cesso de gravação.

 As faixas do dispositivo USB 
ainda podem ser reproduzidas.

 É possível alterar para outras 
fontes de áudio.

1 “Media/Radio”
2 “USB”
Ou: Selecione o nome do dispositivo 
USB.
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Cancel saving” (Cancele a 

gravação)
O processo de gravação é inter-
rompido.

1 “Media/Radio”
2 “USB”
Ou: Selecione o nome do dispositivo 
USB.
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Import music” (Importe 

música)

1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (Conjunto 

de músicas)
Para mais informações sobre a 
reprodução consulte a página 48.

Música do disco rígido

Geral

Guardar a partir de um dispo-
sitivo USB

Cancelar a gravação a partir 
de um dispositivo USB

Retomar a gravação a partir 
de um dispositivo USB

Selecionar o disco rígido de 
música
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Se uma pasta com o nome de um 
álbum for renomeada, o nome do 
álbum na informação da faixa, para 
as faixas individuais, não muda.
Se uma faixa for renomeada, o 
nome do ficheiro altera, mas o 
nome da faixa gravada na informa-
ção da faixa não muda.
1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (Conjunto 

de músicas)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Media search” (Pesquisa 

de media)
5 “Browse folder” (Consulte a 

pasta)
As pastas e faixas do diretório mais 
elevado são exibidas.
6 Marque a pasta ou faixa preten-

dida, pesquise subpastas se 
necessário.

7  Prima o interruptor.
8 “Rename folder” (Renomeie a 

pasta) ou “Rename track” 
(Renomeie a faixa)

O nome atual é exibido.
9 Altere o nome conforme preten-

dido.

10  Selecione o símbolo.

Uma pasta não pode ser apagada, 
se a faixa nela contida estiver a ser 
reproduzida. 
Uma faixa não pode ser apagada, 
se estiver a ser reproduzida.

1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (Conjunto 

de músicas)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4   “Media search” (Pesquisa 

de media)
5 “Browse folder” (Consulte a 

pasta)
As pastas e faixas do diretório mais 
elevado são exibidas.
6 Marque a pasta ou faixa preten-

dida, pesquise subpastas se 
necessário.

7  Prima o interruptor.
8 “Delete folder” (Apague a 

pasta) ou “Delete track” (Apa-
gue a faixa)

É guardada no veículo uma base 
de dados com informação do 
álbum. Dependendo da informa-
ção inserida na base de dados para 
o álbum selecionado, o nome do 
álbum, interprete, o nome da faixa 
e a capa do álbum serão exibidos.

Para atualizar esta base de dados, 
contacte qualquer concessionário 
Toyota autorizado, reparador 
Toyota autorizado ou qualquer 
reparador da sua confiança.
Tecnologia Gracenote

 O reconhecimento da tecno-
logia musical e dados relacionados, 
é fornecido pela Gracenote. A Gra-
cenote é o padrão industrial no 
reconhecimento de tecnologia 
musical e conteúdos relacionados. 
Para mais informação, consulte em 
www.gracenote.com. CD e dados 

Gerir o disco rígido de 
música

Renomear pastas ou faixas

Apagar pastas ou faixas

Exibir a informação do álbum

Atualizar a informação do álbum
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relacionados com música da Gra-
cenote, Inc., copyright©2000 que 
apresenta a Gracenote. Gracenote 
Software, copyright©2000 que 
apresenta a Gracenote. Este pro-
duto e serviço pode ter uma ou 
mais das seguintes patentes dos 
EUA: 
#5,987,525; #6,061,680; 
#6,154, 773, #6,161,132, 
#6,230,192, #6, 230,207, 
#6,240,459, #6,330,593 e outras 
patentes emitidas ou pendentes. 
Alguns serviços fornecidos sob a 
licença da Open Globe, Inc. para a 
patente dos EUA: #6,304,523. 
 A atualização é realizada para 

cada álbum.
 A informação do álbum também 

pode ser atualizada se o álbum tiver 
sido importado de outro veículo.

1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (Conjunto 

de músicas)
3 Incline o Comando para a 

esquerda.
4  “Media search” (Pesquisa 

de media)
5 “Browse folder” (Consulte a 

pasta)
As pastas e faixas do diretório mais 
elevado são exibidas.
6  Marque a pasta ou faixa preten-

dida, pesquise subpastas se 
necessário.

7   Prima o interruptor.
8 “Album information” (Informação 

do álbum)
A informação guardada para o álbum é 
exibida. Se um álbum não for clara-
mente reconhecido, todas as entradas 
coincidentes são exibidas.
9 Selecione a entrada apropriada 

se necessário:

 Se a informação exibida não 
coincidir com o álbum reprodu-
zido, a informação poderá estar 
escondida. Neste caso, atuali-
zar a base de dados poderá ser 
uma solução.

“Reset album information” (Reinicie a 
informação do álbum)
A informação do álbum já não será exibida.

1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (Conjunto 

de músicas)

3  Prima o interruptor.

4 “Manage music collection” 
(Gerir o conjunto de músicas)

5 “Available memory” (Memó-
ria disponível)

1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (Conjunto 

de músicas)

3  Prima o interruptor.
4 “Manage music collection” 

(Gerir o conjunto de músicas)
5 “Delete selected tracks” (apa-

gar faixas selecionadas
A pesquisa de música é exibida. Proceda 
de acordo com a descrição para o critério 
de pesquisa, consulte a página 49.
A lista das faixas a apagar é criada de 
acordo com o critério de pesquisa.
6 Selecione uma faixa.

1 “Media/Radio”
2 “Music collection” (Conjunto 

de músicas)

Exibir a capacidade disponível

Apagar faixas selecionadas

Apagar todas as faixas
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3  Prima o interruptor.
4 “Manage music collection” 

(Gerir o conjunto de músicas)
5 “Delete all music tracks” (apa-

gar todas as faixas de 
música)

6 “OK”

Faça backup do disco rígido de 
música regularmente para um dis-
positivo USB, caso contrário a 
música guardada pode ser perdida 
no caso de falha no disco rígido.
Quando efetuar o backup, certifi-
que-se que o dispositivo USB tem a 
capacidade disponível adequada.
Dependendo do tamanho do 
ficheiro e do número de faixas, o 
backup do disco rígido de música 
pode demorar bastante tempo. Se 
não tiver tempo para completar o 
backup, não desconecte o disposi-
tivo USB. O backup retomará na 
sua próxima viagem.
1 Conecte o dispositivo USB à 

interface USB, consulte a 
página 47.

2 “Media/Radio”
3 “Music collection” (Conjunto 

de músicas)

4  Prima o interruptor.
5 “Manage music collection” 

(Gerir o conjunto de músicas)
6 “Save music collection to 

USB” (Guardar o conjunto de 
músicas no dispositivo USB)

Quando restaurar o disco rígido de 

música a partir de um dispositivo 
USB, a informação restaurada será 
sobreposta à existente no disco 
rígido de música disponível no veí-
culo. É melhor realizar o backup 
durante uma viagem mais longa. 
Se o procedimento de guardar for 
cancelado não desconecte o dispo-
sitivo USB. O Backup retomará na 
sua viagem seguinte.
1 Conecte o dispositivo USB à 

interface USB, consulte a 
página 47.

2 “Media/Radio”
3 “Music collection” (Conjunto 

de músicas)

4  Prima o interruptor.
5 Manage music collection” 

(Gerir o conjunto de músicas)
6 “Restore music collection 

from USB device” (Restaurar 
o conjunto de músicas a par-
tir do dispositivo USB)

MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.

São suportadas as funções de pes-
quisa e reprodução de música no 
iPod/iPhone Apple.

Informações sobre todas as faixas, 
por exemplo, interprete, género ou 
faixa, bem como as playlists são 
transferidas para o veículo. Tal pode 

Backup do disco rígido de música

Restaurar o disco rígido de 
música

Dispositivo USB

Formatos que podem ser 
reproduzidos

Apple iPod/iPhone

Leitores de áudio e suportes 
de media com a porta USB
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demorar algum tempo, dependendo 
do dispositivo USB, tamanho do 
ficheiro e número de faixas. 
Durante a transferência, as faixas 
podem ser selecionadas através do 
ficheiro do diretório.
Pode ser guardada no veículo a 
informação para aproximadamente 
40.000 faixas, no entanto não pode 
exceder as 16.000 faixas por disposi-
tivo USB.
Não podem ser reproduzidas faixas 
com Gestão de Direitos Digitais inte-
grados ou DRM, Digital Rights Mana-
gement.

A informação relativa à interface 
USB pode ser consultada no 
Manual do Proprietário do seu veí-
culo.
1 Conecte o dispositivo USB à 

interface USB.
É preferível utilizar o cabo adaptador 
fornecido com o dispositivo USB.
2 “Media/Radio”
3 “USB”
Ou: Selecione o nome do dispositivo 
USB.
Para mais informações sobre 
reprodução consulte a página 48.

 Reprodução de ficheiros de 
música através do Bluetooth de 
dispositivos externos, como por 
exemplo dispositivos de áudio 
ou telemóveis.

 O volume do som de saída 
depende do dispositivo. Se for 

aplicável, altere as definições de 
volume no dispositivo.

 Podem ser ligados ao veículo 
um número máximo de quatro 
dispositivos externos.

 O dispositivo com Bluetooth é 
conectado com o veículo. Para 
informações sobre conexões 
Bluetooth consulte o Manual do 
Proprietário do veículo.

 A reprodução de áudio com 
Bluetooth tem de ser ativada.

1 “Media/Radio”
2 Selecione o dispositivo Blue-

tooth pretendido da lista.
Para mais informação sobre repro-
dução consulte a página 48.
Se o dispositivo com Bluetooth não 
estiver na lista de dispositivos, a 
reprodução de áudio com Bluetooth 
pode não estar ativa. Proceda 
como segue para ativar a reprodu-
ção de áudio com Bluetooth:
1 “Media/Radio”
2 “Manage mobile devices” 

(Gerir dispositivos móveis)
3 Selecione o dispositivo Blue-

tooth pretendido da lista.
4 “Bluetooth audio” (Áudio com 

Bluetooth)

Quando uma fonte de áudio for 
selecionada, a informação acerca 
da reprodução aparece no Mostra-
dor do Comando.

Selecionar um dispositivo USB

Áudio Bluetooth

Geral

Requisitos de funcionamento

Selecionar um dispositivo 
com Bluetooth

Reprodução

Geral
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O Mostrador do Comando exibe a 
informação disponível sobre a faixa 
atual e lista de reprodução. O con-
teúdo e abrangência da lista de 
reprodução depende da fonte de 
áudio selecionada e do critério de 
pesquisa utilizado.
 No caso de dispositivos USB e 

Bluetooth e o disco rígido de 
música, a lista de reprodução 
selecionada é exibida. Tal pode 
ser o resultado de uma pesquisa 
ou de uma lista previamente 
guardada.

Inclinando o Comando para a 
esquerda exibe mais funções. A 
variedade de funções disponíveis 
depende da fonte de áudio selecio-
nada.
Com os dispositivos Bluetooth, a 
variedade de funções que pode ser 
operada pelo Comando Toyota 
Supra, pode ser limitada, depen-
dendo da versão do Bluetooth. Se 
necessário, as funções que faltem 
podem ser operadas diretamente 
no dispositivo.

Selecione a faixa pretendida da 
lista de reprodução.
Todas faixas da lista são reproduzi-
das, iniciando na faixa selecionada.

No rádio:

A faixa anterior ou a próxima faixa 
da lista será reproduzida.

No rádio:

O critério de pesquisa possível 
depende da fonte de áudio selecio-
nada.

O seguinte critério de pesquisa 
está relacionado com os dados 
guardados na informação da faixa.
1 Incline o Comando para a 

esquerda.
2  “Media search” (Pesquisa 

de media)
3 Selecione a definição preten-

dida:
 “Search” (Pesquisa)
Todas as faixas que tenham informa-
ção contendo o termo de pesquisa 
inserido são exibidas. Quantos mais 
caracteres inserir mais restritos serão 
os resultados.
Incline o Comando para a direita para 
exibir a lista de resultados.
 “Genres” (Géneros)
Uma lista de géneros disponíveis é exi-
bida.
Selecionando um género, todos os 
interpretes que correspondam são exi-
bidos.
 “Artists” (Interpretes)
É exibida uma lista dos intérpretes dis-

Selecionar uma faixa

Alterar a faixa

Prima os interruptores 
esquerdo e direito.

Avançar/retroceder rapida-
mente

Prima os interruptores 
esquerdo e direito.

Critério de pesquisa

Geral

Pesquisar informação da faixa
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poníveis.
Após selecionar um intérprete, todos os 
álbuns e faixas que correspondam são 
exibidos.
 “Albums” (Álbuns)
É exibida uma lista dos álbuns disponí-
veis.
Após selecionar um álbum, todas as 
faixas que correspondam são exibidas.
  “Tracks” (Faixas)
É exibida uma lista das faixas disponí-
veis.
4 Se necessário, selecione um 

álbum.
5 Selecione a faixa com a qual 

pretende iniciar a reprodução.
A pesquisa de intérpretes e faixas 
pode também ser selecionada dire-
tamente.
1 Incline o Comando para a 

esquerda.
2  “Artists” (Intérpretes) ou  

“Tracks” (Faixas)
As faixas que não contenham o cri-
tério de pesquisa são agrupadas 
como “unknown” (desconheci-
das). As faixas sem informação 
apenas podem ser encontradas 
através da estrutura do diretório.

1 Incline o Comando para a 
esquerda.

2  “Media search” (Pesquisa 
de media)

3 “Playlists” (Listas de reprodução)
É exibida uma lista de todas as listas 
de reprodução disponíveis.
4 Selecione a lista de reprodução
5 Selecione a faixa que com a qual 

pretende iniciar a reprodução.
A informação sobre a reprodução é exi-
bida no Mostrador do Comando. A lista 
de reprodução corresponde à lista de 

faixas que corresponderam à pesquisa.

Dependendo do dispositivo USB e 
do equipamento, os livros áudio e 
os podcasts podem ser pesquisa-
dos em separado.
1 Incline o Comando para a 

esquerda.
2  “Media search” (Pesquisa 

de media)
3 Selecione a definição preten-

dida:
 “Podcasts”
É exibida uma lista dos podcasts dispo-
níveis.
 “Audio books” (Livros áudio)
É exibida uma lista dos livros áudio dis-
poníveis.
Selecione a faixa com a qual pretende 
iniciar a reprodução.A informação 
sobre a reprodução é exibida no Mos-
trador do Comando. A lista de reprodu-
ção corresponde à lista de faixas que 
corresponderam à pesquisa.

É possível pesquisar o disco rígido 
de música e dispositivos USB atra-
vés da estrutura do diretório.
Os nomes das pastas e faixas cor-
respondem aos nomes da pasta e 
do ficheiro. Os nomes da pasta e 
do ficheiro podem diferir dos 
nomes na faixa de informação.
1 Incline o Comando para a 

esquerda.
2  “Media search” (Pesquisa 

de media)
3 “Browse folder” (Consulte a 

pasta)

Pesquisar listas de reprodução

Pesquisar livros áudio e podcasts

Pesquisar a estrutura do diretório
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4 Altere para uma subpasta se 
necessário.

Selecione a faixa que com a qual pre-
tende iniciar a reprodução.
A informação sobre a reprodução é exi-
bida no Mostrador do Comando. A lista 
de reprodução corresponde à lista de 
faixas que corresponderam à pesquisa.

1 Incline o Comando para a 
esquerda.

2  “Browse albums” (Con-
sulte os álbuns)

Os álbuns disponíveis são exibidos de 
forma gráfica.
3 Rode o Comando para consultar 

os álbuns.

4 Selecione o álbum pretendido.
Todas as faixas do álbum selecionado 
são exibidas.
5 Selecione a faixa que com a 

qual pretende iniciar a reprodu-
ção.

6 Incline o Comando para a 
esquerda. O Mostrador do 
Comando exibe informação 
sobre a reprodução. A lista de 
reprodução corresponde à lista 
de faixas do álbum.

1 Incline o Comando para a 
esquerda.

2  “More like this (local)” 
(Mais como este [local])

É exibida uma lista de faixas similares.
3 Selecione a faixa que com a qual 

pretende iniciar a reprodução.

A informação sobre a reprodução é exi-
bida no Mostrador do Comando. A lista 
de reprodução corresponde à lista de 
faixas que corresponderam à pesquisa.

A lista de reprodução atual ou 
todas as faixas na fonte de áudio 
selecionada são reproduzidas de 
forma aleatória.

1 Incline o Comando para a 
esquerda.

2  “Shuffle” (Aleatório)

A faixa atual pode ser alocada a 
uma lista de reprodução especial, a 
lista de favoritos. Se a faixa atual já 
estiver na lista de favoritos, pode 
ser eliminada desta. A lista de favo-
ritos é exibida em primeiro lugar 
quando faz pesquisa de listas de 
reprodução, consulte a página 50.

1 Incline o Comando para a 
esquerda.

2  “Add to favourites” (Adi-
cione a favoritos) ou  
“Delete from favourites” (Eli-
mine dos favoritos)

Consultar os álbuns

Pesquisar faixas similares

Reprodução aleatória

Princípio

Selecionar a reprodução aleatória

Lista de favoritos

Princípio

Criar uma lista de favoritos
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Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

Podem ser reproduzidos ficheiros 
de vídeo. O som é emitido através 
dos altifalantes do veículo.
As definições são guardadas no 
perfil do condutor atualmente utili-
zado.
O ecrã de vídeo no Mostrador do 
Controlo é desligado quando o veí-
culo excede uma determinada velo-
cidade (varia de país para país).
Dependendo do equipamento, as 
seguintes fontes de vídeo podem 
ser utilizadas.

Dependendo do dispositivo USB, a 
reprodução de vídeo através da 
conexão USB pode não ser possível.

MP4, M4V, AVI, WMV, XVID, 
H.264.

Conecte o dispositivo USB à inter-
face USB, utilizando um cabo 
adaptador adequado.
A informação relativa à interface 
USB pode ser consultada no 
Manual do Proprietário do seu veí-
culo.
1 “Media/Radio”
2 “USB”
Ou: Selecione o nome do dispositivo 
USB.

1 Incline o Comando para a 
esquerda.

2  “Media search” (Pesquisa 
de media)

3 “Vídeos”
É exibida a lista de filmes de vídeo dis-
poníveis.
4 Selecione a faixa com a qual pre-

tende iniciar a reprodução.
A informação sobre a reprodução é exi-
bida no Mostrador do Comando. A lista 
de reprodução corresponde à lista de 
filmes que corresponderam à pesquisa.

Vídeo

Equipamento do veículo

Geral

Símbolo Significado

Dispositivo USB.

Espelhar no ecrã.

Dispositivos USB

Geral

Formatos que podem ser 
reproduzidos

Selecionar um dispositivo 
USB

Pesquisar filmes de vídeo
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O ecrã do smartphone é exibido no 
Mostrador do Comando através de 
uma conexão Wi-Fi. O som é repro-
duzido através dos altifalantes do 
veículo.
Esta função tem de ser suportada 
pelo smartphone.
O smartphone é utilizado para o 
funcionamento.
Para conectar o smartphone com o 
veículo, consulte o Manual do Pro-
prietário do veículo.

Espelhar no ecrã
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Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

Os telemóveis podem ser conecta-
dos ao veículo através de Blue-
tooth, consulte o Manual do 
Proprietário do veículo.
Com temperaturas elevadas, a 
carga do telemóvel pode ser limi-
tada e as funções podem não ser 
executadas.
Para evitar avarias, um telemóvel 
que esteja conectado ao veículo 
não deve ser operado com o 
teclado do telemóvel.
Quando utilizar o telemóvel através 
do veículo, siga o manual do utiliza-
dor do telemóvel.

Se o número de quem está a ligar 
estiver gravado na lista de endere-
ços do telemóvel e for transferido 
pela rede, o nome do contacto é 
exibido. Caso contrário, apenas o 
número do telefone é exibido.

As chamadas recebidas podem ser 
aceites de diversas formas.
 Através do Comando Toyota 

Supra::  “Accept” (Aceitar)

  Prima o interruptor no 
volante da direção.

 Através da lista de seleção no 
agrupamento de instrumentos: 
Selecione utilizando o disco no 
volante da direção: “Accept” 
(Aceitar) 

 Através do Comando Toyota 
Supra:   “Reject” (Rejeitar)

Telefone

Equipamento do veículo

Funções do telefone

Geral

Nota de segurança

AVISO
lA operação de sistemas de infor-

mação integrados e dispositivos de 
comunicação durante a condução 
pode distraí-lo do trânsito. Pode 
perder o controlo do veículo. Existe 
o perigo de ocorrência de aciden-
tes. Apenas opere os sistemas ou 
dispositivos se for possível com o 
estado do trânsito. Pare se neces-
sário e opere os sistemas ou dispo-
sitivos com o veículo parado.

Receber uma chamada

Aceitar uma chamada

Rejeitar uma chamada
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 Através da lista de seleção no 
agrupamento de instrumentos: 
Selecione utilizando o disco no 
volante da direção: “Reject” 
(Rejeitar)

 Via Toyota Supra Command: 
 “End call” (Finalizar a cha-

mada)

  Prima o interruptor no 
volante da direção.

As últimas chamadas realizadas, 
perdidas e recebidas são transferi-
das para o veículo. Dependendo da 
versão do equipamento, a transfe-
rência é realizada a partir do tele-
fone principal e adicional.

1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Recent calls” (Chamadas 
recentes)

3 As últimas 20 chamadas são 
exibidas.

1 “Calls:” (Chamadas:)
2 Selecione a definição preten-

dida.

Marcar um número a partir de uma 
lista
Selecione da lista. A chamada é 
estabelecida utilizando o telemóvel 
de onde veio a entrada.

Opções de utilização: Inicie a cha-
mada utilizando o segundo telemóvel.
Para cancelar: “End call” (Finalize 
a chamada)

1 Destaque o número de telefone.

2  Prima o interruptor.
3 “Save as new contact” 

(Guarde como novo con-
tacto) ou “Add to contact” 
(Adicione a contacto)

Durante a chamada, rode o botão 
do volume no rádio até atingir o 
nível pretendido. A definição é 
guardada no perfil do condutor utili-
zado atualmente.

1 “My vehicle” (O meu veículo)
2 “System settings” (Definições 

do sistema)
3 “Sound” (Som) 
4 “Volume settings” (Definições 

de volume)
5 “Microphone” (Microfone) ou 

“Loudspeakers” (Altifalantes)
6 Para ajustar: Rode o Comando.
7 Para guardar: Prima o 

Comando.

1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Dial number” (Marcar 
número) 

Finalizar uma chamada

Últimas chamadas

Mostrador

Filtrar a lista de chamadas

Marcar um número a partir de 
uma lista

Guardar como um contacto ou 
adicionar a um contacto

Chamadas ativas

Ajustar o volume

Compensação automática de 
volume

Marcar um número
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3 Insira os números
4  Selecione o símbolo.
A chamada é feita utilizando o telemó-
vel atribuído à função telefone.
Para estabelecer a conexão atra-
vés do telemóvel adicional:

1  Prima o interruptor.

2 “Call via” (realizar chamada 
através de)

Uma chamada ativa pode ser retida 
e retomada posteriormente.
  “Hold/Resume” (Reter/Reto-

mar)
A chamada é retida.

  “Hold/Resume” (Reter/Reto-
mar)

A chamada é retomada.

O microfone pode ser colocado em 
silêncio durante as chamadas ativas.

O microfone em silêncio pode ser 
ativado automaticamente:
 Quando é realizada uma nova 

chamada.
 Quando alterna entre interlocuto-

res de chamada.

A marcação sobreposta DTMF é 
utilizada para aceder a serviços de 
rede ou dispositivos de controlo, 
por exemplo, para aceder a um 
telefone remotamente. Tal requer o 
código DTMF

1  “Digit input” (Inserção de 
dígito)

2 Insira o código DTMF.

É possível alterar entre chamadas ou 
fundir duas chamadas para realizar 
uma conferência telefónica. As fun-
ções têm de ser suportadas pelo tele-
móvel e pelo prestador de serviço.

Se receber uma segunda cha-
mada durante a chamada em 
curso, pode ouvir um sinal de cha-
mada em espera, se aplicável.

A chamada é aceite e a chamada 
que estava em curso é retida.

Pode realizar uma segunda cha-
mada durante a chamada atual.
1  “Contacts” (Contactos)
2 Selecione um novo número 

para telefonar.
A chamada é iniciada e a primeira cha-
mada é retida.

Pode comutar entre duas chamadas.
1 Realizar as chamadas.
2 “Resume” (Retomar)

Reter/retomar

Colocar o microfone em silêncio

“Microphone” (Microfone)

Marcação sobreposta DTMF

Chamadas com um número 
de participantes

Geral

Aceitar uma chamada durante 
outra chamada

“Accept” (Aceitar)

Realizar uma segunda chamada

Alternar entre duas chamadas, 
comutar
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O telefone altera para a chamada que 
está em curso.

Pode fundir duas chamadas para 
realizar uma conferência telefónica. 
As chamadas devem ser efetuadas 
no mesmo telemóvel.
1 Realizar as duas chamadas 

telefónicas.

2  “Place conference call” (Rea-
lizar conferência telefónica)

As chamadas realizadas através do 
sistema mãos-livres podem ser 
continuadas através do telemóvel e 
vice-versa.

As chamadas que foram iniciadas 
fora do alcance do Bluetooth do 
veículo podem ser continuadas 
através do sistema mãos-livres, 
colocando em estado de standby 
ou ligando a ignição. O controlo 
remoto deverá estar no veículo 
para esta tarefa.
Dependendo do telemóvel, pode 
existir uma alteração automática 
para o modo mãos-livres.
Se a alteração não ocorrer automa-
ticamente, siga as instruções no 
mostrador do telemóvel. Consulte 
também o manual do utilizador do 

telemóvel.

As chamadas atendidas através do 
sistema mãos-livres, também 
podem ser continuadas através do 
telemóvel, dependendo deste.
Siga as instruções no mostrador do 
telemóvel. Consulte também o 
manual do utilizador do telemóvel.

Os contactos podem ser criados e 
editados. Além disso, os contactos 
são transferidos do telemóvel e exi-
bidos. As fotos dos contactos 
podem ser exibidas se o telemóvel 
suportar esta função.

1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Contacts” (Contactos)
Os contactos são listados por ordem 
alfabética.
Existe a função de pesquisa de contac-
tos e a função de pesquisa rápida, 
dependendo do número de contactos.

Se existirem mais de 30 contactos, 
a função de pesquisa de contactos 
está disponível.
1  “Search” (Pesquisa)

Realizar uma conferência 
telefónica

Sistema mãos-livres

Geral

Do telemóvel para o sistema 
mãos-livres

Do sistema mãos-livres para o 
telemóvel

Contactos

Geral

Exibir todos os contactos

Pesquisa de contactos
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2 Insira letras.
Os resultados são exibidos no lado 
direito.
3 Incline o Comando para a 

direita.
4 Selecione o contacto para o 

visualizar.

Se existirem mais do que 30 con-
tactos, a função de pesquisa rápida 
está disponível. As letras pelas 
quais uma entrada está disponível, 
são exibidas por ordem alfabética 
ao longo da estremo esquerdo do 
Mostrador do Comando.
1 Rode o Comando rapidamente 

para a esquerda ou para a 
direita.

Todas as letras pelas quais uma entrada 
está disponível, são exibidas por ordem 
alfabética ao longo da estremo esquerdo 
do Mostrador do Comando.
2 Selecione a letra inicial do con-

tacto pretendido.
A primeira entrada da letra selecionada 
é exibida.

O contacto de casa pode ser guar-
dado.
Este é o primeiro item na sua lista 
de contactos.
1 “Home contact (empty)” (Con-

tacto de casa [vazio])
2 Preencha os campos necessários.
3 “Save contact in the vehicle” 

(Guarde o contacto no veículo)

1  Prima o interruptor.
2 “Save contact in the vehicle” 

(Guarde o contacto no veículo)
É gravada uma cópia do contacto do 

telemóvel no veículo.

Dependendo do equipamento, as 
seguintes funções estão disponí-
veis para o contacto selecionado:
  Iniciar a orientação do itinerário.

  Telefonar a um contacto.
  Novo e-mail.

Pode eliminar um contacto guar-
dado no veículo. Não é possível eli-
minar contactos transferidos do 
telemóvel.
1 Destaque o contacto pretendido.

2  Prima o interruptor.

3 “Delete contact” (Elimine o 
contacto)

Todos os contactos do veículo são eli-
minados. Os contactos transferidos 
do telemóvel não são eliminados.

1  Prima o interruptor.
2 “Delete all contacts in the 

vehicle” (Elimine todos os 
contactos do veículo)

3 “OK”

Se aplicável, “Clear fields” (Lim-
par campos)
1  Prima o interruptor.
2 “New contact” (Novo con-

tacto)

Pesquisa rápida em listas

Guardar um contacto de casa

Guardar um contacto no veículo

Funções adicionais

Eliminar um contacto

Eliminar todos os contactos do 
veículo

Novo contacto
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3 Preencha os campos pretendi-
dos

4 “Save contact in the vehicle” 
(Guarde o contacto no veí-
culo)

É possível selecionar se os contac-
tos são transferidos do telemóvel, e 
se o forem, a partir de qual telemó-
vel.

1  Prima o interruptor.

2 “Select sources for contacts” 
(Selecione fontes para os 
seus contactos)

3 Selecione o telemóvel preten-
dido.

Os nomes dos contactos podem 
ser exibidos numa sequência dife-
rente. A ordenação para os contac-
tos pode não ser a mesma que a 
ordem selecionada, dependendo 
de como os contactos são guarda-
dos no seu telemóvel.

1  Prima o interruptor.

2 “Sort contacts” (Ordenar con-
tactos)

3 “Surname” (Apelido) ou “First 
name” (Primeiro nome)

Se o veículo estiver equipado com 
um sistema de navegação, pode 
ser adotado um contacto como 
destino.
1 Selecione o contacto preten-

dido.
2 Selecione um endereço.

3 “Check address” (Verifique 
endereço) ou “Search for 
address online” (Pesquise o 
endereço online)

4 Corrija as entradas se necessá-
rio.

5 “Start route guidance” (Inicie 
a orientação do itinerário)

O endereço pode ser aceite na 
orientação do itinerário.

Se um contacto que foi transferido 
do telemóvel foi alterado, é criada 
uma cópia da entrada no veículo 
quando gravar.
As entradas de contactos com o 
mesmo nome são fundidas num 
único contacto.
1 Selecione o contacto pretendido
2 “Edit contact” (Editar con-

tacto)
3  Altere a entrada pretendida ou 

adicione entradas.
4 “Save contact in the vehicle” 

(Guarde o contacto no 
veículo)

As fotos dos contactos guardadas 
são gravadas no veículo quando o 
telemóvel é conectado ao veículo.
1 “My vehicle” (O meu veículo)
2 “System settings” (Definições 

do sistema)
3 “Mobile devices” (Dispositi-

vos móveis)
4 “Settings” (Definições)
5 “Contact pictures” (Fotos dos 

contactos)
6 Prima o Comando.

Selecionar fontes

Ordenar os contactos

Verificar um endereço como destino

Editar contactos

Exibir as fotos dos contactos
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Um smartphone conectado pode 
ser operado por comandos por voz.
Para o fazer, ative o controlo por 
voz no smartphone.

Dependendo do telemóvel, o 
seguinte conteúdo é transferido do 
telemóvel para o veículo:
 Contactos, consulte a página 59.
 Mensagens SMS, consulte a 

página 62.
 E-mails, consulte a página 64.
 Entradas de calendário, aponta-

mentos, consulte a página 65.
 Tarefas, consulte a página 66.
 Memorandos, consulte a página 

67.
A informação transferida poderá 
demorar alguns minutos.
Pode necessitar de ter certas fun-
ções ativas pela operadora de tele-
móvel ou pelo prestador de 

serviços.

1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Messaging” (Mensagens)
Para mais informação sobre men-
sagens, consulte a página 74.

O estado das mensagens SMS é 
indicado por um símbolo.

1  Prima o interruptor.

2 “Filter messages” (Filtrar 
mensagens)

3 Selecione a definição preten-
dida.

É possível selecionar se as mensa-
gens SMS são transferidas a partir 
do telemóvel, e nesse caso, de 
qual telemóvel.

1  Prima o interruptor.

2 “Select sources for messa-
ges” (Selecionar fontes para 
as mensagens)

Controlo por voz

Interrupt
or no 

volante 
da dire-

ção

Função

Prima o interruptor durante 
pelo menos 3 segundos. O 
controlo por voz é ativado no 
smartphone.

Este símbolo no Mostrador 
do Controlo mostra que o 
controlo por voz está ativo.

Funções adicionais

Geral

Mensagens SMS

Exibir todas as mensagens SMS

Estado

Sím-
bolo Significado

Mensagem SMS lida.

Mensagem SMS não lida.

Filtrar uma lista de mensagens

Selecionar fontes
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3 Selecione o telemóvel preten-
dido.

Elimine por completo a conversa 
com um contacto.
1 Destaque a mensagem de SMS 

pretendida.

2  Prima o interruptor.

3 “Delete text message thread” 
(Elimine todas as mensagens)

4 “Yes” (Sim)

Selecione o SMS ou conversa pre-
tendidos. A conversa com este 
contacto será exibida.

1 Selecione a mensagem SMS 
pretendida.

2  “Reply” (Resposta)
O destinatário da mensagem SMS é 
automaticamente inserido.

 “Forward” (Reencaminhar)
“To:” (Para:) Insira o número ou con-
tacto. Incline o Comando para a direita, 
se necessário, para selecionar o con-
tacto da lista de resultados.
3 “From:” (De:)
Se necessário selecione o telemóvel a 
partir do qual a mensagem de SMS vai 
ser enviada.
4 “Text:” (Texto:)
Reconhecimento de texto, consulte a 
página 67.
5 “Send” (Enviar)

1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Messaging” (Mensagens)
3  “Compose text message” 

(Escreva a mensagem de 
texto)

4 “To:” (Para:) Insira o número 
ou contacto. Incline o Comando 
para a direita, se necessário, 
para selecionar o contacto da 
lista de resultados.

5 “From:” (De:) Se necessário 
selecione o telemóvel a partir do 
qual a mensagem de SMS vai 
ser enviada.

6 “Text:” (Texto:) Reconheci-
mento de texto, consulte a 
página 67.

7 “Send” (Enviar)
Para cancelar: “Delete all con-
tents” (Apague todo o conteúdo)

As seguintes funções estão dispo-
níveis para uma mensagem SMS 
ou conversa.
  “Call sender” (Ligue ao rem-

etente)
  “Add to contacts” (Adicione 

aos contactos) ou “Show 
sender” (Exiba o remetente)"

  “Forward” (Reencaminhar), 
consulte a página 63.

  “Reply” (Responder), con-
sulte a página 63.

  “Delete” (Apagar)
  Ler em voz alta os conteúdos, 

consulte a página 68.
 “Use data” (Use os dados), 

consulte a página 69

Eliminar uma conversa

Exibir uma mensagem SMS

Responder ou reencaminhar uma 
mensagem SMS

Nova mensagem de SMS

Funções adicionais
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1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Messaging” (Mensagens)

É possível selecionar se os e-mails 
são transferidos do telemóvel, e 
nesse caso, de qual telemóvel e se 
necessário de que conta do utiliza-
dor.

1  Prima o interruptor.

2 “Select account” (Selecione a 
conta).

3 Selecione as contas pretendidas.

O estado dos e-mails é indicado 
por um símbolo.

1  Prima o interruptor.

2 “Filter e-mails” (Filtrar 
e-mails)

3 Selecione a definição preten-
dida.

1 Selecione o e-mail pretendido.

2  Prima o interruptor.

3 “Delete e-mail” (Elimine 
e-mail)

4 “OK”

Se um e-mail tiver vários destinatá-
rios, estes podem ser exibidos e os 
dados usados para outras funções.
1 Selecione o e-mail pretendido.

2  Prima o interruptor.

3 “Show all recipientes” (Exiba 
todos os destinatários)

1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Messaging” (Mensagens
3  “Compose e-mail” 

(Escreva o e-mail
4 “To:” (Para:)
Insira o endereço de e-mail ou con-
tacto. Incline o Comando para a direita, 
se necessário, para selecionar o con-
tacto da lista de contactos.
5 “From:” (De:)
Se necessário selecione a conta a par-
tir do qual o e-mail vai ser enviado.
6 “Subject:” (Assunto:)
Reconhecimento de texto, consulte a 
página 67.
7 “Text:” (Texto:)
Reconhecimento de texto, consulte a 
página 67.
8 “Send” (Enviar)
Para cancelar: “Delete all con-
tents” (Apague todo o conteúdo)

1 Selecione o e-mail pretendido.

E-mail

Exibir e-mails

Selecionar uma conta

Estado

Símbolo Significado

E-mail lido.

E-mail não lido

Filtrar uma lista de e-mails

Eliminar um e-maill

Exibir todos os destinatários

Novo e-mail

Responder ou encaminhar um 
e-mail
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2  “Reply” (Responder)
  “Reply” (Responder)
O destinatário do e-mail é inserido 
automaticamente.
  “Reply to all” (Responder a 

todos)
Todos os destinatários do e-mail são 
inseridos automaticamente.
  “Forward” (Reencaminhar)
Insira o endereço de e-mail ou con-
tacto. Incline o Comando para a direita, 
se necessário, para selecionar o con-
tacto da lista de contactos.
3 “To:” (Para:)
Insira o endereço de e-mail ou con-
tacto. Incline o Comando para a direita, 
se necessário, para selecionar o con-
tacto da lista de resultados.
4 “From:” (De:)
Se necessário, selecione um telemóvel 
ou conta do utilizador a partir dos quais 
o e-mail vai ser enviado.
5 “Subject:” (Assunto:)
Reconhecimento de texto, consulte a 
página 67.
6 “Text:” (Texto:)
Reconhecimento de texto, consulte a 
página 67.
7 “Send” (Enviar)

As seguintes funções estão dispo-
níveis com a seleção de um e-mail.
  “Read out” (Ler em voz 

alta), consulte a página 68.
  “Reply” (Responder), con-

sulte a página 64.
  “Add to contacts” (Adicione 

aos contactos) ou “Show sen-
der” (Exiba o remetente)

  “Mark as unread” (Marcar 

como não lido)
  “Delete e-mail” (Eliminar o 

e-mail)

1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Calendar”
As datas da semana atual são exibidas.
Para exibir outros dias no calendá-
rio:
 “Show previous week” (Exibir 

a semana anterior)
 “Show next week” (Exibir a 

semana seguinte)

Selecione o dia do calendário.
A vista do mês é exibida. Os dias 
do calendário com agendamentos 
estão marcados.

1  Prima o interruptor.

2 “Change to today” (Altere 
para hoje)

É possível selecionar se os agen-
damentos são transferidos do tele-
móvel, e nesse caso, de que 
telemóvel.
1  Prima o interruptor.

2 “Select source” (Selecione a 
fonte)

3 Selecione o telemóvel pretendido.

Funções adicionais

Calendário

Exibir o calendário

Exibir o calendário mensal

Alterar para o dia atual

Selecionar fontes
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1  Prima o interruptor.

2 “Activate reminders” (Ativar 
lembretes)

Os lembretes são exibidos nas mensa-
gens e no campo de estado, consulte o 
Manual do Proprietário do veículo. 

1 Selecione a entrada do calendá-
rio pretendida.

2  “Deactivate reminders” 
(Desativar lembretes)

Atualizar os dados, consulte a 
página 69.

Dependendo do equipamento, as 
seguintes funções estão disponí-
veis para um agendamento selecio-
nado:
  Ler em voz alta os conteúdos, 

consulte a página 68.
 Iniciar a orientação do itinerário.
 “Use details” (Use detalhes), 

consulte a página 69.

1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Tasks” (Tarefas)
Todas as tarefas são exibidas.

1 “Sorted by” (Ordenadas por)
2 Selecione a definição pretendida.

1  Prima o interruptor.

2 “Activate reminders” (Ativar 
lembretes)

Os lembretes são exibidos nas mensa-
gens e no campo de estado, consulte o 
Manual do Proprietário do veículo.

Atualizar os dados, consulte a 
página 69.

É possível selecionar se as tarefas 
são transferidas do telemóvel, e 
nesse caso, de que telemóvel.

1  Prima o interruptor.

2 “Select source” (Selecione a 
fonte)

3 Selecione o telemóvel preten-
dido.

As seguintes funções estão dispo-
níveis para uma tarefa selecionada.

  Ler em voz alta os conteúdos, 
consulte a página 68.

 “Use data” (Use os dados), 
consulte a página 69.

Ativar lembretes

Desativar lembretes

Atualizar o calendário

Funções adicionais

Tarefas

Tarefas

Ordenar tarefas

Ativar lembretes

Atualizar as tarefas

Selecionar fontes

Funções adicionais
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1 “Communication” (Comunica-
ção)

2 “Memos” (Memorandos)
Todas os memorandos de voz e texto 
são exibidos.

Para exportar os memorandos de 
voz através da porta USB, é neces-
sário ter um dispositivo compatível 
conectado à interface USB.
A exportação grava por cima dos 
memorandos de voz já existentes 
no dispositivo USB.
 Dispositivos compatíveis: Um 

suporte de armazenamento 
USB, como por exemplo pens 
USB ou leitores MP3 com inter-
face USB.

 Dispositivos incompatíveis: Dis-
cos rígidos USB, leitores de car-
tões de memória USB com 
várias slots, iPod/iPhone Apple.

 Sistemas de ficheiros: o sistema 
atual de ficheiros para armaze-
namento de dados em suporte 
USB está disponível. Reco-
menda-se o formato FAT32.

1  Prima o interruptor.

2 “Export all memos (USB)” 
(Exportar todos os memoran-
dos [USB])

1  Prima o interruptor.

2 “Delete all voice memos” (Elimi-
nar todos os memorandos de voz)

3 “OK”

1  “New voice memo” (Novo 
memorando de voz)

2  “Start recording”/”Resume 
recording” (Inicie a gravação/ 
retome a gravação)

3  “Pause recording” (Coloque 
a gravação em pausa)

4 “Save” (Gravar)
O memorando de voz é exibido na lista 
dos memorandos de voz.
Para cancelar: “Cancel”

Selecione o memorando pretendido.

As seguintes funções estão dispo-
níveis com um memorando de voz 
selecionado.
  “Email with voice memo” 

(E-mail com memorando de 
voz), consulte a página 64.

  “Export (USB)” (Exportar 
[USB]), consulte a página 67.

  “Delete” (Eliminar)
  “Play” (Reproduzir), con-

sulte a página 69.

Atualizar os dados, consulte a 
página 69.

A disponibilidades depende do 
equipamento do veículo e do país.

Memorandos

Exibir memorandos

Exportar todos os memorandos de voz

Eliminar todos os memorandos de voz

Novo memorando de voz

Exibir um memorando

Funções adicionais

Atualizar notas

Reconhecimento de 
texto/Função de ditar

Geral
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São detetadas palavras faladas 
através do reconhecimento por voz 
que são convertidas para texto. O 
texto pode ser corrigido e adicio-
nado texto conforme necessário. O 
texto pode ser usado como um 
assunto ou conteúdo de e-mails ou 
mensagens de SMS. Para tal, são 
enviados dados através de uma 
conexão encriptada para um pres-
tador de serviços e guardada aí 
localmente.

O telemóvel tem de suportar a fun-
ção.
A seguinte função é ativada: “Ser-
ver speech recognition” (Reco-
nhecimento de voz pelo servidor)

1  Selecione o idioma preten-
dido.

2  Selecione o símbolo para 
iniciar a gravação.

3  Selecione o símbolo para 
parar a gravação.

4   “Confirm text” (Con-
firme texto)

5  “Delete last dictation” 
(Elimine o último ditado)

  “Delete all” (Elimine tudo)
  “Read out full text” (Leia em 

voz alta o texto completo)
  “Read out last dictation” 

(Leia em voz alta o último 
ditado)

n Princípio
Os nomes de contacto num telemó-
vel são transferidos para o sistema 
de reconhecimento por voz. Isto 
melhora o reconhecimento dos 
nomes de contacto quando estes 
são convertidos para texto. Para o 
utilizar, os dados são enviados 
através de uma conexão encrip-
tada para um prestador de serviços 
e guardado aí localmente.
n Função de ativar/desativar
Esta função pode ser ativada ou 
desativada para cada telemóvel.
1 “My vehicle” (O meu veículo)
2  “System settings” (Defini-

ções do sistema)
3 “Mobile devices” (Dispositi-

vos móveis)
4 Selecione o dispositivo pretendido.
5 “Upload of contact names for 

dictation function” (Carrega-
mento dos nomes de contacto 
para a função de ditar)

Podem ser lidos em voz alta, SMS, 
e-mails, tarefas, textos de memo-
rando e entradas do calendário.
calendar entries can be read out.
  “Play” (Reproduzir)
  “Pause” (Pausa)
  “Next section”/”Next ele-

ment” (Próxima secção/ Pró-
ximo elemento)

  “Previous section”/”Pre-
vious element” (Secção ante-
rior/ Elemento anterior)

 Incline o Comando para a 
esquerda para finalizar.

Princípio

Requisitos de funcionamento

Gravar textos

Melhorar o reconhecimento por 
voz para os nomes de contacto

Ler em voz alta
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Podem ser reproduzidos memoran-
dos de voz.
  “Play” (Reproduzir)
  “Pause” (Pausa)
  “Fast forward” (Avançar 

rapidamente)
  “Fast reverse” (Recuar rapi-

damente)

Podem ser atualizados memoran-
dos, tarefas e agendamentos no 
calendário.
1 “Communication” (Comunica-

ção)
2 Selecione a definição pretendida:
 “Calendar” (Calendário)
 “Tasks” (Tarefas)
 “Memos” (Memorandos)

3  Prima o interruptor.

4 “Update data” (Atualize os 
dados)

Podem ser atualizados números de 
telefone, endereços de e-mail no 
calendário, mensagens SMS, etc.
Enquanto o veículo estiver em 
movimento:
1 Selecione o elemento preten-

dido, por exemplo uma mensa-
gem SMS.

2 “Use data” (Use os dados)
3 Todos os dados que podem ser 

usados estão exibidos.
4 Selecione o elemento preten-

dido, por exemplo um número 
de telefone.

5 Incline o Comando para a 
direita.

Todas as opções disponíveis são exibidas.
 “Compose e-mail” (Compor 

e-mail)
 “Compose text message” 

(compor mensagem de texto)
  “Add to contact” (Adicionar 

ao contacto)
  “Save as contact” (Guardar 

como contacto)
  “Call number” (Ligar para o 

número)
6 Selecione a definição preten-

dida.
Os elementos podem ser selecio-
nados de forma separada quando o 
veículo estiver parado. As opções 
disponíveis são exibidas.

O menu pode ser adaptado, por 
exemplo, para remover do menu as 
entradas das funções não utilizadas.
1 “Communication” (Comunica-

ção)
2 “Personalise menu” (Perso-

nalizar o menu)
3 Selecione a definição pretendida.
4 Incline o Comando para a 

esquerda.

A estação de carregamento sem 
fios permite efetuar as seguintes 
funções sem ligação de fios:
 Carregar a bateria de um telemó-

vel com funcionalidade Qi, bem 
como outros dispositivos móveis 
que suportem o padrão Qi.

Reprodução

Atualizar dados

Utilizar dados

Adaptar o menu

Estação de carregamento 
sem fios

Princípio

SUPRA_NAVI_General_OM99T24PT_1_1903.book  Page 69  Monday, April 8, 2019  2:26 PM



70

Supra_Navi_en-gb

3-1. COMUNICAÇÃO

 Conectar o telemóvel à antena 
exterior.

Tal assegura uma melhor receção de 
rede e a consistência da qualidade de 
reprodução, dependendo do país.

Quando inserir o telemóvel, certifi-
que-se que não existem objetos 
entre este e a estação de carrega-
mento sem fios.
Durante o carregamento, a superfí-
cie da estação e o telemóvel 
podem aquecer. A temperaturas 
elevadas, o atual carregamento 
através do telemóvel pode ser 
reduzido; em casos excecionais, o 
processo de carga é temporaria-
mente interrompido.
Veja a informação relevante nas 
instruções de funcionamento do 
telemóvel.

 Se o veículo estiver equipado 
com um indicador de carga, o Mos-
trador do Comando exibe se o tele-
móvel compatível com o Qi, está a 
carregar.

 O telemóvel deve suportar e ser 
compatível com o Qi padrão 
requerido.

Se o telemóvel não suportar o Qi 
padrão, o telemóvel pode ser carre-
gado utilizando um dispositivo de carre-
gamento compatível com o Qi.

 O estado de ignição ou standby 
está ligado.

  Verifique as dimensões máxi-
mas do telemóvel.

 Utilize apenas as películas ou 
capas protetoras com uma 
espessura máxima de 2 mm. 
Caso contrário, a função de car-
regamento poderá não funcio-
nar.

 Tabuleiro de carregamento: o 
telemóvel a ser carregado está 
colocado no meio da estação de 
carregamento.

Geral

Notas de segurança

ATENÇÃO
lA estação é fornecida para telemó-

veis com um determinado tamanho. 
Utilizando força excessiva quando 
inserir o telemóvel, poderá danificar 
a estação ou o telemóvel. Existe o 
perigo de danos do equipamento. 
Cumpra com as dimensões máxi-
mas para o telemóvel. Não force o 
telemóvel a entrar na estação.

AVISO
lQuando carregar um dispositivo 

compatível com Qi na estação de 
carregamento sem fios, qualquer 
objeto de metal localizado entre o 
dispositivo e a estação poderá ficar 
quente. Se smart cards (cartões 
inteligentes), cartões de memória 
ou cartões com bandas magnéticas 
forem colocados entre o disposi-
tivo e a estação, poderá danificar o 
cartão. Existe um dano de proprie-
dade. Quando carregar os dispositi-
vos móveis, certifique-se que não 
existem objetos entre o objeto e a 
estação.

Requisitos de funcionamento
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A estação de carregamento sem 
fios encontra-se no centro da con-
sola da frente.
Não é permitido que o telemóvel 
exceda o tamanho máximo de 
154,5 x 80 x 18 mm.

1 LED
2 Área de armazenamento

1 Coloque o telemóvel no centro 
do tabuleiro com o mostrador 
virado para cima.

1 Remova o telemóvel.

Se o veículo estiver equipado com 

a função de aviso de esqueci-
mento, pode ser emitido um aviso 
se for deixado na estação de carre-
gamento sem fios, um telemóvel 
com compatibilidade Qi, ao sair do 
veículo.
O aviso de esquecimento é exibido 
no painel de instrumentos.

Através do Comando Toyota Supra:
1 “My vehicle” (O meu veículo)
2 “System settings” (Definições 

do sistema)
3 “Wireless charging tray” 

(Tabuleiro de carregamento 
sem fios)

4 “Forgotten mobile devices 
alert” (Alerta para dispositi-
vos móveis esquecidos)

Tabuleiro de carregamento

Geral

Perspetiva geral

Inserir o telemóvel

Remover o telemóvel

Aviso de esquecimento

Geral

2

1

Ativar

 Mostradores LED

Cor Significado

Azul

O telemóvel está a carregar.
Dependendo do modelo e do 
veículo, o LED azul já não se 
encontra aceso quando 
insere um telemóvel total-
mente carregado, compatível 
com Qi.
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Se o telemóvel ou o interior do veí-
culo forem expostos a temperatu-
ras excessivamente elevadas, as 
funções de carregamento do tele-
móvel podem ficar restringidas e 
estas poderão não funcionar.

Este capítulo descreve todo o equi-
pamento padrão, específico para 
determinado país, e especial, dis-
ponível para as versões do modelo. 
Por conseguinte, pode descrever 
equipamento que não está insta-
lado no seu veículo, devido ao 
equipamento opcional selecionado 
ou à especificação do país. Tal 
também se aplica a funções e sis-
temas relacionados com a segu-
rança. Por favor, cumpra as leis e 
regulamentos relevantes ao utilizar 
as funções e sistemas correspon-
dentes.

As características das manuten-
ções a distância, Chamadas de 
Emergência Automáticas ou Servi-
ços Toyota Supra Connect são 
necessários para usar os serviços 
e aplicações descritos aqui.
O conteúdo e âmbito dos serviços 
que estão disponíveis podem variar 
de acordo com o país. Portanto, é 
possível, que alguns dos serviços e 
aplicações descritos no Manual do 
Proprietário possam não estar dis-
poníveis, ou possam ainda não 
estar disponíveis no país de registo 
do veículo.
Os serviços e aplicações podem 
ser fornecidos das seguintes 
maneiras:
 No âmbito do veículo; por exem-

plo, como equipamento especial.

Laranja

O telemóvel não está a carre-
gar.
O telemóvel está possivel-
mente exposto a temperatu-
ras excessivamente elevadas 
ou poderá existir um objeto 
estranho na estação de carre-
gamento.

Red

O telemóvel não está a carre-
gar.
Contacte qualquer concessio-
nário Toyota autorizado, repa-
rador Toyota autorizado ou 
qualquer reparador de con-
fiança.

Limites do sistema

Cor Significado Serviços e aplicações

Equipamento do veículo

Geral
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 Através do site do utilizador na 
internet.

Detalhes do conteúdo e âmbito do 
Toyota Supra Connect podem ser 
obtidos a partir do site do utilizador 
ou em qualquer concessionário 
Toyota autorizado, reparador 
Toyota autorizado ou em qualquer 
reparador da sua confiança.

Manutenção à distância caracte-
riza-se por serviços que o ajudam a 
manter o seu veículo móvel.

A disponibilidade depende do equi-
pamento do veículo e da versão no 
país.
Para mais informações no que con-
cerne os serviços disponíveis, o 
fabricante recomenda que contacte 
um concessionário Toyota autori-
zado, reparador Toyota autorizado 
ou um reparador da sua confiança.

A manutenção à distância com-
preende os seguintes serviços:
 Bateria, consulte a página 73.
 Assistência em viagem, con-

sulte o Manual do Proprietário do 
veículo.

 Ativado o contrato do Toyota 
Supra Connect.

 Receção móvel.
 O estado da ignição ou standby 

estão ligados.

Se o estado da carga da bateria 
baixar além de determinados 
níveis, a Toyota informa-o direta-
mente, ou, tem um arranque fraco 
em casos específicos.

A monitorização da bateria está 
disponível em determinados países 
e funciona sob as seguintes condi-
ções:
 São cumpridos determinados 

requisitos técnicos.
 Contrato Toyota Supra Connect 

ativo.
 Equipamento com Chamadas 

Automáticas de Emergência ou 
com os serviços do Toyota Supra 
Connect.

 Para receber informação da 
bateria, os seus dados de con-

Nota de segurança

AVISO
lA operação de sistemas de infor-

mação integrados e dispositivos de 
comunicação durante a condução 
pode distraí-lo do trânsito. Pode 
perder o controlo do veículo. Existe 
o perigo de ocorrência de aciden-
tes. Apenas opere os sistemas ou 
dispositivos se for possível com o 
estado do trânsito. Pare se neces-
sário e opere os sistemas ou dispo-
sitivos com o veículo parado.

Manutenção à distância

Princípio

Geral

Requisitos

Bateria

Princípio

Geral
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tacto têm de ser guardados no 
site do utilizador.

Inicia a atualização manual de 
todos os serviços disponíveis no 
veículo.

1 “Connected Serv.” (Serviços 
conectados)

2  Prima o interruptor.

3 “Update Toyota Supra Servi-
ces” (Atualizar os serviços 
Toyota Supra)

Contacte o apoio ao Cliente para 
obter informação sobre todos os 
aspetos do seu veículo.

 Os serviços Toyota Supra Con-
nect são aplicados num conces-
sionário Toyota autorizado, 
reparador Toyota autorizado ou 
num reparador da sua confiança, 
ou são comprados através do 
site do utilizador.

 Tem de ser garantida a receção 
da rede de telemóvel.

 Para alguns serviços, por exem-
plo, informação da localização 
atual, o veículo deve ser capaz de 
determinar a sua posição atual.

 A data correta é definida no Mos-
trador do Comando, consulte o 
Manual do Proprietário do veículo.

Podem ser encomendados vários 
serviços à posteriori para veículos 
que cumpram determinados requi-
sitos técnicos.

A gama varia de país para país.

As mensagens do conjunto de ser-
viços e da “My Info” (minha infor-
mação) são exibidas.
Para informação sobre mensagens 
SMS do telemóvel, consulte a 
página 62.

1 “Connected Serv.” (Serviços 
conectados) ou “Communica-
tion” (Comunicação)

2 “Messages” (Mensagens)
As últimas mensagens são exibidas.

Atualizar os serviços do  
Toyota Supra

Princípio

Atualizar serviços

Apoio ao Cliente

Princípio

Toyota Supra Connect

Requisitos de funcionamento

Toyota Supra Connect

Princípio

Geral

Mensagens

Geral

Exibir mensagens
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O estado da mensagem é indicado 
por um símbolo.

1   Prima o interruptor.

2 “Filter messages” (Filtrar 
mensagens)

3 Selecione a definição pretendida.

1 “Filter” (Filtrar)
2 Selecione a definição preten-

dida.

1   Prima o interruptor.

2 Apagar uma mensagem selecio-
nada: “Delete message” 

Eliminar todas as mensagens: “Delete 
all messages”

Dependendo do equipamento, as 
seguintes funções estão disponí-
veis para uma mensagem selecio-
nada a partir do conjunto de 
serviços ou de “My Info” (minha 
informação).
  Selecione uma cidade para 

iniciar a orientação do itinerário.

 Selecione um número de tele-
fone para marcar.

As mensagens de “My Info” / Infor-
mação do serviço, podem vir do 
site do utilizador ou ser enviadas 
por parceiros selecionados.

Os serviços do Toyota Supra Con-
nect fornecem as sua apps e outras 
funções que lhe permitem exibir 
informação, por exemplo, o tempo 
e notícias, no Mostrador do 
Comando.

1 “Connected Serv.” (Serviços 
conectados)

2 Selecione a app pretendida.

 As mensagens de “My Info” 
(minha informação), consulte a 
página 74.

Dependendo da versão do equipa-
mento:
 Importar viagens, consulte a 

página 13.
 Informação sobre os Pontos de 

Interesse, consulte a página 8.

Estado

Símbolo Significado

Mensagem lida.

Mensagem não lida.

Filtrar uma lista de mensagens de 
acordo com o estado

Filtrar uma lista de mensagens de 
acordo com o tipo

Eliminar uma mensagem

Funções adicionais

“My Info” / Informação do 
serviço

Geral

Apps do veículo

Princípio

Exibir as apps do serviço do  
Toyota Supra Connect

Mensagens

Navegação
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Para exibir a informação pessoal, 
por exemplo e-mails, é necessário 
um registo.
A função depende do país.
1 “Connected Serv.” (Serviços 

conectados)

2  Prima o interruptor.

3 “Login” (Registo)
4 “User:” (Utilizador)
Insira o nome do utilizador do Toyota 
Supra Connect.
5 “Password” (palavra chave)
Insira a password do Toyota Supra 
Connect.
6 “OK”

O menu pode ser adaptado, por 
exemplo, para remover do menu as 
entradas das funções não utilizadas.
1 “Connected Serv.” (Serviços 

conectados)
2 “Personalise menu” (Perso-

nalizar o menu)
3 Selecione a definição preten-

dida.
4 Incline o Comando para a 

esquerda.

O conjunto de serviços fornece 
informação sobre hotéis e restau-
rantes, etc. e pode enviar um SMS 
com a informação pretendida para 

o veículo. Os endereços podem 
também ser enviados diretamente 
para o sistema de navegação. É 
estabelecida uma conexão de voz 
para o conjunto de serviços.

1 “Enter new destination” 
(Insira novo destino)

2 “Concierge Services” (Con-
junto de serviços)

É estabelecida uma conexão de 
voz para o conjunto de serviços.

Os serviços remotos permitem que 
algumas funções do veículo sejam 
controladas à distância através da 
app Toyota Supra Connect. A app 
pode ser utilizada para trancar e 
destrancar o veículo, por exemplo.
Estão disponíveis outras funções, 
dependendo do veículo.

O veículo é controlado através da 
app Toyota Supra Connect, que 
pode ser obtida para iOS a partir da 
(loja) Apple App Store.
Para os serviços remotos serem 
utilizados, estes devem ser ativa-
dos uma vez, no site do utilizador 
ou na app Toyota Supra Connect. É 
necessário um contrato ativo do 
Toyota Supra Connect.

Registar

Adaptar o menu

Conjunto de serviços

Princípio

Iniciar o conjunto de 
serviços

Serviços remotos

Princípio

Geral
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O CarPlay torna possível operar 
certas funções de um telemóvel 
iPhone Apple compatível, através 
de funcionamento por voz Siri e 
usando o Comando Toyota Supra.

Dependendo do país, o CarPlay 
poderá não estar disponível. Con-
tacte um concessionário Toyota 
autorizado, reparador Toyota auto-
rizado ou um reparador da sua con-
fiança, para informação mais 
detalhada.
O CarPlay e as apps associadas 
são fornecidas pelo iPhone. O 
âmbito e conteúdo dependem do 
fabricante do dispositivo e podem 
variar de acordo com o país.
As seguintes restrições aplicam-se 
ao iPhone conectado através do 
CarPlay:
 Nem todas as apps instaladas 

no iPhone podem ser operadas 
através do CarPlay.

 Só é possível telefonar através 
do CarPlay.

 O iPhone não pode estar registado 
como um telemóvel adicional.

 As entradas na lista de endere-
ços não são transferidas para o 
veículo.

 Apenas mais um telemóvel pode 
ser conectado ao veículo.

 A utilização do CarPlay pode 

incorrer em custos de telemóvel. 
Estes custos não fazem parte do 
equipamento opcional do veículo.

O iPhone está conectado ao veículo, 
consulte o Manual do Proprietário.

O CarPlay pode ser selecionado 
usando os seguintes menus:
 “Apple CarPlay”
O menu do CarPlay é exibido.

 “Media/Radio”
“Now playing in Apple CarPlay” (A 
reproduzir agora no Apple CarPlay)
Abre a app de música do iPhone.

 “Navigation”
“Maps in Apple CarPlay” (Mapas no 
Apple CarPlay)
Abre a app de navegação do iPhone.

 “Communication”
“Phone in Apple CarPlay” (Telemó-
vel no Apple CarPlay)
Abre a app de telemóvel do iPhone.

O CarPlay pode ser operado 
usando o Comando Toyota Supra 
ou por comando por voz.
Por voz:

1  Prima o interruptor no 
volante da direção até que o 
controlo de voz Siri seja ativado 
no iPhone.

Preparação do Apple CarPlay

Princípio

Geral

Requisitos de funcionamento

Selecionar o CarPlay

Selecionar o CarPlay

SUPRA_NAVI_General_OM99T24PT_1_1903.book  Page 77  Monday, April 8, 2019  2:26 PM



78

Supra_Navi_en-gb

3-1. COMUNICAÇÃO

2 Diga os comandos reconheci-
dos pelo iPhone.

1  Prima o interruptor no 
volante da direção até que o 
controlo de voz Siri seja ativado 
no iPhone.

2 Diga os comandos reconheci-
dos pelo iPhone.

1 “My vehicle” (O meu veículo)
2 “System settings” (Definições 

do sistema)
3 “Mobile devices” (Dispositi-

vos móveis)
4 Selecione o iPhone com a fun-

ção CarPlay.

5 “Toyota Supra Command” 
(Comando Toyota Supra)

Selecione a entrada para desligar o 
CarPlay. O iPhone permanece conec-
tado como um smartphone.
“Apple CarPlay”
Selecione a entrada para ligar o Car-
Play.

O destino de navegação do Car-
Play ativo pode ser transferido para 
o sistema de navegação. A orienta-
ção do itinerário é retomada pelo 
sistema de navegação e a navega-
ção do CarPlay é fechada.
Não é possível transferir nova-
mente para o CarPlay.

As Apps do Toyota Supra Connect 
fornecem uma base de mobilidade 
de serviços e aplicações.

Pode encontrar informação sobre a 
instalação das Apps do Toyota 
Supra Connect e o seu conteúdo, 
bem como informação sobre o site 
do utilizador.
As Apps do Toyota Supra Connect 
devem ser instaladas no smartphone 
que pretende usar. O processo de 
instalação varia de acordo com o 
smartphone.
Para usar todas as funcionalida-
des das Apps do Toyota Supra 
Connect, necessita de se registar 
quando as iniciar; apenas neces-
sita de o fazer uma vez. O pro-
cesso de registo cria uma conta 
pessoal Toyota Supra Connect. 
Pode usar os detalhes desse login 
(registo) nas Apps do Toyota Supra 
Connect.
Algumas funções operam a comu-
nicação com o veículo sem ser pre-
ciso estar dentro ou junto ao 
veículo. Estas funções podem ser 
executadas através das Apps do 
Toyota Supra Connect ou do site do 
utilizador do Toyota Supra Connect.
O veículo precisa de ser estar 
ligado a uma conta do Toyota 

Ligar/desligar o CarPlay

Navegação CarPlay

Apps do Toyota Supra Connect

Princípio

Geral
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Supra Connect para utilizar as fun-
ções; apenas necessita de o fazer 
uma vez. Pode conectar o veículo 
através do site do utilizador ou da 
app. É necessária a confirmação 
no veículo através do Comando 
Toyota Supra.
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	8 Selecione o número da porta ou entroncamento.
	1 "Street?" (Rua?)
	2 Insira o nome da rua do mesmo modo que para cidade.
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	1 “Navigation” (Navegação)
	2 “Map” (Mapa)
	3 Se necessário, incline o Comando para a esquerda.
	4 “Route guidance” (Orientação do itinerário)
	5 “Enter new destination” (Insira novo destino)
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	Símbolo
	Função
	Iniciar/parar a orientação do itinerário.
	Alterar o itinerário atual.
	Ligar/desligar as instruções de voz.
	Informação de trânsito.
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	4 “Route” (Itinerário)
	5 “Change Route” (Alterar itinerário)
	6 “Delete diversion” (Apagar o desvio)
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	6 Selecione a definição pretendida:
	1 “Navigation” (Navegação)
	2 “Map” (Mapa)
	3 “Route” (Itinerário)
	4 “Aerial view” (Vista aérea)

	Símbolo
	Função
	“Start aerial view” (Inicie vista aérea)
	"Stop"
	“Speed:” (Velocidade)
	“Next route section” (Próxima secção do itinerário)
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	1 “Navigation” (Navegação)
	2 “Map” (Mapa)
	3 Prima o Comando.
	4 “Repeat spoken instruction” (Instruções por voz repetidas)

	Prima o interruptor duas vezes.
	1 “Navigation” (Navegação)
	2 “Map” (Mapa)
	3 “Additional information” (Informação adicional)
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	2 “Sound” (Som)
	3 “Equaliser” (Equalizador)
	1 Rode o Comando para selecionar a gama de frequência áudio a definir.
	2 Prima o Comando.
	3 Rode o Comando para definir a frequência de áudio.
	4 Prima o Comando para guardar a definição.
	1 “Media/Rádio”
	2 “Sound” (Som)
	3 “Volume settings” (Definições de volume)
	4 Selecione a definição pretendida.
	5 Para ajustar: Rode o Comando.
	6 Para guardar: Prima o Comando.
	1 “Media/Radio”
	2 “Sound” (Som)
	3 “Reset” (Reiniciar)
	1 “Media/Radio”
	2 "FM"
	3 Prima o interruptor.
	4 "RDS"
	1 “Media/Radio”"
	2 "FM" ou "AM"
	3 Selecione a estação pretendida.

	Prima o interruptor da esquerda ou da direita.
	Símbolo
	Significado
	A estação não foi gravada.
	A estação já foi gravada.
	1 “Media/Radio”
	2 “FM” ou “AM”
	3 Incline o Comando para a esquerda.
	4 “Save station” (Guarde a estação)
	5 Selecione a localização de memória pretendida.
	1 “Media/Radio”
	2 “FM” ou “AM”
	3 Destaque a estação pretendida.
	4 Prima e mantenha pressionado o Comando até que a lista da memória seja exibida.
	5 Selecione a localização de memória pretendida.
	1 “Media/Radio”
	2 “FM” ou “AM”
	3 Incline o Comando para a esquerda
	4 “Manual search” (Pesquisa manual)
	5 Para selecionar a frequência: Rode o Comando.
	6 Para guardar a frequência: Prima o Comando.
	1 “Media/Radio”
	2 “FM”
	3 Selecione a estação pretendida.
	4 Prima o interruptor.
	5 “Rename as:” (Renomeie como:)
	6 Prima o Comando para guardar o nome.
	1 “Media/Radio”
	2 “FM”
	3 Selecione a estação pretendida.
	4 Prima o interruptor.
	5 “Station information” (Informação da estação)
	1 “Media/Radio”
	2 “DAB” ou “DAB/DMB”
	3 Selecione a estação pretendida.

	Prima o interruptor da esquerda ou da direita.
	Símbolo
	Significado
	A estação não foi gravada.
	A estação já foi gravada
	1 “Media/Radio”
	2 “DAB” ou “DAB/DMB”
	3 Incline o Comando para a esquerda.
	4 “Save station” (Guarde a estação)
	5 Selecione a localização de memória pretendida.
	1 “Media/Radio”
	2 “DAB” ou “DAB/DMB”
	3 Destaque a estação pretendida.
	4 Prima e mantenha pressionado o Comando até que a lista da memória seja exibida.
	5 Selecione a localização de memória pretendida.
	1 “Media/Radio”
	2 “DAB” ou “DAB/DMB”
	3 Selecione a estação pretendida.
	4 Prima o interruptor.
	5 “Station information” (Informação da estação)
	1 “Media/Radio”
	2 “DAB” ou “DAB/DMB”
	3 Prima o interruptor.
	4 “DAB station following” (Seguimento da estação DAB)
	1 “Media/Radio”
	2 “DAB” ou “DAB/DMB”
	3 Incline o Comando para a esquerda.
	4 “DAB programme” (Programa DAB)
	1 “Media/Radio”
	2 “DAB” ou “DAB/DMB”
	3 Incline o Comando para a esquerda
	4 “Enlarge image” (Aumentar imagem)
	1 “Media/Radio”
	2 “Saved sations” (Estações gravadas)
	3 Selecione a estação pretendida.
	1 “Media/Radio”
	2 “Saved sations” (Estações gravadas)
	3 Destaque a estação a ser apagada.
	4 Prima o interruptor.
	5 “Delete entry” (Apague a entrada

	Prima o interruptor.
	Rode o botão durante o anúncio de trânsito até atingir o volume pretendido.
	Símbolo
	Significado
	Música do disco rígido.
	Dispositivo USB.
	Interface de música para smartphones.
	Áudio Bluetooth.
	1 Conecte o dispositivo USB à interface USB, consulte a página 47.
	2 “Media/Radio”
	3 “USB”
	4 Incline o Comando para a esquerda.
	5 “Import music” (Importe música)
	1 “Media/Radio”
	2 “USB”
	3 Incline o Comando para a esquerda.
	4 “Cancel saving” (Cancele a gravação)
	1 “Media/Radio”
	2 “USB”
	3 Incline o Comando para a esquerda.
	4 “Import music” (Importe música)
	1 “Media/Radio”
	2 “Music collection” (Conjunto de músicas)
	1 “Media/Radio”
	2 “Music collection” (Conjunto de músicas)
	3 Incline o Comando para a esquerda.
	4 “Media search” (Pesquisa de media)
	5 “Browse folder” (Consulte a pasta)
	6 Marque a pasta ou faixa pretendida, pesquise subpastas se necessário.
	7 Prima o interruptor.
	8 “Rename folder” (Renomeie a pasta) ou “Rename track” (Renomeie a faixa)
	9 Altere o nome conforme pretendido.
	10 Selecione o símbolo.
	1 “Media/Radio”
	2 “Music collection” (Conjunto de músicas)
	3 Incline o Comando para a esquerda.
	4 “Media search” (Pesquisa de media)
	5 “Browse folder” (Consulte a pasta)
	6 Marque a pasta ou faixa pretendida, pesquise subpastas se necessário.
	7 Prima o interruptor.
	8 “Delete folder” (Apague a pasta) ou “Delete track” (Apague a faixa)
	1 “Media/Radio”
	2 “Music collection” (Conjunto de músicas)
	3 Incline o Comando para a esquerda.
	4 “Media search” (Pesquisa de media)
	5 “Browse folder” (Consulte a pasta)
	6 Marque a pasta ou faixa pretendida, pesquise subpastas se necessário.
	7 Prima o interruptor.
	8 “Album information” (Informação do álbum)
	9 Selecione a entrada apropriada se necessário:
	1 “Media/Radio”
	2 “Music collection” (Conjunto de músicas)
	3 Prima o interruptor.
	4 “Manage music collection” (Gerir o conjunto de músicas)
	5 “Available memory” (Memória disponível)
	1 “Media/Radio”
	2 “Music collection” (Conjunto de músicas)
	3 Prima o interruptor.
	4 “Manage music collection” (Gerir o conjunto de músicas)
	5 “Delete selected tracks” (apagar faixas selecionadas
	6 Selecione uma faixa.
	1 “Media/Radio”
	2 “Music collection” (Conjunto de músicas)
	3 Prima o interruptor.
	4 “Manage music collection” (Gerir o conjunto de músicas)
	5 “Delete all music tracks” (apagar todas as faixas de música)
	6 “OK”
	1 Conecte o dispositivo USB à interface USB, consulte a página 47.
	2 “Media/Radio”
	3 “Music collection” (Conjunto de músicas)
	4 Prima o interruptor.
	5 “Manage music collection” (Gerir o conjunto de músicas)
	6 “Save music collection to USB” (Guardar o conjunto de músicas no dispositivo USB)
	1 Conecte o dispositivo USB à interface USB, consulte a página 47.
	2 “Media/Radio”
	3 “Music collection” (Conjunto de músicas)
	4 Prima o interruptor.
	5 Manage music collection” (Gerir o conjunto de músicas)
	6 “Restore music collection from USB device” (Restaurar o conjunto de músicas a partir do dispositivo USB)
	1 Conecte o dispositivo USB à interface USB.
	2 “Media/Radio”
	3 “USB”
	1 “Media/Radio”
	2 Selecione o dispositivo Bluetooth pretendido da lista.
	1 “Media/Radio”
	2 “Manage mobile devices” (Gerir dispositivos móveis)
	3 Selecione o dispositivo Bluetooth pretendido da lista.
	4 “Bluetooth audio” (Áudio com Bluetooth)

	Prima os interruptores esquerdo e direito.
	Prima os interruptores esquerdo e direito.
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “Media search” (Pesquisa de media)
	3 Selecione a definição pretendida:
	4 Se necessário, selecione um álbum.
	5 Selecione a faixa com a qual pretende iniciar a reprodução.
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “Artists” (Intérpretes) ou “Tracks” (Faixas)
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “Media search” (Pesquisa de media)
	3 “Playlists” (Listas de reprodução)
	4 Selecione a lista de reprodução
	5 Selecione a faixa que com a qual pretende iniciar a reprodução.
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “Media search” (Pesquisa de media)
	3 Selecione a definição pretendida:
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “Media search” (Pesquisa de media)
	3 “Browse folder” (Consulte a pasta)
	4 Altere para uma subpasta se necessário.
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “Browse albums” (Consulte os álbuns)
	3 Rode o Comando para consultar os álbuns.
	4 Selecione o álbum pretendido.
	5 Selecione a faixa que com a qual pretende iniciar a reprodução.
	6 Incline o Comando para a esquerda. O Mostrador do Comando exibe informação sobre a reprodução. A lista de reprodução corresponde à lista de faixas do álbum.
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “More like this (local)” (Mais como este [local])
	3 Selecione a faixa que com a qual pretende iniciar a reprodução.
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “Shuffle” (Aleatório)
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “Add to favourites” (Adicione a favoritos) ou “Delete from favourites” (Elimine dos favoritos)

	Símbolo
	Significado
	Dispositivo USB.
	Espelhar no ecrã.
	1 “Media/Radio”
	2 “USB”
	1 Incline o Comando para a esquerda.
	2 “Media search” (Pesquisa de media)
	3 “Vídeos”
	4 Selecione a faixa com a qual pretende iniciar a reprodução.
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	3-1. COMUNICAÇÃO


	3-1 COMUNICAÇÃO
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Recent calls” (Chamadas recentes)
	3 As últimas 20 chamadas são exibidas.
	1 “Calls:” (Chamadas:)
	2 Selecione a definição pretendida.
	1 Destaque o número de telefone.
	2 Prima o interruptor.
	3 “Save as new contact” (Guarde como novo contacto) ou “Add to contact” (Adicione a contacto)
	1 “My vehicle” (O meu veículo)
	2 “System settings” (Definições do sistema)
	3 “Sound” (Som)
	4 “Volume settings” (Definições de volume)
	5 “Microphone” (Microfone) ou “Loudspeakers” (Altifalantes)
	6 Para ajustar: Rode o Comando.
	7 Para guardar: Prima o Comando.
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Dial number” (Marcar número)
	3 Insira os números
	4 Selecione o símbolo.
	1 Prima o interruptor.
	2 “Call via” (realizar chamada através de)
	“Microphone” (Microfone)
	1 “Digit input” (Inserção de dígito)
	2 Insira o código DTMF.

	“Accept” (Aceitar)
	1 “Contacts” (Contactos)
	2 Selecione um novo número para telefonar.
	1 Realizar as chamadas.
	2 “Resume” (Retomar)
	1 Realizar as duas chamadas telefónicas.
	2 “Place conference call” (Realizar conferência telefónica)
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Contacts” (Contactos)
	1 “Search” (Pesquisa)
	2 Insira letras.
	3 Incline o Comando para a direita.
	4 Selecione o contacto para o visualizar.
	1 Rode o Comando rapidamente para a esquerda ou para a direita.
	2 Selecione a letra inicial do contacto pretendido.
	1 “Home contact (empty)” (Contacto de casa [vazio])
	2 Preencha os campos necessários.
	3 “Save contact in the vehicle” (Guarde o contacto no veículo)
	1 Prima o interruptor.
	2 “Save contact in the vehicle” (Guarde o contacto no veículo)
	1 Destaque o contacto pretendido.
	2 Prima o interruptor.
	3 “Delete contact” (Elimine o contacto)
	1 Prima o interruptor.
	2 “Delete all contacts in the vehicle” (Elimine todos os contactos do veículo)
	3 “OK”
	1 Prima o interruptor.
	2 “New contact” (Novo contacto)
	3 Preencha os campos pretendidos
	4 “Save contact in the vehicle” (Guarde o contacto no veículo)
	1 Prima o interruptor.
	2 “Select sources for contacts” (Selecione fontes para os seus contactos)
	3 Selecione o telemóvel pretendido.
	1 Prima o interruptor.
	2 “Sort contacts” (Ordenar contactos)
	3 “Surname” (Apelido) ou “First name” (Primeiro nome)
	1 Selecione o contacto pretendido.
	2 Selecione um endereço.
	3 “Check address” (Verifique endereço) ou “Search for address online” (Pesquise o endereço online)
	4 Corrija as entradas se necessário.
	5 “Start route guidance” (Inicie a orientação do itinerário)
	1 Selecione o contacto pretendido
	2 “Edit contact” (Editar contacto)
	3 Altere a entrada pretendida ou adicione entradas.
	4 “Save contact in the vehicle” (Guarde o contacto no veículo)
	1 “My vehicle” (O meu veículo)
	2 “System settings” (Definições do sistema)
	3 “Mobile devices” (Dispositivos móveis)
	4 “Settings” (Definições)
	5 “Contact pictures” (Fotos dos contactos)
	6 Prima o Comando.

	Interrupt or no volante da direção
	Função
	Prima o interruptor durante pelo menos 3 segundos. O controlo por voz é ativado no smartphone.
	Este símbolo no Mostrador do Controlo mostra que o controlo por voz está ativo.
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Messaging” (Mensagens)

	Símbolo
	Significado
	Mensagem SMS lida.
	Mensagem SMS não lida.
	1 Prima o interruptor.
	2 “Filter messages” (Filtrar mensagens)
	3 Selecione a definição pretendida.
	1 Prima o interruptor.
	2 “Select sources for messages” (Selecionar fontes para as mensagens)
	3 Selecione o telemóvel pretendido.
	1 Destaque a mensagem de SMS pretendida.
	2 Prima o interruptor.
	3 “Delete text message thread” (Elimine todas as mensagens)
	4 “Yes” (Sim)
	1 Selecione a mensagem SMS pretendida.
	2 “Reply” (Resposta)
	3 “From:” (De:)
	4 “Text:” (Texto:)
	5 “Send” (Enviar)
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Messaging” (Mensagens)
	3 “Compose text message” (Escreva a mensagem de texto)
	4 “To:” (Para:) Insira o número ou contacto. Incline o Comando para a direita, se necessário, para selecionar o contacto da lista de resultados.
	5 “From:” (De:) Se necessário selecione o telemóvel a partir do qual a mensagem de SMS vai ser enviada.
	6 “Text:” (Texto:) Reconhecimento de texto, consulte a página 67.
	7 “Send” (Enviar)
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Messaging” (Mensagens)
	1 Prima o interruptor.
	2 “Select account” (Selecione a conta).
	3 Selecione as contas pretendidas.

	Símbolo
	Significado
	E-mail lido.
	E-mail não lido
	1 Prima o interruptor.
	2 “Filter e-mails” (Filtrar e-mails)
	3 Selecione a definição pretendida.
	1 Selecione o e-mail pretendido.
	2 Prima o interruptor.
	3 “Delete e-mail” (Elimine e-mail)
	4 “OK”
	1 Selecione o e-mail pretendido.
	2 Prima o interruptor.
	3 “Show all recipientes” (Exiba todos os destinatários)
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Messaging” (Mensagens
	3 “Compose e-mail” (Escreva o e-mail
	4 “To:” (Para:)
	5 “From:” (De:)
	6 “Subject:” (Assunto:)
	7 “Text:” (Texto:)
	8 “Send” (Enviar)
	1 Selecione o e-mail pretendido.
	2 “Reply” (Responder)
	3 “To:” (Para:)
	4 “From:” (De:)
	5 “Subject:” (Assunto:)
	6 “Text:” (Texto:)
	7 “Send” (Enviar)
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Calendar”
	1 Prima o interruptor.
	2 “Change to today” (Altere para hoje)
	1 Prima o interruptor.
	2 “Select source” (Selecione a fonte)
	3 Selecione o telemóvel pretendido.
	1 Prima o interruptor.
	2 “Activate reminders” (Ativar lembretes)
	1 Selecione a entrada do calendário pretendida.
	2 “Deactivate reminders” (Desativar lembretes)
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Tasks” (Tarefas)
	1 “Sorted by” (Ordenadas por)
	2 Selecione a definição pretendida.
	1 Prima o interruptor.
	2 “Activate reminders” (Ativar lembretes)
	1 Prima o interruptor.
	2 “Select source” (Selecione a fonte)
	3 Selecione o telemóvel pretendido.
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Memos” (Memorandos)
	1 Prima o interruptor.
	2 “Export all memos (USB)” (Exportar todos os memorandos [USB])
	1 Prima o interruptor.
	2 “Delete all voice memos” (Eliminar todos os memorandos de voz)
	3 “OK”
	1 “New voice memo” (Novo memorando de voz)
	2 “Start recording”/”Resume recording” (Inicie a gravação/ retome a gravação)
	3 “Pause recording” (Coloque a gravação em pausa)
	4 “Save” (Gravar)
	1 Selecione o idioma pretendido.
	2 Selecione o símbolo para iniciar a gravação.
	3 Selecione o símbolo para parar a gravação.
	4 “Confirm text” (Confirme texto)
	5 “Delete last dictation” (Elimine o último ditado)
	1 “My vehicle” (O meu veículo)
	2 “System settings” (Definições do sistema)
	3 “Mobile devices” (Dispositivos móveis)
	4 Selecione o dispositivo pretendido.
	5 “Upload of contact names for dictation function” (Carregamento dos nomes de contacto para a função de ditar)
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 Selecione a definição pretendida:
	3 Prima o interruptor.
	4 “Update data” (Atualize os dados)
	1 Selecione o elemento pretendido, por exemplo uma mensagem SMS.
	2 “Use data” (Use os dados)
	3 Todos os dados que podem ser usados estão exibidos.
	4 Selecione o elemento pretendido, por exemplo um número de telefone.
	5 Incline o Comando para a direita.
	6 Selecione a definição pretendida.
	1 “Communication” (Comunicação)
	2 “Personalise menu” (Personalizar o menu)
	3 Selecione a definição pretendida.
	4 Incline o Comando para a esquerda.

	1 LED
	2 Área de armazenamento
	1 Coloque o telemóvel no centro do tabuleiro com o mostrador virado para cima.
	1 Remova o telemóvel.
	1 “My vehicle” (O meu veículo)
	2 “System settings” (Definições do sistema)
	3 “Wireless charging tray” (Tabuleiro de carregamento sem fios)
	4 “Forgotten mobile devices alert” (Alerta para dispositivos móveis esquecidos)
	Cor
	Significado
	Azul
	O telemóvel está a carregar.
	Dependendo do modelo e do veículo, o LED azul já não se encontra aceso quando insere um telemóvel totalmente carregado, compatível com Qi.
	Laranja
	O telemóvel não está a carregar.
	O telemóvel está possivelmente exposto a temperaturas excessivamente elevadas ou poderá existir um objeto estranho na estação de carregamento.
	Red
	O telemóvel não está a carregar.
	Contacte qualquer concessionário Toyota autorizado, reparador Toyota autorizado ou qualquer reparador de confiança.
	1 “Connected Serv.” (Serviços conectados)
	2 Prima o interruptor.
	3 “Update Toyota Supra Services” (Atualizar os serviços Toyota Supra)
	1 “Connected Serv.” (Serviços conectados) ou “Communication” (Comunicação)
	2 “Messages” (Mensagens)

	Símbolo
	Significado
	Mensagem lida.
	Mensagem não lida.
	1 Prima o interruptor.
	2 “Filter messages” (Filtrar mensagens)
	3 Selecione a definição pretendida.
	1 “Filter” (Filtrar)
	2 Selecione a definição pretendida.
	1 Prima o interruptor.
	2 Apagar uma mensagem selecionada: “Delete message”
	1 “Connected Serv.” (Serviços conectados)
	2 Selecione a app pretendida.
	1 “Connected Serv.” (Serviços conectados)
	2 Prima o interruptor.
	3 “Login” (Registo)
	4 “User:” (Utilizador)
	5 “Password” (palavra chave)
	6 “OK”
	1 “Connected Serv.” (Serviços conectados)
	2 “Personalise menu” (Personalizar o menu)
	3 Selecione a definição pretendida.
	4 Incline o Comando para a esquerda.
	1 “Enter new destination” (Insira novo destino)
	2 “Concierge Services” (Conjunto de serviços)
	1 Prima o interruptor no volante da direção até que o controlo de voz Siri seja ativado no iPhone.
	2 Diga os comandos reconhecidos pelo iPhone.
	1 Prima o interruptor no volante da direção até que o controlo de voz Siri seja ativado no iPhone.
	2 Diga os comandos reconhecidos pelo iPhone.
	1 “My vehicle” (O meu veículo)
	2 “System settings” (Definições do sistema)
	3 “Mobile devices” (Dispositivos móveis)
	4 Selecione o iPhone com a função CarPlay.
	5 “Toyota Supra Command” (Comando Toyota Supra)
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