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Informações importantes para o usuário
RECEPTOR DE NAVEGAÇÃO MULTIMÍDIA

AVIC-F70TV
AVIC-F970TV
Certifique-se de ler este folheto e o Manual de
instruções contido no CD-ROM que acompanha este
produto! Ambos documentos incluem informações
importantes que você deve compreender antes de usar
este produto.

Português (B)
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Para manter-se atualizado com os dados de navegação mais recentes,
você pode atualizar periodicamente o sistema de navegação.
Para obter mais detalhes, visite:

http://pioneer.naviextras.com

PIONEER DO BRASIL LTDA.
Escritório de Vendas:
Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo,
SP, Brasil
Fábrica:
Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018,
Manaus, AM, Brasil

PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia
TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 52-55-9178-4270
FAX: 52-55-5202-3714
先鋒股份有限公司
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話 : 886-(0)2-2657-3588
先鋒電子（香港）有限公司
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Todos os direitos reservados.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
APARELHO : AVIC-F70TV/AVIC-F970TV
NOME DO COMPRADOR :
TELEFONE :
CEP :
CIDADE :
ESTADO :
ENDEREÇO :
DATA DA COMPRA :
NOTA FISCAL :
VENDIDO POR :
No DE SÉRIE :
Atenção
Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado
da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.
Ptbr
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CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO
SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO
A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante
que o aparelho desempenhará suas
funções em conformidade com o seu
manual de instruções, assegurando ao
adquirente deste aparelho, garantia
contra defeitos de matéria-prima e de
fabricação, por um período de 02 (dois)
anos, incluso o período estabelecido
por lei, a contar da data de sua
aquisição, comprovada mediante a
apresentação da respectiva Nota Fiscal
do revendedor ao consumidor e deste
Certificado de Garantia devidamente
preenchido, observando o que segue:
1 A garantia supracitada é a única garantia,
quer expressa, quer implícita, ficando
excluídos quaisquer danos ou prejuízos
indiretos, tais como (de forma meramente
exemplificativa e não taxativa), lucros
cessantes, interrupção de negócios e outros
prejuízos pecuniários decorrentes do uso,
ou da possibilidade de usar este aparelho;
Ptbr
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2 A PIONEER declara a garantia nula e
sem efeito se for constatada por ela, ou
pela assistência técnica autorizada que
o aparelho sofreu dano causado por
uso em desacordo com o manual de
instruções, ligações a tensão de rede
errada, acidentes (quedas, batidas,
etc.), má utilização, instalação
inadequada, ou ainda sinais de haver
sido violado, ajustado ou consertado
por pessoas não autorizadas;
3 O Certificado de Garantia só terá
validade quando preenchido
juntamente com a Nota Fiscal de
Venda ao Consumidor do aparelho;
4 Também será anulada a garantia
quando este Certificado de Garantia
apresentar qualquer sinal de
adulteração ou rasura;
5 Os consertos e manutenção do
aparelho em garantia, serão de
competência exclusiva das assistências
autorizadas e da PIONEER;
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6 Os danos ou defeitos causados por
agentes externos, por danos causados
por uso de CDs/DVDs de má
qualidade, ação de produtos de
limpeza, excesso de pó, infiltração de
líquidos, produtos químicos
automotivos, tentativa de furto ou roubo
e demais peças que se desgastam
naturalmente com o uso (ex: baterias,
acessórios, botões, painéis, cintas), ou
por outras condições anormais de
utilização, em hipótese alguma serão
de responsabilidade do fabricante;
7 As despesas de frete, seguro e
embalagem não estão cobertas por esta
garantia, sendo de responsabilidade
exclusiva do proprietário;
8 Produtos com número de série
adulterado ou ilegível também não
serão cobertos pela presente garantia.
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Precaução

140
180

PRECAUÇÃO
Este produto e um produto laser Classe 1 classificado sob Segurança de produtos laser, IEC
60825-1:2007, e contém um módulo laser classe 1M. Para assegurar segurança contínua,
não remova nenhuma tampa ou tente obter
acesso ao interior do produto. Procure fazer
todo reparo com equipe qualificada.

Informação cedida pela Deafness Research Foundation,
por cortesia

Para os modelos equipados com Bluetooth
Resolução 506 – ANATEL:
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.”
Este equipamento está homologado pela
ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para consultas, visite:
www.anatel.gov.br

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

CUIDADO—RADIAÇÃO A LASER VISÍVEL E INVISÍVEL
DA CLASSE 1M QUANDO ABERTO, NÃO OLHE
DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS.

Precauções
Evite o uso prolongado do aparelho com volume
superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar
a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)
TABELA:
Nível de
Decibéis
30
40
50
60
70
80

Tiro de arma de fogo, avião a jato
Lançamento de foguete

Exemplos
Biblioteca silenciosa, sussurros leves
Sala de estar, refrigerador, quarto longe
do trânsito
Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
Ar condicionado a uma distância de
6 m, máquina de costura
Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
Tráfego médio de cidade, coletor de lixo,
alarme de despertador a uma distância
de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS
EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE
90
Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100
Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120
Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
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Contrato de licença

vés de engenharia reversa, desmontagem,
decompilação, ou por qualquer outro meio.
É proibido usar o Software par operar uma
agência de serviço ou para qualquer outro
uso que envolva o processamento de dados
para outras pessoas ou entidades.
A Pioneer e seus licenciadores retêm todos
os direitos autorais, segredos comerciais,
patentes e outros direitos de propriedade do
Software. O Software é protegido pelas leis
dos direitos autorais e não pode ser copiado, mesmo que somente modificado ou fundido com outros produtos. É proibido alterar
ou eliminar qualquer aviso de direito autoral
ou legenda de propriedade contidos no Software.
Você poderá transferir todos os seus direitos
de licença do Software, a documentação relacionada e uma cópia deste Contrato de licença para terceiros, contanto que a
pessoa leia e concorde em aceitar os termos e condições deste Contrato de licença.

PIONEER AVIC-F70TV, AVIC-F970TV
ESTE CONTRATO DE LICENÇA É UM CONTRATO LEGAL ENTRE VOCÊ, COMO O USUÁRIO FINAL, E A PIONEER CORP. (JAPÃO)
(“PIONEER”). POR FAVOR, LEIA CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE
CONTRATO ANTES DE USAR O SOFTWARE
INSTALADO NOS PRODUTOS PIONEER. AO
USAR O SOFTWARE INSTALADO NOS PRODUTOS PIONEER, VOCÊ ESTARÁ ACEITANDO
OS TERMOS DESTE CONTRATO. O SOFTWARE INCLUI UMA BASE DE DADOS LICENCIADA POR TERCEIROS (“FORNECEDORES”), E
O USO DA BASE DE DADOS É REGIDO
PELOS TERMOS SEPARADOS DOS FORNECEDORES, QUE SE ENCONTRAM ANEXADOS
A ESTE CONTRATO (consulte CONTRATO DE
CONCESSÃO DO USUÁRIO FINAL). SE VOCÊ
NÃO CONCORDAR COM TODOS ESSES TERMOS, DEVOLVA OS PRODUTOS PIONEER (INCLUINDO O SOFTWARE E QUAISQUER
MATERIAIS IMPRESSOS) DENTRO DE CINCO
(5) DIAS DA RECEPÇÃO DOS PRODUTOS,
AO REVENDEDOR AUTORIZADO DA
PIONEER DO QUAL OS COMPROU.
1

CONCESSÃO DE LICENÇA
A Pioneer concede-lhe uma licença não
transferível e não exclusiva para usar o software instalado nos produtos Pioneer (“Software”) e a documentação relacionada
unicamente para seu próprio uso pessoal
ou para uso interno em seu negócio, somente em tais produtos Pioneer.
É proibido copiar, usar engenharia reversa,
traduzir, transferir, modificar ou fazer trabalhos derivados do Software. É proibido emprestar, alugar, divulgar, publicar, vender,
ceder, arrendar, sublicenciar, comercializar
ou transferir o Software, ou usá-lo de qualquer maneira não autorizada expressamente neste contrato. É proibido obter ou
tentar obter o código-fonte ou estrutura de
todo ou de qualquer parte do Software atraPtbr
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2

3

RENÚNCIA DE GARANTIA
O Software e a documentação relacionada
são fornecidos “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM”. A PIONEER E SEUS LICENCIADORES (para o propósito das disposições 2 e 3, a Pioneer e seus licenciadores
serão coletivamente referidos como
“Pioneer”) NÃO LHE CONCEDEM NENHUMA GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, E TODAS AS GARANTIAS DE
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A
UMA FINALIDADE PARTICULAR SÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS. ALGUNS PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE
GARANTIAS IMPLÍCITAS E, PORTANTO, A
EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SER APLICÁVEL A VOCÊ. O software é complexo e
pode conter algumas falhas, defeitos ou
erros. A Pioneer não garante que o Software
satisfará suas necessidades ou expectativas, que o funcionamento do Software será
livre de erros ou interrupções, ou que todas
as falhas poderão ser corrigidas. Além
disso, a Pioneer não faz nenhuma afirmação ou garantia com relação ao uso ou resultados do uso do Software em termos de
sua precisão, confiabilidade ou outros aspectos.

PROBABILIDADE DE TAIS DANOS. ESTA LIMITAÇÃO APLICA-SE A TODAS AS CAUSAS
DE AÇÃO NESTE CONJUNTO, INCLUINDO,
SEM LIMITAÇÃO, QUEBRA DO CONTRATO,
QUEBRA DA GARANTIA, NEGLIGÊNCIA,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, DECLARAÇÃO FALSA, E OUTROS DELITOS. SE A
RENÚNCIA DE GARANTIA OU LIMITAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE DA PIONEER ESTIPULADOS NESTE CONTRATO FOR, POR
QUALQUER MOTIVO QUE SEJA, CONSIDERADA IMPRATICÁVEL OU INAPLICÁVEL,
VOCÊ CONCORDA QUE A RESPONSABILIDADE DA PIONEER NÃO EXCEDERÁ DE
CINQUENTA POR CENTO (50 %) DO PREÇO
PAGO POR VOCÊ PARA O PRODUTO
PIONEER EMBALADO.
Alguns países não permitem a exclusão ou
limitação de danos acidentais ou consequenciais e, portanto, a limitação ou exclusão acima pode não ser aplicável a você.
Esta renúncia de garantia e limitação de
responsabilidade não deverão ser aplicáveis
no caso de que qualquer disposição desta
garantia seja proibida por qualquer país ou
lei local que não possa ser anulada.
4

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A
PIONEER SERÁ RESPONSÁVEL POR
QUAISQUER DANOS, RECLAMAÇÕES OU
PERDAS INCORRIDAS PELO USUÁRIO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS COMPENSATÓRIOS, ACIDENTAIS, INDIRETOS,
ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS OU PUNITIVOS, LUCROS PERDIDOS, VENDAS OU NEGÓCIOS PERDIDOS, DESPESAS,
INVESTIMENTOS OU COMPROMISSOS EM
RELAÇÃO A QUALQUER NEGÓCIO, PERDA
DE BOA VONTADE, OU OUTROS DANOS)
DECORRENTES DO USO OU IMPOSSIBILIDADE DE USO DO SOFTWARE, MESMO
QUE A PIONEER TENHA SIDO INFORMADA, SABIA, OU DEVERIA SABER SOBRE A

GARANTIA DAS LEIS DE EXPORTAÇÃO
Você concorda e declara que nem o Software nem quaisquer outros dados técnicos recebidos da Pioneer, nem o produto direto
do mesmo, serão exportados para fora do
país ou distrito (o “País”) governado pelo governo com jurisdição sobre você (o “Governo”), exceto quando autorizado e permitido
pelas leis e regulamentos do Governo. Se o
Software tiver sido obtido legitimamente por
você fora do País, você concorda que não
reexportará o Software nem quaisquer outros dados técnicos recebidos da Pioneer,
nem o produto direto do mesmo, exceto
quando permitido pelas leis e regulamentos
do Governo e pelas leis e regulamentos da
jurisdição na qual você obteve o Software.

Ptbr

<CRB4549-A>9

Black plate (10,1)

Introdução

5

TERMINAÇÃO
Este Contrato permanecerá em vigor até ser
terminado. Você pode terminá-lo a qualquer
momento destruindo o Software. O Contrato
também será terminado se você não cumprir com nenhum dos termos ou condições
deste Contrato. No caso de tal terminação,
você concorda em destruir o Software.

6

DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Este é o Contrato completo entre a Pioneer
e você com respeito ao assunto em questão.
Nenhuma mudança neste Contrato entrará
em efeito a não que seja aceita por escrito
pela Pioneer. Se qualquer disposição deste
Contrato for declarada inválida ou impraticável, as disposições restantes deste Contrato permanecerão em plena força e efeito.

Ptbr
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CONTRATO DE CONCESSÃO DO USUÁRIO FINAL
TERMOS DO USUÁRIO FINAL
O Disco de Dados do Mapa ("Dados") é fornecido
apenas para uso interno pessoal e não para revenda.
Ele é protegido por direitos autorais e está sujeito
aos seguintes termos (este "Contrato de Licença
de Usuário Final") e condições que são acordadas
por você, de um lado, e pela HERE North America,
LLC ("HERE") e suas licenciadoras (incluindo suas
licenciadoras e fornecedores), do outro lado.

Aviso. Estes Dados podem conter informações
imprecisas ou incompletas devido à passagem
de tempo, circunstâncias variáveis, fontes usadas
e a natureza dos dados geográficos coletados
abrangentes, que podem levar a resultados incorretos.

TERMOS E CONDIÇÕES
Somente uso pessoal. Você concorda em usar
estes Dados somente para fins pessoais, nãocomerciais, para os quais você foi licenciado, e não
para service bureau ("prestação de serviço"), timesharing ("sistema de rodízio") ou outros propósitos
semelhantes. Conseqüentemente, mas sujeito a
restrições demonstradas nos parágrafos seguintes
neste Contrato de Licença de Usuário Final, você pode
copiar estes Dados apenas conforme necessário para
seu uso pessoal para (i) visualizá-los e (ii) salvá-los,
salvo que você não retire as notas de direitos autorais
que são exibidas e não modifique os Dados de
maneira alguma. Exceto nos casos expressamente
indicados em contrário no presente contrato, você
concorda em não reproduzir de outra maneira,
copiar, modificar, descompilar, desmontar ouinverter
qualquer parte destes Dados, e não pode transferilos ou distribuí-los de qualquer forma, para qualquer
propósito, exceto para a extensão permitida por leis
obrigatórias. Você pode transferir os Dados e todos
os materiais acompanhantes em base permanente
se você não mantiver cópias e o receptor concordar
com os termos deste Contrato de Licença de Usuário
Final. Multi-discos podem apenas ser transferidos
ou vendidos como um conjunto completo como
fornecidos a você e não como um subconjunto dele.
Restrições. Exceto onde você foi especificamente
licenciado pela HERE e sem limitar o parágrafo
precedente, você não pode (a) usar estes Dados com
quaisquer produtos, sistemas ou aplicativos instalados
ou conectados de outra maneira ou em comunicação
com veículos capazes de navegação de veículos,
posicionamento, despacho, roteamento em tempo
real, controle de frotas ou aplicativos semelhantes;
ou (b) com, ou em comunicação com, incluindo
sem limitação, telefones celulares, computadores de
mão, pagers, e assistentes pessoais digitais ou PDAs
("personal digital-assistants").

Sem garantia. Estes Dados são fornecidos a você
"as is" ("no estado em que se encontram"), e você
concorda em usá-los por risco próprio. A HERE e suas
licenciadoras (suas licenciadoras e fornecedores) não
dão seguros, representações ou garantias de qualquer
tipo, expressa ou inclusa, vindas por lei ou de maneira
diferente, incluindo mas não se limitando a, conteúdo,
qualidade, precisão, integralidade, efetividade,
confiabilidade, conveniência para um propósito
particular, utilidade, uso ou resultados a serem obtidos
a partir destes Dados, ou que estes Dados ou servidor
serão ininterruptos ou livres de erros.
Renúncia de garantia: A HERE E SUAS
LICENCIADORAS (INCLUINDO SUAS
LICENCIADORAS E FORNECEDORES) RENUNCIAM
QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU
INCLUSAS, DE QUALIDADE, DESEMPENHO, ME
CANTABILIDADE, CONVENIÊNCIA PARA UM
PROPÓSITO PARTICULAR OU NÃO-INFRAÇÃO.
Alguns Estados, territórios e países não permitem
certas exclusões de garantia, então a esta extensão a
exclusão acima pode não se aplicar a você.
Renúncia de responsabilidade: A HERE E
SUAS LICENCIADORAS (INCLUINDO SUAS
LICENCIADORAS E FORNECEDORES) NÃO DEVEM
SER RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ A RESPEITO DE
QUALQUER REIVINDICAÇÃO, EXIGÊNCIA OU AÇÃO,
SEM RESTRIÇÃO DA NATUREZA DA CAUSA DA
REIVINDICAÇÃO, EXIGÊNCIA OU AÇÃO ALEGANDO
QUALQUER PERDA, PREJUÍZO OU DANOS, DIRETOS
OU INDIRETOS, QUE PODEM RESULTAR DO USO
OU POSSE DESTES DADOS; OU POR QUALQUER
PERDA DE LUCRO, RENDIMENTO, CONTRATOS OU
ECONOMIAS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU
RESULTANTES DO SEU USO OU INCAPACIDADE DE
USAR ESTES DADOS, QUALQUER DEFEITO NESTES
DADOS, OU A QUEBRA DESTES TERMOS OU
CONDIÇÕES, TANTO EM UMA AÇÃO EM CONTRATO
OU DELITO OU COM BASE EM UMA GARANTIA,
MESMO SE A HERE OU SUAS LICENCIADORAS
TENHAM SIDO INFORMADAS DA POSSIBILIDADE

Ptbr
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DE TAIS DANOS. Alguns Estados, territórios e países
não permitem certas exclusões de responsabilidade
ou limitações de danos, então a esta extensão os itens
acima podem não se aplicar a você.
Controle de exportação. Você concorda em não
exporter de qualquer lugar qualquer parte dos Dados
fornecidos a você ou qualquer produto direto dele
exceto com consentimento, e com todas as licenças e
aprovações exigidas, sob as leis, regras e egulamentos
de exportação aplicáveis.
Acordo total. Estes termos e condições constituem
todo o acordo entre a HERE (e suas licenciadoras,
incluindo suas licenciadoras e fornecedores) e você
referindo-se ao assunto aqui contido, e substitui em
sua totalidade quaisquer e todos os acordos escritos
ou orais previamente existentes entre nós com
respeito a este assunto.

AVISO DE USO
Contratante (Fabricante/ Fornecedor) Nome: HERE
Endereço do Contratante (Fabricante/ Fornecedor):
425 West Randolph St., Chicago, Illinois 60606
A presente Informação é um item comercial como
definido no FAR 2.101 e sujeita-se a [CONTRATO
DE CONCESIÓN DE USUARIO FINAL] sob o qual a
presente Informação foi fornecida.
© 1987-2015 HERE. Todos os direitos reservados.
Se a autoridade contratante, agência do governo
federal, ou qualquer autoridade federal recusar-se a
usar essa legenda tal como aqui consta, a autoridade
contratante, agência do governo federal ou autoridade
federal deve notificar a HERE com antecedência a fim
de que a HERE possa buscar direitos adicionais ou
alternativos sobre a Informação.
© 1987-2015 HERE. Todos os direitos reservados.

Lei governativa. Os termos e condições acima devem
ser governados pelas leis do Brasil, sem dar efeito a (i)
seu conflito de cláusulas de leis, ou (ii) a Convenção
das Nações Unidas para Contratos sobre a Venda
Internacional de Mercadorias, que é explicitamente
excluída. Você concorda em se submeter à jurisdição
do Estado de São Paulo para quaisquer e todas as
disputas, reivindicações e ações vindas a partir de
ou em conexão com os Dados fornecidos a você no
âmbito do presente contrato.
Usuários Finais Governamentais. Se a Informação
for adquirida pelo governo dos Estados Unidos ou
em seu nome ou por qualquer outra entidade que
tenha ou pretenda ter os mesmos direitos usualmente
exigidos pelo governo dos Estados Unidos (ou em
nome dessa entidade) a Informação "HERE" [ou insira
outro nome que o cliente use especificamente para
referir-se às Informações e Dados da HERE], doravante
referida apenas como "Informação", será considerada
um "item comercial", nos termos do 48 C.F.R ("FAR")
2.101, sendo licenciada de acordo com [CONTRATO
DE CONCESIÓN DE USUARIO FINAL] – e cada cópia
da Informação entregue ou fornecida sera gravada e
incrustada com o seguinte "Aviso de Uso", e deverá ser
tratada de acordo com o referido Aviso:

Ptbr
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Este produto inclui software desenvolvido pela IVONA Software Sp. z o.o.
Por favor, respeite os termos e condições do Contrato de licença do usuário final estabelecidos pela IVONA Software
Sp. z o.o.

IVONA Software
Contrato de licença do usuário final 1.0
LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES A
SEGUIR ANTES DE FAZER DOWNLOAD, INSTALAR
OU USAR O SOFTWARE DA IVONA (COMO DEFINIDO
ABAIXO) OU O PRODUTO. OS TERMOS E CONDIÇÕES
DESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL
(este “Contrato”) REGE O USO DO SOFTWARE PELO
CLIENTE (OU CONFORME APLICÁVEL, POR SUA
EMPRESA). O IVONA SOFTWARE Sp. z o.o. (“IVONA”)
PRETENDE LICENCIAR O SOFTWARE AO CLIENTE
(OU CONFORME APLICÁVEL, A SUA EMPRESA) (“o
cliente”, “sua”) SOMENTE SOB CONDIÇÕES EM QUE
SEJAM ACEITOS TODOS OS TERMOS CONTIDOS
NESTE CONTRATO. POR MEIO DE DOWNLOAD,
INSTALANDO OU USANDO O SOFTWARE, O CLIENTE
ATESTA QUE LEU E ENTENDEU ESTE CONTRATO, E
ACEITA TODOS OS SEUS TERMOS. SE O CLIENTE
NÃO ACEITAR TODOS OS TERMOS DESTE CONTRATO,
ENTÃO A IVONA NÃO SE DISPÕE A LICENCIAR O
SOFTWARE AO CLIENTE E O CLIENTE DEVE ABSTERSE DE USAR O SOFTWARE EM TODOS OS SENTIDOS.
1. Definições.
1.1.“Afiliada” diz respeito à IVONA, qualquer
entidade que controla direta ou indiretamente, é
controlada por ou está sob controle da IVONA.

2. Concessão de licença. Subjeito à conformidade
com os termos e condições deste contrato,
IVONA concede ao cliente uma licença pontual,
pessoal, limitada não exclusiva para instalar,
acessar e usar o Software exclusivamente como
incorporado ao Produto. Este Contrato não permite
ao cliente utilizar o Software em outro produto ou
no Produto que não lhe pertence ou não esteja
sob seu controle. O cliente não tem permissão de
usar o Software de maneira não expressamente
autorizada por este Contrato. O cliente está
autorizado a usar a Fala unicamente com o Produto
e para nenhum outro fim.
3. Programas de terceiros, materiais e serviços.
É de seu conhecimento que o Software pode conter
programas de terceiros e que estes estão sujeitos
a termos de licença separados. O cliente concorda
em rever o aviso dos programas de terceiros que
estão incluídos neste Software para obter os
termos que se aplicam ao uso de tais programas
e concorda em cumprir com todos esses termos.
O Produto e/ou Software pode habilitar o acesso a
serviços de terceiros e sites da web (coletivamente
ou individualmente, “Serviços”). O uso dos
Serviços pode requerer acesso de Internet e o
cliente deve aceitar os termos adicionais do serviço.
O cliente entende que utilizando quaisquer dos
Serviços ou o Produto, poderá encontrar conteúdo
que pode ser considerado ofensivo, indecente
ou contestável, cujo conteúdo pode ser ou não
identificado como tendo idioma explícito e que
os resultados de toda pesquisa ou digitação em
uma URL particular pode automaticamente e
sem nenhuma intenção gerar links ou referências
a material contestável. Apresar disso, o cliente
concorda em usar os Serviços por sua própria
conta e risco, e nem a IVONA nem seu agente
autorizado podem ter responsabilidade sobre seu
uso de conteúdo que possa considerado ofensivo,
indecente ou contestável. Determinados Serviços
podem exibir, incluir ou disponibilizar conteúdo,
dados, informações, aplicativos ou materiais de
terceiros (“Materiais de Terceiros”) ou fornecer
links a certos sites da web de terceiros. Por meio
do uso desses Serviços, o cliente reconhece e
concorda que a IVONA não é responsável por
examinar ou avaliar o conteúdo, a precisão, a

1.2.“Produto” refere-se ao dispositivo de navegação
pessoal do cliente, que incorpora ou utiliza o
Software.
1.3. “Software” diz repeito ao software IVONA, um
código de objeto que apenas está incorpora ou
pode ser incorporado ao Produto, juntamente
com quaisquer certificados de autenticidade e
mídia associada, materiais impressos e online
ou documentação eletrônica.
1.4.“Fala” refere-se à saída de áudio gerada pelo uso
do Software e/ou áudio contido em tal saída.
1.5.“Atualizações” refere-se, coletivamente, a
todas as correções de erros, aprimoramentos,
novas liberações, novas versões, modificações,
revisões, atualizações e/ou upgrades ocorridos
no Software e disponibilizados a você pela
IVONA ou seus agentes autorizados.
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totalidade, temporariedade, validade, direito
autoral, legislação de conformidade, legalidade,
decência, qualidade ou qualquer outro aspecto de
tais Materiais de Terceiros ou sites da web.
IVONA e seus agentes autorizados não são garantir
ou endossar e também não assumir nenhuma
responsabilidade diante do Cliente ou qualquer
outra pessoa quanto a quaisquer Serviços,
Materiais de Terceiros ou sites da web, por
quaisquer outros serviços, produtos ou serviços
de terceiros. Os Materiais de Terceiros e links para
outros sites são fornecidos exclusivamente para
sua conveniência.
4. Restrições. O cliente não irá (a) transferir,
sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, distribuir,
ou fazer upload para nenhum site da web, host de
qualquer maneira, disponibilizar via rede de forma
que possa ser usado em outros dispositivos ao
mesmo tempo ou vender o Software ou qualquer
parte dele, ou permitir que outros o façam, (b)
divulgar ou de outra forma fornecer qualquer
parte do Software a terceiros; (c) usar o Software
ou a Fala para qualquer objetivo diferente do
estabelecido para o Produto e unicamente para a
navegação pessoal; ou (d) usar a Fala de qualquer
outra forma ou formato que cause deterioração
à reprodução de qualidade da Fala, quando
comparado à versão original da Fala gerada pelo
Software. O cliente não utilizará o Software para
qualquer finalidade ilegal ou de maneira que:
(i) possa ser considerado como sexo explícito,
vulgar, profano, ofensivo ou obsceno, difamatório,
caluniador ou ofensivo por questão religiosa ou
de raça, ou que de outra forma promova o ódio
entre pessoas ou grupos, promovendo terrorismo
ou outras atividades criminosas; ou (ii) infrinja os
direitos de propriedade intelectual ou a privacidade
de outras pessoas. Exceto quando expressamente
permitido por este meio, o cliente não poderá
distribuir a Fala de qualquer maneira, incluindo,
mas não se limitando à forma de arquivos de áudio,
como parte de aplicativos, materiais ou trabalhos
de multimídia criados pelo cliente ou transmitidos,
alugados, revendidos, emprestados ou concedidos
a terceiros. O cliente não ira comercializar ou
distribuir o Software com qualquer outro software
ou outros materiais que esteja sujeitos a licenças
ou restrições (ex, licença de software livre) que,
quando usado com o Software, possa requerer a

IVONA, seu agente autorizado ou qualquer outra
pessoa ou entidade (1) divulgar, licenciar, distribuir
ou disponibilizar de qualquer outra forma todo
Software ou alguma parte dele ou (2) tornar o
Software (ou qualquer um de seus direitos de
propriedade intelectual incorporador por este
meio), sem nenhum custo.
5. Engenharia reversa. À máxima extensão da
lei, o cliente não poderá modificar, desmontar a
engenharia reversa ou desvincular o Software ou
qualquer parte dele ou tente de outra maneira
derivar ou determinar o código fonte ou a lógica
contida aqui. O cliente não irá adulterar, modificar
ou anular, nem tentar falsificar, modificar ou anular
as medidas de segurança criadas com o Software.
6. Atualizações. Todas as atualizações fornecidas
ou disponibilizadas pela IVONA ou seus agentes
autorizados são consideradas parte do Software e o
uso de todas as Atualizações será controlado pelos
termos deste Contrato, a menos que outros termos
sejam fornecidos pela IVONA com respeito a tais
Atualizações.
7. Direitos de propriedade intelectual. O Software
é protegido por leis e tratados de propriedade
intelectual internacional. Todos os direitos são
reservados. O Software é licenciado e não vendido.
IVONA e seus licenciadores conservam o direito,
título e interesse sobre o Software (inclusive todas
suas Atualizações), juntamente com todos os
direitos de propriedade intelectual incorporados
por este meio. Nada neste Contrato será destinado
à concessão, ou por implicação, impedimento
ou qualquer que seja a você ou a terceiros, de
participação no Software, e não reclamará a você
ou a terceiros qualquer direito, título ou licença
sobre direitos de propriedade intelectual, exceto
para licença limitada que esteja expressamente
concedida sob os termos deste Contrato. Nenhuma
licença, direito ou participação nos logotipos,
marcas registradas, marcas de serviços, nomes
comerciais da IVONA ou de suas afiliadas é
concedido sob este Contrato. O cliente não
removerá todo aviso de copyright, marca registrada
ou avisos de direitos de propriedade intelectual ou
marca registrada que sejam exibidos no Software
como parte de fornecimento.
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8. Feedback. O cliente pode, a qualquer momento,
fornecer feedback a IVONA ou seus agentes
autorizados na forma de sugestões ou comentários
com respeito ao Software (“Feedback”). Ambos
concordam que todo Feedback seja e deva ser
completamente voluntário. O Feedback, mesmo
se designado como confidencial pelo cliente, não
deve abster-se de um acordo assinado, escrito
com a IVONA, nem criar qualquer obrigação
de confidencialidade para IVONA ou seus
agentes autorizados, O cliente concorda que não
fornecerá Feedback que esteja sujeito a termos
de licença que possam vir a requerer qualquer
direito de propriedade intelectual de produto,
tecnologia, serviço ou documentação da IVONA
incorporado ou derivado de tal Feedback ou
qualquer propriedade intelectual da IVONA venha
a ser licenciada ou de outra forma compartilhada
com terceiros. Além do mais, exceto quando
estabelecido de outra forma em contrato escrito
subsequentemente, separado entre as partes,
IVONA estará livre para usar, divulgar, reproduzir
ou distribuir e explorar o Feedback fornecido a ela
em caso de ser apropriado, completamente sem
obrigação ou restrição de qualquer tipo de acordo
com direitos de propriedade intelectual ou de
qualquer outro tipo.
9. Agentes designados. Todas as suas solicitações
de renovação de licença, Atualizações ou
quaisquer problemas relacionados ao Software
ou a este Contrato devem ser dirigidos ao agente
autorizado da IVONA, exceto se este último deixou
de ser agente autorizado da IVONA e/ou a IVONA
notificar o contrário. Em tais casos, o cliente
deve inserir em um novo contrato que precisa ser
executado a respeito do assunto em questão, a
critério exclusiva da IVONA, com a IVONA ou a um
novo agente designado, conforme aplicável.
10. Termo e finalização. Este Contrato torna-se
efetivo na data em que o cliente aceita todos os
termos descritos aqui. A menos que especificado o
contrário pela IVONA, este Contrato deve finalizar
automaticamente mediante a quebra de qualquer
termo deste Contrato. Todos os direitos ao Software
devem ser finalizados pela IVONA se o Software
ficar, ou na opção da IVONA se tornar sujeita a
qualquer reclamação por parte de terceiros ou
ação que venha a legar que o Software infrinja
diretamente um copyright ou patente dos Estados

Unidos ou da Europa. O cliente pode finalizar
este Contrato a qualquer momento destruindo
o Software, juntamente com todas as cópias ou
partes de qualquer forma; desde que nenhum
reembolso ou taxa de licenças seja cobrada ao
cliente, exceto informado diferentemente por
contrato expressamente escrito pela IVONA ou
seus agentes autorizados. Mediante vencimento
ou qualquer finalização deste Contrato, o cliente
concorda em destruir o Software juntamente com
quaisquer cópias e partes e esta sentença e as
Seções seguintes deste Contrato serão mantidas:
Seções 4 (Restrições), 5 (Engenharia reversa),
6 (Atualizações), 7 (Direitos de propriedade
intelectual), 8 (Feedback), 11 (Uso restrito),
12 (Concessão e uso de dados), 13 (Nenhuma
garantia), 14 (Renúncia), 15 (Limitação da
responsabilidade), 16 (Exportação), 17 (Legislação
aplicável), 18 (Autonomia) e 19 (Contrato em
totalidade).
11. Uso restrito. O Software não é projetado ou
destinado a uso ou revenda em ambientes de
perigo que requerem desempenho à prova
de falhas, como em operação de instalações
nucleares, navegação aérea ou sistema de
comunicação de controle de tráfego aéreo ou
outros dispositivos ou sistemas em que um mau
funcionamento do Software resultaria m risco
previsível de ferimentos ou morte do operados do
dispositivo ou sistema, ou a outros, e o cliente não
utilizará o Software em tais ambientes.
12. Concessão do uso de dados. O cliente concorda
que a IVONA, suas Afiliadas e seus agentes
autorizados podem coletar e usar as informações
técnicas e relacionadas reunidas de qualquer
maneira como parte dos serviços de suporte
relacionados ao Software. A IVONA e suas
Afiliadas poderão usar essas informações para
aprimorar seus produtos e/ou fornecer serviços
personalizados ou tecnologias especialmente ao
cliente. A IVONA e suas Afiliadas podem divulgar
essas informações a terceiros, mas não de maneira
que possa identificar pessoalmente o cliente.
13. Nenhuma garantia. Nem a IVONA nem qualquer
uma de suas Afiliadas, agentes autorizados,
licenciados ou fornecedores garantem que o
Software atenderá todas as necessidades do
cliente e que a operação do Software será contínua
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e livre de erros. O SOFTWARE É FORNECIDO
‘NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA’ E ‘COM
TODAS AS FALHAS’. A IVONA E SUAS AFILIADAS,
AGENTES AUTORIZADOS, LICENCIADOS
OU FORNECEDORES NÃO POSSUEM
REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES
COM RESPEITO AO SOFTWARE E QUAISQUER
SERVIÇOS FORNECIDOS E PREVISTOS
NESTE CONTRATO, E A IVONA RENUNCIA
EXPRESSAMENTE, EM SEU PRÓPRIO NOME E
DE SUAS AFILIADAS, AGENTES AUTORIZADOS,
LICENCIADOS E FORNECEDORES, TODA
GARANTIA, EXPRESSA, IMPLÍCITA OU
ESTATUTÁRIA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO,
QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO,
TÍTULO, NÃO VIOLAÇÃO, SATISFAÇÃO DE
QUALIDADE, PRECISÃO, CORRESPONDÊNCIA
COM A DESCRIÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA
DETERMINADO FIM. O cliente assume toda
responsabilidade de fazer cópias de backup de seu
próprio software, dados e bancos de dados que
venham a interagir com o Software.
14. Renúncia. NEM A IVONA NEM QUALQUER
SUBSIDIÁRIA, AGENTE AUTORIZADO,
LICENCIADO OU FORNECEDOR DEVEM SER
RESPONSABILIZADOS POR DANOS INCIDENTAIS,
CONSEQUENCIAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS
OU PUNITIVOS, DE QUALQUER ESPÉCIE, DAS
INFORMAÇÕES OU DADOS, PERDA DE RENDA,
PERDA DE NEGÓCIOS OU QUALQUER PERDA
FINANCEIRA RESULTANTE OU EM CONEXÃO
COM A LICENÇA CONCEDIDA POR ESTE
CONTRATO OU PELO USO DO SOFTWARE, SEJA
COM BASE NESTE CONTRATO, POR AGRAVO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE
DO PRODUTO RESTRITO OU QUALQUER
OUTRA TEORIA, MESMO SE A IVONA TIVER
SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS E MESMO SE QUALQUER SOLUÇÃO
TEMPORÁRIA LIMITADA NESTE CONTRATO
SEJA CONSIDERADA COMO CAUSA DE FALHA
A SEUS OBJETIVOS ESSENCIAIS. Alguns países,
estados ou provinciais não permitem a exclusão ou
limitação das garantias implícitas ou a limitação
de certos tipos de danos, portanto as limitações
e exclusões acima podem ser limitadas à sua
aplicação. Esta garantia concede ao cliente direitos
legais específicos; o cliente pode ter outros direitos
que podem variar de acordo com a lei local. Seus
direitos estatutários não são afetados.

15. Limitação da responsabilidade. À MÁXIMA
EXTENSÃO DA LEI, A RESPONSABILIDADE
INTEGRAL DA IVONA SERÁ LIMITADA, SOB OS
TERMOS DESTE CONTRATO, À SUBSTITUIÇÃO OU
AO REPARO DO SOFTWARE.
16. Exportação. O Software ou o Produto pode estar
sujeito às leis de exportação e regulamentações. O
cliente estará em conformidade com todas as leis e
regulamentações domésticas e internacionais que
se aplicam ao Software ou ao Produto.
17. Legislação aplicável. À máxima extensão da lei,
este Contrato será governado e interpretado de
acordo com as leis do Estado de Nova Iorque, EUA,
sem considerar seus conflitos da lei. A Convenção
das Nações Unidas sobre Contratos para Venda
internacional de mercadorias não será aplicada.
Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação
resultante ou relacionada a este Contrato será
resolvida pelos tribunais da Corte de Nova Iorque,
e cada uma das partes concorda com a jurisdição
pessoal exclusiva e julgamento de tais cortes. À
extensão da lei que proíbe jurisdição exclusiva e
julgamento em Corte de Nova Iorque, as disputas
sob este contrato, jurisdição e julgamento serão
feitas em qualquer corte que apresente autoridade
competente para resolver tais disputas.
18. Autonomia. No caso de qualquer provisão deste
Contrato ser considerada inválida, ilegal ou
impraticável, a validade, legalidade e aplicabilidade
de todas as provisões restantes não devem ser
afetadas ou prejudicadas.
19. Contrato em totalidade. Este Contrato
(juntamente com todos os Pedidos de compra
aplicáveis que foram aceitos pela IVONA)
estabelece a totalidade do acordo entre o Cliente
e a IVONA com respeito ao uso do Software
(exceto nos termos de uma licença de avaliação),
e sobrepõe todos os acordos orais anteriores,
informações e representações com respeito a tais
questões, e pode ser complementada somente
mediante acordo escrito assinado entre o Cliente
e a IVONA com respeito ao uso do Software
conforme contemplado aqui.
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! © 1987-2015 HERE. Todos os direitos reservados.

Sobre os dados para a base
de dados de mapas
! As modificações relacionadas às estradas,
ruas, rodovias, terrenos, construções e outras coisas antes/durante o período de desenvolvimento podem não estar refletidas
nesta base de dados. Inevitavelmente, as
modificações depois de tal período não
serão refletidas nesta base de dados.
! Independentemente das coisas existentes
ou recentemente construídas, os dados
podem ser diferentes do estado real.
! Para maiores detalhes a cobertura dos
mapas deste produto, consulte as informações no nosso site da Web.
! É estritamente proibido reproduzir e usar
qualquer parte ou o todo dos mapas de
qualquer forma sem a permissão do proprietário dos direitos autorais.
! Se os regulamentos de trânsito ou condições de tráfego locais diferirem destes
dados, siga os regulamentos de trânsito
(tais como sinais, indicações, etc.) e as
condições de tráfego locais (tais como
construções, tempo, etc.).
! Os dados dos regulamentos de trânsito na
base de dados de mapas aplica-se somente
aos veículos de passageiros de tamanho
normal. Repare que os regulamentos para
veículos maiores, motocicletas, e outros
veículos fora do padrão não estão incluídos
na base de dados.

Convenções usadas neste
manual
Os ícones de modelo apresentados neste manual indicam que a descrição diz respeito aos
modelos mencionados nos ícones.
Se o ícone abaixo aparecer, a descrição se
aplicará apenas ao modelo exibido.
Por exemplo:
F70TV

Termos usados neste manual
“Visor traseiro”
Neste manual, qualquer tela adicional que esteja comercialmente disponível e possa ser conectada a este produto será referida como
“Visor traseiro”.
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Informações de
segurança importantes

“Imagem de vídeo”

ADVERTÊNCIA

“Imagem de vídeo” neste manual indica a movimentação de imagens de vídeo em DVD,
CDs de vídeo, vídeos em memória ROM,
DivX®, iPod e qualquer equipamento que esteja conectado a este produto, por exemplo,
equipamento de vídeo e áudio de uso geral.

! Não tente instalar ou consertar este produto
por você mesmo. A instalação ou conserto
deste produto por pessoas sem treinamento e
experiência em equipamento eletrônico e
acessórios automotivos pode ser perigosa e
pode expor a pessoa a risco de choque elétrico, ferimentos e outros perigos.
! Não permita que este produto entre em contato com líquidos. Isso pode resultar em choques elétricos. Da mesma forma, o contato
com líquidos pode provocar danos, geração
de fumaça e sobreaquecimento do produto.
! Se um líquido ou um objeto se infiltrar no produto, estacione o veículo num lugar seguro,
desligue a chave de ignição (ACC OFF) imediatamente, e consulte o seu revendedor ou o
centro de serviço autorizado da Pioneer mais
próximo. Não use o produto nesta condição,
porque fazer isso pode provocar um incêndio,
choques elétricos ou outras falhas.
! Se você perceber qualquer fumaça, ruído estranho ou odor anormal do produto, ou qualquer outra anormalidade na tela LCD,
desligue o aparelho imediatamente e consulte
o seu revendedor ou o centro de serviço autorizado da Pioneer mais próximo. Usar este
produto nesta condição pode provocar danos
permanentes ao sistema.
! Não desmonte nem modifique este produto,
pois há componentes de alta voltagem dentro
do mesmo que podem causar choques elétricos. Certifique-se de consultar o seu revendedor ou o centro de serviço autorizado da
Pioneer mais próximo para a inspeção interna, ajustes ou reparos.

“Cartão de memória SD”
Cartão de memória SD e cartão de memória
SDHC são referidos coletivamente como “cartão de memória SD”.
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PRECAUÇÃO
Quando uma rota é calculada, a rota e o guia de
voz para a rota são definidos automaticamente.
Da mesma forma, para os regulamentos de trânsito do dia ou horário, somente as informações
sobre os regulamentos de trânsito aplicáveis no
momento em que a rota foi calculada são considerados. As ruas de via única e ruas fechadas
podem não ser levadas em consideração. Por
exemplo, se uma rua estiver aberta somente durante a manhã, mas você chega mais tarde, isso
seria uma infração dos regulamentos de trânsito
e, portanto, você não poderá trafegar ao longo da
rota definida. Ao trafegar, siga os sinais de trânsito reais. Da mesma forma, o sistema pode não
saber alguns regulamentos de trânsito.

!

!

!

Antes de usar este produto, certifique-se de ler
e de entender completamente as seguintes informações de segurança:
! Os recursos de navegação desse produto
(e a opção de câmera de visão traseira, se
adquirida) são destinados exclusivamente
para auxiliá-lo na operação de seu veículo.
Não podem ser um substituto para sua
atenção, julgamento e cuidado ao dirigir.
! Não opere este produto, quaisquer aplicativos ou a opção de câmera de visão traseira
(se adquirida) se isso desviar sua atenção
de alguma forma da operação segura de
seu veículo. Sempre observe as regras de
condução segura e siga todas as regulamentações de tráfego existentes. Se sentir
dificuldade em operar este produto ou ao
ler o visor, estacione seu veículo em um
local seguro e aplique o freio de mão antes
de realizar os ajustes necessários.
! Nunca use este produto para ir a hospitais,
delegacias de polícia ou instalações similares em uma emergência. Pare de usar as
funções relacionadas à telefonia de mãos
livres e, ligue para o número de emergência apropriado.
! As informações de rota e guia exibidas por
este equipamento são apenas para propó-

!

!

!
!

!

sitos de referência. Elas podem não refletir
com precisão as últimas rotas permissíveis, condições da estrada, vias de mão
única, obstruções de vias ou restrições de
tráfego.
As restrições e avisos de tráfego atualmente em força sempre devem ter precedência sobre o guia dado pelo produto.
Sempre obedeça as restrições atuais de
tráfego, mesmo que o produto dê um aviso
contrário.
Deixar de definir a informação correta
sobre a hora local pode fazer que o produto
proporcione instruções inadequadas sobre
a rota e guia.
Nunca ajuste o volume do produto a um
nível tão alto que não possa ouvir o tráfego
exterior e os veículos de emergência.
Por motivos de segurança, certas funções
são desativadas a menos que o veículo esteja parado e/ou o freio de estacionamento
esteja aplicado.
Os dados codificados na memória incorporada são propriedade intelectual do fornecedor, e o fornecedor é responsável por tal
conteúdo.
Guarde este manual à mão como uma referência para os procedimentos de operação
e informações de segurança.
Preste muita atenção a todas as advertências dadas neste manual e siga as instruções
cuidadosamente.
Falha em seguir esses avisos e cuidados
conforme descrito neste manual e no próprio produto e/ou falha em usar o produto
de maneira adequada pode resultar em sérios ferimentos ou morte.
Não instale este produto onde o mesmo
possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii)
prejudicar o desempenho de qualquer um
dos sistemas operacionais ou recursos de
segurança do veículo, incluindo os airbags,
botão do pisca-alerta, etc., ou (iii) prejudicar a habilidade do motorista para operar o
veículo com segurança.

Ptbr

<CRB4549-A>19

Black plate (20,1)

Informações de
segurança importantes
! Lembre-se de usar o cinto de segurança
sempre que dirigir o veículo. Se você sofrer
um acidente, seus ferimentos poderão ser
consideravelmente mais graves se o cinto
de segurança não estiver colocado adequadamente.
! Nunca use fones de ouvido ao dirigir.

!

Proteger o painel LCD e a tela

!

!

! Não exponha a tela LCD diretamente à luz
solar quando este produto não for utilizado.
Isso pode resultar em mau funcionamento
da tela de LCD devido às altas temperaturas resultantes.
! Quando usar um telefone celular, mantenha a antena afastada da tela LCD para
prevenir a interrupção do vídeo na forma
de distúrbios como manchas, listras coloridas, etc.
! Para proteger a tela LCD contra danos, certifique-se de tocar nas teclas do painel levemente com os dedos e faça isso com
suavidade.

!
!

— Lugares que podem ser expostos à chuva,
tais como perto da porta ou no assoalho
do veículo.
Quando deixar o veículo, certifique-se de remover o painel destacável deste produto e de
levá-la com você.
Depois de remover o painel destacável, mantenha-o em local seguro, de modo que ele não
seja arranhado ou danificado.
Mantenha o painel destacável longe do alcance de crianças para evitar que elas o coloquem na boca.
Não exponha o painel destacável a batidas excessivas nem desmonte-o.
Seja cuidadoso para não tocar nos terminais
no painel destacável ou neste produto. Isso
pode causar falha de conexão. Se os terminais ficarem sujos, limpe-os com um pano
macio e seco.

Indicação de limite de
velocidade
O limite de velocidade é baseado no banco de
dados de mapa. O limite de velocidade no
banco de dados não pode corresponder ao limite de velocidade real da estrada atual. Esse
não é um valor definitivo. Certifique-se de dirigir de acordo com o limite de velocidade
real.

Cuidados com o painel
destacável
F970TV

PRECAUÇÃO
! Quando remover ou conectar o painel destacável, faça-o após desligar a chave de ignição
(ACC OFF).
! Nunca aperte seus botões com força nem use
força para removê-lo ou conectá-lo.
! Não deixe o painel destacável em lugares sujeita a altas temperaturas ou umidade, tal
como:
— Lugares perto de um aquecedor, abertura
de ventilação ou ar condicionado.
— Lugares expostos à luz direta do sol, tal
como na parte superior do painel de instrumentos ou prateleira traseira.
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Informações de
segurança importantes

Informação de
segurança adicionais

Funções relacionadas a
aplicativos com base em
iPhone e smartphone

Interbloqueio do freio de
estacionamento
Certas funções (como visualização de imagem
de vídeo e certas operações de tecla do painel
de toque) oferecidas por este produto podem
ser perigosas (resultando possivelmente em
ferimentos graves ou morte) e/ou podem ser
ilegais se usadas ao dirigir. Para evitar o uso
de tais funções enquanto o veiculo estiver em
movimento, existe um sistema de interbloqueio que percebe quando o freio de mão está
aplicado e quando o veículo está em movimento. Se você tentar usar as funções descritas acima enquanto dirige, ela estarão
desativadas até que você pare em local seguro
e aplique o freio de mão. Mantenha o pedal de
freio pressionado antes de liberar o freio de estacionamento.

Releia o Manual de operação quanto a operação segura deste produto. Sempre observe as
regras de direção seguras e à legislação de
trânsito. Não use nenhum recurso deste produto se ele não puder ser operado com segurança e de acordo com as leis de trânsito de
sua região. Antes de usar os aplicativos baseados em iPhone e smartphone que estão acessíveis a partir deste produto, reveja todas as
instruções de uso, cuidados e mensagens de
aviso fornecidos com o aplicativo. Quando
usar aplicativos de navegação, fique atento e
observe primeiro as condições do mundo
real.

Para garantir uma condução
segura
ADVERTÊNCIA
! O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR O
STATUS ESTACIONADO E DEVE SER
ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE
MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADEQUADO DESSE CONDUTOR PODE VIOLAR A LEI APLICÁVEL E CAUSAR
SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.
! Não tome nenhuma medida para alterar
ou desativar o sistema conectado do freio
de mão, que é instituído para a sua proteção. Alterar ou desativar o sistema conectado do freio de mão pode resultar em
lesões graves ou morte.
! Para evitar riscos de danos ou ferimentos e a
potencial violação das leis aplicáveis, este produto não deve ser usado com imagem de
vídeo visível ao motorista.
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Informação de
segurança adicionais
! Em alguns países, a visualização de imagens
em um visor dentro de um veículo, mesmo
pelas pessoas que não o motorista, pode ser
ilegal. Onde tais regulamentações se aplicam
elas devem ser obedecidas.
! Quando aplicar o freio de estacionamento
para visualizar imagens de vídeo ou para ativar outras funções oferecidas por este produto, estacione o veículo em um local seguro e
mantenha o pedal de freio pressionado para
liberar o freio de estacionamento se o veiculo
estiver estacionado em um declive ou puder
se movimento por outro motivo, quando o
freio de estacionamento for liberado.

ADVERTÊNCIA
Não instale este produto em um veículo que não
possui condutor ACC ou circuito disponível.

Câmera de visão traseira
Com uma câmera de visão traseira opcional,
você pode usar este produto como um auxílio
para ter visão em reboques ou ao entrar de ré
em uma vaga de estacionamento apertada.

ADVERTÊNCIA
! A IMAGEM DA TELA PODE APARECER INVERTIDA.
! USE A ENTRADA SOMENTE PARA MARCHA
RÉ OU PARA A IMAGEM DE ESPELHO DA
CÂMERA DE VISÃO TRASEIRA. OUTROS
USOS PODERÃO RESULTAR EM LESÕES OU
DANOS.

Se você tentar assistir vídeo ao dirigir, a mensagem “Visualização de imagens pelo motorista enquanto dirige é estritamente
proibida.” aparecerá na tela. Para assistir
imagem de vídeo nesse visor, pare o veículo
em um local seguro e aplique o freio de estacionamento. Mantenha o pedal pressionado
antes e liberar o freio de estacionamento.

PRECAUÇÃO
! Por motivos de segurança, função da câmera
de visão traseira não estará disponível até que
este produto seja inicializado completamente.
! O modo de visão traseira existe para usar este
produto como um auxílio para visão em reboques ou ao entrar de ré em uma vaga de estacionamento apertada. Não use essa função
para fins de entretenimento.

Quando usar uma tela
conectada ao V OUT
O terminal de saída de vídeo (V OUT) é para
conexão de uma tela para permitir que os passageiros nos bancos traseiros assistam a imagens de vídeo.

ADVERTÊNCIA

Manipulação da ranhura
para cartão SD

NUNCA instale o visor traseiro em um local que
permita ao motorista assistir o vídeo enquanto
dirige.

F70TV

PRECAUÇÃO

Para evitar a exaustão da
bateria

! Mantenha o cartão de memória SD fora do alcance de crianças pequenas para evitar que o
mesmo seja engolido acidentalmente.

Certifique-se de ligar o motor do veículo para
usar este produto. Usar este produto sem ligar
o motor pode descarregar a bateria.
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Informação de
segurança adicionais

Notas antes de usar o
sistema

! Para prevenir a perda de dados e danos ao
dispositivo de armazenamento, nunca o retire
deste produto durante uma transferência de
dados.
! Se ocorrer alguma perda ou corrupção de
dados no dispositivo de armazenamento por
alguma razão, usualmente não é possível recuperar os dados. A Pioneer não aceita nenhuma responsabilidade por danos, custos
ou despesas decorrentes da perda ou corrupção dos dados.
! Nunca insira nem ejete um cartão de memória SD ao dirigir.

Em caso de problema
Se o produto deixar de funcionar adequadamente, contate o seu revendedor ou o centro
de serviço autorizado da Pioneer mais
próximo.

Visite nosso site
Visite-nos no seguinte site:
https://www.pioneer.com.br/
! Oferecemos as últimas informações sobre
a PIONEER CORPORATION em nosso site.
! A Pioneer fornece regularmente atualizações de software para melhorar ainda mais
seus produtos. Verifique a seção de suporte
do site da Pioneer para obter todas as atualizações de software disponíveis.

Manipulando o conector USB
PRECAUÇÃO
! Para prevenir a perda de dados e danos ao
dispositivo de armazenamento, nunca o retire
deste produto durante uma transferência de
dados.
! A Pioneer não pode garantir compatibilidade
com todos os dispositivos de armazenamento
em massa USB e não assume responsabilidade sobre qualquer perda de dados em reprodutores de mídia, iPhone, smartphone, ou
outros dispositivos ao usar este produto.

Sobre este produto
Este produto não funciona corretamente em
áreas além da área de cobertura. A função
RDS (Radio Data System) funciona somente
em áreas com estações de FM com divulgação de sinais RDS.

CD-ROM fornecido
Ambiente de funcionamento
O CD-ROM fornecido pode ser usado com
Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7/8.1 e
Apple Mac
OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10.
Adobe Reader (versão 4.0 ou posterior) é necessário para ler os manuais no CD-ROM.
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Notas antes de usar o
sistema

Precauções relativas ao uso
O CD-ROM é para uso com um computador.
Ele não pode ser usado com nenhum outro
DVD/CD player ou unidade de DVD/CD. Tentar
usar o CD-ROM com tais equipamentos pode
danificar os alto-falantes ou causar danos à a
audição devido ao volume excessivamente
alto.

Os nomes de corporações privadas, produtos e outras entidades descritas neste produto são marcas registradas de suas
respectivas empresas.
= Para maiores informações, consulte o manual de instruções.

Licença
Por favor, aceite os Termos de uso indicados a
seguir antes de usar o CD-ROM. Não o use se
não concordar com os termos de uso.
Termos de uso
Os direitos autorais dos dados fornecidos no
CD-ROM pertencem à PIONEER
CORPORATION. A transferência, duplicação,
transmissão, divulgação pública, tradução,
venda, empréstimo ou outros atos não autorizados fora do contexto de “uso pessoal” ou
“menção” conforme definido na Lei dos Direitos Autorais podem estar sujeitos a ações punitivas. A permissão de uso do CD-ROM é
cedida sob uma licença da PIONEER
CORPORATION.
Renúncia geral
A PIONEER CORPORATION não garante o
funcionamento do CD-ROM com respeito a
computadores usando qualquer sistema operacional aplicável. Além disso, a PIONEER
CORPORATION não será responsável por
quaisquer danos incorridos pelo uso do CDROM, nem será responsável por qualquer
compensação.
Nota
Quando a página inicial não é exibida automaticamente, insira o CD-ROM em uma unidade de
CD e abra o CD-ROM, em seguida, dê um clique
duplo em “INDEX.HTM” para exibir a página inicial.
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