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Vaše zūmo

GPS anténa

Hlavný vypínač:
Stlačte ho a držte pre zapnutie prístroja zűmo.
Stlačte ho krátko pre nastavenie hlasitosti
a jasu podsvietenia.

Reproduktor

Kryt batérie

Sériové číslo
(pod batériou)

Kontakty
batérie

Uvoľňovacie tlačidlo
Posuňte ho nahor
a uvoľnite pre
otvorenie krytu
batérie

Mini-USB
konektor
pod krytom

microSD™ slot
pod batériou
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Dôležitá informácia

Začíname

‹ VAROVANIE
Pozrite si Important Safety and Product
Information sprievodcu v balení a ostatné
výstrahy a upozornenia.

Inštalácia batérie

1. Vyberte z krabice lítium‑iónovú batériu.
2. Posuňte tlačidlo nahor kým neodskočí kryt
batérie na zadnej strane zūmo.
3. Nájdite kovové kontakty na konci lítiumiónovej batérie.
4. Vložte batériu tak, aby sa kovové kontakty
na batérii dotýkali kovových kontaktov
v priečinku batérie.

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu.
Aby ste predišli poškodeniu, vyberte jednotku
z vozidla alebo ju uložte mimo priame slnečné
žiarenie.
Nesprávne vedenie kabeláže s holými drôtmi
môže mať za následok poškodenie vozidla alebo
batérie a môže byť príčinou poranenia. Garmin
odporúča, aby inštaláciu prístroja vykonal
skúsený elektrikár s dostatočnou znalosťou
elektrických systémov.

5. Správne založte batériu.
6. Dajte na miesto kryt batérie.

3
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Zapojenie zūmo

2. Zapojte automobilový napájací kábel
do mini-USB konektora.
3. Pricvaknite kolísku na rameno prísavky.
4. Odstráňte priehľadný plast z prísavky.
Vyčistite a vysušte predné sklo a prísavku
handričkou, ktorá nepúšťa chĺpky.
5. Umiestnite prísavku na predné sklo.

1. Otvorte ochranný kryt mini-USB konektotra
na zadnej strane prístroja zūmo.
2. Zapojte automobilový napájací kábel
do mini-USB konektora.

Nabíjanie batérie zūmo

Nabíjajte zūmo aspoň 4 hodiny, ak chcete
používať napájanie z batérie.
•
•
•
•

Použite automobilový napájací kábel.
Použite USB kábel.
Použite voliteľný kábel AC adaptéra.
Použite voliteľnú nabíjačku batérie.

Zapojenie
Mount Yourzūmo
zūmo in an
v
automobile
Automobile

6. Sklopte páčku dozadu smerom k prednému
sklu.
7. Zasuňte spodok vášho zūmo do kolísky.
8. Sklopte zūmo smerom dozadu, kým
s cvaknutím nezapadne na miesto.
9. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do
zásuvky napájania vo vašom vozidle. Vaše
zūmo by sa malo automatický zapnúť, ak je
zapojené a napájanie zapnuté.

1. Otvorte ochranný kryt mini-USB konektotra
na zadnej strane prístroja zūmo.
Prísavka

Kolíska

Páčka

4
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Montáž vášho zūmo
na motocykel

Rukoväť

‹ VAROVANIE
Nesprávne vedenie kabeláže s holými drôtmi
môže mať za následok poškodenie vozidla alebo
batérie a môže byť príčinou poranenia.
POZNÁMKA: Zvoľte vhodné a bezpečné
miesto pre montáž zūmo na svoj motocykel,
na základe dostupných zdrojov energie a
bezpečného vedenia káblov.

Základňa
riadidla
Strmeňová skrutka

Montáž základne riadidla na konzolu
svorky spojky/brzdy:

POZNÁMKA: Sú priložené obidve veľkosti
skrutiek, 1/4” aj M6. Vyberte veľkosť
odpovedajúcu továrenským skrutkám na vašej
konzole svorky spojky/brzdy.

Inštalácia základne na rukoväti
Zūmo obsahuje súčasti pre dve riešenia montáže
na riadidlá. Držiaky vyrábané podľa želania
zákazníka si môžu vyžadovať dodatočný hardvér
(www.ram-mount.com).

1. Odskrutkujte dve továrenské skrutky na vašej
konzole svorky spojky/brzdy.
2. Prestrčte nové skrutky cez základňu riadidla,
dištančné podložky a konzolu svorky.
3. Utiahnite skrutky, aby ste zaistili základňu.
Základňa
Konzola svorky
rukoväte
spojky/brzdy

Montáž strmeňovej skrutky a základne
riadidla:
1. Založte strmeňovú skrutku okolo riadidla
a prestrčte jej konce cez základňu riadidla.
2. Utiahnite matice, aby ste zaistili základňu.
Nestrhnite závity.

POZNÁMKA: Odporúčaný uťahovací krútiaci
moment je 50 lbf-in. Neprekročte krútiaci
moment 80 lbf-in.
Dištančné podložky

5
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Kolíska
Podložky

Doska základne
Matice

Skrutky s plochou hlavou

Dištančné podložky

Pripevnenie dosky základne na držiak
vášho zūmo

Kolíska

1. Prestrčte skrutky M4 s plochou hlavou cez
podložky, kolísku, dištančné podložky a dosku
základne.
2. Utiahnite matice, aby ste zaistili dosku
základne.

Doska základne
Rameno s dvoma
puzdrami

Pripojenie dosky základne k základni
rukoväte
1. Prepojte guľku základne s guľkou dosky
základne ramenom s dvoma puzdrami.
2. Zľahka utiahnite otočný gombík.
3. Nastavte kvôli lepšiemu prezeraniu
a ovládaniu.
4. Utiahnite otočný gombík, aby ste zaistili
držiak.

Otočný
gombík

Základňa rukoväte

6
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Konfigurovanie vášho zūmo

Inštalácia vášho zūmo do držiaka

1. Zasuňte spodok vášho zūmo do kolísky.
2. Sklopte zūmo smerom dozadu, kým
s cvaknutím nezapadne na miesto.
3. Stlačte nadol uvoľňovaciu páčku.

Pre manuálne zapnutie vášho zūmo stlačte
a podržte tlačidlo . Postupujte podľa inštrukcií
na obrazovke.

Satelity

Uvoľňovacia
páčka

Choďte na otvorené priestranstvo, mimo garáží
a preč od vysokých budov. Zastavte vozidlo
a zapnite zūmo. Príjem signálov môže chvíľu
trvať.

Kolíska

Zachytávanie satelitných signálov môže trvať
indikujú silu
niekoľko minút. Stĺpiky
satelitného signálu GPS. Keď je jeden stĺpik
zelený, zūmo zachytil satelitné signály. Teraz si
môžete zvoliť cieľ a navigovať sa k nemu.

Resetovanie zūmo

Odobratie vášho zūmo z držiaka

Ak zūmo prestane reagovať, vypnite ho a potom
znovu zapnite. Ak to nepomôže, stlačte a podržte
na 10 sekúnd . Znovu zapnite zūmo. zūmo by
malo fungovať normálne. Taktiež môžete vybrať
a opäť vložiť batériu.

1. Stlačte uvoľňovaciu páčku na hornej časti
držiaka pre uvoľnenie prístroja.
2. Vezmite zūmo z držiaka.

7
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Hlavná stránka

➊

Hľadanie bodov záujmu

1. Dotknite sa Kam viesť? > Body záujmu.
2. Vyberte si kategóriu.
3. Vyberte si cieľ a stlačte Choď!.

➍
➋

➌

➏

➎

Pre hľadanie podľa názvu, stlačte Kam viesť? >
Body záujmu > Zadajte názov.

➐
➑

Pre hľadanie v inej oblasti, stlačte Kam viesť?
> Blízko.

➒

➊
➋

Používanie stránky Choď!

Sila satelitného signálu.
Stav Bluetooth.
POZNÁMKA: Jednotlivé stránky sa môžu
trošku odlišovať, vzhľadom na možnosť rôznych
nastavení podľa vašich osobných preferencií.

➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒

➊

Dotknite sa pre voľbu užívateľského režimu.
Stav batérie.
Aktuálny čas. Dotknite sa pre zmenu
nastavení.
Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
Dotknite sa pre zobrazenie mapy.
Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.
Dotknite sa pre použitie nástrojov, ako sú
nastavenia, Kde som?, Help (pomocník)
a trasy.

➋
➌

➊
➋
➌
➍

➍

Dotknite sa pre zobrazenie trasy na mape.
Dotknite sa pre vytvorenie trasy
po jednotlivých odbočkách na toto miesto.
Dotknite sa pre zobrazenie tejto lokality
na mape.
Dotknite sa pre uloženie tejto lokality
do zložky Obľúbené.

8
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Používanie Mapovej stránky

Vaša trasa je vyznačená fialovou čiarou. Počas
vašej cesty vás vaše zūmo vedie k vášmu cieľu
hlasovými pokynmi, šipkami na mape a pokynmi
v hornej časti mapy. V ľavom hornom rohu je
uvedená vzdialenosť k vášmu nasledujúcemu
manévru a pruh, v ktorom by ste mali byť pre
tento manéver. Ak sa odchýlite od pôvodnej
trasy, vaše zūmo prepočíta trasu a poskytne nové
pokyny.

➊

➋

Dotknite sa
pre zobrazenie
Zoznamu
odbočení.

➌

Priblíženie
a vzdialenie
pohľadu.

➍

Dotknite sa
ikonky vozidla
pre zobrazenie
stránky Kde
som?

➎

Dotknite sa
pre zobrazenie
Trasového
počítača

➏

Dotknite sa
pre zobrazenie
Hlavného menu.

➋
➌

➎
➊

➍
➏

➎

Dotknite sa
pre zobrazenie
odbočenia.

9
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Vykonanie obchádzky
Ak je cesta na vašej trase uzatvorená, môžete
použiť obchádzku.

Navigácia mimo cesty
Ak sa navigujete spôsobom”mimo cesty”
a zadáte cieľ, zūmo vytvorí priamu spojnicu
k cieľu.

POZNÁMKA: Obchádzku nie je možné
vykonať, ak sa navigujete mimo cesty.

1. Stlačte Nástroje > Nastav > Navigácia.
2. V nastavení Spôsob výpočtu, stlačte Mimo
cesty.
Prispôsobiteľné
dátové polia
Smerovanie

1. Pri aktívnej trase sa dotknite Menu.
2. Dotknite sa Obchádzka.

Zūmo sa pokúsi dostať vás naspäť na vašu
pôvodnú trasu tak rýchlo, ako je to možné. Ak
je trasa, po ktorej aktuálne idete, jediná rozumná
možnosť, zūmo nemusí vypočítať obchádzku.

Smer ku cieľu

Pridanie prejazdového bodu

1. Pri aktívnej trase sa dotknite Menu > Kam
viesť?
2. Hľadajte extra zastávku.
3. Stlačte Choď!.
4. Stlačte Pridať ako prejazdový bod pre
pridanie tejto zastávky pred vaším cieľom.
ALEBO
Stlačte Nastaviť ako nový cieľ pre zadanie
vyhľadaného bodu ako nový cieľ navigácie.

Používanie Bluetooth®

Bezdrôtová technológia Bluetooth nadväzuje
spojenie medzi zariadeniami ako sú headset
a zūmo. Prvý krát ich musíte “spárovať”
vytvorením väzby s použitím PIN kódu.
Po počiatočnom párovaní sa dve zariadenia
môžu spojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
Pre párovanie a pripojenie musia byť vaše
zariadenie a zūmo zapnuté a byť od seba vo
vzdialenosti do 10 metrov.

TIP: Ak chcete pridať k trase viac ako jednu
zastávku, editujte aktuálnu trasu. Stlačte Kam
viesť? > Vlastné trasy.

1. Stlačte Nástroje > Nastav > Bluetooth.
2. Aktivujte Bluetooth na vašom headsete.
3. V nastanení Pripojenia, stlačte Pridať alebo
Zmeniť.
10
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• Odložte si účtenku alebo jej kópiu
na bezpečnom mieste.

4. Nastavte headset do režimu zobrazenia /
vyhľadávania.
5. Stlačte OK.
6. Vyberte nájdené zariadenie a stlačte OK.
7. Zadajte Bluetooth PIN kód v zariadení ak je to
nutné a stlačte Hotovo.
8. Stlačte OK.

Používanie funkcie TracBack

Spojte sa s Garmin

• V USA, kontaktujte podporu produktov Garmin
telefonicky:
(913) 397.8200 alebo (800) 800.1020, pondelok–
piatok, 8:00–17:00 centrálneho času; alebo
choďte na www.garmin. com/support.

®

(cesta späť)

• V Európe kontaktujte Garmin (Europe) Ltd.
na +44 (0)870.8501241 (mimo VB) alebo 0808
2380000 (v rámci VB).

Stlačte Kam viesť? > Cesta späť pre zobrazenie
aktuálnej cesty. Stlačte Ulož pre uloženie medzi
Obľúbené. Stlačte Choď! pre návrat späť
po prejdenej trase.

• Slovensko: hotline Garmin - zákaznícka linka
0800 135 000, www.garmin.sk

Ochrana vášho zūmo

Viac informácií

1. Stlačte Nástroje > Nastav > Bezpečnosť >
Garmin Lock.
2. Zadajte 4-ciferný PIN kód pre ochranu vášho
zariadenia a nastavte bezpečnostnú lokalitu.

Ak chcete získať viac informácií o vašom zūmo,
stlačte Nástroje > Nápoveda.
Aktuálnu verziu manuálu si môžete stiahnúť
zo stránky www.garmin.sk.
Informácie o voliteľnom príslušenstve získate na
stránke http://buy.garmin.com, www.garmin.sk
alebo u vášho predajcu Garmin.

POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN a svoje
zabezpečené miesto, musíte svoj prístroj zūmo
poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali.
Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu
produktu alebo dôkaz o zakúpení.
Registrácia zariadenia
Pomôžte nám podporovať vás lepšie - vyplňte
online registráciu:
• Choďte na http://my.garmin.com.
11
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Záručný List
ô

Záručný list
Informácie o výrobku:
Názov - Typ - Model:
.
sériové číslo:		

.................................................

..................................................

TU ODSTRIHNÚŤ

Informácie o zákazníkovi:
Meno a priezvisko: ..................................................
Adresa:		

..................................................

			

..................................................

Telefón:		

..................................................

Email:			

..................................................

Upozornenie:
Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre
uplatnenie záruky je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je potrebné ho pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

ô
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Záručný List

Záručné podmienky

Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú
obmedzenú záruku.
V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky
poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri
ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.
Počas záručnej doby je zákazník povinný zaslať poškodené zariadenie bez zbytočných odk‑
ladov do autorizovaného servisu na vlastné náklady.
Reklamácia musí obsahovať:
1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Vyplnený záručný list a nadobúdací doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí
kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému
bol darček dodaný.
4. Vyplnený reklamačný protokol
• reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii Download/Tlačivá
alebo priamo na linku: http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/
Strata uvedených záruk nastáva v prípade:
1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické
poškodenie
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného
Zákona o ochrane spotrebiteľa

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002902, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000
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Pre najnovšie aktualizácie softvéru zadarmo (okrem mapových dát) počas životnosti vašich
produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.sk.

© 2009 Garmin Ltd. alebo jej pobočky
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.sk
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