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zūmo® 660
verkorte handleiding
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Uw zūmo

Hoofdtelefoon/	
audio-uitgang

(onder	beschermkap)

Microfoon

	Aan-uitknop:		
Ingedrukt houden om de zūmo aan of uit te schakelen.	
Kort indrukken om het volume en de helderheid van de schermverlichting aan te passen.

Externe	
antenneconnector

(onder	beschermkap)

Geheugenkaartsleuf

Mini-USB-
connector

Knop	bij	batterijcompartiment:	
verschuif	deze	en	open	om	de	

batterijdeksel te openen.

Contactpunten	
van	de	batterij

Serienummer		
(onder	de	batterij)

Luidspreker

GPS-antenne

	 Opmerking: raadpleeg	de	Installatie-instructies bij de zūmo 660	in	de	
verpakking	voor	bevestigingsinstructies	voor	motoren	en	auto’s.

		Lees	de	gids	Belangrijke veiligheids- en productinformatie	in	de	verpakking	voor	
productwaarschuwingen	en	andere	belangrijke	informatie.
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De batterij plaatsen
1. Neem de meegeleverde lithium-ionbatterij uit 

de verpakking.
2. Verschuif de knop van het batterijcompartiment 

totdat de batterijdeksel aan de achterkant van 
de zūmo tevoorschijn komt. 

3. Zoek de metalen contactpunten aan het 
uiteinde van de lithium-ionbatterij. 

4. Plaats de batterij zo dat de metalen 
contactpunten op de batterij de metalen 
contactpunten in het batterijcompartiment 
raken. 

5. Plaats de batterijdeksel weer terug.

Oplaadmogelijkheden voor de 
batterij van uw zūmo

Gebruik	de	voertuigvoedingskabel.
Gebruik	de	USB-kabel.
Gebruik	een	optionele	netadapterkabel.	
Gebruik	een	optionele	batterijoplader.

De zūmo configureren
Druk	op	de	 	Aan/uit-knop om de zūmo in te 
schakelen.	Volg	de	instructies	op	het	scherm.	

Satellieten zoeken
1. Ga naar een open plek buiten en uit de buurt 

van hoge gebouwen. 
2. Stop het voertuig en schakel de zūmo in. 

Het	zoeken	van	satellietsignalen	kan	enkele	
minuten	duren.	De	 	balken	geven	de	
GPS-satellietsterkte	aan.	Als	één	balk	groen	is,	
ontvangt de zūmo satellietsignalen. U kunt nu 	
een	bestemming	selecteren	en	hierheen	navigeren.

•
•
•
•

De menupagina gebruiken
➊ ➋ ➌ ➍

➏

➒➑

➐

➎

➓

➊	 GPS-signaalsterkte.
➋	 Bluetooth®-status.
➌	 Tik	hierop	om	modus	voor	motor,	scooter,	

auto	of	voetganger	te	selecteren.	
➍	 Batterijstatus.	
➎	 Huidige	tijd.	Tik	hierop	om	de	instellingen	te	

wijzigen.	
➏	 Tik	hierop	om	een	bestemming	te	zoeken.
➐	 Tik	hierop	om	de	kaart	weer	te	geven.
➑	 Tik	hierop	om	te	bellen	wanneer	het	toestel	

verbinding	heeft	met	een	compatibele	
mobiele	telefoon.	

➒	 Tik	hierop	om	het	volume	aan	te	passen.	
➓	 Tik	hierop	om	functies	zoals	instellingen,	

Waar	ben	ik?,	Help	en	Routes	te	gebruiken.	

WAArschuWing:	verwijder	nooit	de	batterij	als	de	
zūmo is ingeschakeld.
WAArschuWing:	verwijder	nooit	de	batterij	als	de	
zūmo is ingeschakeld.

WAArschuWing:	dit	product	bevat	een	lithium-
ionbatterij.	Verwijder	het	toestel	uit	het	voertuig	en	plaats	
het	niet	in	direct	zonlicht	om	schade	te	voorkomen.	

www.garmin.com/bluetooth
www.garmin.com/bluetooth
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Nuttige punten zoeken
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie en een subcategorie. 
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga!.
Als	u	letters	van	de	naam	wilt	invoeren,	tikt	u	op	
Waarheen?	>	nuttige punten	>	spel naam.

Als	u	naar	een	locatie	in	een	ander	gebied	wilt	
zoeken,	tikt	u	op	Waarheen?	>	nabij.

Een stop toevoegen
1. Tik terwijl er een route actief is op Menu > 

Waarheen?. 
2. Zoek de extra stopplaats. 
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als Via-punt om deze 

stopplaats toe te voegen aan uw route. 

	Tip: als	u	meerdere	via-punten	wilt	toevoegen,	
kunt	u	de	huidige	route	bewerken.	Tik	op	
Waarheen?	>	Aangepaste routes.

Uw route volgen
Uw	route	wordt	aangegeven	met	een	paarse	
lijn. Tijdens uw reis leidt de zūmo u naar uw 
bestemming	met	gesproken	berichten,	pijlen		
op	de	kaart	en	instructies	boven	in	de	kaart.	

Als u de route verlaat, herberekent de zūmo de 
route	en	geeft	deze	nieuwe	instructies.	

➊
➋

➌

➍
➎

➏
➊	 Tik	hierop	om	de	pagina	met	de	volgende	

afslag	of	de	pagina	Rijbaanassistent	weer		
te	geven	(indien	beschikbaar).

➋	 Tik	hierop	om	de	pagina	met	afslagenlijst	
weer	te	geven.

➌	 Tik	hierop	om	in	en	uit	te	zoomen.	
➍	 Tik	hierop	om	de	tripcomputer	weer	te	

geven.

➎	 Tik	hierop	om	de	pagina	Waar	ben	ik?	weer	
te	geven.	

➏	 Tik	hierop	als	u	wilt	terugkeren	naar	de	
menupagina.

➍
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Niet via wegen navigeren
Als	u	een	bestemming	kiest	als	de	functie	voor	
niet	via	wegen	navigeren	is	ingeschakeld,	trekt		
de zūmo een rechte lijn naar de bestemming. 
1. Tik op Extra > Instellingen > Navigatie.
2. Tik onder Routevoorkeur op Niet via de weg.

Brandstofverbruik inschakelen
Als de zūmo is aangesloten op de 
motorfietshouder, kan deze u waarschuwen 	
als	de	brandstoftank	bijna	leeg	is.	

Tik	op	de	pagina	Tripcomputer	op	extra	>	
instellingen	>	Brandstofmeter.

Selecteer onder Brandstofverbruik de 
optie Aan. Er verschijnt een brandstofmeter 
onder het kompas  
op de kaartpagina.
Voer onder Afstand per tank de totale 
afstand in die uw motorfiets kan rijden op 
één tank brandstof.
Selecteer onder Waarschuwing 
brandstofpeil laag wanneer  
u wilt worden gewaarschuwd  
dat uw brandstoftank bijna leeg is.

•

•

•

Handsfree bellen
Via Bluetooth-technologie kunt u de zūmo 	
als	handsfree-toestel	aansluiten	op	uw	mobiele	
telefoon.	

Voor	het	koppelen	en	verbinden	moeten	het	
toestel en de zūmo minder dan 10 meter van 
elkaar	verwijderd,	en	ingeschakeld	zijn.	De		
zūmo kan tegelijkertijd worden aangesloten 	
op	een	telefoon	en	een	headset.

Ga	om	te	controleren	of	uw	toestel	met		
Bluetooth compatibel is met de zūmo naar 	
www.garmin.com/bluetooth.

Richting	naar	
bestemming

Instelbare	
gegevensveldenKompas

Brandstofmeter

Koers

www.garmin.com/bluetooth
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De zūmo koppelen aan uw mobiele 
telefoon
1. Tik op Menu > Extra > Instellingen > 

Bluetooth.
2. Tik onder Bluetooth op Ingeschakeld.
3. Tik op de menupagina op Extra >  

Instellingen > Bluetooth. 
4. Tik onder Telefoon op Voeg toe (of Wijzig).
5. Schakel de Bluetooth-component van uw 

telefoon in. Maak de telefoon waarneembaar 
voor andere Bluetooth-apparaten. Deze 
instellingen vindt u waarschijnlijk in een  
menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.

6. Tik op OK op de zūmo.
7. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
8. Voer 1234 in op de telefoon.

Een oproep ontvangen 
Als	u	een	oproep	ontvangt,	wordt	het	scherm	
Inkomende	oproep	weergegeven.	Tik	op	
Beantwoord	om	de	oproep	aan	te	nemen.		
Tik	op	negeer	om	de	oproep	te	negeren		
en	de	telefoon	niet	meer	over	te	laten	gaan.	

Het telefoonboek gebruiken
1. Tik op Telefoon > Telefoonboek. 
2. Tik op een nummer in het telefoonboek 

(contactpersoon) om dit te bellen. 
3. Tik op Kies om de contactpersoon te bellen. 

	 Opmerking: niet	elke	telefoon	ondersteunt	
alle	functies	van	het	menu	Telefoon	van	de	
zūmo.

Een nuttig punt bellen
1. Tik op Telefoon > Nuttige punten. 
2. Zoek het nuttig punt dat u wilt bellen. 
3. Tik op Kies of .

Een nummer bellen
1. Tik op Telefoon > Kies. 
2. Voer het nummer in en tik op Kies.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op  

 > Beëindig gesprek.

Een draadloze headset koppelen
1. Tik op Menu > Extra > Instellingen > 

Bluetooth.
2. Tik onder Bluetooth op Ingeschakeld.
3. Tik op de menupagina op Extra > Instellingen 

> Bluetooth. 
4. Tik onder Audio op Voeg toe (of Wijzig).

5. Schakel de headset in en maak deze indien 
nodig waarneembaar voor andere Bluetooth-
apparaten. 

6. Tik op OK op de zūmo.
7. Selecteer de headset en tik op OK.
8. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode of 

het wachtwoord van uw headset in en tik op 
Gereed. 

9. Tik op OK. 

Tips en snelkoppelingen
Als	u	snel	naar	de	menupagina	wilt	gaan,	
houdt	u	uw	vinger	op	Terug.
Tik	op	 	en	op	 	voor	meer	keuzes.	
Houd	uw	vinger	op	deze	knoppen	om	sneller	
te	bladeren.

De	weergave	van	de	pagina’s	is	anders,	
afhankelijk	van	de	gebruiksmodus	en	de	
instellingen.	

Bestanden laden op uw zūmo
1. Plaats een geheugenkaart (optioneel).
2. Sluit de USB-kabel aan.
3. Breng de bestanden over naar de zūmo.
4. Werp de USB-kabel uit en koppel deze los.

•

•
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MP3-bestanden afspelen
1. Tik op Extra > Mediaspeler. 
2. Tik op Bron om de MP3-speler weer te geven. 
3. Tik op Blader. 
4. Tik op een categorie. 
5. Tik op Speel alle. 

De zūmo vergrendelen
1. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging. 
2. Tik op de knop onder Garmin Lock. 
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een 

veilige locatie.

	Opmerking: als	u	uw	pincode	en	
beveiligingslocatie	vergeet,	moet	u	uw		
zūmo samen met een geldige productregistratie 
of	een	geldig	aankoopbewijs	naar	Garmin	
opsturen om uw zūmo te laten ontgrendelen. 

De zūmo opnieuw instellen
Als het zūmo-scherm niet meer functioneert, 
schakelt u de zūmo uit en weer aan. Helpt dit 
niet,	houd	dan	de	 	Aan/uit-knop	ingedrukt	
gedurende 8 seconden. Schakel de zūmo weer 	
in. De zūmo behoort weer normaal te werken.

Productregistratie
Vul	de	onlineregistratie	nog	vandaag	in,	zodat	
wij	u	beter	kunnen	helpen.	Ga	naar	onze	website	
op	http://my.garmin.com.	Bewaar	uw	originele	
aankoopbewijs	of	een	fotokopie	op	een	veilige	
plek.

Meer informatie
Tik	op	extra	>	help	voor	meer	informatie	over	
uw zūmo. U kunt de nieuwste versie van de 
gebruiksaanwijzing	downloaden	op	www.garmin.
com.	Ga	voor	meer	informatie	over	accessoires	
naar	http://buy.garmin.com	of	neem	contact	op	
met	uw	Garmin-dealer.	

nüMaps Guarantee™ 
Als	u	binnen	zestig	dagen	na	het	zoeken	
van satellieten uw zūmo registreert bij 
http://my.garmin.com,	ontvangt	u	één	gratis	
kaartupdate.	U	komt	niet	in	aanmerking	voor	de	
gratis	kaartupdate	als	u	per	telefoon	registreert	of	
langer dan zestig dagen wacht nadat de zūmo voor 
het	eerst	satellieten	heeft	gezocht.	Ga	voor	meer	
informatie	naar	www.garmin.com/numaps.

Contact opnemen met Garmin
Neem	contact	op	met	Garmin	als	u	tijdens	het	
gebruik van de zūmo vragen hebt. In de VS gaat 
u	naar	www.garmin.com/support	of	neemt	u	
telefonisch	contact	op	met	Garmin	USA	via		
(913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem	in	het	VK	contact	op	met	Garmin	(Europe)	
Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga	in	Europa	naar	www.garmin.com/support	en	
klik	op	contact support	voor	informatie	over	
landspecifieke ondersteuning, of neem contact op 
met	Garmin	(Europe)	Ltd.	op	telefoonnummer		
+44 (0) 870.8501241.

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat deze zūmo voldoet 
aan	de	basiseisen	en	overige	relevante	bepalingen	
van richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige 
conformiteitsverklaring	voor	uw	Garmin-product	
verwijzen	we	u	naar	de	Garmin-website:		
www.garmin.com.

http://my.garmin.com
www.garmin.com
www.garmin.com
http://buy.garmin.com
http://my.garmin.com
www.garmin.com/numaps
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com


Garmin®, het Garmin-logo en zūmo®	zijn	handelsmerken	van	Garmin	Ltd.	of	haar	dochtermaatschappijen,	geregistreerd	in	de	Verenigde	Staten	en	andere	landen.	Garmin	Lock™	en	nüMaps	
Guarantee™	zijn	handelsmerken	van	Garmin	Ltd.	of	haar	dochtermaatschappijen.	Deze	handelsmerken	mogen	niet	worden	gebruikt	zonder	de	uitdrukkelijke	toestemming	van	Garmin.		

Het	Bluetooth®-merk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze naam door Garmin gebeurt onder licentie. RDS-TMC Traffic 	
Information Services France © ViaMichelin 2006. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. 

Ga voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de gehele levensduur van uw  
Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.
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