
Installationsinstruktioner för zūmo 660

Montera zūmo på motorcykeln
	Varning! Felaktig anslutning av strömkabeln med blottade ledningstrådar kan resultera 
i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada. Garmin rekommenderar 
starkt att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten.

  I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns 
viktig information om säker hantering av produkten och annat.

Steg 1: Anslut ström till fästet
Montera zūmo på en lämplig och säker plats på motorcykeln, beroende på tillgängliga 
strömkällor och säker kabeldragning.

Vagga Hörlursuttag/ljudutgång (3,5 mm)

Mikrofonuttag (2,5 mm) Mini-USB-kontakt 
(för trafikmottagare)

Blottade ledningar 
med säkring för 
strömanslutning

Strömkabel

Steg 2: Montera styrstångsfästet
Med zūmo följer fästanordningar för två olika typer av styrstångsmontering. Anpassad 
montering kan kräva fler monteringsdelar (www.ram-mount.com).

A) Så här monterar du U-bygeln och styrstångsfästet:
1.	 Sätt	U-bygeln	runt	styrstången	och	trä	ändarna	genom	styrstångsfästet.
2.	 Dra	åt	muttrarna	så	att	fästet	sitter	stadigt.	Dra	inte	åt	för	hårt.	

	Obs! Rekommenderat vridmoment är 50 lbf-in. Överskrid inte vridmomentet på 80 lbf-in.

Styrstångsfäste
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U-bygel

http://www.ram-mount.com


B) Så här monterar du styrstångsfästet på kopplings-/bromshandtagets 
klämfäste:
	Obs! Både 1/4-tums och M6-bultar medföljer. Använd den storlek som passar i kopplings-
/bromshandtagets fäste.

1.	 Ta	bort	de	två	fabriksmonterade	bultarna	från	kopplings-/bromshandtagets	
klämfäste.	

2.	 Trä	de	nya	bultarna	genom	styrstångsfästet,	avståndshylsorna	och	klämfästet.	
3.	 Dra	åt	muttrarna	så	att	fästet	sitter	stadigt.

Kopplings-/
bromsklämfästeStyrstångsfäste

Avståndshylsor

Steg 3: Fäst bottenplattan på zūmo-fästet
1.	 För	skruvarna	med	kullrigt	huvud	(M4	×	40	mm)	genom	brickorna,	vaggan,	

avståndshylsorna	och	bottenplattan.	
2.	 Dra	åt	muttrarna	så	att	bottenplattan	sitter	stadigt.
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Steg 4: Fäst bottenplattan på styrstångsfästet
1.	 Sätt	i	styrstångsfästets	kulled	och	bottenplattans	kulled	i	den	dubbla	fästarmen.
2.	 Dra	åt	vredet	lätt.
3.	 Ställ	in	position	för	bästa	möjliga	visning	och	användning.	
4.	 Dra	åt	vredet	så	att	fästet	sitter	stadigt.

Steg 5: Montera zūmo i fästet
1.	 Placera	underkanten	av	zūmo	i	vaggan.
2.	 Luta	zūmo	bakåt	tills	den	fastnar.
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Strömkabel

Frigöringsknapp

Ta bort zūmo från något av fästena 
1.	 Koppla	loss	zūmo	genom	att	trycka	på	knappen	på	sidan	av	fästet.
2.	 Lyft	ut	zūmo.	
3.	 Placera	väderskyddslocket	på	vaggan	(endast	motorcykelfäste).
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Montera zūmo i en bil

1.	 Anslut	bilströmkabeln	till	kontakten	på	höger	sida	av	vaggan.	

2.	 Ta	bort	plasthöljet	från	sugkoppsfästet.	Rengör	och	torka	framrutan	samt	
sugkoppsfästet	med	en	luddfri	trasa.	

3.	 Placera	sugkoppsfästet	på	vindrutan.
4.	 För	spaken	bakåt	mot	vindrutan.	

 Varning! Använd 
inte sugkoppsfästet på 
motorcykeln.

Sugkoppsfäste

5.	 Sätt	fast	vaggan	på	sugkoppsfästet.
6.	 Placera	underkanten	av	zūmo	i	vaggan.
7.	 Luta	zūmo	bakåt	tills	den	fastnar.

8.	 Anslut	den	andra	änden	av	bilströmkabeln	till	ett	strömuttag.	
9.	 Om	du	använder	en	trafikinformationsmottagare	i	Europa	sätter	du	fast	antennen	

på	trafikinformationsmottagaren	och	monterar	den	på	vindrutan	med	hjälp	av	
sugkoppsfästena.	
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