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zūmo

Número de série 
sob a bateria

Conector Mini-USB por baixo 
da capa contra intempéries

Ranhura de cartão microSD™ 
por baixo da bateria

Tecla de libertação: Deslizar 
para cima para abrir a tampa 
do compartimento da bateria.

Contactos da bateria

 Botão de alimentação:
Prima e mantenha premido para ligar/desligar o zūmo.
Prima rapidamente para ajustar o brilho da retro-iluminação.

Antena GPS

Altifalante Tampa do compartimento 
da bateria
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Informações importantes
‹ AvIso

Consulte o guia Informações Importantes de 
Segurança e do Produto na embalagem do produto 
quanto a avisos relativos ao produto e outras 
informações importantes. 

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. 
Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais 
ou danificação do produto causados pela exposição 
da bateria a temperaturas extremas, remova o 
dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou 
guarde-o num local protegido da luz solar directa.

Antes de montar o zūmo, consulte o guia 
Informações Importantes de Segurança e do 
Produto para obter informações acerca da 
legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Como começar
Instalar a Bateria
1. Procure a bateria rectangular de iões de lítio 

incluída na embalagem do produto.
2. Deslize a tecla de libertação para abrir a tampa 

do compartimento da bateria na parte de trás do 
zūmo. 

3. Numa das extremidades da bateria poderá 
encontrar contactos metálicos. 

4. Coloque a bateria de modo a que os contactos 
metálicos na bateria correspondam aos 
contactos metálicos no compartimento da 
mesma. 

5. Pressione a bateria para o interior do 
compartimento.

6. Deslize a tampa do compartimento da bateria 
até ouvir um estalido. 
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Ligar a alimentação ao zūmo
1. Levante a capa contra intempéries do conector 

mini-USB na parte de trás do zūmo.
2. Ligue o cabo de alimentação do veículo ao 

conector mini-USB. 

Carregar o zūmo
Carregue o zūmo durante pelo menos 4 horas antes 
de o utilizar com a bateria.

• Utilizar o cabo de alimentação para automóvel.
• Utilizar o cabo USB.
• Utilizar um cabo de adaptador AC opcional.
• Utilizar um carregador de bateria opcional.

Instalar o zūmo num automóvel
1. Levante a capa contra intempéries do conector 

mini-USB na parte de trás do zūmo.

Suporte Patilha

Braço da ventosa

2. Ligue o cabo de alimentação do veículo ao 
conector mini-USB. 

3. Fixe o suporte no braço da ventosa.
4. Retire a película de plástico da ventosa. Limpe 

e seque o pára-brisas e a ventosa com um pano 
sem fibras.

5. Posicione a ventosa no pára-brisas.

6. Empurre a patilha para trás, em direcção ao 
pára-brisas. 

7. Coloque a base do zūmo no suporte.
8. Incline o zūmo para trás até ouvir um estalido.
9. Ligue a outra extremidade do cabo de 

alimentação do veículo a uma tomada de 
alimentação do veículo. O zūmo deverá  
activar-se automaticamente, se tanto ele  
como o veículo estiverem ligados.
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Montar o zūmo no seu motociclo
‹ AvIso

Ligar de forma incorrecta o cabo de alimentação 
aos fios eléctricos pode danificar o veículo ou a 
bateria, bem como causar ferimentos. A Garmin 
recomenda vivamente que a unidade seja instalada 
por um técnico com experiência e formação 
específica na área de sistemas eléctricos.

AVISO
Para evitar gastar a bateria do motociclo, 
desligue o cabo de alimentação do zūmo quando 
não estiver a conduzir.
NOTA: Escolha um local adequado e seguro para 
a montagem do zūmo, baseando-se nas fontes de 
alimentação disponíveis e na disposição segura dos 
cabos.
Instalação da base do guiador
O zūmo inclui peças para duas opções de 
montagem no guiador. Montagens personalizadas 
podem necessitar de equipamento adicional  
(www.ram-mount.com).
Instalação da braçadeira em U e da base do 
guiador
1. Coloque a braçadeira em U em volta do guiador 

e introduza as extremidades na base do guiador.
2. Aperte os parafusos para fixar a base. Não 

aperte demasiado. 
NOTA: O binário de aperto recomendado é de 
50 lbf/pol. Não exceda um binário de aperto de  
80 lbf/pol.

Base do guiador

Guiador 
Braçadeira em U

Instalação da base do guiador ao suporte da 
braçadeira das mudanças/travão:
NOTA: Estão incluídos os parafusos standard de 
1/4 pol. e M6. Faça corresponder o tamanho dos 
parafusos originais do suporte da braçadeira das 
mudanças/travão.
1. Retire os dois parafusos originais do suporte da 

braçadeira das mudanças/travão. 
2. Introduza os novos parafusos na base do 

guiador, espaçadores e suporte da braçadeira. 
3. Aperte os parafusos para fixar a base.

Suporte da braçadeira 
das mudanças/travãoBase do guiador

Espaçadores

http://www.ram-mount.com
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Placa base
Suporte

Parafusos de 
cabeça redonda

Anilhas

Espaçadores

Porcas

Fixe a placa base ao suporte do zūmo
1. Introduza os parafusos M4 × 40 mm de cabeça 

redonda nas anilhas, suporte, espaçadores e 
placa base. 

2. Aperte os parafusos para fixar a placa base. 

Fixe a placa base ao suporte do guiador
1. Alinhe a esfera da base do guiador e a esfera 

da placa base com o braço de encaixe duplo.
2. Aperte ligeiramente o manípulo.
3. Ajuste para obter a melhor visão e 

funcionamento. 
4. Aperte o manípulo para fixar o suporte.

Suporte

Placa base

Braço de encaixe duplo

Manípulo

Base do guiador
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Instale o zūmo no suporte
1. Coloque a base do zūmo no suporte.
2. Incline o zūmo para trás no suporte.
3. Pressione a patilha de abertura.

Suporte

Patilha de abertura

Retire o zūmo de um dos suportes 
1. Prima a patilha de abertura na parte superior  

do suporte para libertar o zūmo.
2. Retire o zūmo. 

Configurar o zūmo
Para ligar o zūmo, prima e mantenha premido . 
Siga as instruções no ecrã. 

Adquirir satélites
Conduza o seu veículo para uma área aberta,  
fora de parques de estacionamento e afastado  
de edifícios altos. Pare o veículo e ligue o zūmo.  
A aquisição de sinais de satélite pode demorar 
alguns minutos. 

As barras  indicam a potência do satélite. 
Quando as barras estiverem verdes, o zūmo 
adquiriu sinais de satélite. Já pode seleccionar  
um destino e navegar para ele. 

Reiniciar o zūmo
Se o zūmo deixar de funcionar, desligue e volte 
a ligar o dispositivo. Se isto não ajudar, prima e 
mantenha premido  por 10 segundos. O zūmo 
deverá funcionar normalmente. Poderá ainda retirar 
a bateria e voltar a instalá-la. 
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Utilizar a página do Menu

➊
➋ ➌

➍
➎

➏ ➐

➑ ➒

➊ Potência do satélite GPS.
➋ Estado do auscultador Bluetooth. 
NOTA: As páginas poderão ter uma apresentação 
diferente com base no seu modo de utilização e 
definições. 

➌ Toque para alterar o modo de utilização.
➍ Estado da bateria.
➎ Hora actual. Toque para alterar as definições 

de hora.
➏	 Toque para encontrar um destino.
➐ Toque para ver o mapa.
➑ Toque para ajustar o volume.
➒ Toque para utilizar as ferramentas, como por 

exemplo as definições, Onde estou?, Ajuda e 
rotas.

Encontrar Pontos de Interesse
1. Toque em Para onde? > Pontos de Interesse.
2. Seleccione uma categoria.
3. Seleccione um destino e toque em siga!.
Para pesquisar por nome, toque em Para Onde? > 
Pontos de interesse > Soletrar Nome.

Para pesquisar numa área diferente, toque em Para 
Onde? > Perto de.

Utilizar a página siga!

➊ ➋

➌ ➍

➊ Toque para ver a rota no mapa.
➋ Toque para iniciar a navegação da rota.
➌ Toque para ver esta posição e áreas 

circundantes no mapa.
➍ Toque para guardar esta posição nos seus 

Favoritos.
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Utilizar a página de Mapa
A sua rota é assinalada com uma linha magenta. 
Durante a viagem, o seu zūmo orienta-o até 
ao destino, fornecendo instruções sonoras e 
apresentando setas no mapa e direcções no topo 
do mapa. Uma bandeira axadrezada assinala o seu 
destino. Ao desviar-se da rota original, o zūmo 
recalculará a rota e fornecerá as instruções para  
a nova rota.

➊ ➋

➎ ➏

➍

➌

➎

➊ Toque para ver 
a próxima curva 
(navegação na 
estrada).

➋ Toque na barra de 
texto para ver a 
lista de curvas.

➌ Toque para 
aumentar e 
diminuir o zoom.

➍ Toque no ícone 
do veículo para 
ver a página.

➎ Toque para ver 
o computador de 
viagem.

➏ Toque para ver a 
página do menu.
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Fazer um desvio
Se a estrada à frente estiver fechada, pode fazer um 
desvio.

NOTA: O desvio não está disponível na navegação 
todo-o-terreno. 
1. Com uma rota activa, toque em Menu. 
2. Toque em Desvio. 
O zūmo tenta encontrar uma rota alternativa que 
evite a estrada actual ou a próxima estrada na lista 
de curvas e, de seguida, regressa à sua rota original. 
Se a rota em navegação for a única opção razoável, 
o zūmo poderá não calcular um desvio. 

Adicionar uma paragem à rota
1. Com uma rota activa, toque em Menu > Para 

onde?. 
2. Procure a paragem adicional. 
3. Toque em siga!.
4. Toque em Adicionar como ponto de percurso 

para adicionar esta paragem antes do seu 
destino.  
OU 
Toque em Definir como novo Destino para 
seleccionar este local como destino final. 

DICA: Para adicionar mais de uma paragem, edite 
a rota actual. Toque em Para Onde? > Rotas 
Personalizadas.

Navegar em todo-o-terreno
Quando selecciona um destino enquanto a função 
todo-o-terreno está activada, o zūmo define uma 
linha recta até ao destino. 

1. Toque em Ferramentas > Definições > 
Navegação.

2. Em Preferência de Rota, toque em 
Todo-o-terreno.

Direcção 
para destino

Campos de dados 
personalizáveisDirecção

Emparelhar os seus 
auscultadores Bluetooth® 
Pode ouvir áudio do zūmo com os seus 
auscultadores Bluetooth. Da primeira vez 
que utilizar os dois dispositivos juntos, tem 
de “emparelhá-los”. Para emparelhar e ligar 
os auscultadores Bluetooth ao zūmo, os dois 
dispositivos devem estar ligados e a uma distância 
máxima de 10 metros. Após o emparelhamento 
inicial, os dois dispositivos podem ligar-se 
automaticamente sempre que os activa. 
1. Toque em Ferramentas > Definições > 

Bluetooth. 
2. Active a tecnologia Bluetooth no seu zūmo.
3. Em Ligações, toque em Adicionar ou Alterar. 
4. Active o modo Encontrar-me/Descoberta/Visível 

no seu auscultador.
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5. Toque em oK no zūmo.
6. Seleccione o auscultador e toque em oK.
7. Introduza o PIN Bluetooth para o seu 

auscultador, se necessário, e toque em 
Concluído. 

8. Toque em oK.

Utilizar o TracBack®

Toque em Para Onde? > TracBack para ver o seu 
trajecto recente. Toque em Guardar para guardar 
o trajecto nos seus Favoritos. Toque em Siga! para 
traçar o caminho da viagem recente.

Bloquear o zūmo
1. Toque em Ferramentas > Definições > 

segurança > Garmin Lock. 
2. Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza 

até uma posição de segurança.
NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua posição 
de segurança, terá de enviar o zūmo à Garmin  
para desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo  
do produto ou comprovativo de compra válidos. 

Registo do produto
Ajude-nos a dar-lhe a melhor assistência efectuando 
o registo on-line! Visite http://my.garmin.com. 
Guarde o recibo de compra original ou uma 
fotocópia num local seguro.

Contactar a Garmin
Contacte a Garmin no caso de dúvidas durante  
a utilização do zūmo. Nos E.U.A., visite  
www.garmin.com/support, ou contacte a 
Garmin USA por telefone através do número  
(913) 397-8200 ou (800) 800-1020.

No Reino Unido, contacte a Garmin (Europa) Ltd. 
através do n.º de telefone 0808 2380000.

Na Europa, visite www.garmin.com/support e 
clique em Contact Support para obter informações 
sobre a assistência nacional ou contacte a Garmin 
(Europe) Ltd. através do n.º +44 (0) 870.8501241.

Informações adicionais
Para obter mais informações acerca do zūmo,  
toque em Ferramentas > Ajuda. Pode transferir 
a versão mais recente do manual do utilizador em 
www.garmin.com. Para obter mais informações 
acerca de acessórios, visite http://buy.garmin.com 
ou contacte o seu representante Garmin. 

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


Garmin®, o logótipo Garmin, zūmo® e TracBack® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas 
nos EUA e noutros países. Garmin Lock™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser 
utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. microSD™ é uma marca comercial da SD Card Association. Outras marcas comerciais 
e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários. A marca com a palavra e logótipos Bluetooth® são propriedade da 
Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização é feita pela Garmin sob licença.

Para obter as mais recentes actualizações de software (excluindo dados de mapas) durante  
a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da Garmin em www.garmin.com.
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