
zūmo 660 -asennusohjeet

zūmon kiinnittäminen moottoripyörään
	Varoitus: Jos virtajohto liitetään väärin paljaisiin johtimiin, ajoneuvo tai akku voi 
vahingoittua tai joku voi loukkaantua. Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut 
asentaja, joka tuntee sähköjärjestelmät.

  Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä 
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.

Vaihe 1: Virtajohdon liittäminen kiinnitykseen
Kiinnitä zūmo moottoripyörään sopivaan ja turvalliseen kohtaan käytettävissä olevien 
virtalähteiden ja kaapeleiden turvallisen ohjauksen mukaan.
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Vaihe 2: Ohjaustankoalustan asentaminen
zūmo sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa varten. Mukautettuun 
asennukseen voidaan tarvita lisätarvikkeita (www.ram-mount.com).

A) U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen:
1.	 Aseta	U-pultti	ohjaustangon	ympärille	ja	pujota	pultin	päät	ohjaustankoalustan	läpi.
2.	 Kiinnitä	alusta	kiristämällä	mutterit.	Älä	kiristä	niitä	liian	tiukalle.	

	Huomautus: Suositeltava kiristysmomentti on 50 lbf-in. Älä ylitä kiristysmomenttia 
80 lbf-in.
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B) Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen:
	Huomautus: Laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman vakiopultit että M6-
pultit. Käytä samankokoisia pultteja kuin kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.

1.	 Irrota	kytkin-/jarrukiristimen	alkuperäiset	pultit.	
2.	 Pujota	uudet	pultit	ohjaustankoalustan,	välikkeiden	ja	kiristimen	läpi.	
3.	 Kiinnitä	alusta	kiristämällä	pultit.
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Vaihe 3: Alustan liittäminen zūmon kiinnitykseen
1.	 Pujota	M4	×	40	mm:n	kupukantaruuvit	aluslevyjen,	telineen,	välikkeiden	ja		

alustan	läpi.	
2.	 Kiinnitä	alusta	kiristämällä	mutterit.
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Vaihe 4: Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan
1.	 Kohdista	ohjaustankoalustan	ja	alustan	pallo	kaksikantaiseen	pallokantavarteen.
2.	 Kiristä	nuppia	hiukan.
3.	 Säädä	katselukulman	ja	toiminnan	parantamiseksi.	
4.	 Kiinnitä	kiinnitys	kiristämällä	nuppia.

Vaihe 5: zūmon asentaminen telineeseen
1.	 Aseta	zūmon	alaosa	telineeseen.
2.	 Kallista	zūmoa	takaisinpäin,	kunnes	se	napsahtaa	paikalleen.
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zūmon irrottaminen kiinnityksistä 
1.	 Irrota	zūmo	painamalla	kiinnityksen	sivussa	olevaa	painiketta.
2.	 Nosta	zūmo	telineestä.	
3.	 Aseta	suojus	telineeseen	(vain	moottoripyöräkiinnitys).
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zūmon kiinnittäminen autossa

1.	 Liitä	ajoneuvon	virtajohto	telineen	takaosassa	olevaan	liitäntään.	

2.	 Poista	imukupista	kirkas	muovisuojus.	Puhdista	ja	kuivaa	tuulilasi	ja	imukuppi	
nukkaamattomalla	liinalla.	

3.	 Kiinnitä	imukuppi	tuulilasiin.
4.	 Käännä	vipua	taaksepäin	tuulilasia	kohti.	

 Varoitus: älä käytä 
imukuppikiinnitystä 
moottoripyörässä.

Imukuppikiinnitys

5.	 Napsauta	teline	kiinni	imukupin	varteen.
6.	 Aseta	zūmon	alaosa	telineeseen.
7.	 Kallista	zūmoa	takaisinpäin,	kunnes	se	napsahtaa	paikalleen.

8.	 Liitä	ajoneuvon	virtajohto	virtaliitäntään.	
9.	 Jos	käytät	liikennevastaanotinta	Euroopassa,	kiinnitä	sen	antenni	tuulilasiin	

imukupeilla.	
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Ennen kuin asennat zūmon paikalleen, lue laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja 
tuotetietoja -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
Ennen kuin asennat zūmon paikalleen, lue laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja 
tuotetietoja -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.

Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta 
tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta. 
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta 
tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta. 
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