
Instruções de Instalação do zūmo 660

Montagem do zūmo no seu motociclo
	Aviso: Ligar de forma incorrecta o cabo de alimentação aos fios eléctricos pode 
resultar em danos no veículo ou na 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.

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

Passo 1: Ligue a alimentação ao suporte
Escolha um local adequado e seguro para a montagem do zūmo, baseando-se nas 
fontes de alimentação disponíveis e na disposição segura dos cabos.

Suporte Tomada de saída áudio (3.5 mm)

Tomada do microfone 
(2.5 mm) Conector mini-USB 

(para receptor de trânsito)

Fios eléctricos sem 
revestimento com fusível em 
linha para ligação à corrente

Cabo de 
alimentação

Passo 2: Instale a 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).

A) Para instalar a braçadeira em U e a 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-in. Não exceda um binário de 
aperto de 80 lbf-in.

Base do 
guiador
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Braçadeira 
em U

http://www.ram-mount.com


B) Para instalar a base do guiador no suporte da braçadeira das mudanças/
travão:
	NotA: Estão incluídos os parafusos padrão de 1/4 in. 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

Passo 3: Fixe a placa base no 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.

Placa base
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Passo 4: Fixe a placa base no 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.

Passo 5: Instale o zūmo no suporte
1.	 Coloque	a	base	do	zūmo	no	suporte.
2.	 Incline	o	zūmo	para	trás	até	ouvir	um	estalido.

Suporte

Cabo de 
alimentação

Botão de 
libertação

Retire o zūmo de um dos suportes 
1.	 Prima	o	botão	na	parte	lateral	do	suporte	para	libertar	o	zūmo.
2.	 Retire	o	zūmo.	
3.	 Coloque	a	protecção	contra	as	intempéries	no	suporte	(apenas	suporte	de	motociclo).
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Instalar o zūmo num automóvel

1.	 Ligue	o	cabo	de	alimentação	ao	conector	de	alimentação	no	lado	direito	do	suporte.	

2.	 Retire	a	película	de	plástico	da	ventosa.	Limpe	e	seque	o	pára-brisas	e	a	ventosa	
com	um	pano	sem	fibras.	

3.	 Posicione	a	ventosa	no	pára-brisas.
4.	 Empurre	a	patilha	para	trás,	em	direcção	ao	pára-brisas.	

 Aviso: Não utilize a 
ventosa num motociclo.

Ventosa 

5.	 Fixe	o	suporte	no	braço	da	ventosa.
6.	 Coloque	a	base	do	zūmo	no	suporte.
7.	 Incline	o	zūmo	para	trás	até	ouvir	um	estalido.

8.	 Ligue	a	outra	extremidade	do	cabo	de	alimentação	para	automóvel	a	uma	tomada	de	
alimentação.	

9.	 Se	estiver	a	utilizar	um	receptor	na	Europa,	fixe	a	antena	no	receptor	de	trânsito	ao	
pára-brisas	utilizando	ventosas.	
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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.
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.

Aviso: Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do 
veículo quando sair ou guarde-a afastada da luz solar directa. 
Aviso: Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do 
veículo quando sair ou guarde-a afastada da luz solar directa. 
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