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VOORWOORD
Dank u voor het aankopen van de Garmin® 
zūmo™. 

Conventies in deze 
handleiding
Wanneer u de opdracht krijgt om iets “aan 
te raken”, gebruik dan uw vinger om een 
item op het scherm aan te raken. In de tekst 
worden pijltjes (>) gebruikt. Zij geven aan 
dat u een reeks items moet aanraken. Als u 
bijvoorbeeld “raak Where to (Waarheen) > 
Favorites (Favorieten) aan” ziet, dient u de 
toets Where to (Waarheen) en vervolgens 
Favorites (Favorieten) aan te raken. 

Contact met Garmin opnemen
Contact Garmin if you have any questions 
while using your zūmo. Neem in the VS. 
contact op met Garmin Product Support op 
telefoonnr.: 913/397.8200 of 800/800.1020, 
maandag tot en met vrijdag, 8 uur tot 17 uur 
Central Time; of ga naar www.garmin 
.com/support, en klik op Product Support 
(Productondersteuning).
Neem in Europa contact op met Garmin 

(Europe) Ltd. op +44 (0) 870.8501241 
(buiten het VK) of 0808 2380000 (enkel 
VK).

myGarmin™ 
Ga naar http://my.garmin.com om toegang 
te krijgen tot de recentste diensten voor uw 
Garmin-producten. Vanuit de myGarmin-
website kunt u:
• Uw Garmin-toestel registreren.
• Zich abonneren op on line diensten voor 

informatie over de veiligheidscamera (zie 
pagina 52).

• Optionele kaarten ontgrendelen.
Vaak naar myGarmin terugkeren voor 
nieuwe Garmin productservices. 

Google Earth™ 
Ga naar http://earth.google.com om de 
Google Earth-toepassing te downloaden. 
Wanneer Google Earth op uw computer 
is geïnstalleerd, kunt u waypoints, tracks 
en routes bekijken die in MapSource® zijn 
opgeslagen. Selecteer in het menu Beeld 
View in Google Earth (Bekijken in Google 
Earth).

http://www.garmin.com/support/
http://www.garmin.com/support/
http://www.garmin.com/support/
http://my.garmin.com
http://earth.google.com
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Zie de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor waarschuwingen en wettelijke 
informatie met betrekking tot dit product.

Kennisgeving aan chauffeurs in Californië en Minnesota: 
De deelstaatwetten in Californië en Minnesota verbieden dat chauffeurs zuignappen gebruiken 
op windschermen terwijl zij hun voertuigen besturen. Andere Garmin-opties voor dashboard of 
frictiemontage moeten worden gebruikt. Op de Garmin-website op www.garmin.com kunt u zien 
welke accessoires verkrijgbaar zijn. Raadpleeg eveneens de gebruikershandleiding voor instructies 
over het gebruik van de bijgeleverde montageschijf met de zuignap. Garmin is niet aansprakelijk voor 
boetes, straffen of schade opgelopen als gevolg van het niet in acht nemen van deze kennisgeving. 
(Zie de California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.71)

Conformiteitsverklaring
Bij dezen verklaart Garmin dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. 
De volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product staat op de website van Garmin:  
www.garmin.com/products/zumo. Klik op Manuals (Handleidingen) en selecteer Declaration of 
Conformity (Conformiteitsverklaring).

Deze Nederlandse versie van de Engelse handleiding voor de zūmo (Garmin stuknummer  
190-00697-00, revisie A) wordt voor uw gemak verschaft. Raadpleeg zo nodig de recentste versie van 
de Engelse handleiding voor informatie over de bediening en het gebruik van de zūmo.

Belangrijke informatie

www.garmin.com
www.garmin.com/products/zumo/
www.garmin.com/products/zumo/
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Bekijk uw zūmo
A.  Aan/uit-toets
B.   Inzoomen, volume verhogen, 

of helderheid verhogen.
C.   Uitzoomen, volume verlagen, 

of helderheid verlagen.
D.   Paginaknop—schuif door de 

kaart, reisinformatie, mediaspeler en 
de pagina’s van het telefoonmenu. 
Ingedrukt houden om de helderheid 
bij te stellen. 

E.   Spraakknop—indrukken om 
het volume te regelen. 
Ingedrukt houden om 
stemaanwijzingen aan te 
kondigen.

SD-
kaartsleuf

Mini-USB-poort voor AC-adapter, 
USB massageheugenmodus, en 

updaten van software

A

B
C

D
E

MCX-connector 
onder 

beschermhuls 
(zie pagina 55)

Batterijpak
(zie pagina 54)
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zūmo tips en snelkoppelingen
• Blijf  aanraken om snel naar de 

pagina Menu terug te keren.
• Druk op  om naar de pagina Map 

(kaart) terug te keren. 
• Raak  en  aan om meer 

keuzes te zien.
• Raak  aan om instellingen zoals 

volume, helderheid, taal en toetsenbord te 
regelen.

Het volumeregelen
Druk in en gebruik vervolgens  
en  om het volume te regelen. Voor 
geavanceerde volumeregeling, raak  > 

 Volume (Volume) aan. 

De helderheid regelen
Houd ingedrukt en gebruik vervolgens 

 en  om de helderheid te 
regelen. Zie pagina 44 voor bijkomende 
scherminstellingen.

Snelkoppelingen
• Een adres vinden: pagina 11
• De kaartpagina bekijken: pagina 20
• De handenvrije mobiele 

telefoonfuncties gebruiken: pagina 23
• De Garmin Lock™ antidiefstalfunctie 

gebruiken: pagina 10
• MP3-bestanden beluisteren: 

pagina 37 
• Bestanden overdragen naar uw zūmo: 

pagina 34-36
• zūmo audio-opties, zie pagina 46
• Reinigen en opslaan van uw zūmo: 

pagina 55
• De zūmo in uw auto monteren: 

pagina 47

Vul de enquête over de product-
documentatie in. Ga naar www.garmin 
.com/contactUs, en klik op Product 
Documentation Survey (Enquête over 
productdocumentatie) in. 

http://www.garmin.com/contactUs/
http://www.garmin.com/contactUs/
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De zūmo op uw motorfiets monteren
 WAARSCHUWING: Krachtens de bepalingen van de Garmin-garantie moet de 
stroomkabel met blote uiteinden worden geïnstalleerd door ervaren installateurs die 
vertrouwd zijn met elektrische systemen in auto’s en die geschoold zijn in het gebruik 
van het speciale gereedschap of de hardware die tijdens de installatie moet worden 
gebruikt.

1: Sluit de montage op de stroom aan
Kies een geschikte plaats om de zūmo op uw motorfiets te monteren; houd daarbij rekening 
met de beschikbare stroombronnen en zorg voor een veilig kabeltraject.

Blote draden 
met zekering 
in leiding voor 

stroomaansluiting
Stroomconnector

Audioverbinding
Standaardaansluitingen voor microfoon (2,5 mm) en audio out (3,5 mm) bevinden zich op de 
linkerzijde van de montage (onder de beschermhuls). Bij het aansluiten van uw audiosysteem 
op de zūmo mag u niet vergeten rekening te houden met de trajecten die nodig zijn voor het 
geleiden van de benodigde kabels. Voor informatie over handenvrije audio en telefoonopties, 
zie pagina 23. Voor bijkomende audioconfiguraties, zie pagina 46.

2: Installeer de stuurbasis
De zūmo bevat onderdelen waarmee u hem op twee verschillende manieren op het stuur kunt 
monteren. Voor speciale montages hebt u mogelijk extra hardware nodig (www.ram-mount 
.com).

www.ram-mount.com
www.ram-mount.com
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A) De U-bout en stuurbasis installeren:
1. Plaats de U-bout rond het stuur en steek de 

uiteinden door de stuurbasis.
2. Draai de moeren aan om de basis vast te 

zetten. Niet te hard aandraaien.

B) De stuurbasis op de klembeugel van de koppeling/rem installeren:
 OPMERKING: Zowel de 1/4” standaard- en M6-bouten zijn meegeleverd. Gebruik 
fabrieksbouten van de juiste maat die op de klembeugel van de koppeling/rem passen.

1. Verwijder de twee fabrieksbouten 
uit de klembeugel van de 
koppeling/rem. 

2. Schroef de nieuwe bouten door 
de stuurbasis, afstandsringen en 
klembeugel. 

3. Draai de bouten aan om de basis 
vast te zetten. 

Stuurbasis

Stuur 

U-bout

Klembeugel van 
koppeling/rem

Stuurbasis

Afstandsringen
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3: Bevestig de grondplaat 
op de zūmo-montage
1. Schroef de M4 x 40 mm 

splitpenbouten en moeren in de 
montage om de grondplaat aan de 
zūmo-montage te bevestigen. 

2. Draai de moeren aan om de 
grondplaat vast te zetten.

4: Bevestig de 
grondplaat op de 
stuurbasis
1. Breng de bal van de 

stuurbasis en de bal van 
de grondplaat op één 
lijn met de arm met twee 
openingen.

2. Span de knop wat aan.
3. Stel het geheel bij 

voor een beter zicht 
en om de bediening te 
vergemakkelijken. 

4. Draai de moeren aan om 
de montage vast te zetten.

zūmo-montage

Grondplaat

Beschermhuls

Knop

Arm met twee 
openingen

Stuurbasis

zūmo-
montage

Grondplaat

Contactdoos

Mini USB-
poort

Beschermhuls
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5: Installeer de zūmo 
in de montage
1. Steek de stroomkabel in 

de zūmo-montage. Voor 
een betere afdichting, 
draai de schroeven op de 
stroomconnector aan. 

2. Klap de hendel omhoog. 
3. Plaats de zūmo in de 

montage en klap de 
hendel omlaag. 

4. Draai de 
veiligheidsschroef aan.

De veiligheidsschroe
vendraaier
Gebruik de veiligheidsschroef om de zūmo 
beter op de montage vast te zetten. U kunt 
de schroevendraaier op uw sleutelhanger 
aansluiten voor gemakkelijke toegang. 

Hendelzūmo-montage

Stroomkabel

Veiligheidsschroef

Veiligheidsschroevendraaier
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De zūmo configureren
Om de zūmo aan te zetten, houd  ingedrukt. Volg de instructies op het scherm om de zūmo 
te configureren. 

Satellieten zoeken
Ga buiten staan in een open ruimte, buiten garages, en weg van hoge gebouwen. Zet de zūmo 
aan. Het kan een paar minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt. 
De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Wanneer de balken groen zijn, ontvant uw 
zūmo satellietsignalen en kunt u met de navigatie beginnen. 

De zūmo gebruiken
A  Geeft de satellietsterkte weer.
B  Geeft de verbindingsstatus van telefoon en 

headset weer. 
C  Geeft de batterijstatus weer. 
D  Aanraken om een bestemming te vinden. 
E  Aanraken om de kaart te bekijken. 
F  Aanraken om het menu Telefoon te openen 

(wanneer aangesloten op een mobiele telefoon 
met Bluetooth® draadloze technologie).

G  Aanraken om verkeersincidenten te bekijken 
(vereist een antenne of ontvanger en een 
abonnement).

A B C

D E

F G H I

H  Aanraken om de Media Player te 
openen. U kunt MP3-bestanden en 
XM-radio beluisteren (vereist een 
antenne en een abonnement).

I  Aanraken om de instellingen van 
de zūmo te regelen.
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Uw bestemming vinden 
Het menu  Where to (Waarheen) bevat verscheidene categorieën die u kunt gebruiken om 
locaties op te zoeken. 

➍Selecteer een 
categorie. 

Geniet van de reis! ➏Raak Go (Ga) aan.➎

➌ ➋➊ Selecteer een 
subcategorie. 

Selecteer een 
categorie. 

Raak  Where to 
(Waarheen) aan.

TIP: Raak  en  aan om meer keuzes te zien.
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Uw route volgen
Tijdens uw reis leidt de zūmo u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de 
kaart en instructies boven in de pagina Map (kaart). Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, 
dan herberekent de zūmo de route en krijgt u nieuwe instructies voor de route. 

Een vlag met ruitpatroon 
geeft uw bestemming aan.

Volg de pijlen wanneer u 
afslaat.

Uw route is met een paarse 
lijn gemarkeerd.

Een stopplaats aan uw route toevoegen
U kunt een stopplaats aan uw route toevoegen. The zūmo wijst u de weg tot de stopplaats en 
daarna tot uw eindbestemming. 
1. Terwijl een route actief is, raak Menu (Menu) aan op de kaartpagina en raak  Where to 

(Waarheen) aan. 
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Raak Go (Ga) aan. 
4. Raak Add as Via Point (Voeg toe als via-punt) aan om deze 

stopplaats voor uw bestemming toe te voegen. Raak Set as 
new Destination (Kies als nieuwe bestemming) aan om dit 
uw nieuwe eindbestemming te maken. 
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Een omweg toevoegen 
Als een weg op uw route gesloten is, kunt u 
een omweg nemen.
1. Terwijl een route actief is, raak Menu aan. 
2. Raak Detour (Omrijden) aan.

De route stoppen 
1. Terwijl een route actief is, raak Menu aan. 
2. Raak Stop aan.

Een betere route volgen 
Op weg naar uw bestemming onderzoekt 
de zūmo wegopties om een betere route te 
vinden. Als de zūmo een betere route vindt, 
wordt  of  in de rechterhoek van de 
kaart weergegeven. Raak  of  aan om 
de betere route te volgen. 

De zūmo vergrendelen
1. Raak  >  System (Systeem) 

> Garmin Lock aan. 
2. Raak OK aan en voer een uit vier cijfers 

bestaande PIN-code in. 
3. Voer uw uit vier cijfers bestaande PIN-

code opnieuw in. 
4. Raak OK aan. 
5. Rijd naar een veiligheidslocatie en raak 

Set aan.
Iedere keer dat u de zūmo aanzet, moet u de 
PIN-code van 4 cijfers invoeren of naar de 
veiligheidslocatie rijden. 

Wat is een veiligheidslocatie?
U kunt om het even welke locatie, zoals 
thuis of uw kantoor, als uw veiligheidslocatie 
kiezen. Als u niet op uw veiligheidslocatie 
bent, hoeft u geen PIN-code in te voeren. 
Als u uw PIN-code vergeet, rijd dan naar 
uw veiligheidslocatie om de zūmo te 
ontgrendelen. 

 OPMERKING: Om de zūmo op uw 
veiligheidslocatie te ontgrendelen, 
moet de zūmo satellietsignalen 
hebben ontvangen. 
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 WHERE TO 
(WAARHEEN)

Het menu Where to (Waarheen) bevat 
verscheidene categorieën die u kunt 
gebruiken om locaties te zoeken. Om te leren 
hoe u een eenvoudige zoekopdracht kunt 
uitvoeren, zie pagina 8. 

Een adres vinden
1. Raak  Where to (Waarheen) >  

Address (Adres) aan. 
2. Selecteer een land, deelstaat/provincie en 

plaats/postcode, indien nodig.
3. Voer de straatnaam en het nummer in en 

raak Done (OK) aan.
4. Typ de straatnaam in tot een lijst straten 

verschijnt of raak Done (OK) aan.
5. Selecteer zo nodig een straat en plaats.
6. Selecteer zo nodig het adres. De pagina 

Go (Ga) wordt geopend. 
7. Raak Go (Ga) aan om een route naar dit 

adres aan te maken. 

TIP: Voer geen voorvoegsel of 
achtervoegsel van de straat in. Om 
bijvoorbeeld North Main Street te zoeken 
voert u Main in, en om Highway 7 te 
zoeken voert u 7 in. 

Postcodes
U kunt een postcode opzoeken. Voer de 
postcode in in plaats van de naam van de 
plaats. Niet alle kaartgegevens kunnen aan 
de hand van de postcode worden opgezocht.

Kruispunten
Het vinden van een kruispunt lijkt zeer 
op het vinden van een adres. Raak  
Intersection (Kruispunten) aan, en voer de 
twee straatnamen in. 

Go (Ga) pagina-opties
Raak een item in de lijst met zoekresultaten 
aan om de pagina Go (Ga) te bekijken. 
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Raak Go (Ga) aan om een route met afslag-
per-afslag naar dit adres aan te maken. 
Raak Show Map (Toon kaart) aan om deze 
locatie op de kaart te bekijken. Als de GPS 
uit staat, raak Set Loc. (Inst. Pos.) aan om 
dit als uw huidige locatie te selecteren. 
Raak Save (Bewaar) aan om deze locatie 
als een van uw favorieten op te slaan. Zie 
pagina 14. 
Als een mobiele telefoon met Bluetooth 
draadloze technologie is aangesloten, raak 
dan  aan om deze locatie te bellen.

Go Home (Naar huis)
U kunt een thuislocatie instellen voor de 
plaats waarnaar u het vaakst terugkeert. 
1. Raak  Where to (Waarheen) >  

Go Home (Naar huis) aan.
2. Selecteer een optie. 

Naar huis gaan
Wanneer u uw thuislocatie hebt ingesteld, 
kunt u gelijk wanneer de route ernaar 
instellen door  Where to (Waarheen) > 

 Go Home (Naar huis) aan te raken.

Uw thuislocatie wijzigen
1. Raak  >  User Data 

(Gebruikersgegevens) > Set Home 
Location (Instellen als tuislocatie) aan.

2. Selecteer Yes, enter my Address 
(Ja, voer mijn adres in) of Yes, use 
my current location (Ja, gebruik de 
huidige locatie). 

Nuttige punten zoeken
1. Raak  Where to ( Waarheen) >  

Food, Hotels (Eten, hotels) aan.
2. Selecteer een categorie en zo nodig een 

subcategorie. (Raak de pijltjes aan om 
meer categorieën te zien.) 

3. Selecteer een categorie. 
4. Raak Go (Ga) aan.
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Een locatie zoeken door de 
naam te spellen 
Als u de naam kent van de locatie die 
u zoekt, kunt u hem spellen m.b.v. het 
schermtoetsenbord. U kunt ook letters 
invoeren die in de naam voorkomen om de 
zoekopdracht te vernauwen. 

1. Raak  Where to ( Waarheen) > 
Food, Hotels (Eten, hotels) aan.

2. Raak Spell Name (Spel naam) aan.
3. Voer de letters van de naam m.b.v. het 

schermtoetsenbord in. Raak Done (OK) 
aan. 

4. Raak de locatie aan die u zoekt en raak 
Go (Ga) aan.

Het schermtoetsenbord 
gebruiken
Wanneer een toetsenbord op het scherm 
verschijnt, raak dan het gele vak aan en 
verschuif het om door de tekens te schuiven. 
Raak een teken aan om het in te voeren. 

Raak  aan om het laatst ingevoerde teken 
te wissen; raak  aan en blijf het aanraken 
om wat u hebt ingevoerd te wissen. 
Raak  aan om de toetsenbordmodus te 
wijzigen om tekens met accenten of speciale 
tekens in te voeren.
Raak  aan om cijfers in te voeren. 
Om de weergave van het toetsenbord te 
wijzigen, zie pagina 44.
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Recent gevonden locaties
Uw zūmo slaat de laatste 50 van uw recent 
gevonden plaatsen in de lijst Recent 
gevonden op. De meest recent bekeken 
locaties staan bovenaan de lijst. Raak  
Where to ( Waarheen) >  Recently 
Found (Recent gevonden) aan om uw 
recent gevonden items te bekijken. 
Raak Save (Bewaar) > OK aan om een 
recent gevonden locatie aan uw  
Favorieten toe te voegen. 
Raak Clear (Wis) > Yes (Ja) aan om alle 
locaties in de lijst Recent gevonden te 
wissen. 

 OPMERKING: Wanneer u recent 
gevonden locaties wist, worden 
alle items in de lijst verwijderd. 
De feitelijke locatie wordt niet uit uw 
unit gewist.

Favorieten
U kunt tot 500 locaties in uw Favorieten 
opslaan zodat u ze snel kunt vinden en 
routes naar die plaatsen kunt aanmaken. Uw 
thuislocatie is ook opgeslagen in Favorieten. 

Locaties die u vindt opslaan
1. Wanneer u een locatie hebt gevonden 

die u wilt opslaan, raakt u Save (Bewaar) 
aan. 

2. Raak OK aan. De locatie is opgeslagen in 
 Favorites (Favorieten).

Locaties kopiëren
Deel uw Favorieten met andere zūmo-
eigenaars. Er moet een SD-kaart met 
voldoende vrije ruimte in uw zūmo zitten. 
1. Raak  Where to ( Waarheen) >  

Favorites (Favorieten) aan.
2. Selecteer de locatie die u wilt kopiëren.
3. Raak Share (Kopieer) aan.
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4. Vergewis u ervan dat de juiste locatie 
werd geselecteerd en raak vervolgens 
Export (Exporteer) aan.

5. Raak OK aan.
6. Verwijder uw SD-kaart en steek hem in 

een andere zūmo.
7. Er verschijnt een bericht op het scherm. 

Raak Yes (Ja) aan om de gekopieerde 
locaties te importeren.

8. Raak Favorites (Favorieten) aan en 
raak vervolgens de locatie aan die u wilt 
importeren.

9. Raak Import (Import) aan en raak 
vervolgens OK aan.

10. Raak Done (OK) aan om naar de pagina 
Menu terug te keren. 

Opgeslagen locaties vinden
Raak  Where to (Waarheen) >  
Favorites (Favorieten) aan. De locaties 
zijn volgens afstand van uw huidige locatie 

gerangschikt. Raak Spell (Spel) aan om uw 
zoekopdracht te vernauwen.

Uw huidige locatie opslaan
Raak in de kaartpagina het  
voertuigpictogram aan. Raak Yes (Ja) aan 
om uw huidige locatie als een favoriet op te 
slaan. 

Opgeslagen locaties bewerken
1. Raak  Where to (Waarheen) >  

Favorites (Favorieten) aan. 
2. Raak de locatie aan die u wilt bewerken. 
3. Raak Edit (Bewerken) aan.

4. Raak een toets aan om de locatie te 
bewerken:
Raak Change Name (Wijzig naam) aan. 
Voer een nieuwe naam in en raak Done 
(OK) aan. 
Raak Change Map Symbol (Wijzig 
kaartsymbool) aan. Raak een symbool 
aan.
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Raak Change Phone Number (Wijzig 
telefoonnummer) aan. Voer een nieuw 
telefoonnummer in en raak Done (OK) 
aan. 
Raak Delete (Wis) aan om dit item te 
verwijderen. Een lijst met al uw favorieten 
wordt weergegeven. Raak het item aan 
dat u wilt verwijderen. Raak Delete (Wis) 
> Yes (Ja) aan. 

Een nieuwe opgeslagen route 
aanmaken
Gebruik uw zūmo voor het aanmaken en 
opslaan van routes voor uw volgende trip. 
U kunt tot 50 routes opslaan.

1. Raak  Where to (Waarheen) >  
Routes (Routes) > New (Nieuw) aan.

2. Raak Add New Start Point (Nieuw 
vertrekpunt toevoegen) aan.

3. Zoek een locatie als uw vertrekpunt en 
raak Select (Kies) aan.

4. Raak Add New Start Point (Nieuw 
eindpunt toevoegen) aan.

5. Zoek een locatie als uw eindpunt en raak 
Select (Kies) aan.

6. Raak  aan om een andere locatie 
aan uw route toe te voegen. TIP: Gebruik 
de knop Near (Nabij) om uw zoekactie te 
vernauwen, zie pagina 19. Raak  aan 
om een locatie te verwijderen. 

7. Raak Map (Kaart) aan om uw route te 
berekenen en op de kaart te bekijken.

8. Raak Back (Terug) aan om af te sluiten 
en de route op te slaan. 

Opgeslagen routes bewerken
1. Raak  Where to (Waarheen) >  

Routes (Routes) aan.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.
3. Raak Edit (Bewerken) aan.
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4. Raak een toets aan om de route te 
bewerken:

 Raak Change Name (Wijzig naam) aan. 
Voer een nieuwe naam in en raak Done 
(OK) aan. 

 Raak Add/Remove Points (Punten 
verwijderen/toevoegen) aan om nieuwe 
vertrek-, stop- of eindpunten aan de route 
toe te voegen.

 Raak Manual Reorder (Handmatig 
herschikken) aan om de volgorde van de 
punten op uw route te wijzigen.

 Raak Optimal Reorder (Optimaal 
herschikken) aan om de punten 
automatisch te rangschikken volgens de 
rechtlijnige afstand tussen uw vertrek- en 
eindpunt. 

 Raak Recalculate (Herberekenen) aan 
om de routevoorkeur te wijzigen volgens 
snellere tijd, kortere afstand of off road 
(terreinroute).

 Raak Delete (Wis) aan om dit item te 
verwijderen. Een lijst met al uw routes 
wordt weergegeven. Raak het item aan 
dat u wilt verwijderen. Raak Delete (Wis) 
> Yes (Ja) aan. 

 OPMERKING: Uw wijzigingen 
worden automatisch opgeslagen 
wanneer u een van de 
routebewerkingspagina’s verlaat.

Routes kopiëren
Deel uw opgeslagen routes met andere 
zūmo-eigenaars. Er moet een SD-kaart met 
voldoende vrije ruimte in uw zūmo zitten. 

1. Raak  Where to (Waarheen) >  
Routes (Routes) aan.

2. Selecteer de route die u wilt kopiëren.
3. Raak Share (Kopieer) aan.

4. Vergewis u ervan dat de juiste route werd 
geselecteerd en raak vervolgens Export 
(Exporteer) aan.

5. Raak OK aan.
6. Verwijder uw SD-kaart en steek hem in 

een andere zūmo.



18 zūmo 500/550 gebruikershandleiding

WHERE TO (WAARHEEN)

7. Er verschijnt een bericht op het scherm. 
Raak Yes (Ja) aan om de gekopieerde 
routes te importeren.

8. Raak Routes (Routes) aan en raak 
vervolgens de route aan die u wilt 
importeren.

9. Raak Import (Import) aan en raak 
vervolgens OK aan.

10. Raak Done (OK) aan om naar de 
pagina Menu terug te keren. Om uw 
geïmporteerde routes te bekijken, raak 

 Where to (Waarheen) > Routes 
(Routes) aan.

 OPMERKING: U kunt de routes 
ook door middel van Google Earth 
kopiëren. Ga naar http://earth.google 
.com. 

Een locatie zoeken met 
behulp van de kaart
Gebruik de pagina Zoek op kaart om 
verscheidene delen van de kaart te bekijken. 
Raak  Where to (Waarheen) >  >  

 Browse Map (Blader door kaart) aan. 

Tips voor het zoeken op de kaart
• Raak de kaart aan en sleep om andere 

delen van de kaart te bekijken.
• Raak  en  aan om in en uit te 

zoomen. 
• Raak een willekeurig voorwerp op de 

kaart aan. Er verschijnt een pijltje dat het 
door u geselecteerde voorwerp aanwijst. 

• Raak Back (Terug) aan om naar het 
vorige scherm terug te keren.

• Raak Save (Bewaar) aan om deze locatie 
bij uw  favorieten op te slaan. 

• Raak Go (Ga) aan om een route met 
afslag-per-afslag naar de locatie aan te 
maken. 

• Als de GPS uit staat, raak Set Loc. (Inst. 
Pos.) aan om de plaats van het pijltje als 
uw huidige locatie te selecteren. 

http://earth.google.com
http://earth.google.com
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Coördinaten invoeren
Als u de geografische coördinaten van 
uw bestemming kent, kunt u de zūmo 
gebruiken om met behulp van de lengte- en 
breedtegraad naar een locatie te navigeren. 
Raak  Where to (Waarheen) >  > 

 Coordinates (Coördinaten) aan. 

Raak Format (Formaat) aan om het type 
coördinaat te wijzigen. Verschillende 
kaarten maken gebruik van verschillende 
positieformaten, maar met de zūmo kunt u 
het correcte coördinatenformaat kiezen voor 
het type kaart dat u gebruikt.
Raak Next (Volgende) aan voor meer opties: 
• Raak Go (Ga) aan om een route met 

afslag-per-afslag naar de coördinaten aan 
te maken.

• Raak Show Map (Toon kaart) aan om 
deze locatie op de kaart te bekijken.

• Raak  Save (Bewaar) aan om deze 
locatie bij uw favorieten op te slaan.

Uw zoekopdracht uitbreiden
1. Raak  Where to (Waarheen) > Near 

(Nabij) aan.
2. Selecteer een optie:

Where I am now (Waar ik nu ben)—
zoekt plaatsen dichtbij uw huidige locatie. 
A Different City (Een andere plaats)—
zoekt plaatsen dichtbij de stad/gemeente 
die u opgeeft. 
My Current Route (Mijn huidige 
route)—zoekt langs de route waarop u 
zich momenteel bevindt.
My Destination (Mijn bestemming)—
zoekt locaties dichtbij uw huidige 
routebestemming.

3. Raak OK aan.

 OPMERKING: Uw zūmo zoekt 
automatisch dichtbij uw huidige 
locatie. 
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Kaartpagina
Raak in de menupagina  View map (Bekijk kaart) aan om de kaartpagina te openen. 
Het voertuigpictogram  geeft uw huidige locatie aan. 

Kaartpagina tijdens de reis op een route

Raak Speed (Snelheid) 
aan om de pagina 

Trip Information 
(Reisinformatie) te openen.

Raak Turn in (Afslaan 
over) aan om de 
pagina Next Turn 
(Volgende afslag) te 
openen.

Raak de richtingsbalk aan om de pagina 
met de lijst met afslagen te openen. 

Raak  aan om uit te 
zoomen.

Raak  aan om in te 
zoomen.

Raak Menu aan om 
naar de pagina Menu 

terug te keren.

Om uw huidige locatie op te slaan, raak het 
voertuigpictogram aan en raak Yes (Ja) aan. 

Pagina met lijst met 
afslagen

Pagina met volgende 
afslag

Pagina Trip Information 
(Reisinformatie)
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Pagina Trip Information 
(Reisinformatie)
De pagina Trip Information (Reisinformatie) 
geeft uw huidige snelheid weer en bevat 
nuttige statistieken over uw trip. Om de 
pagina Trip Information (Reisinformatie) te 
bekijken, raak Speed (Snelheid) aan op de 
kaartpagina. 

Resetten van reisinformatie
Als u nauwkeurige informatie over uw trip 
wilt, dient u de reisinformatie te resetten 
voordat u uw trip begint. Als u vaak stopt, 
laat de zūmo dan aanstaan zodat hij de 
verstreken tijd nauwkeurig kan meten. 
Raak Reset (Reset) > Trip Data 
(Tripgegevens) aan om de kilometertellen en 
tijdinformatie te resetten. 
Raak Reset (Reset) > Max Speed (Max. 
snelheid) aan om de maximumsnelheid te 
resetten.
Raak More (Meer) aan om de totale tijd, tijd 
in beweging en gestopte tijd te bekijken.

De brandstofmeter gebruiken
De brandstofmeter is uitsluitend bestemd 
voor gebruik op motorfietsen. U kunt uw 
brandstofverbruik natrekken wanneer de 
zūmo in de montage op de motorfiets zit. De 
brandstofmeter is slechts zo nauwkeurig als 
de gegevens die u invoert. 
1. Raak op de kaartpagina Speed 

(Snelheid) aan om de pagina 
Reisinformatie te openen.

2. Raak Reset (Reset) > Miles Per Tank 
(Mijlen per tank) aan.

3. Voer een getal in en raak Done (OK) aan.
4. Er verschijnt een bericht wanneer u 

brandstof voor nog 30 mijlen (ongeveer 
48,3 km) hebt.

5. Raak op de kaartpagina het  
pictogram aan om een nabijgelegen 
tankstation te zoeken. 

6. Om de brandstofmeter te 
resetten, ga naar de pagina 
Reisinformatie en raak de 
brandstofmeter aan en 
vervolgens > Yes (Ja).
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Pagina met lijst met afslagen
Wanneer u een route bereist, geeft de 
pagina Turn List (Lijst met afslagen) 
afslag-per-afslag instructies weer voor uw 
volledige route, evenals de afstand tussen 
afslagen. Raak de richtingsbalk bovenaan de 
kaartpagina aan om de lijst met afslagen te 
openen. Raak een afslag op de lijst aan om 
de pagina Volgende afslag voor die afslag 
te bekijken. Raak Show Map (Toon kaart) 
aan om de volledige route op de kaart te 
bekijken. 

Pagina met volgende afslag
Wanneer u een route bereist, geeft de pagina 
Volgende afslag de volgende afslag op de 
kaart weer plus de afstand en tijd tot die 
afslag. Om een naderende afslag op de kaart 
te bekijken, raak op de kaartpagina Turn In 
(Afslaan over) aan of raak een willekeurige 
afslag op de lijst met afslagen aan. 
Raak  en  aan om andere 
afslagen op de route te bekijken. Wanneer 
u klaar bent met het bekijken van de pagina 
Volgende afslag, raak Back (Terug) aan.
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FUNCTIES GEBRUIKEN

Via de draadloze technologie van Bluetooth® 
kan uw zūmo een verbinding tot stand 
brengen met uw mobiele telefoon en 
draadloze headset en een handenvrij toestel 
worden. Om te weten of uw toestel met 
Bluetooth-technologie compatibel is met de 
zūmo, bezoek www.garmin.com/ 
bluetooth.
De draadloze technologie van Bluetooth® 
brengt een draadloze link tot stand tussen 
twee toestellen, zoals een mobiele telefoon, 
draadloze headset en de zūmo. De eerste 
keer dat u de twee toestellen samen gebruikt, 
moet u ze “paren” door een relatie tot stand 
te brengen door middel van een PIN-code/ 
wachtwoord. Na deze paring worden de 
twee toestellen elke keer dat u ze aanzet 
automatisch met elkaar verbonden. 

 OPMERKING: Het is mogelijk 
dat u uw toestel moet instellen om 
automatisch een verbinding tot stand 
te brengen wanneer de zūmo wordt 
aangezet.

Waarom zou ik mijn telefoon 
en headset met mijn zūmo 
paren? 
Om al de functies van de zūmo ten 
volle te kunnen gebruiken, dient u 
uw telefoon met de zūmo te paren en 
moet u ook uw headset met de zūmo 
paren. Zo hebt u niet alleen handenvrij 
gebruik van de telefoon, u kunt ook de 
navigatie-aanwijzingen van de zūmo in 
uw headset horen. 
Voor bijkomende zūmo audio-opties, zie 
pagina 46.

Een verbinding maken met 
het apparaat
Om te paren en de aansluiting tot stand te 
brengen, moeten uw telefoon en de zūmo 
aanstaan en zich binnen 10 meter van elkaar 
bevinden. 
Breng de paring vanaf uw zūmo of vanaf 
uw mobiele telefoon tot stand. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van uw telefoon.

www.garmin.com/bluetooth
www.garmin.com/bluetooth
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Om te paren met behulp van de zūmo-
instellingen:
1. Raak in de menupagina van de zūmo 

 >  Bluetooth aan.

2. Raak de knop Add (Voeg toe) naast de 
optie “Connect Phone” (Koppel GSM) of 
“Connect Headset” (Koppel headset) aan. 

3. Schakel de Bluetooth-component van 
uw toestel in en schakel de modus 
Find Me (Vind me)/Discoverable 
(Waarneembaar)/Visible (Zichtbaar) in. 
Deze instellingen bevinden zich mogelijk 
in een menu met de naam Bluetooth, 
Connections (Verbindingen), of Hands-
free (Handenvrij).

4. Raak OK aan op de zūmo.
5. Selecteer uw toestel en raak OK aan.
6. Voer zo nodig de Bluetooth PIN-code 

(1234) van de zūmo in uw telefoon in.
7. Houd op de zūmo Back (Terug) ingedrukt 

om naar de menupagina terug te keren.

Om te paren met behulp van de 
telefooninstellingen:
1. Schakel de Bluetooth-component van de 

telefoon in. Mogelijk is dit in een menu 
met de naam Settings (Instellingen), 
Bluetooth, Connections (Verbindingen), of 
Hands-free (Handenvrij). 

2. Begin een zoekopdracht voor Bluetooth-
toestellen. Mogelijk is dit in een menu 
met de naam Bluetooth, Connections 
(Verbindingen), of Hands-free 
(Handenvrij).

3. Selecteer de zūmo uit de lijst toestellen. 
4. Voer de Bluetooth PIN-code (1234) van 

de zūmo in uw telefoon in.
5. Houd op de zūmo Back (Terug) ingedrukt 

om naar de menupagina terug te keren.

 OPMERKING: Elke keer dat u de 
zūmo aanzet, probeert hij om een 
verbinding tot stand te brengen met 
het laatste toestel waarmee hij was 
verbonden.
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Een oproep ontvangen
Wanneer uw telefoon met de zūmo is 
verbonden, verschijnt het  pictogram in de 
linkerbovenhoek. Wanneer uw headset met 
d de zūmo is verbonden, verschijnt het  
pictogram in de linkerbovenhoek. Wanneer 
u een oproep ontvangt, wordt het venster 
Incoming Call (Inkomende oproep) geopend. 

Raak Answer (Antwoord) aan om de 
oproep te beantwoorden. Raak Ignore 
(Negeer) aan om de oproep te negeren en het 
telefoongerinkel te stoppen. 

In een oproep
Nadat u iemand belt of een oproep hebt 
beantwoord, verschijnt het pictogram  In 
Call (In gesprek) op het scherm. Raak  
aan voor meer opties:

Raak End Call (Einde oproep) aan om op 
te hangen.
Raak Call Options (Bel-opties) om de 
volgende instellingen tijdens een oproep te 
bekijken: 
Touch Tones (Aanraak tonen)—geeft een 
pagina met een toetsenblok weer zodat u 
geautomatiseerd systemen, zoals voicemail, 
kunt gebruiken. 
Transfer Audio To Phone (Verplaats audio 
naar GSM)—om de audio naar uw telefoon 
over te schakelen. Dit is nuttig als u van 
plan bent de zūmo uit te schakelen, maar het 
telefoongesprek wilt voortzetten. U kunt de 
oproep ook doorschakelen naar uw telefoon 
als u privacy wenst of als uw headset niet 
goed werkt. Om terug te schakelen, raak 
Transfer Audio To Device (Verplaats audio 
naar apparaat) aan.
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Mute Microphone (Demp microfoon)—om 
de microfoon tijdens een oproep te dempen. 
Dit dempt een met draad aangesloten 
microfoon, een draadloze headsetmicrofoon 
of de interne microfoon op de steun voor in 
de auto.

Wisselgesprek gebruiken
 OPMERKING: Als uw telefoon 
de wisselgesprekfunctie niet 
ondersteunt via Bluetooth, werkt 
deze functie niet.

Als u tijdens een gesprek een andere 
oproep ontvangt, verschijnt het venster 
Incoming Call (Inkomende oproep). Raak 
Answer (Antwoord) aan om de oproep te 
beantwoorden. Daardoor laat u de eerste 
oproeper wachten. 

Tussen oproepen schakelen:
1. Raak  aan om het menu Call (Oproep) 

te openen. 

2. Raak Switch To (Overschakelen naar) 
aan. 

3. Raak End Call (Einde oproep) aan om 
op te hangen; dit beëindigt de eerste 
oproep niet. 

Telefoonmenu
Raak in de menupagina  aan om 
het telefoonmenu te openen. Niet alle 
telefoons ondersteunen alle functies van het 
telefoonmenu van de zūmo. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van uw telefoon. 

Druk op Status (Status) om de 
signaalsterkte van de telefoon, het 
batterijniveau, het netwerk en de naam te 
bekijken.
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Uw telefoonboek gebruiken
 OPMERKING: De functie 
Phone Book (Telefoonboek) is 
enkel beschikbaar als uw telefoon 
telefoonboekoverdracht ondersteunt.

Iedere keer dat uw mobiele telefoon een 
verbinding maakt met de zūmo, wordt 
het telefoonboek automatisch in de zūmo 
geladen. Het kan enkele minuten duren 
voordat het telefoonboek beschikbaar is. 
1. Raak  >  Phone Book 

(Telefoonboek) aan. 

2. Raak de entry aan die u wilt opbellen.
3. Raak Dial (Kies) aan. 

Een Nuttig Punt opbellen
1. Raak  >  Food, Hotels (Eten, 

Hotels) aan. 
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt opbellen. 

3. Raak Dial (Kies) of  aan.

Een nummer kiezen
1. Raak  >  Dial (Kies) aan. 

2. Voer het nummer in en raak Dial (Kies) 
aan.
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Uw oproepgeschiedenis 
bekijken

 OPMERKING: Oproepgeschiedenis 
is enkel beschikbaar als uw telefoon 
overdracht van oproepgeschiedenis 
ondersteunt.

Elke keer dat uw telefoon een verbinding 
maakt met de zūmo, wordt uw 
oproepgeschiedenis automatisch naar de 
zūmo overgedragen. Het kan enkele minuten 
duren om deze gegevens naar de zūmo over 
te dragen.
1. Raak  >  Call History 

(Oproepgeschiedenis) aan. 
2. Raak Missed (Gemist), Dialed 

(Opgeroepen) of Received (Ontvangen) 
aan om die oproepen te bekijken. De 
oproepen worden in chronologische 
volgorde weergegeven; de recentste 
oproepen staan bovenaan de lijst. 

3. Raak een entry aan en raak Dial (Kies) 
aan.

Naar huis bellen
Voer een telefoonnummer van uw 
thuislocatie in, zodat u snel naar huis kunt 
bellen. 
Het telefoonnummer van thuis 
invoeren
1. Raak  >  Call Home (Naar huis 

bellen) aan. 

2. Raak Enter Phone Number (Voer 
telefoonnummer in) om de pagina 
met het toetsenblok te gebruiken ofwel 
Select From Phonebook (Kies uit 
telefoonboek) (alleen als uw telefoon 
telefoonboekoverdracht ondersteunt).

3. Raak Done (OK) > Yes (Ja) aan. De 
zūmo belt uw telefoonnummer thuis.

 OPMERKING: Om uw thuislocatie 
of telefoonnummer te wijzigen, raak 

 Where to (Waarheen) >  
Favorites (Favorieten) > Home 
(Thuis) > Edit (Wijzig) aan. 
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Naar huis bellen
 Raak  >  Call Home (Naar 

huis bellen) aan. De zūmo belt uw 
telefoonnummer thuis.

Bellen met Voice Dial 
(Spraakkeuze)

 OPMERKING: Spraakkeuze is 
enkel beschikbaar als uw telefoon 
spraakkeuze ondersteunt.

U kunt ook bellen door de naam van de 
opgeroepene te zeggen. 
1. Raak  > Voice Dial 

(Spraakkeuze) aan. 
2. Zeg de naam van de opgeroepene. 

 OPMERKING: Wellicht zult u uw 
mobiele telefoon moeten “trainen” 
om uw stemopdrachten te begrijpen. 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing 
van uw telefoon. 
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VERKEERSINFORMATIE
Uw zūmo kan verkeersinformatie ontvangen 
en gebruiken door middel van een optionele 
FM TMC (Traffic Message Channel) 
ontvanger (zoals de GTM™ 20) of een XM 
smart antenna (zoals de GXM™ 30). Bij 
ontvangst van een verkeersbericht geeft 
uw zūmo het incident op de kaart weer en 
kan uw route worden gewijzigd om het 
verkeersincident te vermijden. 

 OPMERKING: Garmin is 
niet verantwoordelijk voor 
de nauwkeurigheid van de 
verkeersinformatie. De TMC 
ontvanger ontvangt gewoon 
signalen van de dienst die de 
verkeersinformatie verstrekt en geeft 
die informatie op uw zūmo weer. 

  Verkeerspictogram voor Noord-
Amerika

 Verkeerspictogram voor Europa 

Verkeersincidenten bekijken
 OPMERKING: U kunt de 
verkeersinformatie slechts ontvangen 
als de zūmo op een TMC ontvanger 
of antenne is aangesloten (zie 
pagina 51).

1. Raak in de menupagina  aan om 
de lijst met verkeersincidenten weer te 
geven.

2. Selecteer een item om de details te 
bekijken.

3. Selecteer een optie.

Verkeer vermijden
De kaartpagina geeft  of  weer als er 
een verkeersincident is op uw huidige route 
of op de weg die u bereist. 

1. Raak in de kaartpagina  of  aan.
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2. Selecteer een item om de details te 
bekijken.

3. Raak Avoid (Vermijd) aan.

TMC-abonnementen kopen
U kunt abonnementen vernieuwen en 
bijkomende abonnementen kopen op  
www.garmin.com/traffic.

Een abonnement toevoegen
1. Raak  >  >  Services 

(Diensten) aan. 
2. Raak FM Traffic (FM TMC) of XM 

Subscriptions (XM-abonnementen) 
aan.

3. Raak Add (Voeg toe) of Subscribe 
(Abonnement) aan.

4. Volg de instructies op het scherm. 

 OPMERKING: U vindt bijkomende 
documentatie bij uw TMC ontvanger 
of antenne.

FM TMC ontvanger
Voor meer informatie over een FM TMC 
ontvanger, bezoek www.garmin.com/traffic. 
Raadpleeg www.garmin.com/fmtraffic voor 
aanbieders van FM TMC-abonnementen en 
de betreffende steden. 

 OPMERKING: Om 
verkeersinformatie te kunnen 
ontvangen, moeten de FM TMC 
ontvanger en de zūmo binnen het 
bereik zijn van een FM-station dat 
TMC gegevens uitzendt. 

XM TMC
Voor meer informatie over een XM smart 
antenne, bezoek www.garmin.com/traffic. 
Voor abonnementsinformatie en steden die 
XM NavTraffic bestrijkt, bezoek  
www.xmnavtraffic.com.

 OPMERKING: XM abonnementen 
zijn enkel verkrijgbaar voor Noord-
Amerika.

www.garmin.com/traffic
www.garmin.com/traffic
http://www.garmin.com/fmtraffic
www.garmin.com/traffic
www.xmnavtraffic.com
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XM-RADIO GEBRUIKEN
Uw zūmo kan XM-radio ontvangen door middel van een optionele XM smart antenne 
(zoals de GXM™ 30). Om een XM smart antenne te kopen, bezoek www.garmin.com. Voor 
abonnementsinformatie, bezoek www.xmradio.com of bel 800-967-2346. 

XM-radio beluisteren
 OPMERKING: Pas nadat u uw XM dienst hebt gekocht en geactiveerd kunt u de 
XM-functies gebruiken. 

1. Sluit de antenne aan op de zūmo-steun (zie pagina 3 en 51). Externe voeding is vereist. 
2. Raak in de menupagina  aan om de Media Player te openen. 
3. Raak Source (Bron) aan om de XM-tuner te bekijken. Zie pagina 37 om meer te vernemen 

over de MP3-speler.

Categorie 
Bladeren

XM signaalsterkteSpeelt nu

Raak  aan om naar het volgende kanaal in categorie Bladeren te gaan. 
Raak  aan om naar het vorige kanaal in categorie Bladeren te gaan.
Raak Browse (Bladeren) aan om een categorie te zoeken, zoals Recent Channels (Recente 
kanalen), Kids (Kinderen), of Urban (Stedelijk). Naast elk kanaal staat de informatie over het 
huidige programma. Raak een kanaal aan om dat kanaal te beluisteren.

www.garmin.com
www.xmradio.com
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Raak 123 aan om naar een XM-kanaal te gaan. Raak vervolgens Done (OK) aan om dat kanaal 
te beluisteren.
Raak Save (Bewaar) aan om een kanaal in de Presets (maximaal 20) op te slaan.
Raak  aan om het huidige kanaal uit uw Presets te verwijderen. Om meer dan één 
kanaal uit de Presets te verwijderen, raak Browse (Bladeren) > Presets (Presets) > Delete 
(Wis) aan. Een lijst met al uw Presets wordt weergegeven. Raak de items aan die u wilt 
verwijderen. Raak Delete (Wis) > Yes (Ja) aan. 

Presets bekijken Kanalen 
uit Presets 
verwijderen

Het volume regelen
Druk in en gebruik vervolgens  en  om het volume 
te regelen. Voor geavanceerde volumeregeling, raak  > 
Volume (Volume) aan. Voor zūmo audio-opties, zie pagina 46.

 OPMERKING: U vindt bijkomende documentatie bij uw 
Garmin XM smart antenne.
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BESTANDEN BEHEREN OP  
UW ZŪMO

U kunt bestanden in het interne geheugen of 
op een optionele SD-kaart laden. 

 OPMERKING: De zūmo is niet 
compatibel met Windows® 95, 
Windows 98 of Windows Me 
besturingssystemen. Dit is een veel 
voorkomende beperking in de meeste 
USB massageheugens. 

Ondersteunde bestandstypes
• MP3-muziekbestanden
• JPEG en JPG-beeldbestanden voor 

opstartscherm of picture viewer
• GPI eigen POI-bestanden van de POI 

Loader van Garmin
• GPX waypoint-bestanden en kaarten van 

MapSource

 OPMERKING: De zūmo 
ondersteunt geen M4A/M4P-
bestanden. 

Stap 1: Een SD-kaart 
inbrengen (optioneel)
Om de kaart in te brengen of te verwijderen, 
druk op de kaart tot hij klikt. 

SD-
kaartsleuf

Mini-USB-poort voor 
AC-adapter, USB 

massageheugenmodus, 
en updaten van software

Stap 2: De USB-kabel 
aansluiten
1. Steek het kleine uiteinde van de USB-

kabel in de mini-USB poort. 
2. Sluit het grotere uiteinde van de USB-

kabel op een beschikbare USB-poort van 
uw computer aan. 
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Er verschijnen twee bijkomende stations in 
de lijst stations van uw computer. “Garmin” 
is de beschikbare opslagruimte in het 
interne geheugen van de zūmo. Het andere 
uitneembare schijfstation is de SD-kaart. 

 OPMERKING: Als het station 
niet automatisch wordt benoemd, 
raadpleeg het Help-bestand van uw 
besturingssysteem of pagina 58 om 
het station te herbenoemen. 

Stap 3: Bestanden 
overbrengen naar uw zūmo 
Voor Windows
1. Sluit de zūmo op uw computer aan. 
2. Dubbelklik op  My Computer (Deze 

computer). 
3. Doorblader uw computer om het bestand 

te vinden dat u wilt kopiëren. 
4. Markeer het bestand en selecteer Edit 

(Wijzig) > Copy (Kopieer). 
5. Open het Garmin-station of het SD-

kaartstation.

6. Selecteer Edit (Wijzig) > Paste 
(Plakken). Het bestand verschijnt in de 
lijst bestanden op het Garmin of het SD-
kaartstation. 

  OPMERKING: U kunt bestanden 
ook van en naar uw stations slepen.

 Voor Mac®

1. Sluit de zūmo op uw computer 
aan. Uw Garmin en SD-
kaartstations moeten als twee 
gemonteerde volumes op uw 
Mac desktop staan.

2. Om bestanden naar uw 
Garmin of SD-kaartstation te kopiëren, 
sleep een bestand of map naar het 
volumepictogram. 

Volume- 
pictogram
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Stap 4: Loskoppelen en 
verwijderen
Voor Windows
Wanneer de bestandsoverdracht voltooid is, 
dubbelklik op het pictogram  Unplug or 
Eject (Loskoppelen of verwijderen) in uw 
Windows systeemtray. Selecteer USB Mass 
Storage Device (USB massageheugen), en 
klik op Stop. Selecteer het station en klik op 
OK. U kunt nu de USB-kabel van uw zūmo 
loskoppelen. 

Voor Mac
Wanneer de bestandsoverdracht is voltooid, 
sleep het volumepictogram naar Trash 
(Afval)  (het verandert in een Eject 
(Loskoppelen)  pictogram) om het 
apparaat te demonteren. U kunt nu de USB-
kabel van uw zūmo loskoppelen.

zūmo-bestanden wissen
U kunt op uw zūmo bestanden wissen net als 
op uw computer.
Sluit de zūmo op uw computer aan en open 
uw Garmin of SD-kaartstation. Selecteer het 
bestand dat u wilt verwijderen en druk op de 
toets Delete (Wis) op het toetsenbord van uw 
computer. 

 LET OP: Als u niet zeker weet 
wat het doel van een bestand is, 
verwijder het dan niet. Het geheugen 
van uw zūmo bevat belangrijke 
systeembestanden die niet mogen 
worden gewist. Wees voorzichtig 
met bestanden in mappen met de 
naam “Garmin”.
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MP3-BESTANDEN 
BELUISTEREN

Laad MP3-bestanden in het interne geheugen 
of op een optionele SD-kaart. Zie pagina 
34–36 voor meer informatie.
1. Raak in de menupagina  aan om 

de Media Player te openen. 
2. Raak Source (Bron) aan om de MP3-

speler te bekijken.
3. Raak Browse (Bladeren) aan.
4. Raak een categorie aan.
5. Om de hele categorie vanaf het begin 

van de lijst te spelen, raak Play All (Alles 
spelen) aan. Om te beginnen spelen 
vanaf een bepaald lied, raak de titel aan. 

Tekening 
op het 
album

Raak de tekening op het album aan om 
details over het MP3-bestand te bekijken.
Tik  aan om naar het begin van het lied 
te gaan, houd het ingedrukt om terug te 
springen. 
Tik  om naar het volgende lied te 
springen, houd het ingedrukt om vooruit te 
springen. 
Raak  aan om het lied te stoppen.
Raak  aan om het lied te pauzeren. 
Raak  om te herhalen. Raak  
om de liedjes in willekeurige volgorde af te 
spelen. 

 OPMERKING: De zūmo 
speelt alleen MP3-bestanden; 
hij ondersteunt geen M4A/M4P-
bestanden. 

Druk in en gebruik vervolgens  
en  om het volume te regelen. Voor 
geavanceerde volumeregeling, raak  
> Volume (Volume) aan. Voor zūmo 
audio-opties, zie pagina 46.
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DE ZŪMO AANPASSEN
1. Raak in de menupagina  aan.
2. Raak de instelling aan die u wilt wijzigen. 

Elke instelling bevat een submenu of een 
lijst.

Kaartinstellingen wijzigen
Raak  >  Map (Kaart) aan. 

Map Detail (Kaartdetail)—stel de 
hoeveelheid detail bij die op de kaart is 
weergegeven. Weergave van meer detail kan 
ertoe leiden dat de kaart langzamer wordt 
hertekend. 

Map View (Kaartweergave)—wijzig het 
perspectief van de kaart. 
• Track Up (Koers boven)—de kaart 

wordt weergegeven in 2 dimensies (2D) 
met uw reisrichting aan de bovenzijde 
van het scherm.

•  North Up (Noord boven)—de kaart 
wordt weergegeven in 2D met het 
noorden aan de bovenzijde van het 
scherm.

• 3D—de kaart wordt weergegeven in 3 
dimensies (3D) in Koers boven. 

Vehicle (Soort voertuig)—raak Change 
(Wijzig) aan om het pictogram te 
wijzigen dat wordt gebruikt om uw 
positie op de kaart weer te geven. Druk 
op het pictogram dat u wilt gebruiken en 
vervolgens op OK. Download bijkomende 
voertuigpictogrammen op www.garmin 
.com/vehicles.
Map Info (Kaartinfo)—bekijk welke 
kaarten en versie op uw zūmo zijn geladen. 
Raak een kaart aan om die kaart te activeren 
(vinkje) of te deactiveren (geen vinkje). 
Restore (Herstel)—de standaardkaartinstelli
ngen worden hersteld.

http://www.garmin.com/vehicles
http://www.garmin.com/vehicles
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De systeeminstellingen 
wijzigen
Raak  >  System (Systeem) aan. 

GPS Mode (GPS Modus)—inschakelen en 
uitschakelen van GPS en WAAS/EGNOS. 
Door WAAS/EGNOS in te schakelen 
kan de nauwkeurigheid van de GPS 
worden verbeterd, maar dit verbruikt meer 
batterijvermogen. Bezoek www.garmin 
.com/aboutGPS/waas.html voor informatie 
over WAAS/EGNOS.
Safe Mode (Veilige modus)—zet Veilige 
modus aan of uit. Wanneer uw voertuig 
in beweging is, schakelt de Veilige modus 
alle functies uit die aanzienlijke aandacht 
vereisen en de gebruiker tijdens het rijden 
zouden kunnen afleiden. 

Garmin Lock—zet Garmin Lock™ aan om 
uw zūmo te vergrendelen. Voer een PIN-code 
van 4 cijfers in en stel een veiligheidslocatie 
in. Voor nadere informatie, zie pagina 10.
About (Info)—geeft het softwareversie-
nummer, toestelidentificatienummer en 
audioversienummer van uw zūmo weer. 
U hebt deze informatie nodig voor het 
updaten van de systeemsoftware (zie pagina 
49) of als u bijkomende kaartgegevens wilt 
kopen (zie pagina 50).
Restore (Herstel)—de standaardsysteem-
instellingen worden hersteld.

http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html
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Uw zūmo localiseren
Raak  >  Locale (Lokaal). aan 

Om een instelling te wijzigen, raak de knop 
naast het pictogram aan. 
Om alle instellingen te wijzingen, raak 
Change All (Wijzig alles) aan. Selecteer op 
elk scherm de gewenste en raak vervolgens 
OK aan. 
Locale (Lokaal)—selecteer uw locatie.

 Text Language (Taal voor tekst)—stel 
alle tekst op het scherm op de geselecteerde 
taal in. Als u de taal van de tekst wijzigt, 
blijft de taal van de kaartgegevens of door 
de gebruiker ingevoerde gegevens, zoals 
straatnamen, ongewijzigd. 

 Voice Language (Taal voor spraak)—
stel de taal van de stemaanwijzingen in. 
Talen aangeduid met de naam van een 
persoon zijn text-to-speech (tekst bij 
spraak) (TTS); zij hebben een uitgebreide 
woordenschat en de straatnamen worden 
uitgesproken wanneer u een afslag nadert. 
De vooraf opgenomen spraak (zonder de 
naam van een persoon) beschikt slechts over 
een beperkte woordenschat is beperkt en de 
namen van locaties of straten worden niet 
uitgesproken.

 Time Format (Tijdweergave)—kies de 
12-uurs-, 24-uurs- of UTC-tijdweergave.
Time Zone (Tijdzone)—selecteer een 
tijdzone of nabijgelegen plaats uit de lijst. 
Daylight Saving (Zomertijd)—kan worden 
ingesteld op On (Aan), Off (Uit) of Auto 
(Automatisch) indien beschikbaar.

 Units (Eenheden)—wijzig de 
maateenheden in Kilometers of Miles 
(Mijlen). 
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Gebruikersgegevens beheren
Raak  >  User Data 
(Gebruikersgegevens) aan. 

Set Home Location (Instellen als 
thuislocatie)—om uw thuislocatie in te 
voeren of te wijzigen. Zie pagina 12. 
Import Data (Importeer gegevens)—laad 
favorieten, routes, triplogs en foto’s van uw 
Garmin-station of SD-kaart. 
Manage Trip Log (Triplog beheren)—
bekijk het huidige triplog-gebruik. De 
zūmo slaat uw laatste 10.000 punten met 
tripgegevens op. Bij het begin van uw 
volgende grote trip verdient het aanbeveling 
uw triplog te resetten. Raak Clear Trip Log 
(Triplog wissen) aan. Het wissen van een 
grote triplog kan enkele minuten duren. U 
kunt ook recente tripinformatie opnieuw 
gebruiken. Raak Save As Route (Opslaan 
als route) aan om een recent tripsegment 

als een route te selecteren en op te slaan. Zie 
pagina 16. voor meer informatie over routes.
View Pictures (Foto’s bekijken)—bekijk 
foto’s die op uw Garmin-station of SD-kaart 
zijn opgeslagen. Raak een thumbnail aan 
om het beeld te bekijken. Raak het beeld 
opnieuw aan om te zoomen met behulp van 

 en . Raak de foto aan en sleep om 
andere delen van de foto te bekijken.

Foto’s delen met een andere zūmo-
gebruiker:
1. Raak een thumbnail aan.
2. Raak Share (Kopieer) aan. 

3. Vergewis u ervan dat de juiste foto werd 
geselecteerd en raak vervolgens Export 
(Exporteer) aan.

4. Verwijder uw SD-kaart en steek hem in 
een andere zūmo.
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5. Er verschijnt een bericht op het scherm. 
Raak Yes (Ja) aan om de gekopieerde 
foto’s te importeren.

6. Raak Pictures (Foto’s) aan > raak een 
thumbnail aan > Import (Import). 

7. Vergewis u ervan dat de juiste foto werd 
geselecteerd en raak vervolgens Import 
(Import) aan.

Raak Slide Show (Dia show) aan om 
de beelden om beurt gedurende een paar 
seconden weer te geven. Raak tijdens de 
dia show het scherm desgewenst aan om te 
stoppen en meer opties te zien.

Bluetooth technologie-
instellingen
Raak  >  Bluetooth aan. 

Connect Phone (Koppel GSM)—selecteer 
Add Device (Voeg apparaat toe) > OK 
om te paren met een mobiele telefoon die 
met Bluetooth® draadloze technologie is 

uitgerust. Zie pagina 23–29. 

 OPMERKING: De PIN-code (of 
wachtwoord) van de zūmo is 1234.

• Drop (Droppen)—selecteer de telefoon 
waarmee u de verbinding wilt verbreken 
en raak Yes (Ja) aan. 

• Remove (Verwijderen)—selecteer de 
telefoon die u uit het geheugen van de 
zūmo wilt verwijderen en raak Yes (Ja) 
aan. 

Phone Help (GSM help)—schuif door de 
lijst met compatibele apparaten. Als uw 
telefoon niet op deze lijst voorkomt, ga dan 
naar www.garmin.com/bluetooth voor meer 
informatie.
Connect Headset (Koppel headset)—sluit 
aan op een reeds gepaarde headset of 
selecteer Add Device (Voeg apparaat toe). 
Bluetooth—schakel de Bluetooth-
component in en uit. Het  Bluetooth-
pictogram verschijnt op de menupagina als 
de Bluetooth-component is ingeschakeld. 
Om te voorkomen dat een telefoon 
automatisch wordt verbonden, selecteer 
Disabled (Uitgeschakeld). 

www.garmin.com/bluetooth
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Friendly Name (Apparaatnaam)—raak 
Edit (Wijzig) aan om een apparaatnaam 
in te voeren waarmee uw zūmo wordt 
geïdentificeerd op apparaten met Bluetooth-
technologie. Raak Done (OK) aan. 
Restore (Herstel)—de standaard Bluetooth-
instellingen worden hersteld. Het herstellen 
van de Bluetooth-instellingen wist de paar-
informatie niet.

Navigatie-instellingen 
wijzigen 
Raak  >  Navigation (Navigatie) 
aan.

 
Route Preference (Route voorkeur)—
selecteer een voorkeur voor het berekenen 
van uw route: 
• Faster Time (Snellere tijd)—om routes 

te berekenen die sneller zijn, maar 
waarvan de afstand langer kan zijn. 

• Shorter Distance (Kortere afstand)—
om routes te berekenen waarvan de 
afstand korter is, maar die meer tijd 
kunnen vergen.

• Off Road (Off Road)—om punt-tot-punt 
routes (zonder wegen) te berekenen. 
Raak op de kaartpagina  aan of druk 
op  om naar de pagina Kompas te 
schuiven.

 

Vehicle Type (Voertuigtype)—geef uw 
voertuigtype op om routes te optimaliseren.

Avoidances (Te vermijden)—selecteer de 
wegtypes die u op uw routes wilt vermijden. 
De zūmo gebruikt deze wegtypes enkel als 
alternatieve routes u te ver afleiden of als er 
geen andere wegen beschikbaar zijn. Als u 
een TMC-ontvanger of antenne hebt, kunt u 
ook verkeersincidenten vermijden.
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Attention Tone (Waarschuwingstoon)—zet 
de waarschuwingstoon aan of uits.

Restore (Herstel)—de standaard navigatie-
instellingen worden hersteld.

Het scherm aanpassen
Raak  >  Display (Scherm) aan. 

 
Color mode (Kleurmodus)—selecteer 
Daytime (Dag) voor een lichte achtergrond, 
Nighttime (Nacht) voor een donkere 
achtergrond, of Auto (Automatisch) om 
automatisch tussen de twee te schakelen. 
Splash screen (Opstartscherm)—selecteer 
een afbeelding die verschijnt wanneer u de 
zūmo aanzet. Laad eerst de JPEG-beelden. 
Zie pagina 34–36. 
Brightness (Helderheid)—verhoog 
en verlaag de helderheid van de 
achtergrondverlichting met  en . 

Screen Shot (Schermafdruk)—activeert de 
modus Screen Shot (Schermafdruk). Raak 
het  camerapictogram aan om een foto 
van het scherm te nemen. Het bitmapbestand 
van de foto wordt opgeslagen in de map 
Garmin\scrn op het station Garmin. 

Het toetsenbord wijzigen
Raak  >  Keyboard 
(Toetsenbord) aan. 
Standard (Standaard)—geeft een volledig 
alfabetisch toetsenbord weer. 

Large Buttons (Grote knoppen)—geeft 
een schermtoetsenbord met grote knoppen 
weer. Deze optie is vooral handig voor 
motorrijders die handschoenen dragen. Zie 
pagina 13.
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Auto (Automatisch)—selecteer deze optie 
om automatisch te schakelen tussen het 
standaardtoetsenbord wanneer de zūmo in 
de steun voor de auto wordt gebruikt en het 
toetsenbord met grote knoppen wanneer de 
zūmo in de steun op de motorfiets wordt 
gebruikt.

Alle instellingen herstellen
1. Raak in de menupagina  aan. 
2. Raak Restore (Herstel) aan en 

vervolgens Yes (Ja). Dit herstelt 
al uw zūmo-instellingen naar de 
fabrieksinstellingen.

Alle gebruikersgegevens 
wissen

 LET OP: Hierdoor wordt alle  
door de gebruiker ingevoerde 
informatie gewist, inclusief 
favorieten, routes, triplogs, 
instellingen en recente vondsten.

1. Houd uw vinger op de rechter 
benedenhoek van het scherm van de 
zūmo terwijl u de zūmo aanzet. 

2. Blijf met de vinger drukken tot het pop-up 
venster verschijnt. 

3. Raak Yes (Ja) aan om alle 
gebruikersgegevens te wissen. 
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zūmo audio-opties
 OPMERKING: Audio van MP3s en XM-radio wordt gestopt tijdens 
telefoongesprekken en navigatieberichten. Navigatieberichten worden gedempt tijdens 
telefoongesprekken.

Verm.
Bron Audio-optie

Na
vi

ga
tie

-
m

el
di

ng
en

M
P3

XM
-ra

di
o

Te
le

fo
on

Opmerkingen

Motorfietssteun 
met externe 
voeding

Headset met draad of 
helm met microfoon

● ● ● ●

Bluetooth headset ● ● ○ ●
Steun met 
externe voeding 
voor in de auto
(inbegrepen bij 
de zūmo 550)

Interne luidspreker en 
microfoon

● ● ● ●

Headset met draad 
of headphones met 
microfoon met draad

● ● ● ●

Bluetooth headset
en
interne luidspreker

○

●

○

●

○

●

●

-

Volume op de headset 
regelen.

Volume op de zūmo 
regelen.

Batterijvoeding Bluetooth headset ● ● ○ ● Volledig opgeladen batterij 
gaat tot 4 uur mee.

●  Audio beschikbaar, ○  Geen audio beschikbaar, -  Niet van toepassing
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zūmo in uw auto installeren
Uw zūmo wordt geleverd met een extra steun voor uw auto, zodat u het toestel makkelijk naar 
de auto kunt overbrengen. Selecteer een geschikte locatie in uw voertuig waar u het toestel 
veilig kunt gebruiken en met een veilig kabeltraject. Maak de gekozen plaats op de voorruit 
schoon en droog ze af.

Montage op uw voorruit
1. Plaats de zuignap op de voorruit. 

Klap de hendel van de zuignap 
achteruit, naar de voorruit toe. 

2. Steek de stroomkabel in de zijkant 
van de steun.

3. Plaats de zūmo in de steun voor 
in de auto en klap de hendel 
omlaag.

4. Steek de stroomkabel in een 
stopcontact in uw voertuig. De 
zūmo moet automatisch worden 
ingeschakeld als het voertuig 
draait.

Stroomkabel

Hendel

Zuignap 

Steun voor 
in de auto

Hendel van de 
zuignap

Voorruit

Hendel

Arm van zuignap, 
achterkant hendel

Mini USB-poort

2,5 mm microfoonaansluiting
3,5 mm audio out aansluiting
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Montage op uw dashboard
Gebruik de bijgeleverde montageschijf om 
uw zūmo op het dashboard te monteren en 
houd daarbij rekening met alle geldende 
voorschriften. 

 OPMERKING: Het permanente 
kleefmiddel voor montage is uiterst 
moeilijk te verwijderen na de 
installatie.

1. Maak de plaats op het dashboard waar 
u de schijf gaat aanbrengen schoon en 
droog de plaats af.

2. Verwijder de ruglaag van de permanente 
montagekleefstrip onderaan de schijf.

3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Plaats het stuk met de zuignap van de 

steun voor in de auto bovenop de schijf. 
5. Klap de hendel van de zuignap omlaag 

(naar de schijf toe).
6. Volg stap 2–4 op pagina 47.

De zūmo uit de steun 
verwijderen
Om de zūmo uit de steun te verwijderen, 
klap de hendel van de steun omhoog. Til de 
zūmo eruit. 
U kunt de zuignap van de steun voor in de 
auto verwijderen. Draai de steun zover als 
u kunt naar rechts of links. Oefen druk in 
die richting uit totdat de steun van de arm 
losklikt. 

 OPMERKING: Om de zuignap 
opnieuw op de steun voor in de auto 
aan te sluiten is aanzienlijke kracht 
nodig. Druk het uiteinde met de bal 
stevig in de opening.

Om de zuignap van de voorruit of van de 
montageschijf te verwijderen, klap de hendel 
van de zuignap omhoog. Trek het lipje van 
de zuignap naar u toe.
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Laden van de zūmo
1. Sluit de stroomkabel op een steun en een 

voedingsbron aan. 
2. Plaats de zūmo in de montage en klap de 

hendel omlaag. 
OF
1. Laad de zūmo met de AC-adapter. Steek 

het kleine uiteinde van de AC-adapter in 
de mini-USB poort onderaan de zūmo. 

2. Steek het andere uiteinde in een 
standaard wandcontactdoos.

Resetten van de zūmo
Als uw toestel vast komt te zitten houd  
Power (Aan/uit) ingedukt en druk op . 

Het scherm kalibreren 
Als het scherm niet naar behoren reageert, 
dient u het aanraakscherm te kalibreren. Zet 
het toestel uit. Houd gedurende ongeveer één 
minuut ingedrukt totdat het kalibratiescherm 
verschijnt.  Volg de instructies op het 
scherm.

De zūmo-software updaten
1. Ga naar www.garmin.com/products/

webupdater om het programma 
WebUpdater naar uw computer te 
downloaden. 

2. Sluit de zūmo op uw computer aan door 
middel van de mini-USB-kabel.

Mini-USB-poort voor AC-adapter, 
USB massageheugenmodus, en 

updaten van software 
3. Draai WebUpdater en volg de berichten 

op het scherm. Nadat u hebt bevestigd 
dat u wilt updaten, zal WebUpdater 
automatisch de update downloaden en op 
uw zūmo installeren. 

4. Verwijder uw zūmo en koppel hem los 
(zie pagina 36). 

http://www.garmin.com/products/webupdater/
http://www.garmin.com/products/webupdater/
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Registreer uw zūmo om informatie te 
ontvangen over updates voor software en 
kaarten. Om uw zūmo te registreren, ga naar  
http://my.garmin.com. 
U kunt ook software-updates downloaden 
van www.garmin.com/products/zumo. Klik 
op Updates and Downloads (Updates en 
downloads) en volg de instructies op. 

Extra kaartgegevens kopen 
en laden
Om de versie te kennen van de kaarten die 
op uw zūmo zijn geladen, raak  >  
Map (Kaart) > Map Info (Kaartinfo) aan. 
Om extra kaarten te ontgrendelen, hebt u uw 
apparaat-ID en serienummer nodig. 
Bezoek www.garmin.com/unlock/update.jsp 
om te zien of er een update voor uw 
kaartsoftware is. 

U kunt bijkomende kaartgegevens van 
Garmin kopen en de kaarten op het interne 
geheugen of op een optionele SD-kaart 
laden. 
Raadpleeg het bestand Help van MapSource 
voor meer informatie over het gebruik van 
MapSource en het laden van kaarten op uw 
zūmo. 

Optionele accessoires
Voor meer informatie over optionele 
accessoires, ga naar www.garmin.com/
products/zumo en klik op de koppeling 
Accessories (Accessoires). U kunt ook 
contact opnemen met uw Garmin dealer om 
accessoires te kopen. Optionele accessoires 
omvatten:
• TMC ontvanger of antennea
• Externe afstandsantennee
• Externe microfoon 
• Extra’s (zie pagina 51–53) 

http://my.garmin.com
www.garmin.com/products/zumo/
http://www.garmin.com/unlock/update.jsp
www.garmin.com/products/zumo/
www.garmin.com/products/zumo/
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Accessories op uw zūmo 
aansluiten
Sommige Garmin TMC ontvangers en XM 
antennes moeten op een mini-USB poort 
op de zūmo steun worden aangesloten. 
De microfoon en audio out aansluitingen 
bevinden zich op de linkerkant van de zūmo 
steun.

Mini USB-
poort

Afbeelding van de zūmo-steun voor 
op de motorfiets

Microfoon 
en audio out 
aansluitingen

De aansluitingen van de steun voor in de 
auto zijn te zien op pagina 47. 

Garmin Travel Guide™ 
De Garmin reisgids verschaft u, ongeveer net 
zoals een gedrukte reisgids, gedetailleerde 
informatie over locaties zoals restaurants en 
hotels. Om het reisgidsaccessoire te kopen, 
bezoek www.garmin.com/extras. 

De reisgids gebruiken:
1. Plaats de SD-kaart in uw zūmo. 
2. Raak  Where to (Waarheen) >  

Extras (Extra’s) aan. 
3. Raak de reisgids aan. 
4. Raak een categorie aan. Raak zo nodig 

een subcategorie aan.
5. Raak een locatie in de lijst aan.
6. Doe een van de volgende zaken: 

Taak Go (Ga) aan om naar de locatie te 
gaan. 
Taak Map (Kaart) aan om dit item op de 
kaart te bekijken.
Taak Save (Bewaar) aan om deze locatie 
bij uw favorieten  op te slaan. 
Taak More (Meer) aan om meer 
informatie over de locatie te bekijken. 

http://www.garmin.com/extras
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Veiligheidscamera’’s
Informatie m.b.t. veiligheidscamera’s is op 
sommige plaatsen beschikbaar. (Controleer 
www.garmin.com/accessories/safetycamera 
om te weten of dit beschikbaar is.) Voor 
deze locaties, bevat uw zūmo de locaties 
van honderden veiligheidscamera’s. 
Uw zūmo waarschuwt u wanneer u 
een veiligheidscamera nadert en kan u 
waarschuwen als u te snel rijdt. De gegevens 
worden minstens wekelijks bijgewerkt, zodat 
u altijd de meest up-to-date informatie hebt.

Voor updates van informatie over 
veiligheidscamera’s:
1. Ga naar http://my.garmin.com.
2. Abonneer u.
Y kunt om het even wanneer en nieuwe 
regio kopen en bestaande abonnementen 
uitbreiden. Elke regio die u aankoopt heeft 
een eigen vervaldatum.

Custom POIs (Points of Interest) 
(Eigen nuttige punten)
Laad eigen nuttige punten (POIs) op uw 
zūmo. POI-databases zijn bij verscheidene 
bedrijven op het internet verkrijgbaar. 
Sommige eigen databases bevatten 
informatie die u waarschuwt voor zaken 
zoals schoolzones. Er verschijnt een 
waarschuwing als u te snel rijdt in de 
nabijheid van deze eigen nuttige punten.
Gebruik de Garmin POI Loader om POIs op 
uw Garmin-station of SD-kaart te laden. U 
kunt de POI Loader downloaden op  
www.garmin.com/extras.
Raadpleeg het bestand Help van de POI 
Loader voor nadere informatie; druk op F1 
om het bestand Help te openen. 
Om uw Eigen nuttige punten te bekijken, 
raak Waarheen aan. Raak  Where to 
(Waarheen) >  Extras (Extra’s) >  
Custom POIs (Eigen POIs) aan. 
Om eigen nuttige punten in of uit te 
schakelen, raak  >  Proximity 
Points (Waarschuwingszones) > Proximity 
Alerts (Waarschuwingszone alarm) aan. 

www.garmin.com/accessories/safetycamera
http://my.garmin.com
http://www.garmin.com/extras
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Om de Eigen nuttige punten uit uw zūmo te 
verwijderen, sluit uw zūmo op uw computer 
aan. Open de Garmin\poi map het Garmin 
of het SD-kaartstation. Wis het bestand met 
de naam poi.gpi.

 LET OP: Garmin is niet 
verantwoordelijk voor de gevolgen 
van het gebruik van een database 
met eigen nuttige punten of voor de 
nauwkeurigheid van de gegevens 
over veiligheidscamera’s of andere 
eigen databases met nuttige punten. 

Garmin TourGuide™ 
Met de Garmin Tourgids kan uw zūmo 
GPS-geleide audiotours van derden spelen. 
Deze audiotours begeleiden u op routes en 
spelen tegelijk interessante informatie over 
historische sites op uw pad. Tijdens uw reis 
wordt de audio-informatie door middel van 
GPS-signalen geactiveerd. Om audiotours te 
kopen, bezoek www.garmin.com/extras en 
klik op POI Loader (POI Loader).

Om uw Garmin tourgidsbestanden te 
bekijken, raak  Where to (Waarheen) 
>  Extras (Extra’s) > Custom POIs 
(Eigen POIs) aan. 
Om de instellingen van de Garmin 
TourGuide (tourgids) te wijzigen, 
raak  >  Proximity Points 
(Waarschuwingszones) > TourGuide 
(Tourgids) aan. Selecteer Auto Play (Auto 
Play) om de volledige tour zoals hij is 
geprogrammeerd te beluisteren, Prompted 
(Op verzoek) om het luidsprekerpictogram 

 op de kaart weer te geven wanneer 
tourinformatie tijdens uw route beschikbaar 
is, of Off (Uit). 

SaversGuide®

De SaversGuide is een optioneel accessoire 
dat enkel in Noord-Amerika verkrijgbaar 
is (www.garmin.com/extras). Met de 
voorgeprogrammeerde SD-kaart van de 
SaversGuide en de lidkaart is uw zūmo 
een digitaal couponboek dat aangeeft als er 
handelaars in de omgeving van uw huidige 
locatie zijn waar u in aanmerking komt voor 
een korting, zoals restaurants, hotels en 
bioscopen.

http://www.garmin.com/extras
http://www.garmin.com/extras
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Batterij-informatie 
Uw zūmo bevat een interne lithium-ion 
batterij. De batterij gaat, afhankelijk van het 
gebruik, ongeveer 4 uur mee. 
Het  batterijpictogram op de 
menupagina geeft de status van de interne 
batterij aan. Als het pictogram niet aanwezig 
is, is de zūmo op een externe voeding 
aangesloten. Voor informatie over het laden 
van uw zūmo, zie pagina 49.

De levensduur van de batterij 
maximaal benutten.
• Zet GPS uit (  >  System 

(Systeem) > GPS Mode (GPS Modus) 
> GPS Off (GPS uit)) wanneer u geen 
GPS-signalen hoeft te ontvangen, of 
gebruik de modus Normal (Normaal) 
wanneer WAAS of EGNOS niet 
beschikbaar is. 

• Verlaag de helderheid van de 
schermverlichting. Houd ingedrukt 
en gebruik vervolgens  en  om 
de helderheid te regelen. 

• Laat uw zūmo niet in direct zonlicht 
staan, Vermijd langdurige blootstelling 
aan overmatige hitte of koude. 

De batterij vervangen 
Om een vervanging voor het lithium-ion 
batterijpak te kopen, bezoek www 
.garmin.com/products/zumo en klik op de 
link Accessories (Accessoires). 
Schroef het batterijpak los en vervang de 
batterij. Neem contact op met uw plaatselijke 
afdeling voor afvalverwerking voor 
informatie over het afvoeren van de batterij. 

MCX-
connector 

onder 
beschermhuls 

Batterijpak

Schroef

www.garmin.com/products/zumo/
www.garmin.com/products/zumo/
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Een afstandsantenne 
gebruiken
U kunt een optionele externe afstandsantenne 
gebruiken (Garmin GA 25MCX). Om een 
antenne te kopen, bezoek www.garmin.com/ 
products/zumo en klik op de link 
Accessories (Accessoires). 
Verwijder de beschermhuls van de MCX-
connector links op de zūmo en sluit de 
antenne aan. 

Onderhoud van uw zūmo 
Uw zūmo bevat gevoelige elektronische 
onderdelen die permanente beschadiging 
kunnen oplopen bij blootstelling aan 
overmatige schokken of vibratie die buiten 
het normale gebruik van een motorfiets of 
auto vallen. Om de kans op beschadiging 
van uw zūmo tot een minimum te beperken, 
moet u vermijden dat uw toestel valt en 
ook het gebruik ervan in omgevingen met 
extreem ernstige schokken en hoge vibratie 
vermijden.

Het toestel reinigen
De zūmo is van hoogwaardige materialen 
vervaardigd en vergt behalve reiniging 
geen onderhoud dat door de gebruiker 
uitgevoerd kan worden. Reinig de buitenkant 
van het toestel (niet het aanraakscherm) 
met een doek bevochtigd met een milde 
detergensoplossing en droog het af. Vermijd 
chemische schoonmaakmiddelen en 
solventen die de plastic componenten kunnen 
beschadigen.

Het aanraakscherm reinigen
Reinig het aanraakscherm met een schoon, 
pluisvrij lensdoekje. Gebruik zo nodig water, 
isopropylalcohol of lensreiniger. Breng 
de vloeistof op het doekje aan en veeg het 
aanraakscherm zachtjes schoon.

De zūmo beschermen
• Draag en bewaar uw zūmo in de 

meegeleverde draagtas. 
• De zūmo niet opslaan waar langdurige 

blootstelling aan extreme temperaturen 
kan voorkomen (zoals in de kofferbak 
van een auto) want dit kan permanente 
beschadiging veroorzaken. 

www.garmin.com/products/zumo/
www.garmin.com/products/zumo/
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• Alhoewel een PDA stylus ook kan 
worden gebruikt om het aanraakscherm 
te bedienen, mag u nooit proberen 
om dit te doen terwijl u een voertuig 
bestuurt. Gebruik nooit harde of scherpe 
voorwerpen om het aanraakscherm 
te bedienen, dit kan beschadiging 
veroorzaken. 

Diefstal vermijden
• Om diefstal te vermijden, verwijder de 

zūmo en het montagesamenstel uit het 
zicht wanneer hij niet wordt gebruikt. 

• De Garmin Lock™ functie gebruiken. Zie 
pagina 10.

De zekering vervangen
Op de tip van de voertuigadapter zit 
een AGC/3AG 2-A zekering met hoge 
bescherming en nominaal vermogen van 
1500 A. Het is mogelijk dat u de zekering 
van tijd tot tijd moet vervangen. Schroef het 
zwarte, ronde eindstuk los en vervang de 
zekering. 

Losschroeven

GPS-satellietsignalen
Uw zūmo moet GPS (Global Positioning 
System) satellietsignalen ontvangen om 
te kunnen functioneren. Als u binnenshuis 
bent, dichtbij hoge gebouwen of bomen of 
in een parkinggarage, kan de zūmo geen 
satellietsignalen ontvangen. Ga naar buiten 
naar een ruimte zonder hoge obstructies om 
uw zūmo te gebruiken. 
Wanneer de zūmo satellietsignalen heeft 
verworven, zijn de signaalsterktebalken op 
de menupagina groen . Bij verlies van 
de satellietsignalen verdwijnen de balken of 
worden ze rood . 
Voor meer informatie over GPS, bezoek 
www.garmin.com/aboutGPS.

http://www.garmin.com/aboutGPS
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Specificaties
Afmetingen: 11,3 x 8,2 x 7,2 cm  
(4,4” b x 3,2” h x 2,87” d)
Gewicht: 269 g (0,59 pond)
Scherm: 7,2 x 5,4 cm (2,8” b x 2,1” h) ); 320 
x 240 pixels; helder, 16-bits LCD, met witte 
schermverlichting en aanraakscherm
Behuizing: IPX7 waterdicht
Temperatuurbereik: 0 °C tot 60 °C (32 °F 
tot 140 °F)
Gegevensopslag: Intern geheugen en 
optionele uitneembare SD-kaart. Gegevens 
voor onbepaalde duur opgeslagen
PC-interface: USB-massageheugen, plug-
and-play
Oplaadtijd: Ongeveer 6 uur
Voeding: 12/24 VDC
Verbruik: 15 W max. bij 13,8 VDC
Levensduur batterij: tot 4 uur, afhankelijk 
van het gebruik.

GPS-prestatiegegevens
Ontvanger: WAAS-ingeschakeld
Aerwerftijd*: 
Warm: <1 s 
Koud: <38 s 
Reset instelling fabriek: <45 s
*Gemiddelde, voor een stationaire ontvanger 
met een onbelemmerd zicht op de hemel
Ontvangstfrequentie: 1/s, continu
Nauwkeurigheid van GPS:
Positie: <10 meter, typisch
Snelheid: 0,05 meter/s RMS
Nauwkeurigheid van GPS (WAAS):
Positie: <5 meter, typisch
Snelheid: 0,05 meter/s RMS
Voor een complete lijst specificaties, zie 
www.garmin.com/products/zumo/ 
spec.html.

www.garmin.com/products/zumo/
spec.html
www.garmin.com/products/zumo/
spec.html
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Probleemoplossing voor de USB-interface
Probleem/Vraag Oplossing/Antwoord

Hoe weet ik dat mijn 
zūmo in USB Mass 
Storage modus is?

Als uw zūmo in USB Mass Storage modus is, verschijnt een 
foto van een zūmo die op een computer is aangesloten op 
het scherm. U zou ook een nieuw verwijderbaar schijfstation 
moeten zien op My Computer (Deze Computer) (Windows) of 
een nieuw volume (station) op uw desktop (Mac). 

Mijn computer neemt 
nooit waar dat de zūmo 

aangesloten is.

1. Koppel de USB-kabel los van uw computer. 
2. Zet de zūmo uit. 
3. Steek de USB-kabel in uw computer en uw zūmo. De zūmo 

wordt automatisch aangezet en schakelt over naar de USB 
Mass Storage modus. 

Ik vind geen enkel 
station met de naam 
“Garmin” in mijn lijst 

van stations.

Als u verscheidene netwerkstations op uw computer hebt, is 
het mogelijk dat Windows moeite heeft met het toewijzen van 
stationsletters aan uw Garmin of SD-stations. Volg de stappen 
op de volgende pagina om uw stationsletters toe te wijzen (in 
kaart te brengen). 

Ik krijg een bericht 
“Onveilig verwijderen 
van toestel” wanneer 

ik de USB-kabel 
loskoppel.

Windows: Dubbelklik op het pictogram Unplug or Eject 
(Loskoppelen of verwijderen)  in uw systeemtray. 
Selecteer USB Mass Storage Device (USB massageheugen) 
en klik op Stop. Selecteer het Garmin-station en klik op OK. U 
kan nu uw zūmo loskoppelen. 
Mac: Sleep het volumepictogram naar Trash (Afval). Het Trash-
pictogram verandert in een Eject (Verwijderen) pictogram. U 
kan nu uw zūmo loskoppelen.
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Hoe kan ik mijn Garmin-
stations in Windows 

herbenoemen?

1. Open My Computer (Deze computer). 
2. Selecteer het station dat u wilt herbenoemen. 
3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Rename 

(Herbenoemen). 
4. Typ de nieuwe naam in en druk op Enter op het toetsenbord 

van uw computer. 

Hoe kan ik mijn Garmin-
stations in Windows 
toewijzen (in kaart 

brengen)?

1. Zet uw zūmo uit. 
2. Steek de USB-kabel in de zūmo en uw computer. Uw zūmo 

wordt automatisch aangezet. 
3. Klik op Start > Settings (Instellingen) > Control 

Panel (Besturingspaneel) > Administrative Tools 
(Administratieve hulpmiddelen) > Computer 
Management (Computerbeheer) > Storage (Opslag) > 
Disk Management (Schijfbeheer). 

4. Klik op een uitneembaar schijfstation van de zūmo (hetzij 
het interne geheugen of uw SD-kaartstation). Klik met de 
rechtermuisknop en selecteer Change Drive Letter and 
Path (Stationsletter en pad wijzigen).

5. Selecteer Edit (Wijzigen), selecteer een stationsletter uit de 
vervolgkeuzelijst en klik op OK. 
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Probleem/Vraag Oplossing/Antwoord

De zuignap blijft niet op 
mijn voorruit zitten. 

Reinig de zuignap en de voorruit met ontsmettingsalcohol. 
Droog af met een schone, droge doek. Monteer de zuignap 
zoals beschreven op pagina 47.

Mijn batterijmeter lijkt 
niet nauwkeurig te 

werken.

Laat het toestel volledig ontladen en laad het dan volledig op 
(zonder de laadcyclus te onderbreken).

Het aanraakscherm 
reageert niet zoals het 
hoort wanneer ik het 

aantik.

Kalibreer het aanraakscherm Zet het toestel uit. Houd 
gedurende ongeveer één minuut ingedrukt totdat het 
kalibratiescherm verschijnt.  Volg de instructies op het 
scherm.

Mijn telefoon/headset 
maakt geen verbinding 

met de zūmo. 

Controleer of het Bluetooth-veld op Enabled (Ingeschakeld) 
staat.
Vergewis u ervan dat uw telefoon aanstaat en minder dan 10 
meter van uw zūmo verwijderd is. 
Ga naar www.garmin.com/bluetooth waar u een lijst van 
compatibele telefoons en headsets kunt vinden.

www.garmin.com/bluetooth
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aanraakscherm

reinigen 55
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zoeken op 18
zoomen 18

kalibreren van 
aanraakscherm 49

kilometers 40
Koers boven kaartweergave 38
kruispunt 11
L
laden van de zūmo 48
M
MapSource i, 34
menupagina 7
mijlen 40
mini-USB. Zie USB
monteren van de zūmo

in een auto 46, 48
op een motorfiets 3

MP3-bestanden
afspelen 37
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muziek afspelen 37
myGarmin i, 50, 52
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naar huis gaan 12–19
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overdracht van bestanden 34–36
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telefoon 24
PIN-code

Garmin Lock 10
POIs, eigen 52
positiepictogram 20, 38
postcode 11
probleemoplossing 58–60
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recent gevonden locatie 14
resetten

de max snelheid 21
de tripgegevens 21
uw zūmo 49

routebeschrijving 22

S
satellietsignalen 7, 56
SaversGuide 53
scherminstellingen 44
Screen Shot (Schermafdruk) 

modus 44
SD-kaart 1, 34, 57

kopiëren (delen) 14, 17
speciale tekens 13
specificaties 57
spellen van een plaatsnaam 13
station, Garmin 35
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trip log 41
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uitneembaar schijfstation 35
USB

massageheugenmodus 34–36
poorten 1, 34, 47, 49, 51
probleemoplossing 58

uw locatie instellen 12, 18
uw zoekopdracht uitbreiden 19
V
Veilige modus 39
veiligheidscamera’’s 52
veiligheidslocatie 10
verkeer

abonnementen 31
incidenten 30
vermijden 30

vermijden
verkeer 43
wegtypes 43

verwijderen/wissen van een 
telefoon 42

verwijderen van de USB 36
voertuigpictogram 20, 38
voice dial 29
volume 2, 33, 37
W
waarschuwingen, 

veiligheidscamera 52
WAAS 39
WebUpdater 49
wisselgesprek 26

wissen
alle gebruikersgegevens 45
bestanden 36
eigen POIs 53
Favorieten 16, 17
teken 13

X
XM-radio 32
XM NavTraffic 31
Z
zekering, vervangen 56
zoeken naar plaatsen

dichtbij een andere locatie 19
item op de kaart 18
kruispunt 11
opgeslagen plaatsen 

(Favorieten) 15
op coördinaten 19
op naam 13
op postcode 11

zomertijd 40
zoomen 18, 20, 41



Voor de nieuwste gratis software-updates (kaartgegevens 
uitgezonderd) gedurende de levensduur van uw Garmin-

producten, bezoekt u de  
Garmin-website op www.garmin.com.
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