
Zūmo®200 sērija 
Īsa lietošanas 
rokasgrāmata  

Izmantošanai ar Zūmo 210 un 
220 

Jūsu  Zūmo 
              1               2 

1. GPS antena
2. jaudas poga.

Piespiediet un turiet 
nospiestu,lai 
ieslēgtu/izslēgtu Zumo. Ātri 
piespiediet, lai regulētu 
fona apgaismojumu.  
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3. Skaļrunis
4. bateriju nodalījuma
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5. Baterijas kontakti
6. Mini USB savienojums zem aizsargvāciņa
7. Seriālais numurs zem baterijas
8. Atvēršanas poga: Pabīdiet uz augšu, lai atvērtu

bateriju vāku. 
9. mini SD™ kartes slots zem baterijas

 Svarīgāko informāciju par 
produktu un tā drošu 
izmantošanu atradīsiet produkta 
iepakojumā. 

 Šis produkts satur litija 
jonu bateriju. Lai pasargātu 
sevi no savainošanās un 
neradītu  bojājumus produktam, 
nepakļaujiet bateriju pārmērīga 
karstuma ietekmei – dodoties 
prom, neatstājiet to transporta 
līdzeklī, tiešā saules gaismā. 
Lai pievienotu Zūmo ierīci 
barošanas avotam,  pavlciet 
nost vāciņu no ierīces 
aizmugurē esošā mini USB 
savienotāja. Tad ievietojiet 
ierīces barošanas kabeli mini 
USB savienojuma portā.   

Baterijas ievietošana 
1. Ievietojiet komplektēto litija jonu bateriju.
2. Paslidiniet atvēršanas pogu uz augšu, lai atvērtu ierīces

aizmugurē esošo bateriju  nodalījumu.
3. Atrodiet litija jonu baterijas galā esošos metāla kontaktus.
4. Ievietojiet bateriju tā, lai metāla kontakti atbilstu bateriju

nodalījuma iekšienē esošajiem kontaktiem.

5. Ievietojiet bateriju savā vietā.
6. Uzlieciet atkal bateriju nodalījuma vāciņu savā vietā.

Zumo ierīces uzlādēšana 
Pirms bateriju jaudas izmantošanas, lādējiet 
zūmo ierīci vismaz  stundas.  
* Izmantojiet automašīnas barošanas kabeli.
* Izmantojiet USB kabeli. *Izmantojiet
papildus ACadaptera kabeli. * Izmantojiet
papildus bateriju lādētāju.
Zūmo ierīces uzstādīšana automašīnā
1. Atvelciet vāciņu no mini USB
savienojuma, kas atrodas ierīces otrā pusē.
2. Ievietojiet automašīnas barošanas kabeli
mini USB savienojumā. 3. Piestipriniet
sastatni piesūcekņa kājiņai. 4. Noņemiet
plēvi no piesūcekņa. Notīriet un nosusiniet
priekšējo stiklu, kā arī piesūcekni. 5.
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Piesūcekņa kājiņa 
vira



Piestipriniet piesūcekni stiklam. 6.Pavelciet 
sviru atpakaļ vējstikla virzienā. 7. Ievietojiet 
ierīci sastatnē. 8. Pavelciet Zūmo ierīci 
atpakaļ, līdz tā nostājas savā vietā. 
Ievietojiet otru barošanas vada galu 
automašīnas barošanas ligzdā. Ierīce pati 
automātiski ieslēgsies, ja vien tā ir pieslēgta 
un transporta līdzekli atrodas kustībā.  
Zūmo ierīces uzstādīšana uz motocikla  
Uzticiet ierīces uzstādīšanu speciālistam ar 
atbilstošām zināšanām.  

Zūmo ierīces konfigurēšana  
Lai ieslēgtu savu Zūmo ierīci, piespiediet un turiet 
nospiestu  Sekojiet uz ekrāna redzamajām 
instrukcijām.  
Satelīta signāla uztveršana 
Izbrauciet  ārpus telpām. Apturiet transportlīdzekli un 
ieslēdziet zūmo. Satelīta signāla uztveršanai 
nepieciešamas dažas minūtes.  josla norāda uz 
signāla spēku. Kad josla ir zaļā krāsā, satelīta signāls ir 
uztverts. Izvēlieties galamērķi un dodieties uz to.  

Izvēlņu lapas izmantošana 

 GPS satelīta signāla spēks. 
Bluetooth austiņu statuss.  
 Piespiediet, lai mainītu lietošanas 

režīmu.  
 Baterijas statuss 
 Pašreizējais laiks. Pieskarieties, lai 

mainītu iestatījumus. 
Pieskarieties, lai atrastu galamērķi. 
 Pieskarieties, lai aplūkotu karti. 
 Pieskarieties, lai regulētu skaļumu. 

Pieskarieties, lai izmantotu tādus rīkus kā 
iestatījumi, Kur es esmu? Palīdzība un 
maršruti.   

Karšu lapas izmantošana 

Jūsu maršruts kartē tiek atzīmēts ar sarkanu līniju. 
Ierīce Jūs virza uz izvēlēto galamērķi ar balss 
ziņojumiem, bultām un virzienu norādēm kartes augšējā 
daļā. Galamērķis tiek atzīmēts ar rūtainu karogu. Ja 
novirzāties no izvēlētā maršruta, zūmo attiecīgi 
pārplāno maršrutu.  

 Nospiediet, lai aplūkotu nākošo pagriezienu 
Pieskarieties teksta joslai, lai aplūkotu pagriezienu 

sarakstu. 
Pieskarieties, lai mainītu tālummaiņu. 
Pieskarieties transportlīdzekļu ikonai, lai aplūkotu 

Kur es esmu? lapu.  
Pieskarieties, lai aplūkotu ceļojuma datoru. 
 Pieskarieties, lai aplūkotu Izvēlņu lapu.   

Apvedceļš 
Braucot pa izvēlēto maršrutu, Jūs varat izvēlēties arī 
apkārtceļus, ja, piemēram, izvēlētais ceļš izrādās slēgts.  
Pieturvietas pievienošana 
Lai pievienotu pieturvietu, Jums ir jābūt sastādītam 
maršrutam.  

1. Aktivizējiet maršrutu, pieskarieties
Menu>Where to?

2. Meklējiet papildus pieturvietu. 
3. Izvēlieties 
4. Izvēlieties Add as a Via Point, lai

pievienotu pieturu pirms galamērķa, 
vai izvēlieties Set as New  Destination, lai šis 
būtu jaunais galamērķis.    

Sapārošana ar Bluetooth® austiņām 
Klausieties Zūmo audio, izmantojot Bluetooth austiņas. 
Pirms izmantojat abas ierīces pirmo reizi, tās abas 
jāsapāro. Abām ierīcēm jābūt ieslēgtām un jātrodas ne 
tālāk kā 10 metru attālumā vien ai no otras. Pēc pirmās 
sapārošanas reizes starp abām ierīcēm notiks 
automātiska pārošanās.    
1. Pieskarieties
2. Akticizējiet uz savas zūmo ierīces Bluetooth.
3. Zem savienojumiem izvēlieties  vai . 
4. Aktivizējiet uz austiņām Find
Me/Discoverable/Visible režīmu.

Sastatne 

Pamatne 

Dubultā piesūcekņa kājiņa 

kloķis 

Stūres pamatne  




