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Esittelyssä TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovellus 

TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovellus antaa varoituksia seuraavista kameratyypeistä, jotka 
sijaitsevat ajamallasi tiellä tai sen läheisyydessä: 

 Kiinteät nopeusvalvontakamerat. 

 Siirrettävät nopeusvalvontakamerat. 

 Liikennevalovalvontakamerat. 

 Keskinopeuskamerat. 

Halutessasi voit vastaanottaa varoituksia myös mahdollisista siirrettävien nopeusvalvontakameroiden 
paikoista. 

TomTom ja muut käyttäjät päivittävät nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja jatkuvasti, ja päivitettyjä 
tietoja lähetetään usein sovellukseesi. Siksi uusimmat tiedot ovat aina käytettävissäsi. Voit myös 
osallistua itse ilmoittamalla uusien nopeusvalvontakameroiden sijainneista ja poistamalla aiempia 
sijainteja. 

Kun lähestyt kameraa, horisonttiin ilmestyy kamerakuvake ja kuulet varoitusäänen. Kuulemasi ääni 
määräytyy sen mukaan, ajatko ylinopeutta.  

Etäisyys kameraan vähenee näytön alareunassa, kun lähestyt kameraa. Poista kamera -painike on 
näkyvissä, jotta voit poistaa nopeusvalvontakameran, jos se ei ole enää tiellä. 

 

Kun olet tilannut TomTomin Nopeusvalvontakamerat-palvelun, nykyinen nopeutesi ja nopeusrajoitus 
näkyvät, vaikka et olisi lähestymässä nopeusvalvontakameraa.  

Tärkeää: Nopeusvalvontakamerat-sovellus on saatavissa iPhone 3GS-, iPhone 4-, 4S- ja 5-malliin 

sekä iPad1-, 2- ja 3-malliin, jossa on 3G + Wifi. 

Lue minut ensin 



4 
 
 

 

Nopeusvalvontakamerat-sovelluksen käyttämiseksi tarvitset jatkuvan datayhteyden (GPRS, EDGE, 
UMTS tai CDMA) ja TomTomin Nopeusvalvontakamerat-palvelun tilauksen. Matkapuhelinoperaattorisi 
saattaa veloittaa langattoman datayhteyden käytöstä. 
 

Päivitystiheys 

TomTom-sovellus päivittyy jatkuvasti, ellei yhteys TomTomin palvelimeen katkea.  

Sovellus ei ehkä vastaanota päivityksiä TomTom-palvelimesta seuraavista syistä: 

 Tilauksesi on vanhentunut. Nopeusrajoitukset eivät enää näy, jos tilauksesi päättyy. Saat tästä 
ilmoituksen. 

 Datayhteys on ehkä katkaistu laitteesta, tai laite saattaa olla lentotilassa. Voit tarkistaa tämän 
laitteen asetuksista. 

 Langattoman verkon peitto saattaa olla heikko alueella. Tarkista operaattorilta, jos et saa yhteyttä 
alueen dataverkkoihin. 

 

Tietojen jakaminen TomTomille 

TomTomin Nopeusvalvontakamerat-palvelun tilaaminen ja käyttäminen edellyttää TomTom-tilin 
luomista ja sitä, että hyväksyt tietojen jakamisen TomTomin kanssa. Saat lisätietoja tietojen jakamis-
esta TomTomin kanssa valitsemalla Asetukset-valikosta Tietoja. 

Tärkeää: TomTomin Nopeusvalvontakamerat-palvelu ei toimi, jos et hyväksy tietojen jakamista. 
 

Alueellinen saatavuus 

Huomautus: Nopeusvalvontakamerat-palvelu on käytettävissä ainoastaan niissä maissa, joita 
sovellus tukee. Tarkista sovelluksen tukemat maat valitsemalla Asetukset ja Tietoja.  

Jos olet sovelluksen kattaman alueen ulkopuolella, näyttöön tulee ilmoitus Palvelualueen ulkopu-
olella. 

Sovelluksen käyttö ulkomailla saattaa aiheuttaa verkkovierailumaksuja, jotka voivat olla mer-
kittävästi suurempia kuin vakiodatamaksut. Kysy lisätietoja operaattorilta. 
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TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovelluksen käynnistäminen 

 

 

 

Käynnistä TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovellus napauttamalla tätä 
painiketta iPhonessa tai iPadissa. 

TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovelluksen painikkeissa ja valikoissa 
käytetään kieltä, jonka olet valinnut Apple-laitteen asetuksista. 

 

Piilota tai sulje Nopeusvalvontakamerat-sovellus 

Sovellus pysyy aktiivisena ja näkyvissä laitteen näytössä. Moniajotilassa voit antaa sovelluksen toimia 
taustalla ja antaa varoituksia laitteen ilmoitustoiminnon kautta. 

Moniajotila 

Kun Moniajo on käytössä, voit siirtyä laitteen aloitusnäyttöön painamalla laitteen Koti-painiketta. Voit 
käynnistää muita sovelluksia, ja laite saattaa lukittua, jos olet määrittänyt siihen automaattisen 
lukituksen. 

Sovellus pysyy aktiivisena ja antaa edelleen ilmoitusvaroituksia ja varoitusääniä. 

Ei moniajoa 

Palaa laitteen aloitusnäyttöön painamalla laitteen Koti-painiketta. Sovellus ei ole aktiivinen eikä anna 
ilmoitusvaroituksia eikä varoitusääniä. 

Sovelluksen sulkeminen 

Sovelluksen voi sulkea manuaalisesti. Lisätietoja sovellusten sulkemisesta on laitteen oppaissa. 

Moniajo on käytössä ja sovellus on taustalla. Sovellus siirtyy automaattisesti keskeytystilaan 7 minu-
utin kuluttua, jos GPS-signaali katkeaa tai sovellus ei havaitse liikettä ajonopeudella. 
 

GPS-vastaanotto 

Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, nykyisen sijaintisi selvittäminen voi kestää muuta-
man minuutin. Jotta GPS-vastaanotto olisi varmasti hyvä, laitetta tulisi käyttää ulkona. Suuret kohteet, 
kuten korkeat rakennukset, voivat joskus häiritä vastaanottoa. 

Tärkeää: sovellus ei anna varoituksia, ennen kuin se on vastaanottanut sijaintitietoja. Jos navigaattori 
ei vastaanota GPS-signaalia, sovellus käyttää puhelintukiasemista saamiaan sijaintitietoja. Se 
määrittää likimääräisen sijaintisi näiden tietojen avulla ja lataa ainoastaan sijaintiisi liittyvät tiedot. 

Huomautus:  GPS-lisälaite voi parantaa joidenkin laitteiden GPS-tarkkuutta. 

Jos navigaattori menettää yhteyden mobiiliverkkoon, sovellus ei anna enää varoituksia ja 
ajonäkymään ilmestyy seuraava symboli ja ilmoitus: 

 

 

Aloittaminen 
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Ilmoitusvaroituksen tyyli 

Sovellus voi antaa edelleen ilmoitusvaroituksia, kun sovellus toimii taustalla. 

Voit muuttaa ilmoitusasetuksia iOS-laitteen asetuksista. Valitse ilmoitusasetukset, jotka vastaavat 
laitteen käyttötapaasi parhaiten. 
 

Yhdistäminen car kit -sarjaan 

Jos käytät TomTomin car kit -sarjaa tai muuta auton handsfree-sarjaa, kuulet sovelluksen varoitukset 
car kitin kautta käyttämällä puhelimen Bluetooth-yhteyttä. Yhdistä puhelin car kitiin autosarjan mukana 
toimitettujen ohjeiden mukaisesti. 

Jotkin autosarjat siirtävät Bluetooth-yhteyden lepotilaan, jos signaalia ei vastaanoteta puhelimesta. 
Tämä voi aiheuttaa viiveitä, kun yhteyttä tarvitaan. Voit pitää Bluetooth-yhteyden aina aktiivisena 
valitsemalla Asetukset-valikosta TomTom car kit. 
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Ajonäkymä 

 

1. Ilmoita kamera- tai Poista kamera -painike.  Lisäksi tällä alueella näkyy keskinopeutesi, kun ajat 
keskinopeuden tarkistusalueella. 

2. Nykyinen nopeutesi. 

3. Nopeusrajoitus. 

Jos nopeusrajoitus on tuntematon, nopeusrajoitusmerkki ei näy. 

4. Äänenvoimakkuuden säädin. 

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa sovelluksen äänenvoimakkuutta. 

5. Horisontti. 

Kun lähestyt nopeusvalvontakameraa, horisontin väri muuttuu sen mukaan, ajatko ylinopeutta. 

6. Etäisyys kameraan. 

7. Kuvake, joka osoittaa kameran tyypin. 

8. Napauta tätä painiketta, jos haluat avata Asetukset-valikon. 

Ajonäkymä 
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Nykyinen nopeutesi 

Tämä on nykyinen ajonopeutesi.  

Kun olet tilannut sovelluksen, näet myös nopeusrajoituksen ja nopeusosoittimen väri muuttuu. Nop-
eusosoittimen väri määräytyy nopeuden mukaan: 

 Valkoinen väri merkitsee, että ajat enintään nopeusrajoituksen nopeutta. 

 Oranssi osoittaa, että ajat enintään 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta. 

 Punainen osoittaa, että ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta. 

Huomautus: väri voi vaihtua milloin tahansa eikä ainoastaan, kun lähestyt nopeusvalvontakamer-

aa. 

 

 

Kameravaroitukset 

Kameratyyppejä on useita. Kunkin kameran kohdalla laitteesta kuuluu varoitusääni, ja kameran 
taustalla oleva horisontti hehkuu.  

Varoitusääni määräytyy nopeuden mukaan: 

 Matala ääni - ajat nopeusrajoituksen mukaan. 

 Korkea ääni - ajat ylinopeutta. 

Myös horisontin väri määräytyy nopeuden mukaan: 

 Sininen osoittaa, että ajat nopeusrajoituksen mukaan. 

 Oranssi osoittaa, että ajat enintään 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta. 

 Punainen osoittaa, että ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta. 

Asetukset-valikosta voit valita, mistä kameratyypeistä haluat varoituksen sekä varoitusajan ennen 
kameraa. 

Varoitussymboli Varoitus Kuvaus 

 
 

Horisontti hehkuu, ja 
kuulet kolmen ki-
lahduksen varoi-
tusäänen.  

Kiinteät kamerat. 

Tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien 
ajoneuvojen nopeuden, ja se on aina samassa 
paikassa. 

 
 

Horisontti hehkuu, ja 
kuulet kolmen ki-
lahduksen varoi-
tusäänen. 

Siirrettävät kamerat. 

Tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien 
ajoneuvojen nopeuden, ja sitä siirrellään paikasta 
toiseen. Nopeusvalvontakamerat-sovellus muistaa 
siirrettävät nopeusvalvontakamerat kolmen tunnin 

TomTom Speed Cameras app-tuotteen 
käyttäminen 
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ajan niiden ilmoittamisesta. 

 
 

Kuulet kolmen ki-
lahduksen varoi-
tusäänen vyöhykkeen 
alkaessa ja kahden 
kilahduksen varoi-
tusäänen vyöhykkeen 
loppuessa. 

Keskinopeustarkistukset. 

Tämäntyyppiset kamerat mittaavat keskinopeuden 
kahden pisteen välillä. 

Keskinopeutesi näkyy ajonäkymän yläreunassa. 

 

 
 

Horisontti hehkuu, ja 
kuulet kolmen ki-
lahduksen varoi-
tusäänen. 

Liikennevalovalvontakamerat. 

Tämän tyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa 
liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja. 

Ylin symboli on liikennevalovalvontakamera, joka ei 
valvo nopeutta. 

Alin symboli on liikennevalovalvontakamera, joka 
valvoo nopeutta. 

 
 

Horisontti hehkuu, ja 
kuulet kolmen ki-
lahduksen varoi-
tusäänen. 

Siirrettävän nopeusvalvontakameran mahdollinen 
paikka 

Tämäntyyppinen varoitus näyttää paikat, joissa 
käytetään usein siirrettäviä kameroita. 

 

Kulman takana olevan kameran lähestyminen 

Jos kulman takana on kamera, jonka etäisyydestä saisit tavallisesti varoituksen, kamerasymboli näkyy 
näytön reunassa ja sen tausta hehkuu. Kuulet kahden kilahduksen varoitusäänen, ja kameran takava 
oleva horisontti hehkuu.  

Ääni määräytyy nopeuden mukaan: 

 Matala ääni - ajat nopeusrajoituksen mukaan. 

 Korkea ääni - ajat ylinopeutta. 

Myös horisontin väri määräytyy nopeuden mukaan: 

 Sininen osoittaa, että ajat nopeusrajoituksen mukaan. 

 Oranssi osoittaa, että ajat enintään 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta. 

 Punainen osoittaa, että ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta. 

Kameran sijainti osoittaa, onko kamera vasemmalla vai oikealla puolella kulman takana. 

Jos esimerkiksi seuraavan vasemmalla olevan kadunkulman takana on kiinteä nopeusvalvontaka-
mera, näet seuraavat: 

 

Näytön reunassa näkyy pieni kamera, ennen kuin käännyt kulmasta. Kun käännyt kulmasta, kamer-
asymboli suurenee ja siirtyy näytön keskelle. 
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Jos et käänny, kamera katoaa.  
 

Tietoja keskinopeuden tarkistuskameroista 

Nopeusvalvontakamerat-sovellus varoittaa, kun lähestyt keskinopeuden tarkistuskameraa. Kuulet 
varoitusäänet, horisontti hehkuu ja näet seuraavat symbolin: 

 

Nopeustarkistusalueen alussa kuulet kolmen kilahduksen varoitusäänen. Varoitusääni määräytyy 
nopeuden mukaan: 

 Matala ääni - ajat nopeusrajoituksen mukaan. 

 Korkea ääni - ajat ylinopeutta. 

Ilmoita nopeusvalvontakamera -painikkeen korvaa värillinen palkki, jossa lukee Keskinopeuden 
tarkistus. Keskinopeutesi lasketaan, ja se näkyy värillisessä palkissa. Tämä osoittaa, ylittääkö 
keskinopeutesi nopeusrajoituksen alueella. 

 

Palkin ja horisontin väri määräytyy nopeuden mukaan: 

 Sininen osoittaa, että ajat nopeusrajoituksen mukaan. 

 Oranssi osoittaa, että ajat enintään 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta. 

 Punainen osoittaa, että ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta. 

Huomautus: nykyinen nopeutesi voi ylittää rajoituksen ja keskinopeutesi alittaa sen tai päinvastoin. 

Kuulet varoitusäänen seuraavissa tilanteissa: 

 Jos ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta, kuulet korkean kahden kilahduksen varoitusäänen. Jos 
nopeutesi pysyy ylinopeuden puolella keskinopeuden tarkistusalueella, varoitusääni ei toistu. 
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 Jos ajat uudelleen sallittua nopeutta ja sen jälkeen taas yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta, kuulet 
korkean kahden kilahduksen varoitusäänen uudelleen. Jotta varoitusääni ei toistuisi aina, kun 
ylität sallitun nopeuden, varoitusääni toistetaan vain kerran 10 minuutissa, kun ajat keskinopeuden 
tarkistusalueella. 

Alueen lopussa kuulet taas lyhyen kahden kilahduksen merkkiäänen ja näet lopullisen keskinopeutesi. 
 

Ilmoita nopeusvalvontakamera 

Jos ohitat nopeusvalvontakameran, mutta et saa varoitusta, voit ilmoittaa kamerasta valitsemalla 
Ilmoita kamera -painikkeen. Raporttisi lähetetään TomTomille ja jaetaan vahvistamisen jälkeen 
kaikille TomTomin Nopeusvalvontakamerat-tilaajille. Voit peruuttaa ilmoituksen nopeusvalvon-
takamerasta napauttamalla Peruuta-painiketta 5 sekunnin kuluessa. 

Voit ilmoittaa ainoastaan siirrettäviä ja kiinteitä nopeusvalvontakameroita. 

Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden ilmoituspainike on näkyvissä oletusarvoisesti. Ilmoitettu 
siirrettävä nopeusvalvontakamera säilyy TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovelluksessa kolmen 
tunnin ajan. 

 

Voit vaihtaa painikkeen kiinteiden nopeusvalvontakameroiden ilmoituspainikkeeksi pyyhkäisemällä 
näytössä oikealle. Kiinteät nopeusvalvontakamerat tallennetaan pysyvästi. Vierityspisteet osoittavat 
pyyhkäisyn suunnan. 

 

Voit vaihtaa painikkeen takaisin siirrettävien nopeusvalvontakameroiden ilmoituspainikkeeksi 
pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.  
 

Poista nopeusvalvontakamera 

Ilmoita kamera -painike muuttuu Poista kamera -painikkeeksi, kun lähestyt nopeusvalvontakameraa. 
Se muuttuu takaisin Ilmoita kamera -painikkeeksi 5 sekunnin kuluttua siitä, kun olet ohittanut kameran 
sijainnin.  

Voit muuttaa kaikkia muita kameratyyppejä paitsi keskinopeuden tarkistuskameroita. 

Valitsemalla Poista kamera -painiketta voit ilmoittaa nopeusvalvontakameran poistosta TomTomille ja 
muille Nopeusvalvontakamerat-tilaajlle. Voit peruuttaa nopeusvalvontakameran poistamisen napaut-
tamalla Peruuta-painiketta 5 sekunnin kuluessa. 
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Jos kameravaroitus koskee siirrettävää nopeusvalvontakameraa, etkä ole valinnut Poista kamera 
-painiketta, näet myös seuraavan viestin ohitettuasi kameran ilmoitetun sijainnin: Onko kamera yhä 
paikallaan?. Valitse Ei, jos kamera ei ole sijainnissa, tai valitse Kyllä, jos kamera on sijainnissa. 
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Uuden Nopeusvalvontakamerat-tilauksen ostaminen 

Osta uusi tilaus seuraavasti: 

1. Käynnistä TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovellus. 

2. Valitse näytön yläreunassa Tilaa. 

3. Valitse tilaus saatavilla olevien Nopeusvalvontakamerat-palvelujen luettelosta. 

4. Luo uusi TomTom-tili tai kirjaudu nykyiselle TomTom-tilille. 

Vihje: Jos omistat jo TomTom-navigaattorin, suosittelemme, että luot uuden TomTom-tilin iPhonelle 
käyttämällä jotakin toista sähköpostiosoitetta. 

Lisätietoja TomTom-tileistä on osoitteessa tomtom.com/mytomtom. 

Ostos suoritetaan loppuun Apple App Storessa.  
 

Tilauksen tarkistaminen 

Voit tarkistaa tilauksesi tilan milloin tahansa valitsemalla Asetukset-valikosta TomTom-kauppa. 

Kun tilausjaksoa on jäljellä korkeintaan 7 päivää, sovelluksessa näkyy varoitusviesti, joka ilmoittaa 
uusimispäivän lähestymisestä. Viesti tulee näkyviin uudelleen, kun tilausta on jäljellä yksi päivä. 
 

Tilauksen uusiminen 

Voit uusia tilauksen sen loputtua tai jatkaa tilausta jo ennen päättymispäivää. 

Voit uusia päättyneen tilauksen seuraavasti: 

1. Valitse Asetukset-painike ajonäkymän oikeasta alakulmasta. 

2. Valitse TomTom-kauppa. 

3. Valitse tilaus, jonka haluat uusia. 

4. Kirjaudu nykyiselle TomTom-tilille. 

Vihje: Lisätietoja TomTom-tileistä on osoitteessa tomtom.com/mytomtom. 

Ostos suoritetaan loppuun Apple App Storessa. 
 

Nopeusvalvontakamerat-tilauksen palauttaminen 

Jos olet tilannut Nopeusvalvontakamerat-palvelun TomTom-navigointisovelluksessa iPhonelle, voit 
ottaa tilauksesi käyttöön palautustoiminnolla myös tässä sovelluksessa. 

Palauta tilaus seuraavasti: 

1. Käynnistä sovellus. 

2. Valitse näytön yläreunassa Tilaa. 

3. Valitse Palauta ostoksia. 

4. Kirjaudu nykyiselle TomTom-tilillesi. 

5. Anna iTunes-salasanasi kehotettaessa. 

Tilauksesi palautetaan. 

TomTomin Nopeusvalvontaka-
merat-sovelluksen tilauksesi 

http://www.tomtom.com/mytomtom
http://www.tomtom.com/mytomtom
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Asetusten muuttaminen 

Voit muuttaa sovelluksen ulkoasua ja toimintaa napauttamalla Asetukset-painiketta ajonäkymän 
oikeassa alakulmassa. 
 

Varoitusääni 

Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sovelluksen varoitusäänet. Kun varoi-
tusäänet on poistettu käytöstä, sovelluksesta ei kuulu varoitusääniä. 

 

Voit lisätä varoitusäänten voimakkuutta verrattuna laitteen muiden sovellusten äänenvoimakkuuteen 
siirtämällä liukusäädintä oikealle. 

Äänenvoimakkuuden liukusäädin näkyy ainoastaan, kun varoitusäänet ovat käytössä. 
 

Kameravaroitukset 

Napauttamalla Kameratyypit-kohtaa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavien kameratyyp-
pien varoitukset: 

 Kiinteät kamerat. 

Tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se on aina samassa pai-
kassa. 

 Siirrettävät kamerat. 

Tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja sitä siirrellään paikasta 
toiseen. 

 Keskinopeustarkistukset. 

Näillä teillä keskinopeus tarkistetaan ajomatkalla. 

 Liikennevalovalvontakamerat. 

Tämän tyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja. Näitä 
kameroita ovat liikennevalovalvontakamerat, jotka valvovat nopeutta, ja liikennevalo- ja nop-
eusvalvontakamerat. 

 Siirrettävän nopeusvalvontakameran mahdolliset paikat 

Tämäntyyppinen varoitus näyttää paikat, joissa käytetään usein siirrettäviä kameroita. 
 

Varoitusaika 

Valitsemalla tämän voit määrittää, miten paljon ennen kameran sijaintia saat varoituksen. 

Valittavissa on 10, 15 tai 20 sekuntia. 
 

Matkan yksiköt 

Voit käyttää matkan ja nopeuden yksikköinä kilometriä ja metriä tai mailia ja jaardia. 
 

Asetukset 
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Moniajo 

Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sovelluksen moniajon. Kun moniajo on 
käytössä, sovellus pysyy käynnissä, kun käytät jotakin toista sovellusta. Voit piilottaa sovelluksen ja 
saada edelleen varoitukset sen mukaan, minkä ilmoitusvaroituksen tyylin olet määrittänyt laitteessa. 
 

TomTom-kauppa 

Voit ostaa tai uusia sovelluksen tilauksen valitsemalla TomTom-kauppa. 
 

Opasvideo 

Valitsemalla Opasvideo voit näyttää sovelluksen käyttöoppaan. 
 

Tietoja tästä sovelluksesta 

Valitsemalla Tietoja saat lisätietoja sovelluksesta sekä tuetuista maista, tekijänoikeuksista ja käyt-
töoikeuksista. 
 

TomTom car kit 

Valitsemalla tämän asetuksen voit pitää Bluetooth-yhteyden car kitiin aktiivisena silloinkin, kun varoi-
tuksia ei ole. 
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Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia 

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System) 

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System) ovat satel-
liittiperustaisia järjestelmiä, jotka tarjoavat sijainti- ja aikatietoja koko maailmassa. GPS-järjestelmän 
käyttö ja hallinta on yksinomaan Yhdysvaltain hallituksella, joka vastaa sen käytettävyydestä ja 
tarkkuudesta. GLONASS-järjestelmän käyttö ja hallinta on yksinomaan Venäjän hallituksella, joka 
vastaa sen käytettävyydestä ja tarkkuudesta. Kaikki GPS- ja GLONASS-järjestelmän käytettävyyden 
ja tarkkuuden muutokset sekä ympäristöolosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa tämän navigaattorin 
käyttöön. TomTom ei vastaa GPS- tai GLONASS-järjestelmän käytettävyydestä eikä tarkkuudesta. 

Käytä huolella 

Vaikka käytät TomTom-tuotetta ajaessasi, toimi silti varovaisesti ja ole tarkkaavainen. 

Turvaohjeita 

Turvallisuusilmoitukset 

Tutustu ja huomioi seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet: 

 Tarkista renkaiden ilmapaine säännöllisesti. 

 Huolla ajoneuvoa säännöllisesti. 

 Lääkkeet voivat vaikuttaa ajokykyysi. 

 Käytä aina turvavöitä, jos se on mahdollista. 

 Älä ota, jos ajat. 

 Useimmat onnettomuudet tapahtuvat alle 5 kilometrin päässä kotoa. 

 Noudata liikennesääntöjä. 

 Käytä aina suuntavilkkua. 

 Lepää 2 tunnin välein vähintään 10 minuuttia. 

 Käytä turvavyötä. 

 Säilytä turvaväli edellä ajavaan. 

 Kiinnitä kypärä kunnolla, ennen kuin ajat moottoripyörällä. 

 Pidä aina moottoripyörää ajaessasi suojaavia vaatteita ja varusteita. 

 Kun ajat moottoripyörällä, ole erityisen valpas. 

Lentokoneet ja sairaalat 

Antennilaitteiden käyttö on kielletty useimmissa lentokoneissa, monissa sairaaloissa ja monissa 
muissa paikoissa. Tätä sovellusta ei saa käyttää sellaisissa ympäristöissä. 
 

Liite 
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ERITYINEN HUOMAUTUS KALIFORNIASSA JA MINNESOTASSA AJAMISESTA 

Kalifornian ajoneuvolain osa 26708, joka koskee kuljettajan näkyvyyttä estäviä materiaaleja, sallii 
navigaattorin kiinnittämisen tuulilasiin seuraavasti: "A portable Global Positioning System (GPS), 
which may be mounted in a seven-inch square in the lower corner of the windshield farthest removed 
from the driver or in a five-inch square in the lower corner of the windshield nearest to the driver and 
outside of an airbag deployment zone, if the system is used only for door-to-door navigation while the 
motor vehicle is being operated." (GPS (Global Positioning System) -laite, joka voidaan kiinnittää 
seitsentuumaiseen neliöön kuljettajasta kauimpana olevaan tuulilasin alakulmaan tai viisituumaiseen 
neliöön kuljettajaa lähinnä olevaan tuulilasin alakulmaan ja turvatyynyn käyttöalueen ulkopuolelle, jos 
järjestelmää käytetään ainoastaan ovelta ovelle navigointiin, kun moottoriajoneuvoa käytetään.) 
Kaliforniassa ajavien ei tulisi käyttää imukuppikiinnitystä sivu- tai takalasissa. 

Huomautus: tämä Kalifornian ajoneuvolain osa pätee keneen tahansa Kaliforniassa ajavaan, ei 
pelkästään Kalifornian asukkaisiin. 

Minnesotan lain (Minnesota State Legislature Statutes) osan 169.71, alaosan 1, kohdan 2 mukaisesti 
kukaan ei saa ajaa tai käyttää mitään muita kuljettajan ja tuulilasin välissä riippuvia esineitä kuin 
häikäisysuojia, takapeilejä ja sähköisiä tullinkeräyslaitteita. 

Huomautus: tämä Minnesotan laki pätee keneen tahansa Minnesotassa ajavaan, ei pelkästään 
Minnesotan asukkaisiin. 

TomTom Inc. ei ole vastuussa mistään sakoista, rangaistuksista tai vahingoista, joita tämän hu-
omautuksen noudattamatta jättämisestä voi seurata. Tuulilasikiinnitystä rajoittavissa osavaltioissa 
ajettaessa TomTom suosittelee käytettäväksi mukana tulevaa tarrakiinnityslevyä tai TomTomin 
vaihtoehtoista kiinnityssarjaa, joka sisältää useita vaihtoehtoja TomTom-navigaattoreiden ki-
innittämiseksi kojelautaan ja tuulettimiin. Lisätietoja kiinnitysvaihtoehdoista on osoitteessa 
tomtom.com. 
 

Tämä asiakirja 

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuva tuotekehitys voi tarkoittaa, että osa tiedoista ei ole 
täysin ajan tasalla. Tämän asiakirjan tietoihin voidaan tehdä muutoksia siitä erikseen ilmoittamatta. 

TomTom ei ole vastuussa asiakirjan mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista 
eikä satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän aineiston laadusta tai 
käytöstä. Asiakirja sisältää tekijänoikeuslakien suojaamia tietoja. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa 
valokopioida tai kopioida missään muodossa, ellei TomTom N.V. ole antanut edeltävää kirjallista 
suostumusta. 

http://www.tomtom.com/
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© 2013 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. TomTom ja kahden käden muodostama logo ovat 
TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta tomtom.com/legal 
tätä tuotetta koskeva rajoitettu takuu ja käyttöehtosopimukset. 

© 2013 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä materiaali on TomTomin tai sen toimittajien 
omaisuutta. Sitä suojaavat TomTomin tai sen toimittajien omistamat tekijänoikeudet ja/tai tieto-
kantaoikeussuoja ja/tai muut immateriaalioikeudet. Tämän materiaalin käyttöön sovelletaan käyt-
töoikeussopimusta. Materiaalin luvaton kopiointi tai luovuttaminen aiheuttaa rikos- ja siviilioikeudellisia 
seuraamuksia. 

Ordnance Survey © Crown Copyright, lisenssinumero 100026920. 
Data Source © 2013 TomTom 
Kaikki oikeudet pidätetään. 

iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 

Apple ei ole vastuussa sovelluksen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta turvallisuus- ja virano-
maissäädösten kanssa. 

 

 

Tekijänoikeustiedot 

http://www.tomtom.com/legal
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