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Nebezpečné zóny ve Francii 

Informace o nebezpečných zónách 

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů 

během jízdy nezákonné. Abychom dodrželi změny v zákonných ustanoveních Francie, všechny 

typy míst s rychlostními radary a funkce související s bezpečností se nyní nahlašují jako ne-

bezpečné zóny.  

Ve Francii je služba Rychlostní radary TomTom známá pod názvem Nebezpečné zóny TomTom. 

Nebezpečné zóny mohou obsahovat jednu nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších 

jízdních nebezpečí: 

 Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona nebezpečné 

zóny. 

 Délka zóny je závislá na typu silnice v aktuálním umístění a může být 300 m, 2 000 m či 

4 000 m. 

 Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné 

zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí. 

 Pokud je více radarů umístěno blízko sebe, mohou být upozornění sloučena do samostatné 

delší zóny. 

Důležité: Mimo území Francie obdržíte upozornění na rychlostní radary. Na území Francie obdržíte 

upozornění na nebezpečné zóny. Po překročení hranice se změní typ upozornění. 
 

Upozornění na nebezpečnou zónu 

Budete upozorněni 15 sekund před tím, než k nebezpečné zóně dojedete. Budete upozorněni třemi 

způsoby: 

 Zařízení přehraje varovný zvuk. 

 Vaše vzdálenost od nebezpečné zóny se zobrazí na obrazovce pro řízení. Pokud je pro zónu 

známo omezení rychlosti, příslušná rychlost se také zobrazí na obrazovce pro řízení. Pokud 

projíždíte nebezpečnou zónou, zůstanou upozornění na obrazovce pro řízení. 

 Pozice nebezpečné zóny se zobrazí na mapě. 
 

Nebezpečné oblasti 
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Změna způsobu upozornění 

Chcete-li změnit způsob, jak vás zařízení TomTom upozorňuje na nebezpečné zóny, poklepejte na 

možnost Nastavení upozornění. 

 

Můžete nastavit, aby se přehrál varovný zvuk. 

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost Služby LIVE. 

2. Poklepejte na možnost Bezpečnostní upozornění. 

3. Poklepejte na možnost Nastavení upozornění. 

4. Vyberte, kdy chcete být na nebezpečné zóny upozorňování. Můžete si vybrat z těchto 

možností: být upozorněni vždy, nebýt upozorněni nikdy nebo být upozorněni pouze při 

překročení rychlosti. 

5. Poklepejte na zvuk, který se má použít pro upozornění. 

Přehraje se varovný zvuk a vy budete požádáni o potvrzení, zda si tento varovný zvuk přejete 

použít. Poklepáním na možnost Ne vyberte jiný zvuk. 

6. Uložte změny poklepáním na tlačítko Hotovo. 
 

Ohlašovací tlačítko 

Chcete-li na Obrazovce pro řízení zobrazit ohlašovací tlačítko, postupujte následovně: 

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost Služby LIVE. 

2. Poklepejte na možnost Bezpečnostní upozornění. 

3. Poklepejte na Zapnout tlačítko Ohlásit. 

4. Poklepejte na Hotovo. 

Ohlašovací tlačítko se zobrazí na levé straně obrazovky pro řízení nebo je přidáno mezi tlačítka 

v rychlé nabídce, pokud tuto nabídku již využíváte. 

Tip:Chcete-li vypnout ohlašovací tlačítko, poklepejte na možnost Vypnout tlačítko Ohlásit 

v menu Bezpečnostní upozornění. 
 

Ohlášení nové nebezpečné zóny při cestování 

Pokud chcete během jízdy nahlásit nebezpečnou zónu, postupujte následovně: 

1. Chcete-li zaznamenat pozici nebezpečné zóny, poklepejte na tlačítko Ohlásit zobrazené na 

obrazovce pro řízení nebo v rychlém menu. 

2. Potvrďte, že chcete přidat nebezpečnou zónu. 

Zobrazí se zpráva potvrzující, že bylo vytvořeno hlášení. 
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Ohlášení nové nebezpečné zóny z domova 

Chcete-li ohlásit novou pozici nebezpečné zóny, nemusíte se nacházet v místě jejího výskytu. No-

vou pozici nebezpečné zóny můžete z domova ohlásit následujícím způsobem: 

1. V hlavní nabídce navigačního zařízení poklepejte na možnost Služby LIVE. 

2. Poklepejte na možnost Bezpečnostní upozornění. 

3. Poklepejte na možnost Ohlásit nebezpečnou zónu. 

4. Pomocí kurzoru označte polohu nebezpečné zóny na mapě a poklepejte na možnost Hotovo. 

5. Potvrďte polohu nebezpečné zóny poklepáním na možnost Ano. 

Zobrazí se zpráva potvrzující, že bylo vytvořeno hlášení. 
 

Menu Bezpečnostní upozornění 

Pokud chcete otevřít menu Bezpečnostní upozornění, poklepejte na položku Služby LIVE v hlavní 

nabídce a potom na možnost Bezpečnostní upozornění. 

 

Ohlásit ne-

bezpečnou zónu 
 

Poklepáním na toto tlačítko ohlásíte novou polohu nebezpečné zóny. 

 

Nastavení 

upozornění 
 

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte, kdy budete přijímat upozornění a 

zvuk. 

 

Vypnout 

upozornění 
 

Poklepáním na toto tlačítko vypnete upozornění. 

 

Povolení tlačítka 

Ohlásit 
 

Poklepáním na toto tlačítko aktivujete tlačítko Ohlásit. Tlačítko Ohlásit se 

zobrazí na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce. 

Pokud je ohlašovací tlačítko zobrazeno na obrazovce pro řízení, změní se 

na možnost Vypnout tlačítko Ohlásit. 
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