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Vaaravyöhykkeet Ranskassa 

Tietoja vaaravyöhykkeistä 

3.1.2012 lähtien kiinteiden tai siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijaintivaroitusten 

vastaanottaminen ajon aikana on laitonta Ranskassa. Tämän Ranskan lain noudattamiseksi 

kaikentyyppisten nopeusvalvontakameroiden sijainnit ja turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet 

ilmoitetaan nyt vaaravyöhykkeinä.  

Ranskassa TomTom-nopeusvalvontakamerat-palvelu tunnetaan nimellä TomTomin Vaaravyöhyk-

keet. 

Vaaravyöhykkeet voivat sisältää nopeusvalvontakameroita tai muita ajouhkia: 

 Tarkat sijainnit eivät ole saatavissa, ja niiden sijasta näet vaaravyöhykekuvakkeen, kun lähestyt 

vyöhykettä. 

 Vyöhykkeen pituus määräytyy nykyisen sijainnin tietyypin mukaan, vaihtoehdot ovat 300 m / 

2000 m / 4000 m. 

 Nopeusvalvontakameroita voi olla missä tahansa vyöhykkeen alueella. 

 Jos lähekkäin on useita kameroita, varoitukset voidaan yhdistää yhdeksi pidemmäksi vyöhyk-

keeksi. 

Tärkeää: Ranskan ulkopuolella saat varoitukset nopeusvalvontakameroista. Ranskassa saat varoi-

tuksia vaaravyöhykkeistä. Kun ylität rajan, saamasi varoituksen tyyppi muuttuu. 
 

Vaaravyöhykevaroitukset 

Saat varoituksen 15 sekuntia ennen kuin saavut vaaravyöhykkeelle. Sinua varoitetaan kolmella 

tavalla: 

 Laite toistaa varoitusäänen. 

 Etäisyys vaaravyöhykkeeseen näkyy ajonäkymässä. Jos vyöhykkeen nopeusrajoitus on tiedos-

sa, myös nopeus näkyy ajonäkymässä. Kun ajat vaaravyöhykkeellä, varoitus näkyy 

ajonäkymässä. 

 Vaaravyöhykkeen sijainti näkyy kartassa. 
 

Varoitustavan muuttaminen 

Jos haluat muuttaa tapaa, jolla TomTom varoittaa vaaravyöhykkeistä, napauta Varoitusasetukset-

painiketta. 

 

Vaaravyöhykkeet 
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Sen jälkeen voit muuttaa varoitusääntä. 

1. Valitse päävalikosta LIVE-palvelut. 

2. Valitse Turvallisuusvaroitukset 

3. Valitse Varoitusasetukset. 

4. Valitse, milloin haluat varoituksia vaaravyöhykkeistä. Voit valita, että saat varoituksen aina, että 

et saa varoitusta koskaan tai että saat varoituksen ainoastaan ajaessasi ylinopeutta. 

5. Napauta ääntä, jota haluat käyttää varoituksena. 

Laite toistaa varoitusäänen ja kysyy, haluatko vahvistaa kyseisen varoitusäänen. Valitse Ei, jos 

haluat valita jonkin toisen äänen. 

6. Tallenna muutokset valitsemalla Valmis. 
 

Raporttipainike 

Jos haluat näyttää raporttipainikkeen ajonäkymässä, toimi seuraavasti: 

1. Valitse päävalikosta LIVE-palvelut. 

2. Valitse Turvallisuusvaroitukset. 

3. Valitse Raporttipainike käyttöön 

4. Valitse Valmis. 

Raporttipainike näkyy ajonäkymän vasemmalla puolella. Jos käytät pikavalikkkoa, painike 

lisätään pikavalikon painikkeisiin. 

Vihje: voit piilottaa raporttipainikkeen valitsemalla Raporttipainike pois Turvallisuusvaroi-

tukset-valikosta. 
 

Uuden vaaravyöhykkeen ilmoittaminen tien päällä 

Voit raportoida vaaravyöhykkeen matkan varrelta seuraavasti: 

1. Tallenna vaaravyöhykkeen sijainti napauttamalla ajonäkymässä tai pikavalikossa näkyvää  

raporttipainiketta. 

2. Vahvista, että haluat lisätä vaaravyöhykkeen. 

Näyttöön tulee ilmoitus, että raportti on luotu. 
 

Uuden vaaravyöhykkeen ilmoittaminen kotona 

Sinun ei tarvitse olla vaaravyöhykkeen sijainnissa, jotta voit ilmoittaa uuden sijainnin. Voit ilmoittaa 

uuden vaaravyöhykkeen sijainnin kotonasi seuraavasti: 

1. Valitse navigaattorin päävalikosta LIVE-palvelut. 

2. Valitse Turvallisuusvaroitukset 

3. Valitse Ilmoita vaaravyöhyke. 

4. Merkitse vaaravyöhykkeen sijainti karttaan kohdistimen avulla ja valitse Valmis. 

5. Vahvista vaaravyöhykkeen sijainti valitsemalla Kyllä. 
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Näyttöön tulee ilmoitus, että raportti on luotu. 
 

Turvallisuusvaroitukset-valikko 

Voit avata Turvallisuusvaroitukset-valikon valitsemalla päävalikosta LIVE-palvelut ja valitsemalla 

sitten Turvallisuusvaroitukset. 

 

Ilmoita 

vaaravyöhyke 
 

Napauta tätä painiketta, jos haluat ilmoittaa uuden vaaravyöhykkeen si-

jainnin. 

 

Varoitusasetukset 
 

Napauttamalla tätä painiketta voit määrittää, milloin saat varoituksia, sekä 

äänen. 

 

Varoitukset pois 
 

Napauta tätä painiketta, jos haluat poistaa varoitukset käytöstä. 

 

Raporttipainike 

käyttöön 
 

Napauta tätä painiketta, jos haluat ottaa raporttipainikkeen käyttöön. 

Raporttipainike näkyy ajonäkymässä tai pikavalikossa. 

Kun raporttipainike näkyy ajonäkymässä, tämä painike vaihtuu Raport-

tipainike pois -painikkeeksi. 
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