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Bīstamās zonas Francijā 

Par bīstamajām zonām 

Braucot ar automašīnu Francijā, no 2012. gada 3. janvāra ir nelikumīgi saņemt brīdinājumus par 

stacionāro vai pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietām. Lai nodrošinātu atbilstību šīm Fran-

cijas tiesību aktu izmaiņām, tagad par visu veidu ātruma kameru atrašanās vietām un ar drošību 

saistītajām funkcijām tiek ziņots kā par bīstamajām zonām.  

Francijā TomTom ātruma kameru pakalpojums ir pazīstams ar nosaukumu TomTom bīstamās 

zonas. 

Bīstamās zonas var ietvert vienu vai vairākas ātruma kameras vai virkni citu braukšanas risku. 

 Konkrētas atrašanās vietas nav pieejamas, un tā vietā, tuvojoties zonai, tiek parādīta bīstamās 

zonas ikona. 

 Zonas garums ir atkarīgs no ceļa tipa konkrētajā atrašanās vietā, un tas var būt 300 m, 2000 m 

vai 4000 m. 

 Viena vai vairākas ātruma kameras, ja tādas uzstādītas, var atrasties jebkurā vietā šīs zonas 

robežās. 

 Ja vairākas kameras atrodas tuvu viena otrai, brīdinājumi var būt apvienoti vienā garākā zonā. 

Svarīgi! Ārpus Francijas tu saņemsi brīdinājumus par ātruma kamerām. Francijā tu saņemsi 

brīdinājumus par bīstamajām zonām. Šķērsojot robežu, saņemtā brīdinājuma veids mainās. 
 

Brīdinājumi par bīstamajām zonām 

Brīdinājumi parādās 15 sekundes pirms bīstamās zonas sasniegšanas. Ierīce tevi brīdina trijos 

veidos: 

 Tava ierīce atskaņo brīdinājuma skaņu. 

 Attālums līdz bīstamajai zonai redzams maršruta attēlojumā. Ja ir zināms ātruma ierobežojums 

attiecīgajā zonā, maršruta attēlojumā ir redzams arī ātrums. Braucot pa bīstamo zonu, 

brīdinājums paliek redzams maršruta attēlojumā. 

 Bīstamās zonas atrašanās vieta ir redzama kartē. 
 

Brīdināšanas veida mainīšana 

Lai mainītu veidu, kā TomTom brīdina par bīstamajām zonām, pieskaries opcijai Brīdinājumu ies-

tatījumi. 

 

Bīstamās zonas 
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Pēc tam vari iestatīt brīdinājuma signāla atskaņošanu. 

1. Galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai LIVE pakalpojumi. 

2. Pieskaries opcijai Drošības brīdinājumi. 

3. Pieskaries opcijai Brīdinājumu iestatījumi. 

4. Atlasi, kad saņemt brīdinājumus par bīstamajām zonām. Vari izvēlēties brīdinājumus saņemt 

vienmēr, nesaņemt nekad vai saņemt tikai tad, kad pārsniegts atļautais ātrums. 

5. Pieskaries skaņas signālam, kas jāizmanto brīdinājumam. 

Brīdinājuma signāls tiek atskaņots, un jāapstiprina, vai vēlies izmantot šo brīdinājuma signālu. 

Pieskaries opcijai Nē, lai izvēlētos citu signālu. 

6. Pieskaries opcijai Pabeigts, lai saglabātu izmaiņas. 
 

Ziņošanas poga 

Lai maršruta attēlojumā būtu redzama ziņošanas poga, rīkojies šādi: 

1. Galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai LIVE pakalpojumi. 

2. Pieskaries opcijai Drošības brīdinājumi. 

3. Pieskaries Ieslēgt ziņošanas pogu. 

4. Pieskaries opcijai Pabeigts. 

Ziņošanas poga tiek rādīta maršruta attēlojuma kreisajā pusē vai arī, ja ir atvērta ātrās 

piekļuves izvēlne, tā tiek pievienota pogām, kas ir pieejamas ātrās piekļuves izvēlnē. 

Padoms. Lai slēptu ziņošanas pogu, pieskaries opcijai Izslēgt ziņošanas pogu izvēlnē Drošības 

brīdinājumi. 
 

Ziņošana par jaunu bīstamo zonu brauciena laikā 

Lai brauciena laikā ziņotu par bīstamo zonu, rīkojies šādi. 

1. Maršruta attēlojumā vai ātrās piekļuves izvēlnē pieskaries ziņošanas pogai, lai reģistrētu 

bīstamās zonas atrašanās vietu. 

2. Apstiprini, ka vēlies pievienot bīstamo zonu. 

Parādās ziņojums, kas apstiprina ziņojuma izveidošanu. 
 

Ziņošana par jaunu bīstamo zonu no mājām 

Lai ziņotu par jaunas bīstamās zonas atrašanās vietu, nav jāatrodas šajā vietā. Lai ziņotu par jaunas 

bīstamās zonas atrašanās vietu no mājām, rīkojies šādi. 

1. Navigācijas ierīces galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai LIVE pakalpojumi. 

2. Pieskaries opcijai Drošības brīdinājumi. 

3. Pieskaries opcijai Ziņot par bīstamo zonu. 

4. Ar kursoru atzīmē bīstamās zonas atrašanās vietu kartē un pēc tam pieskaries opcijai Pabeigts. 

5. Pieskaries opcijai Jā, lai apstiprinātu bīstamās zonas atrašanās vietu. 
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Parādās ziņojums, kas apstiprina jūsu ziņojuma izveidošanu. 
 

Drošības brīdinājumu izvēlne 

Lai atvērtu drošības brīdinājumu izvēlni, galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai LIVE pakalpojumi un 

pēc tam pieskaries opcijai Drošības brīdinājumi. 

 

Ziņot par bīstamo 

zonu 
 

Pieskaries šai pogai, lai ziņotu par jaunu bīstamās zonas atrašanās vietu. 

 

Brīdinājumu ies-

tatījumi 
 

Pieskaries šai pogai, lai iestatītu, kad saņemt brīdinājumus, un skaņas 

signālu. 

 

Izslēgt brīdināju-

mus 
 

Pieskaries šai pogai, lai izslēgtu brīdinājumus. 

 

Ieslēgt ziņošanas 

pogu 
 

Pieskaries šai pogai, lai aktivizētu ziņošanas pogu. Ziņošanas poga ir 

redzama maršruta attēlojumā vai ātrās piekļuves izvēlnē. 

Ja ziņošanas poga ir redzama maršruta attēlojumā, šī poga nomainās ar 

opciju Izslēgt ziņošanas pogu. 
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