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Niebezpieczne strefy we Francji 

Informacje o niebezpiecznych strefach 

Od 3 stycznia 2012 r. otrzymywanie ostrzeżeń o lokalizacji fotoradarów stacjonarnych i 

przenośnych w czasie jazdy jest we Francji nielegalne. Aby zachować zgodność z tą zmianą we 

francuskim prawie, lokalizacje fotoradarów wszystkich typów oraz elementy bezpieczeństwa są 

obecnie zgłaszane jako niebezpieczne strefy.  

We Francji usługa Fotoradary TomTom jest znana jako Niebezpieczne strefy TomTom. 

Niebezpieczne strefy mogą obejmować jeden lub więcej fotoradarów lub gamę innych zagrożeń: 

 Konkretne pozycje nie są dostępne, a w zamian, w momencie zbliżania się do strefy, wyświet-

lana jest ikona niebezpiecznej strefy. 

 Długość strefy zależy od typu drogi w danym miejscu i może wynosić 300 m, 2000 m lub 

4000 m. 

 W dowolnej lokalizacji na obszarze strefy może znajdować się jeden lub więcej fotoradarów. 

 Jeśli blisko siebie znajduje się kilka fotoradarów, ostrzeżenia o nich mogą mieć postać jednej 

dłuższej strefy. 

Ważne: Poza granicami Francji wyświetlane są powiadomienia o fotoradarach. We Francji są 

wyświetlane ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach. Po przekroczeniu granicy rodzaj 

wyświetlanych ostrzeżeń ulegnie zmianie. 
 

Ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach 

Ostrzeżenia pojawiają się 15 sekund przed wjazdem do niebezpiecznej strefy. Istnieją trzy sposoby 

ostrzegania: 

 Urządzenie odtwarza dźwięk ostrzeżenia. 

 Odległość od niebezpiecznej strefy jest wyświetlana w widoku z perspektywy kierowcy. Jeśli 

dla danej strefy zgłoszono ograniczenie prędkości, jest ono również wyświetlane w widoku z 

perspektywy kierowcy. Podczas jazdy w niebezpiecznej strefie ostrzeżenie jest cały czas  

wyświetlane w widoku z perspektywy kierowcy. 

 Lokalizacja niebezpiecznej strefy jest pokazywana na mapie. 
 

Niebezpieczne strefy 
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Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń 

Aby zmienić sposób, w jaki urządzenie TomTom ostrzega o niebezpiecznych strefach, dotknij 

przycisku Ustawienia ostrzeżeń. 

 

Możesz wówczas ustawić dźwięk ostrzeżenia. 

1. Dotknij opcji Usługi LIVE w menu głównym. 

2. Dotknij opcji Ostrzeżenia bezpieczeństwa. 

3. Dotknij opcji Ustawienia ostrzeżeń. 

4. Określ, kiedy chcesz otrzymywać ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach. Ostrzeżenia możesz 

odbierać zawsze, nigdy lub gdy przekroczysz prędkość. 

5. Dotknij wybranego dźwięku ostrzeżenia. 

Dźwięk zostanie odtworzony i wyświetli się monit o zatwierdzenie go jako dźwięku ostrzeżenia. 

Dotknij opcji Nie, aby wybrać inny dźwięk. 

6. Dotknij opcji Gotowe, aby zapisać zmiany. 
 

Przycisk zgłoś 

Aby wyświetlić przycisk zgłoś w perspektywie kierowcy, wykonaj następujące czynności: 

1. Dotknij opcji Usługi LIVE w menu głównym. 

2. Dotknij opcji Ostrzeżenia bezpieczeństwa. 

3. Dotknij opcji Włącz przycisk zgłoś. 

4. Dotknij przycisku Gotowe. 

Przycisk zgłoś zostanie wyświetlony z lewej strony ekranu w widoku z perspektywy kierowcy. 

W przypadku używania menu skrótów jest on dodawany do dostępnych przycisków w tym 

menu. 

Wskazówka: aby ukryć przycisk zgłoś, dotknij opcji Wyłącz przycisk zgłoś w menu Ostrzeżenia 

bezpieczeństwa. 
 

Zgłaszanie nowej niebezpiecznej strefy w czasie jazdy 

Aby zgłosić niebezpieczną strefę w czasie jazdy, wykonaj następujące czynności: 

1. Dotknij przycisku Zgłoś, wyświetlanego w widoku z perspektywy kierowcy lub z menu skró-

tów, aby zarejestrować pozycję niebezpiecznej strefy. 

2. Potwierdź, że chcesz dodać niebezpieczną strefę. 

Pojawi się komunikat potwierdzający, że raport został utworzony. 
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Zgłaszanie nowej niebezpiecznej strefy z domu 

Aby zgłosić nową pozycję niebezpiecznej strefy, nie trzeba znajdować się w jej pobliżu. Aby zgłosić 

nową pozycję niebezpiecznej strefy z domu, wykonaj następujące kroki: 

1. Dotknij opcji Usługi LIVE w menu głównym urządzenia nawigacyjnego. 

2. Dotknij opcji Ostrzeżenia bezpieczeństwa. 

3. Dotknij polecenia Zgłoś niebezpieczną strefę. 

4. Użyj kursora do zaznaczenia pozycji niebezpiecznej strefy na mapie, a następnie dotknij opcji 

Gotowe. 

5. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić pozycję niebezpiecznej strefy. 

Pojawi się komunikat potwierdzający, że raport został utworzony. 
 

Menu ostrzeżeń bezpieczeństwa 

Aby otworzyć menu Ostrzeżenia bezpieczeństwa, dotknij opcji Usługi LIVE w menu głównym, a 

następnie dotknij opcji Ostrzeżenia bezpieczeństwa. 

 

Zgłoś niebezpiec-

zną strefę 
 

Dotknij tego przycisku, aby zgłosić nową pozycję niebezpiecznej strefy. 

 

Ustawienia os-

trzeżeń 
 

Dotknij tego przycisku, aby określić, kiedy chcesz odbierać ostrzeżenia, 

oraz ustawić jego dźwięk. 

 

Wyłącz ostrzeżenia 
 

Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć ostrzeżenia. 

 

Włącz przycisk 

zgłoś 
 

Dotknij tego przycisku, aby włączyć przycisk zgłoś. Przycisk zgłoś 

wyświetlany jest w widoku z perspektywy kierowcy lub w menu skrótów. 

Jeśli przycisk zgłoś jest widoczny w widoku perspektywy kierowcy, 

przycisk zmienia się na Wyłącz przycisk zgłoś. 
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