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Rizikové zóny vo Francúzsku 

Čo sú rizikové zóny 

Od 3. januára 2012 je pri jazde vo Francúzsku nezákonné prijímať upozornenia o polohách 

pevných alebo mobilných rýchlostných radarov. Aby sme zabezpečili kompatibilitu s touto 

zmenou vo francúzskych zákonoch, všetky typy polôh rýchlostných radarov a funkcie týkajúce sa 

bezpečnosti sa teraz nahlasujú ako rizikové zóny.  

Vo Francúzsku sa služba Rýchlostné radary TomTom označuje názvom Rizikové zóny TomTom. 

Rizikové zóny môžu obsahovať informácie o jednom alebo viacerých rýchlostných radaroch alebo 

množstve iných rizík počas jazdy: 

 Konkrétne polohy nie sú dostupné a namiesto toho sa pri dosiahnutí zóny zobrazí ikona riziko-

vej zóny. 

 Dĺžka zóny závisí od typu cesty v aktuálnej polohe a môže mať 300 m, 2000 m alebo 4000 m. 

 Poloha jedného alebo viacerých rýchlostných radarov, pokiaľ sa tam nejaké nachádzajú, môže 

byť na ktoromkoľvek mieste v rámci danej zóny. 

 Ak sa nachádza niekoľko radarov blízko seba, upozornenia môžu byť zlúčené do jednej dlhšej 

zóny. 

Dôležité: Mimo územia Francúzska budete dostávať upozornenia na rýchlostné radary. Na území 

Francúzska budete dostávať upozornenia na rizikové zóny. Keď prejdete hranicu, zmení sa typ 

upozornení, ktoré budete dostávať. 
 

Upozornenia na rizikové zóny 

Upozornenia dostanete 15 sekúnd pred dosiahnutím rizikovej zóny. Budete upozornení troma 

spôsobmi: 

 Zariadenie prehrá výstražný zvuk. 

 V Zobrazení počas jazdy sa zobrazí vaša vzdialenosť od rizikovej zóny. Ak je pre danú zónu 

známy rýchlostný limit, v zobrazení počas jazdy sa zobrazí aj táto rýchlosť. Počas jazdy v 

rizikovej zóne sa v Zobrazení počas jazdy naďalej zobrazuje upozornenie. 

 Na mape sa zobrazí miesto rizikovej zóny. 
 

Rizikové zóny 
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Zmena spôsobu upozornenia 

Ak chcete zmeniť spôsob, ako zariadenie TomTom upozorňuje na rizikové zóny, poklepte na tlačid-

lo Nastavenia upozornení. 

 

Potom môžete nastaviť prehrávaný výstražný zvuk. 

1. V hlavnom menu poklepte na tlačidlo Služby LIVE. 

2. Poklepte na Bezpečnostné upozornenia. 

3. Poklepte na Nastavenia upozornení. 

4. Vyberte si, kedy chcete dostávať upozornenia na rizikové zóny. Môžete si vybrať, či chcete 

dostávať upozornenia vždy, nikdy alebo len vtedy, keď prekročíte povolenú rýchlosť. 

5. Poklepte na zvuk, ktorý chcete použiť na upozornenie. 

Prehrá sa výstražný zvuk a zobrazí výzva na potvrdenie, či chcete použiť tento výstražný zvuk. 

Ak chcete vybrať iný zvuk, poklepte na tlačidlo Nie. 

6. Poklepaním na položku Hotovo uložíte vykonané zmeny. 
 

tlačidlo Ohlásiť 

Ak chcete zobraziť tlačidlo Ohlásiť v zobrazení počas jazdy, postupujte nasledovne: 

1. V hlavnom menu poklepte na tlačidlo Služby LIVE. 

2. Poklepte na tlačidlo Bezpečnostné upozornenia. 

3. Poklepte na Zapnúť tlačidlo Ohlásiť. 

4. Poklepte na Hotovo. 

Tlačidlo Ohlásiť sa zobrazí v ľavej časti zobrazenia počas jazdy alebo, ak už používate stručné 

menu, sa pridá k aktívnym tlačidlám v stručnom menu. 

Tip: Ak chcete skryť tlačidlo Ohlásiť, poklepte na Vypnúť tlačidlo Ohlásiť v menu 

Bezpečnostné upozornenia. 
 

Nahlásenie novej rizikovej zóny počas jazdy 

Ak chcete počas jazdy nahlásiť rizikovú zónu, postupujte takto: 

1. Poklepaním na tlačidlo Ohlásiť v Zobrazení počas jazdy alebo v stručnom menu zaznamenajte 

polohu rizikovej zóny. 

2. Potvrďte, že chcete pridať rizikovú zónu. 

Zobrazí sa správa s potvrdením, že hlásenie bolo vytvorené. 
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Nahlásenie novej rizikovej zóny z domu 

Nemusíte byť na mieste, kde sa nachádza riziková zóna, ak chcete nahlásiť jej polohu. Ak chcete 

nahlásiť polohu novej rizikovej zóny z domu, postupujte takto: 

1. V hlavnom menu navigačného zariadenia poklepte na tlačidlo Služby LIVE. 

2. Poklepte na Bezpečnostné upozornenia. 

3. Poklepte na tlačidlo Nahlásiť rizikovú zónu. 

4. Kurzorom označte miesto rizikovej zóny na mape a potom poklepte na tlačidlo Hotovo. 

5. Poklepaním na tlačidlo Áno potvrdíte miesto rizikovej zóny. 

Zobrazí sa správa s potvrdením, že hlásenie bolo vytvorené. 
 

Menu Bezpečnostné upozornenia 

Poklepaním na tlačidlo Služby LIVE v hlavnom menu a potom na tlačidlo Bezpečnostné 

upozornenia otvorte menu Bezpečnostné upozornenia. 

 

Nahlásiť rizikovú 

zónu 
 

Poklepaním na toto tlačidlo nahlásite polohu novej rizikovej zóny. 

 

Nastavenia 

upozornení 
 

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte, kedy budete dostávať upozornenia, 

ako aj zvuk pre tieto upozornenia. 

 

Vypnúť 

upozornenia 
 

Poklepaním na toto tlačidlo upozornenia vypnete. 

 

Zapnúť tlačidlo 

Ohlásiť 
 

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete tlačidlo Ohlásiť. Tlačidlo Ohlásiť sa 

ukáže v zobrazení počas jazdy alebo v stručnom menu. 

Po zobrazení tlačidla ohlásenia v Zobrazení počas jazdy sa toto tlačidlo 

zmení na tlačidlo Vypnúť tlačidlo Ohlásiť. 
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