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Farozoner i Frankrike 

Om farozoner 

Sedan den 3 januari har det varit olagligt att ta emot varningar om platser för fasta kameror eller 

mobilkameror när du kör i Frankrike. För att uppfylla kraven i den franska lagändringen rapporteras 

nu alla typer av platser för fartkameror och säkerhetsrelaterade funktioner som farozoner.  

I Frankrike kallas tjänsten TomTom Fartkameror TomTom Farozoner. 

Farozoner kan innehålla en eller flera fartkameror eller ett antal andra risker vid körning: 

 Specifika platser är inte tillgängliga och en farozonsikon visas istället när du närmar dig zonen. 

 Hur långt zonen sträcker sig beror på den aktuella platsens vägtyp och kan vara 300, 2 000 

eller 4 000 m. 

 Platsen för en eller flera eventuella fartkameror, kan vara vilken plats som helst inom zonen. 

 Om det finns flera kameror tätt inpå varandra kan varningarna slås samman till en enda lång 

zon. 

Viktigt: Du får varningar om fartkameror utanför Frankrike. I Frankrike får du varningar om fa-

rozoner. När du kör över gränsen får du en annan typ av varningar. 
 

Varningar om farozoner 

Varningar visas 15 sekunder innan du kommer till en farozon. Du varnas på tre sätt: 

 Enheten spelar upp ett varningsljud. 

 Ditt avstånd till farozonen visas i körvyn. Om en hastighetsbegränsning är känd för området 

visas hastigheten även i körvyn. När du kör i en farozon visas varningen fortfarande i körvyn. 

 Platsen för farozonen visas på kartan. 
 

Ändra det sätt du varnas på 

Om du vill ändra sätter som TomTom varnar dig om farozoner, tryck på Varningsinställningar. 

 

Du kan sedan ställa in varningsljudet som spelas upp. 

1. Tryck på LIVE-tjänster i huvudmenyn. 

2. Tryck på Säkerhetsvarningar. 

Farozoner 
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3. Tryck på Varningsinställningar. 

4. Välj när du vill få en varning om farozoner. Du kan välja att alltid få en varning, aldrig får en 

varning eller endast få en varning om du kör för fort. 

5. Tryck på det ljud som du vill använda för en varning.  

Varningsljudet spelas och du uppmanas att bekräfta att du vill ha det här varningsljudet. Tryck 

på Nej för att välja ett annat ljud 

6. Tryck på Klar för att spara dina ändringar. 
 

Rapportknapp 

Gör på följande sätt om du vill visa rapportknappen i körvyn: 

1. Tryck på LIVE-tjänster i huvudmenyn. 

2. Tryck på Säkerhetsvarningar. 

3. Tryck på Aktivera rapportknapp. 

4. Tryck på Klar. 

Rapportknappen visas till vänster i körvyn eller bland de tillgängliga knapparna i snabbmenyn 

om du redan använder den. 

Tips Om du vill dölja rapportknappen, tryck på Avaktivera rapportknapp på menyn Säker-

hetsvarningar. 
 

Rapportera en ny farozon när du är på väg 

Om du vill rapportera en farozon när du är på resa gör du följande: 

1. Tryck på rapportknappen som visas i körvyn eller på snabbmenyn för att registrera platsen för 

farozonen. 

2. Bekräfta att du vill lägga till en farozon. 

Ett meddelande visas som bekräftar att rapporten har skapats. 
 

Rapportera en ny farozon hemifrån 

Du behöver inte vara på platsen för en farozon för att rapportera en ny plats. Om du vill rapportera 

en ny plats för en farozon hemifrån gör du följande: 

1. Tryck på LIVE-tjänster på huvudmenyn på din navigeringsenhet. 

2. Tryck på Säkerhetsvarningar. 

3. Tryck på Rapportera en farozon. 

4. Använd markören för att markera platsen för en farozon på kartan, tryck sedan på Klar. 

5. Tryck på Ja för att bekräfta farozonens placering. 

Ett meddelande visas som bekräftar att rapporten har skapats. 
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Menyn Säkerhetsvarningar 

Om du vill öppna menyn Säkerhetsvarningar, tryck på LIVE-tjänster på huvudmenyn och tryck 

sedan på Säkerhetsvarningar. 

 

Rapportera farozon 
 

Tryck på den här knappen för att rapportera en ny plats för en farozon. 

 

Varning-

sinställningar 
 

Tryck på den här knappen för att ställa in när du får varningar och ljudet. 

 

Inaktivera 

varningar 
 

Tryck på den här knappen om du vill inaktivera varningar. 

 

Aktivera rap-

portknapp 
 

Tryck på den här knappen för att aktivera rapportknappen. Rapportknap-

pen visas i körvyn eller i snabbmenyn. 

När rapportknappen visas i körvyn ändras denna knapp till Avaktivera 

rapportknapp. 
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