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Før du går i gang

Slå på
Følg instruksjonene i begynnelsen av denne bruksanvisningen for å dokke din 
TomTom bilstereoen. Din TomTom kan også benyttes uten å dokke den i din 
bilstereo. Et monteringssett er tilgjengelig sammen med tilbehør så du kan 
bruke din TomTom i andre biler.

Det første gangen du slår på TomTom kan den bruke inntil 20 sekunder på å 
starte. For å slå av TomTom, trykk inn På-/Av-knappen og hold den inne i 2 
sekunder.

Oppsett
For å stille inn din navigasjonsenhet, må du svare på noen spørsmål ved å 
peke på skjermen.

Viktig: Vær omhyggelig med å velge riktig språk, ettersom språket du velger 
vil bli brukt i alle menyer og skriftlige instruksjoenr.

Problemløsning
Sørg alltid for at du bruker nyeste versjon av TomTom programmet på din 
TomTom. Du kan oppdater programmet ved å bruke TomTom HOME.

Har du problemer med å slå på din TomTom, prøv å tilbakestille din TomTom.

For å restarte din TomTom, bruk en utrettet binders, el. for å trykke  på restart-
knappen. Tilbakestillingsknappen finnes bak på din TomTom. Slå deretter på 
TomTom.

Ta vare på din TomTom
Forlat aldri din TomTom eller tilbehøret innen synsvidde når du går fra bilen; 
det kan tiltrekke seg tyver.

Du kan angi et passord for din TomTom som må tastes inn hver gang du 
starter TomTom.
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Det er viktig å ta vare på din TomTom.

• Din TomTom er ikke beregnet for ekstreme temperaturer, det kan forårsake 
varige skader.

• Bakdekselet på TomTom må ikke åpnes under noen omstendigheter. Det 
kan være farlig, og det opphever også garantien.

• Rengjør skjermen på TomTom med en fuktig klut. Flytende 
rengjøringsmidler må ikke benyttes.

Lyssensor
Din TomTom bruker en lyssensensor for å  bestemme lysstyrken på 
bakgrunnen, og du kan automatisk tilpasse lysstyrken på skjermen ved å skifte 
til nattvisning. 

For å bruke lyssensoren for å foreta disse endringene, pek på Lysstyrkevalg i 
preferansemenyen. Du kan deretter velge mellom disse tre mulighetene:

• Reduser lysstyrken når det er mørkt

• Skift til nattvisning når det er mørkt

Koble nattvisning til frontlykter
Dersom du velger Koble nattvisning til frontlykter i innstillingene på din 
bilstereo, vil TomTom skifte til nattvisning når du slår på bilens frontlykter. Se 
bruksanvisningen for din bilstereo for informasjon om innstillingene.
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Kjørevisning Når TomTom starter opp, vises kjørevisningen sammen med detaljert 
informasjon om posisjonen din.

Pek på midten av skjermen når som helst for å åpne hovedmenyen.

Merk: Kjørevisning vises i svart-hvitt inntil TomTom lokaliserer din 
nåværende posisjon.

APek på + og - for å zoome inn og ut.

BHurtigmeny - slå denne på i Preferansemenyen.

CDin nåværende posisjon.

DNavnet på neste viktige vei eller veiskilt-informasjon, hvis relevant.

ETrafikkstolpe - trafikkinformasjon er tilgjengelig enten via stereoen ved å 
bruke RDS-TMC eller fra TomTom Trafikk. TomTom Trafikk krever en 
Bluetooth®-aktivert mobiltelefon. For mer informasjon om hvordan du 
abonnerer på og mottar TomTom Trafikk, gå til tomtom.com/services.

For å sette opp Trafikkinformasjon, pek på TomTom Trafikk i 
hovedmenyen.

FNavigeringsinstruksjon for veien foran.

Pek på dette området for å gjenta den siste taleinstruksjonen og for å endre 
volumet.

GNavnet på gaten du befinner deg i.

H Informasjon om reisen din, slik som reisetid, gjenværende distanse og 
ankomsttid.

For å endre informasjonen som vises, pek på Statuslinjepreferanser i 
Preferansemenyen.

IGPS-signalstyrke.
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Den første turen Det er lett å planlegge den første turen med din TomTom. Følg trinnene 
nedenfor for å planlegge den første reiseruten din.

Viktig: Du bør alltid planlegge reisen før du begynner å kjøre. Det er farlig (og 
ulovlig) å planlegge en rute mens du kjører.

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

Merk: Knappene på din TomTom vises i fulle farger med mindre en knapp for 
tiden er utilgjengelig. F.eks. er ikke knappen kalt Finn alternativ... i 
hovedmenyen tilgjengelig før du har planlagt en rute.

2. Pek på Nagiver til...

3. Pek på Adresser.

Du kan velge mellom følgende alternativer når du angir en adresse:
• Bysentrum - pek på denne knappen for å stille inn reisemålet ditt som 

sentrum i en by eller tettsted.
• Gate og husnummer - pek på denne knappen for å angi nøyaktig adresse 

som ditt reisemål.
• Postnummer - pek på denne knappen for å legge inn et postnummer som 

reisemål.

Merk: Du kan taste inn postnummer for ethvert land. I Storbritannia og 
Nederland er postnummerne detaljerte nok til å identifisere et hus. I andre 
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land kan du taste inn et postnummer for å identifisere en by eller et område. 
Du må da taste inn gatenavn og husnummer.

• Kryss - pek på denne knappen for å finne et punkt hvor to veier møtes.
• Talt adresse - pek på denne knappen for å bestemme reisemålet ved å si 

adressen muntlig til din TomTom.

I dette eksempelet vil vi taste inne en nøyaktig adresse.

4. Pek på gate- og husnummer.

Merk: Når du planlegger en reise for første gang, ber TomTom deg om å velge 
land. Ditt valg lagres og brukes til alle ruter du planlegger.

Du kan endre denne innstillingen når som helst ved å peke på landets flagg.

Merk: Opplesing av innlest adresse støttes ikke av alle kart og for alle språk.

5. Begynn å taste inn navnet på byen du vil reise til.

Etter hvert som du skriver, vises navnene på de byene som passer til det du 
har skrevet inn. Når ditt reisemål vises på listen, peker du på bynavnet for å 
angi dette som reisemål.

Tips: I stedet for å taste inn navnet, kan du peke på denne knappen 
for å si adressen ved å snakke til din TomTom.

6. Start med å taste inn gatenavnet og velg det når det vises.

På samme måte som for byen, vises navnene på gatene som stemmer 
overens med det du har tastet inn. Når ditt reisemål vises på listen, peker du 
på gatenavnet for å angi dette som reisemål.

7. Angi nå husnummeret for reisemålet ditt og pek deretter på Fullført.
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8. Din TomTom spør deg om du ønsker å ankomme på et spesielt tidspunkt. 
For denne øvelsen, pek på NEI.

TomTom beregner ruten 

9. Når ruten er beregnet, pek på Fullført.

Din TomTom vil øyeblikkelig begynne å vise veien til reisemålet ved bruk av 
både talte instruksjoner og instruksjoner som vises på skjermen.

Ankomsttid
Når du planlegger en rute, spør din TomTom om du ønsker å ankomme på et 
bestemt tidspunkt.

Pek på JA for å angi et foretrukket ankomsttidspunkt.

Din TomTom beregner din ankomsttid, og viser om du vil ankomme til riktig 
tid.

Du kan også bruke denne informasjonen for å finne ut når det er på tide å dra. 
Dersom din TomTom viser at du vil ankomme 30 minutter for tidlig, kan du 
vente 30 minutter med å dra, istedenfor å ankomme for tidlig.

Din ankomsttid blir konstant rekalkulert under reisen. Statuslinjen viser om du 
vil ankomme til riktig tid eller om du kommer til å bli forsinket. Dette vises 
nedenfor:

Du vil ankomme 55 minutter før ankomsttiden du la inn.

Om den estimerte ankomsttiden er mer enn fem minutter før 
tidspunktet du har lagt inn, vises dette i grønt.

Du vil ankomme 3 minutter før ankomsttiden du la inn. 

Dersom den estimerte ankomsttiden er mindre enn fem 
minutter før tidspunktet du har lagt inn, vises dette i gult.

Du vil ankomme 19 minutter for sent.

Dersom den estimerte ankomsttiden er senere enn tidspunktet 
du har lagt inn, vises dette i rødt.
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Hva er de andre navigasjonsalternativene?
Når du peker på Naviger til... kan du angi reisemålet på mange måter, ikke 
bare ved å taste inn adressen. De andre alternativene ser du her:

statuslinje-
preferanser

Pek på Statuslinjepreferanser i Preferansemenyen for å aktivere eller 
deaktivere ankomsttidspunkt-meldinger.

Velg ønsket alternativ i den første menyskjermen, og pek deretter på 
Fullført.

For å aktivere ankomsttidspunkt-meldinger, velg Vis spillerom til 
ankomsttidspunkt.

Hjem

Pek på denne knappen for å navigere hjem.

Du vil trolig bruke denne knappen mer enn noen annen.

Favoritt

Pek på denne knappen for å velge en favoritt som ditt reisemål.

Adresse

Pek på denne knappen for å legge inn en adresse som ditt reisemål.

Nylig besøkt 
reisemål

Pek på denne knappen for å velge ditt reisemål fra en liste over steder du 
nylig har brukt som reisemål.

Inter-
essepunkt

Pek på denne knappen for å navigere til et interessepunkt (POI). 

Punkt på 
kartet

Pek på denne knappen for å velge et punkt på kartet som ditt reisemål ved 
hjelp av en kartsøker.

Breddegrad 
og 

lengdegrad

Pek på denne knappen for å legge inn et reisemål ved hjelp av bredde- og 
lengdegrader.

2 31 2
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Planlegge en rute på forhånd
Du kan også bruke din TomTom til å planlegge reiser på forhånd ved å velge 
både ditt startpunkt og ditt reisemål. Du kan, for eksempel, gjøre følgende:

• Finne ut før du starter hvor lang tid en reise vil ta deg.

• Sjekke ruten for turen du planlegger.

• Sjekke en rute for noen som kommer for å besøke deg, slik at du kan forklare 
dem veien.

For å planlegge en rute på forhånd, følg disse trinnene:

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

2. Pek på pilknappen for å gå til neste menyskjerm, og pek på Planlegg rute.

3. Velg startpunktet for reisen din på samme måte som du ville valgt reisemål.

4. Sett reisemålet for din reise.

5. Velg hvilken type rute som skal planlegges. 
• Raskeste rute - ruten som tar minst tid.
• Korteste rute - den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er 

ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går 
gjennom byer eller tettsteder.

• Unngå motorveier - en rute som unngår motorveier.
• Gangrute - en ruten som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen 

til fots.
• Sykkelrute - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne 

strekningen.
• Begrenset hastighet - en rute for kjøretøy som kun kan kjøre i en 

begrenset hastighet. Du må spesifisere maksimum hastighet.

6. Din TomTom planlegger ruten mellom de to stedene du har valgt.

Mer informasjon om en rute
Du får tilgang til disse valgene for ruten du planla sist ved å trykke Vis rute i 
hovedmenyen eller  Detaljer-knappen på rutesammendrag skjermen.

TomTom 
Venn

Pek på denne knappen å navigere til sist kjente posisjon for en TomTom 
Venn. Ikke glem at din venn kan forflytte seg før du når ham eller henne.

Sist dokket

Pek på denne knappen for å velge den sist registrerte posisjonen hvor din 
TomTom navigasjonsenhet ble dokket som ditt reisemål.

Planlegg rute
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Du kan også velge fra følgende alternativer:

Vis som tekst

Pek på denne knappen for en liste over alle nødvendige avsvinginger langs 
ruten.

Dette er veldig nyttig, dersom du skal forklare ruten til noen andre.

Vis som 
bilder

Pek på denne knappen for å se alle nødvendige avkjøringer langs ruten. Pek 
på høyre- og venstrepilen for å flytte deg fremover og bakover i den 
planlagte ruten.

Pek på skjermen for å slå av 3D-displayet og se kartet ovenfra.

Vis som rute 
på kart

Pek på denne knappen for å se en oversikt over ruten ved hjelp av en 
kartsøker.

Vis rutedemo

Pek på denne knappen for å se en demonstrasjon av ruten. Du kan avbryte 
denne demonstrasjonen når som helst ved å berøre skjermen.

Vis ruteopp-
summering

Pek på denne knappen for å åpne rutesammendragsskjermen.
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Finn alternative ruter Etter at du har planlagt en rute, kan det hende at du ønsker å endre noe ved 
ruten, uten å forandre reisemålet.

Hvorfor forandre ruten?
Kanskje på gunn av en av disse årsakene:

• Du kan se veiproblemer eller en lang kø foran deg.

• Du ønsker å reise via et spesielt sted for å hente noe, stoppe for lunsj eller 
fylle bensin.

• Du ønsker å unngå et vanskelig kryss eller en vei du ikke liker.

Finn 
alternativ ...

Pek på Finn alternativ... i Hovemenyen for å endre en rute som er under 
planlegging nå.

Pek deretter på et av alternativene under.

Kalkuler 
alternativ

Pek på denne knappen for å kalkulere et alternativ til ruten som allerede er 
planlagt.

Din TomTom vil søke etter en annen rute fra der du befinner deg nå til 
reisemålet.

Dersom du finner ut at du likevel vil bruke den originale ruten, pek på 
rekalkuler opprinnelig.

Hvorfor må jeg gjøre dette?

Bortsett fra veier i nærheten av der du befinner deg og i nærheten av ditt 
reisemål, vil den nye ruten benytte helt forskjellige veier for å nå reisemålet. 
Dette er en enkel måte å kalkulere en helt forskjellig rute på. 

Unngå 
veiproblemer

Pek på denne knappen dersom du ser veiproblemer eller kø på veien foran 
deg. Du må da velge hvor mye av ruten foran deg du ønsker å unngå.

Velg fra alternativene: 100m, 500m, 2000m, 5000m. Din TomTom vil 
rekalkulere ruten din, slik at du unngår den delen av ruten du har valgt bort.

Ikke glem at så snart en ny rute er kalkulert, kan det hende du må ta av fra 
den veien du kjører på ganske snart.

Dersom veisperringen plutselig fjernes, pek på Reklakuler opprinnelig  for 
å gå tilbake til din opprinnelige rute.
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 Reis via ...

Pek på denne knappen for å endre din rute slik at den passerer forbi et 
spesielt sted, kanskje for å plukke opp noen underveis.

Du velger steder du ønsker å besøke på veien til reisemålet. Så du kan 
velge for alle de samme alternativene, for eksempel Adresse, Favoritt, 
Interessepunkt og Punkt på kartet.

Din TomTom vil kalkulere en ny rute til ditt reisemål som går via de stedene 
du velger. Til forskjell fra ditt endelig bestemmelsessted, gir ikke din 
TomTom beskjed når du kjører forbi dette stedet.

Ved bruk av denne kanppen, kan du kun reise via ett sted. Hvis du vil kjøre 
via flere steder, bruk da en reiseruteplanlegger.

Rekalkuler 
opprinnelig

Pek på denne knappen for å gå tilbake til opprinnelig rute uten avvik for å 
unngå veisperringer eller for reising via spesielle steder.

Unngå deler 
av ruten

Pek på denne knappen for å unngå en del av ruten. Bruk denne knappen 
dersom du ser at din planlagte rute inkluderer en vei eller et kryss du ikke 
liker, eller som er kjent for å ha trafikkproblemer.

Du kan deretter velge den veien du ønsker å unngå fra en listen over veier 
langs ruten din.

Minimer for-
sinkelser

Pek på denne knappen for å rekalkulere ruten så den unngår 
trafikkproblemer så godt det lar seg gjøre. Din TomTom vil undersøke om 
det er flere trafikkproblemer langs ruten og tilrettelegge den best mulige 
ruten for å unngå problemer.

Merk: Denne knappen er tilgjengelig kun dersom din enhet mottar 
trafikkinformasjon fra TomTom Trafikk eller RDS-TMC 
(Trafikkmeldingskanalen).
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Menus

Hovedmeny
Pek på skjermen når som helst når TomTom viser Kjørevisning for å åpne 
Hovedmenyen.

• Naviger til ...

Pek på denne knappen for å begynne å planlegge en rute.

• Finn alternativ ...

Pek på denne knappen hvis du ønsker å unngå en del av ruten, reise via en 
bestemt plassering eller beregne en alternativ rute.

• Hjelp meg!

Hjelp meg! gir en lettvinn måte å finne og kontakte nødtjenester og andre 
spesialisttjenester på.

• Mobil-telefon

Denne knappen åpner mobiltelefonmenyen. Du kan for eksempel foreta 
anrop og skrive eller lese meldinger.

• Endre preferanser

Denne knappen åpner Preferansemenyen Du kan endre en god del på 
hvordan TomTom ser ut og oppfører seg. 
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Skjulte knapper og funksjoner

Når du begynner å bruke din TomTom for første gang, vil ikke alle knappene 
bli vist i menyen. 

Mange knapper og noen mer avanserte funksjoner er skjult fordi du ikke 
trenger disse funksjonene så veldig ofte.

For å vise alle knapper og funksjoner, pek på Vis ALLE menyanlternativer i 
Preferansemenyen.

For å skjule disse knappene igjen, pek på Vis færre menyalternativer i 
Preferansemenyen.
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Lyd og stemmer Lyden på din TomTom brukes for elementer slik som:

• Talte instruksjoner

• Håndfrisamtaler

• Varsler

Hvordan kan jeg justere volum?
Det finnes tre måter du kan justere volum på:

• Pek nederst på venstre side av kjøreanvisningen. Siste talte instruksjon blir 
repetert og volum vises.

Flytt på volumknappen for å regulere volumet.

• I Hovedmenyen, pek på Endre preferanser, pek deretter på 
Volumpreferanser.

Pek på Test for å sjekke endringene dine.

• Du kan stille inn din TomTom til å endre volumet automatisk avhengig av 
støynivået i bilen.

Automatisk endring av volumet

Volumprefer-
anser

Din TomTom kan endre volumet automastisk. 

1. I hovedmenyen, pek på Endre preferanser.

2. Pek på Volumpreferanser.

3. Velg Knytt volumet til bilens hastighet.

4. Pek på Fullført.
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Velg en stemme

Stemmepref-
eranser

Du kan endre stemmen som brukes av din TomTom ved å peke på 
Stemmepreferanser i Preferansemenyen og deretter peke på Endre tale. 
Velg en stemme fra listen.

Din TomTom har to stemmetyper:

• Datastemmer

Disse blir generert av din TomTom. De gir deg talte instruksjoner mens 
du kjører og kan uttale gatenavn og meddele meldinger, trafikkrapporter, 
værmeldinger, tips og veiledninger.

• Menneskestemmer

Disse er spilt inn av en skuespiller.

Merk: Menneskestemmer gir bare talte instruksjoenr.
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Bruk av bilstereo Bilstereoen bruker TomTom navigasjonsenheten for å vise informasjon, spille 
av videoer og vise kontroller.

Gjennom din TomTom navigasjonsenhet, kan du styre følgende:
• Radioen
• CD/CD-ROM/DVD-spilleren
• En iPod
• Musikk lagret på en USB lagringsenhet.

For komplette detaljer, se manualen som medfølger bilstereoen.

Skifte til lyd
For å bruke din TomTom navigasjonsenhet til å kontrollere bilstereoen, trykk 
og slipp umiddelbart Skjerm knappen på bilstereoen. Du kan skifte tilbake til 
navigeringsfunksjoner når som helst ved å trykke Skjerm-knappen igjen. For å 
bytte til andre lydkilder, trykk Kildeknappen på bilstereoen.

Volumet på musikken og radioen styres med volumkontrollen på bilstereoen. 
Du kan justere volumet på talte instruksjoner og håndfrie telefonsamtaler 
separat ved å endre volumet på TomTom navigasjonsenhet.

Bruk av radio
Din TomTom navigasjonsenhet viser radiostasjonen som du er innstilt på og 
frekvensen.

Du kan lagre stasjonen slik at den blir forhåndsinnstilt. Det er 6 
forhåndsinnstillinger per radiobånd. For å lagre en frekvens, trykk og hold 
tallet som du ønsker å bruke for å lagre frekvensen. Når fargen på knappen 
skifter, er frekvensen lagret.

Bruk av iPod® og USB lagringsenheter
Du kan bruke din TomTom navigasjonsenhet til å spille av sanger og videoer 
lagret på en iPod® og sanger lagret på en USB lagringsenhet. Kabelen for 
tilkobling av en iPod til din bilstereo finnes som ekstrautstyr.

Merk: Din TomTom må være dokket til bilstereoen for å spille musikk eller 
videoer lagret på en iPod® eller USB lagringsenhet
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Når du tilkobler en iPod® eller USB lagringsenhet og velger en av disse som 
lydkilde, starter din bilstereo å spille den første sangen på din iPod® eller USB 
lagringsenheten.

For å velge din iPod® eller USB lagringsenhet, trykk Kilde-knappen på din 
bilstereo helt til iPod eller USB vises på din. For å velge en sang, pek på Velg. 
Du kan deretter velge sangene du vil høre på.

• Spilleliste - pek på denne knappen for å velge en spilleliste.

Merk: Du kan lage spillelister i tredjeparts programmer som iTunes®, 
Musicmatch® eller Winamp®. Du må skifte endelsen av spillelistefilene på 
USB lagringsenheten fra .M3U til .PLA.

• Sang - pek på denne knappen for å velge fra alle sangene.

• Artist - pek på denne knappen for å velge sang av en spesiell artist eller 
gruppe.

• Sjanger - pek på denne knappen for å velge en spesiell musikktype.

• Album - pek på denne knappen for å velge fra en liste over alle album.

• Lydbøker - pek på denne knappen for å velge en lydbok Lydbøker kan 
spilles av fra en iPod.

• Video- pek på denne knappen for å spille av videoer lagret på din iPod. 
Videoer lagret på en USB lagringsenhet kan ikke spilles av.

Viktig: Du bør ikke velge sanger eller videoer, eller se på videoer når du kjører 
ettersom dette kan være farlig.

For å hoppe til neste eller forrige sang, bruk kontrollene på bilstereoen.

Merk: Ikke alle mp3-filer inneholder informasjon om sangen, slik som artist 
eller sjanger. Hvis filen ikke innholder slik informasjon, brukes filnavnet som 
sangtittel.

Ryggekamera
Bildene fra ryggekameraet i din bil kan vises på din TomTom 
navigasjonsenhet. Ryggekameraet må kobles skikkelig til og 
navigasjonsenheten må være dokket til bilstereoen.

For å vise bildene fra ryggekameraet, trykk og hold nede Skjermknappen på 
bilstereoen til ryggekameraet vises. For å bytte tilbake fra ryggekameraet, 
trykk og slipp umiddelbart Skjerm knappen.

For å koble ryggekameraet automatisk til når du rygger bilen, still dette inn i 
enhetens hovedinstillinger.

For informasjon om enhetens hovedinstillinger, se bilstereoens 
dokumentasjon.
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Se gjennom kart For å se på et kart på samme måte som du ville ha sett på et tradisjonelt 
papirkart, pek på Se gjennom kart i Hovedmenyen.

Du kan bevege kartet ved å flytte fingeren rundt på skjermen.

AMålestokk

BDin nåværende posisjon.

CGPS-knapp

Pek på denne knappen for å sentrere kartet i forhold til din gjeldende 
posisjon.

DAlternativer

EMarkøren

FFinn-knappen

Pek på denne knappen for å finne enkeltadresser.

GMarkøren

Pek på denne knappen for å navigere til markørposisjonen, angi 
markørposisjonen som favoritt, eller finne et interessepunkt i nærheten av 
markørposisjonen.

HZoom

Zoom inn og ut ved å bevege skyveknappen.

Markørknapp
Du kan bruker markøren til å finne adresser og interessepunkter (POI), for 
eksempel restauranter, togstasjoner og bensinstasjoner. 



20

Plasser markøren over et sted på kartet og pek på en av følgende knapper:

Naviger dit

Pek på denne knappen for å navigere til markørposisjonen. Din TomTom vil 
kalkulere ruten. 

Finn inter-
essepunkter i 

nærheten

Pek på denne knappen for å finne et interessepunkt i nærheten av 
markørposisjonen. Hvis du for eksempel har funnet en restaurant du vil 
besøke, kan du lete etter et parkeringshus i nærheten.

Ring...

Pek på denne knappen for å ringe til stedet ved markørposisjonen. Denne 
knappen er tilgjengelig bare hvis din TomTom har telefonnummeret til dette 
stedet. 

Telefonnummeret til mange interessepunkter er lagret i din TomTom. Hvis 
du legger inn telefonnumre for interessepunkter som du oppretter, kan du 
også ringe dem.

Legg til som 
favoritt

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved markørposisjonen.

Legg til som 
favortitt

Pek på denne knappen for å opprette et interessepunkt av 
markørposisjonen.

Riktig sted

Pek på denne knappen for å rette posisjonen som markøren viser.
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TomTom Map Share TomTom Map ShareTM er en gratis tjeneste som lar deg oppdatere kartet ditt, 
og hvis du vil, dele oppdateringer med andre medlemmer av TomTom Map 
Share fellesskapet.

Hvis du oppdager en gate som nylig er blitt stengt for trafikk, kan du bruke Map 
Share for å oppdatere kartet ditt og deretter dele denne oppdateringen med 
andre Map Share-medlemmer.

Du kan bruke Map Share til å sende og motta kartoppdateringer det første året 
etter kartets utgivelsesdato. Dette betyr at etter ett år fra lanseringsdatoen, vil 
du ikke lenger være i stand til å sende eller motta kartoppdateringer for denne 
versjonen av kartet. Du vil fortsatt kunne gjøre dine egne kartoppdateringer for 
din egen enhet.

Når du deltar i TomTom Map Share-fellesskapet kan du holde kartene dine 
oppdatert med de seneste kartoppdateringene som er foretatt av andre Map 
Share-medlemmer.

Du velger den oppdateringstypen du ønsker, og hver gang du kobler din 
TomTom til TomTom HOME blir kartet automatisk oppdatert.

TomTom Map Share-fellesskapet
Gjør følgende for å delta i Map Share-fellesskapet:

1. Pek på Kartrettelser i Hovdmenyen.

Tips: Hvis du ikke kan se Kartrettelser-knappen i Hovedmenyen, pek på Vis 
ALLE i Preferansemenyen.

2. Pek på Last ned endringer foretatt av andre.

3. Pek på Bli med i.

Når du kobler din TomTom til datamaskinen, laster TomTom HOME 
automatisk ned alle tilgjengelige kartoppdateringer og sender endringer du 
har foretatt til Map Share-fellesskapet.

Kartoppdateringer
Det er to typer kartoppdateringer:

• Oppdateringer som vises på kartet umiddelbart. De inkluderer endring av 
kjørretningen i en gate, sperring av eller nytt navn på en gate samt nye eller 
redigerte interessepunkter.

Denne typen endringer vises på kartet umiddelbart. Du kan skjule disse 
oppdateringene når som helst i Map Share Preferansemenyen.
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• Oppdateringer som er rapportert til TomTom vil vises på kartet etter at de 
er blitt verifisert. Dette inkluderer manglende gater, feil på 
motorveipåkjørsler og avkjørsler og manglende rundkjøringer.

Denne typen oppdateringer kontrolleres av TomTom og tas med i neste 
kartutgivelse, hvis de bekreftes. Disse oppdateringene blir derfor ikke delt 
med Map Share fellesskapet.

Tips: Hvis du ikke kan se Kartrettelser-knappen i Hovedmenyen, pek på Vis 
ALLE i Preferansemenyen.

Gjør en kartoppdatering.

Foreta en kartendring under veis.
Hvis du ser et objekt på kartet som trenger oppmerksomhet, kan du merke 
stedet medRapporteringsknappenog fylle inn detaljene når du er ferdig med 
å kjøre.

For å vise Rapporteringsknappen i Kjørevisning, gjør følgende:

1. Pek på Kartrettelser i Hovdmenyen.

Tips: Hvis du ikke kan se Kartrettelserknappen i Hovedmenyen, pek på Vis 
ALLE i Preferansemenyen.

2. Pek på Korrigeringspreferanser.

3. Pek på Utført og pek så på  Utført igjen.

4. Velg Vis rapporteringsknappen, og pek så på Utført.

Rapporteringsknappen vises på venstre side av kjørevisning. Etter at du har 
merket av et sted, kan du legge til mer informasjon om endringen når du åpner 
menyen Kartrettelser.

Dersom du f.eks. kjører hjem til en venn, og du oppdager at gatenavnet for 
gaten du kjører i er forskjellig fra det kartet opplyser. For å rapportere 
endringen, pek på Rapporteringsknappen, og din TomTom vil lagre din 
nåværende plassering. Du kan deretter sende oppdateringen til TomTom Map 
Share når du har fullført reisen.

Rett en 
kartfeil

1. Pek på Kartrettelser i Hovdmenyen.

2. Pek på  Rett en kartfeil.

En liste med mulige kartoppdateringer vises.

3. Pek på knappen for på velge typen oppdatering du vil rapportere.

Merk: Hvis du peker på Legg til manglende POI eller  Rapporter annen feil, 
vil du bli spurt om tilleggsinformasjon før neste steg.

4. Pek på knappen for på velge hvordan du vil søke etter plasseringen på 
kartet.

5. Når du har funnet stedet, pek på Utført.

6. Tast inn detaljene for oppdateringen og bestem om du vil dele denne 
oppdateringen.
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Motta de seneste kartoppdateringene
Når du kobler din TomTom til datamaskinen, laster TomTom HOME 
automatisk ned alle tilgjengelige kartoppdateringer og sender endringer du 
har foretatt til Map Share-fellesskapet.

Endre mine preferanser for kartoppdateringer
Åpne korrigeringspreferanser for å endre innstillingene for TomTom Map 
Share.

Du kan endre følgende innstillinger:

• Velg hvilke typer oppdateringer du vil bruke på kartet ditt.

• Avgjør om du vil dele dine oppdateringer med andre.

• Vis eller skjul Rapporteringsknappen i Kjørevisning.

Gjør følgende for å stille inn dine preferanser:

1. Pek på Kartrettelser i Hovdmenyen.

2. Pek på Korrigeringspreferanser.

En liste over oppdateringstyper vises. 

3. Kryss av i boksen ved siden av hver oppdateringstype du vil benytte.

4. Pek på Fullført.

5. Velg hvordan du vil dele dine kartoppdateringer med Map Share-
fellesskapet, pek deretter på Fullført.

6. Velg om du vil se Rapporteringsknappen i Kjørevisning.

7. Pek på Fullført.

Tips: Hvis du senere finner ut at du vil fjerne oppdateringer fra kartet, fjern 
krysset i avkrysningsboksen ved siden av den oppdateringstypen du vil flerne. 
Dersom du fjerner alle kryss i avkrysningsbokser, går kartet ditt tilbake til den 
opprinnelige tilstanden før første oppdatering.

Kartoppdateringskategorier
Det er mange typer oppdateringer du kan gjøre på et kart. 
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For å foreta en oppdatering av kartet ditt, pek på Kartrettelser i Hovedmenyen, 
pek deretter på Korrigér en kartfeil. Følgende typer oppdateringer vises.

(Av)blokker 
vei

Pek på denne knappen for å blokkere eller avblokkere en vei. Du kan 
blokkere eller avblokkere veien i én eller begge retninger.

For eksempel, gjør følgende for å korrigere en gate i nærheten av din 
nåværende plassering:

1. Pek på (Av)blokker vei.

2. Pek på Nær deg for å velge en gate i nærheten av din nåværende 
plassering. Du kan velge en gate etter navnet, en gate i nærheten av dit 
hjemsted eller en gate på kartet.

3. Velg den gaten eller delen av en gaten du vil korrigere ved å peke på den 
på kartet. 

Gaten du valgte utheves, og markøren viser navnet på gaten.

4. Pek på Fullført.

Enheten din viser gaten og hvorvidt trafikken er blokkert eller ikke i hver 
retning:

5. Pek på en av retningsknappene for å blokkere eller avblokkere 
trafikkstrømmen i den retningen.

6. Pek på Fullført.

Neste gang du kobler enheten din til TomTom HOME blir 
oppdateringene dine delt med TomTom Map Share-fellesskapet.

Reverser 
trafikkretning

Pek på denne knappen for å korrigere trafikkretningen for en enveiskjørt 
gate, dersom trafikkretningen er annerledes enn den som vises på kartet.

Merk: Reverser trafikkretning fungerer bare for enveiskjørte gater. Dersom 
du velger en gate med trafikk i begge retninger, får du muligheten til å 
blokkere/avblokkere gaten, ikke å endre trafikkretningen.



25

Rediger 
gatenavn

Pek på denne knappen for å endre navnet på en gate på kartet.

Når du for eksempel skal gi nytt navn til en gate i nærheten av din 
nåværende posisjon:

1. Pek på Rediger gatenavn.

2. Pek på Nær deg.

3. Velg den gaten eller delen av en gaten du vil korrigere ved å peke på den 
på kartet.

Gaten du valgte utheves, og markøren viser navnet på gaten.

4. Pek på Fullført.

5. Tast inn det korrekte gatenavnet.

6. Pek på Fullført.

Legg til 
manglende 

POI

Pek på denne knappen for å legge til et nytt interessepunkt (POI).

For eksempel for å legge til en ny restaurant i nærheten av din nåværende 
posisjon:

1. Pek på Legg til manglende POI.

2. Pek på Restaurant i listen over POI-kategorier.

3. Pek på Nær deg.

4. Velg sted for den manglende restauranten.

Du kan velge sted ved å taste inn adressen, eller velge plasseringen på 
kartet. Velg Nær deg eller  Nær hjem for å åpne kartet i din nåværende 
posisjon eller din hjemmeposisjon.

5. Pek på Fullført.

6. Tast inn navnet på restauranten, pek deretter på OK.

7. Hvis du vet telefonnummeret til restauranten, kan du taste det inn og 
deretter peke på OK.

Hvis du ikke vet nummeret, peker du bare på OK uten å taste inn noe 
nummer.

Rediger POI

Pek på denne knappen for å redigere et eksisterende interessepunkt.

Du kan bruke denne knappen for å foreta følgende endringer av et 
interessepunkt:

• Slett POI.

• Omdøp POI.

• Endre telefonnummeret for POI.

• Endre kategorien et POI tilhører.

• Flytt  POI på kartet.

sdjvfbks vk
vabckc sdn
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Rapporter 
annen feil

Pek på denne knappen for å rapportere om andre typer oppdateringer.

Disse oppdateringene blir ikke vist umiddelbart på kartet ditt. Din TomTom 
sender en spesiell oppdateringsrapport til TomTom Map Share.

Du kan rapoprtere manglende gater, feil i påkjøringer og avkjøringer til 
motorveier og manglende rundkjøringer. Dersom oppdateringen du vil 
rapportere ikke dekkes av disse rapporteringstypene, taster du inn en 
generell beskrivelse, og peker deretter på OK.
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Hjelp meg! Hjelp meg! er en enkel måte å finne redningstjenester og andre 
spesialtjenester på og til å kontakte dem via telefon.

Hvis du for eksempel er innblandet i en bilulykke, kan du bruke Hjelp meg! for 
å ringe nærmeste sykehus og gi dem din nøyaktige posisjon.

Tips: Hvis du ikke ser Hjelp meg!-knappen i Hovedmenyen, pek på Vis ALLE 
menyalternativer i Preferansemenyen.

Hvordan bruker jeg Hjelp meg! for å ringe en lokal tjeneste?
Du kan bruke Help meg! til å finne og til å ta kontakt med en hjelpetjeneste.

Hvis din telefon er koblet til din TomTom, vil din TomTom automatisk slå 
telefonnummeret.

Gjør følgende for å bruke Help meg! til å finne en hjelpetjeneste, kontakte den 
via telefon og til å navigere fra din nåværende posisjon frem til tjenesten:

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

2. Pek på Hjelp meg!

3. Pek på Ring etter hjelp.

4. Velg hvilken tjeneste du ønsker, for eksempel nærmeste sykehus.

5. For å ringe, velg et senter fra listen. Det nærmeste vises øverst på listen.

Med en gang samtalen blir besvart, vider din TomTom viser din posisjon på 
kartet sammen med en beskrivelse av stedet. Dette hjelper deg med å 
forklare hvor du er mens du ringer.

6. For å navigere deg frem til senteret til fots, pek på Gå dit.

Din TomTom begynner å vise deg veien til reisemålet.
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Alternativer

Nødnumre

Bruk din TomTom for å finne et tjenestested og for kontaktinformasjon

• Nødhjelp

• Redningstjenester ved motorstopp

• Nærmeste politistasjon

• Nærmeste lege

• Nærmeste sykehus

• Nærmeste offentlige transportmiddel

• Nærmeste bilverksted

• Nærmeste tannlege

• Nærmeste apotek

• Nærmeste dyrlege

Merk: I enkelte land er kanskje ikke informasjon tilgjengelig for alle 
tjenester.

Kjør etter 
hjelp

Bruk din TomTom for å kjøre til et tjenestesenter.

• Nærmeste bilverksted

• Nærmeste sykehus

• Nærmeste lege

• Nærmeste politistasjon

• Nærmeste apotek

• Nærmeste tannlege

Merk: I enkelte land er kanskje ikke informasjon tilgjengelig for alle 
tjenester.

Gå etter hjelp

Bruk din TomTom til å navigere deg frem til fots til et tjenestesenter.

• Nærmeste bensinstasjon

• Nærmeste offentlige transportmiddel

• Nærmeste politistasjon

• Nærmeste apotek

• Hjem

• Nærmeste lege

Merk: I enkelte land er kanskje ikke informasjon tilgjengelig for alle 
tjenester.
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Hvor er jeg?

Din TomTom viser din nåværende posisjon.

Du kan deretter peke på Ring etter hjelp for å velge den typen tjeneste du 
vil kontakte.

Førstehjelps-
guide

Pek på denne knappen for å lese førstehjelpsguiden til det britiske Røde 
Kors.

Andre guider

Pek på denne knappen for å lese annen nyttig informasjon.
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Favoritter

Hva er favoritter?
Favoritter er steder du besøker ofte. Du kan opprette favoritter slik at du ikke 
trenger å legge inn adressen hver gang du ønsker å navigere dit.

Det behøver ikke være steder som du liker spesielt, det kan like gjerne være 
nyttige adresser.

Hvordan kan jeg opprette en favoritt?
Fra Hovedmenyen, pek på Legg til favoritt. 

Merk: Knappen Legg til favoritt vises kanskje ikke på første side av 
Hovedmenyen. Pek på pilen for å åpne andre sider på Hovedmenyen. 

Du kan deretter velge plasseringen for favoritten fra listen nedenfor.

Gi din favoritt et navn som det er lett å huske. Din TomTom vil alltid foreslå et 
navn, vanligvis er dette adressen for favoritten. For å legge inn navnet, bare 
begynn å skriv. Du behøver ikke slette det foreslåtte navnet. 

Hjem

Du kan angi Hjemme som en favoritt.

Favoritt

Du kan ikke opprette en favoritt fra en annen favoritt. Denne muligheten vil 
alltid være utilgjengelig på denne menyen.

For å gi nytt navn til en favoritt, pek på Administrer favoritter i 
Preferansemenyen.

Adresse

Du kan spesifisere en adresse som favoritt. Når du legger inn adressen, kan 
du velge mellom fire alternativer.

• Bysentrum

• Gate og husnummer

• Postnummer

• Kryss

2 31 2
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Nylig besøkt 
destinasjon

Velg et favorittreisemål fra en liste over steder du nylig har besøkt.

Inter-
essepunkt

Du kan legge til et interessepunkt (POI) som favoritt. 

Hvorfor bør jeg gjøre det?

Hvis du besøker et interessepunkt som du liker svært godt, for eksempel en 
restaurant, kan du legge den til som favoritt.

For å legge til et interessepunkt som favoritt, pek på denne knappen og gjør 
deretter følgende:

1. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der 
interessepunktet ligger. 

Du kan velge et av disse alternativene:

• POI nær deg - søk fra en liste over POI nær din nåværende posisjon.

• POI i by - for å velge POI i en gitt by eller tettsted. Du må spesifisere 
hvilken by eller tettsted.

• POI nær hjemmet - søk fra en liste med POI nær der du bor.

Dersom du i øyeblikket navigerer til et reisemål, kan du også velge fra en 
liste over interessepunkter langs ruten i nærheten av reisemålet. Velg en 
av disse alternativene:

• POI langs ruten

• POI nær reisemål

2. Velg kategorien for interessepunkt.

Pek på interessepunktkategorien dersom den vises, eller pek på pilen for 
å velge fra en fullstendig liste.

Pek på Alle POI-kategorier for å søke et interessepunkt etter navn. 

Min posisjon

Pek på denne knappen for å legge til gjeldende sted som Favoritt.

For eksempel, hvis du stopper på et interessant sted, kan du peke på denne 
knappen for legge det til som favoritt.

Punkt på 
kartet

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved hjelp av kartsøkeren.

Velg sted for favoritten med markøren, pek deretter på  Fullført.

Breddegrad 
og 

lengdegrad

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved å legge inn 
breddegrad- og lengdegradverdier. 
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Hvordan kan jeg bruke en favoritt?
Du vil vanligvis bruke en favoritt for å navigere til et sted uten å måtte legge 
inn adressen. For å navigere til en favoritt, gjør følgende:

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

2. Pek på Nagiver til...

3. Pek på Favoritt.

4. Velg en favoritt fra listen.

Din TomTom kalkulerer ruten for deg.

5. Når ruten er beregnet, pek på Fullført. 

DinTomTom vil umiddelbart begynne å guide deg til reisemålet med talte 
instruksjoner og visuelle instruksjoner på skjermen.

Hvordan kan jeg slette en favoritt?
1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

2. Pek på Endre preferanser for å åpne Preferansemenyen.

3. Pek på Administre favoritter.

4. Pek på favoritten du ønsker å slette.

5. Pek på Slett.

Hvordan kan jeg endre navnet på en favoritt?
1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

2. Pek på Endre preferanser for å åpne Preferansemenyen.

3. Pek på Administre favoritter. 

4. Pek på den favoritten du ønsker å gi nytt navn.

5. Pek på Gi nytt navn

TomTom 
Venn

Pek på denne knappen for å lage en favoritt av gjeldende posisjon til en 
TomTom Venn.
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Interessepunkter Interessepunkter eller POI-er er nyttige steder på kartet. Her er noen 
eksempler:

• Restauranter

• Hoteller

• Museer

• Parkeringshus

• Bensinstasjoner

Hvordan vise interessepunkter på kartet
1. Pek på Vis POIs på kartet i Preferanse-menyen

2. Velg interessepunktkategoriene du vil vise på kartet.

Pek på Finn for å søke interessepunkt etter navn.

3. Pek på Fullført.

Valgte interessepunkter vises som symboler på kartet.

Hvordan ringe til et interessepunkt
Din TomTomhar telefonnumrene til mange interessepunkter. Du kan for 
eksempel ringe en restaurant for å reservere bord.

For å ringe en POI, pek på Ring POI i hovedmenyen.

Hvordan navigere til et interessepunkt
Du kan bruke et interessepunkt som ditt reisemål. Du kan for eksempel velge 
et parkeringshus som et interessepunkt når du reiser til en ukjent by.

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

2. Pek på Naviger til... i Hovedmenyen.

3. Pek på Interessepunkt.

4. Pek på POI i by.

Vis POI på 
kartet
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5. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der 
interessepunktet ligger.

Du kan velge et av disse alternativene:

• POI i nærheten - for å velge fra en liste over interessepunkter i nærheten 
av der du er nå.

• POI i by - for å finne interessepunkter i en gitt by eller tettsted.

• POI nær hjemmet - for å velge fra en liste over interessepunkter i 
nærheten av der du bor.

Du kan velge fra en liste over interessepunkter som ligger langs reiseruten 
eller i nærheten av ditt reisemål. Velg et av disse alternativene:

• POI langs ruten

• POI nær reisemål

Merk: Den siste POI du så vises også, slik at du kan planlegge en rute dit 
raskere.

6. Tast inn navnet til byen du ønsker å besøke og velg byen når den dukker 
opp på listen.

7. Velg kategori for interessepunkt

Pek på Enhver POI-kategori for å søke etter en POI etter kategorinavn.

Pek på POI-kategorien, hvis den vises.

Pek på pilen for å velge fra en fullstendig liste over kategorier. Velg kategori 
fra listen eller begynn å skrive inn navnet på kategorien og velg kategorien 
når den dukker opp på listen.

8. Pek på Parkeringshus.

9. Fra listen over viste interessepunkter, velg det interessepunktet du ønsker å 
navigere til.

Tabellen under forklarer avstanden som er oppført ved siden av hvert 
interessepunkt.

Hvis du vet navnet på interessepunktet, pek på Finn og angi navnet. Velg 
navnet når det vises i listen.

Den neste skjermen viser mer detaljert informasjon inkludert stedet for POI 
på kartet og telefonnummer til POI, hvis det finnes. 

Pek på Velg for å bekrefte du vil planlegge en rute til denne POI.

Så snart du har valgt et interessepunkt, vil ruten til interessepunktet bli 
kalkulert av din TomTom.

POI i nærheten Avstand fra der befinner deg nå

POI i by Avstand fra bysentrum

POI nær 
hjemmet

Avstand fra hjemmet ditt

POI langs ruten Avstand fra der befinner deg nå

POI nær 
reisemål

Avstand fra reisemålet
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Administrere interessepunkter

Merk: Knappen Administrer interessepunkter er bare tilgjengelig når alle 
menyknappene er vist. For å vise alle menyknappene, pek på Vis ALLE 
menyalternativer i preferansemenyen.

Du kan for eksempel gjøre følgende:

• Opprette egne kategorier med interessepunkter, og legge til 
interessepunkter i disse.

• Angi at du vil varsles når du nærmer deg et interessepunkt.

Hvorfor bør jeg opprette mine egne interessepunkter?

Et interessepunkt fungerer som en snarvei - når du først har lagret et sted som 
et interessepunkt behøver du ikke skrive inn adressen til interessepunktet flere 
ganger. Men når du oppretter et interessepunkt, kan du lagre mer enn bare 
beliggenheten.

• Telefonnummer - når du oppretter et interessepunkt kan du lagre 
telefonnummer dit også.

• Kategorier - når du oppretter et interessepunkt kan du lagre det i en 
kategori.

For eksempel kan du opprette en kategori for interessepunkter med navnet 
‘favorittrestauranter’. For hvert interessepunkt kan du lagre telefonnummeret, 
slik at du kan ringe dem fra din TomTom for å bestille bord.

For eksempel kan du opprette en kategori for interessepunkter med navnet 
‘favorittrestauranter’. Lagre telefonnummer for hver POI, slik at du kan ringe 
dit og reservere bord.

Hvordan kan jeg opprette mine egne interessepunkter?
1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

2. Pek på Endre preferanser.

3. Pek på Administrer interessepunkter.

4. Før du kan legge til et interessepunkt, må du opprette minst en POI-kategori. 
Hvert enkelt interessepunkt er tilknyttet en interessepunktskategori. Du kan 
bare legge til interessepunkter i POI-kategorier du har opprettet selv.

5. Legg inn et navn for din POI-kategori, for eksempel ‘Venner’ eller 
‘Favorittrestauranter’. Velg deretter et merke for din POI-kategori .

6. Pek på Legg til POI.

Administrere 
inter-

essepunkter

Pek på Administrer interessepunkter  i Preferansemenyen.

Legg til POI-
kategori

Pek på Legg til POI-kategori.
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7. Du bes gi POI et navn.

8. Velg POI-kategorien hvor du ønsker å legge til interessepunktet.

9. Velg stedet der ditt interessepunkt ligger fra listen under.

Legg til inter-
essepunkter

Pek på denne knappen for å legge til en POI.

Hjem

Du kan sette hjemmeadressen din som interessepunkt.

Hvis du vil endre hjemmeplaseringen, kan du opprette et interessepunkt 
for hjemmeadressen før du endrer den.

Favoritt

Du kan opprette et interessepunkt fra en favoritt.

Du kan bare opprette et begrenset antall favoritter. Dersom du ønsker å 
opprette flere favoritter, må du slette noen av disse favoritter først. Før du 
sletter en favoritt, kan du gjøre den om til et interessepunkt, slik at du ikke 
mister adressen.

Adresse

Du kan spesifisere en adresse som et interessepunkt. Når du legger inn 
adressen, kan du velge mellom fire alternativer.

• Bysentrum

• Gate og husnummer

• Postnummer

• Kryss

Nylig besøkt 
destinasjon

Velg et interessepunkt fra en liste over steder du nylig har besøkt.

Inter-
essepunkt

Du kan legge til et interessepunkt (POI) som et interessepunkt. Dersom 
du for eksempel oppretter en kategori av interessepunkter for dine 
favorittrestauranter, kan du bruke dette valget isteden for å skrive inn 
adressene til restaurantene.

Min posisjon

Pek på denne knappen for å legge til din nåværende posisjon som et 
interessepunkt.

Hvis du for eksempel stopper et sted du liker, kan du peke på denne 
knappen for å legge til stedet som interessepunkt.

Punkt på 
kartet

Pek på denne knappen for å opprette et interessepunkt ved hjelp av 
kartsøkeren

Velg sted for interessepunktet ved hjelp av markøren og pek deretter på 
Fullført.

2 31 2
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Hvordan kan jeg installere varslinger for interessepunkter?
1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

2. Pek på Endre preferanser.

3. Pek på Administrer interessepunkter.

Merk: Knappen Administrer interessepunkter er bare tilgjengelig når alle 
menyknappene er vist. For å vise alle menyknappene, pek på Vis ALLE 
menyalternativer i preferansemenyen.

4. Pek på Varsle når du er nær et interessepunkt.

5. Velg den kategorien interessepunkter du ønsker å bli varslet om.

Velg kategorien fra listen eller begynn å skrive inn navnet på kategorien, og 
velg kategorien når den dukker opp på listen.

6. Sett hvor nær interessepunktet skal være når du mottar melding.

7. Velg varslingslyden for kategorien av interessepunkter du har valgt.

Breddegrad 
og lengdegrad

Pek på denne knappen for å opprette et interessepunkt ved å legge inn 
breddegrads- og lengdegradsverdier.

TomTom 
Venn

Pek på denne knappen for å lagre enTomTom-venns gjeldende posisjon 
som et interessepunkt.

Varsle når du 
er nært et 

inter-
essepunkt

Pek på denne knappen for å motta et varsel når du nærmer deg et 
interessepunkt.
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Reiseruteplanlegging

Hva er en reiserute?
En reiserute er en plan for en reise som inkluderer flere steder enn bare ditt 
endelige reisemål.

En reiserute kan inkludere følgende punkter:

• Reisemål - et sted på reisen din hvor du ønsker å stoppe.

• Rutepunkt - et sted på reisen din som du ønsker å kjøre gjennom uten å 
stoppe.

Her er et eksempel på en reiserute:

Når kan jeg bruke en reiserute?
Du kan bruke en reiserute for turer som f.eks.:

• En bilferie gjennom et land med mange aktuelle stoppesteder.

• En todagers biltur med en overnatting.

• En kort kjøretur som passerer interessepunkter.

I alle disse eksemplene kan du peke på Naviger til... for hvert sted. Når du 
bruker en reiserute, kan du spare tid ved å planlegge alt på forhånd.

Å opprette en reiserute
1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

2. Pek på Reiseruteplanlegging.

Reisemål vises med dette symbolet.

Rutepunkter vises med dette symbolet. 
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Merk: Denne knappen er kanskje bare tilgjengelig dersom alle 
menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på Via ALLE menyvalg i 
Preferansemenyen.

3. Pek på Legg til og velg et sted.

Tips: Du kan legge til elementer i din reiserute i fritt valgt rekkefølge og endre 
rekkefølgen senere.

Følg en reiserute
Når du benytter en reiserute for å navigere, vil ruten bli kalkulert til det første 
reisemålet på reiseruten. Din TomTom kalkulerer den gjenværende distansen 
og tiden frem til det første reisemålet og ikke for hele reiseruten.

Så snart du begynner å bruke en reiserute, vil ruten kalkuleres fra din aktuelle 
plassering. Du trenger ikke sette et utgangspunkt.

Når du har passert et rutepunkt eller nådd et reisemål, markeres dette som 
besøkt.

Rutepunkter vises på kartet. Din TomTom varsler deg ikke når du nærmer deg 
et rutepunkt eller når du kommer til et rutepunkt.

Organisering av en reiserute
Pet på et element for å åpne en side med knapper for å redigere elementet. 
Knappene vist under er tilgjengelige. 

Reise-
ruteplanleg-

ging

Reiseruteplanleggingskjermen åpnes. I utgangspunktet er ingen data 
forhåndslagret under reiseruter.

Marker som 
rutepunkt

Du kan omgjøre et rutepunkt til et reisemål ved å bruke denne knappen.

Husk at veipunkter er punkter på reisen til ditt reisemål som du ønsker å 
passere, og reisemål er steder der du ønsker å stoppe.

Denne knappen vises kun dersom stedet du pekte på er et reisemål. 

Marker som 
destinasjon

Du kan omgjøre et rutepunkt til et reisemål ved å bruke denne knappen.

Husk at reisemål er steder som du ønsker å stoppe på, og veipunkter er 
punkter på reisen som du ønsker å passere.

Denne knappen vises kun dersom stedet du pekte på er et rutepunkt. 

Marker som 
'besøkt'

Pek på denne knappen for å fjerne deler av din reiserute. Din TomTom vil 
overse dette stedet og alle stedene før dette på reiseruten. 

Den vil navigere deg til den neste delen av din reiserute.

Denne knappen vises kun dersom du fortsatt skal besøke dette stedet.
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Begynn å bruke en reiserute
Pek på Alternativer, pek deretter på Start navigasjon.

For å lagre en reiserute, pek på Lagre reiserute. 

For å laste inn en lagret reuserute, pek på Last reiserute.

For å opprette en ny reiserute, pek på Ny reiserute, og for å slette en, pek på 
Slett reiserute. 

Marker 'å 
besøke'

Pek på denne knappen for å repetere deler av din reiserute. Din TomTom vil 
navigere deg til dette stedet etterfulgt av resten av stedene på reiseruten.

Denne knappen vises kun dersom du allerede har besøkt dette stedet.

Flytt element 
opp

Pek på denne knappen for å flytte dette stedet oppover på reiseruten.

Denne knappen er utilgjengelig dersom stedet er øverst på reiseruten.

Flytt element 
ned

Pek på denne knappen for å flytte dette stedet nedover på reiseruten

Denne knappen er utilgjengelig dersom stedet er på bunnen av reiseruten.

Vis på kart

Pek på denne knappen for å se beliggenheten til stedet på kartet.

Slett element

Pek på denne knappen for å slette elementet fra reiseruten.
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Håndfri telefonering Hvis du har en mobiltelefon med Bluetooth®, kan du bruke din TomTom til å 
ringe og til å sende og motta meldinger.

Merk: Ikke alle telefoner støttes eller er kompatible med alle funksjoner. For 
mer informasjon, gå til www.tomtom.com/phones/compatibility.

Å koble til din telefon
Du må først etablere en forbindelse mellom mobiltelefonen og TomTom.

Pek på Mobiltelefon i Hovedmenyen og følg instruksjonene på skjermen.

Du trenger bare å gjøre dette en gang, din TomTom vil deretter huske 
telefonen din.

Sette opp TomTom Tjenester
Når du har etablert en forbindelse med telefonen din, kan du sette opp en 
trådløs dataforbindelse for TomTom Tjenester.

Tips

• Forsikre deg om at du har skrudd på Bluetooth® på telefonen din.

• Kontroller at telefonen er satt til "tilgjengelig" eller "synlig for alle"’. 

• Du må kanskje oppgi passordet "0000" på telefonen for å koble til TomTom.

• Angi TomTom som en klarert enhet på telefonen. Hvis du ikke gjør det, må 
du oppgi "0000" hver gang.

Se i håndboken for telefonen for informasjon om innstilling av Bluetooth®.

Telefonlisten
Du kan kopiere telefonlisten din fra mobiltelefonen til TomTom, slik at du kan 
ringe ved hjelp av noen få berøringer på skjermen. 

Dette er den tryggeste måten å ringe håndfritt på.

Merk: Du kan når som helst kopiere telefonboken til din TomTom. Fra 
mobiltelefonmenyen, pek på Hent nummer fra telefonen. 

Ikke alle telefoner kan overføre telefonboken til din TomTom. For mer 
informasjon, besøk www.tomtom.com/phones/compatibility.
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Hvordan ringe
Når du har etablert en forbindelse til telefonen, kan du ringe. 

1. Pek på Mobiltelefon i Hovedmenyen.

2. Pek på Samtale.

Merk: Sørg for at telefonen til er tilkoblet. Gjeldende telefon vises nederst på 
skjermen.

3. Pek på Nummer for å angi et nummer å ringe til.

4. Gjør ett av følgende:
• Pek på Hjem for å ringe hjem. Hvis du ikke har lagt inn noe nummer for 

hjemme, er denne knappen ikke tilgjengelig. For å legge inn et nummer, 
pek på Endre hjemmenummer i Telefonpreferansemenyen.

• Pek på Nummer for å angi et nummer å ringe til.
• Pek på Interessepunkt for å velge et interessepunkt (POI) å ringe til. Hvis 

din TomTom har telefonnummeret til et interessepunkt, vises dette ved 
siden av interessepunktet.

• Pek på en Telefonbokoppføring for å velge en kontakt i telefonboken din. 

Merk: Hvis du ikke har kopiert telefonboken din din TomTom er ikke knappen 
Telefonbokoppføring tilgjengelig.

• Pek på Nylig tastet for å velge fra en liste over personer du nylig har ringt 
til med din TomTom.

• Pek på Siste samtale for å velge fra en liste over personer eller 
telefonnumre du nylig har ringt til. Kun samtaler du har mottatt på din 
TomTom lagres på denne listen.

Hvordan motta anrop
Hvis noen ringer deg mens du kjører, kan du motta eller avvise anrop ved å 
berøre skjermen.

Automatisk svar
Du kan angi at TomTom skal svare på alle anrop etter en viss tid. Pek på 
Telefonpreferanser i mobiltelefonmenyen, pek deretter på Preferanser for 
automatisk svar.

Angi når TomTom automatisk skal svare på anrop.

Del din TomTom
Gjør følgende for å legge til flere telefoner. Du kan etablere forbindelser for 
opptil 5 mobiltelefoner.

1. Pek på Mobiltelefon i Hovedmenyen.

2. Pek på Koble til telefonen din.

3. Pek på Finn en annen telefon... og følg instruksjonene på skjermen.

For å veksle mellom telefoner, pek på tap Koble til telefonen din og velg 
deretter telefonen fra listen.
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Mobiltelefonmeny
Tilgjengelige knapper vises nedenfor:

Ring igjen

Pek på denne knappen for å ringe et telefonnummer opp igjen ved bruk av 
din mobiltelefon.

Les/skriv 
melding

Pek på denne knappen for å lese eller skrive en melding.

Telefonpref-
eranser

Pek på denne knappen for å konfigurere hvordan din TomTom 
kommuniserer med din mobiltelefon.

Ring...

Pek på denne knappen for å ringe et telefonnummer ved bruk av din 
mobiltelefon.

Overføre tele-
fonnumre fra 

telefon

Pek på denne knappen for å laste kontakter og telefonnumre fra din 
mobiltelefon over til din TomTom.

Håndtere 
telefoner

Pek på denne knappen for å håndtere mobiltelefoner som er tilkoblet din 
TomTom. Du kan legge til profiler for opptil fem forskjellige mobiltelefoner.
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Preferences

Skjulte knapper og funksjoner
Når du først begynner å bruke din TomTom, vises alle knapper i menyen.

Du kan skjule knapper for mer avanserte elementer. Dette kan være praktisk 
for elementer du ikke kommer til å bruke ofte.

Bruk nattfarger / Bruk dagfarger

Kan min TomTom foreta denne endringen automatisk?

Ja. Din TomTom har en lyssensor som fornemmer når det blir mørkt.

For å endre automatisk til natt- og dagfarger, pek på Lysstyrkepreferanser i 
Preferansemenyen. Velg deretter Bytt til nattvisning når det er mørkt.

Vis færre 
menyalterna-

tiver

Pek på denne knappen i Preferansemenyen for å redusere antall knapper 
som vises.

Du kan gjøre dette slik at kun knapper som ofte blir brukt vises i menyen.

Hvis du trengerå bruke alle knappene som er skjult, kan du trykke på Vis 
ALLE menyalternativer i Preferansemenyen for å vise alle knapper.

Vis ALLE 
menyalterna-

tiver

Pek på denne knappen i Preferansemenyen for å vise alle tilgjengelige 
knapper på din TomTom.

Bruk 
nattfarger

Pek på denne knappen for å redusere lysstyrken på skjermen og for å vise 
mørkere farger på kartet.

Når bør jeg bruke dette?

Når det er mørkt er det lettere å se skjermen hvis skjermbildet ikke er sterkt 
opplyst på din TomTom.

Bruk 
dagfarger

For å endre tilbake til en lysere skjerm som viser lysere farger på kartet, pek 
på Bruk dagfarger.
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Vis POI på kartet

Sikkerhetspreferanser

Hva skjer når jeg bruker alternativet Slå av kartvisning?

Når du slår av kartvisningen, vil du i stedet for å se din posisjon på et kart i 
kjørevisningen, kun se informasjon om den neste instruksjonen.

Pek på knappen og velg et alternativ for når kartet skal slås av. Dette er 
alternativene:

• Alltid - Kartet blir ikke vist, og du vil kun se informasjon om neste 
instruksjon og piler som viser retningen.

• Over en viss hastighet - Du stiller inn hastigheten hvor kartet skal slås av. 
Dette alternativet er nyttig i situasjoner hvor kartet kan virke distraherende, 
som for eksempel når du kjører med høy hastighet.

• Aldri - Kartet slås aldri av.

Vis POI på 
kartet

Pek på denne knappen for å angi hvilke interessepunktkategorier som skal 
vises på kartet:

1. Pek på Vis POI på kartet i Preferanse-menyen

2. Velg interessepunktkategoriene du vil vise på kartet.

Pek på Finn for å søke etter en POI-kategori.

3. Pek på Fullført.

Valgte interessepunkter vises som symboler på kartet.

Sikkerhet-
spreferanser

Pek på denne knappen for å stille inn følgende sikkerhetslås:

• Skjul de fleste menyvalg under kjøring

• Forslå kjørepauser

• Vis sikkerhetspåminnelser

• Varsle i nærheten av hellig sted eller skole

• Varsle når jeg kjører fortere enn lovlig

• Varsle når jeg kjører fortere enn en fastsatt hastighet

• Varsle om ikke å la enheten ligge igjen i bilen

Hvis du velger et eller flere av varslene, vil du også bli spurt om å velge en 
lyd som skal spilles når et varsel kommer opp på skjermen .

Velg om du ønsker at din TomTom skal varsle deg om hvilken side av veien 
du bør kjøre på.

Bestem om du vil at kartvisningen skal slås av under bestemte forhold og 
trykk på Fullført.
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Stemmepreferanser

Slå av lyden / Slå på lyden

Kan jeg fortsatt bruke min TomTom for å foreta håndfrie oppringninger når 
lyden er slått av?

Ja. Det å slå av lyden har ingen påvirkning på håndfri telefonering, noe som 
betyr at du fremdeles kan snakke til og høre dem som ringer til deg.

Stemmepref-
eranser

Pek på Stemmepreferanser for å administrere TomTom stemmene dine. 
Følgende alternativer er tilgjengelige:

• Endre stemme - pek på denne knappen for å endre stemmen som gir 
deg instruksjoner.

Et bredt utvalgt innspilte menneskestemmer og datastemmer er 
tilgjengelig.

• Dekativere stemme - pek på denne knappen for å deaktivere bruk av 
stemmer. For å aktivere stemmer, pek på Aktivere.

• Talepreferanser - pek på denne knappen for å stille inn situasjoner hvor 
din TomTom skal lese instruksjoner eller varsle høyt.

• Spille inn stemme - pek på denne knappen for å spille inn din egen 
stemme for bruk av din TomTom. Denne prosedyren tar rundt femten 
minutter å fullføre, hvor du skal tale inn alle befalinger som blir brukt av 
din TomTom.

I Preferansemenyen, pek på Stemmepreferanser, pek deretter på Spill 
inn stemme og følg instruksjonene for å spille inn stemmen din.

• Slå av innspilt stemme

• Slå på innspilt stemme

• Last ned stemme - pek på denne knappen for å laste ned nye stemmer 
fra TomTom Tjenester og overfør dem til din TomTom.

Slå av lyden

Pek på denne knappen for å slå av lyden. Hvis du slår av lyden, vil 
opplysninger om kommende POI også slås av.

Knappen endres til Slå på lyden. 

Tips

For å endre volumet, pek på Volumpreferanser i Preferansemenyen.

For å endre volumet raskt mens du kjører, pek på den nederste delen på 
vestre side av kjørevisningen og beveg regulatoren.

For å skifte stemmen som brukes av din TomTom, pek på Skifte stemme i 
Stemmepreferansemenyen.
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Volumpreferanser

Administre favoritter

Endre hjemsted

Behøver jeg å bruke min faktiske hjemmeadresse som hjemmeposisjon?

Nei. Ditt hjemsted kan være et sted du drar til ofte, for eksempel kontoret ditt. 
Den kan være din faktiske hjemmeadresse, men den kan også være hvilken 
som helst adresse du ønsker.

Hvorfor bør jeg legge inn hjemstedet mitt?

Med et hjem-ted kan du navigere dit lett og enkelt ved å peke på Hjemknappen 
i menyen Naviger til... 

Volumprefer-
anser

Pek på denne knappen for å regulere volumet. 

Administre 
favoritter

Pek på denne knappen for å gi nytt navn til eller slette favoritt. 

For å finne en favoritt raskt, pek på Finn, og begynn deretter å taste inn 
navnet på favoritten. Så snart favoritten vises, kan du velge den. 

Endre 
hjemsted

Pek på denne knappen for å stille inn eller endre ditt hjemsted. 
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Administrere kart

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Administrere interessepunkter

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Administrere 
kart

Pek på denne knappen for å gjøre følgende:

• Laste ned et kart - pek på denne knappen for å laste ned et kart du har 
kjøpt ved hjelp av TomTom HOME. Den er ikke mulig å laste ned kart på 
alle enheter.

• Bytt kart - pek på denne knappen for å bytte kart.

• Last ned gratis kartrettelser - pek på denne knappen å laste ned 
kartrettelser som er en del av Map Share-tjenesten.

• Slett et kart - pek på denne knappen for å slette et kart. Dette kan bli 
nødvendig for å lage mer plass på din TomTom, for eksempel når du 
ønsker å laste ned et annet kart.

Merk: Ikke slett et kart med mindre du har laget en sikkerhetskopi av det. 
Hvis du sletter et kart før du har laget en sikkerhetskopi, vil du ikke lenger 
ha muligheten til å laste dette kartet inn på TomTom.

Bruk TomTom HOME for å lage sikkerhetskopi, legge til og slette kart fra din 
navigasjonsenhet.

Administrere 
inter-

essepunkter

Pek på denne knappen for å gjøre følgende:

• Sette varsler for når du nærmer deg interessepunkter. 

For eksempel din TomTom kan fortelle deg når det er en bensinstasjon i 
nærheten.

• Opprette egne kategorier med interessepunkter og legge til 
interessepunkter i disse.

For eksempel, du kan opprette en kategori av interessepunkter som du 
kaller “venner” og legge til alle dine venners adresser som 
interessepunkter i denne kategorien. Du kan til og med legge inn dine 
venners telefonnumre sammen med deres adresser så du kan ringe dem 
fra din TomTom.
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Endre bilsymbol

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Endre 2D/3D-visning / Slå på 2D-visning

Når bør jeg bruke dette?

I noen situasjoner er det enklere å se kartet ovenfra. Dette kan være når 
veinettverket er komplisert eller når du bruker din TomTom mens du er ute og 
går.

Endre 
bilsymbol

Pek på denne knappen for å velge et bilsymbol som skal brukes til å vise din 
nåværende posisjon i kjørevisningen.

Slå på 2D-
visning

Pek på Velg 2D display for å endre perspektivet kartet vises i.

For eksempel viser 2D-visning en todimensjonal visning av kartet, som om 
det ble sett ovenfra.

Skift 2D/3D-
visning

For å endre visning til et tredimensjonalt perspektiv, pek på Endre 2D/3D-
visning og velg en visning fra listen.
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Kompasspreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Endre kartfarger

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Kompasspref-
eranser

Pek på denne knappen for å konfigurere kompasset. Følgende alternativer 
er tilgjengelige:

• Ingen - kompasset vises ikke.

• Et med pil som peker mot nord - pilen peker alltid mot nord, og 
retningen du kjører mot vises på toppen av kompasset.

• Et med pil som viser din retning - pilen viser alltid retning du kjører mot.

Hvis du velger et av disse alternativene, må du også velge innhold som 
vises på midten av pilen:

• Retning - din retning vises som et kompasspunkt, vises i 
kompasspilens midtpunkt.

• Grader - din retning vises som kompassgrader, vises i kompasspilens 
midtpunkt.

• Ingenting

• Et med pil som peker mot ditt reisemål - pilen peker alltid mot ditt 
reisemål. Avstand til reisemål vises på kompasspilen.

Endre 
kartfarger

Pek på denne knappen for å velge fargesammensetninger for dag- og 
nattkartfarger.

Du kan også laste ned flere fargeskjemaer fra TomTom Tjenester.
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Lysstyrkevalg

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Lysstyrkevalg

Denne knappen stiller inn lysstyrken på skjermen.

Skyv glidefeltene for å stille inn lysstyrken separat for dagkartfarger og 
nattkartfarger.

Du kan også stille inn disse alternativene:

• Reduser lysstyrken når det er mørkt - din TomTom bruker en lyssensor 
for å velge styrken på bakgrunnslyset. Om denne muligheten er valgt, vil 
din TomTom  redusere lysstyrken på skjermen når det blir mørkere, slik 
at den blir mindre distraherende

• Bytt til nattvisning når det er mørkt - din TomTom bruker en lyssensor 
for å bestemme lysstyrken på bakgrunnen. Om denne muligheten er 
valgt, vil din TomTom bruke nattfarger for kjørevisningen. 

Du kan stille inn kartfargeskjema ved å peke på Endre kartfarger.
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Statuslinjepreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Automatisk zooming

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Statuslin-
jepreferanser

Pek på denne knappen for å velge informasjonen vist i statuslinjen:

• Gjenværende tid - beregnet gjenværende tid før du ankommer ditt 
reisemål.

• Gjenværende distanse - gjenværende distanse før du ankommer ditt 
reisemål.

• Nåværende tid

• Ankomsttid - din beregnede ankomsttid.

• Hastighet

• Retning

• Vis neste gatenavn - navnet på neste gate i reiseruten din.

• Vis aktuelt veinavn

• Vis spillerom på ankomsttid - din TomTom viser hvor forsinket eller 
tidlig du er i forhold til foretrukket ankomsttid som ble satt i løpet av 
ruteplanleggingen.

• Vis maks hastighet ved siden av hastighet - kun tilgjengelig dersom 
hastighet (ovenfor) også er valgt.

• Hvordan skal statuslinjen vises?

Horisontalt - Hvis du bruker dette valget vil statuslinjen vises nederst i 
kjørevisning.

Verikalt - Hvis du bruker dette valget vil statuslinjen vises på høyre side 
i kjørevisning.

Merk: Hvis fartsgrensen for veien du kjører på er tilgjengelig, vises den ved 
siden av hastigheten din.

Om du kjører raskere enn farstgrensen, vises din hastighet i rødt.

Automatisk 
zooming

Pek på denne knappen for å aktivere eller deaktiver automatisk zooming i 
kjørevisningen.
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Hurtigmenypreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Veiledning

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Navnepreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Hurtig-
menyprefer-

anser

Pek på denne knappen for å velge opptil seks knapper som skal brukes i 
hurtigmenyen.

Hurtigmenyknapper gir enkel tilgang til dine mest brukte knapper.

Knappene du fastsetter for bruk i hurtigmenyen, vises i kjørevisningen.

Veiledning

Pek på denne knappen for å vise en av de veiledede innføringene om 
hvordan du bruker din TomTom.

Navneprefer-
anser

Pek på denne knappen for å stille inn informasjon som skal vises på kartet i 
kjørevisningen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

• Vis husnummer før gatenavn

• Vis gatenavn - hvis du bruker en datastemme for taleinstruksjoner og 
har valgt at gatenavn skal leses opp, behøver du ikke å velge dette 
alternativet, fordi gatenavn blir lest opp, selv om dette alternativet ikke er 
valgt.

• Vis neste motorvei /veiviser - når dette alternativet velges, vil neste 
større vei på din rute vises på toppen av skjermen i kjørevisning.

• Vis aktuell vei på kartet
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Still inn enheter

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Operere venstrehendt / Operere høyrehendt

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Tastaturpreferanser

Still inn 
enheter

Pek på denne knappen for å stille inn enhetstyper som skal vises for de 
følgende:

• Distanse

• Tid

• Bredde- og lengdegrad

• Temperatur

• Lufttrykk

Operere ven-
strehendt

Pek på denne knappen for å flytte viktige knapper, for eksempel Fullført og 
Avbryt samt zoomlinjen til venstre side av skjermen. Dette gjør det lettere å 
peke på knappene med venstre hånd uten å blokkere skjermen.

For å flytte knappene tilbake til høyre side av skjermen igjen, pek på 
Operere høyrehendt.

Tastaturpref-
eranser

Du kan bruke tastaturet for å taste inn ditt reisemål eller til å finne et punkt 
på en liste, slik som et interessepunkt.

Pek på denne knappen for å velge størrelsene på knappene på tastaturet og 
tastaturlayouten. Du kan velge mellom to størrelser: 

• Stort tastatur

• Lite tastatur

Tre ulike tastaturlayouter er tilgjengelige:

• ABCD-tastatur

• QWERTY-tastatur

• AZERTY-tastatur
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Planleggings-preferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Preferanser for avgiftsveier

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Planleggings-
preferanser

Pek på denne knappen for å legge inn hva slags rute du har valgt når du 
velger et reisemål.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

• Spør meg hver gang jeg planlegger

• Planlegg alltid raskeste rute

• Planlegg alltid korteste rute

• Unngå alltid motorveier

• Planlegg alltid gangruter

• Planlegg alltid sykkelruter

• Planlegg alltid for begrenset hastighet

Du kan da stille rutesammendragsskjermen til å lukke automatisk etter at du 
har planlagt en rute. Hvis du velger Nei, må du peke på Utført for å lukke 
rutesammendragsskjermen.

Preferanser 
for avgifts-

veier

Pek på denne knappen for å legge inn hvordan din TomTom håndterer 
avgiftsveier om dette finnes på ruten til et reisemål du har valgt. Du kan 
velge blant følgende alternativer:

• Spør meg når det er bompenger på min rute - du blir spurt om du vil 
unngå en vei med bompenger når du planegger en rute.

• Unngå alltid bomveier

• Unngå aldri bomveier
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Still inn eier

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Vis GPS-status

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Ikke spør om ankomsttid

Still inn eier

Pek på denne knappen for å legge inn navn og adresse som eier av din 
TomTom og for å endre eller slette et 4-sifret passord for din TomTom. 

Merk: Du kan bare endre eller slette et 4-sifret passord på din TomTom.

Du kan lage et 4-sifret passord for din TomTom ved å bruke TomTom 
HOME:

1. Koble din TomTom til din datamaskin og slå på TomTom og din 
datamaskin. 

TomTom HOME starter automatisk.

2. Klikk på Betjen min TomTom i TomTom HOME.

Din TomTom vises og kan kontrolleres med TomTom HOME.

3. Fra Hovedmenyen, klikk på Endre preferanser.

4. Klikk på Still inn eier. Du kan nå lage et 4-sifret passord for din TomTom.

Du kan kun opprette et 4-sifret passord ved å bruke TomTom HOME.

Vis GPS-
status

Pek på denne knappen å se navigeringsinformasjon som satelittmottak, 
kartkoordinater, aktuell hastighet og retning.

Ikke spør om 
ankomsttid

Pek på denne knappen for å stoppe navigasjonsenheten fra å spørre om 
ankomsttid når du planlegger en reise. 
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Oppstartspreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Bluetooth-preferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Oppstart-
spreferanser

Pek på denne knappen for å velge hva som skal skje når TomTom starter. 
Følgende alternativer er tilgjengelige:

• Fortsett der jeg slapp - TomTom starter opp og viser det siste 
skjermbildet som ble vist før du slo av enheten.

• Vis Kjørevisning  - TomTomstarter og viser Kjørevisning.

• Spør etter et reisemål  - din TomTom starter med Naviger til... meny. Du 
kan legge inn et reisemål med en gang.

• Vis hovedmenyen - din TomTom starter med hovedmenyen.

• Start lysbildepresentasjon. - din TomTom starter med en 
lysbildevisning av bildene som er lagret her. For å avbryte 
lysbildevisningen, pek på skjermen.

Du blir deretter spurt om du vil endre bildet som vises når du starter opp 
din TomTom.

Pek på Nei for å fullføre eller pek på Ja for å se bildene som er lagret på din 
TomTom og pek på et bilde for å velge dette bildet som oppstartsbilde.

Bluetooth-
preferanser

Pek på denne knappen for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen 
på din  TomTom.

Pek på Avansert for å angi hvordan Bluetooth-forbindelsen med telefonen 
din skal brukes.

Du kan velge et av følgende alternativer:

• Aktiver trådløse data

• Aktiver håndfri oppringning

Noen steder, for eksempel på sykhus eller i fly, er det pålagt å slå av 
Bluetooth™ på alle elektroniske enheter. 
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Deaktiver trådløse data / Aktiver trådløse data

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Send/Motta filer

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Min TomTomkonto

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Batterisparingspreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Deaktiver 
trådløse data

Pek på denne knappen for å blokkere mottakelse av trådløs data. Du vil 
fortsatt være koblet til din mobiltelefon via Bluetooth™ og vil fortsatt kunne 
motta og ringe håndfrie samtaler. Du vil ikke kunne motta noen data som 
bruker en trådløs dataforbindelse, som TomTom Trafikk.

For å slå trådløse data på igjen, pek på Aktiver trådløse data.

Send/Motta 
filer

Pek på denne knappen for å sende eller motta filer, slik som reiseruter og 
stemmer, ved å bruke din TomTom med andre Bluetooth-enheter.

MinTomTom-
konto

Pek på denne knappen for å logge inn på din TomTom konto. 

Dersom du har mer enn en TomTom-konto, eller hvis flere personer deler 
den samme TomTom, kan du opprette en annen TomTom-konto ved å bruke 
en annen epostadresse.

Batterispar-
ingsprefer-

anser

Pek på denne knappen for å konfigurere din TomTom til å spare strøm når 
det er mulig. Følgende alternativer er tilgjengelige:

• Slå aldri av skjermen

• Slå av skjermen mellom instruksjoner

• Slå alltid av skjermen

Velg deretter hvorvidt du vil  Slå av når den eksterne strømmen blir borte 
eller ikke.
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Bytt språk

Still klokken

Skjul tips / Vis tips

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Nullstill fabrikkinnstillinger

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle 
menyvalg, pek på Vis ALLE menyvalg i Preferansemenyen. 

Bytt språk

Pek på denne knappen for å endre språket som benyttes for alle knapper og 
beskjeder du ser på din TomTom.

Du kan velge ut fra et bredt utvalg språk. Når du endrer språket, vil du bli 
gitt mulighet til å endre stemmen. 

Still klokken

Pek på denne knappen for å velge klokketype som skal vises og for å stille 
klokken. 

Den letteste måten å stille klokken på er å peke på Synk-knappen. Din 
TomTom vil deretter bruke tiden fra GPS-informasjonen.

Merk: Etter å ha brukt Synk for å stille inn klokken, kan det hende du må 
justere timene avhengig av hvilken tidssone du befinner deg i. Din 
TomTom finner din tidssone og viser alltid riktig tid ved bruk av GPS-
informasjonen. 

Du kan bare bruke Synk hvis du har GPS-mottak, derfor kan du ikke stille 
klokken på denne måten når du er innendørs.

Skjul tips

Pek på denne knappen for å hindre at din TomTom viser tips. 

For å slå på tips igjen, pek på Vis tips.

Nullstill fab-
rikkinnstill-

inger

Pek på denne knappen for å nullstille fabrikkinnstillingene på din TomTom.

Alle dine innstillinger, inkludert favoritter, ditt hjemsted, varsler om POI-er 
og alle reiseruter du har opprettet er slettet.
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TomTom Trafikk TomTom Trafikk er en TomTom tjeneste for mottak av oppdatert 
trafikkinformasjon. TomTom Trafikk krever en trådløs dataforbindelse (GPRS, 
EDGE, UMTS, CDMA).

TomTom Trafikk bruker den mest oppdaterte informasjonen fra de beste 
lokale kildene. For mer informasjon om å abonnere, se tomtom.com/services

Sette opp TomTom Trafikk
For å bruke TomTom Trafikk, må du etablere en forbindelse mellom 
mobiltelefonen din og din TomTom enhet. Hvis du ikke allerede har gjort 
dette, pek på  Mobiltelefon i Hovedmenyen for å etablere denne forbindelsen 
og gjør så følgende:

1. Pek på TomTom Trafikk i Hovedmenyen.

2. Pek på Aktiver trafikk.

MerkTomTom Trafikk mottar trafikkinformasjon ved bruk av en trådløs 
dataforbindelse på din mobiltelfon. Du må etablere en Bluetooth-forbindelse 
mellom mobiltelefonen din og enheten, og du må også ha et trådløst 
dataabonnement hos mobilnettverksoperatøren din. 

3. Angi brukernavn og passord.

Trafikkstolpen vises på høyre side i Kjørevisning, og din enhet mottar den 
nyeste trafikkinformasjonen fra TomTom.

Følgende symboler vises øverst på Trafikkstolpen:

Din enhet er opptatt med å motta trafikkinformasjon.

Trafikkinformasjonen er oppdatert.|
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Tips: Under forutserning av at du har en forbindelse mellom din enhet og din 
mobil, kan du motta den nyeste trafikkinformasjonen med en gang ved å peke 
på knappenOppdater trafikkinfo i Trafikkmenyen.

Bruke TomTom Trafikk

2. Pek på Minimaliser forsinkelser.

Enheten din leter etter en raskeste rute til reisemålet.

Det er mulig at også den nye ruten inkluderer trafikkforsinkelser. Den kan 
også være den samme ruten som før. Du kan rekalkulere ruten for å unngå 
alle forsinkelser, men den nye ruten vil ta lengre tid enn den raskeste ruten 
som allerede er vist.

3. Pek på Fullført.

Trafikkinformasjonen er ikke blitt oppdatert på minst 15 minutter.

Trafikkinformasjonen er ikke blitt oppdatert på minst 30 minutter.

Trafikkinformasjonen er ikke blitt oppdatert på minst 45 minutter.

Trafikkinformasjonen er ikke blitt oppdatert på minst en time.

Ingen forbindelse mellom din TomTom enhet og Tomtoms Trafikk-
server.

Hvis du har planlagt en rute, vil Trafikksidestolpen varsle deg om 
trafikkhendelser på ruten.

I dette eksempelet er det en trafikkork på din rute 9 kilometer forut som vil 
medføre en forventet forsinkelse på 38 minutter.

Gjør følgende for å finne den raskeste ruten til reisemålet ditt:

1. Pek på Trafikksidestolpen.

Tips: Hvis du har vanskeligheter med å peke på Trafikksidestolpen og 
Hovedmenyen vises i stedet for Trafikkmanyen, prøv å peke med fingeren 
halvveis på Trafikksidestolpen og halvveis utenfor skjermen.
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Endre Trafikkpreferanser
Bruk knappen Endre Trafikkpreferanser for å velge hvordan 
trafikkinformasjon fungerer på din enhet. 

3. Velg eller tøm markeringsboksen for hver preferanse du vil endre.

4. Pek på Fullført.

5. Hvis du velger automatiski oppdatering av trafikkinformasjon mens du er på 
ruten (ett av valgene vist over), blir du spurt om du ønsker å begrense hvor 
ofte denne informasjonen skal oppdateres.

Pek på Nei for å bruke standardvalget på 4 minutter.

Pek påJa hvis du vil endre hvor ofte den automatiske trafikkinformasjonen 
oppdateres.

6. Pek på Fullført.

Trafikkstolpen
Trafikkstolpen viser trafikkhendelsene langs din rute. Den viser følgende 
informasjon:

• Et symbol for hver trafikkhendelser i den rekkefølgen de forekommer langs 
din planlagte rute.

• Beregnet trafikkforsinkelse for neste trafikkhendelse langs ruten.

• Avstanden mellom din nåværende posisjon til første hendelse på Trafikk 
sidestolpen. 

Et eksemel på en Trafikkstolpe er vist nedenfor.

Endre 
Trafikkprefer-

anser

Gjør følgende for å endre Trafikkpreferanser:

1. Pek på knappen TomTom Trafikk i Hovedmenyen på enheten.

2. Pek på Endre Trafikkpreferanser.

Du kan endre følgende preferanser:

• Automatisk minimere forsinkelser etter hver trafikkoppdatering - hvis 
du velger dette vil din enhet automatisk rekalkulere din rute når nye 
forsinkelser oppstår på ruten din.

• Automatisk oppdater trafikkinfo mens du er på ruten - hvis du velger 
dette, vil enheten automatisk oppdatere trafikkinformasjon når du har 
planlagt en rute.

• Pip når trafikkbildet på ruten endres - Hvis du velger dette alternativet, 
piper enheten når den ny trafikkhendelse finner sted langs din 
nåværende rute.

• Be om trafikkoppdatering når du planlegger en rute - Hvis du velger 
dette, vil din enhet spørre om du ønsker å oppdatere trafikkinformasjon 
før du ser etter evt. forsinkelser på ruten du planlegger.
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I eksemplet viser Trafikkstolpen at det er to hendelser lenger fremme. Bege 
hendelsene er trafikkorker, den første er 15km lenger fremme og forventes å 
forsinke deg med minst 51 minutter.

For å omplanlegge din rute for å unngå disse hendelsene, pek på Trafikk-
sidestolpen for å åpne TomTom Trafikk-menyen, og pek så på Minimere 
trafikkforsinkelser.

Gjør det enklere å pendle til jobben
Med knappene Hjem til arbeid eller Arbeid til hjem i Trafikkmenyen kan du 
sjekke ruten til og fra jobben ved å peke på en knapp. Når du bruker en av disse 
knappene, sjekker enheten ruten for mulige forsinkelser, og hvis den finner 
noen, gir den deg mulighet til å unngå dem.

Første gang du bruker Hjem til arbeid må du angi hjem- og arbeidsstedene for 
Trafikk på følgende måte:

Du kan nå bruke knappene Hjem til arbeid og Arbeid til hjem på menyen Vis 
hjem-arbeid.

Merk: Hjem her er ikke den samme som hjem du kan angi i Preferansmenyen. 
I tillegg trenger ikke stedene du angir her å være dine faktiske hjem- og 
arbeidssteder. Hvis du ofte bruker en annen rute, kan du sette arbeids-/hjem 
til disse stedene i stedet.

For eksempel, gjør følgende for å sjekke for forsinkelser på ruten hjem:

1. Pek på knappen TomTom Trafikk i Hovedmenyen på enheten.

2. Pek på Vis hjem-arbeid-trafikk.

3. Pek på Arbeid til hjem.

Rutesammendragskjermen vises med forventet forsinkelse vist etter 
reisetiden.

Endre hjem-
arbeid

1. Pek på knappen TomTom Trafikk i Hovedmenyen på enheten.

2. Pek på Vis hjem-arbeid-trafikk.

3. Pek på Endre hjem-arbeid

4. Angi hjemsted

5. Angi arbeidssted
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For å se om det er en raskere vei hjem, kan du nå peke på knappen Finn 
alternativ og deretter peke på Minimer trafikkforsinkelser.

Tips: Du kan la enheten søke etter alternative ruter ved å velge Minimer 
trafikkforsinkelser automatisk etter hver trafikkoppdatering i 
Trafikkpreferanser.

Merk: Det er mulig at den alternative ruten er lenger enn den opprinnelige 
(selv med sine forsinkelser). I så fall kan du alltid prøve å bruke knappen Finn 
alternativ  igjen.

Sjekker trafikkhendelser i ditt område
Få en oversikt over trafikksituasjonen i ditt område ved hjelp av kartet. Gjør 
følgende for å finne lokale trafikkhendelser og detaljer om dem:

Trafikkhendelser
Trafikkhendelser vises både i Kjørevisning og på Trafikksidestolpen som små 
symboler. Det er to typer symboler:

• Symboler i en rød firkant er hendelser som Trafikk kan hjelpe deg til å 
unngå.

• Symboler i et rødt rektangel er værrelaterte, og du kan ikke bruke Trafikk for 
å unngå dem.

Se gjennom 
kart

1. Pek på knappen TomTom Trafikk i Hovedmenyen på enheten.

2. Pek på Se gjennom kart.

Kartsøkerskjermen vises. 

3. Pek på det blå kompasset øverst til høyre på skjermen.

Kartet sentreres rundt den nåværende stedet, og eventuelle 
trafikkhendelser i området vises som små symboler.

4. Pek på en hvilken som helst trafikkhendelse for å få mer informasjon.

En annen skjerm vises for å gi deg detaljert informasjon om hendelsen du 
valgte. For å vise informasjon om omgivende hendelser, bruk venstre og 
høyre pil nederst på skjermen.
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 Trafikkhendelsessymboler og betydningen av dem er vist nedenfor:

Værrelaterte symboler og betydningen av dem er vist nedenfor:

Trafikkmeny
Pek enten på Trafikk sidestolpen i Kjørevisning, eller på TomTom Trafikk i 
Hovedmenyen for å åpne Trafikkmenyen. Følgende to knapper er tilgjengelig:

Ulykke Vei stengt

Veiarbeid Trafikkhendelse

En eller flere filer stengt Trafikkork

Tåke Is

Regn Snø

Vind

Merk: Symbolet hendelse unngått vises for hver trafikkhendelse du 
unngår ved å bruke TomTom Trafikk.

Minimer 
trafikkforsin-

kelser

Pek på denne knappen for å omplanlegge ruten din basert å den seneste 
trafikkinformasjonen.

Vis trafikk på 
ruten

Pek på denne knappen for å få en oversikt over alle trafikkhendelser på din 
rute. Du kan bruke knappene til venstre og høyre på visningsskjermen for 
å få mer detaljert informasjon om hver av disse hendelsene.

Vis trafikk 
hjem-arbeid

Pek på denne ruten for å vise den raskeste ruten fra ditt hjemsted til ditt 
arbeidssted og tilbake igjen.

Les opp 
trafikkinfo

Pek på denne knappen for å få lest opp alle trafikkhendelsene langs ruten 
din høyt.
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Oppdater 
trafikkinfo

Pek på denne knappen for å få den nyeste trafikkinformasjonen med en 
gang istedenfor å å vente på en automatisk oppdatering.

Slå av 
trafikkinfo

Pekp å denne knappen for å deaktivere TomTom Trafikk.

Hjelp

Pek på denne knappen for å få en innføring i hvordan man bruker 
TomTom Traffikk.

Se gjennom 
kart

Pek på denne knappen for å se gjennom kartet og se trafikkinformasjon 
som vises på kartet.

Endre 
Trafikkprefer-

anser

Pek på denne knappen for å endre preferanser for hvordan TomTom 
Trafikk fungerer på din enhet.
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Trafikkinformasjon via RDS-TMC

TMC (Traffic Message Channel)
Informasjon fra Trafikkmeldingskanalen (TMC) brukes av din TomTom 
navigasjonsenhet når din enhet er dokket til bilstereoen.

Trafikkmeldingskanalen (TMC) er ikke en TomTom tjeneste. FM-radiostasjoner 
i flere land kringkaster TMC-informasjon som en del av sitt program. TMC er 
også kjent som RDS-TMC trafikkinformasjon.

Din TomTom navigasjonsenhet bruker denne informasjonen til å varsle deg 
om trafikkforsinkelser langs ruten og hvordan du kan unngå dem.

Merk: TomTom er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller kvaliteten på 
trafikkinformasjonen som leveres via TMC.

TMC er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. Se brosjyren for tjenester og 
tilbehør for mer informasjon.

Bruke RDS-TMC-trafikkinformasjon

Endre Trafikkpreferanser
Bruk knappen Endre Trafikkpreferanser for å velge hvordan 
trafikkinformasjon fungerer på din enhet.

Så snart du begynner å motta trafikkinformasjon vises trafikkstolpen på 
høyre side i kjørevisningen. Trafikkstolpen varsler deg om alle 
trafikkhendelser på ruten din.

I dette eksempelet er det en trafikkork på din rute 9 kilometer forut som vil 
medføre en forventet forsinkelse på 38 minutter.

Gjør følgende for å finne den raskeste ruten til reisemålet ditt:

1. Pek på Trafikkstolpen.

2. Pek på Minimer trafikkforsinkelser.

Enheten din leter etter raskeste rute til reisemålet.

Det er mulig at den nye ruten også inkluderer trafikkforsinkelser, eller 
den kan være den samme ruten som før.

3. Pek på Fullført.



68

Gjør det enklere å pendle til jobben
Med knappene Hjem til arbeid eller Arbeid til hjem i Trafikkmenyen kan du 
sjekke ruten til og fra jobben ved å peke på en knapp. Når du bruker en av disse 
knappene, sjekker enheten ruten for mulige forsinkelser, og hvis den finner 
noen, gir den deg mulighet til å unngå dem.

Første gang du bruker Hjem til arbeid må du angi hjem- og arbeidsstedene for 
Trafikk på følgende måte:

Du kan nå bruke knappene Hjem til arbeid og Arbeid til hjem på menyen Vis 
hjem-arbeid.

For eksempel, gjør følgende for å sjekke for forsinkelser på ruten hjem:

1. Pek på knappen TomTom Trafikk i Hovedmenyen på enheten.

Endre 
Trafikkprefer-

anser

Gjør følgende for å endre Trafikkpreferanser:

1. Pek på knappen TomTom Trafikk i Hovedmenyen på enheten.

2. Pek på Endre Trafikkpreferanser.

Du kan endre følgende preferanser:

• Minimer forsinkelser automatisk etter hver trafikkoppdatering . Hvis 
du velger dette alternativet, vil enheten din automatisk omberegne når 
det oppstår nye forsinkelser langs ruten din.

• Pip når trafikkbildet på ruten endres - Hvis du velger dette alternativet, 
piper enheten når en ny trafikkhendelse finner sted langs din nåværende 
rute.

• Be om trafikkoppdateringer når du planlegger en rute . Dette 
alternativet har ingen betydning for RDS-Trafikk.

3. Velg eller tøm markeringsboksen for hver preferanse du vil endre.

4. Pek på Fullført.

Enheten din lister opp alle land med radiostasjoner som sender RDS-
TMC-trafikkinformasjon som du kan motta for øyeblikket. Vanligvis kan 
du la denne stå på Ethvert land (sterkest signal).

5. Pek på Fullført.

Endre hjem-
arbeid

1. Pek på knappen TomTom Trafikk i Hovedmenyen på enheten.

2. Pek på Vis hjem-arbeid-trafikk.

3. Pek på Endre hjem-arbeid

4. Angi hjemsted

5. Angi arbeidssted
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2. Pek på Vis hjem-arbeid-trafikk.

3. Pek på Arbeid til hjem.

Rutesammendragskjermen vises med forventet forsinkelse vist etter 
reisetiden.

For å se om det finnes en raskere vei hjem, pek på Finn alternativ og pek på 
Minimaliser trafikkforsinkelser.

Tips: Du kan la din enhet automatisk lete etter alternative ruter ved å velge 
Automatisk minimaliser forsinkelser etter hver trafikkoppdatering  i 
Trafikkpreferanser.

Sjekker trafikkhendelser i ditt område
Få en oversikt over trafikksituasjonen i ditt område ved hjelp av kartet. Gjør 
følgende for å finne lokale trafikkhendelser og detaljer om dem:

Trafikkstolpen
Trafikk-sidestolpen vises på hørye side av Kjørevisning når TomTom Trafikk 
er slått på. Trafikkstolpen viser trafikkhendelsene langs din rute. Den viser 
følgende informasjon:

• Et symbol for hver trafikkhendelser i den rekkefølgen de forekommer langs 
din planlagte rute.

Se gjennom 
kart

1. Pek på knappen TomTom Trafikk i Hovedmenyen på enheten.

2. Pek på Se gjennom kart.

Kartsøkerskjermen vises. 

3. Pek på det blå kompasset øverst til høyre på skjermen.

Kartet sentreres rundt den nåværende stedet, og eventuelle 
trafikkhendelser i området vises som små symboler.

4. Pek på en hvilken som helst trafikkhendelse for å få mer informasjon.

En annen skjerm vises for å gi deg detaljert informasjon om hendelsen du 
valgte. For å vise informasjon om omgivende hendelser, bruk venstre og 
høyre pil nederst på skjermen.
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• Den beregnede forsinkelsen frem til neste trafikkhendelse langs din rute.

• Avstanden fra din nåværende plassering til neste hendelse langs din rute.

Et eksemel på en Trafikkstolpe er vist nedenfor.

I eksemplet viser Trafikkstolpen at det er to hendelser lenger fremme. Bege 
hendelsene er trafikkorker, den første er 15km lenger fremme og forventes å 
forsinke deg med minst 51 minutter.

For å replanlegge ruten for å unngå disse hendelsene, pek på Trafikk-
sidestolpen for å åpne TomTom Trafikk-menyen, bruk deretter Minimer 
trafikkforsinkelser . 

Trafikkhendelser
Trafikkhendelser vises både i Kjørevisning og på Trafikksidestolpen som små 
symboler. Det er to typer symboler:

• Symboler i en rød firkant er hendelser som Trafikk kan hjelpe deg til å 
unngå.

• Symboler i et rødt rektangel er værrelaterte, og du kan ikke bruke Trafikk for 
å unngå dem.

 Trafikkhendelsessymboler og betydningen av dem er vist nedenfor:

Værrelaterte symboler og betydningen av dem er vist nedenfor:

Ulykke Vei stengt

Veiarbeid Trafikkhendelse

En eller flere filer stengt Trafikkork

Tåke Is

Regn Snø

Vind

Merk: Symbolet hendelse unngått vises for hver trafikkhendelse du 
unngår ved å bruke TomTom Trafikk.
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Trafikkmeny
Pek på Trafikksidestolpen i Kjørevisning for å åpne Trafikkmenyen. Følgende 
to knapper er tilgjengelig:

Minimer 
trafikkforsin-

kelser

Planlegger ruten på nytt basert på den nyeste trafikkinformasjonen.

Vis trafikk 
hjem-arbeid

Kontrollerer trafikken langs din rute hjem-arbeid.

Vis trafikk på 
ruten

Pek på denne knappen for å vise trafikkorker langs den aktuelle ruten.

Se gjennom 
kart

Viser en oversikt over trafikkhendelser på kartet.

Endre 
Trafikkprefer-

anser

Endrer innstillingene for trafikktjenester.

Les opp 
trafikkinfo

Pek på denne knappen for å få lest opp alle trafikkhendelsene langs ruten 
din høyt.
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Introduserer TomTom HOME TomTom HOME er en kostnadsfri programvare for din datamaskin, som 
hjelper deg å administrere innholdet på din TomTom-enhet. Koble til HOME 
ofte for å få de nyeste oppdateringene for din enhet.

Du kan for eksempel gjøre følgende:
• Administrere kart, stemmer, interessepunkter mm.
• Kjøpe TomTom-tjenester og administrere abonnementene dine.
• Automatisk oppdatere din TomTom med ny programvare og tjenester.
• Lage og gjenopprette sikkerhetskopier.
• Les hele brukerhåndboken.

Tips: For å få det meste ut av HOME, anbefaler vi at du benytter en bredbånd-
forbindelse.

Bruk TomTom HOME for å lage en sikkerhetskopi av din enhet.

Installasjon TomTom HOME
For å installere TomTom HOME på din datamaskin, gjør følgende:

1. Koble datamaskinen til internett.

2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel, og slå deretter enheten 
på.

HOME starter installasjonen.

Merk: Hvis HOME ikke installerer automatisk, kan du laste den ned fra 
tomtom.com/home

Du kan også installere TomTom HOME fra den vedlagte CD-en.

Når den er installert, vil TomTom HOME starte automatisk når du kobler 
enheten til en datamaskin og slår den på.

MinTomTom konto
For å kunne kjøpe innhold og tjenester gjennom TomTom HOME, må du 
registrere en TomTom konto for den enheten du ønsker å kjøpe innhold for. 
Du vil bli spurt om å sette opp en konto når du begynner å bruke TomTom 
HOME.
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Tillegg

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler
Globalt posisjoneringssystem

Globalt posisjoneringssystem (GPS) er et satelittbasert system som viser 
plassering og tidsinformasjon rundt om på kloden. GPS er betjent og 
kontrollert av USAs regjerering som er ansvarlig for dets tilgjengelighet og 
nøyaktighet. Enhver endring i GPS tilgjengelighet og nøyaktighet eller ulike 
miljøforhold kan innvirke på funksjonen til din TomTom enhet. TomTom 
aksepterer ikke noe ansvar for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten til GPS.

Brukes med varsomhet

Bruk av en TomTom enhet for navigering betyr likevel at du må å kjøre forsiktig 
og være oppmerksom. 

Fly og sykehus

Bruk av enheter med antenne er forbudt på de fleste fly, på mange sykehus og  
mange annen steder. En TomTom enhet må ikke benyttes på slike steder.

Batteri
Dette produktet bruker et lithium-polymerbatteri. Må ikke brukes i fuktig, vått 
og/eller etsende miljø. Ikke plasser, oppbevar eller etterlat enheten din i eller 
nær en varmekilde, på et sted med høy temperatur, i sterkt direkte sollys, i en 
mikrobølgeovn eller i en trykkbeholder og ikke utsett det for temperaturer over 
60 C (140 F). Unnlater du å følge disse retningslinjene, kan lithium-
poymerbatteriet lekke syre, bli varmt, eksplodere eller antenne og forårsake 
skade. Ikke stikk hull i, åpne eller demonter batteriet. Hvis batteriet lekker og 
du kommer i kontakt med lekket væske, skyll grundig med vann og søk 
medisinsk hjelp umiddelbart. Av sikkerhetsgrunner, og for å forlenge 
batteriets levetid, vil ikke lading skje ved lave (under 0 C/32 F) eller høye (over 
45 C/113 F) temperaturer. 

Temperaturer: Standard funksjon: -10 C (14 F) til +55 C (131 F); 
korttidslagring: -20 C (-4 F) til + 60 C (140 F); langtidslagring: -20 C (-4 F) til 
+25 C (77 F).

LITHIUM-POLYMERBATTERIET I PRODUKTET MÅ GJENVINNES 
ELLER DESTRUERES PÅ EN FORSVARLIG MÅTE. BRUK DIN 
TomTom BARE MED DEN MEDFØLGENDE DC-STRØMLEDNINGEN 
(BILLADER/BATTERIKABEL) OG AC-ADAPTER (HJEMMELADER) FOR 
BATTERILADING.

For å resirkulere din TomTom, vennligst kontakt med renovasjonsetaten i 
kommunen der du bor TomTom.



74

SPESIELL MERKNAD VEDR. KJØRING I CALIFORNIA OG MINNESOTA.
California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) uttrykker at "Ingen skal kjøre et 
motorkjøretøy med gjenstander plassert, vist, installert eller  festet på 
frontrute, side- eller bakvinduer."  I California skal det ikke brukes 
sugekoppfeste på frontrute, side- eller bakvinduer.

Merk: Denne seksjonen av California Vehicle Code gjelder alle som kjører i 
California, ikke bare innbyggere i California.

Minnesota State Legislature Statutes Section 169.71, subdivision 1, section 2 
uttrykker at "En person skal ikke kjøre med gjenstander opphengt mellom 
føreren og frontruten annet enn solskjerm og bakspeil og elektroniske 
veibombrikker.

Merk: Minnesota Stature gjelder alle som kjører i Minnesota, ikke bare 
innbyggere i Minnesota.

TomTom Inc. tar intet ansvar for evt. bøter, forelegg eller skader ved 
ignorering av disse bestemmelsene.  Når du kjører i stater med restriksjoner 
på frontrutemontering, anbefaler TomTom  bruk av den medfølgende 
selvklebende monteringsplater eller det alternative monteringssettet som gir 
flere valgmuligheter for montering av TomTom-tilbehør på dashbord og ved 
å bruke luftventilene.  Se www.tomtom.com for mer informasjon om dette 
monteringsalternativet.

FCC-informasjon for brukeren
Dette produktet inneholder en mottaker som ikke må være 
samplassert eller samtidig betjent i forbindelse med en annen 
mottaker.

Eksponering for radiofrekvensstråling

Denne enheten samsvarer med FCC stråleeksponeringsbegrensning satt for et 
ukontrollert miljø. For å unngå muligheten for overskridelse av FCC 
radiofrekvenseksponeringsbegrensning, må en person ikke befinne seg 
nærmere enn 20cm (8 tommer) under normal funksjon.

Radio- og TV-interferens

Dette utstyret utstråler radiofrekvensenergi og kan,  hvis ikke brukt fullstendig 
i overensstemmelse med instruksjonene i denne bruksanvisningen, lage 
forstyrrelser for radiokommunikasjon og TV-mottak.

Denne enheten er blitt testet og funnet å tilfredsstille grensene for Klasse B 
digital enhet i overensstemmelse med Del 15 i FCC-regelverket. Disse 
begrensningene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig støy i en bolig. 
Dette utstyret genererer, bruker og kan gi stråleradiofrekvensenergi og kan, 
hvis ikke installert og brukt i overensstemmelse med instruksjonene, lage 
skadelig støy for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at 
støy ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis dette utstyret lager skadelig 
støy for radio- eller TV-mottak som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, 
anbefales brukeren å forsøke å løse problemet ved et eller flere av følgende 
tiltak:
• Flytt, eller la antennen peke en annen vei.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
• Koble utstyret i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet.
• Konsulter en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp. 

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den 
ansvarlige partner kan annulere brukerens fullmakt til å betjene utstyret.

Viktig!



75

Dette utstyret ble testet for FCC-samsvar under forhold som inkluderte bruken 
av isolerte kabler og tilkoblinger mellom utstyret og periferiutstyr. Det er viktig 
at du bruker skjermede kabler og tilkoblinger for å redusere muligheten for 
radio- og TV-støy. Skjermede kabler som er egnet for produktserien kan 
skaffes fra en autorisert forhandler. Hvis brukeren modifiserer utstyret eller 
dets periferiutstyr på noen måte, og disse endringer ikke er godkjent av 
TomTom, kan FCC trekke tilbake brukerens rett til å operere utstyret. For 
kunder i USA kan følgende hefte produsert av Federal Communications 
Commission være til hjelp: “How to Identify and Resolve Radio-TV 
Interference Problems" (Hvordan identifisere og løse radio/TV-relaterte 
støyproblemer). Dette heftet er tilgjengelig fra US Government Printing Office, 
Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

FCC Declaration of Conformity
Testet for samsvar med FCCs standarder for hjemme- og kontorbruk

FCC ID: S4LDUB1
IC ID: 5767A-DUB1

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-regelverket. Betjening er 
gjenstand for følgende to forhold:

1. Denne enheten skal ikke lage skadelig støy.

2. Denne enheten skal kunne godta all mottatt støy, inklusive støy som kan 
medføge uønsket funksjon.

Ansvarlig partner i Nord-Amerika

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tlf: 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom)

Emisjonsinformasjon for Canada

Dette Klasse B digitale apparat samsvarer med Canadisk ICES-003.

Betjening er gjenstand for følgende to forhold: (1) denne enheten skal ikke 
lage skadelig støy, og (2) denne enheten skal kunne godta all støy, inklusive 
støy som kan forårsakden kan forårsake uønsket funksjon av enheten.

Denne kategori II radiokommunikasjonsenheten samsvarer med Industry 
Canada Standard RSS-310.

CE-merking
Dette utstyret samsvarer med kravene til CE-merking når det blir 
brukt i et miljø med boliger, handelsvirksomhet, transport eller lett 
industri.

R&TTE direktiv
Hermed erklærer TOMTOM at ovennevnte enheter er i overensstemmelse 
med  krav og andre relevante bestemmelser i henhold til EU-direktiv 1999/5/
EU.

WEEE-direktiv
Dette symbolet på produktet eller forpakningen angir at dette 
produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I henhold til 
EU-direktiv 2002/96/EU for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), må 
dette elektriske produktet ikke kastes som usortert kommunalt avfall. 
Ved avhending, vennlist returner dette produktet det til salgsstedet 

eller til en lokal resirkuleringsstasjon.
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C-tick
N14644
Z468

Dette produktet er merket C-tick for å vise at det samsvarer med 
relevante australske og new zealandske forskrifter.

Dette dokumentet
Vi har lagt  ned mye arbeid i utarbeidelse av denne bruksanvisningen. 
Konstant produktutvikling kan medføre at noe informasjon ikke er helt 
oppdatert. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

TomTom er ikke gjenstand for erstatning på grunn av tekniske eller 
redaksjonelle feil eller manglende innhold; heller ikke for tilfeldige skader som 
er forårsaket av bruk av dette materialet. Dette dokumentet inneholder 
informasjon beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet kan 
kopieres eller reproduseres i noen form uten skriftlig forhåndstilsagn fra 
TomTom International B.V.
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Copyright notices © 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two 
hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks 
owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user 
license agreement for embedded software apply to this product; you can 
review both at www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit 
den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder 
registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses 
Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere 
Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf 
www.tomtom.com/legal einsehen und nachlesen können.

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo 
TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les 
applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. 
L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de 
licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter 
ces deux documents à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-
handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of 
geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. 
Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de 
eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op www.tomtom.com/
legal

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle 
"due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di 
proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il 
contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è 
possibile consultarli entrambi all'indirizzo www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos 
manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de 
TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de 
licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este 
producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das 
"duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas 
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comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A 
nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao 
software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos 
em www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to 
hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der 
tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og 
slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge 
dokumenter findes på www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen 
"två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade 
varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti 
och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna 
produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n 
omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille 
ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat 
verkkosivuillamme www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-
logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som 
eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale 
med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan 
lese om begge på www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema 
dłońmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków 
handlowych, których właścicielem jest firma TomTom International B.V. Do 
niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla końcowego 
użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane 
oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeć na stronie 
www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvěma 
dlaněmi patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné 
známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt 
se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavěný 
software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na www.tomtom.com/
legal

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" 
logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı 
ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı 
lisans sözleşmesi bu ürün içindir; www.tomtom.com/legal adresinden 
ikisine de göz atabilirsiniz

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" 
embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, 
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alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és 
a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a 
termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo 
kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide 
hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib 
meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; 
saad tutvuda mõlemaga aadressil www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Nīderlande. TomTom™ un "divu roku" 
logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, 
kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir 
piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās 
programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties 
www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų 
logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų 
arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo 
sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite 
peržiūrėti abu dokumentus svetainėje www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb 
les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o 
marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La 
nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al 
programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós 
documents a www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma 
rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované 
ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na 
tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým 
užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na 
www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas 
mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas 
possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo 
de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para 
este produto; ambos podem ser vistos em www.tomtom.com/legal

Data Source 

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de 
openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland. 

© IGN France.
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© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008. 

© Geonext/DeAgostini. 

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV. 

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the 
permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office. © Crown 
copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 
100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are 
reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada 
with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info 
USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, 
Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used 
under license.

Some images are taken from NASA’s Earth Observatory.

The purpose of NASA’s Earth Observatory is to provide a freely-accessible 
publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery 
and scientific information about our home planet. 

The focus is on Earth’s climate and environmental change: 
earthobservatory.nasa.gov/

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the 
U.S. and other countries.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and 
Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to 
distribute content created with this product in revenue-generating broadcast 
systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), 
streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other 
content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and 
the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, 
semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An 
independent license for such use is required. For details, please visit 
mp3licensing.com
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