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Faresoner i Frankrike 

Om faresoner 

Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å bli varslet om plasseringer for faste eller mobile foto-

bokser når du kjører i Frankrike. I samsvar med denne endringen i fransk lov rapporteres nå alle 

typer fotoboksplasseringer og sikkerhetsrelaterte funksjoner som faresoner.  

Tjenesten TomTom Fotobokser heter TomTom Faresoner i Frankrike. 

Faresoner kan inneholde én eller flere fotobokser eller en rekke andre farer: 

 Nøyaktig posisjonering er ikke tilgjengelig, det vises i stedet et faresoneikon når du nærmer 

deg sonen. 

 Lengden på sonen avhenger av veitypen ved gjeldende sted og kan være 300, 2000 eller 

4000 m. 

 Fotoboksen eller fotoboksene, hvis det finnes noen, kan befinne seg hvor som helst innenfor 

sonen. 

 Hvis flere fotobokser er i nærheten av hverandre, kan varslene slås sammen til én lang sone. 

Viktig: Du mottar varsler om fotobokser når du befinner deg utenfor Frankrike. Innenfor Frankrike 

mottar du varsler om faresoner. Typen varsler du mottar, endres når du krysser grensen. 
 

Varsler om faresoner 

Varslene sendes ut 15 sekunder før du ankommer en faresone. Du varsles på tre måter: 

 Enheten spiller av en varsellyd. 

 Avstanden fra faresonen vises i kjørevisningen. Hvis fartsgrensen for sonen er kjent, vises 

også farten i kjørevisningen. Varselet vises i kjørevisningen så lenge du kjører i en faresone. 

 Plasseringen av faresonen vises på kartet. 
 

Endre måten du blir varslet på 

Hvis du vil endre måten TomTom-enheten varsler deg om faresoner på, trykker du på Varselinn-

stillinger. 

 

Deretter kan du angi varsellyden som spilles av. 

1. Trykk på LIVE-tjenester på hovedmenyen. 

Faresoner 
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2. Trykk på Sikkerhetsvarsler. 

3. Trykk på Varselinnstillinger. 

4. Velg når du ønsker å bli varslet om faresoner. Du kan velge alltid å varsles, aldri å varsles eller 

bare å varsles hvis du kjører for fort. 

5. Trykk på lyden du ønsker skal bli brukt til varslingen. 

Varsellyden spilles av, og du blir bedt om å bekrefte at du ønsker denne varsellyden. Trykk på 

Nei for å velge en annen lyd. 

6. Trykk på Fullført for å lagre endringene. 
 

Rapporteringsknapp 

For å vise rapporteringsknappen i Kjørevisning, gjør følgende: 

1. Trykk på LIVE-tjenester på hovedmenyen. 

2. Trykk på Sikkerhetsvarsler. 

3. Trykk påAktiver rapportknappen. 

4. Trykk på Fullført. 

Rapportknappen vises på venstre side i kjørevisningen. Hvis du allerede bruker hurtigmenyen, 

er den lagt til blant knappene som er tilgjengelige på hurtigmenyen. 

Tips: Hvis du vil skjule rapportknappen, trykker du på Deaktiver rapportknappen på menyen 

Sikkerhetsvarsler. 
 

Rapportere en ny faresone mens du kjører 

Hvis du vil rapportere en faresone mens du kjører, gjør du følgende: 

1. Trykk på rapportknappen i kjørevisningen eller på hurtigmenyen for å markere plasseringen for 

faresonen. 

2. Bekreft at du vil legge til en faresone. 

Det vises en melding som bekrefter at det er opprettet en rapport. 
 

Rapportere en ny faresone hjemmefra 

Du behøver ikke å være ved faresonen for å kunne rapportere den nye plasseringen. Hvis du vil 

rapportere en ny faresone hjemmefra, gjør du følgende: 

1. Trykk på LIVE-tjenester på hovedmenyen på navigasjonsenheten. 

2. Trykk på Sikkerhetsvarsler. 

3. Trykk på Rapporter faresone. 

4. Bruk markøren til å merke av plasseringen for faresonen på kartet, og trykk på Fullført. 

5. Trykk på Ja for å bekrefte plasseringen av faresonen. 

Det vises en melding som bekrefter at det er opprettet en rapport. 
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Menyen Sikkerhetsvarsler 

Hvis du vil åpne menyen Sikkerhetsvarsler, trykker du på LIVE-tjenester på hovedmenyen og 

deretter på Sikkerhetsvarsler. 

 

Rapporter faresone 
 

Trykk på denne knappen for å rapportere en ny faresoneplassering. 

 

Varselinnstillinger 
 

Trykk på denne knappen for å angi når du mottar varsler, og varsellyd. 

 

Deaktiver varsler 
 

Trykk på denne knappen for å slå av varslingene. 

 

Aktiver rap-

portknappen 
 

Trykk på denne knappen for å aktivere rapportknappen. Rapportknappen 

vises i kjørevisningen eller på hurtigmenyen. 

Når rapportknappen vises i kjørevisningen, endres denne knappen til 

Deaktiver rapportknappen. 

 

 


	Faresoner
	Faresoner i Frankrike
	Varsler om faresoner
	Endre måten du blir varslet på
	Rapporteringsknapp
	Rapportere en ny faresone mens du kjører
	Rapportere en ny faresone hjemmefra
	Menyen Sikkerhetsvarsler


