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See viitejuhend seletab kõike, mida sul on vaja teada oma uue TomTom GO navigatsiooniseadme 

kohta. 

Kui soovid kiiret ülevaadet põhilistest asjadest, soovitame lugeda peatükki Alustamine. Seal 

räägitakse paigaldamisest, sisselülitamisest, seadistamisest ja esimese marsruudi planeerimisest. 

Pärast seda soovid ilmselt ühenduda TomTomi teenustega ning nende kohta saad lugeda 

peatükist Ühenduse loomine teenustega. 

Et saada teavet selle kohta, mida näed seadmes endas, mine: 

 Mis on ekraanil? 

 Žestide kasutamine 

 Põhimenüü 

Loodame, et sulle meeldib oma uue navigatsiooniseadme kohta lugeda ning naudid seadme 

kasutamist! 

Tere tulemast navigeerima TomTomiga 
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Autosse paigaldamine 

Kasuta seadmega kaasasolevat kinnitust, et oma TomTom GO seade sõidukisse paigaldada. Loe 

seadme paigutamise juhiseid, enne kui seadme paigaldad. 

Seadme paigaldamiseks toimi järgmiselt. 

1. Ühenda USB-kaabel kinnitusega. Kui kinnitus on seadmesse integreeritud, ühenda USB-kaabel 

seadmega. 

2. Ühenda USB-kaabel USB-autolaadijaga ning ühenda see armatuuri laadimisavasse. 

3. Vali TomTom GO seadme paigaldamiseks parim siledapinnaline asukoht kas tuuleklaasil või 

küljeaknal.  

4. Veendu, et nii kinnituse iminapp kui ka tuuleklaas on puhtad ja kuivad. 

5. Suru kinnituse iminapp tugevalt vastu tuuleklaasi.  

6. Pööra kinnituse aluse juures asuvat kummist haaratsit päripäeva, kuni tunned seda kinnituvat. 

7. Kui kinnitus ei ole seadme külge integreeritud, aseta seade kinnitusele ja veendu, et see 

kinnitub klõpsatusega. 

Armatuurlaua paigalduskettad on saadaval seadme tarvikutena. Lisateavet vt aadressilt 

tomtom.com/accessories. 
 

Seadme paigutamine 

Mõtle hoolega läbi, kuhu sa navigatsiooniseadme oma autos paigutad. Navigatsiooniseade ei 

tohiks segada järgmisi asju: 

 Vaadet teele 

 Auto juhtseadiseid 

 Ühtegi peeglit 

 Ühtegi turvapatja 

Sa pead olema võimeline kallutamata ja sirutamata seadmeni ulatuma. Saad kinnitada seadme 

tuuleklaasile või küljeaknale või kasutada armatuurlaua kinnitusketast, et kinnitada seade armatu-

urlauale.  
 

Sisse- ja väljalülitamine 

Seadme sisselülitamine 

Vajuta sisse/välja nuppu, kuni seade käivitub. Kui seade oli välja lülitatud, kuvatakse kaardivaade. 

Kui seade oli unerežiimis, ilmub viimasena vaadatud kuva.  

Seadme unerežiimi lülitamine 

Et lülitada navigatsiooniseade unerežiimi, vajuta sisse/välja nuppu ja vabasta see.  

Alustamine 

http://www.tomtom.com/accessories
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Lisaks võib sisse/välja nuppu all hoida üle 2 sekundi, kuni näed unerežiimi ja väljalülitamise nuppe. 

Vali Unerežiim, et lülitada seade unerežiimi. 

Märkus: kui oled planeerinud marsruudi, siis marsruut salvestatakse.  

Nõuanne: navigatsiooniseadme kinnituselt eemaldamise järgselt unerežiimi lülitamiseks mine 

Sätete menüüs valikusse Aku sätted. 

Seadme täielik väljalülitamine 

Navigatsiooniseadme saad täielikult välja lülitada toimides ühel järgmistest viisidest. 

 Hoia sisse/välja nuppu üle 2 sekundi all, kuni näed unerežiimi ja väljalülitamise nuppe. Seadme 

välja lülitamiseks vali Lülita välja. Vajuta tagasinoolt, kui sa ei taha seadet välja lülitada. 

 Hoia sisse/välja nuppu üle 5 sekundi all, kuni seade välja lülitub. 

Märkus: kui oled planeerinud marsruudi, siis marsruuti ei salvestata. 
 

Seadistamine 

Oluline: veendu, et valitud on õige keel, kuna seda keelt kasutatakse kogu ekraanil kuvatava teksti 

jaoks. 

Kui seadme esimest korda sisse lülitad, siis pead selle häälestamiseks vastama mõnedele küsi-

mustele. Vasta küsimustele, puudutades ekraani. 
 

GPS-vastuvõtt 

Kui oma TomTom GO navigatsiooniseadme esimest korda käivitad, kulub seadmel sinu asukoha 

määramiseks mõni minut. Tulevikus kulub selleks palju vähem aega.  

Hea satelliidivastuvõtu tagamiseks kasuta seadet vabas õhus ja hoia seda püsti. Suured objektid, 

näiteks kõrgehitised, võivad aeg-ajalt vastuvõttu takistada. 

Oluline: QuickGPSfix sisaldab satelliitide asukohateavet, mis võimaldab sinu navigatsioon-

iseadmel sinu asukohta kiiremini leida. QuickGPSfixi saamiseks kasuta MyTomTomi. 
 

Marsruudi planeerimine otsingu abil 

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid 

planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist. 

Marsruudi otsingu abil planeerimiseks toimi järgmiselt. 

1. Põhimenüü avamiseks vali põhimenüü nupp:  

 

2. Vali Otsing. 
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Avaneb otsingumenüü koos klaviatuuriga. 

 

3. Kasuta klaviatuuri, et sisestada selle koha nimi, kuhu soovid marsruudi planeerida. 

Võid otsida aadressi järgi, aga otsida saab ka asula, linna või indeksi järgi. Lisaks võib otsida 

HP-d (huvipunkti), nt restorani, bensiinijaama või vaatamisväärsust, või sisestada HP nime, nt 

„Reinu pitsa". 

Märkus: otsing teostatakse kogu kaardil. Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist 

paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust otsitakse – näiteks ühelt marsruudilt või kindlast 

linnast. 

4. Aadressi, nime või HP tüüpi sisestades pakutakse välja võimalusi vastavalt sisestatud 

tähtedele. Võid jätkata tähtede sisestamist või valida soovitatud variandi. 

Linnad ja teed kuvatakse vasakul, HP-d paremal. 

Nõuanne: et näha rohkem tulemusi, vali Näita kõiki või keri tulemuste loendit alla. 

5. Vali pakutud aadress. 
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6. Kui sa ei ole majanumbrit veel sisestanud, võid seda teha nüüd. 

 

7. Vali Sõida. 

Sinu navigatsiooniseade planeerib marsruudi ning alustab sinu juhendamist sihtkohta. Niipea 

kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade. 

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile. 
 

Marsruudi planeerimine kaardi abil 

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid 

planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist. 

Marsruudi kaardi abil planeerimiseks toimi järgmiselt. 

1. Liiguta kaarti, kuni näed sihtkohta, kuhu soovid navigeerida. Allpool on toodud mõned žestid, 

mida võid kaardi liigutamiseks kasutada. 

 Pigistamine – suumimiseks puuduta kaarti pöidla ja sõrmega. Suurendamiseks vii sõrmed 

lahku ja vähendamiseks vii sõrmed kokku. 

 Kahekordne puudutus – suurendamiseks puuduta kaks korda kaarti. 

 Lohistamine – kaardi kerimiseks puuduta ekraani sõrmega ning liiguta seda üle ekraani. 

 Tõuge – kaardil kaugele kerimiseks tõuka sõrmeotsaga üle ekraani. 

Nõuanne: täieliku žestide loendi leiad jaotisest Žestide kasutamine. 

.  

2. Olles leidnud ekraanil oma sihtkoha, vajuta sihtkoha valimiseks ekraanile ja hoia sõrme ekraan-

il umbes 1 sekund.  
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Hüpikmenüü näitab lähimat aadressi. 

 

3. Marsruudi sellesse sihtkohta planeerimiseks vali sõidunupp: 

 

Sinu navigatsiooniseade planeerib marsruudi ja alustab sinu sihtkohta juhatamist. Niipea kui 

sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade. 

Nõuanne: võid kasutada asukohta, mille valisid muul moel, nt lisades selle Minu kohtadesse 

hüpikmenüü nuppu valides. 

 

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile. 
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TomTomi teenuste teave 

TomTomi teenused annavad reaalajas teavet liikluse ja kiiruskaamerate kohta sinu marsruudil. 

TomTomi teenuste kasutamiseks GO seadmes on vaja MyTomTomi kontot. 

See, kuidas sa oma GO oma TomTomi teenustega ühendad, sõltub sinu navigatsiooniseadmest. 

GO saab ühendada ühel järgmistest viisidest. 

 Püsiühendusega otse GO-st. Neid navigatsiooniseadmeid nimetatakse „Always Connect-

ed"-seadmeteks. 

 Nutitelefoni ühenduse teel. Neid navigatsiooniseadmeid nimetatakse „Smartphone Connect-

ed"-seadmeteks. 

Lisateabe saamiseks vt tomtom.com/connect. 

Märkus: TomTomi teenused ei ole saadaval kõigis riikides ja piirkondades ning kõigis riikides ja 

piirkondades ei ole saadaval kõik teenused. Võimalik, et saad kasutada TomTomi teenuseid ka 

välismaal. Täpsemat teavet saadaolevate teenuste kohta vt tomtom.com/services. 
 

Alati ühendatud seadmed 

Järgi kirjeldatud samme, et saada TomTomi teenused alati ühendatud seadmesse TomTom GO. 

1. Vali põhimenüüs Traffic ja Kiiruskaamerad või Traffic ja Ohutsoonid. 

2. Teabe TomTomile saatmisega nõustumiseks vali Jah. 

Märkus: teabe TomTomile saatmisega mittenõustumise korral ei saa TomTomi teenuseid 

kasutada. 

3. TomTomi teenuste kasutamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

Märkus: TomTomi teenuste oma seadmes kasutamiseks tuleb avada MyTomTomi konto. Lis-

ateavet vt aadressilt tomtom.com/getstarted. 
 

Nutitelefoniga ühendatud seadmed 

Mõned TomTomi navigatsiooniseadmed kasutavad TomTomi teenustega ühenduse loomiseks 

sinu telefoni, et saaksid reaalajas TomTom Trafficu teateid ja ohutushoiatusi. Sinu telefon peab 

ühilduma navigatsiooniseadmega ja sul peab olema mobiilse andmeside leping. Lisateabe 

saamiseks vt tomtom.com/connect. 

TomTomi teenuste kasutamine tähendab, et andmete saatmine ja vastuvõtmine toimub sinu 

telefoni kaudu, läbi sinu mobiiliteenuste pakkuja. 

Ühenduse loomine TomTomi teenu- 

stega 

http://www.tomtom.com/connect
http://www.tomtom.com/services
http://www.tomtom.com/getstarted
http://www.tomtom.com/connect
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Oluline: internetiühenduse kasutamine telefoni vahendusel võib kaasa tuua lisakulud, eriti kui 

viibid väljaspool oma teenusepakkuja levipiirkonda. Lisateavet küsi oma mobiiliteenuse pakkujalt. 
 

Personaalvõrgud 

Sinu telefon jagab internetiühendust, kasutades Bluetoothi ja personaalvõrgu (Personal Area 

Network, PAN) funktsioone.  

Sõltuvalt sinu telefoni opsüsteemist, võib see võrk ehk PAN kanda järgmisi nimesid: 

 Personal Hotspot 

 Tethering või Bluetooth Tethering 

 Tether või Bluetooth Tether 

PAN-funktsioon on arvatavasti juba sinu telefoni opsüsteemis olemas, aga kui ei ole, siis laadi 

PAN-i loomiseks alla rakendus. 

Märkus: mõned mobiiliteenuste pakkujad ei võimalda kasutajatel PAN-i kasutada. Kui sinu 

telefonil PAN-funktsiooni ei ole, võta lisainfo saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga. 

Palun tutvu oma telefoni kasutusjuhendiga, kui sul tekib sätete leidmisega probleeme. 

Lisateavet saad aadressilt tomtom.com/connect. 
 

TomTomi teenustega ühendumine nutitelefoni abil 

GO oma telefoniga ühendamiseks toimi järgmiselt. 

1. Vali põhimenüüs Traffic ja Kiiruskaamerad või Traffic ja Ohutsoonid. 

2. Vali Proovi nüüd. 

3. Teabe TomTomile saatmisega nõustumiseks vali Jah. 

Märkus: teabe TomTomile saatmisega mittenõustumisel ei saa TomTomi teenuseid kasu-

tada. 

4. Nutitelefoni personaalvõrgu sisse lülitamiseks järgi navigatsiooniseadmel kuvatavaid juhiseid. 

5. Lülita sisse oma telefoni Bluetooth ning veendu, et sinu telefon on leitav. 

6. Vali navigatsiooniseadmel järgmise kuva nool. 

Sinu seade otsib telefoni. 

Nõuanne: kui seade ei leia telefoni, siis veendu, et telefon on teistele Bluetooth-seadmetele 

leitav. Oma telefoni uuesti otsmiseks vali Otsing. 

7. Vali navigatsiooniseadme loendist oma telefon. 

Sinu navigatsiooniseade kasutab TomTomi teenustega ühenduse loomiseks sinu telefoni in-

ternetiühendust. 

8. TomTomi teenuste kasutamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid. 
 

Nutitelefoni taasühendamine 

GO oma telefoniga taasühendamiseks ei pea sa midagi tegema.  

http://www.tomtom.com/connect
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Sinu GO peab sinu telefoni meeles ning leiab selle automaatselt üles, kui sul on personaalvõrk 

ning Bluetooth sisse lülitatud ja sa oled oma navigatsiooniseadme levialas. Kui sul on kehtiv 

TomTomi teenuste tellimus, käivitub teenus automaatselt. 

Põhimenüü ülemises servas olev Bluetoothi ikoon näitab Bluetooth-ühenduse olekut: 

 

Bluetooth ei ole ühendatud. 

 

Bluetoothi ühendatakse. Seade üritab automaatselt telefoniga ühendust 

luua.  

 

Bluetooth on ühendatud. Sinu seade on sinu telefoniga ühendatud. 

Kui soovid ühendust luua teise telefoni abil, pead sellel telefonil sisse lülitama personaalvõrgu ja 

Bluetoothi ning laskma seadmel seda telefoni otsida. 
 

TomTomi teenustega ühendumine teise nutitelefoni abil 

1. Vali põhimenüüs Traffic ja Kiiruskaamerad või Traffic ja Ohutsoonid. 

2. Vali Halda telefone. 

3. Nutitelefoni personaalvõrgu sisse lülitamiseks järgi seadmel kuvatavaid juhiseid. 

4. Lülita sisse oma nutitelefoni Bluetooth. 

5. Vali Otsi uuesti. 

Sinu seade otsib sinu nutitelefoni. 

Nõuanne: kui seade ei leia sinu nutitelefoni, siis veendu, et sinu nutitelefon on teistele Blue-

tooth-seadmetele leitav. 

6. Vali oma nutitelefon seadme nutitelefonide loendist. 

Sinu navigatsiooniseade kasutab TomTomi teenustega ühenduse loomiseks sinu nutitelefoni 

internetiühendust. 

7. TomTomi teenuste kasutamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid. 
 

Ei suuda ühendust luua 

Kui sinu GO ei suuda sinu telefoniga ühendust luua või kui sul pole internetiühendust, kontrolli 

järgmist: 

 Sinu TomTomi navigatsiooniseade näitab sinu telefoni. 

 Sinu telefoni Bluetooth on sisse lülitatud. 

 Sinu telefoni personaalvõrk (võib kanda ka nimetusi Personal Hotspot, Tethering või Bluetooth 

Tethering) on sisse lülitatud. 

 Sinu mobiilse andmeside leping on kehtiv ja sinu telefonil on ligipääs internetile. 
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Mälukaardi pesa 

Teatud TomTomi navigatsiooniseadmetel on mälukaardi pesa, mis asub seadme küljel või all-

servas.  

Enne mälukaardi pesa kasutamist veendu, et sinu navigatsiooniseadmesse on paigaldatud ra-

kenduse uusim versioon. Selle kontrollimiseks ühenda seade arvuti abil  MyTomTomiga.  

Kui sinu seade ei vaja uuendamist, saad mälukaarti kasutada lisamäluna täiendavate kaartide 

hoidmiseks. Kaarte saab osta aadressilt tomtom.com. 
 

Seade ei käivitu 

Harvadel juhtudel on võimalik, et TomTom GO navigatsiooniseade ei käivitu õigesti või ei reageeri 

sinu puudutustele. 

Esmalt veendu, et aku on täielikult laetud. Aku vahetamiseks ühenda seade autolaadijaga. Aku 

täislaadimiseks kulub kuni 2 tundi. 

Kui see probleemi ei lahenda, saad seadme lähtestada. Selleks vajuta sisse/välja lülitamise nuppu 

ja hoia seda all, kuni seade alustab taaskäivitust. 
 

Seadme laadimine 

Sinu TomTom GO navigatsiooniseadme aku laadimine algab, kui ühendad seadme autolaadija või 

arvutiga.  

Kui aku tase on madal või ohtlikult madal, saad sa hoiatuse. Kui aku on tühi, lülitub seade 

unerežiimi. 

Kui sinu seade autolaadijaga ühenduses olles kuumeneb, siis aku ei lae. Kui seade maha jahtub, 

hakkab see uuesti laadima. 

Oluline: USB-kaabel tuleb ühendada otse USB-porti arvutis, mitte USB-jaoturisse või USB-porti 

klaviatuuril või monitoril. 
 

Teabe saatmine TomTomi 

Kui sa alustad navigeerimist esmakordselt või lähtestad seadme, küsib seade luba koguda sinu 

navigatsiooniseadme kasutamise kohta teavet. Teave salvestatakse seadmesse, kuni me selle alla 

laadime. Kasutame seda anonüümselt, et täiustada oma tooteid ja teenuseid. Kui kasutad meie 

teenuseid, kasutame sulle teenuste osutamiseks ka sinu asukohateavet. 

Sa võid alati muuta, kas soovid seda teavet meiega jagada. Selleks toimi järgmiselt. 

1. Vali põhimenüüs Sätted. 

2. Vali Süsteem. 

3. Vali Sinu teave. 

Minu seade 

http://www.tomtom.com/
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4. Teabe saatmise sisse või välja lülitamiseks vali nupp. 

Märkus: kui otsustad seda teavet mitte jagada, ei saa sa enam kasutada meie teenuseid. 

Teenused peavad saatma sinu seadme asukoha TomTomile, et sa saaksid vastu võtta oma 

asukohaga seonduvat liiklusteavet. Tellimuse olek jääb samaks, isegi kui sa seda teavet meiega 

ei jaga. 

Lisateave 

Kui arvad, et teavet ei kasutata sel eesmärgil, milleks oled selle TomTomile edastanud, võta 

meiega ühendust aadressil tomtom.com/support. 

Kehtiva ja üksikasjalikuma teabe leiad aadressilt tomtom.com/privacy. 
 

Abi 

Lisateavet leiad, kui külastad aadressitomtom.com/support.  

Garantii- ja privaatsusteabe saamiseks külasta veebilehte tomtom.com/legal. 
 

Hoolitse oma navigatsiooniseadme eest 

Seadme eest hoolitsemine on tähtis: 

 Ära ava mingil juhul seadme korpust. See võib olla ohtlik ning tühistab seadme garantii. 

 Puhasta  ekraani pehme riidelapiga. Ära kasuta ühtegi vedelat puhastusvahendit. 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/privacy
http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/legal
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Kaardivaade 

Kaardivaade ilmub siis, kui sa navigatsiooniseadme käivitad ja sul ei ole marsruuti planeeritud. 

Sinu tegelik asukoht kuvatakse niipea, kui seade on leidnud GPS-signaali.  

Kaardivaadet saad kasutada sarnaselt traditsioonilise paberkaardiga. Kaardil liikumiseks võid 

kasutada žeste ja suumida suuminuppudega. 

Kaart näitab sinu praegust asukohta ja palju teisi kohti, näiteks sinu Minu kohtade asukohti. 

Kui sa ei ole marsruuti koostanud, vähendab seade kaarti, et näidata sinu asukohta ümbritsevat 

ala. Kui oled marsruudi planeerinud, näidatakse kaardil sinu täielikku marsruuti. Sa saad otse 

kaardilt marsruudile peatusi lisada. 

 

1. Nool tagasi. See nupp viib kaardi tagasi kogu marsruudi ülevaatele; kui marsruuti ei ole 

planeeritud, liigutab see kaarti nii, et sinu praegune asukoht asub keskel. 

2. Vaate muutmise nupp. Vaate muutmise nupuga saab lülitada kaardivaate ja juhtvaate vahel. 

3. Suuminupud. Suurendamiseks ja vähendamiseks kasuta suuminuppe. 

4. Praegune asukoht. See sümbol tähistab sinu praegust asukohta. 

Mis on ekraanil? 
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5. Valitud asukoht. Vajuta ja hoia all, et valida asukoht kaardil. Vali hüpikmenüü nupp, et näidata 

asukoha suvandeid, või vajuta sõidunuppu ja planeeri marsruut asukohta. 

6. Põhimenüü nupp. Selle nupuga saab avada põhimenüü. 

7. Sümbolid kaardil. Sümbolid tähistavad sinu sihtkohta ja salvestatud kohti: 

  Sinu sihtkoht. 

  Sinu kodu asupaik. Kodu asupaiga saad määrata menüüs Minu kohad. 

  Peatus sinu marsruudil. 

  Minu kohtadesse salvestatud asukoht. 

8. Liiklusteave. Vali liiklussündmus, et kuvada teavet liiklusviivituse kohta. 

9. Sinu marsruut, kui sul onmarsruut planeeritud. 

10. Marsruudiriba. Marsruudiriba näidatakse siis, kui marsruut on planeeritud. 
 

Juhtvaade 

Juhtvaadet kasutatakse selleks, et juhtida sind mööda marsruuti sihtkohta. Juhtvaade on tavaliselt 

3D, aga seda saab muuta ka 2D-ks. 

Juhtvaadet näidatakse siis, kui sa sõitma hakkad. Sa näed marsruudil oma praegust asukohta ja 

marsruudi üksikasju, teatud linnades ka 3D-hooneid. 



18 

 

 

 

Kui navigatsiooniseade käivitub pärast väljalülitust ning sul on marsruut planeeritud, kuvatakse 

sulle kaardivaade koos praeguse asukohaga. 

 

1. Vaate muutmise nupp. Vaate muutmise nupuga saab lülitada kaardivaate ja juhtvaate vahel. 

2. Suuminupud. Suurendamiseks ja vähendamiseks kasuta suuminuppe. 

3. Juhiste paneel. See paneel näitab järgmist teavet: 

 Sinu järgmise pöörde suund. 

 Kaugus järgmise pöördeni. 

 Järgmise marsruudil oleva tee nimi. 

 Teatud ristmikel ka sõiduraja juhised. 

4. Sümbolid marsruudil. Marsruudil olevad sümbolid näitavad alguspunkti, peatusi ja sihtkohta. 

5. Põhimenüü nupp. Selle nupuga saab avada põhimenüü. 

6. Kiiruse paneel. See paneel näitab järgmist teavet. 

 Asukoha kiiruspiirang. 

 Sinu hetkekiirus. 

 Selle tänava nimi, kus sa viibid. 

7. Praegune asukoht. See sümbol tähistab sinu praegust asukohta. 

8. Marsruudiriba. Marsruudiriba näidatakse siis, kui marsruut on planeeritud. 
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Marsruudiriba 

Marsruudiriba näidatakse siis, kui marsruut on planeeritud. Üleval on sihtkoha paneel ja all sümbo-

litega riba. 

 

 

 

Sihtkoha paneel näitab järgmist teavet. 

 Arvestuslik sihtkohta jõudmise aeg. 

 Sõiduaeg praegusest asukohast sihtkohta. 

 Kaugus praegusest asukohast sihtkohta. 

Kui sinu marsruudil on peatused, vali see paneel, et näha vaheldumisi 

teavet järgmise peatuse ja lõppsihtkoha kohta. 

Võid sihtkoha paneelil valida, mis teavet sa näed. 

Ribal näidatakse sümbolite abil järgmist teavet. 

 Peatused sinu marsruudil. 

 Otse marsruudile jäävad bensiinijaamad. 

 TomTom Traffic. 

 TomTomi kiiruskaamerad ja ohutsoonid. 

Sümbolid on selles järjekorras, milles nad marsruudil ilmuvad. 

Liiklusjuhtumite puhul näitab sümbol vaheldumisi juhtumi tüüpi ja 

põhjustatud viivituse pikkust minutites. Vali sümbol, et peatuse või 

sündmuse kohta rohkem teavet saada. 

Koguviivitus, mis on tingitud marsruudil olevatest liiklusummikutest ja 

teistest juhtumitest, sh teave, mida annab iQ Routes, esitatakse sümbo-

lite kohal. 

Sündmusetüüpide täieliku loendi leiad jaotisest Liiklussündmused. 

Marsruudiriba alumine osa näitab sinu praegust asukohta ja kaugust 

järgmisest marsruudil esinevast sündmustest. 

Nõuanne: võimalik, et marsruudiriba parema loetavuse tagamiseks mõningaid sündmusi ei 

kuvata. Need sündmused on alati väheolulised ja põhjustavad ainult lühikesi viivitusi. 

Marsruudiriba näitab ka sinu GO oleku teateid. 
 

Sõidurea täpsemad juhised 

Märkus: sõidurea juhised ei ole saadaval kõigi ristmike jaoks või kõigis riikides. 

Sinu TomTom GO navigatsiooniseade aitab sul ette valmistada kiirteelt mahasõite ja ristmike 

ületusi, osutades õigele sõidureale planeeritud marsruudil. 
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Kui lähened mahasõidule või ristmikule, kuvatakse vajalik sõidurada ekraanil ja juhiste paneelil. 

 

Nõuanne: rajakujutise sulgemiseks vajuta ekraanil ükskõik kuhu või vajuta tagasinoolt. 

Rajakujutiste väljalülitamiseks vali põhimenüüs Sätted ja seejärel Välimus. Lülita välja säte 

Näita kiirteede mahasõitude eelvaateid. 
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Kogu teave žestide kohta 

Navigatsiooniseadet juhitakse žestidega.  

See viitejuhend selgitab kogu ulatuses, milliseid žeste kasutada, ent siit leiad kõigi žestide täieliku 

loendi. 

Kahekordne 

puudutus 

 
 

Puuduta ekraani ühe sõrmega kiiresti kaks korda järjest. 

Näide kasutusvõimalusest: kaardi suurendamine. 

 

Lohistamine 

 
 

Pane üks sõrm ekraanile ja liiguta seda üle ekraani. 

Näide kasutusvõimalusest: kaarti mööda kerimine. 

Tõuge 

 
 

Tõuka ühe sõrmega üle ekraani. 

Näide kasutusvõimalusest: kaarti mööda pikka maad kerimine. 

Pikk vajutus 

 
 

Pane üks sõrm ekraanile pikemaks kui 0,5 sekundiks. 

Näide kasutusvõimalusest: kaardil oleva koha hüpikmenüü avamine.  

Pigistus 

 
 

Puuduta ekraani pöidla ja sõrmega. Suurendamiseks vii sõrmed lahku ja 

vähendamiseks vii sõrmed kokku. 

Näide kasutusvõimalusest: kaardi suurendamine ja vähendamine. 

Žestide kasutamine 
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Puudutamine või 

valimine 

 
 

Puuduta ekraani ühe sõrmega. 

Näide kasutusvõimalusest: põhimenüüs elemendi valimine. 
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Navigeerimisnupud 

Vali kaardivaates või juhtvaates põhimenüü avamiseks põhimenüü nupp. 

Põhimenüüs on saadaval järgmised navigeerimisnupud: 

Otsing 

 

 

Vali see nupp, et otsida aadressi, asukohta või huvipunkti ning sinna 

marsruuti planeerida. 

Praegune marsruut 

 

 

Vali see nupp planeeritud marsruudi tühjendamiseks või muutmiseks. 

Minu kohad 

 

 

Vali see nupp, et näidata oma salvestatud kohti. 

Parkimine 

 

 

Vali see nupp, et  leida parklaid. 

Bensiinijaam 

 

 

Vali see nupp, et leida bensiinijaamu. 

Põhimenüü 
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Liiklus- ja ohu-

tushoiatused 

 

 

Vali see nupp, et luua ühendus TomTomi teenustega või kontrollida oma 

TomTom Trafficu, TomTomi Kiiruskaamerate või TomTomi Ohutsoonide 

tellimust. 

 

Muud nupud 

Vali kaardivaates või juhtvaates põhimenüü avamiseks põhimenüü nupp. 

Põhimenüü kuval on lisaks navigeerimisnuppudepe saadaval järgmised nupud. 

 

 

Selle nupuga saab avada sätete menüü. 

 

 

Selle nupuga saab avada abimenüü. Abimenüü sisaldab ülevaadet ja 

teavet sinu GO seadme kohta. 

 

 

Seda nuppu vajutades saad tagasi eelmisele kuvale. 

 

 

See sümbol näitab Bluetooth-ühenduse olekut, kui kasutad TomTomi 

teenustega ühenduse loomiseks oma nutitelefoni. 

 

 

See sümbol näitab sinu seadme aku taset. 

 

 

Vali see nupp, et minna tagasi kaardivaatesse või juhtvaatesse. 

 

 

Puuduta seda nuppu, et hääljuhised välja lülitada. Sa ei kuule enam 

etteloetavaid marsruudijuhiseid, kuid kuuled endiselt liiklusinfor-

matsiooni, hoiatushelisid jms teavet. 

Nõuanne: saad valida, mis tüüpi juhiseid tahad kuulda. Vali sätete 

menüüst Hääled ja vali juhised, mida soovid kuulda. 
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Puuduta seda nuppu, et hääljuhised sisse lülitada. 

 

 

Puuduta seda nuppu, et vähendada ekraani heledust ja kuvada kaart 

tumedamates värvides. 

Kui reguleerida ekraani heledus tuhmimaks, on seda öösel või hämaras 

tunnelis sõites mugavam vaadata ning see häirib juhti vähem. 

Nõuanne: kellaajast olenevalt valib sinu seade automaatselt kas päeva- 

või öövärvid. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vali sätete menüüst 

Välimus ning lülita välja valik Lülitu pimedas öövärvidele. 

 

 

Puuduta seda nuppu, et tõsta ekraani heledust ja kuvada kaart eredama-

tes värvides. 

  
 

Helitugevuse kontroll 

Vali kaardivaates või juhtvaates põhimenüü avamiseks põhimenüü nupp. 

Hääljuhiste ja hoiatuste helitugevuse muutmiseks vali hääljuhiste tugevuse nupp ja libista seda. 

Kui hääljuhised välja lülitatakse, saab endiselt muuta hoiatuste helitugevust. 
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Otsingu teave 

Erinevate kohtade leidmiseks ja nende juurde navigeerimiseks saab kasutada otsingut. Otsingu 

kasutamiseks toimi järgmiselt. 

 Otsi täielikku aadressi, näiteks 123 Oxford Street, London. 

 Otsi osalist aadressi, näiteks Oxford st Lon. 

 Otsi koha tüüpi, näiteks bensiinijaama või restorani. 

 Otsi kohta nime järgi, nt Starbucks. 

 Otsi indeksi järgi, nt W1D 1LL, mis tähistab Oxford Streeti Londonis. 

 Otsi linna järgi ja navigeeri kesklinna, näiteks Londonis. 

 Otsi HP-d (huvipunkti) oma praeguse asukoha lähedal, näiteks võib otsida enda läheduses 

asuvaid restorane. 
 

Marsruudi planeerimine otsingu abil 

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid 

planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist. 

Marsruudi otsingu abil planeerimiseks toimi järgmiselt. 

1. Põhimenüü avamiseks vali põhimenüü nupp:  

 

2. Vali Otsing. 

 

Avaneb otsingumenüü koos klaviatuuriga. 

 

Otsingu kasutamine 
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3. Kasuta klaviatuuri, et sisestada selle koha nimi, kuhu soovid marsruudi planeerida. 

Võid otsida aadressi järgi, aga otsida saab ka asula, linna või indeksi järgi. Lisaks võib otsida 

HP-d (huvipunkti), nt restorani, bensiinijaama või vaatamisväärsust, või sisestada HP nime, nt 

„Reinu pitsa". 

Märkus: otsing teostatakse kogu kaardil. Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist 

paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust otsitakse – näiteks ühelt marsruudilt või kindlast 

linnast. 

4. Aadressi, nime või HP tüüpi sisestades pakutakse välja võimalusi vastavalt sisestatud 

tähtedele. Võid jätkata tähtede sisestamist või valida soovitatud variandi. 

Linnad ja teed kuvatakse vasakul, HP-d paremal. 

Nõuanne: et näha rohkem tulemusi, vali Näita kõiki või keri tulemuste loendit alla. 

5. Vali pakutud aadress. 

 

6. Kui sa ei ole majanumbrit veel sisestanud, võid seda teha nüüd. 

 

7. Vali Sõida. 

Sinu navigatsiooniseade planeerib marsruudi ning alustab sinu juhendamist sihtkohta. Niipea 

kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade. 

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile. 
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Otsingukriteeriumi sisestamine 

Vali käsk Otsing põhimenüüs, see käivitab aadresside ja HP-de otsingu. Avaneb otsinguekraan 

koos klaviatuuri ja järgmiste nuppudega: 

 

1. Nool tagasi. 

Seda nuppu vajutades saad tagasi eelmisele kuvale. 

2. Otsingu sisestuskast. 

Otsingukriteeriumi sisestamisel pakub seade vihjeid ja soovitusi. 

3. Otsingu tüüp. 

Vaikimisi otsitakse kogu kaardilt. Vali see nupp, et muuta otsingu tüüpi: 

 
 

Praegune kaart 

Vali see suvand, et otsida kogu kaardilt ilma otsinguraadiust piirama-

ta Otsingu keskpunktiks on sinu praegune asukoht. Tulemusi 

esitatakse alates täpsest sobivusest. 

 
 

Minu lähedal 

Vali see suvand, et otsingu keskpunktiks oleks sinu GPS-asukoht. 

Tulemusi esitatakse kauguse järgi. 

 
 

Asulas või linnas 

Vali see suvand, et kasutada otsingu keskpunktina asulat või linna. 

Sisesta klaiviatuuril asula või linna nimi. 

 
 

Marsruudil 

Kui marsruut on planeeritud, võid valida selle suvandi, et otsida 

marsruudilt teatud tüüpi asukohti, näiteks bensiinijaamu. Küsimise 
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peale sisesta asukoha tüüp ning vali see parempoolsest tulbast, et 

otsingut alustada. 

 
 

Sihtkoha lähedal 

Kui marsruut on planeeritud, võid valida selle suvandi, et kasutada 

sihtkohta oma otsingu keskpunktina.  

4. Vaate nupp. 

Vali see nupp, et minna tagasi kaardivaatesse või juhtvaatesse. 

5. Näita kõiki nuppe. 

Vali see nupp, et peita klaviatuur ja näidata tulemuste loendit. 

6. Näita klaviatuuri. 

Vali see nupp, et näidata või peita klaviatuuri. 

Nõuanne: otsingu tühistamiseks vali ekraani ülemisest parempoolsest nurgast kaardi/juhtvaate 

nupp. 
 

Töö otsingutulemustega 

Pärast otsingu läbiviimist näed oma tulemusi kahes tulbas.  

Aadressid ja linnatulemused kuvatakse vasakus tulbas ning HP-d, kohad ja asukohatüübi soovi-

tused parempoolses tulbas. 

Nõuanne: klaviatuuri sulgemiseks vajuta nuppu Näita kõiki. 

 

Nõuanne: võid tulemuste loendis allapoole kerida, kasutades teise tulba parempoolses servas 

olevat kerimisriba. 
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Kui valid tulemuste loendist aadressi, saad valida, kas näidata seda kaardil, lisada ristmik või 

planeerida sellesse asukohta marsruut. 

 

Kui näitad tulemust kaardil, saad kasutada hüpikmenüüd ja lisada asukoha Minu kohtadesse või 

otsida selle asukoha lähedalt. Kui marsruut on juba planeeritud, saad lisada asukoha oma prae-

gusele marsruudile. 

 

Märkus: otsingutulemuste loendi tulemusi saab kaardil näidata ka selle nupu abil:  

 

Täpsemaid otsingutulemusi näidatakse kaardil. Suurendades näidatakse järk-järgult ka väiksema 

tabavusega otsingutulemusi. 
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Marsruudi planeerimine otsingu abil 

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid 

planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist. 

Marsruudi otsingu abil planeerimiseks toimi järgmiselt. 

1. Põhimenüü avamiseks vali põhimenüü nupp:  

 

2. Vali Otsing. 

 

Avaneb otsingumenüü koos klaviatuuriga. 

 

3. Kasuta klaviatuuri, et sisestada selle koha nimi, kuhu soovid marsruudi planeerida. 

Võid otsida aadressi järgi, aga otsida saab ka asula, linna või indeksi järgi. Lisaks võib otsida 

HP-d (huvipunkti), nt restorani, bensiinijaama või vaatamisväärsust, või sisestada HP nime, nt 

„Reinu pitsa". 

Märkus: otsing teostatakse kogu kaardil. Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist 

paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust otsitakse – näiteks ühelt marsruudilt või kindlast 

linnast. 

4. Aadressi, nime või HP tüüpi sisestades pakutakse välja võimalusi vastavalt sisestatud 

tähtedele. Võid jätkata tähtede sisestamist või valida soovitatud variandi. 

Linnad ja teed kuvatakse vasakul, HP-d paremal. 

Marsruudi koostamine 
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Nõuanne: et näha rohkem tulemusi, vali Näita kõiki või keri tulemuste loendit alla. 

5. Vali pakutud aadress. 

 

6. Kui sa ei ole majanumbrit veel sisestanud, võid seda teha nüüd. 

 

7. Vali Sõida. 

Sinu navigatsiooniseade planeerib marsruudi ning alustab sinu juhendamist sihtkohta. Niipea 

kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade. 

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile. 
 

Marsruudi planeerimine kaardi abil 

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid 

planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist. 

Marsruudi kaardi abil planeerimiseks toimi järgmiselt. 

1. Liiguta kaarti, kuni näed sihtkohta, kuhu soovid navigeerida. Allpool on toodud mõned žestid, 

mida võid kaardi liigutamiseks kasutada. 

 Pigistamine – suumimiseks puuduta kaarti pöidla ja sõrmega. Suurendamiseks vii sõrmed 

lahku ja vähendamiseks vii sõrmed kokku. 

 Kahekordne puudutus – suurendamiseks puuduta kaks korda kaarti. 

 Lohistamine – kaardi kerimiseks puuduta ekraani sõrmega ning liiguta seda üle ekraani. 

 Tõuge – kaardil kaugele kerimiseks tõuka sõrmeotsaga üle ekraani. 
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Nõuanne: täieliku žestide loendi leiad jaotisest Žestide kasutamine. 

.  

2. Olles leidnud ekraanil oma sihtkoha, vajuta sihtkoha valimiseks ekraanile ja hoia sõrme ekraan-

il umbes 1 sekund.  

Hüpikmenüü näitab lähimat aadressi. 

 

3. Marsruudi sellesse sihtkohta planeerimiseks vali sõidunupp: 

 

Sinu navigatsiooniseade planeerib marsruudi ja alustab sinu sihtkohta juhatamist. Niipea kui 

sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade. 
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Nõuanne: võid kasutada asukohta, mille valisid muul moel, nt lisades selle Minu kohtadesse 

hüpikmenüü nuppu valides. 

 

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile. 
 

Marsruudi planeerimine Minu kohtade abil 

Praegusest asukohast mõnda Minu kohad asukohta navigeerimiseks toimi järgmiselt. 

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü:  

 

2. Vali Minu kohad. 

 

Avaneb kõigi Minu kohtade loend. 

 

3. Vali koht, kuhu soovid navigeerida, näiteks Kodu. 
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Sinu valitud kohta näidatakse kaardil koos hüpikmenüüga. 

 

4. Sellesse kohta marsruudi planeerimiseks vali sõidunupp: 

 

Sinu navigatsiooniseade planeerib marsruudi ning alustab sinu juhtkohta juhatamist. Niipea kui 

sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade. 

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile. 
 

Parkla leidmine 

Parkla leidmiseks toimi järgmiselt. 

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü:  

 

2. Vali Parkimine. 
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Avaneb kaart, kus on näidatud parklate asukohad. 

 

Kui marsruut on planeeritud, näitab kaart sinu sihtkoha läheduses olevaid parklaid. Kui mars-

ruut ei ole planeeritud, näitab kaart sinu praeguse asukoha läheduses olevaid parklaid. 

Sa saad kuva muuta nii, et see näitab parklate loendit, kui vajutad seda nuppu: 

 

Sa saad valida loendist parkla ja kuvada selle kaardil. 

Nõuanne: võid tulemuste loendis allapoole kerida, kasutades teise tulba parempoolses ser-

vas olevat kerimisriba. 

 

Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust 

otsitakse – näiteks enda lähedalt või kogu kaardilt.  
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3. Vali parkla kaardilt või loendist. 

Kaardil avaneb hüpikmenüü parkla nimega. 

 

4. Valitud parklasse marsruudi planeerimiseks vali sõidunupp: 

 

Sinu navigatsiooniseade planeerib marsruudi ja alustab sinu sihtkohta juhatamist. Niipea kui 

sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade. 

Nõuanne: võid parkla hüpikmenüü abil marsruudile peatuseks lisada. 
 

Bensiinijaama leidmine 

Bensiinijaama leidmiseks toimi järgmiselt. 

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü:  

 

2. Vali bensiinijaam. 
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Avaneb kaart, kus on näidatud bensiinijaamade asukohad. 

 

Kui marsruut on planeeritud, näitab kaart sinu sihtkoha läheduses olevaid bensiinijaamu. Kui 

marsruut ei ole planeeritud, näitab kaart sinu praeguse asukoha läheduses olevaid bensiini-

jaamu. 

Sa saad kuva muuta nii, et see näitab bensiinijaamade loendit, kui vajutad seda nuppu: 

 

Sa saad bensiinijaama valida loendist ning kuvada kaardil. 

Nõuanne: võid tulemuste loendis allapoole kerida, kasutades teise tulba parempoolses ser-

vas olevat kerimisriba. 
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Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust 

otsitakse – näiteks enda lähedalt või kogu kaardilt.  

 

3. Vali bensiinijaam kaardilt või loendist. 

Kaardil avaneb hüpikmenüü bensiinijaama nimega. 

 

4. Valitud bensiinijaama marsruudi planeerimiseks vali sõidunupp: 

 

Sinu navigatsiooniseade planeerib marsruudi ja alustab sinu sihtkohta juhatamist. Niipea kui 

sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade. 

Nõuanne: võid bensiinijaama hüpikmenüü abil marsruudile peatuseks lisada. 
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Sinu praeguse marsruudi menüü 

Kui oled planeerinud marsruudi, vali põhimenüüs praeguse marsruudi nupp ja ava praeguse 

marsruudi menüü. 

Praeguse marsruudi menüüs on saadaval järgmised navigeerimisnupud: 

Tühjendada 

marsruut 

 
 

Vali see nupp praeguse marsruudi kustutamiseks. 

Praeguse marsruudi menüü sulgub ning sind viiakse tagasi kaardi-

vaatesse. 

Muuda marsruudi 

tüüpi 

 
 

Vali see nupp, et muuta marsruudi planeerimisel kasutatavat mars-

ruuditüüpi. Sinu marsruut arvutatakse uue tüübi järgi ümber. 

Väldi sellel mars-

ruudil 

 
 

Vali see nupp, et vältida teatud marsruuditüüpe oma praegusel mars-

ruudil. 

Lisa peatus mars-

ruudile 

 
 

Vali see nupp, et lisada peatus oma praegusele planeeritud marsruudile. 

Sa saad otse kaardilt marsruudile peatusi lisada. 

Näita marsruudi 

eelvaadet 

 
 

Vali see nupp, et vaadata oma planeeritud marsruudi eelvaadet. 

Peata eelvaate 

esitus 

 
 

Vali see nupp, et peatada oma planeeritud marsruudi eelvaade. 

 

Marsruudi muutmine 
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Marsruuditüübid 

Vali Muuda marsruuditüüpi, et muuta oma praegusesse sihtkohta planeeritud marsruuditüüpi. 

Sinu marsruut arvutatakse uue marsruuditüübi järgi ümber. 

Sa saad valida järgmisi marsruuditüüpe. 

 Kiireim marsruut – kiireim marsruut sihtkohta. 

 Lühim marsruut – lühim marsruut sihtkohta. See võib võtta kauem kui kiireim marsruut. 

 Ökomarsruut – kõige kütusesäästlikum marsruut. 

 Väldi kiirteid – seda marsruuditüüp väldib kõiki kiirteid. 

 Jalgsimarsruut – see marsruuditüüp sobib jalgsi kõndimiseks. 

 Jalgrattamarsruut – see marsruuditüüp sobib jalgrattaga sõitmiseks. 

Vaiketüübi saad määrata sätete menüüs. 
 

Marsruudi omadused 

Sa võid vältida teatud omadusi oma praegu planeeritud marsruudil. Sa võid vältida järgmisi 

omadusi: 

 Maksustatud teed 

 Parvlaevad 

 Ühiskasutusega autode sõidurajad 

 Sillutamata teed 

Märkus: ühiskasutusega autode sõiduradu nimetatakse mõnikord ka suure täituvusega 

sõidukite radadeks (STS) ning neid kõigis riikides ei esine. Nendel ridadel liikumiseks peab sinu 

autos olema rohkem kui üks reisija, samuti võib kehtida keskkonnasõbraliku kütuse kasutamise 

nõue. 

Kui soovid mõnd marsruuditüüpi vältida, planeeritakse uus marsruut. 

Sätete menüü marsruudi planeerimise osas saab määrata, kuidas iga marsruuditüüpi marsruudi 

planeerimisel käsitletakse. 
 

Marsruudile peatuse lisamine praeguse marsruudi menüüst 

1. Vali põhimenüüs Praegune marsruut. 

2. Vali Lisa peatus marsruudile. 

Kuvatakse kaardivaade. 

3. Peatuse valimiseks toimi ühel järgmistest viisidest. 

 Suurenda kaarti, sihtkoha valimiseks vajuta ja hoia all. Vali hüpikmenüüst Lisa praegusele 

marsruudile. 

 Vajuta otsingunuppu ja otsi asukohta. Kui oled asukoha leidnud, vali Lisa peatus mars-

ruudile. 

Sinu marsruut arvutatakse ümber, et kaasata valitud peatus. 
 

Peatuse lisamine marsruudile kaardi abil 

1. Kaardi vaatamiseks vajuta vaate muutmise nuppu. 

Kaardil kuvatakse kogu sinu marsruut. 
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2. Suurenda kaarti, sihtkoha valimiseks vajuta ja hoia all.  

3. Vali hüpikmenüü nupp.  

4. Vali Lisa olemasolevale marsruudile. 

Sinu marsruut arvutatakse ümber, et kaasata valitud peatus. 
 

Peatuse kustutamine marsruudilt 

1. Kaardi vaatamiseks vajuta vaate muutmise nuppu. 

Kaardil kuvatakse kogu sinu marsruut. 

2. Vajuta marsruudiribal  peatust, mida soovid kustutada. 

Kaardil suurendatakse peatust ja näidatakse hüpikmenüüd. 

Nõuanne: kui valid vale peatuse, vajuta kaardile naasmiseks tagasinoolt. 

3. Vali Kustuta see peatus. 

Peatus kustutatakse ja sinu marsruut arvutatakse ümber. 
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TomTom Trafficu teave 

TomTom Traffic on unikaalne TomTomi teenus, mis pakub reaalajas liiklusinfot. Täpsemat teavet 

TomTomi teenuste kohta vt tomtom.com/services. 

Koos rakendusega IQ Routes aitab Traffic planeerida parimat võimalikku marsruuti sinu sihtkohta, 

võttes arvesse uusimat liiklusinfot. 

Sinu TomTom GO seade saab regulaarselt teavet muutuvate liiklusolude kohta. Kui sinu mars-

ruudil avastatakse ummikuid või muid sündmusi, pakub seade võimalust marsruudi ümberar-

vutamiseks, et vältida viivitusi. 

Märkus: TomTomi teenused ei ole saadaval kõigis riikides ja piirkondades ning kõigis riikides ja 

piirkondades ei ole saadaval kõik teenused. Võimalik, et saad kasutada TomTomi teenuseid ka 

välismaal. Täpsemat teavet saadaolevate teenuste kohta vt tomtom.com/services. 

Märkus: TomTomi teenuste oma seadmes kasutamiseks tuleb avada MyTomTomi konto. Lis-

ateavet vt aadressilt tomtom.com/getstarted. 
 

Ohutusteade 

Navigatsiooniseade sisaldab GSM-/GPRS-moodulit, mis võib põhjustada häireid elektriseadmete 

(südamestimulaatorid, kuulmisseadmed ja lennujuhtimisseadmed) töös. 

Nende seadmete töö häirimine võib seada ohtu sinu või teiste elud. 

Kui sinu seade sisaldab GSM-/GPRS-moodulit, ära kasuta seda varjestamata elektriseadmete 

läheduses või paikades, kus mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, näiteks haiglates ja lennukites. 
 

Marsruudiriba 

Marsruudiriba näidatakse siis, kui marsruut on planeeritud. Üleval on sihtkoha paneel ja all sümbo-

litega riba. 

Traffic 

http://www.tomtom.com/services
http://www.tomtom.com/services
http://www.tomtom.com/getstarted
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Sihtkoha paneel näitab järgmist teavet. 

 Arvestuslik sihtkohta jõudmise aeg. 

 Sõiduaeg praegusest asukohast sihtkohta. 

 Kaugus praegusest asukohast sihtkohta. 

Kui sinu marsruudil on peatused, vali see paneel, et näha vaheldumisi 

teavet järgmise peatuse ja lõppsihtkoha kohta. 

Võid sihtkoha paneelil valida, mis teavet sa näed. 

Ribal näidatakse sümbolite abil järgmist teavet. 

 Peatused sinu marsruudil. 

 Otse marsruudile jäävad bensiinijaamad. 

 TomTom Traffic. 

 TomTomi kiiruskaamerad ja ohutsoonid. 

Sümbolid on selles järjekorras, milles nad marsruudil ilmuvad. 

Liiklusjuhtumite puhul näitab sümbol vaheldumisi juhtumi tüüpi ja 

põhjustatud viivituse pikkust minutites. Vali sümbol, et peatuse või 

sündmuse kohta rohkem teavet saada. 

Koguviivitus, mis on tingitud marsruudil olevatest liiklusummikutest ja 

teistest juhtumitest, sh teave, mida annab iQ Routes, esitatakse sümbo-

lite kohal. 

Sündmusetüüpide täieliku loendi leiad jaotisest Liiklussündmused. 

Marsruudiriba alumine osa näitab sinu praegust asukohta ja kaugust 

järgmisest marsruudil esinevast sündmustest. 

Nõuanne: võimalik, et marsruudiriba parema loetavuse tagamiseks mõningaid sündmusi ei 

kuvata. Need sündmused on alati väheolulised ja põhjustavad ainult lühikesi viivitusi. 

Marsruudiriba näitab ka sinu GO oleku teateid. 
 

Kaardil liikluse vaatamine 

Kaardil näidatakse liiklussündmusi. Kui esineb mitu sündmust, näidatakse kõige olulisemat 

sündmust, näiteks teesulg on olulisem kui teetööd või suletud sõidurada. 
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Nõuanne: vali kaardilt juhtum, et vaadata üksikasjalikumat teavet. 

 

1. Liiklussündmus, mis mõjutab sinu marsruuti sinu liikumissuunas. 

Sündmuse alguses olev number näitab sündmuse tüüpi või viivitust minutites, näiteks 5 

minutit.  

Sündmuse värvus näitab sündmuse raskusastet, punane on kõige raskem. Liiklusummiku 

triibud on animeeritud ja näitavad võimalusel sündmuse kiirust.  

Sündmusetüüpide täieliku loendi leiad jaotisest Liiklussündmused. 

2. Liiklussündmus sinu marsruudil, aga vastassuunalises sõidureas. 

3. Liiklussündmused teedel, mis ei ole sinu praegusel suumimistasandil nähtavad. 
 

Marsruudil liikluse vaatamine 

Teavet sinu marsruudil olevate liiklussündmuste kohta näidatakse kaardi parempoolsel ribal. 

Marsruudiriba näitab sõidu ajal liiklusviivitusi ja osutab sümbolite abil liiklussündmuste asukohale 

marsruudil. 

Nõuanne: võimalik, et marsruudiriba parema loetavuse tagamiseks ei kuvata mõningaid 

sündmusi. Need sündmused on alati väheolulised ja põhjustavad ainult lühikesi viivitusi. 
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Sündmuse kohta täpsema teabe saamiseks vali marsruudiribalt sündmus. Kaart avaneb 

sündmusele suurendatult ja lisaks avaneb hüpikaken liiklussündmuse täpse teabega. 

 

Kuvatav teave hõlmab järgmist. 

 Liiklussündmuse tüüp – üldine, õnnetus, teetööd või suletud sõidurada.  

 Liiklussündmuse raskusaste – aeglane liiklus, järjekorda kogunev liiklus või liiklusseisak.  

 Viivitusaeg. 

 Sündmuse kestus.  

Sündmusetüüpide täieliku loendi leiad jaotisest Liiklussündmused. 

Juhtvaatesse naasmiseks vali tagasinool. 
 

Liiklussündmused 

Liiklussündmused ja hoiatused kuvatakse kaardivaates ja marsruudiribal. Rõnga sees kuvatavad 

sümbolid tähistavad liiklussündmuseid. Sinu navigatsiooniseade planeerib sinu marsruudi ümber, 

et vältida liiklussündmusi; selleks otsib ta automaatselt kiiremat marsruuti.  

Liiklussündmuste sümbolid: 

 

Liiklusseisak 

 

Järjekorda kogunev liiklus 

 

Aeglane liiklus 

 

Tundmatu õnnetus 

 

Tundmatu sündmus 

 

Teetööd 

 

Sõiduraja sulgemine 
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Teesulg 
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Teave kiiruskaamerate kohta 

Märkus: TomTomi teenused ei ole saadaval kõigis riikides ja piirkondades ning kõigis riikides ja 

piirkondades ei ole saadaval kõik teenused. Võimalik, et saad kasutada TomTomi teenuseid ka 

välismaal. Täpsemat teavet saadaolevate teenuste kohta vt tomtom.com/services. 

Kiiruskaamerate teenus hoiatab sind järgmiste kaamerate asukohtadest: 

 Fikseeritud kiiruskaamerate asupaigad. 

 Mobiilsete kiiruskaamerate asupaigad. 

 Mobiilsete kiiruskaamerate tööpunktid. 

 Tavaliste kiiruskaamerate asupaigad. 

 Kiiruspiirangu tsoonid. 

 Valgusfoorikaamerate asupaigad. 

 Liikluspiirangute kaamerad. 

Kiiruskaamerate teenus hoiatab sind järgmiste ohutustsoonide eest: 

 Ohtlikud teelõigud. 

 Liiklusummikud. 

Märkus: TomTomi teenuste oma seadmes kasutamiseks tuleb avada MyTomTomi konto. Lis-

ateavet vt aadressilt tomtom.com/getstarted. 
 

Kiiruskaamera hoiatused 

Vaikimisi kostub levinumate kiiruskaamerate tüüpide esinemisel hoiatusheli. Hoiatamise muut-

miseks vali Helid ja hoiatused sätete menüüst. 

Kiiruskaamerate eest hoiatatakse sind kolmel viisil: 

 Seadmest kostub hoiatussignaal. 

 Kiiruskaamera tüüp ja sinu kaugus kaamerast kuvatakse juhtvaates. Juhtvaates esitatakse ka 

kiiruspiirang. 

 Kiiruskaamera asupaik kuvatakse kaardil. 

Märkus: Keskmise kiiruse kontrolli kaamerate korral hoiatab seade sind keskmise kiiruse 

kontrolli piirkonna alguses ja lõpus. 
 

Kiiruskaamerad 

http://www.tomtom.com/services
http://www.tomtom.com/getstarted
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Hoiatusviisi muutmine 

TomTom GO navigatsiooniseadme kiiruskaameratest hoiatamise viisi muutmiseks vali nupp Helid 

ja hoiatused sätete menüüst. 

 

Seejärel saad määrata, kuidas sa soovid, et sind erinevate kiiruskaamerate ja ohutustsoonide 

puhul hoiatatakse. Saad muuta, kas tahad, et sind hoiatatakse, kunagi ei hoiatata või hoiatatakse 

vaid siis, kui kiirust ületad. 

Näiteks selleks, et muuta hoiatamist fikseeritud kiiruskaamerale lähenemisel, toimi järgmiselt. 

1. Vali Helid ja hoiatused sätete menüüst. 

2. Vali Kiiruskaamera hoiatused. 

3. Vali Fikseeritud kaamerad. 

4. Vali, kas soovid, et sind hoiatatakse alati või ainult siis, kui kiirust ületad. Hoiatuse välja lülita-

miseks vali Mitte kunagi. 

5. Vali nool tagasi. 

Nõuanne: kõigi heliliste hoiatuste väljalülitamiseks vali Sätted, seejärel Helid ja hoiatused ja 

seejärel lülita välja Hoiatushelid. 
 

Kiiruskaamera sümbolid 

Kiiruskaamerad kuvatakse juhtvaates sümbolitena. 

Kaamerale lähenedes näed kaamera tüüpi tähistavat sümbolit ja kaugust kaamerat. Kostab hoia-

tusheli. Sa saad valida, kuidas sind kiiruskaameratest hoiatatakse. 

Seadme esmakordsel kasutamisel kostavad hoiatushelid järgmist tüüpi kaamerate kohta. 

Kaardil kuvatud 

sümbol 

Marsruudiribal 

kuvatud sümbol 

Kirjeldus 

 

 

 

Fikseeritud kiiruskaamera – seda tüüpi kaamera 

kontrollib mööduvate sõidukite kiirust ja on 

kinnitatud ühele kohale. 

 
 

 

Mobiilne kaamera – seda tüüpi kaamera kontrol-

lib mööduvate sõidukite kiirust ja seda li-

igutatakse ühest kohast teise. 

 
 

 

Mobiilse kaamera tööpunkt – seda tüüpi hoiatus 

näitab kohti, kus mobiilseid kaameraid sageli 

kasutatakse. 
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Keskmise kiiruse kontrolltsoon – seda tüüpi 

kaamerad mõõdavad sinu keskmist kiirust kahe 

punkti vahel. Sind hoiatatakse keskmise kiiruse 

kontrolli piirkonna alguses ja lõpus. 

Kui sa sõidad keskmise kiiruse kontrolli alas, 

kuvatakse sinu keskmine kiirus, mitte tollel hetkel 

kasutatav kiirus. 

Kui sa sõidad kiiruskontrolli alas, kuvatakse 

marsruudiribal visuaalne hoiatus. 

 
 

 

Kiiruspiirangu tsoon – neis tsoonides võib olla 

mitu kiiruskaamerat.  

Sind hoiatatakse kiiruspiirangu tsooni alguses ja 

lõpus. Kui sõidad kiiruspiirangu tsoonis, näi-

datakse sinu kiirust. Kui sa sõidad kiiruskontrolli 

alas, kuvatakse marsruudiribal visuaalne hoiatus. 

 
 

 

Valgusfoori kaamera – seda tüüpi kaamera 

kontrollib liikluseeskirju rikkuvaid sõidukeid 

valgusfooridega reguleeritud liiklussõlmedes. 

Valgusfoorikaameraid on kaht tüüpi: need, mis 

kontrollivad, ega sa ei sõida punase tule alt läbi, 

ja need, mis kontrollivad punase tule alt läbi 

sõitmist koos kiiruse ületamisega. 

 
 

 

Liikluspiirang – seda tüüpi hoiatus näitab 

piirangutega teid. 

 
 

 

Ohtlik teelõik – seda tüüpi hoiatus antakse 

kohtades, kus juhtub sageli liiklusõnnetusi.  

Sind hoiatatakse ohtliku teelõigu piirkonna 

alguses ja lõpus. Kui sõidad ohtlikul teelõigul, 

näidatakse sinu praegust kiirust. Kui sa sõidad 

ohtlikul teelõigul, kuvatakse marsruudiribal 

visuaalne hoiatus. 

 
 

 

Liiklusummikud  – et saada marsruudiribal 

hoiatusi liiklusummikute kohta, pead omama 

TomTom Trafficu tellimust. 
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Teave ohutsoonide kohta 

Alates 3. jaanuarist 2012 on Prantsusmaal sõites ebaseaduslik saada hoiatusi fikseeritud või 

mobiilsete kiiruskaamerate asukoha kohta. Et vastata sellele muudatusele Prantsuse seadustes, ei 

teatata enam kiiruskaamerate asukohtadest, vaid ohupiirkonnad märgitakse tsoonidena. 

TomTom katkestas Prantsusmaal kiiruskaamerate teenuse pakkumise ning pakub nüüd uut teenust 

nimega TomTomi Ohutsoonid. 

Ohutsoonid võivad, aga ei pruugi sisaldada ühte või mitut kiiruskaamerat või mitmeid muid 

sõitmisega seotud ohte: 

 Konkreetsed asukohad ei ole saadaval ja selle asemel kuvatakse tsoonile lähenedes hoopis 

ohutsoonide ikoon. 

 Tsooni minimaalne pikkus sõltub tee tüübist ning asulates on see 300 m, kõrvalteedel 2000 m 

(2 km) ning kiirteedel 4000 m (4 km). 

 Ühe või mitme kaamera asukoht võib asuda tsooni mis tahes osas. 

 Juhul kui mitu ohutsooni asuvad lähestikku, võidakse hoiatused ühendada ühte pikemasse 

ohutsooni. 

Oluline: väljaspool Prantsusmaad saad sa hoiatusi kiiruskaamerate kohta. Prantsusmaal saad sa 

hoiatusi hoopis ohutsoonide kohta. Piiri ületades muutub saadetava hoiatuse tüüp. 

Märkus: TomTomi teenuste oma seadmes kasutamiseks tuleb avada MyTomTomi konto. Lis-

ateavet vt aadressilt tomtom.com/getstarted. 
 

Ohutsooni hoiatused 

Hoiatusi antakse 10 sekundit enne ohutsooni jõudmist. Sind hoiatatakse mitmel viisil: 

 Seadmest kostab hoiatussignaal. 

 Sinu kaugus ohutsoonist kuvatakse marsruudiribal.  

 Kui sõidad ohutsoonis, jälgitakse sinu kiirust. Kui ületad kiiruspiirangut rohkem kui 5 km/h, 

muutub marsruudiriba punaseks. Kui ületad kiiruspiirangut veidi, muutub marsruudiriba 

oranžiks. 

 Ohutsooni asukoht kuvatakse kaardil. 
 

Hoiatusviisi muutmine 

TomTom GO navigatsiooniseadme ohutsoonidest hoiatamise muutmiseks vali nupp Helid ja 

hoiatused sätete menüüst. 

 

Ohutsoonid 

http://www.tomtom.com/getstarted
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Sa saad valida, kas sind hoiatatakse või mitte. 

Näiteks selleks, et muuta hoiatust ohutsoonile lähenemisel, toimi järgmiselt: 

1. Vali Helid ja hoiatused sätete menüüst. 

2. Vali Ohutushoiatused. 

3. Vali Ohutsoonid. 

4. Vali, kas soovid, et sind hoiatatakse alati või ainult siis, kui kiirust ületad. Hoiatuse välja lülita-

miseks vali Mitte kunagi. 

5. Vali nool tagasi. 

Nõuanne: kõigi heliliste hoiatuste väljalülitamiseks vali Sätted, seejärel Helid ja hoiatused ja 

seejärel lülita välja Hoiatushelid. 
 

Ohutsooni sümbolid 

Ohutsoone kuvatakse juhtvaates sümbolitena. 

Tsoonile lähenedes näed lähenevat tsooni tähistavat sümbolit ja kaugust tsoonist. Kostab hoia-

tusheli. Sa saad valida, kuidas sind ohutsoonidest hoiatatakse. 

Seadme esmakordsel kasutamisel kostavad hoiatushelid järgmist tüüpi tsoonide kohta: 

Kaardil kuvatud 

sümbol 

Marsruudiribal 

kuvatud sümbol 

Kirjeldus 

 
 

 

Ohutsoon – seda tüüpi hoiatust esitatakse vaid 

Prantsusmaal.  

Sind hoiatatakse ohutsooni alguses ja lõpus. 

Kui sõidad ohutsoonis, jälgitakse sinu kiirust. Kui 

ületad kiiruspiirangut rohkem kui 5 km/h, muutub 

marsruudiriba punaseks. Kui ületad kiiruspi-

irangud veidi, muutub marsruudiriba oranžiks. 

Ohutsoonidel on miinimumpikkused: kiirteedel 4 

km, kõrvalteedel 2 km ning asulateedel 300 m. 

 
 

 

Liiklusummikud  – marsruudiribal liiklusummi-

kute kohta hoiatuste saamiseks pead omama 

TomTom Trafficu tellimust. 
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Minu kohtade teave 

Minu kohad on lihtne viis valida asukoht, ilma et peaksid seda iga kord otsima hakkama. Sa saad 

Minu kohtade abil luua terve kollektsiooni kasulikke aadresse. 

Minu kohtades on alati olemas järgmised kohad. 

 Kodu – sinu kodu võib olla koht, kus sa sageli käid, näiteks ka töökoht. See on lihtne viis sinna 

sõita. 

 Viimased sihtkohad – puuduta seda nuppu, kui soovid valida sihtkoha hiljuti kasutatud siht-

kohtade loendist. Seal on kirjas ka peatused. 

Sa saad asukoha otse Minu kohtadesse lisada Minu kohtade jaotises, valides asukoha kaardilt või 

otsides asukohta. 

Sinu kodu asukoht ja lisatud asukohad ilmuvad Minu kohtade loendisse ning näidatakse kaardil  

tähistatult. 

 

 

Määra kodu asukoht 

1. Vali põhimenüüs Minu kohad. 

2. Vali Kodu. 

3. Kodu asukoha lisamiseks toimi ühel järgmistest viisidest. 

 Suurenda kaardil asukohta, mida soovid valida. Asukoha valimiseks vajuta ja hoia all, see-

järel vali kodu ikoon. 

 

 Vajuta otsingunuppu ja otsi asukohta. Vali koduks määratud asukoht. Vali Määra kodu 

asukoht. 
 

Minu kohad 
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Määra kodu asukoht 

1. Vali põhimenüüs Minu kohad. 

2. Vali Kodu. 

Sinu kodu asukohta näidatakse kaardil koos hüpikmenüüga. 

 

3. Vali Muuda seda asukohta. 

4. Kodu uue asukoha valimiseks toimi ühel järgmistest viisidest. 

 Suurenda kaardil asukohta, mida soovid valida. Asukoha valimiseks vajuta ja hoia all, see-

järel vali kodu ikoon. 

 Vajuta otsingunuppu ja otsi asukohta. Vali koduks määratud asukoht. Vali Määra kodu 

asukoht. 
 

Asukoha lisamine Minu kohtadesse 

1. Vali põhimenüüs Minu kohad. 

2. Vali Lisa uus koht. 

3. Asukoha valimiseks toimi ühel järgmistest viisidest: 

 Suurenda kaardil asukohta, mida soovid valida. Asukoha valimiseks vajuta ja hoia all, see-

järel vali asukoha lisamise sümbol. 

 Otsi asukohta. Vali Näita kaardil, seejärel vali asukoha lisamise sümbol. 

 

Asukoha nimetus ilmub redigeerimiskuvale. 

4. Muuda asukoha nime, et tunneksid selle hõlpsalt ära. 

5. Puuduta valikut Valmis, et salvestada oma asukoht Minu kohtade loendisse. 
 

Asukoha lisamine Minu kohtadesse kaardilt 

1. Liiguta kaarti, kuni näed sihtkohta, kuhu soovid navigeerida. Allpool on toodud mõned žestid, 

mida võid kaardi liigutamiseks kasutada. 

 Pigistamine – suumimiseks puuduta kaarti pöidla ja sõrmega. Suurendamiseks vii sõrmed 

lahku ja vähendamiseks vii sõrmed kokku. 

 Kahekordne puudutus – suurendamiseks puuduta kaks korda kaarti. 
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 Lohistamine – kaardi kerimiseks puuduta ekraani sõrmega ning liiguta seda üle ekraani. 

 Tõuge – kaardil kaugele kerimiseks tõuka sõrmeotsaga üle ekraani. 

Nõuanne: täieliku žestide loendi leiad jaotisest Žestide kasutamine. 

2. Asukoha valimiseks vajuta ja hoia all. 

 

3. Vali hüpikmenüü nupp. 

 

4. Vali Lisa Minu kohtade hulka. 

Asukoha nimetus ilmub redigeerimiskuvale. 

5. Muuda asukoha nime, et tunneksid selle hõlpsalt ära. 

6. Vali käsk Valmis, et salvestada oma asukoht Minu kohtade loendisse. 
 

Asukoha lisamine Minu kohtadesse otsingu abil 

1. Vali põhimenüüs Otsing. 

2. Otsi asukohta. 

3. Vali asukoht ja vali Näita kaardil. 

4. Kui kaardivaatel on näha asukoht, vali hüpikmenüü nupp. 

 

5. Vali Lisa Minu kohtade hulka. 

Asukoha nimetus ilmub redigeerimiskuvale. 

6. Muuda asukoha nime, et tunneksid selle hõlpsalt ära. 

7. Vali käsk Valmis, et salvestada oma asukoht Minu kohtade loendisse. 
 

Hiljutise sihtkoha kustutamine Minu kohtadest 

1. Vali põhimenüüs Minu kohad. 

2. Vali Viimased sihtkohad. 
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3. Vali Redigeeri loendit. 

4. Vali sihtkohad, mida soovid kustutada. 

5. Vali Kustuta. 
 

Asukoha kustutamine Minu kohtadest 

1. Vali põhimenüüs Minu kohad. 

2. Vali Redigeeri loendit. 

3. Vali kohad, mida soovid kustutada. 

4. Vali Kustuta. 
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Välimus 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Välimus. 

 

Sellel kuval saab muuta neid sätteid: 

 Pimeda saabudes lülitu öövaatele 

Vali see säte, et seade lülituks pimeda saabudes automaatselt öövärvidele. 

 Näita kiirtee mahasõitude eelvaateid 

Vali see säte, et juhtida kiirtee mahasõidule lähenedes täisekraanil eelvaadet. 

 Vaheta automaatselt vaateid 

Automaatne vaadete muutmine on vaikimisi sisse lülitatud. See tähendab näiteks seda, et 

seade näitab kaardivaadet, kui soovitab alternatiivset marsruuti, samuti ka mitmel muul juhul. 

Lisaks ka seda, et seade näitab juhtvaadet, kui alustad sõitu ja hakkad kiirendama. Vali see 

säte, kui soovid automaatsed lülitused juht- ja kaardivaate vahel välja lülitada. 

 Juhtvaade 

Vali see säte, et määrata, kas kasutad juhtvaates 3D- või 2D-versiooni. Kui valid 2D, siis liigub 

vaade sinu sõidusuunas, mitte ekraani ülaosas oleva põhjasuuna poole. 
 

Heledus 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Välimus.  

 

Vali Heledus, et muuta järgmisi sätteid: 

 Heledus päeval 

Liiguta liugurit, et muuta ekraani päevast heledustaset.  

 Heledus öösel 

Liiguta liugurit, et muuta ekraani öist heledustaset.  
 

Sätted 
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Sihtkoha paneel 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Välimus.  

 

Vali Sihtkoha paneel, et muuta järgmisi sätteid: 

 Näita kaugust sihtkohta 

Vali see säte, et näidata sihtkohani jäävat kaugust navigeerimise ajal sihtkoha paneelil.  

 Näita aega sihtkohani 

Vali see säte, et näidata sihtkohani jäävat aega navigeerimise ajal sihtkoha paneelil.  

 Lülitu automaatselt kauguse ja aja vahel 

Vali see säte, et juhtida automaatset lülitamist sihtkohani jääva kauguse ja aja vahel sihtkoha 

paneelil.  

 Näita teavet 

Vali see säte, et määrata, kas tahad näha sihtkoha või järgmise peatuse teavet sihtkoha paneel-

il. 

Nõuanne: et teada saada, kus on juhtvaates või kaardivaates erinevad paneelid, vaata jaotist 

Mis on ekraanil?. 
 

Hääled 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Hääled.  

 

Hääle valimine 

Vali Vali hääl, et muuta hääljuhiseid ja muid suuniseid andvat häält. 

Saadaval on lai valik hääli. Arvutihääled suudavad lugeda tänavanimesid ja muud teavet otse 

kaardilt; salvestatud hääled on aga salvestatud näitlejate poolt. 

Juhiste sätted 

 Loe valjusti varajasi juhiseid 

Nõuanne: kui valid salvestatud hääle, näed vaid seda sätet, sest salvestatud hääled ei suuda 

lugeda teede numbreid, liiklusmärkide teavet jms. 

 Loe teenumbrid valjusti ette 

Vali selle sättega, kas teenumbreid loetakse navigatsioonijuhiste osana valjusti ette. 

 Loe valjusti liiklusmärkide teavet 

Vali selle sättega, kas liiklusmärkide teavet loetakse navigatsioonijuhiste osana valjusti ette. 

 Loe tänavanimed valjusti ette 

Vali selle sättega, kas tänavanimesid loetakse navigatsioonijuhiste osana valjusti ette. 
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  Loe võõrapärased tänavanimed valjusti ette 

Vali selle sättega, kas võõrapäraseid tänavanimesid loetakse navigatsioonijuhiste osana valjus-

ti ette. 
 

Kaardid 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Kaardid.  

 

Kaardi vahetamine 

Vali Muuda kaarti, et muuta kasutatavat kaarti. 

Kui seadmel on mälukaardi pesa, saad sa valida kas seadme sisemälus või mälukaartidel olevate 

kaartide vahel. 

Märkus: ehkki sa võid seadmesse salvestada rohkem kui ühe kaardi, saad planeerimiseks ja 

navigeerimiseks siiski korraga vaid üht kaarti kasutada.  

Kaardiparanduste valimine 

Vali Kaardiparandused, et valida, millist tüüpi parandusi soovid oma kaardile lisada. 

 TomTomi poolt kinnitatud parandused 

Need kaardiparandused on TomTomi poolt kontrollitud. 

 TomTomi või teise kasutaja poolt kinnitatud parandused 

Need kaardiparandused on kontrollitud TomTomi või usaldusväärse kasutaja poolt. 

 Kõik parandused 

Kui valid selle sätte, saad kõik kaardiparandused, nii kinnitatud kui ka kinnitamata. 
 

Marsruudi koostamine 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Marsruudi koostamine.  

 

Kui saadaval on kiirem marsruut 

Kui sõitmise ajal leitakse kiirem marsruut, siis saab TomTom Traffic reisi ümber planeerida, et 

kasutada kiiremat marsruuti. Vali järgmiste võimaluste vahel: 

 Vali alati kiireim marsruut 

 Küsi, et ma saaksin valida 

  Ära küsi 
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Planeeri alati see marsruuditüüp 

Saad valida järgmiste marsruuditüüpide vahel:  

 Kiireim marsruut – marsruut, mis võtab kõige vähem aega.  

 Lühim marsruut – lühima vahemaaga marsruut. See ei pruugi olla kiireim marsruut, näiteks kui 

lühim marsruut läbib linna.  

 Ökomarsruut – kõige kütusesäästlikum marsruut sinu reisi jaoks.  

 Väldi kiirteid –  

 Jalgsimarsruut – jalgsimatka marsruut.  

 Jalgratta marsruut – jalgrattamarsruut.  

 

Marsruudi omadused 

Võid valida maksustatud teede, katteta teede, parvlaevade ja auto ühiskasutusega sõiduradade 

vältimise. Määra, kuidas sinu TomTom peaks neid teetüüpe käsitlema, kui seade marsruuti ar-

vutab.  

Ühiskasutusega autode sõiduradu nimetatakse mõnikord ka suure täituvusega sõidukite radadeks 

ning neid kõigis riikides ei esine. Nendel ridadel liikumiseks peab sinu autos näiteks olema rohkem 

kui üks reisija, samuti võib kehtida keskkonnasõbraliku kütuse kasutamise nõue.  
 

Helid ja hoiatused 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Helid ja hoiatused.  

 

Sellel kuval saab muuta seda sätet: 

 Hoiatushelid 

Vali see säte, et kõik helilised hoiatused sisse või välja lülitada. 

 
 

Kiiruskaamera hoiatused 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Helid ja hoiatused.  

 

Vali Kiiruskaamera hoiatuse. Seejärel saad määrata, kuidas sa soovid, et sind erinevate kiirus-

kaamerate ja ohutustsoonide puhul hoiatatakse. Sa saad muuta eelhoiatusaega ning seda, kas 

tahad, et sind hoiatatakse, kunagi ei hoiatata või hoiatatakse vaid siis, kui kiirust ületad. 

 Fikseeritud kaamerad 

 Mobiilsed kaamerad 

 Mobiilse kaamera tööpunktid 
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 Keskmise kiiruse tsoonid 

 Kiiruspiirangu tsoonid 

 Valgusfoorikaamerad 

 Liikluspiirangute kaamerad 
 

Ohutushoiatused 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Helid ja hoiatused.  

 

Vali Ohutushoiatused. Seejärel saad määrata, kuidas sa soovid, et sind erinevate ohutustsoonide 

puhul hoiatatakse. Sa saad muuta eelhoiatusaega ning seda, kas tahad, et sind hoiatatakse, kunagi 

ei hoiatata või hoiatatakse vaid siis, kui kiirust ületad. 

 Ohutsoonid 

Seda tüüpi hoiatust esitatakse vaid Prantsusmaal, kus sind hoiatatakse üksnes ohutsoonide 

eest.  

 Ohtlikud teelõigud 

Seda tüüpi hoiatus antakse kohtades, kus juhtub sageli liiklusõnnetusi.  

 Liiklusummikud 

Marsruudiribal liiklusõnnetuste kohta hoiatuste saamiseks pead omama TomTom Trafficu 

tellimust. Sa võid valida, kas sind ei hoiatata kunagi, või sind hoiatatakse, kui lähened um-

mikule liiga kiiresti. 
 

Keel ja ühikud 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Keel ja ühikud.  

 

Sellel kuval saab muuta neid sätteid: 

 Keel 

Sa näed sel kuval oma valitud keelt. Vali see säte, et muuta kõigi nuppude ja seadme teadete 

keelt. 

Kui keele ära muudad, muutub automaatselt ka hääl ning ühikud lülituvad automaatseks.   

 Riik 

Sel kuval näed praegu valitud riiki. Vali see säte, et muuta riiki. Kui muudad riiki, muudetakse 

automaatselt aja ja kuupäeva vormingut, kaugusühikuid ja häält. Selles loendis on sinu 

seadmesse praegu installitud kaartide riigid. 

 Klaviatuurid 

Vali see säte, et valida saadaolevate klaviatuuride vahel. 

Klaviatuuri kasutatakse nimede ja aadresside sisestamiseks, näiteks marsruudi planeerimiseks 

või linna või kohaliku restorani nime otsimiseks. 
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 Ühikud 

Vali see säte, et määrata ühikud, mida sinu seade kasutab näiteks marsruudi koostamisel. Kui 

tahad, et ühikud määratakse GPS-i järgi, vali Automaatne. 

 Kellaaeg ja kuupäev 

Aeg ja kuupäev määratakse satelliidikellade järgi automaatselt, kuid neid vorminguid saab 

nende sätete kaudu muuta. 

 
 

Süsteem 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Süsteem.  

 

Sellel kuval saab muuta neid sätteid: 

 Teave  

Tegemist on pigem teabekuva kui sättega ning see annab teavet sinu TomTom GO seadme 

kohta. Sul võidakse paluda minna sellele kuvale, kui helistad TomTomi klienditoele, samuti 

võib olla vaja sisestada sellelt kuvalt pärit teavet TomTomi poodi kasutades. 

Teave hõlmab: seerianumber, rakenduse versioon, installitud kaardid, MyTomTomi konto 

üksikasjad, vaba ruum. 

 Aku sätted 

Vali see säte, et määrata oma seadme energiasäästusuvandeid. 

 Saada teave 

Vali see säte, et määrata, kas sinult küsitakse, kas saadad seadme käivitamisel oma teavet 

TomTomile. 

 Lähtesta 

Vali see säte, et kustutada oma salvestatud kohti ja sätteid ning taastada oma TomTom GO 

seadme standardsed tehasesätted. See hõlmab keelt, häält ja hoiatussätteid. 

See ei ole tarkvarauuendus ega mõjuta sinu seadmesse installitud tarkvaraversiooni. 
 

Abi 

Vali põhimenüüs Sätted, seejärel vali Välimus.  

 

Sellel kuval saab näha neid sätteid: 

 Tutvustus 

Vali tutvustuse vaatamiseks see säte. Tutvustus on lühike ja hõlmab peamist teavet selle kohta, 

kuidas uut seadet kasutama hakata.  

 Teave 

Vt Süsteem. 
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Menüü Abi valikud 

Abimenüüs on saadaval järgmised suvandid: 

 Tutvustus 

Vali see suvand, et vaadata lühikest õpetust navigatsiooniseadme kasutamise kohta. 

 Info 

Vali see suvand, et vaadata teavet oma seadme rakenduse versiooni, kaardi, autoriõiguste ja 

litsentside kohta. 

Abi 
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MyTomTomi teave 

MyTomTom aitab sul hallata navigatsiooniseadme TomTom GO sisu ja teenuseid ning annab sulle 

ligipääsu TomTomi kogukonnale.  

Sa logid rakendusse MyTomTom sisse TomTomi veebisaidil. Hea mõte on ühendada navi-

gatsiooniseade sageli MyTomTomiga, tagamaks, et seade on alati varustatud uusimate 

värskendustega. 

Vihje: soovitame MyTomTomiga ühendumisel kasutada lairiba-internetiühendust. 
 

MyTomTomi konto 

Sisu allalaadimiseks ja TomTomi teenuste kasutamiseks vajad sa MyTomTomi kontot. 

Konto loomiseks toimi ühel järgnevatest viisidest. 

 Külasta MyTomTomi veebilehte aadressil tomtom.com. 

 Vali oma navigatsiooniseadme põhimenüüd esimest korda külastades kas Traffic ja Kiirus-

kaamerad või Traffic ja Ohutsoonid Selle meetodi kasutamiseks peab sinu seade olema alati 

võrguühenduses, näiteks telefoni vahendusel. Vt Ühenduse loomine teenustega. 

Oluline: konto loomisel ole riiki valides väga hoolas. Pärast konto loomist ei saa riiki enam muuta. 

Märkus: kui sul on mitu TomTomi navigatsiooniseadet, vajad iga seadme jaoks eraldi kontot. 
 

MyTomTomi häälestamine 

MyTomTomi seadistamiseks oma arvutis toimi järgmiselt. 

1. Ühenda arvuti internetiga. 

2. Käivita brauser ja mine aadressile tomtom.com/getstarted. 

3. Vali Alustamine. 

4. Jätkamiseks pead võib-olla valima riigi. 

5. Vali vasakul pool Laadi alla MyTomTom. 

Brauser laadib alla TomTomi tugirakenduse, mille pead seadme MyTomTomiga ühendamiseks 

arvutisse installima. Järgi ekraanijuhiseid, kui sulle allalaadimise ajal küsimusi esitatakse. 

MyTomTom 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/getstarted
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6. Kui küsitakse, ühenda seade USB-kaabli kaudu arvutiga. Seejärel lülita seade sisse. 

 

Oluline: pead USB-kaabli ühendama otse arvuti USB-porti, mitte klaviatuuri ega monitori 

USB-jaoturisse ega USB-porti. 

Kui MyTomTomi tugirakendus on installitud, saad ligipääsu MyTomTomile tööala olekualalt. 

 

Vihje: kui ühendad oma navigatsiooniseadme arvutiga, ütleb MyTomTom sulle, kui seadmele 

on saadaval uuendusi. 
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Ohutusteave ja hoiatused 

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) ja globaalne navigeerimise satelliitsüsteem 

(GLONASS) 

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) ja globaalne navigeerimise satelliitsüsteem (GLONASS) 

on satelliitsüsteemid, mis pakuvad teavet asukoha ja aja kohta üle kogu maailma. GPS-i käitamine 

ja juhtimine toimub Ameerika Ühendriikide valitsuse ainuvastutusel, kes tagab selle kättesaada-

vuse ja täpsuse.GLONASS-i käitamine ja juhtimine toimub Vene Föderatsiooni ainuvalitsuse 

vastutusel, kes tagab selle kättesaadavuse ja täpsuse.GPS-i ja GLONASS-i kättesaadavuse ja 

täpsuse või keskkonnatingimuste muutmine võib mõjutada seadme tööd.TomTom ei võta mingit 

vastutust GPS-i ja GLONASS-i kättesaadavuse ja täpsuse eest. 

Kasuta hoolikalt 

TomTomi toodete kasutamine sõidu ajal tähendab seda, et pead sõitma hoolikalt ja tähelepan-

elikult.  

Lennukid ja haiglad 

Antenniga seadmete kasutamine on keelatud enamikes lennukites ja paljudes haiglates jm. Seda 

seadet ei tohi nendes keskkondades kasutada. 

Ohutusteated 

Palun loe ja järgi järgmist olulist ohutusteavet: 

 Kontrolli regulaarselt rehvirõhku. 

 Hoolda sõidukit regulaarselt. 

 Ravimid võivad mõjutada sinu sõiduvõimet. 

 Võimalusel kasuta alati turvavööd. 

 Enne mootorrattaga sõitmist kinnita kiiver korralikult. 

 Rattaga sõites kasuta alati kaitseriietust ja -varustust. 

 Mootorrattaga sõites ole eriti valvas ja sõida alati ettevaatlikult. 

 Ära sõida alkoholijoobes. 

 Enamik õnnetusi leiab aset kodust vähem kui 5 km kaugusel. 

 Järgi liikluseeskirju. 

 Näita alati suunatuld. 

 Iga 2 tunni tagant tee vähemalt 10-minutiline paus. 

 Veendu, et turvavöö on kinnitatud. 

Hoia ohutut pikivahet. 
 

Kuidas TomTom sinu andmeid kasutab 

Teavet isikuandmete kasutamise kohta leiad aadressilt tomtom.com/privacy. 
 

Lisa 

http://www.tomtom.com/privacy
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Aku 

Toode kasutab liitiumioonakut.  

Ära kasuta seda niiskes, märjas ja/või korrodeerivas keskkonnas. Ära aseta, hoia ega jäta toodet 

soojusallikale või selle lähedusse, kõrge temperatuuriga kohta, tugeva otsese päikesevalguse 

kätte, mikrolaineahju või survestatud konteinerisse ning ära hoia seda temperatuuril üle 50 °C (122 

°F). Antud juhiste eiramisel võib aku lekkida ja kuumeneda, plahvatada või süttida ja põhjustada 

vigastusi ja/või kahjustusi. Ära augusta, ava ega demonteeri akut. Kui aku lekib ja väljalekkinud 

vedelikud satuvad nahale, loputa põhjalikult veega ja pöördu kohe arsti poole. Ohutuse tagamiseks 

ja aku tööega pikendamiseks eemalda toode oma sõidukist, kui sa seda parajasti ei juhi, ning hoia 

seda jahedas ja kuivas kohas.Madalatel temperatuuridel (alla 0 °C / 32 °F) või kõrgetel tempera-

tuuridel (üle 45 °C / 113 °F) laadimist ei toimu. 

Temperatuurid: standardkasutus: 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F); lühiajaline säilitamine: -20 °C (-4 

°F) kuni 50 °C (122 °F); pikaajaline säilitamine: -20 °C (-4 °F) kuni 35 °C (95 °F). 

Hoiatus: kui aku asendatakse sobimatut tüüpi akuga, tekib plahvatusoht. 

Ära eemalda ega püüa eemaldada akut, mis ei ole kasutaja poolt vahetatav. Kui sul on akuga 

probleeme, siis võta ühendust TomTomi klienditoega. 

TOOTES SISALDUV AKU TULEB NÕUETEKOHASELT ÜMBERTÖÖTLEMISELE SUUNATA VÕI 

HÄVITADA, JÄRGIDES KOHALIKKE SEADUSI JA EESKIRJU NING HOIDES SEDA ALATI 

OLMEJÄÄTMETEST ERALDI. NII TOIMIDES AITAD KESKKONDA KAITSTA. KASUTA TOMTOMI 

SEADET AINULT KOMPLEKTI KUULUVA ALALISVOOLUALLIKAGA (AUTOLAADIJA/AKUKAABEL), 

VAHELDUVVOOLUADAPTERIGA (KODULAADIJA), HEAKSKIIDETUD LAADIMISPESAGA VÕI 

KOMPLEKTI KUULUVA USB-KAABLIGA, MILLE ABIL SEADE AKU LAADIMISEKS ARVUTI KÜLGE 

ÜHENDADA. 

 

Kui sinu seade vajab laadijat, kasuta seda seadet koos komplekti kuuluva laadijaga. Seadmega 

ühilduvate asenduslaadijate teavet vt tomtom.com. 

Nimetatud aku eluiga on maksimaalne võimalik aku eluiga. Maksimaalse aku eluea võib saavutada 

ainult teatud keskkonnatingimustes. Prognoositav aku eluiga põhineb keskmisel kasutusprofiilil. 

Aku eluea pikendamiseks loe korduma kippuvaid küsimusi aadressil: tomtom.com/batterytips. 
 

Mitte lahti võtta, muljuda, painutada, deformeerida, läbi torgata ega lõikuda. 

Mitte modifitseerida ega taastada, vältida võõrkehade akusse sisestamist, mitte kasta vette ega 

lasta kokku puutuda vee või teiste vedelikega, vältida kokkupuudet tule ja plahvatus- või muu 

ohuga. 

Kasuta akut ainult süsteemis, mille jaoks see on ette nähtud. 

Kasuta akut ainult laadimissüsteemiga, mis on kvalifitseeritud töötamiseks selle standardi kohaselt. 

Kvalifitseerimata aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus-, lekke- või muu ohu. 

Ära lühista akut; väldi selle kontaktide kokkupuudet metallesemetega. 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/batterytips
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Asenda aku ainult sellise akuga, mis on kvalifitseeritud antud süsteemis kasutamiseks vastavalt 

standardile IEEE-Std-1725-200x. Kvalifitseerimata aku kasutamine võib põhjustada tule-, plahva-

tus-, lekke- või muu ohu. 

Hävita akud kooskõlas kohalike määrustega kohe pärast nende kasutuselt kõrvaldamist. 

Akude kasutamisel laste poolt on vajalik järelevalve. 

Väldi seadme mahapillamist. Kui seade kukub maha, eriti kui see kukub kõvale pinnale ja on 

põhjust kahtlustada selle kahjustumist, toimeta see kontrollimiseks teeninduskeskusse. 

Aku mittesihipärane kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muu ohu. 

USB-porti laadimisvoolu allikana kasutatavate vastuvõtvate seadmete kasutusjuhend peab sisal-

dama avaldust selle kohta, et navigatsiooniseadet tohib ühendada ainult seadmetega, mis on 

varustatud USB-IF logoga või on läbinud USB-IF ühilduvusprogrammi. 
 

CE vastavusmärgis 

Kasutatuna elu-, äri-, sõiduki- või kergetööstuse keskkonnas, vastab see seade CE vastavusmär-

gise nõuetele ning on kooskõlas EL-i asjakohaste õigusaktide kõigi vastavate sätetega. 

 

 

R&TTE direktiiv 

Käesolevaga kinnitab TomTom, et TomTomi personaalsed navigatsiooniseadmed ja tarvikud 

vastavad Euroopa Direktiivi 1999/5/EÜ (R&TTE) põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele 

Vastavusdeklaratsiooni leiad veebilehelt tomtom.com/legal. 
 

WEEE direktiiv 

See sümbol tootel või pakendil osutab, et toodet ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Kooskõlas EL 

WEEE-direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise kohta, ei tohi 

seda toodet hävitada koos sorteerimata olmejäätmetega. Antud toote hävitamiseks tuleb see viia 

tagasi müügikohta või suunata ümbertöötlemiseks kohaliku omavalitsuse poolt määratud jäätme-

hoidlasse. 

 

 

ERIMÄRKUS SÕITMISE KOHTA CALIFORNIAS JA MINNESOTAS 

California sõidukikoodeksi jaotis 26708 "Materjalid, mis takistavad või vähendavad juhi vaatevälja" 

lubab navigatsiooniseadme paigutada tuuleklaasile järgmiselt: "Portatiivne GPS, mille võib paigal-

dada seitsmetollisesse ruutu tuuleklaasi kaassõitjapoolsesse alumisse nurka või viietollisesse 

nurka tuuleklaasi juhipoolsesse alumisse nurka, väljapoole turvapadja avanemispiirkonda, tingi-

musel et seadet kasutatakse vaid mootorsõiduki käitamise ajal uksest-ukseni navigeerimisel." 

California sõidukijuhid ei tohi kasutada oma külje- ega tagaakendel iminappkinnitust. 

Märkus: California sõidukikoodeksi see jaotis kehtib kõigile, kes Californias sõidavad, mitte üksnes 

California elanikele. 

http://www.tomtom.com/legal
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Minnesota riikliku seadusandluse jaotis 169.71, alajaotus 1, jaotis 2 näeb ette, et ''Isikud ei tohi 

juhtida või kasutada sõidukeid, millele on kinnitatud objekte juhi ja tuuleklaasi vahele; see piirang 

ei laiene päikesesirmidele, tahavaatepeeglitele ja elektroonilistele makseseadmetele''. 

Märkus: see Minnesota seadusandlik nõue kehtib kõigile, kes Minnesotas sõidavad, mitte ainult 

Minnesota elanikele. 

TomTom Inc. ei võta endale vastutust trahvide, karistuste ega kahjude eest, mis võivad tuleneda 

selle märkuse eiramisest. Sõitmisel osariikides, kus kehtivad tuuleklaasile esemete paigaldamise 

piirangud, soovitab TomTom kasutada kaasasolevat kleepuvat kinnitusketast või mõnda muud 

paigalduskomplekti, mis pakub mitmeid võimalusi TomTomi seadmete armatuurlauale ja venti-

latsiooniavade külge kinnitamiseks. Vt tomtom.com, et saada lisainfot paigaldusvõimaluste kohta. 
 

FCC teave kasutajale 

 

 

 

SEADE VASTAB FCC REEGLITE 15. OSALE 

Föderaalse Sidekomisjoni (FSK) teatis 

Raadio- ja TV-häired 

Seade kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei kasutata õigesti, st rangelt käesoleva 

kasutusjuhendi juhiste kohaselt, võib see põhjustada häireid raadiosides ja telesignaali vastuvõtul. 

Seadet on testitud ja on tuvastatud selle vastavus 8. klassi digitaalseadme piirangutele, vastavalt 

FSK reeglite 15. osale. Antud piirangud on mõeldud tagama mõistlikku kaitset kahjulike häirete 

vastu elamutes. Seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ja kui seda 

ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. 

Sellegi poolest puudub garantii, et konkreetse seadmestiku puhul ei esine häireid. Kui seade 

põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kindlaks teha seadet 

sisse ja välja lülitades, siis soovitame kasutajal häireid vältida mõnel viisil järgmistest: 

 Suunata ümber vastuvõtuantenn. 

 Suurendada seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust. 

 Ühendada seade seinakontakti, mis kuulub vastuvõtjast erinevasse vooluringi. 

 Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga. 

Vastavuse eest vastutava osapoole poolt otseselt heaks kiitmata muutused või modifikatsioonid 

võivad muuta kehtetuks kasutaja õigused seadet kasutada. 

Oluline 

Seadet on FSK vastavuse osas testitud tingimustel, kus seadme ja välisseadmete vahel kasutati 

varjestatud kaableid ja ühendusi. On oluline kasutada varjestatud kaablit ja ühendusi, et vähendada 

võimalusi raadio- ja TV-häireteks. Tooteseeriale sobivaid varjestatud kaableid võib saada volitatud 

esindajalt. Kui kasutaja modifitseerib seadet või selle välisseadmeid mistahes viisil, mis ei ole 

TomTomi poolt aktsepteeritud, võib FSK tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks. USA-s 

elavate klientide puhul võib aidata järgmine Föderaalse Sidekomisjoni poolt koostatud brošüür: 

„Kuidas tuvastada ja lahendada raadio- ja TV-häirete probleeme." Brošüür on saadaval USA 

Valitsuse Trükikojas, Washington, DC 20402. Toote kood 004-000-00345-4. 

FCC ID: S4L4FB40, S4L4FA50, S4L4FA60, S4L4FL50, S4L4FL60 

http://www.tomtom.com/
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IC ID: 5767A-4FB40, 5767A-4FA50, 5767A-4FA60, 5767A-4FL50, 5767A-4FL60 

FCC RF radiatsiooniga kokkupuute teatis: 

Selles seadmes asuvaid saatjaid ei tohi asetada kokku ega käitada koos teiste antennide või 

saatjatega. 
 

Vastutav osapool Põhja-Ameerikas 

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

Tel: 866 486-6866 valik 1 (1-866-4-TomTom) 
 

Emissioonide teave Kanada jaoks 

Kasutamisel kehtivad kaks alljärgmist tingimust: 

 Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. 

 Seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme 

soovimatut tööd. 

Käitamine toimub tingimusel, et seade ei põhjusta kahjulikke häireid. 

B klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003 

OLULINE MÄRKUS 

IC kiirgusega kokkupuute teatis: 

 See seade vastab IC RSS-102 kiirguspiirangute nõuetele, mis kehtivad kontrollimatus 

keskkonnas. 

 Seda seadet ja selle antenni (antenne) ei tohi asetada kokku ega käitada koos teiste anten-

nide või saatjatega. 

 Seda seadet tohib paigaldada ja käitada radiaatorist ja kasutaja kehast vähemalt 20 cm 

kaugusel. 
 

Südamestimulaatorid 

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad südamestimulaatori ja juhtmeta käsiseadme vahele jätta 

vähemalt 15 cm (6 tolli), et vältida võimalikke häireid südamestimulaatori töös. Soovitus on 

kooskõlas sõltumatute teadusuuringutega ja organisatsiooni Wireless Technology Research 

soovitustega. 

Juhised südamestimulaatori kasutajatele 

 Seadet tuleb ALATI hoida rohkem kui 15 cm (6 tolli) kaugusel südamestimulaatorist. 

 Ära kanna seadet rinnataskus. 

Muud meditsiinilised seadmed 

Pea nõu oma arsti või meditsiinilise seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas juhtmevaba seade võib 

häirida meditsiinilise seadme tööd. 
 

Ühendatud võrgud 

GSM-moodulit sisaldavad seadmed on mõeldud ühenduseks järgmiste võrkudega: 

GSM/GPRS 900/1800 
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Ühendatud võrgud 

GSM-moodulit sisaldavad seadmed on mõeldud ühenduseks järgmiste võrkudega: 

GSM/GPRS 850/1900 
 

Ühilduvus erineelduvusmäära (SAR-i) nõuetega 

SEE MOBIILSIDESEADE VASTAB VALITSUSE NÕUETELE RAADIOSAGEDUSLAINETE  KOHTA, 

KUI SEADET KASUTATAKSE SELLES OSAS NIMETATUD VIISIL. 

Käesolev GPS-navigatsiooniseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on disainitud ja toodetud nii, 

et mitte ületada raadiosagedusenergia heitkoguste piirväärtusi, mille on kehtestanud Euroopa 

Liidu Nõukogu. 

Euroopa Liidu Nõukogu soovitatav SAR-i piirväärtus on 2,0 W/kg, mis on keskmistatud 10 grammi 

kehakoe kohta (4,0 W/kg, mis on keskmistatud 10 grammi keha koe kohta jäsemetes – käed, 

randmed, pahkluud ja jalad).  SAR-i mõõtmiskatsed tehakse normaaltööasendis, mille on kindlaks 

määranud Euroopa Liidu Nõukogu seadmega, mis töötab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel 

kõikidel katsetatud sagedusaladel. 
 

Ühilduvus erineelduvusmäära (SAR-i) nõuetega 

Käesolev GPS-navigatsiooniseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on loodud ja toodetud mitte 

ületama raadiosagedusliku energia (RF) kokkupuutemäärasid, mille on kehtestanud USA valitsuse 

Föderaalne Sidekomisjon. 

Juhised põhinevad standarditele, mis töötati välja sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt, 

rakendades perioodilist ja põhjalikku teaduslike uuringute hindamist. Standardid hõlmavad piisavat 

ohutusmarginaali, mis on kehtestatud tagama kõigi isikute ohutust, sõltumata nende vanusest ja 

tervislikust seisundist. Traadita seadmete kokkupuutemäära standard kasutab mõõtühikuna SAR-i 

ehk erineelduvusmäära. Testid on läbi viidud asendites ja asukohtades (nt kehal kantuna), mida 

FSK iga kasutusmudeli puhul nõuab. 
 

Kiirguspiirangud 

Seade vastab kiirgusepiirangute nõuetele, mis kehtivad kontrollimatus keskkonnas. Raa-

diosagedusliku kiirguse piirangute ületamise võimaluse vältimiseks ei tohi inimene olla tavakasu-

tuse ajal antennile lähemal kui 20 cm (8 tolli). 
 

C-tick 

 N14644 

Sellel tootel on C-tick, et kinnitada selle vastavust kehtivatele Austraalia eeskirjadele. 
 

Klienditoe kontakt 

Austraalia: 1300 135 604 

Uus-Meremaa: 0800 450 973 
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Märkus Uus-Meremaa jaoks 

Sellel tootel on tarnija kood Z1230, et kinnitada selle vastavust kehtivatele Uus-Meremaa eeskir-

jadele. 
 

Hoiatus Austraalia tarbijatele 

Kasutaja peab seadme välja lülitama potentsiaalselt plahvatusohtlikes kohtades nagu bensiini-

jaamad, kemikaalide laod ja lõhkamistööde asukohad. 
 

Klienditoe kontakt 

Malaisia 1800815318 

Singapur 8006162269 

Tai 0018006121008 

Indoneesia 0018030612011 
 

Käesolev dokument 

Dokument koostati väga hoolikalt. Pideva tootearenduse tõttu võib osa teabest olla aegunud. 

Dokumendis toodud teavet võidakse ette teatamata muuta. 

TomTom ei võta endale vastutust dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetamisvigade või 

puudujääkide eest ega juhuslike või seotud kahjude eest, mis tulenevad antud dokumendi kasu-

tamisest. Käesolev dokument sisaldab autoriõigusega kaitstud materjali. Ühtegi käesoleva doku-

mendi osa ei tohi fotokopeerida ega mingis vormis reprodutseerida ilma TomTom N.V. eelneva 

kirjaliku loata. 
 

Mudelite nimed 

4FL50, 4FL60, 4FB40, 4FA50, 4FA60 
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© 2013 TomTom. Kõik õigused kaitstud. TomTom ja kahe käega logo on ettevõtte TomTom N.V. 

või mõne selle tütarettevõtte registreeritud kaubamärgid. Tootele kehtiva piiratud garantii ja 

lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt tomtom.com/legal. 

© 2013 TomTom. Kõik õigused kaitstud. See materjal on kaitstud omandi- ja autori- ja/või 

andmebaasi- ja/või teiste intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad TomTomile või selle 

allhankijatele. Selle materjali kasutamine on reguleeritud litsentsilepingu tingimustega. Selle 

materjali igasugune loata kopeerimine või avaldamine toob kaasa kriminaal- ja tsiviilvastutuse. 

Ordnance Survey © Crown Copyright autoriõiguse litsentsi number 100026920. 

Data Source © 2013 TomTom 

Kõik õigused kaitstud. 

Data Source 

Whereis® kaardiandmete autoriõigused (© )2013kuuluvad ettevõttele Telstra® Corporation 

Limited ja selle litsentseeritud esindajatele, Whereis® on ettevõtte Telstra® Corporation Limited 

registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse litsentsi alusel. 

Data Source 

© 2013 GeoSmart Maps Limited. 

SoundClear™ akustilise kaja eemaldamise tarkvara © Acoustic Technologies Inc. 

Tootes olev tarkvara sisaldab GPL-litsentsi alusel autoriõigusega kaitstud tarkvara. Litsentsi koopiat 

saab vaadata jaotises Litsentsid. Vastava tootekoodi täieliku versiooni saad meilt kolmeks aastaks 

arvestades viimasest toote saatmise kuupäevast. Lisateavet saad aadressilt tomtom.com/gpl või 

võttes ühendust oma kohaliku TomTomi klienditoega aadressil tomtom.com/support. Soovi korral 

saadame sulle CD vastava lähtekoodiga. 

Linotype, Frutiger ja Univers on Linotype GmbH kaubamärgid, mis on registreeritud USA Patendi- 

ja Kaubamärgiametis ja võivad olla registreeritud teatud teistes jurisdiktsioonides. 

MHei on The Monotype Corporation kaubamärk ja võib olla registreeritud teatud jurisdik-

tsioonides. 

 

Autoriõiguse märked 
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