
Traffic	  -‐	  usein	  kysytyt	  kysymykset	  
	  
Mistä	  Garmin	  hankkii	  liikennetietonsa?	  
Hankimme	  liikennetiedot	  useista	  lähteistä:	  

• historialliset	  liikennetiedot	  kaikkialta	  maailmasta	  
• reaaliaikaiset	  liikennetiedot	  henkilöiltä,	  jotka	  käyttävät	  Garminin	  älypuhelinsovelluksia	  
• ajoneuvokannan	  hallintatiedot	  ja	  julkishallinnon	  tiedot	  kumppaneiltamme	  	  
• poliisi-‐	  ja	  tiepalvelutiedot	  ja	  lehdistöpäivitykset.	  

Tietomme	  ovat	  sitä	  tarkempia,	  mitä	  enemmän	  hankimme	  niitä	  päivittäin.	  Kaikki	  tiedot	  käsitellään	  ja	  
mallinnetaan	  tietokeskuksissamme,	  ennen	  kuin	  ne	  toimitetaan	  laitteisiin.	  
	  
Tarkkaileeko	  Garmin	  Traffic	  kaikkia	  teitä?	  
Garmin-‐laite	  antaa	  liikennetietoja	  lähes	  kaikista	  maailman	  maista.	  Tarkkailemme	  vilkkaasti	  
liikennöityjä	  teitä:	  moottoriteitä,	  A-‐teitä	  ja	  kaupunkien/kuntien	  keskustoja.	  Saat	  reaaliaikaisia	  tietoja	  
liikenteen	  sujuvuudesta	  sekä	  ilmoituksia	  onnettomuuksista	  ja	  suljetuista	  teistä.	  	  
	  
Miten	  ajantasaisia	  liikennetiedot	  ovat?	  
Käsittelemme	  liikennetietoja	  jatkuvasti.	  Laite	  vastaanottaa	  Garminin	  Live-‐liikenteen	  ja	  digitaalisen	  
liikenteen	  päivityksiä	  minuutin	  välein.	  	  
	  
Miten	  tarkkoja	  liikennetiedot	  ovat?	  
Garminin	  liikennetietojen	  tarkkuus	  on	  muutaman	  metrin	  luokkaa.	  Digitaalisen	  liikennepalvelun	  kautta	  
laite	  tunnistaa	  yli	  100-‐metriset	  jonot	  enintään	  10	  metrin	  tarkkuudella.	  Live-‐liikennepalvelun	  tarkkuus	  
on	  100	  metrin	  luokkaa.	  
	  
Mitä	  Premium-‐palvelu	  maksaa?	  
Elinikäinen	  liikennetilaus	  ja	  Premium	  RDS	  Traffic	  (ei	  käytettävissä	  kaikkialla)	  sisältyvät	  laitteen	  
hintaan.	  Lisäksi	  Live-‐liikenne	  on	  käytettävissä	  monissa	  maissa	  ilman	  tilausta.	  Voit	  käyttää	  sitä	  
älypuhelimen	  ja	  Garmin	  Smartphone	  Link	  -‐sovelluksen	  kautta.	  	  
	  
Mikä	  on	  RDS-‐	  ja	  DAB-‐järjestelmän	  ero?	  
RDS	  (Radio	  Data	  System)	  -‐liikennetiedot	  toimitetaan	  tavallisen	  FM-‐radiojärjestelmän	  kautta.	  RDS-‐
kaista	  on	  rajallinen,	  mikä	  rajoittaa	  myös	  tällä	  tavalla	  toimitettavien	  tietojen	  määrää.	  DAB	  (Digital	  
Audio	  Broadcasting)	  vastaanottaa	  ajantasaisia	  kansallisia	  tietoja	  digitaalisen	  radion	  ja	  nopean	  
laajakaistatekniikan	  avulla.	  DAB	  tarjoaa	  luotettavia	  reaaliaikaisia	  liikenne-‐	  ja	  tapahtumatietoja.	  
	  
Miten	  hankalaa	  liikennetietojen	  määrittäminen	  laitteessa	  on?	  
Se	  ei	  ole	  lainkaan	  hankalaa.	  DAB-‐	  ja/tai	  RDS-‐vastaanotin	  sisältyy	  navigaattoriin.	  Lataa	  vain	  laite,	  ja	  
vastaanotat	  liikennetietoja.	  Jos	  haluat	  määrittää	  Live-‐liikenteen	  laitteeseen,	  lataa	  Garmin	  Smartphone	  
Link	  -‐sovellus	  puhelimeen.	  Liitä	  puhelin	  sen	  jälkeen	  navigaattoriin	  Bluetoothin	  kautta,	  ja	  voit	  
vastaanottaa	  (valinnaisia)	  Live-‐liikennetietoja.	  Puhelinta	  ei	  tarvitse	  synkronoida	  navigaattorin	  kanssa	  
joka	  kerta.	  	  
	  
Kertyykö	  Smartphone	  Link	  -‐sovelluksen	  käytöstä	  lisämaksuja?	  
Smartphone	  Link	  -‐sovelluksen	  lataaminen	  on	  maksutonta.	  Lisämaksuja	  ei	  pitäisi	  kertyä,	  ellet	  ylitä	  
datasopimuksesi	  latausrajaa.	  Voit	  ladata	  enintään	  10	  Mt	  liikennetietoja	  kuussa.	  Jos	  tarvitset	  Live-‐
liikennettä	  ulkomailla	  Euroopassa,	  nykyiset	  verkkovierailumaksut	  ovat	  melko	  edullisia.	  	  
	  
	  


