TomTom info: Nový firmware 6.520 pro vsechny řady TomTom
(E-mail byl rozesílán 1.11.2006)

Hezký den, k prvnímu listopadu je na světě opět nový firmware s označením 6.520. Je určen pro
defakto všechny staré i nové TomTomy, zde je popis změn:
Tuto verzi aplikace lze používat s následujícími produkty TomTom:
o
o
o
o
o
o

TomTom GO
TomTom GO 300, 500, 700
TomTom GO 510, 710, 910
TomTom ONE
Nová edice TomTom ONE 2006
TomTom RIDER

Změny ve firmware:










Podpora pro TomTom Car Connect (pouze TomTom GO 910, 710, 510).
Firmware GPS na vašem zařízení bude aktualizován, čímž se zvýší výkon QuickGPSfix (pouze
TomTom GO 910, 710, 510).
Bezpečnostní kamery – nyní je snadnější provádět správu Bezpečnostních kamer.
Bezpečnostní kamery byly vyjmuty ze seznamu BZ (bodů zájmu). Upozornění na kameru
zapnete nebo vypnete poklepáním na následující tlačítka Hlavní nabídky: Služby TomTom
PLUS > Bezpečnostní kamery > Zapnout/Vypnout upozornění. Také seznam BZ lze
používat snadněji, protože už neobsahuje velké množství záznamů pro bezpečnostní kamery.
Zprávy od Kamarádů byly v některých případech odstraněny. Nyní se zprávy ukládají správně.
Byl vylepšen způsob fungování možností „Přepnout za tmy na noční zobrazení“ a „Snížit jas za
tmy“ (pouze TomTom GO 910, 710, 510).
Nyní lze používat dálkové ovládání pro všechna tlačítka (pouze TomTom GO 910, 710, 700,
510, 500).
Všechny možnosti týkající se Bluetooth lze nyní ovládat pomocí možnosti Předvolby Bluetooth
(není dostupná v TomTom GO).
Pokud v TomTom RIDER došlo ke ztrátě připojení přes Bluetooth mezi náhlavní soupravou
Bluetooth a RIDER, nebylo možné ho automaticky znovu navázat. Připojení lze nyní znovu
navázat pouhým zapnutím náhlavní soupravy Bluetooth nebo jejím vypnutím a opětovným
zapnutím.

K přehrání stejný postup - pokud již mate nainstalovánu aplikaci TomTom Home, pak připojte
TomTom, spusťte Home a vyhledejte si nový firmware. Popř. přehrajeme u nás...
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