TomTom info: Jak zjistím verzi firmware navigace a verzi map ?
(E-mail byl rozesílán 11.2.2007)

Pro všechny nové majitele navigací opět jeden z "archivních" mejlů - bude se Vám hodit...
Firmware = strucne receno ridici program navigace. Aktualni verze k dnesnimu dni je 6.520 pro
navigace rady Go a Rider, a verze 6.560 pro navigaci rady ONE. Verzi Vasi navigace zjistite dle
obrazku 1 a 2 - nejprve stisknete displej v miste kde je cervene vyznaceny kruh na obrazku 1 a pote v
miste cerveneho kruhu na obrazku 2 uvidite vypsanu verzi. Popis zmen najdete v diskuznim foru na
nasem webu.

Muzete si rovnez zjistit i verzi map stisknutim v miste cerveneho kruhu na obrazku 2 - pokud vam
vypise verzi 606, pak mate prvni verzi CR s pokrytim 37%, pokud verzi 632 pak mate plne CR + v
Praze hledani podle cisla orientacniho ulice, verze v balicku se Slovenskem ma cislo 645 a podle cisla
orientacniho ulice lze hledat v dalsich mestech. Nejnovejsi verze jsou 660 - tyto vysly v prosinci 2006
a maji mnoho novych cest a zmen. Pro prehrani firmware nainstalujte aplikaci TomTom Home…
Po uspesne instalaci propojte TomTom pomoci USB kabelu s PC a aplikaci TomTom Home spustte. Po
spusteni vyberte hned prvni volbu "Instalace software a sluzby TomTom". Nasledne bud TomTom sam
vybidne k vyhledani nove verze firmware, (pokud se tak nestane tak vlevo dole je ikonka zemekoule s
popisem "Prihlasit", takze se prihlaste, nicmene mel by se pripojit "sam"). Po stazeni aplikace pak
dejte volbu "Instalovat", vyckejte az vseprobehne, odpojte TomTom od PC a TomTom vypnete a pak
zapnete (pokud se nerestartuje sam...). Kazdopadne UJISTETE SE ze instalace byla dokoncena pokud odpojite drive, TomTom se zasekne, takze zadny spech :) A je to.
DVE DULEZITA PRAVIDLA:
1/ Vzdy po pripojeni ci zmenach sledujte displej TomTom - dokud na nem blika symbol cervene
preskrtnuteho kabelu, znamena to ze "v tuto chvili" jej nesmite od PC odpojit - vymenuje si s PC
dulezita data, pripadne preruseni znamena zaseknuti TomTomu a nutnost poslat sem na servis. Takze
VZDY vyckejte az cerveny krizek prestane blikat.
2/ pri jakychkoli upravach se nesmi vybit baterie TomTomu - pokud se stane tak TomTom take
zasekne a zase ke mne na servis. Takze DOPORUCUJI pri vsech "zmenach" pripojit TomTom na
nabijecku.
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