TomTom info: Důležitá informace pro majitele TT ONE/ONE 2006 a GO510
(E-mail byl rozesílán 28.2.2007)

Hezky den,
timto mejlem pro zmenu udelame radost majitelum navigaci TomTom ONE/ONE2006 a GO510. Dalsi
prijemna akce je tady, a to moznost zdarma aktualizovat mapu Wester Europe na verzi 6.60. Prozatim
nevim jakym klicem postupujem TomTom pro rozhodnuti, protoze oficialne to jeste nebylo oznameno,
a nechci zde psat ze to bude pro kazdeho majitele TT ONE/ONE 2006/510, nicmene na 90%
predpokladam ze ano.
Takze, je to pomerne snadne - budto si to najdete na webu www.tomtom.com za predpokladu ze jste
jiz registrovani. Pak by jste meli videt podobnou nabidku jako je v priloze mejlu na obrazku 1 a v
cervenem kolecku je vypsano zda na ni mate "narok" - pokud je tam uvedena pak ANO. Anebo je
druhy krok - pripojte Navigaci k PC a spustte TT Home, tento by mel automaticky nabidnout stazeni
aktualizace v pripade ze na ni mate narok. Pokud jste technicky zdatnejsi, pak je dobre pred
spustenim instalace stavajici mapu Western Europe vymazat = pripojite TomTom k PC, NESPUSTITE
aplikace Home ale otevrete si Tento pocitac, v nem pak otevrete navigaci a v ni vymazte adresar
Western_Europe a nasledne soubor Western_Europe.mid. Pak spustte TT Home a aktualizace se
nabidne ke stazeni.

Nasledne budete stahovat soubor o velikosti cca 950 MB, takze je dobre to provadet na rychlejsim
internetu. Pro predstavu, my mame pripojeni 4 MB a trva cca 35 minut, ale v pripade vyrazne
pomaleho netu to muzete stahovat i „nekolik tydnu“, takze se vyplati si k tomuto ucelu zajistit pristup
k rychlejsimu netu. Popr. poslete navigaci sem a prehrajeme Vam to za 250 Kc + postovne.

Aktualizovano: Nedalo mi to a volal jsem TomTom... Tedy, nabidka plati pro vsechny kteri si poridili
510 nebo ONE/ONE 2006 ve verzi s EU, pro starsi verze ONE je jedinou podminkou aby firmware byl
aktualizovan na nejnovejsi verzi 6.560, coz jako nas zakaznik zajiste mate :))
Takze posledni neaktualizovany model je GO910, ovsem tam byly mapy cerstvejsi nez v ostatnich
zarizenich, takze hned tak pro nej aktualizace nebude.
V pripade potreby jsem pripraven delat pritele na telefon...
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