TomTom info: Opet novy firmware 9.430 pro starší navigace
(mejl byl rozesílán 6.4.2012)
Hezký den, opět se objevil nový firmware verze 9.430, jakožto nástupce verze 9.401. Je určen pro
většinu starších modelů. Je v něm viditelná jedna celkem zásadní změna, a to ta, že ve Francii zmizely
všechny radary. Prozatím není oficiální vyjádření, nabízí se 2 možnosti. Buďto je to chyba, anebo je to
podlehnutí TomTomu nátlaku “mocenských klik”.
Na holandském fóru jsem našel zmínku, že je údajně vylepšen algoritmus výpočtu trasy, a že “prý”
navigace lépe vypočte trasu. Zkoušel jsem stejnou trasu Ostrava – Paříž na stejném zařízeni s verzí
9.401 a verzí 9.430, a v obou případech výsledek na kilometr přesně stejný a výpočet trval stejně
dlouho...
Rovněž jsem zjistil, že na některých navigacích FR radary zůstanou, takže je možné že systém
zohledňuje ještě nějaký jiný parametr k tomu, zda radary smaže anebo ne, nicméně není žádná
oficiální informace ze strany TT co a jak. Francouzští uživatelé píšou, že pokud je navigace nastavena
na francouzský jazyk, radary zmiznou vždy, a že to souvisí s jejich novelou zákona. Nicméně mě
radary zmizly při testování i v českém prostředí  Navíc i při upozorňování na radary se nově přestává
zobrazovat rychlost (a to nejen ve Francii), jakou daný radar má nastavenu. Prostě se snaží aby tato
služba defakto nebyla použitelná. V předchozí verzi 9.401 se rychlost radaru zobrazuje.
Z toho plyne jediné – pokud jezdíte do zahraničí přes Francii, pak rozhodně tuto aktualizaci
nestahujte, a zůstaňte u předchozí verze 9.401. Jako nová záležitost se při jízdě objeví nové
upozornění “Nebezpečná místa”, nicméně netuším k čemu to je, ptže co jsem zkoušel, tak se
nebezpečné místa objevují v křižovatce. A oficiální informace tradičně nejsou...
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