TomTom info: Kuriózní chyba software + model pro karavany + nové mapy Garmin
(mejl byl rozesílán 3.5.2012)
Hezký den, během dubna jsem registroval zvýšený počet navigací, které ztratily signál. Až teprve nyní
jsme dostali “oficiální” informaci s poměrně vtipnou příčinou. Člověk by neřekl že se to může v roce
2012 stát, nicméně příčina ztráty signálu GPS je v přestupném roce  Software se nedokáže sladit s
GPS časem, který je výchozím pro výpočet polohy atd. a navigace nenajde signál. Jedná se o tyto
modely GO 820/825
GO 1000/1005 Live
Start 25/25
VIA 110/120/125. Pokud máte stejný
problém, pak stačí přeinstalovat software pomocí Home... Po následném restartu již najede vše OK.
Dnes vyšly nové mapy pro navigace Garmin, označeny 2013.10. Podle srovnání dat přešlo Rumunsko,
Guadalupe a Martiniq do plně pokrytých zemí, a výrazně se zlepšilo pokrytí Bosny a Hercegoviny.
Bohužel Garmin oficiálně žádné informace o změnách neuvádí, takže není kde vzít seznam změn.
Jedinou poznámku, co jsem našel, uvádí k nově otevřeným tunelům na území Velké Británie, které
jsou k dnešnímu dni do nové mapy přidány všechny. Tradičně je nová mapa určena pro veškeré auto
a moto navigace Garmin včetně nejstarších modelů.
Garmin má na svém kontě i zajímavé výročí – ke 2. květnu 2012 prodal 100 miliónů navigací, a
potřeboval na to 23 let...
Nové letní mapy budou i pro TomTomy - očekávám během 14ti dnů verze 8.90, okolo 18. května.
Z dobrých zdrojů  mám informaci o chystané speciální navigaci TomTom pro karavanisty pro prodej
mimo západní Evropu – viz příloha. Myšlenka to není nová, TomTom navigace pro karavany se v
západním zahraničí prodávají několik let, nicméně letos to vypadá že by mohly dorazit poprvé i k nám.

Oproti standardní GO navigaci má navíc možnost nastavení typu “dopravního prostředku”. Na výběr
bude “navíc” AUTO S PŘÍVĚSEM, KARAVAN a VELKÁ OBYTNÁ DODÁVKA. Avizované informace jsou
zatím jen stručné, krom podpory služeb Live a pravděpodobně konstrukce vycházející z řady GO
820/825 = tato navigace by Vás neměla vést po cestách, kam se s karavanem nevlezete. Navíc bude
obsahovat více informací právě pro tento druh dopravního prostředku, včetně databází míst kde
můžete “odložit” obsah chemického WC, kde jsou přípojky pro karavany atd. Výhodou bude možnost
po dovolené v menu opět přepnout na “normální” auto a používat navigaci standardně. A zde je pro
zajímavost odkaz na reklamu pro karavanovou verzi, která běží západních médiích:

http://www.youtube.com/watch?v=Sq5ANAVE3rY&feature=player_embedded#!
A ještě ukázka, jak vypadá nový TomTom software na dotykových tabletech iPad...

Jiří Javorský

www.servisNavigaci.cz & www.E-borci.cz
České menu do Audi, VW, Škoda, BMW atd., více na www.CZmenu.cz
(máte už svou navigaci registrovánu ? www.registrNavigaci.cz)
TomTom * Garmin * Sony * Clarion * Nokia * HTC
prodej & servis & montáže & poradenství
Telefon: 732-878.978
Pevná linka: 552.309.472
Ostrava
www.servisNavigaci.cz
...to musíte slyšet !!
***********************************************
Spolehlivý hosting ? Kvalitní webstránky ?
www.E-borci.cz
Webové stránky a aplikace pro každého
hosting 900 Kč / rok / 1 GB
...tak trošku jiný server :)

