
TomTom info: První firmware s číslem 7.xxx 
(E-mail byl rozesílán 12.9.2007) 
 
 
Hezký den, včera jsem zaregistroval ze při aktualizaci některých kusů řady ONE v2 už je nabídnuto 

firmware verze 7.x. Dnes jsem zjišťoval podrobnosti a výsledek je takový: 

 
Verze firmware 7.xx je nyní k dispozici majitelům ONE v2, jejichž výrobní číslo začíná Z1, Z2 nebo Z3. 
Tyto modely mají na rozdíl od ostatních ONE v2 chip od firmy Hammerhead. Stejný chip je použit i v 
ONE XL, takže je to svým způsobem logické. Bohužel ONE v2 jejichž výrobní číslo začíná na výše 
uvedené symboly moc není - jsou to defakto nejnovějí vyrobené kdy už byly (a jsou...) osazovány 
namísto SIRf III právě Hammerhead.  

 
Během 3 ctrvtleti bude k dispozivi i pro ostatní navigace TomTom. 
 
Podarilo se mi otestovat verzi firmware 7 ve starouškovi :) GO700. Mohu tedy potvrdit ze bude funkcni 
i na techto typech, nicmene mam presto jednu prozatim spatnou zpravu - pro vyuziti funkce upravy 
mapy je nezbytna verze mapy minimalne 6.80. Podle puvodnich info mely upravy jit i na verzi map 
6.75, ale GO700 hlasil ze "tato verze mapy neumoznuje upravu". Jelikoz to jeste neni ofic. verze 
firmware 7 pro starsi GO, tak to nemusi byt definitivni. Nicmene da se predpokladat, ze TomTom 
nabidne "neco za neco" - umozni zdarma naucit veskere modely vsechny nove funkce, ale bude nutno 
zakoupit nove mapy. Ac to nerad rikam, pripada mi to jako logicky tah :)  

 
Kazdopadne jeste jednou - neni to definitivni, pouze jsem to chtel zkusit pro svou vlastni "zvedavost", 
takze na zavery je jeste brzo. Pockame si az se objevi oficialni verze firmware 7 pro tyto stare typy. 
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