
TomTom info: Nový firmware 9.400 i pro starší navigace TomTom 

(mejl byl rozesílán 14.2.2012) 

Hezký den, TomTom opět po čase vzpomněl i na majitele starších navigací a dnes vydal “souhrnný 

update” pro všechny modely počínaje řadou x20 až po řadu x50. Nejnovější firmware je tedy k 
dispozici jmenovitě: 
GO 520/720/920 GO 630/730/930 GO 540/740/940 (nestahujte, viz níže...) 
GO 550/750/950 modely ONE / ONE XL / XL od řady v3 nahodu a Rider / Rider 2 
 
Hlavním významem podle mě je možnost využití nových funkcí map ve starších navigacích, a možná 
tak i “donutit” majitele letitých kousků koupit nové mapy. S novým firmware se i starší navigace 

zřejmě naučí např. navádění v jízdních pruzích, IQ Routes, podporu MapShare a dalších “nových” 
vymoženostech. Bohužel tento více než záslužný čin, jako již tradičně při každé novince TomTomu, 
opět provází porodní bolesti. Stává se že po instalaci nového firmware a následném restartu pak navi 
buď vytuhne, anebo má problém s uloženými položkami, mapami nebo oblíbenými – sem tam je 
“smaže”  Už jsem zaznamenal i podobné zkušenosti od kolegů v zahraničí. Takže rozhodně 
doporučuji aktualizovat, nicméně předem si ROZHODNĚ udělejte zálohu stávajícího obsahu navigace. 
V případě problémů se ozvěte, místním zákazníkům provedeme změny na počkání... 
 
Poznámka pro modely 740/940 – tyto se u nás neprodávaly, nicméně pokud jste jejich majiteli, 
pak instalaci NESTAHUJTE – nový firmware opět hlásí chybu 1008 a navi vytuhne 100%. 
Zde překlad “oficiálního” popisu změn: 
* Všechny podporované přístroje mají nyní vylepšený stavový řádek s novými nabídkami, podobně 
jako u nejnovějších zařízení  
* Všechny zařízení mají jasnější indikaci omezení rychlosti. 
* Rychlost kamery služba má následující vylepšení: 
- Ihned varuje před rychlostními kamerami, s novými, jasnějšími ikonami. 
- Vy můžete nyní přidat/odstranit rychlostní kamery jedním dotykem. 
- Ihned můžete potvrdit, že radar je pořád funkční a na místě. 
- V úsecích s vyžadovanou maximální průměrnou rychlostí (úseková měření...) se zobrazuje průměrná 
rychlost 
* Pokud máte LIVE zařízení a platné předplatné, umístění radaru, a to jak pevné a pohyblivé jsou nyní 
poskytovány i přes mobilní sítě. 
* Zlepšili jsme vysvětlení, jaké informace a nastavení sdílíte s TomTom 
* Funkce Buddies, a odesílání/přijímání souborů z vašeho zařízení pomocí Bluetooth již nejsou 
podporovány. 
* TomTom HD Traffic Receiver již není podporován. Přijímač byl k dispozici pouze v Nizozemsku. Po 
stažení tohoto softwaru, již nebude TomTom HD Traffic přijímač kompatibilní se zařízením. Pokud 
chcete i nadále používat HD Traffic přijímač, nesmíte stáhnout nový software 9.400. 
* GO 520/720/920: pokud si zakoupíte nové mapy, po instalaci této aktualizace budete upgradovat na 
mapě, která podporuje adresy v řečtině a ruštině. 
* Pokud používáte zařízení přibližně ve stejnou dobu každý den, vaše zařízení nalezne aktuální polohu 
rychlejí při prvním spuštění zařízení. Toto zlepšení je u všech kompatibilních přístrojů s vyjímkou na 
GOx20/GOx30 zařízení a přístroje, které získávají QuickGPSfix pomocí technologie LIVE. 
* Byly provedeny různé další vylepšení. 
 
 
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 


