
KÄYTTÖOPAS INCONTROL 
TOUCH MAP UPDATER



TIETOJA NAVIGOINNIN AKTIVOINNISTA JA PÄIVITTÄMISESTÄ
Jotta saisit parhaan mahdollisen kokemuksen InControl Touch Map Updater -ohjelmasta, 
Jaguar ja navigointiohjelmiston tarjoaja NNG tarjoavat karttapäivitykset (2 päivitystä vuodessa) 
navigointijärjestelmääsi. Älä siis jää paitsi niistä, vaan lataa päivitykset nyt! 

Miten? Tämä opas auttaa sinua!

TEKNISET VAATIMUKSET
 ο Ajoneuvon SD-kortti 
 ο Laajakaistainen Internet-yhteys 
 ο Jokin tuetuista käyttöjärjestelmistä, asennettuna ja ajan tasalla tietokoneessasi: 

 • Windows 7 tai uudempi, 
 • OS X 10.10 tai uudempi

HUOM. Ajoneuvon navigointijärjestelmä on käynnistettävä vähintään kerran ennen SD-kortin 
poistamista ja asettamista tietokoneeseen.



INCONTROL TOUCH MAP UPDATER -OHJELMAN ASENNUS JA KÄYTTÖ  
Käy osoitteessa landrover.welcome.naviextras.com ja lataa oikea käyttöjärjestelmäversio InControl 
Touch Map Updater -ohjelmasta. 

 ο Asennuksen jälkeen käynnistä se. 
 ο Poista SD-kortti ajoneuvon korttipaikasta ja aseta se (PC- tai Mac-) tietokoneeseen. 
 ο InControl Touch Map Updater lukee ja tunnistaa navigointitiedot automaattisesti SD-kortilta.
 ο Luo tili lisäämällä: Nimesi ja voimassa oleva sähköpostiosoitteesi, salasanasi ja asuinmaasi
 ο Lue käyttöehdot ja napsauta Hyväksy-painiketta
 ο Vahvista tilisi napsauttamalla sähköpostiviestiä, jonka lähetimme sähköpostiosoitteeseesi

Älä unohda tilata ilmoituksia uusimmista saatavilla olevista kartoista!

https://landrover.welcome.naviextras.com/index_fi.html


LATAA KARTTAPÄIVITYS
 ο Poista SD-kortti ajoneuvon korttipaikasta ja aseta se tietokoneeseen.
 ο Käynnistä InControl Touch Map Updater tietokoneessa ja kirjaudu sisään.
 ο Lataa ja asenna päivitykset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
 ο Asennuksen jälkeen aseta SD-kortti takaisin ajoneuvoosi.

Nyt InControl Touch Map Updater sisältää uusimman saatavilla olevan sisällön ja on valmis 
käytettäväksi! 
Turvallista matkaa!
Lisäohjeita saat lukemalla InControl Touch Map Updater -ohjelman UKK-osion tai ottamalla yhteyttä 
autokauppaan.



MIKSI KANNATTAA KÄYTTÄÄ PÄIVITETTYJÄ KARTTOJA?
Pysy selvillä muuttuvista teistä.
Joka päivä maailman tieverkostoon tehdään uusia muutoksia. Myös suunnittelemasi reitti saattaa olla 
muuttunut.

TURVALLISUUS 
VAIHTOEHTO 

TURVALLISEMPAAN JA 
RENNOMPAAN AJOON

Yleisin syy reitinlaskennan 
virheisiin ovat vanhentuneet 
kartat. Päivitetty navigointi 

mahdollistaa turvallisemman 
ajokokemuksen tieverkoston 

muutoksista johtuvien 
odottamattomien tilanteiden 

varalta.

AIKA- JA 
KUSTANNUSTEHOKKUUS 

OPTIMOITU MATKUSTUSAIKA 
JA POLTTONESTEEN 

KULUTUS

Käyttämällä päivitettyjä karttoja 
järjestelmä säästää aikaasi 

suunnittelemalla optimaalisen 
reitin.  Voit myös vähentää 
ajoneuvosi keskimääräistä 

polttonesteen kulutusta jopa 12 
prosentilla.

MUKAVUUS  
MUKAVUUTTA JA 

TEHOKKUUTTA POI:N AVULLA

Teiden lisäksi myös 
kiinnostavien kohteiden 

tietokanta (POI) muuttuu. 
Se sisältää luettelon 

bensiiniasemista, 
käteisautomaateista, 

apteekeista, ravintoloista, 
majoituskohteista ja monista 
muista kohteista, joita saatat 

tarvita matkustaessasi.


