
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
AZ INCONTROL 

TOUCH MAP UPDATER 
TÉRKÉPFRISSÍTŐHÖZ



A NAVIGÁCIÓ AKTIVÁLÁSA ÉS FRISSÍTÉSE
Azért, hogy az InControl Touch térképfrissítő szoftver a lehető legjobb élményt nyújtsa, a Jaguar 
és az NNG, a navigációs szoftver szolgáltatója térképfrissítéseket (évente 2 frissítést) kínál a 
navigációs rendszerhez. Ne hagyja hát ki ezeket, töltse le most! 
Hogyan? Ez az útmutató segít ebben.

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
 ο A jármű SD-kártyája 
 ο Szélessávú internetkapcsolat 
 ο Támogatott platformok:  

 • Windows 7 vagy újabb 
 • OS X 10.10 vagy újabb

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy az SD-kártya kivétele és a számítógépbe helyezése előtt 
legalább egyszer elindítsa a gépkocsi navigációs rendszerét.



AZ INCONTROL TOUCH MAP UPDATER TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA 
Keresse fel a landrover.welcome.naviextras.com webhelyet, és töltse le az InControl Touch 
térképfrissítőt.

 ο Telepítés után indítsa el az alkalmazást. 
 ο Vegye ki az SD-kártyát a gépkocsi kártyanyílásából, és helyezze a számítógépbe 

 (PC vagy Mac). 
 ο Az InControl Touch térképfrissítő automatikusan elolvassa és felismeri az SD-kártyán lévő  

  navigációs adatokat.
 ο Hozzon létre egy fiókot az alábbiak megadásával: név és érvényes e-mail-cím, egy jelszó  

 és a tartózkodási ország
 ο Olvassa el a felhasználási feltételeket, majd kattintson az Elfogadom gombra
 ο A regisztráció hitelesítéséhez kattintson az e-mailben kapott linkre.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a legújabb elérhető térképekről értesíteni tudjuk!

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


A TÉRKÉPFRISSÍTÉS LETÖLTÉSE
 ο Vegye ki az SD-kártyát a gépkocsi kártyanyílásából, és helyezze a számítógépbe.
 ο Indítsa el az InControl Touch térképfrissítő alkalmazást a számítógépen, és 

 jelentkezzen be.
 ο A frissítések letöltéséhez és telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 ο A sikeres telepítést követően tegye vissza az SD-kártyát a járműbe.

Ezzel az InControl Touch térképfrissítő naprakész, a legújabb tartalmakat tartalmazza, és 
használatra kész. 
Legyen biztonságos útja!
Ha további segítségre van szükséges, olvassa el az InControl Touch térképfrissítő GYIK 
menüpontjában található információkat, vagy forduljon a forgalmazóhoz.



MIÉRT ÉRDEMES FRISSÍTETT TÉRKÉPEKET HASZNÁLNI?
Lépést tarthat a változó úthálózattal. 
Naponta egyre több helyen módosulnak a világ útjai, így nagy esély van arra, hogy ezek egy 
része az Ön utazását is érinti.

BIZTONSÁG 
BIZTONSÁGOSABB ÉS 

PIHENTETŐBB VEZETÉS 
LEHETŐSÉGE

Az útvonaltervezés hibáinak 
leggyakoribb okai az elavult 

térképek. A frissített navigáció 
segíti a biztonságos vezetést 

azáltal, hogy felkészíti 
a vezetőt az úthálózat 

változásaiból adódó váratlan 
helyzetekre.

IDŐ- ÉS 
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG 

OPTIMALIZÁLT MENETIDŐ 
ÉS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

Frissített térképeket használva 
a rendszer időt takarít meg 
Önnek az optimális útvonal 
megtervezésével.  Emellett 

akár 12%-kal is csökkentheti 
járműve átlagos tüzelőanyag-

fogyasztását.

KOMFORT 
KÉNYELEM ÉS HATÉKONYSÁG 
HASZNOS HELYEKKEL (POI)

Nemcsak az úthálózat változik, 
de az elérhető hasznos helyek 

(POI-k) adatbázisa is. Ezek 
közé tartoznak a benzinkutak, 

a pénzfelvevő automaták 
(ATM-ek), a gyógyszertárak, 
az éttermek, a szálláshelyek 

és számos egyéb olyan 
hely, amelyre utazás közben 

szüksége lehet.


