
GEBRUIKERSHANDLEIDING 
VOOR INCONTROL TOUCH 

MAP UPDATER



OVER HET ACTIVEREN EN UPDATEN VAN NAVIGATIE  
Om u de best mogelijke ervaring te leveren met uw InControl Touch Map Updater bieden Jaguar 
en NNG, de provider van de navigatiesoftware, u kaartupdates (2 updates per jaar) aan voor uw 
navigatiesysteem. Mis er geen en download ze nu! 

Hoe? Deze handleiding helpt u!

TECHNISCHE VEREISTEN
 ο De SD-kaart van uw voertuig 
 ο Breedband-internetverbinding 
 ο Een van de ondersteunde besturingssystemen, geïnstalleerd op uw computer en up-to-date:  

 • Windows 7 of hoger, 
 • OS X 10.10 of hoger

LET OP: Zorg ervoor dat u het navigatiesysteem van uw voertuig minimaal eenmaal hebt 
ingeschakeld voordat u de SD-kaart eruit haalt en in uw computer plaatst.



INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 
Ga naar landrover.welcome.naviextras.com en download de juiste versie van InControl Touch Map 
Updater voor uw besturingssysteem.

 ο Open deze na de installatie. 
 ο Haal de SD-kaart uit de sleuf in uw voertuig en steek deze in uw computer (pc of Mac). 
 ο De InControl Touch Map Updater zal de navigatiegegevens op uw SD-kaart automatisch  

 herkennen en lezen.
 ο Creëer een account met: Uw naam en uw geldige e-mailadres, een wachtwoord en uw land
 ο Lees de algemene voorwaarden door en klik op de knop Akkoord
 ο Klik om uw account te verifiëren op de e-mail die we naar uw e-mailadres hebben gestuurd

Vergeet niet om meldingen over de meest recente beschikbare kaarten aan te vragen!

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


DE KAARTUPDATE DOWNLOADEN
 ο Haal de SD-kaart van uw voertuig uit de sleuf en plaats deze in uw computer.
 ο Open de InControl Touch Map Updater op uw computer en meld u aan.
 ο Volg de instructies op het scherm om de updates te downloaden en installeren.
 ο Steek na de installatie de SD-kaart weer in uw voertuig.

Uw InControl Touch Map Updater is nu up-to-date met de meest recente beschikbare inhoud en is 
klaar voor gebruik! 
Een veilige reis!
Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf Veelgestelde vragen in de InControl Touch Map 
Updater of neem contact op met uw dealer.



WAAROM GEÜPDATET KAARTEN GEBRUIKEN?
Zo blijft u op de hoogte van wijzigingen aan wegen. 
Er worden dagelijks steeds meer veranderingen aangebracht aan het wegennet over de hele wereld, 
dus er is een goede kans dat ook een deel van uw geplande route is veranderd.

VEILIGHEID  
OPTIE VOOR VEILIGER EN 

MEER ONTSPANNEN RIJDEN 

De meest voorkomende 
oorzaak van fouten in 

routeberekeningen is toe te 
wijzen aan verouderde kaarten. 

Een volledig bijgewerkte 
navigatie zorgt voor veilig 
rijgedrag, aangezien die 

voorbereidt op onverwachte 
situaties die zich voordoen 
door veranderingen in het 

wegennetwerk.

TIJD & KOSTENEFFICIËNTIE 
GEOPTIMALISEERDE REISTIJD 

EN GEOPTIMALISEERD 
BRANDSTOFVERBRUIK

Door geüpdatet kaarten 
te gebruiken, bespaart 
het systeem u tijd door 

optimale routeplanning.  U 
kunt tevens het gemiddelde 

brandstofverbruik van uw 
voertuig met maximaal 12 

procent verlagen.

GEMAK  
COMFORT EN EFFICIËNTIE 
MET REFERENTIEPUNTEN 

(POI’S)

Niet alleen het wegennet 
verandert continu, maar ook de 
database van referentiepunten 

(POI’s). Deze bevat een 
lijst met benzinestations, 

geldautomaten, apotheken, 
restaurants, accommodaties 

en vele andere plaatsen die u 
onderweg nodig kunt hebben.


