
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
PROGRAMU INCONTROL 

TOUCH MAP UPDATER



INFORMACJE O AKTYWACJI I AKTUALIZACJI NAWIGACJI 
Aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z korzystania z programu InControl Touch Map Updater, 
Jaguar i NNG, dostawca oprogramowania nawigacyjnego, oferują aktualizacje map (2 rocznie) 
dla Twojego systemu nawigacyjnego. Nie przegap żadnej z nich i pobierz nową aktualizację już 
teraz! 
Jak to zrobić? Pomoże Ci w tym ta instrukcja.

WYMAGANIA TECHNICZNE
 ο karta SD z pojazdu, 
 ο szerokopasmowe łącze internetowe, 
 ο komputer z jednym z aktualnych obsługiwanych systemów operacyjnych:  

 • Windows 7 lub nowszym, 
 • OS X 10.10 lub nowszym.

UWAGA: przed wyjęciem karty SD z systemu nawigacji w pojeździe i umieszczeniem jej w 
komputerze upewnij się, że system nawigacji w pojeździe został uruchomiony przynajmniej 
jeden raz.



INSTALACJA PROGRAMU INCONTROL TOUCH MAP UPDATER I 
KORZYSTANIE Z NIEGO 
Otwórz stronę landrover.welcome.naviextras.com i pobierz program InControl Touch Map 
Updater dla swojego systemu operacyjnego. 

 ο Po zakończeniu instalacji uruchom go. 
 ο Wyjmij kartę SD z gniazda SD w pojeździe i włóż ją do komputera (PC lub Mac). 
 ο Program InControl Touch Map Updater automatycznie odczyta i rozpozna dane nawigacji  

 na karcie SD.
 ο Utwórz konto, podając swoje imię i nazwisko oraz ważny adres e-mail, hasło i kraj   

 zamieszkania.
 ο Przeczytaj Warunki i kliknij przycisk Zgadzam się.
 ο Aby zweryfikować swoje konto, kliknij łącze w otrzymanej od nas wiadomości e-mail.

Nie zapomnij subskrybować powiadomień o najnowszych dostępnych mapach!

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


POBIERANIE AKTUALIZACJI MAP
 ο Wyjmij kartę SD z gniazda SD w pojeździe i włóż ją do komputera.
 ο Uruchom program InControl Touch Map Updater na komputerze i zaloguj się.
 ο Aby pobrać i zainstalować aktualizacje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na  

 ekranie.
 ο Po pomyślnym zakończeniu instalacji włóż ponownie kartę SD do czytnika w pojeździe.

Program InControl Touch Map Updater został zaktualizowany o najnowszą dostępną zawartość i 
jest gotowy do użycia! 
Bezpiecznej podróży!
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane 
pytania (FAQ) w programie InControl Touch Map Updater lub skontaktuj się z 
sprzedawcą pojazdu.



DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ ZAKTUALIZOWANYCH MAP?
Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się drogami.
Każdego dnia do sieci drogowej na całym świecie wprowadzanych jest coraz więcej zmian, co 
daje spore prawdopodobieństwo, że jedna z nich może wystąpić na Twojej trasie.

BEZPIECZEŃSTWO 
SPOSÓB NA 

BEZPIECZNIEJSZĄ I 
WYGODNIEJSZĄ JAZDĘ

Najczęstszym powodem 
błędów obliczania 

trasy jest korzystanie 
z przestarzałych map. 

Zaktualizowana nawigacja 
poprawia bezpieczeństwo 
jazdy, przygotowując na 
niespodziewane sytuacje 

wynikające ze zmian w sieci 
drogowej.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I 
KOSZTÓW —  

OPTYMALIZACJA CZASU 
PODRÓŻY I ZUŻYCIA PALIWA

System wykorzystujący 
zaktualizowane mapy 
zapewnia oszczędność 

czasu dzięki optymalnemu 
planowaniu trasy.  Pozwala 
to także zmniejszyć zużycie 

paliwa: średnio do 12%.

WYGODA I WYDAJNOŚĆ 
DZIĘKI PUNKTOM POI

Nie tylko sieć drogowa 
ulega zmianom, ale także 

baza dostępnych obiektów 
(punktów POI), takich jak 

stacje benzynowe, bankomaty, 
apteki, restauracje, 

zakwaterowanie i wiele innych 
miejsc, które mogą okazać się 

pomocne w podróży.


