
GUIA DO UTILIZADOR PARA 
INCONTROL TOUCH 

MAP UPDATER



SOBRE A ATIVAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO 
Para que tenha a melhor experiência possível com o seu InControl Touch Map Updater, a Jaguar e 
a NNG, fornecedora de software de navegação, oferecem atualizações do mapa (2 atualizações por 
ano) para o seu sistema de navegação. Não perca nenhuma delas e descarregue-as agora! 

Como? Este guia vai ajudá-lo!

REQUISITOS TÉCNICOS
 ο O cartão SD do seu veículo 
 ο Ligação à Internet de banda larga 
 ο Um dos sistemas operativos compatíveis instalado e atualizado no seu computador:  

 • Windows 7 ou mais recente, 
 • OS X 10.10 ou mais recente

NOTA: Certifique-se de que ativou o sistema de navegação do veículo pelo menos uma vez antes 
de remover o cartão SD e de o inserir no computador.



INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 
Visite landrover.welcome.naviextras.com e descarregue a versão apropriada do InControl Touch Map 
Updater tendo em conta o seu sistema operativo. 

 ο Depois da instalação, inicie-o. 
 ο Remova o cartão SD da ranhura para cartões do veículo e insira-o no computador (PC ou  

 Mac). 
 ο O InControl Touch Map Updater irá ler e reconhecer automaticamente os dados de   

 navegação presentes no cartão SD.
 ο Crie uma conta ao adicionar: O seu nome e o seu endereço de e-mail válido, uma palavra- 

 passe e o seu país de residência
 ο Leia os Termos e Condições e clique no botão de aceitar
 ο Para confirmar a sua conta, clique no e-mail que lhe enviámos para o seu endereço de e-mail

Não se esqueça de pedir notificações sobre os mapas mais recentes disponíveis!

https://landrover.welcome.naviextras.com/index_pt-br.html


DESCARREGAR A ATUALIZAÇÃO DO MAPA
 ο Remova o cartão SD da ranhura para cartões do veículo e insira-o no computador.
 ο Abra o InControl Touch Map Updater no computador e registe-se.
 ο Siga as instruções no ecrã para descarregar e instalar as atualizações.
 ο Após a instalação bem-sucedida, volte a inserir o cartão SD no veículo.

Agora, o InControl Touch Map Updater estará atualizado com os conteúdos mais recentes 
disponíveis e pronto a ser utilizado! 
Boa viagem!
Para obter mais ajuda, leia a nossa secção de perguntas frequentes sobre o InControl Touch Map 
Updater ou contacte o seu concessionário.



PORQUÊ USAR MAPAS ATUALIZADOS?
Conhecer as estradas que mudaram.
São feitas alterações à rede de estradas mundial todos os dias, pelo que é possível que parte da sua 
viagem seja afetada.

SEGURANÇA  
CONDUÇÃO MAIS SEGURA E 

DESCONTRAÍDA 

A maioria dos erros no cálculo 
do trajeto ocorre devido a 
mapas desatualizados. A 

navegação atualizada ajuda 
a ter uma condução segura 
ao prepará-lo para situações 

inesperadas que surgem 
devido a alterações na rede de 

estradas. 

TEMPO E CUSTO-EFICIÊNCIA  
TEMPO DE VIAGEM E 

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 
OTIMIZADOS

Através da utilização de 
mapas atualizados, o sistema 
economiza-lhe tempo através 
de um planeamento de rotas 
otimizado.  Poderá também 
reduzir o consumo médio de 

combustível do seu veículo até 
12%. 

 
 

CONVENIÊNCIA  
CONFORTO E EFICIÊNCIA 

COM PONTOS DE INTERESSE

Não é apenas a rede de 
estradas que sofre alterações. 
A base de dados de pontos 

de interesse (POI) disponíveis 
também muda. Esta lista 

inclui bombas de gasolina, 
caixas multibanco, farmácias, 
restaurantes, hotéis e muitos 

outros locais dos quais poderá 
precisar durante as suas 

viagens.


