
ANVÄNDARHANDBOK FÖR 
INCONTROL TOUCH 

MAP UPDATER



OM NAVIGERING AKTIVERING OCH UPPDATERING 
För att ge bästa möjliga upplevelse med din InControl Touch Map Updater, erbjuder Jaguar och 
NNG, leverantör av navigationsprogramvaran, kartuppdateringar (2 uppdateringar per år) för ditt 
navigationssystem. Så missa inte någon av dem och ladda ner nu! 

Hur? Denna guide hjälper dig!

TEKNISKA KRAV
 ο SD-kortet från ditt fordon 
 ο Internetanslutning via bredband 
 ο Ett av de operativsystem som stöds, installerat och uppdaterat på datorn:  

 • Windows 7 eller senare, 
 • OS X 10.10 eller senare

OBSERVERA: Kontrollera att du har satt på fordonets navigationssystem minst en gång innan du tar 
bort SD-kortet och sätter det i datorn.



INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 
Besök landrover.welcome.naviextras.com och ladda ner rätt operativsystemversion av InControl 
Touch Map Updater. 

 ο Starta den efter installationen. 
 ο Ta bort ditt SD-kort från dess kortplats i ditt fordon och sätt in det i din dator (PC eller Mac). 
 ο InControl Touch Map Updater kommer automatiskt att läsa och känna igen navigationsdata  

 på ditt SD-kort.
 ο Skapa ett konto genom att lägga till: Ditt namn och din giltiga e-postadress, ett lösenord och  

 ditt bosättningsland
 ο Läs villkoren och klicka på knappen ”Godkänn”
 ο För att verifiera ditt konto klickar du på meddelandet vi skickade till din e-postadress

Glöm inte att be om meddelanden om de senaste tillgängliga kartorna!

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


LADDA NER KARTUPPDATERINGEN
 ο Ta ut fordonets SD-kort från dess kortplats och sätt det i datorn.
 ο Starta InControl Touch Map Updater på datorn och logga in.
 ο Följ instruktionerna på skärmen för att hämta och installera uppdateringarna.
 ο Sätt in SD-kortet i ditt fordon igen.

Nu är din InControl Touch Map Updater uppdaterad med det senaste tillgängliga innehållet och klar 
att använda! 
Vi önskar dig en säker åktur!
För ytterligare hjälp, vänligen läs vårt avsnitt Vanliga frågor inom InControl touch Map Updater eller 
kontakta din återförsäljare.



VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA UPPDATERADE KARTOR?
Ha uppsikt över vägändringar.
Varje dag görs fler och fler ändringar i världens vägnätverk, så det finns en stor möjlighet att delar av 
din resa påverkas.

SÄKERHET 
ALTERNATIV FÖR EN 
SÄKRARE OCH MER 

AVSLAPPNAD KÖRNING

Den vanligaste orsaken till fel i 
ruttberäkningen är att man har 
inaktuella kartor. Uppdaterad 

navigation ger säkrare körning 
genom att förbereda för 
oväntade situationer som 

uppstår i vägnätet.

TIDS- OCH 
KOSTNADSEFFEKTIVITET- 
SOPTIMERAD RESTID OCH 
BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Om du använder uppdaterade 
kartor sparar systemet tid åt dig 
genom optimal ruttplanering.  

Du kan också reducera 
medelförbrukningen av bränsle 

till fordonet med upp till 12 
procent.

BEKVÄMLIGHET OCH 
EFFEKTIVITET GENOM POI

Inte bara ändringar i 
vägnätverket utan även 

databasen med tillgängliga 
intressanta platser (POI). 

Den inkluderar en lista med 
bensinstationer, bankomater, 

apotek, restauranger, logier och 
många andra platser som du 

kan behöva under resan.


