BRUKERVEILEDNING FOR
INCONTROL TOUCH MAP UPDATER

OM NAVIGERINGSAKTIVERING OG OPPDATERING
For å gi deg en best mulig opplevelse med InControl Touch Map Updater, tilbyr Jaguar og NNG, som
leverandører av programvaren, kartoppdateringer (2 oppdateringer per år) for navigasjonssystemet ditt. Så gå
ikke glipp av noen av dem, men last dem ned nå!
Hvordan? Denne brukerveiledningen hjelper deg!

TEKNISKE KRAV
οο SD-kortet fra bilen din
οο Bredbåndstilkobling til Internett
οο Ett av operativsystemene som støttes, installert og oppdatert på datamaskinen:
•• Windows 7 eller senere,
•• OS X 10.10 eller senere
OBS! Vennligst sørg for at du har slått på bilens navigasjonssystem minst én gang før du tar ut SD-kortet og setter
det inn i datamaskinen.

INSTALLASJON OG BRUK AV INCONTROL TOUCH MAP UPDATER
Besøk jaguar.welcome.naviextras.com og last ned den riktige operativsystem-versjonen av InControl Touch Map
Updater.
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Etter at den er installert, start den.
Ta ut SD-kortet fra sporet i bilen og sett det inn i datamaskinen din (PC eller Mac).
InControl Touch Map Updater vil automatisk lese og gjenkjenne navigeringsdataene på SD-kortet.
Opprett en konto ved å legge til: Navnet ditt og en gyldig e-postadresse, passord og bostedsland.
Les Vilkår og Betingelser og trykk på «Samtykke»-knappen
For å bekrefte kontoen, trykk på e-posten som vi sendte til e-postadressen din

Glem ikke å be om varslinger om de siste tilgjengelige kartene!

LAST NED MAP UPDATER
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Ta ut SD-kortet fra sporet i bilen og sett det inn i datamaskinen.
Start InControl Touch Map Updater på datamaskinen og logg på.
Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere oppdateringene.
Sett inn SD-kortet i bilen igjen etter installasjonen.

Nå er din InControl Touch Map Updater oppdatert med det nyeste tilgjengelige innholdet og klar til bruk!
Ha en trygg tur!
For ytterligere hjelp kan du lese vårt FAQ-punkt på InControl Touch Map Updater eller kontakte forhandleren din.

HVORFOR BRUKE OPPDATERTE KART?
Følg med på vei-endringer.
Hver dag blir det utført nye endringer på veinettet over hele verden, så det er stor sjanse for at en del av ruten din
vil bli påvirket.

SIKKERHET
ALTERNATIV FOR EN TRYGGERE
OG MER AVSLAPPET KJØRETUR

TID- OG KOSTNADSEFFEKTIVITET
OPTIMALISERT REISETID OG
BENSINFORBRUK

PRAKTISK
KOMFORT OG EFFEKTIVITET MED
POI

Utdaterte kart den vanligste
årsaken til feil i ruteberegningen.
Oppdatert navigering hjelper
deg å kjøre trygt ved å varsle
om uforventede situasjoner
som oppstår fra endringer i
veinettverket.

Ved å bruke oppdaterte kart sparer
systemet deg tid ved optimal
ruteplanlegging. Du kan også
redusere det gjennomsnittlige
bensinforbruket på bilen din med
opptil 12 prosent.

Det er ikke bare veinettverket som
endres, men også databasen over
tilgjengelige steder av interesse
(POI). Denne omfatter en liste
over bensinstasjoner, minibanker,
apoteker, restauranter, innkvartering
og mange andre steder du kan
trenge mens du er på reise.

