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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 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 

• Karta SD z pojazdu, 

• Szerokopasmowe łącze internetowe,  

• Komputer z jednym z aktualnych obsługiwanych systemów operacyjnych:   

o Windows 7 lub nowszym,  

o 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 

• Otwórz stronę jaguar.welcome.naviextras.com i pobierz program InControl Touch Map Updater 

dla swojego systemu operacyjnego.  

• Po zakończeniu instalacji uruchom oprogramowanie.  

• Wyjmij kartę SD z gniazda SD w pojeździe i włóż ją do komputera (PC lub Mac).  

• Program InControl Touch Map Updater automatycznie odczyta i rozpozna dane nawigacji na 

karcie SD. 

 
 

• Utwórz konto, podając swoje Imię i nazwisko oraz ważny adres e-mail, hasło i kraj zamieszkania. 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/


  

  

  

• Przeczytaj Warunki i postanowienia, a następnie kliknij przycisk „Dalej”. 

• Aby zweryfikować swoje konto, kliknij łącze w otrzymanej od nas wiadomości e-mail. 

Nie zapomnij subskrybować powiadomień o najnowszych dostępnych mapach! 

 

UŻYTKOWNIK KORPORACYJNY 

Jeśli jesteś użytkownikiem korporacyjnym, po pomyślnym zarejestrowaniu kliknij przycisk „Jestem 

użytkownikiem korporacyjnym” i wypełnij wymagane pola, nazwę firmy, adres, numer NIP itp. 

  

 

Po każdej zmianie danych firmy będzie wykonywane w tle potwierdzenie numeru NIP. Upewnij się, że w 

ramach tego procesu podano dokładne informacje. 



  

 

   

POBIERANIE BEZPŁATNEJ AKTUALIZACJI MAP 

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia z korzystania z systemu nawigacyjnego, producent 

samochodu zapewnia jedną bezpłatną aktualizację map w ciągu 90 dni od pierwszego użycia systemu 

nawigacyjnego. Nie przegap tej okazji i niezwłocznie zaktualizuj swój system. 

• Wyjmij kartę SD z gniazda SD w pojeździe i włóż ją do komputera. 

• Uruchom program InControl Touch Map Updater na komputerze i zaloguj się. 

Program InControl Touch Map Updater automatycznie sprawdzi, czy masz uprawnienia do aktualizacji i 

po pomyślnym potwierdzeniu wyświetli listę dostępnej zawartości (ekran Dostępne aktualizacje).  

  

• Aby pobrać i zainstalować aktualizacje, kliknij przycisk „Zainstaluj” i postępuj zgodnie z 

instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

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

Jeśli nie ma żadnej dostępnej zawartości lub karta SD jest aktualna, zostanie wyświetlony ekran główny. 

 

 

 

 

 



  

 

 

KUPOWANIE ZAWARTOŚCI 

• Po zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran główny.  

 

• Kliknij przycisk „Kup aktualizacje / Zrealizuj kod”, aby wyświetlić dostępne aktualizacje i wybrać 

zawartość, którą zamierzasz kupić. 

• Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk „Kup” na następnym ekranie, aby rozpocząć proces 

zakupu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie do momentu zakończenia 

zakupu.  

• Przed dokonaniem płatności można edytować adres faktury i status użytkownika korporacyjnego. 

  

 

• Do wprowadzeniu zmian w fakturze i zaakceptowaniu Warunków i postanowień będą potrzebne 

informacje dotyczące karty kredytowej.   



  

  

• Po zrealizowaniu płatności, pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania wyjmij kartę SD z 

komputera PC/Mac. 

 

 
 

• Wróć do pojazdu i włóż kartę SD do jednostki głównej, włącz ją i ciesz się świeżą mapą. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/faq_en.html
https://jaguar.welcome.naviextras.com/faq_en.html

