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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 para o seu sistema de 

navegação. Não perca nenhuma delas e descarregue-as agora 

 

Como? Este guia vai ajudá-lo! 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

• O cartão SD do seu veículo  

• Ligação à Internet de banda larga  

• Um dos sistemas operativos compatíveis instalado e atualizado no seu computador:   

o Windows 7 ou mais recente,  

o 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 DO INCONTROL TOUCH MAP UPDATER  

• Visite jaguar.welcome.naviextras.com e descarregue a versão apropriada do InControl Touch 

Map Updater tendo em conta o seu sistema operativo.  

• Após a instalação, inicie o software.  

• Remova o cartão SD da ranhura para cartões do veículo e insira-o no computador (PC ou Mac).  

• O InControl Touch Map Updater irá ler e reconhecer automaticamente os dados de navegação 

presentes no cartão SD. 

 

 
 

• 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. 

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


  

  

  

• Leia os Termos e Condições e clique no botão «Seguinte» 

• 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! 

 

UTILIZADOR PROFISSIONAL 

Se for um utilizador profissional, depois de se registar com sucesso clique em «Sou um utilizador 

profissional» e preencha os campos necessários, o nome da empresa, endereço, número de 

contribuinte, etc.. 

  

 

Se alterar os dados da sua empresa, a validação do número de contribuinte será executada sempre em 

segundo plano. Certifique-se de que fornece informações exatas durante este processo. 



  

 

   

DESCARREGAR ATUALIZAÇÕES GRATUITAS DO MAPA 

Para fornecer a melhor experiência possível com o seu sistema de navegação, o fabricante do seu carro 

fornece uma atualização gratuita do mapa no prazo de 90 dias a partir da primeira utilização do sistema 

de navegação. Não perca esta oportunidade e atualize o seu sistema sem atrasos. 

• Remova o cartão SD da ranhura para cartões do veículo e insira-o no computador. 

• Abra o InControl Touch Map Updater no computador e registe-se. 

O InControl Touch Map Updater verifica automaticamente se é elegível para alguma atualização e, em 

caso afirmativo, apresenta uma lista dos conteúdos disponíveis (no ecrã Atualizações disponíveis)  

  

• Clique em «Instalar» e siga as instruções no ecrã para descarregar e instalar as atualizações. 

• Após a instalação bem-sucedida, volte a inserir o cartão SD no veículo. 

Se não existirem conteúdos disponíveis, ou se o seu cartão SD estiver atualizado, a página será 

redirecionada para o ecrã inicial. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

COMPRAR CONTEÚDOS 

• Após iniciar sessão, é direcionado para o ecrã «Início».  

 

• Clique em «Comprar atualizações/Resgatar código» para ver as atualizações disponíveis e 

selecione o conteúdo que gostaria de comprar. 

• Depois de selecionar, no ecrã seguinte clique em «Comprar» para iniciar o processo de compra. 

Siga as instruções no ecrã até que a compra esteja concluída.  

• Antes de pagar pode editar o seu endereço de faturação ou o estado profissional. 

  

 

• Assim que editar a sua fatura e aceitar os Termos e Condições, os dados do seu cartão de 

crédito são solicitados.   



  

  

• Após o pagamento, a transferência e a instalação estarem concluídas, ejete o cartão SD do seu 

PC/Mac. 

 
• Volte para o seu veículo e insira o cartão SD na unidade principal, ligue-o e aproveite seu novo 

mapa. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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

