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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 för ditt navigationssystem. Så missa inte 

någon av dessa och ladda ner dem nu! 

 

Hur? Denna guide hjälper dig! 

 

TEKNISKT KRAV 

• SD-kortet från ditt fordon 

• Internetanslutning via bredband  

• Ett av de operativsystem som stöds, installerat och uppdaterat på datorn:   

o Windows 7 eller senare,  

o 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 jaguar.welcome.naviextras.com och ladda ner rätt operativsystemversion av InControl 

Touch Map Updater.  

• Starta programvaran efter installationen.  

• Ta bort ditt SD-kort från dess kortplats i ditt fordon och sätt in det i din dator (PC eller Mac).  

• InControl Touch Map Updater kommer automatiskt att läsa och känna igen navigationsdata på 

ditt SD-kort. 

 
 

• Skapa ett konto genom att lägga till: Ditt namn och din giltiga e-postadress, ett lösenord och ditt 

landet där du bor. 

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


  

  

  

• Läs villkoren och klicka på knappen ”Nästa” 

• 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! 

 

FÖRETAGSANVÄNDARE 

Om du är en företagsanvändare, efter att ha registrerat dig, klicka på "Jag är en företagsanvändare" och 

fyll i de obligatoriska fälten, företagsnamn, adress, momsregistrerings-ID osv. 

  

 
 

Om du ändrar dina företagsuppgifter körs valideringen av momsregistrerings-ID varje gång i 

bakgrunden. Se till att tillhandahålla korrekt information under denna process. 



  

 

   

LADDA NER DEN KOSTNADSFRIA KARTUPPDATERINGEN 

För att ge bästa möjliga upplevelse med ditt navigationssystem tillhandahåller din biltillverkare en gratis 

kartuppdatering inom 90 dagar efter första användningen av navigationssystemet. Missa inte denna 

möjlighet och uppdatera ditt system utan dröjsmål. 

• Ta ut fordonets SD-kort från dess kortplats och sätt det i datorn. 

• Starta InControl Touch Map Updater på datorn och logga in. 

InControl Touch Map Updater kontrollerar automatiskt om du är berättigad till några uppdateringar och 

visar det tillgängliga innehållet (skärmen Tillgängliga uppdateringar) om så är fallet.  

  
• Klicka på ”Installera” och följ instruktionerna på skärmen för att hämta och installera 

uppdateringarna. 

• Sätt in SD-kortet i ditt fordon igen. 

Om det inte finns något tillgängligt innehåll, eller om ditt SD-kort är uppdaterat, kommer du att 

omdirigeras till Hem-skärmen. 

 

 

 



  

KÖP INNEHÅLLA 

• När du har loggat in skickas du till skärmen "Hem".  

 

• Klicka på "Köp uppdateringar/lös in kod" för att se tillgängliga uppdateringar och välj det innehåll 

du vill köpa 

• Efter att ha valt, klicka på 'Köp' på nästa skärm för att starta köpprocessen. Följ instruktionerna 

på skärmen tills köpet är klart.  

• Innan du betalar kan du redigera din fakturaadress eller företagsstatus. 

  

 

• När du har redigerat din faktura och accepterat villkoren krävs dina kreditkortsuppgifter.   

  
• När betalningen är klar och nedladdningen och installationen är klar, mata ut SD-kortet från din 

PC/Mac. 



  

 
• Gå tillbaka till ditt fordon och sätt i SD-kortet i huvudenheten, slå på den och njut av din färska 

karta. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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

