
INCONTROL TOUCH MAP 
UPDATER KULLANICI KILAVUZU



NAVİGASYON ETKİNLEŞTİRME VE GÜNCELLEME HAKKINDA  
InControl Touch Map Updater’da mümkün olan en iyi deneyimi yaşayabilmeniz için navigasyon yazılımı sağlayıcısı 
Jaguar ve NNG, navigasyon sisteminiz için harita güncellemeleri (yılda 2 güncelleme) sunar. Bu güncellemeleri 
kaçırmayın ve şimdi indirin! 

Nasıl mı? Bu kılavuz size yardımcı olacak!

TEKNİK GEREKLİLİKLER
 ο Aracınızın SD kartı 
 ο Geniş bant internet bağlantısı 
 ο Bilgisayarınızda yüklü ve güncel, desteklenen işletim sistemlerinden biri:  

 • Windows 7 ya da daha üst sürümler, 
 • OS X 10.10 ya da daha üst sürümler

NOT: Lütfen SD Kartı çıkartıp bilgisayarınıza takmadan önce en az bir kez aracınızın navigasyon sistemini 
açtığınızdan emin olun.



INCONTROL TOUCH MAP UPDATER YÜKLEMESİ VE KULLANIMI 
jaguar.welcome.naviextras.com adresine gidin ve InControl Touch Map Updater’ın işletim sisteminize uygun 
sürümünü indirin.

 ο Yüklemeden sonra başlatın. 
 ο SD kartınızı aracınızdaki yuvasından çıkartın ve bilgisayarınıza (PC veya Mac) takın. 
 ο InControl Touch Map Updater, SD kartınızdaki navigasyon verilerini otomatik olarak okuyup   

 tanıyacaktır.
 ο Aşağıdaki bilgileri vererek bir hesap oluşturun: Adınız, geçerli e-posta adresiniz, bir parola ve   

ikamet ettiğiniz ülke
 ο Hüküm ve Koşulları okuyun ve ’Kabul ediyorum’ düğmesine tıklayın
 ο Hesabınızı doğrulamak için e-posta adresinize gönderdiğimiz e-postaya tıklayın

En güncel mevcut haritalarla ilgili bildirim istemeyi unutmayın!

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


HARİTA GÜNCELLEMESİNİ İNDİRME
 ο Aracınızın SD kartını yuvasından çıkartın ve bilgisayarınıza takın.
 ο InControl Touch Map Updater’ı bilgisayarınızda başlatın ve oturum açın.
 ο Güncellemeleri indirip yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
 ο Başarıyla yükledikten sonra SD kartı aracınıza yeniden takın.

Artık InControl Touch Map Updater’ınız en yeni mevcut içeriklere sahip ve güncel bir şekilde 
kullanıma hazır! 
Güvenli sürüşler!
Daha ayrıntılı yardım için InControl Touch Map Updater’ın içindeki SSS bölümümüzü okuyun veya satıcınızla 
iletişime geçin.



NEDEN GÜNCEL HARİTALAR KULLANILIR?
Değişen yolları takip edin.
Her gün dünya çapındaki yol ağında gittikçe daha fazla değişiklik yapılıyor, bu sebeple yolculuğunuz üzerinde 
değişiklik yapılmış olma ihtimali oldukça yüksektir.

GÜVENLİK  
DAHA GÜVENLİ VE DAHA 

HUZURLU SÜRÜŞ SEÇENEĞİ 

Güzergah hesaplamasında 
karşılaşılan hataların en yaygın 

nedeni güncelliğini yitirmiş 
haritalardır. Güncellenen 
navigasyon, yol ağındaki 

değişikliklerden kaynaklanabilecek 
beklenmedik durumlara karşı 
hazırlıklı olmanızı sağlayarak 

sürüşün güvenli olmasını sağlar.

ZAMAN VE MALİYET VERİMLİLİĞİ 
OPTİMİZE EDİLMİŞ YOLCULUK 

SÜRESİ VE YAKIT TÜKETİMİ

Güncel haritaları kullanmanız 
sayesinde sistem, en uygun rotaya 
göre zamandan tasarruf etmenizi 
sağlar.  Ayrıca, aracınızın ortalama 
yakıt tüketimini yüzde 12’ye kadar 

düşürebilirsiniz.

KOLAYLIK  
POI SAYESİNDE RAHATLIK VE 

VERİMLİLİK

Yalnızca yol ağı değil, mevcut 
önemli noktalara (POI) ait veritabanı 

da değişir. Bu veritabanı benzin 
istasyonları, ATM’ler, eczaneler, 
restoranlar, konaklama tesisleri 

ve yolculuk sırasında ihtiyaç 
duyabileceğiniz daha pek çok yerin 

listesini içerir.


