
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА 
INCONTROL TOUCH 

MAP UPDATER



ПРО АКТИВАЦІЮ ТА ОНОВЛЕННЯ НАВІГАЦІЇ 
Щоб забезпечити найкращі враження від використання InControl Touch Map Updater, компанія Jaguar і NNG 
— постачальник навігаційного програмного забезпечення — пропонують оновлення мап (2 оновлення на 
рік) для навігаційної системи. Не пропустіть їх та завантажте зараз! 

Як? Дотримуючись цього керівництва!

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
 ο SD-карта з автомобільної системи 
 ο Широкосмугове підключення до інтернету 
 ο Встановлена на комп’ютер та повністю оновлена операційна система з числа підтримуваних:  

 • Windows 7 або пізніша, 
 • OS X 10.10 або пізніша

ПРИМІТКА: Увімкніть навігаційну систему свого автомобіля хоча б один раз, перш ніж витягувати SD-карту і 
вставляти ї ї у свій комп’ютер.



УСТАНОВКА ТА ВИКОРИСТАННЯ INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 
Відвідайте сайт jaguar.welcome.naviextras.com і завантажте версію InControl Touch Map Updater, що 
відповідає операційній системі.

 ο Після установки запустіть ї ї. 
 ο Вийміть SD-карту з гнізда в автомобільній системі і вставте ї ї у свій комп’ютер (ПК або Mac). 
 ο InControl Touch Map Updater автоматично зчитує і розпізнає навігаційні дані на SD-карті.
 ο Створіть обліковий запис, ввівши: Своє ім’я та дійсну адресу електронної пошти, пароль і країну  

 проживання
 ο Прочитайте умови й положення і натисніть кнопку «Згоден(-на)».
 ο Щоб підтвердити обліковий запис, натисніть електронний лист, відправлений нами на вашу адресу

Не забудьте попросити надсилати повідомлення щодо останніх доступних мап!

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


ЗАВАНТАЖИТИ ОНОВЛЕННЯ МАП
 ο Вийміть SD-карту з гнізда в автомобільній системі і вставте у свій комп’ютер.
 ο Запустіть InControl Touch Map Updater на своєму комп’ютері та увійдіть в систему.
 ο Щоб завантажити і встановити оновлення, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
 ο Після успішної установки знову вставте SD-карту в автомобільну систему.

Тепер ваш інструмент InControl Touch Map Updater має останній доступний вміст і готовий до використання! 
Безпечної подорожі!
Для отримання подальшої допомоги ознайомтеся з поширеними запитаннями в InControl Touch Map 
Updater або зв’яжіться з продавцем.



НАВІЩО КОРИСТУВАТИСЯ ОНОВЛЕНИМИ МАПАМИ?
Стежте за дорогами, що змінюються.
Щодня до мережі доріг у всьому світі впроваджується дедалі більше змін, тож існує велика вірогідність, що 
це вплине і на ваш маршрут.

БЕЗПЕКА  
ОПЦІЯ ДЛЯ БЕЗПЕЧНІШОГО І 

БІЛЬШ РОЗКУТОГО КЕРУВАННЯ 

Найчастішою причиною помилок 
у розрахуванні маршруту стають 

застарілі мапи. Оновлена 
навігація сприяє безпечному 
керуванню, готуючи водія до 

несподіваних ситуацій, що 
виникають внаслідок змін у 

мережі доріг.

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЧАСУ  
ТА ВИТРАТ 

ОПТИМІЗОВАНИЙ ЧАС 
ПОДОРОЖІ ТА СПОЖИВАННЯ 

ПАЛЬНОГО

Користуючись оновленими 
мапами, система заощаджує 
ваш час, оптимальним чином 
плануючи маршрут.  Ви також 

можете зменшити середнє 
споживання пального вашим 
автомобілем на 12 відсотків.

ЗРУЧНІСТЬ  
КОМФОРТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПОШУКУ ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ

Змінюється не тільки мережа 
доріг, але й база даних доступних 

визначних місць (POI). Це 
стосується переліку АЗС, 

банкоматів, аптек, ресторанів, 
готелів та інших місць, які можуть 

вам стати в пригоді під час 
подорожі.


