ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΟΤ ΧΑΡΣΗ
ΒΗΜΑ 1Ο
Εγγραφή νέου μέλουσ
Αν είςτε νζοσ χριςτθσ και ειςζρχεςτε για πρώτθ φορά ςτο MapShop, δθμιουργιςτε ζνα νζο λογαριαςμό με
τα προςωπικά ςτοιχεία που κα ςασ ηθτθκοφν. Ο Browser που πρζπει να χρθςιμοποιιςετε για τθν
αναβάκμιςθ του χάρτθ ςασ πρζπει να είναι μόνο ο Mozilla Firefox.
Αν διακζτετε ιδθ λογαριαςμό ςτο MapShop, παρακαλώ ειςάγετε τθ διεφκυνςθ του E-mail που ζχετε
καταχωριςει κατά τθ δθμιουργία του λογαριαςμοφ ςασ και τον προςωπικό ςασ κωδικό.
ΒΗΜΑ 2Ο
Αναβάθμιςη του Χάρτη τησ Κφπρου Geomatic Maps
Πατιςτε ςτο Αναβάθμιςη Χάρτη που βρίςκεται κάτω αριςτερά ςτθν αρχικι ςελίδα για να κατευκυνκείτε
ςτθ ςελίδα αναβάκμιςθσ του κυπριακοφ ςασ χάρτθ.

Εάν είναι θ πρώτθ φορά κάνετε αναβάκμιςθ του χάρτθ ςασ από το MapShop, κα ςασ ηθτθκεί να
εγκαταςτιςετε ςτον υπολογιςτι ςασ το “Garmin Communicator Plugin”.
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Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ του plugin και επανεκκινιςτε τον browser ςασ.

Πραγματοποιιςτε ξανά είςοδο ςτο προςωπικό ςασ λογαριαςμό ςτο MapShop και κατευκυνκείτε ςτθν
ςελίδα “Οι Χάρτεσ μου”. Μετά τθν εγκατάςταςθ του plugin, κα πρζπει καταρχιν να το ενεργοποιιςετε
ςτθν ςελίδα μασ. Η ενεργοποίθςθ γίνεται με τθν επιλογι “Allow” ι “Allow and Remember” όπωσ
παρουςιάηεται ςτισ πιο κάτω εικόνεσ. Πικανόν να χρειαςτεί να ανανεώςετε τθν ιςτοςελίδα (Refresh) για
να ολοκλθρωκεί θ ενεργοποίθςι του.
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Για να βεβαιωκείτε ότι το plugin εγκαταςτάκθκε με επιτυχία κα πρζπει να εμφανίςτει το κουμπί
“Ευρεςθ Συςκευισ”. Αν όχι, βεβαιωκείτε ότι ο Browser επιτρζπει ςτο plugin να τρζξει με αλλαγι ςτισ
ρυκμίςεισ αςφαλείασ.




Ενώςτε τθ ςυςκευι ςτον υπολογιςτι ςασ με τθ χριςθ του κατάλλθλου καλωδίου USB.
Αν ο χάρτθσ τθσ Κφπρου είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε SD Card, ειςάγετε τθν SD Card ςε ζνα card reader
για να μπορζςετε να ςυνεχίςετε με τθν αναβάκμιςθ του χάρτθ ςασ.

Αναβάκμιςθ του Χάρτθ τθσ Κφπρου που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε υςκευή Garmin
Πατιςτε το κουμπί Εφρεςη υςκευήσ. Εάν δεν ζχετε ποτζ ςυςχετίςει τθ ςυςκευι αυτι με το λογαριαςμό
ςασ ςτο MapShop, προχωριςτε με τθν ςυςχζτιςθ, προκειμζνου να μπορείτε να εγκαταςτιςετε το χάρτθ.
Όταν ςυςχετίςετε τθ ςυςκευι προχωριςτε με τθν αναβάκμιςθ του χάρτθ ςασ, επιςτρζφοντασ ςτο Οι Χάρτεσ
μου, Εφρεςη υςκευήσ και ςτθ ςυνζχεια το κουμπί Αναβάθμιςη.

3

Αναβάκμιςθ Χάρτθ τθσ Κφπρου που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε SD Card
Στθν περίπτωςθ που ο χάρτθσ τθσ Κφπρου είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε SD Card, πατιςτε το κουμπί εφρεςθ
ςυςκευισ, επιλζξτε “Memory Card” και ακολοφκωσ ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ αναβάκμιςθσ που ςασ δίνονται.
από κάτω.

ΒΗΜΑ 3Ο
Αςφαλήσ Κατάργηςη
Όταν τελειώςετε με τθν αναβάκμιςθ του χάρτθ ςασ, κάντε αςφαλι κατάργθςθ τθσ ςυςκευισ ι του Card
Reader ςασ.
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