ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΒΗΜΑ 1Ο
Εγγραφή νέου μέλους
Αν είστε νέος χρήστης και εισέρχεστε για πρώτη φορά στο MapShop, δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με
τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν. Οι συμβατοί Browsers που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την αναβάθμιση του χάρτη σας είναι ο Mozilla Firefox και ο Internet Explorer 11. Μην χρησιμοποιήσετε τον
Google Chrome ή άλλο browser.
Αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στο MapShop, παρακαλώ εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (E-mail)
που έχετε καταχωρήσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας και τον προσωπικό σας κωδικό.
ΒΗΜΑ 2Ο:
Αναβάθμιση του Χάρτη της Κύπρου Geomatic Maps μέσω του Internet Explorer 11 (Όχι για Windows
10)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πιο κάτω διαδικασία ισχύει μόνο για την έκδοση 11 του Internet Explorer. ΔΕΝ
εφαρμόζεται όμως σε Windows 10.
Πατήστε στο Αναβάθμιση Χάρτη που βρίσκεται κάτω αριστερά στην αρχική σελίδα για να
κατευθυνθείτε στη σελίδα αναβάθμισης του κυπριακού σας χάρτη.
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Εάν είναι η πρώτη φορά που κάνετε αναβάθμιση του χάρτη σας από το MapShop, θα σας ζητηθεί να
εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το “Garmin Communicator Plugin”. Το “Garmin Communicator
Plugin” είναι μια επέκταση που απαιτείται να ενσωματωθεί στον Browser, για την ορθή αναβάθμιση
του χάρτη σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του plugin και επανεκκινήστε τον browser σας.
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Πραγματοποιήστε ξανά είσοδο στο προσωπικό σας λογαριασμό στο MapShop και κατευθυνθείτε στην
σελίδα “Οι Χάρτες μου”.

Μετά την εγκατάσταση του plugin, θα πρέπει καταρχήν να το ενεργοποιήσετε στην σελίδα μας. Θα
πατήσετε το εικονίδιο με την τροχαλία και στην συνέχεια το “Compatibility View settings”. Στο
καινούργιο παράθυρο που θα εμφανιστή επιλέξτε Add για να προστεθεί η ιστοσελίδα στην σχετική
λίστα. Στο τέλος επιλέξτε Close για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
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Για να βεβαιωθείτε ότι το plugin εγκαταστάθηκε με επιτυχία θα πρέπει να εμφανιστεί το κουμπί
“Εύρεση Συσκευής”. Αν όχι, βεβαιωθείτε ότι ο Browser επιτρέπει στο plugin να τρέξει με αλλαγή στις
ρυθμίσεις ασφαλείας.

•
•

Ενώστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας με τη χρήση του κατάλληλου καλωδίου USB.
Αν ο χάρτης της Κύπρου είναι εγκατεστημένος σε SD Card, αφαιρέστε την SD card από την συσκευή
σας και εισάγετε την σε ένα card reader για να μπορέσετε να συνεχίσετε με την αναβάθμιση του
χάρτη σας.
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Αναβάθμιση του Χάρτη της Κύπρου που είναι εγκατεστημένος σε Συσκευή Garmin
Πατήστε το κουμπί Εύρεση Συσκευής. Εάν δεν έχετε ποτέ συσχετίσει τη συσκευή αυτή με το
λογαριασμό σας στο MapShop, προχωρήστε με την συσχέτιση από την σελίδα “Οι Συσκευές μου”,
προκειμένου να μπορείτε να εγκαταστήσετε το χάρτη.
Όταν συσχετίσετε τη συσκευή προχωρήστε με την αναβάθμιση του χάρτη σας, επιστρέφοντας στην
σελίδα “Οι Χάρτες μου”, Εύρεση Συσκευής και στη συνέχεια το κουμπί Αναβάθμιση.
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Αναβάθμιση του Χάρτη της Κύπρου Geomatic Maps μέσω του Mozilla Firefox
Πατήστε στο σημείο Αναβάθμιση Χάρτη που βρίσκεται κάτω αριστερά στην αρχική σελίδα, για να
κατευθυνθείτε στη σελίδα αναβάθμισης του κυπριακού σας χάρτη.

Εάν είναι η πρώτη φορά που κάνετε αναβάθμιση του χάρτη σας από το MapShop, θα σας ζητηθεί να
εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το “Garmin Communicator Plugin”. Το “Garmin Communicator
Plugin” είναι μια επέκταση που απαιτείται να ενσωματωθεί στον Browser, για την ορθή αναβάθμιση
του χάρτη σας.
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Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του plugin και επανεκκινήστε τον browser σας.
Αγνοήστε το μήνυμα που εμφανίζεται στην πιο κάτω εικόνα (πατήστε x για να το κλείσετε) και
επιλέξτε από το μενού δεξιά την επιλογή “Download for Windows”. Κατεβάστε το αρχείο της
εγκατάστασης και αφού κατεβεί στον υπολογιστή (πιθανόν στον φάκελο “Downloads”) πατήστε
το αρχείο για να προχωρήσετε την διαδικασία εγκατάστασης του plugin.
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Πραγματοποιήστε ξανά είσοδο στο προσωπικό σας λογαριασμό στο MapShop (στον Firefox) και
κατευθυνθείτε στην σελίδα “Οι Χάρτες μου”.

Μετά την εγκατάσταση του plugin, απαιτείται η ενεργοποίηση του στην σελίδα μας. Η ενεργοποίηση
πραγματοποιείται με την επιλογή “Allow” ή “Allow and Remember” όπως παρουσιάζεται στις πιο κάτω
εικόνες. Πιθανόν να χρειαστεί να ανανεώσετε την ιστοσελίδα (Refresh) για να ολοκληρωθεί η
ενεργοποίησή του.
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Σε περίπτωση που δεν σας βγάζει την λεζάντα κάτω από το toolbar μπορείτε από μόνοι σας να πατήσετε το
εικονίδιο που βρίσκετε πάνω αριστερά για να βρείτε την εντολή Allow και να συνεχίσετε κανονικά την
εύρεση της συσκευή σας.

Για να βεβαιωθείτε ότι το plugin εγκαταστάθηκε με επιτυχία θα πρέπει να εμφανιστεί το κουμπί
“Εύρεση Συσκευής”. Αν όχι, βεβαιωθείτε ότι ο Browser επιτρέπει στο plugin να τρέξει με αλλαγή στις
ρυθμίσεις ασφαλείας.
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•
•

Ενώστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας με τη χρήση του κατάλληλου καλωδίου USB.
Αν ο χάρτης της Κύπρου είναι εγκατεστημένος σε SD Card, αφαιρέστε την SD card από την συσκευή
σας και εισάγετε την σε ένα card reader για να μπορέσετε να συνεχίσετε με την αναβάθμιση του
χάρτη σας με τις αντίστοιχες οδηγίες αναβάθμισης του χάρτη σε SD κάρτα.

Διαδικασία Αναβάθμισης του Χάρτη της Κύπρου που είναι εγκατεστημένος σε Συσκευή Garmin
Πατήστε το κουμπί Εύρεση Συσκευής. Εάν δεν έχετε ποτέ συσχετίσει τη συσκευή αυτή με το
λογαριασμό σας στο MapShop, προχωρήστε με την συσχέτιση, προκειμένου να μπορείτε να
εγκαταστήσετε το χάρτη.
Όταν συσχετίσετε τη συσκευή προχωρήστε με την αναβάθμιση του χάρτη σας, επιστρέφοντας στο Οι
Χάρτες μου, Εύρεση Συσκευής και στη συνέχεια το κουμπί Αναβάθμιση.
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Αναβάθμιση Χάρτη της Κύπρου που είναι εγκατεστημένος σε SD Card
Στην περίπτωση που ο χάρτης της Κύπρου είναι εγκατεστημένος σε SD Card, πατήστε το κουμπί
“Εύρεση συσκευής”, επιλέξτε “Memory Card” και ακολούθως ακολουθήστε τις οδηγίες αναβάθμισης
που σας δίνονται από κάτω.

ΒΗΜΑ 3Ο
Ασφαλής Κατάργηση
Όταν τελειώσετε με την αναβάθμιση του χάρτη σας, κάντε ασφαλή κατάργηση της συσκευής ή του Card
Reader σας.
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