Aktywacja map Navionics+ Regular lub Navionics+ Large
1) Utworzenie konta lub logowanie do konta w usłudze Navionics
W ulubionej przeglądarce internetowej przejdź na stronę https://www.navionics.com i kliknij
na pole Account, następnie na Log In:

Pojawi się pole logowania użytkownika. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w usłudze
Navionics, kliknij w pole „Create One” u dołu, by założyć nowe konto

Wpisz w odpowiednich polach swoje dane takie jak:
Email address – adres e-mail
Retype email address – wpisz ponownie adres e-mail
Password – hasło dla nowego konta
Retype password – wpisz ponownie hasło dla nowego konta
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Zaznacz pole „I HAVE READ AND AGREE TO THE TERMS OF USE” i wybierz „CREATE
ACCOUNT”

Zaznacz pole „I give my consent to the processing…” i kliknij „Continue”.
2. Pobranie i instalacja programu ChartInstaller
Na komputerze lub laptopie z systemem Windows, pobierz i zainstaluj program ChartInstaller
z linka: https://store-mirror.navionics.com/plugin

(ikona pobranego programu będzie wyglądać mniej więcej tak:
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)

Przed instalacją programu należy zamknąć przeglądarkę internetową, zwłaszcza gdy jest nią
Google Chrome
Jeśli nie zostanie zamknięta, instalator nie pozwoli zainstalować programu!
3. Uruchomienie programu ChartInstaller, instalacja i aktywacja mapy
Skrót do uruchomienia programu ChartInstaller będzie dostępny z poziomu Pulpitu lub w
menu startowym systemu Windows. Po uruchomieniu programu należy się zalogować przy
pomocy danych wpisanych podczas wcześniejszego procesu tworzenia konta, podając adres
e-mail i hasło. Alternatywnie, można utworzyć nowe konto w sposób analogiczny do metody
z punktu 1, wybierając „Create One” na dole okna

Wybranie „Sign In” zaloguje nas do konta Navionics. Zaznaczenie „Remember me”
spowoduje zapamiętanie hasła na przyszłość
Po włożeniu adaptera z kartą mSD do gniazda USB w komputerze lub karty mSD do
czytnika kart w laptopie, pojawi się okno z wyborem producenta plotera map, serii plotera
map i modelu plotera map. Jeśli nie znamy dokładnego modelu lub wykonujemy aktywację
dla klienta, a jego ploter map jest w miarę nowy (z ostatnich kilku lat, a nie kilkunastu), na
samym dole można skorzystać z opcji „I don’t remember my ploter manufacturer”.
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W przypadku skorzystania z opcji z pominięciem producenta, serii i modelu plotera map,
pojawi się okno z powiadomieniem, że dane o ploterze nei zostaną zapisane do przyszłego
użycia i będzie on traktowany jako urządzenie domyślne (można to później zmienić w
ustawieniach swojego konta). Należy wybrać „Continue”.

Wkolejnym kroku należy wybrać typ mapy Regular (mniejsze obszary) lub wybrać upgrade
do map Large (większe obszary), który podlega dodatkowej opłacie i wymaga uzupełnienia
danych wymaganych do przeprowadzenia opłaty.
Na potrzeby niniejszego scenariusza wybieramy mapę Regular, klikając na „Navionics+
Regular”
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W kolejnym oknie należy wybrać obszar mapy. Obszar można wybrać z listy po lewej stronie
okna lub z mapy po prawej stronie okna. Przyciskami plusa i minusa można przybliżać lub
oddalać mapę dla precyzyjniejszego wyboru.

W naszym przykładzie szukamy mapy „NAEU071R Norwegia jeziora i rzeki” (Norway, Lakes
& Rivers)
Zaznaczamy ten region po lewej stronie:

I klikamy na „Continue”. Pokaże się wybrany obszar oraz prośba o podanie danych do
rozliczenia. Po uzupełnieniu danych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, kraj,
województwo, kod zniżkowy) klikamy na „Continue”.
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W kolejnym kroku należy wyrazić zgodę na warunki sprzedaży Navionics:

I wybrać „Continue”. Następnie w kolejnym oknie z podsumowaniem wybrać „Place Order”.
Pojawi się informacja o aktywnej subskrypcji. Należy wybrać „Continue”.

W kolejnym oknie można wybrać funkcje map do zainstalowania. Nautical Charts to mapy
żeglarskie. Sonar Charts to dodatkowe mapy batymetryczne dla wędkarzy. Community Edits
to poprawki nanoszone przez użytkowników i udostępniane innym użytkownikom przez firmę
Navionics
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Zależnie od wybranych opcji u dołu pokaże się szacowany czas instalacji. Przy szybkim
połączeniu z Internetem jest on zazwyczaj dużo krótszy niż wskazywane oszacowanie 
Po wybraniu klikamy na „Start”.
Pojawi się pasek postępu z procentami oraz prośba o nie zamykanie oraz o nie
odświeżanie okna podczas instalacji.

W prawym górnym rogu pokaże się dodatkowo data ważności subskrypcji.
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Gdy aktualizacja dojdzie do końca, ukaże się okno z podsumowaniem:

Program ChartInstaller można teraz zamknąć. Przed wyjęciem karty map z czytnika kart
warto skorzystać z opcji bezpiecznego usunięcia urządzenia w pasku w prawym dolnym
rogu:
, aż pokaże się informacja, że „Sprzęt został bezpiecznie usunięty”.
Kartę można teraz wyjąć, włożyć do plotera map i z niej korzystać 
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