Aktywacja map Navionics+ Small
W ulubionej przeglądarce internetowej przejdź na stronę https://www.navionics.com i kliknij na pole Log In:

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

Wpisz w odpowiednich polach swoje dane takie jak:
Email address – adres e-mail
Nickname – pseudonim / nick
Password – hasło dla nowego pola
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Pod wspomnianymi polami można opcjonalnie zaznaczyć kolejno:
Show password – Pokaż hasło
I would like to receive news and updates about Navionics products and services – zgoda na otrzymywanie
wiadomości o produktach i usługach navionics
I would like to receive information and services relevant to my interests – zgoda na otrzymywanie informacji
zgodnych z zainteresowaniami.
Po uzupełnieniu wymaganych pól i wybraniu opcji kliknij na przyciskl „Create Account”.
Zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie pojawi się taka lub podobna plansza:

Kliknij na przycisk „Get started”.
Z kolejnego okna kliknij na zielony przycisk „Chart installer”, by pobrać instalator map i następnie go
zainstalować. Jeśli program posiadasz już zainstalowany, kliknij na niebieski przycisk „Launch it”, by go
uruchomić.
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Jeśli nie jesteś aktualnie zalogowany na stronie internetowej Navionics, zaloguj się w nowym oknie
uruchomionego programu Chart Installer tym samym adresem e-mail i hasłem, których użyłes podczas
tworzenia nowego konta. Po zalogowaniu zobaczysz taki ekran:

Włóż teraz kartę MicroSD do adaptera SD, a następnie adapter z karta do czytnika kart w swoim
komputerze/laptopie.
Program Chart Installer automatycznie wykryje karte i przejdzie do takiego ekranu:
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Dla darmowej aktywacji karty Navionics+ Small należy kliknąć odpowiedni przycisk „Navionics+ Small
€0,00”
W kolejnym okienku należy wybrać po lewej stronie interesujący nas obszar:
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Przykładowo, by aktywować mapę 404S (Polskie wody śródlądowe), wybieramy „Scandinavia & Baltic”.
W kolejnym okienku wybieramy mapę z listy po lewej stronie, lub klikając na interesujący nas obszar na
mapie po prawej stronie:
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W przypadku mapy 404S wystarczy kliknąć na obszar Polski oznaczony zieloną linią. Wybrana mapa
podświetli się po lewej stronie na niebiesko, a po prawej stronie obszar oznaczony linią zmieni się na
obszar oznaczony grubszą linią.
Jeśli jesteś pewien swojego wyboru, kliknij na zielony przycisk „Continue”. Jeśłi chcesz się cofnąć do
poprzedniego kroku, kliknij niebieski przycisk „Back”.
Po zaakceptowaniu / wybraniu „Continue” pojawi się okienko z danymi rachunku/faktury do wypełnienia:
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Kolejne pola to imię, nazwisko, ulica, ulica (opcjonalnie), miasto, kod pocztowy, kraj, prowincja/stan (tutaj
podaj nazwe województwa). Na samym dole można też podać kod promocyjny, jeśli się takowy posiada.
Po wypełnieniu formularza, kliknij na „Continue”.
W kolejnym wyskakującym okienku zaakceptuj informację o zgodzie na przetrwarzanie danych osobowych
i, opcjonalnie, nieobowiązkowo, zgodę na przesyłanie materiałów promocyjnych od firmy Navionics. Pa
akceptacji naciśnij zielony przycisk „Save”:
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Na kolejnym ekranie pojawi się podsumowanie zamówienia z wprowadzonymi danymi adresowymi.
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By potwierdzić zamówienie mapy, wybierz zielony przycisk „Place order”.
Jeśli na koncie użytkownika przypisano wczesniej kartę do konkretnego urządzenia, może pojawić się taka
informacja:

Jeśli karta ma być przypisana do wybranego urządzenia, kliknij na zielony przycisk „Continue”.
Jeśli chcesz przypisać kartę do innego urządzenia, kliknij na niebieski link „My Account” i wybierz inne
urządzenie poprzez opcję „Change”.
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Przy zmianie należy wybrac kolejno producenta plotera map, rodzinę produktów (ploterów map) i konkretny
model z listy.
Przejdź do linka Download Updates, jeśli dokonywałeś zmian. Jeśli nie dokonywałeś zmian od razu
zobaczysz taki oto ekran:
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Po lewej stronie wybierz, co ma być nagrane na karte map. Dostępne opcje to mapy morskie (nautical
charts), SonarCharts (mapy sonarowe) i Community Edits (poprawki użytkowników) – oczywiście można
wybrać wszystkie trzy opcje, co też polecamy uczynić. Po wybraniu klikamy na przycisk „Start”. Rozpocznie
się pobieranie i instalacja map.
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Podczas procesu wgrywania map na kartę nie należy odświeżać wyświetlającej się strony, ani jej
zamykać.
Gdy proces wgrywania map się zakończy, ukaże się następujący ekran:
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W tym momencie należy zamknąć program Chart Installer klikając na „krzyżyk” jego okna znajdujący się w
prawym górnym rogu. Po zamknięciu programu należy bezpiecznie odmontować nośnik z mapa klikając na
ikonę
znajdującą się w prawym dolnym rogu używanego systemu Windows (może być ukryta; należy
wtedy użyć uprzednio odpowiednich przycisków, by się ukazała). Gdy system pokaże informację, że
urządzenie zostało bezpiecznie wysunięte, lub gdy ikonka ta zniknie, można wyjąć kartę z gniazda czytnika
kart, włożyć do plotera map i rozpocząć jej używanie.
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