Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών
Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα μας
https://www.mlsinnovation.com

1) Μετάβαση στην υποστήριξη (Εικόνα 1)

Εικόνα 1

2) Μετάβαση στην αναβάθμιση συσκευών (Εικόνα 2)

Εικόνα 2

3) Αναζήτηση μοντέλου (Εικόνα 3)

Εικόνα 3

Από τη λίστα χαρτών μπορείτε να δείτε όλους τους αναβαθμισμένους χάρτες. Εντοπίζετε στην αριστερή
στήλη του πίνακα το μοντέλο της συσκευής σας και από την δεξιά στήλη επιλέγετε το αρχείο
αναβάθμισης.
Αποθηκεύετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και το «εκτελείτε».

4) Σύνδεση συσκευής με υπολογιστή
4.1) Για συσκευές με Destinator 7 & 8

Για να μπορέσει o υπολογιστής να αναγνωρίσει τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον
υπολογιστή σας:


Για Windows Xp, το Active Sync της Microsoft.
Το link για την ευκολία σας είναι:
https://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=15
 Για Windows Vista, Windows 7, 8 & 10, το Mobile Device Center.
Το link για την ευκολία σας είναι:
για 32bit https://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=14
για 64bit https://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=3182

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδέετε το καλώδιο usb στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.
2. Ανοίγετε τη συσκευή σας με το πλήκτρο on/off.
Σημείωση: Σε συσκευές που αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα της πλοήγησης, το κλείνετε επιλέγοντας το
πλήκτρο «έξοδος ή Πολυμέσα» όπως φαίνεται και παρακάτω:

Εικόνα 4 (Destinator 7)

Εικόνα 5 (Destinator 8)

Στο μήνυμα «Επιθυμείτε να βγείτε από το MLS Destinator» επιλέγετε «Ναι».

Εικόνα 6

Στο Κεντρικό Μενού της συσκευής ανοίγετε το «Σύστημα\Πληρ.Συστ.\Usb\» (εικόνες 7-9)

Εικόνα 7

Εικόνα 8

Εικόνα 9

Και τέλος τσεκάρετε την επιλογή MS ACTIVESYNC (εικόνα 10)

Εικόνα 10

Το πρόγραμμα συγχρονισμού θα αναγνωρίσει τη συσκευή σας και μπορείτε πλέον να κάνετε έναρξη του
αντίστοιχου αρχείου .exe που έχετε κατεβάσει για αναβάθμιση.

4.2) Για συσκευές με Destinator 9

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1.
2.

Ανοίγετε τη συσκευή σας με το πλήκτρο on/off.
Σε συσκευές που αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα της πλοήγησης, το κλείνετε επιλέγοντας το
πλήκτρο «Πολυμέσα» όπως φαίνεται και παρακάτω:

Εικόνα 11

Εικόνα 12

3. Ρυθμίσεις επικοινωνίας στη συσκευή

Στο Κεντρικό Μενού της συσκευής ανοίγετε το «USB ή MASS STORAGE», όπως ακολουθεί στις εικόνες 1315 ή στις εικόνες 16-18.

Εικόνα 13

Εικόνα 14

Εικόνα 15

Εικόνα 16

Εικόνα 17

Εικόνα 18

4. Συνδέετε το καλώδιο usb στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.

5) Τήρηση αντίγραφου ασφάλειας
Πριν προχωρήσετε σε αναβάθμιση, σας προτείνουμε να διατηρήσετε αντίγραφο των αρχείων του
προγράμματος πλοήγησης στον υπολογιστή σας.

Α) Σύνδεση συσκευής σε Windows XP μέσω ActiveSync (Destinator 7 & 8)
1)Συνδέετε τη συσκευή με το Usb καλώδιο στον υπολογιστή και το ActiveSync την εντοπίζει.
Στο παράθυρο «Δημιουργία συνεργασίας» (εικόνα 19) επιλέγετε Ακύρωση και στο επόμενο παράθυρο
διαλόγου επιλέγετε ΟΚ (εικόνα 20).

Εικόνα 19

Εικόνα 20

2)Στη συνέχεια επιλέγοντας το πλήκτρο «Εξερεύνηση» ανοίγετε τα περιεχόμενα της συσκευής (εικόνα 21).

Εικόνα 21

3) Σε περιπτώσεις που το Destinator είναι εγκατεστημένο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής,
αντιγράφετε τα περιεχόμενα του φάκελου Resident flash (εικόνα 22). Σε άλλες περιπτώσεις που το
πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο σε εξωτερική κάρτα μνήμης, αντιγράφετε τα αρχεία του φάκελου
SDMMC/Storage card (εικόνα 23).

Εικόνα 22

Εικόνα 23

4)Τέλος, κάνετε επικόλληση των αντιγραμμένων αρχείων στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

Β) Σύνδεση συσκευής σε Windows Vista, 7, 8 & 10 μέσω Mobile Device Center (Destinator
7 & 8)
1)Συνδέετε τη συσκευή με το Usb καλώδιο στον υπολογιστή και το Mobile Device Center την εντοπίζει.
Στη κεντρική σελίδα του Mobile Device Center επιλέγετε σύνδεση χωρίς ρύθμιση της συσκευής (εικόνα
24).

Εικόνα 24

2)Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου επιλέγετε Διαχείριση αρχείων (εικόνα 25) και συγκεκριμένα
αναζήτηση στα περιεχόμενα της συσκευής σας.

Εικόνα 25

3)Σε περιπτώσεις που το Destinator είναι εγκατεστημένο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής,
αντιγράφετε τα περιεχόμενα του φάκελου Resident flash (εικόνα 26). Σε άλλες περιπτώσεις που το
πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο σε εξωτερική κάρτα μνήμης, αντιγράφετε τα αρχεία του φάκελου
SDMMC/Storage card (εικόνα 27).

Εικόνα 26

Εικόνα 27

4)Τέλος, κάνετε επικόλληση των αντιγραμμένων αρχείων στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

Γ) Σύνδεση συσκευής σε υπολογιστή (Destinator 9)
1)Συνδέετε τη συσκευή με το Usb καλώδιο στον υπολογιστή και θα εμφανιστεί σαν αφαιρούμενος δίσκος
(TFAT/ Removable Disk) (εικόνα 28).

Εικόνα 28

2)Αντιγράφετε τα αρχεία του φάκελου TFAT / Removable Disk (εικόνα 28).
3)Τέλος, κάνετε επικόλληση των αντιγραμμένων αρχείων στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

6) Εκκίνηση αρχείου αναβάθμισης
Αφού αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα μας, θα βρείτε το αντίστοιχο
εκτελέσιμο πρόγραμμα (πιθανόν στις Λήψεις), το οποίο πρέπει να εκτελέσετε για να ξεκινήσει η
εγκατάσταση.
Α) Σε Windows XP κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο, ενώ σε Windows Vista, 7, 8 ή 10 κάνετε δεξί κλικ επάνω
του και από την αναδυόμενη λίστα επιλέγετε «Εκτέλεση ως διαχειριστής». Εμφανίζεται το παράθυρο που
φαίνεται και στην εικόνα 29 παρακάτω.
Β) Επιλέγετε το πλήκτρο «Έναρξη» για να ξεκινήσει η αναβάθμιση (εικόνα 29).

Εικόνα 29

Πλέον θα βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας το παρακάτω παράθυρο (εικόνα 30) που σημαίνει ότι
η αναβάθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εικόνα 30

Γ) Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στην εικόνα 31 στο
οποίο επιλέγετε «ΟΚ».

Εικόνα 31

Η αναβάθμιση πλέον ολοκληρώθηκε και μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας.

