AKTIVER OG OPPDATER NAVIONICS-KORTET DITT
DAGLIGE OPPDATERINGER
Vi forbedrer stadig kartene våre med nytt
og endret innhold fra offisielle hydrografiske
kilder, offentlige og private undersøkelser og
millioner av bidrag fra båtfolk.
Selv en liten endring kan utgjøre en stor
forskjell — vi utgjør mer enn 5000 per dag.
Vi tegner om strandlinjer, foredler badymetri,
oppdaterer kunngjøringer til sjøfolk og marine
beskyttede områder, og integrerer endringer
i navigasjonshjelpemidler, marinaer, dokker,
båtramper, skjær, steiner, vrak og fisketrekkere.

NAVIONICS-ABONNEMENTENE
Når du kjøper et nytt produkt, er et årsabonnement på daglige
oppdateringer og mange avanserte funksjoner inkludert.
GPS Plotter Kort
- Nedlasting av kartlag
- Daglige oppdateringer
- Dock-to-dock Autourouting1
- Avanserte kartalternativer
- Plotter Sync

Mobile App
- Nedlasting av kartlag
- Daglige oppdateringer
- Dock-to-dock Autourouting1
- Avanserte kartalternativer
- Vær og tidevann
- AIS
- GPX Import/Export
- Plotter Sync
- Satellittoverlegg med SonarChart™ Shading

AKTIVER PÅ ABONNEMENTET DITT MED PLOTTERSYNKRONISERING
Fra båten din kan du aktivere Navionics-plotterkortene for å aktivere
daglige kartoppdateringer og avanserte funksjoner. Du kan også fornye
plotterkortabonnementet ditt til et år til.
Hvis du har gjort Plotter Sync før, kan du fornye direkte fra appen enten du er
koblet til plotteren eller ikke. Bare gå til Menu > Device Connected.
Les ellers instruksjonene på baksiden.

1Autorouting er kun for planleggingsformål og erstatter ikke sikker navigasjonsoperasjoner.

HVORFOR?

AKTIVER OG OPPDATER NAVIONICS-KORTET DITT

1

LAST NED BOATING MARINE OG LAKES APP
Skann den medfølgende QR-koden enkelt.
Merk: Abonnementet er IKKE kompatibelt med eldre apper.

LOGG INN
Logg på med samme konto som du kjøpte.

2
PAR GPS-PLOTTEREN DIN
MED BOATING MARINE OG
LAKES APP
Gå til MENU > PAIRED DEVICES og
følg instruksjonene

3
AKTIVER, OPPDATER OG
FORNYE PLOTTERKORTET
DITT
For å aktivere kartoppdateringer
og avanserte funksjoner. Aktive
abonnementer og samsvarende
regioner kreves både på
plotterkortet og appen.

HVORDAN?

