AKTIVERA OCH UPPDATERA DINA NAVIONICS SJÖKORT
DAGLIGA UPPDATERINGAR
Vi förbättrar ständigt våra sjökort med
nytt och ändrat innehåll från officiella
hydrografiska källor, offentliga och privata
undersökningar och miljontals bidrag från
båtfolk.
Även en liten förändring kan göra stor
skillnad - vi gör mer än 5000 per dag. Vi ritar
om strandlinjer, förfinar djupkurvor, uppdaterar
meddelanden till sjöfolk och om marina
skyddsområden samt integrerar förändringar för
navigationshjälpmedel, småbåtshamnar, bryggor,
båtrampar, rev, stenar, vrak och fiskeplatser.

NAVIONICS ABONNEMANG
När du köper en ny produkt ingår ett års prenumeration på
dagliga uppdateringar och många avancerade funktioner.
GPS Plotter Kort
- Nerladdning av kartlager
- Dagliga uppdateringar
- Dock-to-dock Autourouting1
- Avancerade karttillval
- Plotter Sync

Mobil App
- Nerladdning av kartlager
- Dagliga uppdateringar
- Dock-to-dock Autourouting1
- Avancerade karttillval
- Väder och tidvatten
- AIS
- GPX Import/Export
- Plotter Sync
- Satellitbilder with SonarChart™ Shading

AKTIVERA DITT ABONNEMANG MED PLOTTER SYNC
Från din båt kan du aktivera dina Navionics-plotterkort för att möjliggöra
dagliga kartuppdateringar och avancerade funktioner. Du kan också förnya
ditt plotterkortabonnemang för ytterligare ett år.
Om du har gjort Plotter Sync tidigare kan du förnya direkt från appen
oavsett om den är ansluten till plotten eller inte. Gå bara till Menu> devices
connected.
Läs annars instruktionerna på baksidan.

1Autorouting är endast för planeringsändamål och ersätter inte säker navigering.

VARFÖR?
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1

LADDA NER
Skanna bekvämt den medföljande QR-koden.
Obs! Prenumerationen är INTE kompatibel med äldre appar.

LOGGA IN
Logg in med samma kontouppgifter du använde vid köpet.

2
PARA IHOP GPS PLOTTER
MED BOATING MARINE OCH
SJÖAR APP
Gå till MENU > PAIRED DEVICES
and följ instruktionerna

3
AKTIVERA, UPPDATERA
& FÖRNYA DITT
PLOTTERSJÖKORT
För att aktivera
kartuppdateringar och
avancerade funktioner.
Aktiva prenumerationer och
matchande regioner krävs både
på plotterkortet och i appen.

HUR?

