
NÁVOD K POUŽITÍ

LAKEBOOK - DEEPER DATA MANAGER - JE NOVÝ 
WEBOVÝ PORTÁL, KTERÝ JE DOSTUPNÝ PRO UŽIVATELE 

SONARU DEEPER. TADY JE NÁVOD, JAK FUNGUJE:

JEŠTĚ KRÁTCE O DATECH

Vezměte prosím na vědomí, že jediný přístup k datům na mapách máte Vy. 
Naše zásady o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na deepersonar.com   

Máte-li dotazy týkající se vašich dat, obraťte se na náš tým podpory na support.deeper.eu

KROK 1 - PŘIHLÁŠENÍ
Přejděte na maps.deepersonar.com. Přihlásit se dá pomocí 

facebooku, google + nebo pomocí stejného uživatelského 
jména a hesla, které používáte pro aplikaci v sonaru Deeper.

KROK 2 - VOLBA MAPOVÁNÍ DAT
Na levé straně obrazovky uvidíte seznam všech míst, která jste 
prohlédli a zaznamenali do mapy (pokud jste název nepopsali, 
místa budou pod názvem untitled). Klikněte na lokaci: Jako 
první uvidíte mapu se seznamem všech míst. Místa, která na 
mapě mít nechcete, můžete jednoduše vymazat a na mapě už 
se už nebudou ukazovat.

KROK 3 - ZOBRAZENÍ A ANALÝZA MAP
V pravém horním rohu obrazovky se nachází ikona zoomu. O 

něco níž je poté symbol pro změnu nastavení prohlížení: 
satelitní nebo standartní. Ještě o něco níž je pak ikona pro 

měření vzdálenostíi. Klikněte na tuto ikonu a vyberte 'vytvořit 
nové měření.' Přidejte body do mapy - vzdálenost a oblast 

měření se pak automaticky vypočítá. Chcete-li získat údaje o 
hloubce a GPS souřadnice na konkrétním místě, stačí kliknout 

na mapu.

KROK 4 – TISK
Chcete-li tisknout, stiskněte Ctrl + P (cmd + P na Macbooku).

KROK 6 - RUČNÍ NAHRÁNÍ DAT
Pokud chybí některé mapy, nezoufejte. Data můžete nahrát 
ručně prostřednictvím aplikace. Stačí jít v aplikaci do menu, 
historie a vybrat 'zahájit nahrávání.

KROK 5 – STAHOVÁNÍ
Chcete-li stáhnout surová data, stačí kliknout na tlačítko pro 

stažení, které je v horní části nabídky. Dostanete tabulku s 
hodnotami naměřené hloubky a GPS souřadnicemi ve formátu 

CSV.

1 m / 3 ft

2 m / 7 ft

3 m / 10 ft

4 m / 13 ft

6 m / 20 ft

8 m / 26 ft

10 m / 33 ft

12 m / 39 ft

16 m / 52 ft


