
Nejnovější aktualizace aplikace Deeper znamená revoluci ve vašem ukládání a používání dat z 
rybaření a přístupu k nim. Důvodem je to, že nyní budete moci synchronizovat každý sken, mapu 
a rybářskou poznámku s naším zabezpečeným cloudovým serverem. 

To znamená, že jsou vaše data v bezpečí, když přijdete o svůj telefon, a jsou snadno přístupná, 
když si pořídíte nový. Při použití společně s webovým portálem Lakebook to však znamená ještě 
mnohem více. Nyní můžete zobrazovat své mapy i skeny na jakékoli obrazovce, od notebooku 
přes stolní počítač až po chytrý televizor. V pohodlí prozkoumávejte a analyzujte své nejlepší 
mapy a skeny, sdílejte je se svými kamarády nebo je tiskněte.

A JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE?
Synchronizace vašich dat

• Nejprve potřebujete být zaregistrovaným uživatelem. Přejděte v aplikaci do 
části Settings (Nastavení) > Accounts (Účty), vytvořte si jedinečné přihlašovací 
údaje a jste připraveni synchronizovat svá data. 

• Také potřebujete nejnovější verzi aplikace Deeper – verzi …. pro Android 
a … pro iOS. Získáte ji v obchodě Google Play (pro Android), App Store (pro 
iOS) nebo prostřednictvím aplikace (Settings (Nastavení) > App (Aplikace)). 
Protože se jedná o významnou změnu systému Deeper, zavádíme ji postupně. 
Pokud k nejnovější verzi nemáte přístup, zkuste to znovu o den později. Také se 
můžete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, který vás upozorní, když pro vás 
bude aktualizace k dispozici.

• Když pak příště otevřete aplikaci Deeper, vaše data budou převedena 
a synchronizována. Stačí postupovat podle pokynů.

• Vaše data jsou nyní synchronizována a jakákoli nová data budou 
automaticky synchronizována přibližně po jednom dni, takže budou ve větším 
bezpečí a lépe přístupná. 

• Pokud chcete nové skeny synchronizovat rychleji, například abyste je mohli 
zobrazit na portálu Lakebook, můžete tuto funkci spustit ručně. Stačí v aplikaci 
přejít do nabídky historie a kliknout na ikonu v pravém horním rohu (oblak se 
šipkou nahoru). 

Možnosti ukládání dat:

• Díky synchronizaci dat máte nyní větší flexibilitu možností jejich 
ukládání. Existují dvě hlavní možnosti uchovávání dat – Synced 
(synchronizovaně uložená ve vašem telefonu a na našem cloudovém 
serveru) a Remote (vzdáleně uložená pouze na našem cloudovém serveru).

• K synchronizovaným datům můžete přistupovat ze svého telefonu 
a z jakéhokoli zařízení iOS či Android s aplikací Deeper. Mapy a skeny lze 
zobrazovat také na webovém portálu Lakebook (poznámky a uložená místa 
nejsou na portálu Lakebook momentálně viditelné, ale tato funkce bude 
později přidána)

• Vzdálená data (která jsou uložena pouze na našem serveru) nejsou 
okamžitě přístupná prostřednictvím aplikace Deeper. Pokud je chcete 
zobrazit ve svém telefonu nebo na jakémkoli jiném zařízení Android či iOS, 
musíte je nejprve stáhnout z cloudu. Mapy a skeny uložené jako vzdálená 
data lze zobrazovat na webovém portálu Lakebook.

• Skeny uložené jako synchronizovaná data se budou v aplikaci zobrazovat 
normálně, zatímco vzdálená data se zobrazí jako šedý obrys.

• Ve výchozím nastavení budou vaše skeny ukládány jako synchronizovaná 
data. Chcete-li data uložit jako vzdálená, aby vám nezabírala žádné místo 
v telefonu, stačí vybrat ikonu smazání a poté vybrat možnost Only delete 
from app (Odstranit pouze z aplikace). V aplikaci data stále uvidíte, ale 
pouze jako šedý obrys.
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Synchronizace nových skenů

• Jakékoli nově vytvořené mapy nebo skeny se automaticky synchronizují 
s naším cloudovým serverem, tento proces však nemusí být okamžitý. 

• Pokud je položka označena ikonou oblaku se zaškrtnutím, je 
již synchronizována. Pokud je u ní pouze obrys oblaku, dosud 
synchronizována nebyla. 

• Pokud chcete ihned nahrát nesynchronizovaná data, stačí stisknout 
ikonu v pravém horním rohu obrazovky, když jste v režimu historie (oblak 
se šipkou nahoru). Nesynchronizovaná data jsou přístupná pouze ve vašem 
telefonu. Z jiných zařízení ani webu Lakebook se k nim nedostanete.

Zobrazování dat v aplikaci na různých zařízeních

• Nyní můžete své skeny, mapy, uložená místa a poznámky zobrazovat 
prostřednictvím aplikace Deeper v jakémkoli telefonu či tabletu Android 
nebo iOS. 

• Stačí se v aplikaci přihlásit (Settings (Nastavení) > Accounts (Účty)) 
a všechna vaše data budou přístupná. Pokud jste skeny vytvořili v zařízení 
se systémem Android a chcete je zobrazit v zařízení Apple (nebo naopak), 
není to žádný problém.

Zobrazování dat v aplikaci Lakebook

• Lakebook je webový portál, který vám umožní zobrazovat většinu dat 
aplikace Deeper v jakémkoli počítači. Stačí se na adrese maps.deepersonar.
com přihlásit pomocí stejného uživatelského jména a hesla, které používáte 
v aplikaci Deeper.

• Díky nové aktualizaci aplikace můžete nyní zobrazovat skeny a mapy na 
portálu Lakebook. 

• Pokud jste sken vytvořili v režimu Standard, uvidíte na mapě značku 
místa, kde jste data zaznamenali. Skenem můžete procházet stejně jako 
v aplikaci. 

• Pokud jste sken vytvořili v režimu Boat (Člun) nebo Onshore GPS (GPS 
na břehu), uvidíte mapu profilu dna i svůj sken. Při procházení skenu se 
na mapě pohybuje ikona Deeper, takže přesně vidíte místo, kde byla data 
zaznamenána.

• Své mapy a skeny můžete sdílet se svými rybářskými přáteli 
prostřednictvím služby Lakebook. Svá nejlepší místa si můžete také 
vytisknout. Mapy lze navíc stahovat ve formátu surových dat, která lze poté 
použít v jiných mapovacích programech.

Kdo má přístup k vašim datům?

• Naším cílem je, aby byla vaše data lépe zabezpečená a zároveň lépe 
přístupná. Nikdy nebudeme vaše data sdílet s jinými rybáři bez vašeho 
svolení. Skeny a mapy, které na náš server nahráváte, lze zobrazit pouze 
použitím vašich jedinečných přihlašovacích údajů. Pokud chcete mapu 
nebo sken sdílet pomocí služby Lakebook, obdržíte jedinečný odkaz, který 
můžete sdílet s kýmkoli chcete. Sdílení nebude veřejné.


