
Den nyeste oppdateringen av Deeper App vil revolusjonere hvordan du bruker, får tilgang til og lagrer 
fiskedataene dine. Det er fordi du nå kan synkronisere alle avlesninger, kart og fiskenotater du lager med 
vår sikre skyserver. 

Dette betyr at dataene dine er trygge hvis du mister telefonen, og det er lett å få tilgang til dem hvis du får 
deg en ny. Men, brukt sammen med Lakebook nettportal, betyr det mye mer enn det. Nå kan du se ikke 
bare kart, men også avlesninger, på hvilken som helst skjerm: Den bærbare datamaskinen, den stasjonære 
datamaskinen eller Smart-TVen din. Undersøk og analyser i fred og ro, del deretter med vennene dine eller 
skriv ut de beste kartene og avlesningene dine. 

SÅ, HVORDAN FUNGERER DET?
Synkronisering av dataene dine

• Først må du være en registrert bruker. Gå til Innstillinger> Kontoer i appen, 
opprett din unike pålogging, og du er klar for å synkronisere dataene dine. 

• Du trenger også den nyeste versjonen av Deeper App .... for Android 
og ... for iOS. Få den på Google Play (for Android), App Store (for iOS) eller 
via appen (Innstillinger> App). Siden dette er en stor endring i Deeper-
systemet, introduserer vi den gradvis. Hvis du ikke klarer å få tilgang til den 
nyeste versjonen, kan du prøve igjen etter en dag, eller du kan abonnere på 
nyhetsbrevet vårt og få beskjed om når oppdateringen er tilgjengelig for deg.

• Så neste gang du åpner Deeper App blir dataene dine konvertert og deretter 
synkronisert. Bare følg instruksjonene.

• Dataene dine er nå  synkronisert, og eventuelle nye data blir automatisk 
synkronisert etter omtrent en dag, noe som gjør de sikrere og mer tilgjengelig. 

• Hvis du vil synkronisere nye avlesninger før, for eksempel slik at du kan se 
dem på Lakebook, kan du gjøre dette manuelt. Bare gå til historikkmenyen i 
appen og klikk på ikonet øverst til høyre (en sky med en pil opp). 

Alternativer for lagring av data:

• Med dataene dine synkronisert har du nå mer fleksibilitet i hvordan du 
lagrer dem. Du har 2 hovedalternativer for hvordan du oppbevarer dataene 
dine - Synkronisert (som betyr at det er lagret både på telefonen og i 
skyserveren vår) og Eksternt (som betyr at den bare er lagret i skyserveren 
vår).

• Synkroniserte data kan nås på telefonen din og på andre iOS- eller 
Android-enheter ved hjelp av Deeper appen. Kart og avlesninger kan også 
sees på Lakebook nettportal (for øyeblikket er ikke notater og lagrede 
steder (avmerkede pins) synlige på Lakebook, men dette vil være mulig i 
fremtiden).

• Eksterne data (som bare er lagret på serveren vår) kan ikke umiddelbart 
nås via Deeper appen – hvis du vil se dem på telefonen eller andre Android 
eller iOS, må du laste de ned fra skyen først. Kart og avlesninger som er 
lagret som eksterne kan ses på Lakebook nettportal.

• Avlesninger som er lagret som synkroniserte data vises som vanlig i 
appen, mens eksterne data fortsatt vises, men bare som et grått omriss.

• Avlesningene dine blir som standard lagret som synkroniserte data. For å 
gjøre en økt til eksterne data, noe som betyr at den ikke vil ta opp plass på 
telefonen, velger du bare sletteikonet, og velg deretter alternativet “Slett 
kun fra app”. Du vil fortsatt kunne se økten i appen, men bare som et grått 
omriss.
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Synkronisering av nye avlesninger

• Eventuelle nye kart eller avlesninger du lager blir automatisk 
synkronisert med skyserveren vår, men dette skjer ikke med en gang. 

• Hvis økten har et skyikon med et kryss er den allerede synkronisert. Hvis 
den bare har et omriss av en sky har den ikke blitt synkronisert ennå. 

• For å laste opp usynkroniserte økter umiddelbart, trykker du bare på 
ikonet øverst til høyre på skjermen når du er i historikkmodus (en sky med 
en pil opp). Usynkroniserte data er kun tilgjengelige på telefonen, ikke på 
andre enheter eller Lakebook.

Se dataene dine på forskjellige enheter via appen

• Nå kan du se avlesninger, kart, lagrede steder og notater gjennom 
Deeper appen på en hvilken som helst Android- eller iOS-telefon eller 
nettbrett. 

• Bare logg inn på appen (Innstillinger> Kontoer) og alle dataene dine 
vil være tilgjengelige. Hvis du opprettet avlesningene ved hjelp av en 
Android-enhet og vil vise dem på en Apple-enhet, eller omvendt, er ikke 
det noe problem.

Se dataene dine på Lakebook

• Lakebook er en nettportal som lar deg se mesteparten av Deeper-
dataene dine fra en hvilken som helst datamaskin. Gå til maps.
deepersonar.com, logg inn med det samme brukernavnet og passordet 
du bruker i Deeper App).

• Med den nye app-oppdateringen kan du nå se avlesninger og kart på 
Lakebook-portalen. 

• Hvis du foretok avlesningene i standardmodus, vil du se en pin på kartet 
som viser hvor dataene ble registrert. Du kan bla gjennom avlesningen 
akkurat som på appen. 

• Hvis du foretok avlesningen ved hjelp av Båtmodus eller «GPS-modus 
ved fiske fra land» vil du se både undervannskonturkart og avlesningen din. 
Et Deeper-ikon beveger seg over kartet mens du blar gjennom avlesningen, 
slik at du kan se det eksakte punktet der dataene ble registrert.

• Du kan dele kartene og avlesningene dine med fiskekompisene 
dine gjennom Lakebook, eller lage utskrifter av favorittstedene dine. I 
tillegg kan kartene lastes ned i rådataformat som du kan bruke i andre 
kartleggingsprogrammer.

Hvem får tilgang til dataene dine?

• Vårt mål er å gjøre dataene dine sikrere og mer tilgjengelige. Vi deler 
aldri dataene dine med andre sportsfiskere uten din tillatelse. Avlesningene 
og kartene du laster opp til serveren vår kan kun vises med din unike 
innlogging. Hvis du velger å dele et kart eller en avlesning ved hjelp av 
Lakebook får du en unik lenke som du kan dele med hvem du vil, men dette 
vil ikke bli delt offentlig.


