
Najnowsza aktualizacja aplikacji Deeper zrewolucjonizuje sposób używania, dostępu i przechowywania 
danych dotyczących łowienia. Dzieje się tak, ponieważ teraz będziesz w stanie zsynchronizować każdy skan, 
mapę i notatkę wędkarską, którą tworzysz za pomocą naszego bezpiecznego serwera w chmurze.

Oznacza to, że Twoje dane są bezpieczne, jeśli zgubisz telefon - łatwo uzyskasz dostęp do danych w nowym 
telefonie. Ale, używanie razem z portalem internetowym Lakebook, oznacza znacznie więcej. Teraz możesz 
przeglądać nie tylko mapy, ale także skany na dowolnym ekranie, od laptopa po komputer stacjonarny po 
smart TV. Badaj i analizuj w komfortowych warunkach, a następnie dziel się nimi ze swoimi znajomymi lub 
drukuj najlepsze mapy i skany.

JAK TO DZIAŁA?
Synchronizuje twoje dane
•   Po pierwsze, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem. Otwórz 
Ustawienia> Konta w aplikacji, stwórz login i możesz zsynchronizować swoje 
dane.

•   Potrzebujesz również najnowszej wersji aplikacji Deeper - wersja .... dla 
Androida i ... dla iOS. Pobierz na Googleplay (na Androida), App Store (na iOS) 
lub przez aplikację (Ustawienia> App). Ponieważ jest to poważna zmiana w 
systemie Deeper, wprowadzamy ją stopniowo. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu 
do najnowszej wersji, spróbuj ponownie po jednym dniu lub zaprenumeruj nasz 
newsletter e-mailowy i uzyskaj informacje, kiedy aktualizacja będzie dostępna.

•   Po następnym uruchomieniu aplikacji Deeper, dane zostaną 
przekonwertowane, a następnie zsynchronizowane. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami.

•   Twoje dane są teraz zsynchronizowane, a wszelkie nowe dane będą 
automatycznie synchronizowane po około jednym dniu, dzięki czemu będą 
bezpieczniejsze i łatwiej dostępne.

•   Jeśli chcesz wcześniej zsynchronizować nowe skany, możesz je wyświetlić na 
stronie Lakebook, możesz to zrobić ręcznie. Wystarczy przejść do menu historii w 
aplikacji i kliknąć ikonę w prawym górnym rogu (chmura ze strzałką w górę).

Opcje zapisywania danych:
•   Dzięki synchronizacji danych masz teraz większą swobodę w ich 
zapisywaniu. Dostępne są dwie główne opcje przechowywania danych - 
zsynchronizowane (co oznacza, że   są one zapisane zarówno na telefonie, 
jak i na naszym serwerze w chmurze) oraz zdalnym (co oznacza, że   są one 
zapisywane tylko na naszym serwerze w chmurze).

•   Zsynchronizowane dane są dostępne na telefonie i na każdym innym 
urządzeniu z systemem iOS lub Android przy użyciu aplikacji Deeper. Mapy 
i skany można również wyświetlać w portalu internetowym Lakebook 
(obecnie notatki i zapisane lokalizacje (zrzucone waypoint’y) nie są widoczne 
w Lakebook, ale będzie to możliwe w przyszłości). 

•   Dane w chmurze (które są zapisywane tylko na naszym serwerze) nie mogą 
być natychmiast dostępne za pośrednictwem aplikacji Deeper - jeśli chcesz je 
wyświetlić na telefonie lub innym systemie Android lub iOS, musisz najpierw 
pobrać je z chmury. Mapy batymetryczne i skany przechowywane jako dane 
zdalne można przeglądać na portalu internetowym Lakebook.

•   Skany zapisane jako zsynchronizowane dane będą wyglądać normalnie w 
aplikacji, natomiast dane zdalne będą nadal wyświetlane, ale tylko jako szary 
kontur.

•   Twoje skany będą domyślnie zapisywane jako Dane synchronizowane. Aby 
zrobić sesję w Zdalne dane, co oznacza, że   nie zajmią miejsca w telefonie, 
po prostu wybierz ikonę usuwania, a następnie wybierz opcję “Usuń tylko z 
aplikacji”. Wciąż będziesz widzieć sesję w aplikacji, ale tylko jako szary kontur.

SYNCHRONIZACJA 
DANYCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Synchronizacja nowych skanów
•   Wszelkie nowe mapy batymetryczne lub skany będą automatycznie 
synchronizowane z naszym serwerem w chmurze, ale może to nie nastąpić 
od razu.

•   Jeśli sesja ma ikonę chmury z oznaczeniem, to jest już zsynchronizowana. 
Jeśli ma tylko zarys chmury, nie została jeszcze zsynchronizowana.

• Aby natychmiast przesłać dowolne niezsynchronizowane sesje, po prostu 
kliknij ikonę w prawym górnym rogu ekranu, gdy jesteś w trybie historii 
(chmura ze strzałką w górę). Niezsynchronizowane dane są dostępne tylko na 
telefonie, a nie na innych urządzeniach lub w Lakebook.

Wyświetlanie danych na różnych urządzeniach za 
pośrednictwem aplikacji
•   Teraz możesz przeglądać swoje skany, mapy batymetryczne, zapisane 
lokalizacje i notatki za pomocą aplikacji Deeper na dowolnym telefonie lub 
tablecie z Androidem lub iOS.

•   Wystarczy zalogować się do aplikacji (Ustawienia> Konta), a wszystkie 
dane będą dostępne. Jeśli utworzyłeś skanowanie przy użyciu urządzenia z 
systemem Android i chcesz je wyświetlić na urządzeniu Apple i odwrotnie, 
nie ma problemu.

Przeglądanie twoich danych w Lakebook
•   Lakebook to portal internetowy, który umożliwia przeglądanie większości 
danych z programu Deeper na dowolnym komputerze. Po prostu przejdź do 
maps.deepersonar.com, zaloguj się przy użyciu tej samej nazwy użytkownika 
i hasła, które używasz do aplikacji Deeper).

•   Dzięki nowej aktualizacji aplikacji możesz teraz przeglądać skany, a także 
mapy w portalu Lakebook.

•   Jeśli skanujesz w trybie standardowym, zobaczysz oznaczenie na mapie 
wskazującą, gdzie zostały zapisane dane. Możesz przewijać skanowanie jak 
w aplikacji.

•   Jeśli wykonałeś skanowanie w trybie łodzi lub trybie GPS z brzegu, 
zobaczysz mapę batymetryczną i skan. Ikona Deepera przesuwa się po 
mapie podczas przewijania, dzięki czemu można zobaczyć dokładny punkt, 
w którym zapisano dane.

•   Możesz udostępniać swoje mapy i skany swoim kumplom wędkarskim za 
pośrednictwem Lakebook lub wydrukować swoje najlepsze miejsca. Również 
możecie mapy batymetrczne można pobrać w formacie nieprzetworzonych 
danych, które można następnie wykorzystać w innych programach 
batymetrycznych.

Kto może uzyskać dostęp do twoich danych?
•   Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności danych. 
Nigdy nie udostępnimy Twoich danych innym wędkarzom bez Twojej 
zgody. Skany i mapy, które przesyłasz na nasz serwer, można wyświetlić 
tylko za pomocą unikalnego loginu. Jeśli zdecydujesz się udostępnić 
mapę lub skanować za pomocą Lakebook, otrzymasz unikalny link, który 
możesz następnie udostępnić każdemu, komu chcesz, ale nie zostanie to 
udostępnione publicznie.


