Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning
Detta dokument beskriver nedladdning av sjökort till Androidappen
MarineNavigator som köps på Google Play Store.
Dokumentet visar hur du laddar ner och aktiverar sjökort över Sverige och
Finland. Sjökorten är i MNX rasterforamat och helt och hållet originalsjökort
från Hydrographica, svenska Sjöfartsverket och finska Sjöfartsverket.
Sjökorten får installeras på två Android-enheter på samma licens. T.ex. en
telefon och en läsplatta, med förbehåll som finns i slutanvändaravtalet. Avtalet
bifogas detta dokument.
Enkel installation DIREKT I DIN TELEFON ELLER LÄSPLATTA.
Din Android enhet måste vid nedladdningen vara ansluten till Internet via
bredband (3G eller 4G är OK) och ha möjlighet att skicka gmail.
Din Android enhet måste ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från
Google Play Store.

Du köper en licens för sjökorten på Soltekniks hemsida http://www.soltek.se
Spara ditt ordernummer från köpet av licensen. Ett tips är att skriva ut ditt
kvitto och spara så du har ordernumret på dokument.
Din enhet måste minst ha 3 Gb ledigt utrymme för installationen. Efter installationen
kommer ca halva utrymmet att frigöras.
Att tänka på: Eftersom den här installationen är begränsad till två
Androidenheter så tänk på att installera i de enheter som du verkligen kan
använda för navigation. En tablet med 10” display och inbyggd GPS, såsom
vattentäta Sony Experia tablet Z4, är ett mycket gott val. En mindre display än
7” kommer inte att göra program och sjökort rättvisa. Naturligtvis kan du
använda din Smartphone som en backup till ordinarie system men för fullt
användbar enskild navigationsenhet rekommenderar vi minst 7” - 10” display.

Komma igång:

Öppna Marine Navigator genom att trycka på ikonen på din Androidenhet.

Nedladdning av sjökort från internet tryck på meny knappen
sedan på Import

Välj knappen Sweden, Finland för att komma till nedladdningssidan.

och

Klicka på knappen ”Ladda ner” för det sjökort du köpt licens för och önskar
ladda ner.
Här har vi valt 2018 Sjök.Sverige inklusive Hydrographica.
Tiden för nedladdning kan variera beroende på filens storlek och
Internetanslutning. Filen kommer automatiskt att laddas ner i “Downloads”
katalog i din Androidenhet. Om du får avbrott vid nedladdning, så anslut igen
och fortsätt med nedladdningen.

När nedladdningen är klar öppnas ovanstående vy, tryck på den nedladdade
filen som här heter MN_SW_HG_HMN_2018.zip

Du kommer nu att se hur enskilda sjökorten laddas in ett efter ett i programmet.

När programmet avslutat importen av sjökorten, tryck på knappen
titta på sjökortslistan.

för

En liten röd låssymbol på varje sjökortsfil visar att den måste aktiveras för att
användas i Marine Navigator. Tryck på knappen i botten på skärmen ”Activate
Chart Set”.
Nu visas ett nytt fönster som frågar vilket sjökort du vill aktivera

Tryck på “MN_SW_HG_HMN_2018”
Programmet att förbereder utskick av ett mail med den kartans unika
ID nummer och bifogar en .hdx file med begäran om aktivering.

1. Sriv in ditt namn (Licenstagare)
2. Skriv in inköpsdatum
3. Skriv order ID (ordernummer, licensnummer)
4. Skicka meddelandet, tryck på knappen

(övre högra hornet)

Dessa beställningar hanteras manuellt så förvänta dig inte att svar omedelbart. Under
normal arbetstid kan det ta några timmar att få tillbaka öppningskoden. Vi sänder

tillbaka emailet till avsändarens mail adress. Var noggrann att fylla det ordernummer du
erhöll i ditt svarsmail vid köp av licens från order@soltek.se annars har vi svårt att
identifiera ditt köp.
Titta efter svarsmailet från oss som skickas från registration@soltek.se
Svaret innehåller en länk med en .hdx fil, som skapats just för din enhet och
kan bara användas i den Android enheten.

När du får tillbaka svarsmalet, klicka på den blå symbolen. Programmet söker
nu automatiskt upp ditt installerade sjökort och öppnar det för användning.
Efter omstart av din Androidenhet öppna Marine Navigator som nu kommer
att visa en översiktsbild av ditt sjökortsområde.
Du kan nu zooma in och se en översikt av alla sjökorten samt se gränserna för
alla sjökort.
Om detta inte dyker upp se manualen för inställningar av programmet. Du kan
ladda ner en svensk manual här. http://www.soltek.se/mn/help.pdf

Slutanvändarlicens .
Detta är ett avtal mellan dig (den ursprungliga köparen av dessa sjökort för Android nedladdning ) och
soltek.se . Genom att ladda ner och installera anses du ha godkänt villkoren i denna licens. Om du inte
godkänner villkoren i denna licens Aktivera inte Android sjökorten.
MarineNavigator Android App: denna app är inte vårt ansvar. Godkänn appens villkor och
användningsvillkor vid installationen av appen . soltek.se är endast ansvariga för sjökorten och har
tillfredsställande testat dem i MarineNavigator .
1. Upplysningar:
Dessa sjökort har tagits fram för Android enheter och bör inte användas för andra ändamål. De statliga
sjöfartsverken eller Hydrographica och dess licensgivare ger inga garantier eller utfästelser,
uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna produkt. Sjöfartsverken, Hydrographica eller
Lantmäteriet och dess licensgivare har inte verifierat informationen i denna produkt eller

kvalitetssäkrade det. Copyright på sjökortsbilden tillhör respektive utgivare.
2. Tillåtna ändamål:
Sjökortsbilden: Är avsedd som ett hjälpmedel vid navigering, utbildning, simulering samt planering. På
grund av den inneboende opålitlighet av icke - specialbyggda datorutrustning i en liten icke
specialbyggd miljö, Får dessa elektroniska sjökort EJ ANVÄNDAS som en fristående navigationssystem
(sole mean). Denna produkt skall alltid användas tillsammans med officiella och uppdaterade
papperssjökort och publikationer.
3. Sjökortsdata:
Du har rätt att ladda ner detta paket under det kalenderår det är köpt fram till 20 december.Därefter
kan inga nedladdningar göras för den utgåvan.
4. Uppdaterade sjökort nedladdningar:
Uppdateringar av sjökortsdata görs av oss minst två gånger, normalt 30 Januari och början av juni
under året, ny nedladdning kan göras utan kostnad av den som har licens för året.
Vi rekommenderar att användaren uppdaterar sjökorten vid varje uppdatering.
5. Upphörande av MNX installerat sjökort:
Den licens för att använda det här paketet går ut senast 20 december det år som produkten köptes.
Därefter kan produkten användas men du är inte berättigad för vidare uppdateringar Licensen kan inte
överföras mellan enheter. Vi rekommenderar uppdatering varje år för att säkerställa att alltid ha de
senaste sjökorten.
6. Immateriella rättigheter:
Alla immateriella rättigheter som ingår i denna produkt ägs av eller licensieras till www.soltek.se. Ingen
immateriell skyddsrätt ingår i produkten den är avsedd för, och får inte anses, överföras till någon
person som använder den. Det är förbjudet att kopiera, överföra eller distribuera (i elektronisk eller
pappersform) eventuella kart/sjökorts bilder eller data. Du är förbjuden att försöka dekompilera eller på
annat sätt störa något krypteringssystem, program eller innehåll installerats på en Android-enhet.
7.Acknowledgements :
Denna produkt använder data som erhållits från Sjöfartsverken i Sverige och Finland samt
Specialsjökort från Hydrographica samt kartor från Lantmäteriverket.

Tips
Skriv ut denna installationsbeskrivning så att du har tillgång till den vid
installation av sjökort och kartor
För ytterligare information kontakta:
www.soltek.se

Mail info@soltek.se
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