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Hur får jag svenska sjökort i min iPad, iPhone/iPod Touch? 

 
Grattis till ditt köp av iPad, iPhone/iPod Touch. För att hantera svenska sjökort i Din 

iPad, iPhone/iPod behöver du köpa programvaran iNavX och sedan kan du ladda ner 

sjökorten via Internet från sidan www.x-traverse.com 

Alla svenska och finska sjökort samt Hydrographicas finns för nedladdning som. Sjökorten 

laddas ner på enhetens hårddisk och du behöver inte vara uppkopplad till Internet vid 

användning av sjökorten.  

Gör så här: 

 Anslut din iPad, iPone/iPod Touch via kabel till din dator som skall vara uppkopplad 

till Internet. 

 Programmet iTunes måste vara installerat på din dator. 

 Programmet iTunes öppnas automatiskt och här kan du söka efter 

navigationsprogrammet iNavX. Gå först till iTunes store och skriv sedan in inavx i 

sökrutan upp till höger (inringat), tryck sedan på texten ”inavx marine navigation”. 

 

 
 

 Då öppnas ett nytt fönster som ser ut som nedan: 
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 Köp programmet iNavX Marine Navigation och installera det på din enhet. 

 Efter installation på din enhet tryck på ikonen för iNavX och välj ”lägg till flera 

sjökort till menyn”. 

 Bläddra ner till SOLTEKNIK Swedish Marine, Finland Marine eller Hydrographica 

och ställ reglaget på 1. 

 Tryck sedan på spara. 

 Välj sedan menyn Inställning och i nästa meny X-Traverse konto 

 Tryck vidare beställ på www. x-traverse.com 

 

Du har nu kommit till sidan för beställning av: 

 Själva kontot, som kan användas för nedladdningen av kartor och sjökort, eller 

överföring av annan data såsom brytpunkter, färdspår eller rutter.  Markera framför 

”X-Traverse Data 12-Mouth Account”. Kostnaden för kontot är 10 dollar för ett år. 

 Beställning av sjökort och kartor görs från den lista som presenteras. Exepelvis är 

priset på alla svenska sjökort är 99 US dollar. Bocka för ”Swedish Marine Charts”. 

 

 Gå först upp lägst upp och fyll i fullständigt namn (Full Name) och sedan din 

Mailadress.   

 

 Bläddra nu ner till Country och välj Sweden. Gå vidare och välj ett Password och 

skriv ytterligare en gång Password. (notera ditt password, detta kommer du att behöva 

flera gånger). 

 

 Skriv sedan in de säkerhetstecken som presenteras. 

 

 Läs gärna igenom Terms of Use samt Privacy Policy. 

 

 När du läst igenom och godkänner Terms of Use, tryck sedan på Sign up för att 

genomföra köpet. Vill du avsluta utan att genomföra köpet tryck på Cancel. 

 

 

Efter avslutad betalning med ditt kreditkort kan du nu ladda ner vilka sjökort du vill. 
Köpet är för en enskild användare och innefattar två aktiveringar: Du kan alltså 
använda nedladdningen i två enskilda enheter som brukas av dig. 
Du har nu tillgång till svenska, finska eller Hydrographicas sjökort i två enheter. 
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Det kan antingen vara två Fugawi installationer i PC dator, två iNavX enheter i iPad 
iPhone/iPod Touch eller i en Fugawi enhet i PC och en iNavX installation i iPad, 
iPhone/iPod Touch. 
 
Nedladdningen av sjökorten kan du göra hur många gånger som helst under det 
kalenderår du köpt sjökorten, på de två enheter som du aktiverat tjänsten på. 
 
Hur du hanterar programmet iNavX kan du hitta här 
http://www.inavx.net/help/index.htm 

 


