
Hur man laddar ner appen Garmin ActiveCaptain 
 

 Ladda ner appen till telefonen från google play eller appstore 
 Öppna appen och skapa en egen användare på garmin.com, du använder din egen 

mail, och kom ihåg lösenordet 
 När användaren är skapad och du loggat in på appen kan du börja med nödvändiga 

inställningarna 
 Ladda ner djuplodnings kartan 

o Välj sjökortsdelen (i mitten av dom 3 menyalternativen i nederkanten) 
o Tryck på dom 3 strecken överst till höger 
o I följande meny väljer du Quickdraw gruppen (näst längst ner, i den svenska 

menyn) 
o Inne i kartmenyn väljer du område att ladda ner, gör det genom att trycka 

någon stans på skärmen så ett område blir markerat, justera området och 
tryck på Hämta / Ladda ner, det tar nån minut och sedan är kartan nedladdad, 
filen tar liten plats på telefonen ca 2-3 mb 
OBS för att kunna göra en nedladdning så behöver du vara ansluten till 
internet eller godkänna nedladdning genom telefonen 

 Var säker på att du har rätt enheter inställda på sjökortet, ofta är det inställt på fot 
efter nedladdning 

o Av dom 3 menyalternativen i nederkanten, välj Inställningar i stället för 
sjökort 

o Välj enheter (högst upp i den svenska menyn), justera från fot till meter om 
det behövs, välj enhet för hastighet om du vill kunna se vilken fart du färdas i. 

 För att justera färgpaletten på sjökortet 
o Välj sjökortsdelen (i mitten av dom 3 menyalternativen i nederkanten) 
o Tryck på dom 3 strecken överst till höger, välj sjökortsinställningar 
o Tryck så att rutan för ”Djupskuggor” blir markerad. 

 OBS stenpåkörning några ställen att vara speciellt observant på 
o I området nordöst om Karlsbacka, kring öarna, här finns det gott om sten som ligger 

just under ytan, även vid ett djup på 3 meter (Orange färg) så finns det stor sten som 
når upp till just under ytan.  

o Mitt i viken mot lövliden ca 1 km från land, så finns ett grund 200-300 långt, på norra 
sidan av grundet så finns stenar som når just under ytan 

o 1 km väster om Svannäs så finns ett grund som med 1 sten går just ovanför ytan, i 
blåsigt väder eller högt vatten så syns det ej 

 

 

 

 

 


