
Findveji Lilleheden til din Smartphone 

App’s og priser 

Priser 
IPAD: KMLmapHD koster 25 kroner  

Iphone: KMLmap koster 19 kroner 

Android: KMLZ to Earth koster ikke noget. 

Download af app. 

Iphone 
 Gå ind i App Store 

 Søg efter ”KML Map” af mark carlotto. 

 Installer og betal. 

IPAD 
 Gå ind i App Store 

 Søg efter ”KML Map HD” af mark carlotto. 

 Installer og betal. 

Android 
 Gå ind i Play Butik 

 Søg efter  ”KMLZ ” 

 Installer KMLZ to Earth  

Hent findveji Lilleheden kortfil. 
 I din browser, gå ind på www.ok-vendelboerne.dk/kmz/findvejililleheden.zip 

 Åbn zip-filen 

 Extract (pakud) til en folder på din pc, f.eks. på skrivebordet 

 Nu ligger filen på den folder, du har valgt 

 Følg anvisningerne i ”Installation af kortfiler” 

Installation af kortfiler 

Iphone og Ipad 
 Kobl til PC med USB 

 Åbn Itunes 

http://www.ok-vendelboerne.dk/kmz/findvejililleheden.zip


 I venstremenuen, marker din iphone/ipad 

 Tryk på ”Programmer ” og scroll helt ned. 

 Marker ” KML Maps HD/KMLmap” og tryk på ”Tilføj” 

 Find folderen med Lillehedenkortet på din pc. 

 Overfør filen 

Android 
 Tilslut telefonen med USB 

 Du har nu fuld adgang til filsystemet på din telefon 

 Find Lilleheden-kortet på din pc, og kopier dem til din android i folderen ”kmlz” 

Brug af applikationerne 

Ipad 
 Start KMLmapHD 

 Du får nu et skærmbillede, hvor du kan se et oversigtskort med din nuværende position 

 Tryk på LOAD 

 Markér Lillehedenkortet 

 Tryk på OK 

 Du får nu vist et kort, som er placeret gps-ret 

 Du kan med fingrene zoome ind og ud af kortet 

 Bemærk, at gps’en blev slået fra, da du indlæste kortet. I nederste højre hjørne finder du en knap, 

hvor der står ”off”.  Tryk på den, og gps er aktiveret igen. Du er nu tilbage ved din egen position. 

Hvis du bevæger dig ind i kortet, vil din position blive gengivet nøjagtigt i forhold til kortet 

(Nøjagtigheden er altid afhængig af satellitternes aktuelle placering) 

 Med LAYER-knappen nederst til venstre, kan du skifte layer og installere endnu et kort. 

 Hvis du har fået for mange kort installeret, så tryk på REMOVE i det aktuelle Layer og fjern kortet. 

Iphone 
 Samme som ipad, men mindre skærmstørrelse 

Android 
 Kræver at du har google Earth installeret. 

 Åbn KMLZ to Earth 

 Tryk på Lilleheden-kortet 

 App’en spørger om du vil åbne eller sende filen. Vælg Earth 

 Programmet pakker filen ud, og åbner Earth. 

 Du kan nu: 

o Manuelt zoome ind på det område, som kortet dækker 

o Eller trykke på menuknappen (nederst til venstre) og vælg min placering. Så kommer du lidt 

tættere på Danmark, og kan finde frem til kortet. Hvis du er i kortets område, vil lande i 

kortet. 


