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VESSELVIEW 7 –
MONTERINGSANVISNINGER

MERK: Etter at monteringen er fullført, skal disse anvisningene oppbevares sammen med produktet for fremtidig bruk.
VIKTIG: Dette dokumentet skal være et hjelpemiddel for forhandlere, båtbyggere og servicepersonale ved montering og
service av våre produkter. Hvis du ikke har fått opplæring i anbefalte service- eller monteringsprosedyrer for disse
produktene eller lignende Mercury Marine-produkter, skal arbeidet utføres av en Mercury Marine-autorisert tekniker hos
forhandleren. Feil montering eller service av Mercury-produktet kan føre til skade på produktet eller personskader for den
som monterer eller bruker produktet.
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Ref. Antall Beskrivelse

1 1 VesselView 7

2 1 Ledningsbunt for MFD (multifunksjonsdisplay)

3 1 Lufttemperatursensor og festeanordninger

4 1 VesselView 7-adapterledning

5 1 Hurtigstartveiledning

6 1 Solskjerm

7 2 Trimrorkrage

8 1 Festeanordninger

9 1 Pakning

VesselView 7 – Montering
Tilkopling

• Forsøk aldri å kople DTS-ledningsbunter sammen eller i nettverk, skjøte dem, kople til bryter eller tappe
kildespenning eller strøm fra dem.

• Forsøk aldri å kople kommunikasjons- eller navigasjonsutstyr til DTS-ledningsbunten andre steder enn på det
spesifiserte tilkoplingspunktet.

• Bruk alltid en egnet strømkildeforbindelse, for eksempel et sikringspanel eller en fordelingsboks, når det monteres
utstyr på båten.

• Forsøk aldri å kople utstyr direkte inn på én av de elektriske DTS-ledningsbuntene for å få tilgang til strøm.
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!  ADVARSEL
Skjøting eller bruk av sondespiss vil skade ledningsisolasjonen slik at vann kan komme inn i ledningsnettet.
Vanninntrengning kan føre til ledningssvikt og tap av gass- og girkontroll. For å unngå faren for alvorlig personskade
eller død fordi du mister kontrollen over båten, skal du aldri skjøte eller skjære i ledningsisolasjonen på DTS-systemet.

Ledningstilkopling for elektrisk båtutstyr
!  ADVARSEL

Store spenningsfall kan skade DTS-systemet og føre til alvorlig personskade eller død dersom du mister kontrollen
over gass eller gir. Du skal ikke kople elektrisk utstyr til DTS-systemets 12-voltskrets eller tenningsbryterkrets.

VIKTIG: Kople ikke båtutstyr til tenningsbryteren. Bruk en separat bryterkontrollert 12-voltskilde ved tilkopling av
båtutstyr.
VIKTIG: DTS-systemet krever en stabil 12-voltskilde. Skjøting eller tilkopling av utstyr til DTS-systemets 12-voltskrets
eller tenningsbryterkrets (fiolette, fiolette/hvite eller røde ledninger) kan føre til at sikringen går eller kretsen overbelastes,
noe som kan resultere i midlertidig eller varig driftsbrudd.

Elektromagnetisk interferens

1.5 m (5 ft)

2 m (6.5 ft)

1 m (3.3 ft)

56020

Minimumsavstand fra VesselView

Retningslinjer for ledningstilkopling
• Finn et egnet løp for ledningene frem til tilkoplingspunktet.
• Sørg for at det ikke finnes skarpe kanter o.l. som kan skade ledningene der de skal gå.
• Sørg for at ledningene festes og støttes opp med klemmer eller kabelbånd med et mellomrom på 45,8 cm (18 in.)

langs hele strekningen. Det skal alltid være en klemme eller et kabelbånd ikke mer enn 25,4 cm (10 in.) fra
tilkoplingspunktet i et DTS-system.

• Sørg for at alle forbindelser er stramme. Forsegl alle ubrukte konnektorer med værdeksler.
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Tilkopling og klaring

a - SmartCraft-tilkopling
b - Strøm
c - Videoinngang
d - SIMNET/ NMEA 2000
e - Nettverk
f - Ikke mindre enn 101,6 mm (4,00 in.)
g - Ikke mer enn 50,8 mm (2,00 in.)

Monteringssted
Vær nøye med å velge monteringssted før du borer eller sager. VesselView må monteres slik at brukeren kan betjene
kontrollene og se skjermen tydelig. Skjermen har høy kontrast og antireflekterende egenskaper som gjør det mulig å
avlese skjermen i direkte sollys. For best resultater skal skjermen monteres slik at den ikke utsettes for direkte sol, på et
sted der det er minimalt med refleksjoner fra vinduer eller gjenstander som kaster gjenskinn.
Kontroller at det ikke finnes skjulte elektriske ledninger eller andre deler bak panelet før du sager.
Ikke monter enheten på et sted der den kan brukes som håndtak, utsettes for nedsenking i vann eller forstyrre
betjeningen av båten.
Påse at det er tilstrekkelig klaring til å kople til alle aktuelle kabler.
Når du bestemmer monteringssted, må du huske at det er viktig med god ventilering. Dårlig ventilering kan føre til
overoppheting av skjermen.

–15 to +55 °C
(+5 to 131 °F)

56309

NMEA 2K NETWORKVIDEO INPOWERSMARTCRAFT

g

f

a b c d e

56080
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Disse monteringsanvisningene er utarbeidet for ledningsbuntene som medfølger VesselView. Det er mulig at
vinkelledningskoplingen (90°) gjør at VesselView ikke kan monteres på instrumentpaneler som er tykkere enn den
oppgitte dimensjonen. Rett kopling med delenr. 8M0075080 må bestilles når instrumentpanelet er tykkere enn den
spesifiserte maksimumstykkelsen.

56314

Rett kopling (ekstrautstyr)

1. Påse at det er tilstrekkelig klaring for tilkopling av VesselView-ledningene.
2. Fest boremalen til monteringsflaten med tape.
3. Bor fire monteringshull på 4,5 mm (#16-bor) ved bruk av gjengede skruer og muttere med skiver.
4. Bor fire monteringshull på 3,5 mm (#29-bor) ved bruk av panhode-skruer.
5. Bruk et bor i egnet størrelse eller en hullsag for å skjære ut de fire 25,4 mm (1 in.) hjørnene på det grå området på

malen.
6. Fjern det resterende grå området med en sag eller lignende verktøy.
7. Bruk en fil for å slipe ned skarpe kanter.
8. Kontroller at VesselView passer inn i åpningen. Fjern materiale fra åpningen hvis det finnes hindringer.
9. Fjern beskyttelsespapiret fra pakningens klebende side, og sett den på VesselViews monteringsflate.
10. Kople til alle ledningene bak på enheten før du setter den inn i åpningen.
11. Fest enheten med festeanordningene.
12. Monter øvre og nedre festekrage.

56227

Montere trimrorkrage
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VesselView 7 – SmartCraft-ledningsbunt

a - SmartCraft-nettverkskopling
b - Strømtilkopling
c - SmartCraft-konnektor
d - Strømkabelkonnektor
e - System Link, babord/midtre
f - Lufttemperatursensor
g - System Link, styrbord/midtre
h - Horn
i - System Link, babord
j - System Link, styrbord
k - Koplingsboks

En ledningsbunt som kun leder strøm, er tilgjengelig som ekstrautstyr. Denne ledningsbunten (ekstrautstyr) brukes når
flere VesselView MFD-enheter er montert.

NMEA 2K NETWORKVIDEO INPOWERSMARTCRAFT

56081
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VesselViews NMEA 2K-koplinger (ekstrautstyr)

a - Klemmeresistor på 120 ohm
b - GPS
c - Sjøkartplotter
d - NMEA 2K 3A-strømforsyning

med sikringer
e - Strømbuss
f - VesselView

56085
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Oversikt over knapper
Betjeningsorganer foran

a - Berøringsskjerm
b - MERKE–MENY-tast
c - STBY–AUTO-tast
d - Exit-tast (Avslutt)
e - Dreieknott (trykk for Enter-funksjon)
f - GÅ TIL–SIDER-tast
g - ZOOM INN/UT–MOB (mann overbord)
h - Strøm–lysstyrke
i - Kortleserluke

Bruk av betjeningsorganer foran
Berøringsskjerm: Skjermen på VesselView 7 har flere områder som er berøringssensitive. Disse kan betjenes med en
berøring eller med en vertikal eller horisontal sveipebevegelse.
MERKE–MENY: MERKE–MENY har to funksjoner, avhengig av hvilken skjermmodus som er aktiv. Trykk på MERKE–
MENY-tasten når kartplotteren vises for å få tilgang til kurspunkter og andre funksjoner. Trykk på tasten når SmartCraft-
informasjonen vises for å åpne rullefeltet.
STBY–AUTO: Lar brukeren deaktivere (standby) eller aktivere Navico® -systemene.
Exit (Avslutt): Lukker en meny og fjerner markøren fra skjermen.
Dreieknott: Brukes til å navigere i menyer og zoome inn på kart. Kan benyttes for å bekrefte et valg.
GÅ TIL–SIDER: Trykk kort for å vise startpanelsidene. Trykk flere ganger for å bla gjennom startsidemenyene. Trykk
lenge for å vise GÅ TIL-menyalternativene.
INN UT–MOB: Zoometaster for ulike NMEA-stammekomponenter. Trykk på INN- og UT-tastene samtidig for å merke av
fartøyets posisjon med et "mann overbord"-ikon (MOB) (hvis ekstrautstyr er montert).
Strøm–lysstyrke: Trykk én gang for å gå til Power-modus, endre enhetens bakgrunnsbelysning eller gå til nattmodus.
Kortleser: Ved bruk av denne kan VesselView-programvaren oppgraderes, navigasjonskart kan lastes opp og
kurspunkter og innstillinger kan lagres.

Oppsettveiviser
VIKTIG: Ikke prøv å forsere innhentingen av fartøys- og motordata i VesselView ved å trykke på noen av knappene mens
systemet starter opp. Første gang VesselView startes opp, eller etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil det ta
systemet noen sekunder å fullføre oppstartsprosessen.

a

b

c d

e

f
g

h

i
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Oppsettsveiviseren for VesselView tar deg gjennom de første trinnene i konfigureringen av VesselView.
Oppsettveiviseren kan åpnes når som helst via INNSTILLINGER-ikonet i rullefeltmenyen. Trykk på rullefeltpilen og sveip
til Innstillinger-ikonet. Start oppsettsveiviseren ved å gå til Settings (Innstillinger) / System / Setup Wizard
(Oppsettsveiviser). Trykk på Next (neste) for å fortsette.

56740

Importere en konfigurasjon
Importer en eksisterende fartøystilpasning ved å sette inn et mikro-SD-kort med konfigurasjonsfilen, og velg filen i
rullemenyen. Hvis du ikke har en importfil, skal du trykke på Next (Neste) for å fortsette.

56741

Motoroppsett
1. På Engine Setup-skjermbildet bruker du dreieknotten eller trykker på menyfeltene for å velge det riktige alternativet.
2. Fullfør valgene på Engine Setup-skjermbildet.

a - Motortypemeny
b - Motormodellmeny
c - Trykk på Next (neste) for å fortsette

56742

a

b
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3. Åpne og velg det aktuelle alternativet i de andre menyfeltene på Engine Setup-skjermbildet. Når alle valgene er gjort,
trykker du på Next (Neste) for å fortsette.

a - Felt for valg av motormodell

a - Valgfelt for styrespak
b - Felt for antall motorer

Displayoppsett
Velg motorene som skal vises av denne VesselView-enheten i henhold til antall motorer som angis på Engine Setup-
skjermbildet. Du kan velge opptil fire motorer.

a - Motorer valgt for visning
b - Trykk på Next (neste) for å fortsette

56743

a

56745

a

b

56746

a
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Enhetsoppsett
På Device Setup-skjermbildet bruker du dreieknotten eller trykker på menyfeltene for å velge de riktige alternativene. Når
flere VesselView-enheter benyttes, må unike numre tilordnes hver enhet, for å unngå dataproblemer. Rorstasjonsnumre
skal samsvare med plasseringen av den enkelte VesselView-enheten. Trykk på Next (neste) for å fortsette.

a - Valgfelt for Vesselview
b - Valgfelt for rorstasjon

Oppsett av måleenheter
Velg måleenheter for data som VesselView skal vise på skjermen: hastighet, avstand og volumer. Måleenhetene kan
endres senere.

a - Valgfelt for måleenheter

Tankkonfigurasjon
Velg antall drivstofftanker på fartøyet i nedtrekksfeltet. Trykk på Next (neste) for å fortsette.

a - Valgfelt for antall tanker

56747

a

b

56748

a

56749

a
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Bruk dreieknotten eller trykk på menyfeltene for å velge Tank source (tankkilde), Tank type (tanktype) og Tank capacity
(tankkapasitet). Bruk tastaturet på skjermen for å angi kapasiteten. Når du har angitt tankkapasiteten, trykk på OK for å
lukke tastaturet.

a - Felt for valg av tankplassering
b - Felt for valg av tanktype
c - Felt for tankkapasitet

a - Felt for tankkapasitet
b - Tastatur på skjermen
c - Trykk på Next (neste) for å fortsette

Tanknavnet fylles inn i Name (navn)-feltet. Navnet på tanken kan endres ved å trykke i feltet og bruke tastaturet på
skjermen for å tilpasse tanknavnet.

a - Felt for navn på tank

56750

a

b

c

56751

a b

56752

a
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a - Oppføring av tanknavn
b - Trykk på Enter for å fullføre oppføringen.

Avhengig av antall tanker som ble angitt under konfigurasjonen, vil skjermen gå tilbake til Tank source (tankkilde)-
skjermbildet. Alle menyfeltene må fylles ut med aktuell informasjon for alle ytterligere tanker. Når alle menyfeltene er fylt
ut, trykker du på Next (neste) for å fortsette.
En drivstoffkapasitetsskjerm viser hele kapasiteten basert på inndataene.

a - Felt for drivstoffkapasitet
b - Trykk på Next (neste) for å fortsette

Hatighetsoppsett
På skjermbildet Speed Setup (hastighetsoppsett) finnes det tre alternativer for hvordan VesselView skal hente
hastighetsinformasjon. Hvis fartøyet er utstyrt med GPS, vil nedtrekksmenyen vise tilgjengelige enheter. Hvis fartøyet er
utstyrt med en pitotsensor, vil dette alternativet være valgt. Hvis fartøyet er utstyrt med et skovlhjul, vil dette alternativet
vises. Når hastighetskilden er valgt, trykker du på Next (neste) for å fortsette.

a - Felt for GPS-kilde
b - Felt for pitotkilde
c - Felt for skovlhjulskilde

56753

b

a

56756

a

56757

a

c

b



VESSELVIEW 7 – MONTERINGSANVISNINGER

90-8M0105024  NOVEMBER  2014 Side   13 / 22

Hvis pitotkilden ble valgt, vises skermen Pitot Speed Sensor (pitothastighetssensor). Bruk Pitot Sensor Type-
nedtrekksmenyen til å velge riktig alternativ. De fleste motorer benytter en pitot på 100 psi. Produkter fra Mercury Racing
benytter en pitot på 200 psi. Når valget er utført, trykker du på Next (neste) for å fortsette.

a - Felt for pitottrykk

Hvis skovlhjulkilden ble valgt, vises skjermbildet Paddle Wheel Sensor (skovlhjulsensor). Bruk Paddle Wheel Sensor-
nedtrekksmenyen til å velge riktig alternativ. Når valget er utført, trykker du på Next (neste) for å fortsette.

a - Felt for skovlhjulsensortype

Fullføre oppsettsveiviseren
Trykk på Finish (fullfør) for å fullføre oppsettveiviseren på VesselView. Slå ikke av enheten før skjermbildet Finish (fullfør)
skifter til skjermbildet for fartøysaktiviteter.

56760

56758

a

56759

a
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Oppsett av datakilde
VesselView vil be om å konfigurere registrerbare datakilder. Trykk på OK for å fortsette.

56761

Slå på alle produkter og slå på alle motorer for å påse at alle datagenererende kilder kan registreres. Trykk på Start for å
begynne prosessen.

56762

56763
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Trykk på Close (lukk) når automatiske valg er fullført.

a - Knappen Close (lukk)

VesselView viser System-skjermbildet. Systemer som drives innenfor etablerte parametere, vises i grønt.

56765

Trykk på System OK for å vise motortimer.

56766

56764
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Innstillingsmenyer
Innstillingene kan endres når som helst ved å bruke innstillingsmenyen. Du kan navigere i alle nedtrekks- og
undermenyer ved å trykke på skjermen eller ved å bruke dreieknotten. Innstillingsmenyene kan åpnes ved hjelp av
rullefeltet nederst til høyre på skjermen.

56836

1. Systemmeny

56772

2. Fartøysmeny

56773
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3. Motormeny

56775

4. EasyLink-meny

56776

5. Menyen Preferanser

56777
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6. Alarmmeny

56778

7. Tilpasningsfilmeny

56779

Slik oppdaterer du VesselView 7-programvaren
De følgende anvisningene forklarer hvordan du oppgraderer VesselView 7-programvaren. Du trenger Internett-tilgang og
i tillegg en kommunikasjonsport for overføring av filen til et FAT- eller FAT32-mikro-SD-kort.

Sikkerhetskopier kurspunkter, ruter og kurser
Selv om kurspunkter, ruter og kurser ikke skal være berørt, anbefales det at du sikkerhetskopierer disse før du iverksetter
oppgraderingen. Sikkerhetskopieringen kopierer alle kurspunkter, ruter og kurser til et mikro-SD-kort. Kortet kan være det
samme som oppgraderingsfilene er lagret på. Kortet må ha stor nok lagringskapasitet til å lagre all informasjonen du
ønsker å kopiere.
1. Vri tenningsnøkkelen til påstillingen, og kontroller at VesselView er på.
2. Sett mikro-SD-kortet helt inn i kortlesersporet, til det smekker på plass.
3. Trykk på knappen PAGES (sider) under dreieknotten.
4. Velg Tools (verktøy) og deretter Files (filer).
5. Velg Waypoints (kurspunkter), Routes (ruter) og Tracks (kurser).

52711 
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6. Velg ønsket filformat, og trykk på Export (eksporter).
7. Velg mikro-SD-kortet som mål, og velg OK.

52713

8. Gi sikkerhetskopifilen navn ved bruk av tastaturet på skjermen, og trykk på Enter.

Skaffe den nyeste programvaren
1. Den nyeste programvaren for skjermen er tilgjengelig på nettet for generell nedlasting på Mercurys nettsted:

www.mercurymarine.com/vesselview. Slå på VesselView for å finne ut hvilken VesselView-programvareversjon du
har. Mens systemet slår seg på vil skjermen vise programvareversjonen nederst i høyre hjørne. Hvis VesselView
allerede er slått på, skal du velge Settings (innstillinger)>System>About (om) for å se den nåværende versjonen av
VesselView-programvaren.

2.043.301

MERCURY MARINE

55829

56944

2. Velg VesselView 7-produktet og klikk på DOWNLOAD UPGRADE (Last ned oppgradering).
3. Avhengig av datamaskinens sikkerhetsinnstillinger, kan det hende den viser en sikkerhetsadvarsel. Klikk på "Allow"

(Tillat) for å fortsette.
4. Opprett en mappe på harddisken, og lagre filen der.
5. Hvis du får spørsmålet "SAVE or RUN" (Lagre eller kjør), velger du SAVE (Lagre) og lagrer filen på harddisken.

MERK: Filen er vanligvis på 70-100 MB.
VIKTIG: Enkelte nettlesere kan endre filendelsen. Kontroller at filnavnet og filettendelsen ikke er endret. Det riktige
filendelsen etter filnavnet skal være .upd. Ikke gi filen nytt navn eller endre filettendelsen.

6. Etter at filen er lagret til harddisken skal du kopiere filen til rotkatalogen på et tomt FAT- eller FAT 32-mikro-SD-kort
med kapasitet på 512 MB eller mer. Rotkatalogen er stasjonens toppnivå. Filen er ikke lagret i en mappe.

Oppgradere VesselView
Viktige hensyn før og under oppgraderingsprosessen:
• Har du sikkerhetskopiert kurspunkter, ruter og kurser?
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• Hvert display må oppgraderes separat. Det finnes ingen automatisk nettverksfunksjon for samtidig oppgradering av
flere VesselView-enheter.

• Ikke slå av displayet eller strømtilførselen mens oppgraderingsprosessen pågår.
• Ikke fjern mikro-SD-kortet mens oppgraderingsprosessen pågår.
1. Påse at tenningsnøkkelen er i avstillingen og at VesselView ikke er slått på.

MERK: På enkelte installasjoner kan VesselView slås på med en dedikert krets i stedet for med kretsens
tenningsnøkkel.
VIKTIG: VesselView må slås av minst 30 sekunder før programvaren oppgraderes.

2. Sett mikro-SD-kortet helt inn i kortlesersporet, til det smekker på plass.
3. Vri tenningsnøkkelen til påstillingen, og kontroller at VesselView er på.
4. La systemet startes opp. Skjermen vil be deg bekrefte om du ønsker å oppgradere eller avbryte.
5. Bruk dreieknotten for å utheve oppgraderingsfilen, og trykk på knotten for å bekrefte.

Select update to run

0: Cancel (Do not run updater)

56565

*1: VesselView 7-X.0.XX.XXX-XXXXX

6. Ikke vri tenningsnøkkelen til avstillingen, slå av VesselView eller fjern mikro-SD-kortet mens programvaren lastes
opp. Det kan ta flere minutter å fullføre oppgraderingsprosessen.

Installing update. Please wait...
Do not turn off during update,
as this may damage your device.

56562

7. Når opplastingen er fullført, tar du ut mikro-SD-kortet. Systemet startes automatisk på nytt for å fullføre
oppgraderingen.

Update complete.
Please remove the SD card to finish.

56563

8. Kontroller at den oppgraderte programvareversjonen er riktig versjon. Trykk på Gå til-knappen, trykk på Settings
(innstillinger), velg Systems (systemer) og vri knotten til About (om). Trykk på knotten for å bekrefte. Den gjeldende
programvareversjonen vises. Hvis du slår av fartøyet i 30 sekunder og deretter på igjen, vil dette også vise
programvareversjonen nederst i høyre hjørne av det første oppstartsskjermbildet.

Kalibrering av berøringsskjerm
1. Slå av enheten.
2. Trykk og hold nede MENY-tasten, og slå deretter på enheten.
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3. Hold MENY-tasten nede under påslåingen, helt til kalibreringsskjermbildet vises (ca. 15 sekunder).

56947

TSLIB calibration utility
Touch crosshair to calibrate

Kalibreringsskjermbildet

4. Trykk på trådkorset som vises på skjermen for å utføre en nipunktskalibrering.
5. Når enheten er kalibrert, vil enheten vise det vanlige programskjermbildet.
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Parts, Mercury Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Quicksilver, SeaCore, Skyhook,
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