VesselView 7 Snabbguide
Mercury® VesselView7® har både en pekskärm och knappar för att ge dig alternativ för att använda skärmen. Se baksidan för fler tips om hur du använder motorskärmen.
Läs och ladda ned en kopia av användarmanualen på: www.mercurymarine.com/vesselview

– TRYCK för att expandera markerade data
Redigeringsbara datarutor

Hastighet

Bränsleikon

Använd Egenskaper i inställningarna för att
anpassa för din båt

Visar hastighetsdata

Visar båtens totala bränslemängd

Knappfunktioner

1 Vridreglage/knapp
– Vrid för att bläddra
– Tryck för att välja

2

Huvudskärm

– Stäng/avsluta

1

– Valda data/funktioner visas här

3 Menyknapp

– Öppnar menyer för att välja
funktioner och inställningar

3
* Se baksidan för navigeringstips

4

Systemfältet
– TRYCK för att visa systeminformation,
fel, varningar, data för underhåll och
autopilot (om tillämpligt)

4 Strömknapp

– Tryck för att öppna inställningar
för ljusstyrka och standby-läge

Ytterligare knappar

Meny
Ikon för aktiv meny
– TRYCK för att snabbt visa eller dölja
data i den anpassningsbara
datasektionen
8M0105064 swe

2 X-knapp

– Används för att bläddra bland
och välja funktioner via knappen
”SIDOR”
(Rullningslist)

– TRYCK för att öppna menyfält
– DRA – för att bläddra
bland menyalternativen

VesselView 7 Snabbguide
Läs och ladda ned en kopia av användarmanualen på: www.mercurymarine.com/vesselview

EKO-läge

Snabbväxling

Peknavigering

– Vägledning för bättre bränsleförbrukning

– TRYCK för att växla mellan data
på motorskärmen och
ytterligare funktioner

– Drar du åt vänster eller höger
när prickarna
visas
ändras dataskärm

Hur det fungerar ...
– Mål är baserade på bäst bränsleförbrukning
inom EKO-området

– Dra uppåt eller nedåt när
ikonen
visas för att visa
mer detaljerad information

EKO-område
Måltriangel och -streck

– Väljer du Automatiska cykler
kommer dataskärmar att
växlas i cykler

– Aktiv

X

Optimalt när varvtalsfälten
och trianglarna blir gröna

– Stänger aktuell skärm eller
menyalternativ

* Öppna EKO-läget för att se instruktioner på skärmen

Indikerar att ytterligare objekt är tillgängliga

Navigeringsfält
– Sidindikator (3 visas)
– Mer information finns tillgänglig
– Växlar dataskärmar i cykler
X – Stäng/avsluta

”Aktivt” val

Menyalternativ

X-PAND

EKOLÄGE

(Rullningslist)

FARTSMART TROLLINGHÅLLARE BOGSERING KONTROLL

MOTOR

GENSET

PERF

TRIM
& TAB

* Visas inte:
Temperaturer, Tryck, Tankar, Volt,
Bränsle, Färdlogg och Nav.
AUTO- INSTÄLLNINGAR – Menyalternativ varierar beroende
på installation
PILOT

