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Scherm met suggesties voor veilig varen
Telkens als VesselView wordt ingeschakeld nadat 30 seconden of langer is uitgeschakeld, verschijnt er een scherm met
advies over veilig varen voor de bestuurder. Druk op de knop Accept (Aanvaarden) om verder te gaan.

61413

Updaten van de VesselView-software
Er zijn twee manieren om de VesselView-software te updaten.

Automatische zoekactie via wifi
De VesselView 502 heeft een wifimodule en Bluetooth-connectiviteit. Wanneer de unit wordt aangezet, zoekt hij met
tussenpozen op internet om te zien of er op de website van Mercury Marine misschien een updatebestand beschikbaar is.
Als er een update beschikbaar is, verschijnt er een bericht op het scherm en wordt de bestuurder gevraagd of deze de
update wil aanvaarden.
De VesselView 702 heeft internetconnectiviteit maar moet binnen het bereik van een wifi hotspot zijn, of er moet een
mobiel apparaat als wifi hotspot worden ingesteld zodat op het internet kan worden gezocht naar eventuele beschikbaar
updates op de website van Mercury Marine. Als er een update wordt gedetecteerd, wordt de bestuurder via een
schermprompt begeleid bij de updateprocedure.

Gebruik van de Micro SD-kaart
Hieronder wordt uitgelegd hoe u de VesselView-software kunt updaten. Om het bestand met een nieuwe versie van de
website van Mercury te downloaden hebt u toegang tot internet nodig. Daarnaast moet het bestand kunnen worden
overgezet op een FAT of FAT 32 micro-SD-kaart.
1. Draai de contactsleutel naar aan en controleer of de VesselView aan staat.
2. Steek de micro-SD-kaart helemaal in de poort voor de micro-SD-kaart op de VesselView totdat hij vastklikt.
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3. Druk op de tab HOME boven aan het scherm om het Home-scherm te openen.

61450

4. Veeg op het Home-scherm het linkervenster naar het pictogram Bestanden.

61451

5. Selecteer My Files (Mijn bestanden) uit de weergegeven opties.

61453
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6. Selecteer het bestand dat u van de website van Mercury hebt gedownload. Het in de volgende afbeelding getoonde
bestand is slechts een voorbeeld, en toont niet de naam van het bestand dat u daadwerkelijk zult selecteren.

61455

7. Selecteer de optie Upgrade (Upgraden) in het venster Details.

61456
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8. Selecteer OK in het venster Upgrade This Display (Deze display upgraden). VesselView geeft een voortgangsbalk
weer waarop u kunt zien hoe ver de upgrade is gevorderd. Zet de display niet uit tijdens deze stap van het upgraden.
VesselView toont nu kort een herstartscherm. Nadat VesselView weer is opgestart, kan het worden gebruikt met de
bijgewerkte software.

61458

Ophalen van de meest recente software
1. De nieuwste software voor de VesselView en de Link Module kan algemeen online worden gedownload op de website

van Mercury: https://www.mercurymarine.com. Zet de VesselView aan om te bepalen welke softwareversie op uw
VesselView is geïnstalleerd. Als VesselView al is ingeschakeld, swipet u van buiten het touchscreen omlaag naar het
touchscreen om het menu Systeem Controls (Bedieningselementen systeem) te openen. Selecteer Settings
(Instellingen) >System (Systeem)>About (Info) om de huidige versie van de VesselView-software te zien.

61469

https://www.mercurymarine.com
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61470

61471

2. Selecteer het VesselView-product en klik op Download VesselView Update (VesselView-update downloaden).
3. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen op uw computer kan er een veiligheidswaarschuwing verschijnen. Klik op

Allow (toestaan) om door te gaan.
4. Maak een map op uw vaste schijf en sla het bestand in die map op.
5. Selecteer SAVE (Opslaan) als u wordt gevraagd of u wilt SAVE (Opslaan) of RUN (Uitvoeren) en sla het bestand op

uw vaste schijf op.
NB: Het bestand heeft gewoonlijk een omvang van 80-90 MB.
BELANGRIJK: Sommige browsers zullen de bestandsuitbreiding wijzigen. Controleer of de bestandsnaam en de
extensie niet gewijzigd zijn. De correcte extensie na de bestandsnaam moet .upd zijn. U mag het bestand geen andere
naam geven en de bestandsuitbreiding niet wijzigen.

6. Nadat het bestand op de harde schijf is opgeslagen, kopieert u het bestand naar de root van een lege micro-SD-kaart
met FAT- of FAT 32-systeem van ten minste 512 MB. De root is het hoogste niveau op de kaart, het bestand komt dan
niet in een map te staan.

Updaten van de software voor de VesselView Link Module
De VesselView Link Module kan via de VesselView-unit bijgewerkt worden. Software-updates voor de VesselView Link
Module staan op de website van Mercury, op het scherm waar ook de software-updates voor VesselView zijn geplaatst. Zie
de paragraaf Updaten van de VesselView-software.
Hieronder wordt uitgelegd hoe u de VesselView-software kunt updaten. Om het bestand met een nieuwe versie van de
website van Mercury te downloaden hebt u toegang tot internet nodig. Daarnaast moet het bestand kunnen worden
overgezet op een FAT of FAT 32 micro-SD-kaart.
NB: Het bestand heeft gewoonlijk een omvang van 30 MB.
1. Draai de contactsleutel naar aan en controleer of de VesselView aan staat.
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2. Steek de micro-SD-kaart helemaal in de poort voor de micro-SD-kaart op de VesselView Link Module totdat hij
vastklikt.

a - Aansluiting NMEA 2K
b - Aansluiting SmartCraft/voeding
c - Poort voor Micro SD-kaart

3. Druk op de tab HOME boven aan het scherm om het Home-scherm te openen. Navigeer naar de optie Settings
(Instellingen) in het linkervenster. Kies de optie Network (Netwerk). Selecteer vervolgens Device List
(Instrumentenlijst).

61459

a

b

c

61828
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4. Selecteer de VesselView Link Module uit de lijst van beschikbare instrumenten. De volgende afbeelding dient slechts
als voorbeeld: het kan zijn dat uw VesselView Link Module als Single (Enkel) voor een toepassing met enkele motor
wordt weergegeven.

61460

5. Kies de optie Configure (Configureren).

61461

6. Controleer of de SD-kaart goed in de VesselView Link Module is gestoken en selecteer de optie Yes (Ja).

61463
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7. Selecteer de optie Upgrade (Upgraden) in het venster Device Configuration (Configuratie instrument).

61840

8. VesselView geeft een voortgangsbalk weer waarop u kunt zien hoe ver de upgrade van de VesselView Link Module is
gevorderd. Zet de display niet uit tijdens deze stap van het upgraden.

61465


