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VesselView 4 -ohjelmiston päivittäminen
Seuraavissa ohjeissa selitetään, kuinka VesselView 4 -ohjelmisto päivitetään. Tähän tarvitaan Internet-yhteys sekä
tiedonsiirtoportti, jota käytetään tiedoston siirtämiseen FAT tai FAT32 micro SD -kortille.

Uusimman ohjelmiston saaminen
1. Näytön uusin ohjelmistoversio on ladattavissa Mercuryn verkkosivuilta osoitteesta www.mercurymarine.com/

vesselview. Jotta voit määrittää, mikä ohjelmistoversio VesselView-järjestelmässä on, käynnistä VesselView-
järjestelmän virta. Kun järjestelmä käynnistyy, ohjelmistoversio näkyy näytön oikeassa alareunassa. Jos VesselView
on jo käynnistetty, valitse Settings>System>About (asetukset>järjestelmä>tietoa) nykyisen VesselView-
ohjelmistoversion näkemiseksi.
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2. Valitse VesselView 4 -tuote ja napsauta DOWNLOAD UPGRADE (lataa päivitys).
3. Tietokoneesi turvallisuusasetuksista riippuen näytössä saattaa näkyä turvallisuusvaroitus. Jatka napsauttamalla Allow

(salli).
4. Luo kiintolevyllesi kansio ja tallenna tiedosto siihen.
5. Jos näet vaihtoehdon SAVE (tallenna) tai RUN (aja), valitse SAVE ja tallenna kiintolevyllesi.

HUOMAUTUS: Tiedosto on tyypillisesti 20–40 Mt.
TÄRKEÄÄ: Jotkin selaimet saattavat muuttaa tiedostotunnuksen. Varmista, etteivät tiedostonimi ja tunnus ole
muuttuneet. Oikean tiedostonimeä seuraavan tunnuksen tulee olla .upd. Älä nimeä tiedostoa uudelleen tai muuta
tunnusta.

6. Kun tiedosto on tallennettu kiintolevylle, kopioi se 512 Mt:n tai suuremman tyhjän FAT tai FAT 32 micro SD -kortin
päähakemistoon. Aseman päähakemisto on ylin taso eikä sitä ole asetettu kansioon.

VesselView-version päivitys
Tärkeää huomata ennen päivitysprosessia ja sen aikana:
• Kukin näyttö on päivitettävä huolellisesti; käytettävissä ei ole automaattista verkkotoimintoa useiden VesselView-

näyttöjen samanaikaista päivittämistä varten.
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• Näyttöä ei saa kytkeä pois päältä eikä virtaa katkaista päivityksen aikana.
• Älä poista micro SD -korttia päivityksen aikana.
1. Varmista, että virta-avain on OFF-asennossa eikä VesselView ole päällä.

HUOMAUTUS: Joissakin asennuksissa VesselView-näyttöön kytketään virta erityisen piirin kautta virta-avainpiirin
sijasta.
TÄRKEÄÄ: VesselView on kytkettävä pois päältä vähintään 5 sekunniksi ennen ohjelmiston päivittämistä.

2. Aseta micro SD -kortti kortinlukijaporttiin siten, että se naksahtaa ja pysyy hyvin paikallaan.
3. Käännä virta-avain päälle ja varmista, että VesselView on päällä.
4. Anna järjestelmän käynnistyä. Päivitysprosessi on automaattinen.
5. Älä käännä virta-avainta tai VesselView-näyttöä pois päältä äläkä poista micro SD -korttia ohjelmiston lataamisen

aikana. Päivitysprosessiin saattaa mennä useita minuutteja.

Update in progress.
Please do not remove
the SD card or power off
during this process.
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6. Kun lataus on valmis, poista micro SD -kortti, jolloin järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen päivityksen
viimeistelemiseksi.

Update complete.
Please remove the SD card to finish.
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7. Varmista, että päivitetty ohjelmistoversio on oikea versio. Paina PAGES (sivut) -näppäintä ja käytä RIGHT (oikea) -
nuolipainiketta asetusvalikon selaamiseen. Käytä ENTER (kuittaus) -painiketta ja nuolipainikkeita järjestelmän
korostamiseen ja Tietoa-kohdan avaamiseen. Nykyinen ohjelmistoversio on näkyvissä.


	VesselView 4
	
	Sisällysluettelo

	Alkuvalmistelut
	VesselView 4 – yleiskatsaus
	Painikkeet
	Näytön kielen valinta
	Takapaneeli

	VesselView 4 -näytön sijainnit ja kuvaukset
	VesselView 4 -ohjelmiston päivittäminen
	Uusimman ohjelmiston saaminen
	VesselView-version päivitys
	Ympäristölämpötila-anturin asentaminen

	Huolto
	Näyttöruudun puhdistus
	Tallennusvälineportin puhdistus
	Reagointipainikkeet


	Alkunäytöt ja asennusohjelma
	Alkukäynnistys
	Käynnistyskuva
	Ohjattu asennusohjelma
	Tuo kokoonpano
	Moottoriasetukset
	Näyttöasetukset
	Laiteasetukset
	Yksikköjen asetukset
	Säiliöiden kokoonpano
	Nopeusasetus
	Asennusohjelman suorittaminen loppuun

	Aloitusnäytöt
	Käynnistys
	Moottori sammutettu, virta-avain ON-asennossa
	Moottori käy tyhjäkäynnillä

	Moottorivika
	Vikanavigointi

	Moottorin määräaikaishuolto
	Järjestelmän skannaus - skannausraportti
	Viestintävirheet



	Näytön yleiskatsaus ja käyttö
	Järjestelmän tilakentän toiminnot
	Datakenttien navigointi
	Datakenttien laajentaminen
	Automaattinen sykli

	Vierityspalkin toiminnot
	Vierityspalkin aktivointi ja navigointi
	Käyttäjän valitsema data-alue

	Vierityspalkkikuvakkeet
	Economy-tila
	ECO-tila
	ECO-tilan minimi- ja maksimiarvot

	ECO-tilan kierrosluku- ja ajokulmatavoitteet
	Tavoitevärit

	ECO-navigointi
	ECO-tilan virkistys
	Minimointi

	ECO-kohteiden muuttaminen
	Kohdearvojen muuttaminen


	Smart Tow -tila
	Smart Tow
	Smart Tow -tavoitteet

	Smart Tow -yleiskatsauspaneeli
	Smart Tow -tilan käyttäjän valitsema data-alue
	Navigointi
	Tallenna
	Luo mukautettu käynnistys


	Vakionopeustila
	Vakionopeus
	Vakionopeuden data-alue
	Vakiodatakentän muutos
	Vakionopeus – käyttäjän valitsema data-alue
	Vakionopeusnavigointi


	Uisteluohjaustila
	Uisteluohjaus
	Uisteluohjauksen data-alue
	Vakiodatakentän muutos
	Uistelu – käyttäjän valitsema data-alue
	Uistelunavigointi


	Automaattiohjausnäytöt
	Automaattiohjausnäyttöjen yleiskatsaus
	Automaattiohjausnäyttöjen navigointi 
	Automaattiohjauksen minimointi



	Asetukset ja kalibroinnit
	Asetusvalikon navigointi
	Valikon navigointi
	Järjestelmä
	Omat valinnat
	Alus
	SmartCraft
	Helpot linkit
	Hälytykset
	Yksiköt
	Säiliöt
	Säiliön kalibrointi – oletus
	Säiliön kalibrointi – edistynyt

	Verkko
	Ohjelmatiedosto


	Vaarahälytykset
	Varoitukset – viat ja hälytykset 
	Polttoaine tyhjenemässä -hälytys
	Syvyyshälytys





