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Skjerm med anbefalinger for sikker båtbruk
Hver gang VesselView slås på etter å ha vært fullstendig avslått i mer enn 30 sekunder, vises en skjerm med anbefalinger
for sikker båtbruk for føreren. Trykk på knappen Accept (godta) for å fortsette.

61413

Slik oppdaterer du VesselView-programvaren
VesselView-programvaren kan oppdateres på to måter.

Automatisk Wi-Fi-avspørring
VesselView 502 er utstyrt med Wi-Fi-modul og Bluetooth-funksjonalitet. Når enheten er slått på, vil den fra tid til annen
avspørre Internett for å se om en oppdateringsfil er tilgjengelig fra Mercury Marine-nettstedet. Det vises en skjermmelding
der du kan bekrefte oppdateringer, som vil be brukeren godta og kjøre en evt. oppdatering.
VesselView 702 kan koples til Internett, men må være innenfor området til en Wi-Fi-sender eller en mobil enhet som er
oppsatt som Wi-Fi-sender, for å avspørre via Internett om det finnes oppdateringer på Mercury Marine-nettstedet. Hvis
systemet finner en oppdatering, vil en skjermdialog veilede brukeren gjennom oppdateringsprosessen.

Bruke mikro-SD-kortet
De følgende anvisningene forklarer hvordan du oppgraderer VesselView-programvaren. For å kunne laste ned
versjonsoppdateringsfilen fra Mercury-nettstedet må du være tilkoplet Internett. Du må også kunne overføre
oppdateringsfilen til et FAT eller FAT32 mikro-SD-kort.
1. Vri tenningsnøkkelen til påstillingen, og kontroller at VesselView er på.
2. Sett mikro-SD-kortet helt inn i kortlesersporet på VesselView, til det smekker på plass.
3. Trykk på fanen HOME (hjem) øverst i skjermen for å vise hovedstartskjermen.

61450
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4. I hovedstartskjermen sveiper du venstre side av vinduet mot ikonet Files (filer).

61451

5. Velg My files (mine filer) fra de viste alternativene.

61453

6. Velg filen som ble lastet ned fra Mercury-nettstedet. Filen vist i det følgende bildet er kun for illustrasjonsformål. Den
viser ikke det faktiske filnavnet som du velger.

61455
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7. Velg alternativet Upgrade (oppgrader) i vinduet Details (detaljer).

61456

8. Trykk på OK i vinduet Upgrade this Display (oppgrader denne skjermen). VesselView vil vise en fremdriftslinje som
viser hvor langt oppgraderingsprosessen har kommet. Ikke slå av displayet mens dette trinnet i
oppgraderingsprosessen pågår. VesselView viser kort skjermen Restarting (starter på nytt). Etter å ha startet på nytt er
VesselView klar til drift med oppgradert programvare.

61458
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Skaffe den nyeste programvaren
1. Den nyeste programvaren for VesselView og Link Module er tilgjengelig på nettet for generell nedlasting fra Mercurys

nettsted: https://www.mercurymarine.com. Slå på VesselView for å finne ut hvilken VesselView-programvareversjon du
har. Hvis VesselView allerede har startet, sveiper du nedover fra toppen av enheten og inn i skjermen for å få opp
systemkontrollmenyen. Velg Settings (innstillinger)>System>About (om) for å se den nåværende versjonen av
VesselView-programvaren.

61469
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https://www.mercurymarine.com
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2. Velg VesselView-produktet og trykk på Download VesselView Update (last ned VesselView-oppdatering).
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 80–90 MB.
VIKTIG: Enkelte nettlesere kan endre filendelsen. Kontroller at filnavnet og filendelsen ikke er endret. Den riktige
filendelsen etter filnavnet skal være .upd. Ikke gi filen nytt navn eller endre filendelsen.

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.

Slik oppdaterer du Link Module-programvaren i VesselView
VesselView Link Module kan oppdateres ved bruk av VesselView-enheten. Du finner programvareoppdateringer til
VesselView Link Module på Mercurys nettsted, i samme skjerm som der du finner VesselView-programvareoppdateringer.
Se Slik oppdaterer du VesselView-programvaren.
De følgende anvisningene forklarer hvordan du oppgraderer VesselView-programvaren. For å kunne laste ned
versjonsoppdateringsfilen fra Mercury-nettstedet må du være tilkoplet Internett. Du må også kunne overføre
oppdateringsfilen til et FAT eller FAT32 mikro-SD-kort.
MERK: Filen er vanligvis på 30 MB.
1. Vri tenningsnøkkelen til påstillingen, og kontroller at VesselView er på.
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2. Sett mikro-SD-kortet helt inn i kortlesersporet på VesselView Link Module, til det smekker på plass.

a - NMEA 2K-tilkopling
b - SmartCraft/strømtilkopling
c - Port for mikro-SD-kort

3. Trykk på fanen HOME (hjem) øverst i skjermen for å vise hovedstartskjermen. Naviger til alternativet Settings
(innstillinger) i venstre vindu. Velg Network Option (nettverksalternativ). Velg listen Device (enhet).

61459

a

b

c
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4. Velg VesselView Link Module fra listen med tilgjengelige enheter. Bildet vist er kun for illustrasjonsformål. Der det er
montert kun en motor (single), kan VesselView Link Module være merket som Single.

61460

5. Velg alternativet Configure (konfigurer).

61461

6. Bekreft at SD-kortet er riktig satt inn i VesselView Link Module, og trykk på Yes (ja).

61463
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7. Velg alternativet Upgrade (oppgrader) i konfigurasjonsvinduet for enheten.

61840

8. VesselView vil vise en fremdriftslinje som viser hvor langt oppgraderingsprosessen for VesselView Link Module har
kommet. Ikke slå av displayet mens dette trinnet i oppgraderingsprosessen pågår.

61465


