Seção 1 - Introdução

Tela de Navegação Segura
Cada vez que o VesselView é acionado, depois de um encerramento completo de 30 segundos ou mais, uma tela
contendo avisos sobre a segurança de navegação é exibida para o operador. Toque no botão Aceitar para continuar.
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Como atualizar seu Software VesselView
Existem duas maneiras para atualizar o software do VesselView.

Consulta automática de Wi-Fi
O VesselView 502 é equipado com um módulo de wi-fi e conectividade Bluetooth. Quando ligada, a unidade consultará
periodicamente a internet para determinar se há um arquivo de atualização disponível no site da Mercury Marine. Uma
notificação de tela para confirmar atualizações solicitará ao operador para aceitar uma atualização.
O VesselView 702 tem conectividade com a Internet, mas deve estar no intervalo de um hotspot wi-fi, ou dispositivo móvel
configurado para ser um hotspot wi-fi, para consultar a internet para obter atualizações no site da Mercury Marine. Se for
detectada uma atualização, um aviso de tela orientará o operador através do processo de atualização.

Usar o cartão micro SD
As instruções a seguir explicam como realizar a atualização do software do VesselView. O acesso à Internet é necessário
para baixar o arquivo de atualização da versão no site da Mercury. Também é necessária a capacidade de transferir o
arquivo de atualização para um cartão micro SD FAT ou FAT 32.
1.

Ligue a chave de ignição e verifique se o VesselView está ligado.

2.

Insira o cartão micro SD na porta para cartão micro SD do VesselView até ouvir um clique e de modo que ele
permaneça no local correto.

3.

Toque na guia PÁGINA INICIAL na parte superior da tela para abrir a tela Página inicial.
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4.

Na tela da Página inicial, deslize a janela do lado esquerdo para o ícone Arquivos.
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5.

Selecione Meus arquivos entre as opções mostradas.
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6.

Selecione o arquivo que foi baixado do site da Mercury. O arquivo mostrado na imagem seguinte é apenas para fins
ilustrativos e não representa o nome do arquivo real que você irá selecionar.
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7.

Selecione a opção Atualização na janela Detalhes.
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8.

Selecione OK na janela Atualizar Esta Visualização. O VesselView exibirá uma barra de progresso, mostrando o
andamento da atualização. Não desligue o visor durante esta etapa da atualização. O VesselView exibirá rapidamente
uma tela de Reiniciar. Após o processo de reinicialização, o VesselView estará pronto para a operação com o
software atualizado.
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Obtenção do software mais recente
1.

O software mais recente para o VesselView e o Módulo Link está disponível on-line para download geral no site da
Mercury; https://www.mercurymarine.com. Para saber qual versão do software está no VesselView, ligue o
VesselView. Se VesselView já estiver ligado, deslize o dedo da parte superior da unidade para baixo na tela para abrir
o menu Controles do Sistema. Selecione Configurações>Sistema>Sobre para ver a versão atual do software do
VesselView.
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2.

Selecione o produto do VesselView e clique em baixar atualização do VesselView.

3.

Dependendo das configurações de segurança do seu computador, pode aparecer uma advertência de segurança.
Clique em Permitir para continuar.

4.

Crie uma pasta no disco rígido e salve o arquivo nela.

5.

Se o sistema solicitar que você SALVE ou EXECUTE, selecione SALVAR e salve no disco rígido.

6.

NOTA: O tamanho do arquivo normalmente é de 80-90 MB.
IMPORTANTE: Alguns navegadores podem mudar a extensão do arquivo. Verifique se a extensão e o nome do
arquivo não foram alterados. A extensão correta após o nome do arquivo deve ser .upd. Não renomeie o arquivo nem
altere a extensão.
Depois de salvar o arquivo no disco rígido, copie-o para a raiz de um cartão micro SD vazio FAT ou FAT32 de 512 MB
ou mais. A raiz da unidade é o nível máximo, onde o arquivo não é colocado em uma pasta.

Como atualizar seu software do módulo VesselView Link
O módulo do VesselView pode ser atualizado através da unidade do VesselView. As atualizações do software do módulo
VesselView Link podem ser encontradas no site da Mercury, na mesma tela onde as atualizações do software do
VesselView estão localizadas. Consulte Como atualizar seu Software VesselView.
As instruções a seguir explicam como realizar a atualização do software do VesselView. O acesso à Internet é necessário
para baixar o arquivo de atualização da versão no site da Mercury. Também é necessária a capacidade de transferir o
arquivo de atualização para um cartão micro SD FAT ou FAT 32.

NOTA: O tamanho do arquivo normalmente é de 30 MB.
1. Ligue a chave de ignição e verifique se o VesselView está ligado.
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2.

Insira o cartão micro SD na porta para cartão micro SD do Módulo do VesselView Link até ouvir um clique e de modo
que ele permaneça no local correto.
a - Conexão do NMEA 2K
b - Conexão do SmartCraft/Alimentação
c - Porta para cartão micro SD

a

b

c

61828

3.

Toque na guia PÁGINA INICIAL na parte superior da tela para abrir a tela Página inicial. Navegue até a opção
Configurações na janela do lado esquerdo. Selecione a opção Rede. Selecione Lista de dispositivos.
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4.

Selecione o Módulo do VesselView Link a partir da lista de dispositivos disponíveis. A imagem a seguir é apenas para
fins ilustrativos, seu Módulo do VesselView Link pode mostrar como Único, para uma aplicação com um único motor.
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5.

Selecione a opção Configurar.
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6.

Confirme se o cartão SD está corretamente inserido no módulo do VesselView Link e selecione a opção Sim.
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7.

Selecione a opção Atualização na janela Configuração do dispositivo.
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8.

O VesselView exibirá uma barra de progresso, mostrando o andamento da atualização do Módulo do VesselView
Link. Não desligue o visor durante esta etapa da atualização.
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