VesselView 7 Guia Rápido
O VesselView7® da Mercury® apresenta tanto uma tela sensível ao toque quanto botões para oferecer opções de uso da tela. Veja o verso para mais dicas sobre
como usar a tela do seu motor. Consulte e faça o download de uma cópia do Manual do Usuário em: www.mercurymarine.com/vesselview

– TOQUE para ampliar os dados selecionados
Caixas de Dados Editáveis

Velocidade

Ícone do Combustível

Utilize as Preferências em configurações para
personalizar o seu barco

Exibe os dados de velocidade
do barco

Exibe o Combustível Total no barco

Funções do Botão

1 Manopla/Botão Giratório
– Gire para navegar
– Pressione para Selecionar

2

Tela Principal

– Encerrar/Sair

1

– Dados/recursos selecionados exibidos aqui

3 Botão de Menu

– Abre o Menu para selecionar
Recursos e Configurações

3

* Veja o verso para as dicas de navegação

4

Bandeja do Sistema
– TOQUE para exibir as Informações
do Sistema, Falhas, Advertências,
dados de Manutenção e de
Piloto Automático (se disponível)

4 Botão Liga/Desliga

– Pressione para acessar as
configurações de luminosidade
e modo de espera

Botões Adicionais

Menu
Ícone do Menu Ativo
– TOQUE para exibir ou ocultar
rapidamente os dados na
Seção Dados Adaptáveis
8M0105062 por

2 Botão X

– Utilizado para navegar
e selecionar recursos acessados
através do botão “PÁGINAS”
(Barra de Rolagem)

– TOQUE para abrir a Bandeja
do Menu
– ARRASTE para navegar
pelos itens do Menu

VesselView 7 Guia Rápido
Consulte e faça o download de uma cópia do Manual do Usuário em: www.mercurymarine.com/vesselview

Modo ECO

Troca Rápida

Navegação por Toque

– Orientação para melhor economia
de combustível

– TOQUE para alternar entre os
dados de exibição do motor
e os Recursos adicionais

– Deslizar para a esquerda ou
para a direita quando os
pontos
estiverem
presentes irá alterar as telas
de dados.

Como funciona...
– O objetivo baseia-se na melhor economia
de combustível dentro da gama ECO

– Deslize para cima ou para
baixo quando um ícone
estiver presente para visualizar
informações mais detalhadas

Gama ECO
Triângulo e linha da meta

– Selecionar o Ciclo Automático
fará circular pelas telas
de dados

Otimizado quando as
curvas e os triângulos
de RPM se tornam verdes

- Ativo

X

– Encerra a tela atual ou o item
do menu

* Para visualizar as instruções da tela, abra no Modo ECO

Indica os itens adicionais que
estão disponíveis

Barra de Navegação
- Indicadores de Página (exibidos 3)

Seleção “ativa”

Itens do Menu

(Barra de Rolagem)

- Mais Informações disponíveis
- Ciclos através das telas de dados

X - Encerrar/Sair

X-PAND

MODO
CONTROLE
SMART
ECO VEL. CONSTANTE TOW

CONTROLE
VEL. LENTA

MOTOR

CONJUNTO
DE GERADOR

DESEM

* Não Exibido:
Temp., Pressões, Tanques, Tensões,
Combustível, Registro de Viagem
e Nav.
TRIM
PILOTO CONFIGURAÇÕES - Itens do menu variam
e ALETA AUTOMÁTICO
segundo instalação

