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Gebruikers van VesselView kunnen genieten van 
alle voordelen van nieuwe functies en verbeteringen 
door hun software kosteloos te upgraden. 

Nieuwe functies 
• Installatiehulp ingrijpend gewijzigd – bevat nu motorspecifieke setup 
• Nieuwe indeling van instellingenmenu voor intuïtiever gebruik 
•  Motorbedrijfsuren weergegeven op scherm Systeemscan – toont maximaal  

5 cijfers 
• Digitale waarden voor aanduiding van druk en temperatuur 
• Indicatie van trim- en trailerstand (0-10-25) 
• Datavelden ondersteunen nu drie en vier motoren 
• Motorbelasting toegevoegd als optie in gegevensveld bij dieselmotoren 
•  NMEA2K-brandstofpeilsensoren; totale brandstofinhoud overgenomen van 

sensor 

Verbeteringen 
•  Skyhook-responsniveau toegevoegd voor joystickbesturing bij  

buitenboordmotoren (JPO) 
• Standaard tankinhoud op nul zodra pijl aanwijst voorbij Max on bij VV 4
• Totale tankinhoud toegevoegd aan olietank 
• “V” verwijderd op scherm voor accuspanning 
• Vertalingen in Fins herzien 
• Nieuwe indeling van items op schuifbalk voor intuïtiever gebruik 
•  Visuele waarschuwingen alleen getriggerd door storingvlaggen, niet bij 

overschrijding van grenswaarden (deze zijn motorspecifiek en blijven 
configureerbaar door gebruiker)

• Verbeterde visuele elementen voor bedrijfsbereik op staafdiagrammen
•  Staafdiagrammen beginnen bij minimumwaarde (gevonden in limieten), 

beginnen niet meer bij 0 
•  7 functiewaarschuwingen via N2K-bus; inclusief verbetering voor Water in 

brandstof (WIF) 
• Langzaam varen - “ON” (aan) is vervangen door “ENABLE” (inschakelen) 
•  Bijgewerkte handleidingen – Snelstartgids en Gebruikershandleiding zijn nu 

elektronisch beschikbaar: www.mercurymarine.com/vesselview 
•  Downloads van software door eindgebruikers – Mercury biedt nu upgrades 

aan voor VesselView-software (ongeveer twee keer per jaar) bestemd voor 
installatie door eindgebruikers 

De software-upgrade is alleen  
van toepassing voor VesselView 4- 
en VesselView 7-displays 

8M0105071 
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Gebruikers van VesselView kunnen genieten van 
alle voordelen van nieuwe functies en verbeteringen 
door hun software kosteloos te upgraden. 

Nieuwe functies 
•  Nieuwe ondersteunde motoren (Verado 350 en 400R)
•  Lijst van beschikbare motoren uitgebreid met meer modellen
•  Nieuwe ondersteuning storingscodes met tekst in plaatselijke taal 

(16 talen ondersteund)
•  Ondersteuning van nieuwe trimvinmodule
•  Algemeen dimmen per roer voor alle op SmartCraft aangesloten 

componenten

Verbeteringen 
•  Wizard volledige configuratie niet vereist voor configuratiewijzigingen
•  Verbeterde configuratie brandstoftanks
•  Configuratie tanks kan geopend en afgesloten worden zonder Wizard 

voor volledige configuratie
•  “Total capacity” (totale inhoud) is niet vereist wanneer “No Fuel 

Tanks” (geen brandstoftanks) wordt gebruikt
•  Waarden peilsensoren in real time weergegeven voor aangesloten 

tanks
•  Pitotsensor vaarsnelheid standaard 100 psi (200 psi is versie voor 

hoge vaarsnelheden)
•  Geavanceerde instelling snelheidsbegrenzer verplaatst naar 

Instellingen (vergemakkelijkt aanvankelijke configuratie)
•  Bij selectie van “Joystick” wordt automatisch de juiste bron van 

stuuropdrachten geselecteerd
•  Gemeenschappelijke motorterminologie

Andere verbeteringen
•  Configuratie EZ-link verwijderd – alle linkmeterkanalen zijn nu actief, 

of ze nu wel of niet worden gebruikt
•  Onder Instellingen is de tekst van het selectiemenu in het 

gegevensvenster van dynamo gewijzigd in accuspanning

De software-upgrade is alleen  
van toepassing voor VesselView 4- 
en VesselView 7-displays 

8M0105071 


