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3.
0 Brukere av VesselView kan nyte fordelene med 

nye funksjoner og forbedringer ved å oppgradere 
programvaren uten ekstra kostnader. 

Nye funksjoner 
• Nytt design av oppsettsveiviseren – inkluderer nå motorspesifikt oppsett 

• Omorganisering av innstillingsmenyen for å gjøre bruken mer intuitiv 

• Motortimer vist på systemskann-skjermbildet – med femsifret kapasitet 

• Digitale verdier for trykk- og temperaturindikasjoner 

• Indikasjon av trim og trailerposisjon (0-10-25) 

• Databoksene støtter nå tre og fire motorer 

• Motorbelastning lagt til databoksvalgene for dieselmotorer 

• NMEA2K drivstoffnivåsensorer – skaffer total drivstoffkapasitet fra sensoren 

Forbedringer 
•  Skyhook responsnivå lagt til for styrespakkontroll for påhengsmotorer (JPO) 

• Standard tankkapasitet til null når pilen passerer maks på VV4

• Total tankkapasitet lagt til oljetanken 

• Fjernet "V" på skjermbildet for batterispenning 

• Finskspråklig versjon revidert 

• Omorganisering av elementer i rullefeltet for å gjøre bruken mer intuitiv 

•  Grafiske advarsler utløses kun av feilflagg – ikke av å overskride 
grenseverdier (som er motorspesifikke og fremdeles kan konfigureres av 
bruker)

• Bedre grafikk for driftsområde på søylediagrammene

•  Søylediagrammer starter på minsteverdi (funnet i grenser), ikke lenger på 
null. 

• 7 funksjonsadvarsler på N2K-buss – inkluderer fiks av vann-i-drivstoff (WIF) 

• Dorging - "ON" (PÅ) har blitt erstattet med "ENABLE" (AKTIVER) 

•  Oppdaterte håndbøker – Hurtigveiledning og brukerhåndbok finnes nå 
elektronisk: www.mercurymarine.com/vesselview 

•  Nedlasting av forbrukerprogramvare – Mercury tilbyr nå 
programvareoppgraderinger for VesselView (ca. to ganger i året) som 
sluttbruker kan installere 

Programvareoppgraderingen 
gjelder kun for VesselView 4-
og VesselView 7-skjermer

8M0105076 
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4
.0 Brukere av VesselView kan nyte fordelene med 

nye funksjoner og forbedringer ved å oppgradere 
programvaren uten ekstra kostnader. 

Nye funksjoner 
• Støtte for nye motorer (Verado 350 og 400R)
•  Listen med motorer utvidet for å inkludere flere modeller
•  Ny støtte for feilkoder med lokalt språk (16 forskjellige språk støttet)
•  Ny støtte for fanemodul
•  Global dimming per ror for alle SmartCraft-tilkoblede komponenter

Forbedringer 
•  Full oppsettsveiledning ikke nødvendig for å endre konfigurasjon
•  Forbedringer i oppsett av drivstofftank
•  Åpne og avslutte tankoppsett uavhengig av hovedveiviser for oppsett
•  Krever ikke en ”Total kapasitet” når ”Ingen drivstofftanker” brukes
•  Viser sensorverdier i sanntid for tilkoblede tanker
•  Standard for pilothastighetssensor satt til 100 psi (200 psi er versjon 

med høy hastighet)
•  Avansert oppsett av hastighetssensor flyttet til innstillinger 

(forenkler første oppsett)
•  Når ”Joystick” velges, velges automatisk korrekt styringskilde
•  Felles motorterminologi

Andre forbedringer
•  Oppsett av EZ-link fjernet – alle målekanaler er nå aktive om de 

brukes eller ikke
•  I innstillinger er teksten i databoksen med menyvalg endret fra 

vekselstrømsgenerator til batterispenning

Programvareoppgraderingen 
gjelder kun for VesselView 4-
og VesselView 7-skjermer

8M0105076 


