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.0 Användare av VesselView kan lägga till nya 
funktioner och förbättringar genom att uppgradera 
sin programvara utan extra kostnad. 

Nya funktioner 
• Ny design för installationsguiden – inkluderar nu motorspecifik installation 

• Omorganisering av inställningsmenyn, vilket gör användandet mer intuitivt 

•  Motortimmar visas på skärmen för systemskanning – med kapacitet för  
5 siffror 

• Digitala värden för tryck- och temperaturindikeringar 

• Positionsindikering för trim och trailer (0-10-25) 

• Datarutor har nu stöd för tre och fyra motorer 

• Motorbelastning tillagt i datarutor för dieselmotorer 

• NMEA2K bränslenivågivare – hämtar total bränslekapacitet från givare 

Förbättringar 
•  Responsnivå för Skyhook tillagd för joystick-styrning för utombordare (JPO) 

• Standardkapacitet för tank nollställs när pilen passerat max på VV4

• Total tankkapacitet tillagd för oljetank 

• ”V” borttaget från skärmen för batterispänning 

• Den finska översättningen har reviderats 

•  Objekt på rullningslisten har omorganiserats för att göra användandet mer 
intuitivt 

•  Diagramvarningar utlöses endast av felflaggningar – inte genom att man 
överskrider gränsbörvärden (som är motorspecifika och fortfarande kan 
konfigureras av användaren)

• Förbättrad grafik för driftsområde i stapeldiagram

•  Stapeldiagram börjar vid minimivärde (funnet bland gränser), börjar inte 
längre vid 0 

•  7 funktionsvarningar på N2K-buss – inklusive rättning för Vatten i bränsle 
(WIF) 

• Trolling – ”ON” (på) har ersatts av ”ENABLE” (aktivera) 

•  Uppdaterade manualer – Snabbstartsguide och användarmanualer finns nu 
tillgängliga på: www.mercurymarine.com/vesselview 

•  Nedladdningsbar programvara för konsumenter – Mercury erbjuder nu 
VesselView programvaruuppgraderingar (ungefär två gånger om året) som 
slutanvändaren kan installera 

Programvaruuppgraderingen 
gäller endast för skärmarna 
VesselView 4 och VesselView 7 
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.0 Användare av VesselView kan lägga till nya 
funktioner och förbättringar genom att uppgradera 
sin programvara utan extra kostnad. 

Nya funktioner 
• Stöd för nya motorer (Verado 350 och 400R)
•  Motorlista utökad med fler modeller
•  Nytt stöd för felkoder med text på lokalt språk (stöd för 16 olika 

språk)
•  Stöd för ny flikmodul
•  Global avbländning vid rodret för alla SmartCraft-anslutna 

komponenter

Förbättringar 
•  Fullständig installationsguide behövs inte för att göra ändringar i 

konfiguration
•  Förbättrade bränsletanksinställningar
•  Öppna och avsluta tankinställningar fristående från 

huvudinställningsguiden
•  En ”Totalvolym” behövs inte när ”Inga bränsletankar” används
•  Visa nivåsensorvärden i realtid för anslutna tankar
•  Sensors standardvärden för pitothastighet till 100 psi (200 psi är 

höghastighetsversion)
•  Avancerad inställning av hastighetssensor flyttad till inställningar 

(förenklar den inledande installationsprocessen)
•  Korrekt styrkälla väljs automatiskt när ”Joystick” har valts
•  Gemensam motornomenklatur

Andra förbättringar
•  EZ link-installation borttagen – alla länkmätarkanaler är nu aktiva 

oavsett om de används eller inte
•  Databoxens text för menyval under inställningar ändrad från 

generator till batterispänning

Programvaruuppgraderingen 
gäller endast för skärmarna 
VesselView 4 och VesselView 7 
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