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– Valgte data/funksjoner vises her

* Se baksiden for navigeringstips

Hovedskjermbilde

Knappefunksjoner

“X”-knapp
– Lukk/avslutt 
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Dreieknott
– Roter for å navigere
– Trykk for å velge 

1

– Brukes til å navigere og velge 
   funksjoner som åpnes med 
   "PAGES" (sider)-knappen

Meny-knappen
– Åpner menyen for å velge 
   funksjoner og innstillinger 
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Strømknapp
– Trykk for å åpne innstillinger for 
   lysstyrke og ventemodus
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Ytterligere knapper

Systemstatusfelt
– TRYKK for å vise systeminfo, feil, 
   advarsler, vedlikehold og 
   autopilotdata (hvis tilgjengelig) 

Aktiv meny-ikon

Viser totalt drivstoff på båten
Drivstoffikon 

Bruk Preferences (Preferanser) i innstillingene for å 
tilpasse for din båt

Redigerbare databokser

– TRYKK for å forstørre valgte data

Viser data om båtens hastighet
Hastighet

Menu (Meny)
– TRYKK for å åpne menyfeltet 
   – DRA - for å bla 

   gjennom 
   menyelementer    

(Rullefelt)

Mercury® VesselView7® har både en berøringsskjerm og knapper som gir deg alternativer for bruk av skjermen. På baksiden finner du flere tips om hvordan 
du bruker motorskjermen. Du kan laste ned en kopi av brukerhåndboken på: www.mercurymarine.com/vesselview

– TRYKK for raskt å vise eller skjule 
   data i feltet med tilpassede data



VesselView 7 Hurtigveiledning
Du kan laste ned en kopi av brukerhåndboken på: www.mercurymarine.com/vesselview

Menyelementer (Rullefelt)
   

– Velg Auto Cycle (Autosyklus) 
   for å sykle gjennom 
   dataskjermbildene

– Lukker nåværende skjerm eller 
   menyelement

X

Navigasjonslinje
- Sideindikatorer  (3 vist)

- Mer info tilgjengelig 

- Sykler gjennom dataskjermbilder

- Lukk/avsluttX

- Aktiv

Navigering på berøringsskjermen

X-PAND ØKO-
MODUS

CRUISE-
KONTROLL

SMART
SLEPING

DORGE-
KONTROLL

MOTOR GENSETT PERF INNSTILLINGERTRIM
& TAB

AUTO-
PILOT

Slik virker det ...

ØKO-område

Måltriangel og linje

* Åpne ØKO-modus for å se instruksjoner på skjermen 

– Mål er basert på den beste drivstofføkonomien 
   innenfor ØKO-området
    

Optimalisert når 
RPM-sveip og triangler 
blir grønne

ØKO-modus

– Hjelp til bedre drivstofføkonomi

* Ikke vist:
   Temp, Trykk, Tanker, Volt, Drivstoff, 
   Tripplogg og Nav.
   

"Aktivt" valg

Indikerer at det er flere elementer tilgjengelig 

Hurtigveksling

– TRYKK for å veksle mellom 
   visning av motordata og 
   andre funksjoner

- Menyelementene varierer med 
   installasjonen

– Sveip til venstre eller høyre når 
   det er prikker                    for å 
   veksle dataskjermbilder

– Sveip opp eller ned når et         
   -ikon vises for å se mer 
   detaljert informasjon  


