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– Geselecteerde data/functies zijn hier 
   weergegeven

* Zie ommezijde voor tips over navigatie

Hoofdscherm

Functies van knoppen

X-knop
– Afsluiten/Einde 
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Draai-/drukknop
– Draaien om te navigeren
– Drukken om te selecteren 
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– Gebruiken voor navigeren en 
   selecteren van functies die via de 
   knop “PAGINA'S” toegankelijk zijn

Menuknop
– Menu openen voor selecteren 
   van functies en instellingen 
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Aan/Uit-knop
– Indrukken voor toegang tot 
   helderheidsinstellingen en 
   stand-bymodus
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Overige knoppen

Systeemvak
– TIKKEN voor weergave van 
   Systeeminfo, Storingen, 
   Waarschuwingen, Onderhoud en 
   Auto Pilot-data (indien beschikbaar) 

Pictogram voor actief menu

Toont totale brandstofhoeveelheid 
voor boot

Brandstofpictogram 
Gebruik Voorkeuren in instellingen om uw boot 
naar wens aan te passen

Bewerkbare datavelden

– TIKKEN om geselecteerde data groot weer te geven

Weergeven van gegevens 
vaarsnelheid

Snelheid

Menu
– TIKKEN om systeemvak 
   te openen    

– SLEPEN om menu-items 
   te doorlopen 

   

(Schuifbalk)

Mercury® VesselView7® heeft behalve een touch-screen ook knoppen voor opties bij het displaygebruik. Zie ommezijde voor meer tips over het gebruik van de motordisplay. 
Raadpleeg en download een kopie van de gebruikershandleiding op: www.mercurymarine.com/vesselview

– TIKKEN voor snel weergeven/
   verbergen van gegevens in het 
   gedeelte Adaptieve data



VesselView7Beknopte gids
Raadpleeg en download een kopie van de gebruikershandleiding op: www.mercurymarine.com/vesselview

Menu-items (Schuifbalk)
   

– Door Auto Cycle te selecteren 
   doorloopt u de dataschermen

– Het huidige scherm of 
   menu-item sluiten

X

Navigatiebalk
- Pagina-aanduidingen (3 getoond)

- Meer info beschikbaar 

- Doorlopen van dataschermen

- Afsluiten/EindeX

- Activeren

Aanraaknavigatie
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Hoe het werkt...

ECO-bereik

Driehoekje en streep 
voor streefwaarde

* ECO-modus openen om scherminstructies te zien 

– Streefwaarden zijn gebaseerd op beste 
   brandstofverbruik binnen ECO-bereik
    

Geoptimaliseerd als 
tachometerbalk en 
driehoekje groen worden

ECO-modus

– Begeleiding voor zuiniger brandstofverbruik

* Niet afgebeeld:
   Temperaturen, Drukwaarden, Tanks, 
   Volts, Brandstof, Vaarlogboek en Nav.
   

“Actieve” selectie

Geeft aan dat er nog meer items 
beschikbaar zijn 

Snel wisselen

– TIKKEN om te wisselen tussen 
   weergaven van motorgegevens 
   en aanvullende functies

- Menu-items verschillen per installatie

– Swipe naar links of rechts als u 
   stippen                    ziet om te 
   wisselen tussen dataschermen

– Swipe omhoog of omlaag 
   wanneer u een         pictogram 
   ziet om meer gedetailleerde 
   informatie te bekijken  


