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Dit addendum beschrijft de nieuwe functie die is opgenomen in deze softwareversie.
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Apparaat registreren
De optie 'Verbinden' is gewijzigd in 'Registratie' in de dialoogvensters Systeem regelingen en
Systeeminstellingen.

Voorbeeld van het gewijzigde dialoogvenster Systeem regelingen:

U wordt tijdens het opstarten gevraagd om uw apparaat te registreren. U kunt het apparaat
ook registreren door de instructies te volgen bij het selecteren van de registratieoptie in het
dialoogvenster met systeeminstellingen of het dialoogvenster met
systeembesturingselementen.

Simrad mobiele app beschikbaar
De Simrad mobiele app kan nu worden gedownload uit de Apple Store en de Play Store.

Raadpleeg de app in de app store om te zien welke versies van het besturingssysteem
worden ondersteund.

Gebruik de Simrad mobiele app voor:

• Uw apparaat registreren
• Klantenondersteuning voor uw apparaat verkrijgen
• Actuele kaarten en offline kaarten verkrijgen
• Handleidingen, gidsen en meer raadplegen
• Software-updates downloaden
• Waypoints, routes en tracks naar de cloud synchroniseren

De synchronisatiefunctie
De knop C-MAP Embark in het dialoogvenster Systeem regelingen is vervangen door de
knop Mijn gegevens synchroniseren. De optie C-MAP Embark in het dialoogvenster Services-
instellingen is ook vervangen door de optie Mijn gegevens synchroniseren.

Voorbeeld van de knop Mijn gegevens synchroniseren in het dialoogvenster Systeem
regelingen:

De synchronisatiefunctie gebruiken
U kunt een browser gebruiken om u aan te melden op www.letsembark.io of u kunt zich
vanaf uw mobiele apparaat of tablet aanmelden bij uw Simrad app-account om informatie te
beheren (maken, wijzigen, verplaatsen en verwijderen):

• Waypoints
• Routes
• Tracks

Gebruik de optie Mijn gegevens synchroniseren van uw MFD om te synchroniseren tussen
uw MFD en uw Simrad app-account.
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Vereisten
• Een account voor de Simrad mobiele app

Ú Notitie: U kunt uw accountgegevens voor C-MAP Embark of de C-MAP app gebruiken
om u aan te melden bij de mobiele app. U hoeft geen apart account voor de mobiele
app te maken.

• Als u wilt synchroniseren, moet de unit zijn verbonden met internet. Raadpleeg de
gebruikershandleiding om de unit met internet te verbinden.

Synchroniseren
Als u de MFD-gegevens en de accountgegevens van uw Simrad app wilt synchroniseren
(inclusief uw gegevens op www.letsembark.io), opent u de functie Mijn gegevens
synchroniseren vanuit het dialoogvenster Systeem regelingen of het dialoogvenster Services-
instellingen.

Nadat u zich hebt aangemeld, toont het systeem wanneer de laatste synchronisatie heeft
plaatsgevonden en zijn de volgende opties beschikbaar:

• Wijzigen - gebruik deze optie om aanmeldingsgegevens te wijzigen
• Automatisch synchroniseren: synchronisatie vindt periodiek plaats op de achtergrond

wanneer u verbinding hebt met internet
• Nu synchroniseren - synchronisatie gebeurt onmiddellijk

Ondersteuning van Navico WM-4 marine satellite receiver
De Navico WM-4 marine satelliet-weer/audio-ontvanger wordt ondersteund. Wanneer de
Navico WM-4 ontvanger is aangesloten op uw systeem en u beschikt over het juiste SiriusXM
abonnement, kunt u SiriusXM maritieme weerdiensten en SiriusXM radio toevoegen aan uw
systeem.

Ú Notitie: SiriusXM weather is alleen beschikbaar voor Noord-Amerika.

Ondersteuning voor FLIR M-232 IP-camera
Als een FLIR M-232 IP-camera beschikbaar is op het Ethernet-netwerk, schakel deze functie
dan in in het dialoogvenster Geavanceerde instellingen. Als u de functie inschakelt, kunt u
vanaf het toestel de video weergeven en de camera bedienen.
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Ondersteuning van Ghost trollingmotor
De Ghost trollingmotor wordt ondersteund.

De bedieningselementen van de trollingmotor die in de gebruikershandleiding worden
beschreven, zijn van toepassing op de Ghost trollingmotor.

Naast deze bedieningselementen kunt u ook de voetpedalen van de Ghost trollingmotor
configureren.

De knoppen van het voetpedaal van de Ghost trollingmotor configureren
U kunt drie van de actieknoppen (A, B en C) op het voetpedaal van de Ghost trollingmotor
configureren.

A

B

C

Selecteer een actie in de vervolgkeuzelijst voor elk van de knoppen die u wilt configureren.

Ondersteuning van Rhodan trollingmotor
Als een Rhodan trollingmotor is aangesloten op het NMEA 2000 netwerk, wordt de
trollingmotor ondersteund en kan deze worden bediend vanaf het MFD. Raadpleeg Rhodan
voor meer informatie over deze trollingmotor.

De bedieningselementen van de trollingmotor die worden beschreven in de
gebruikershandleiding, zijn van toepassing op de Rhodan trollingmotor.

Ondersteuning voor afstandsbediening met uw
smartphone en tablet
Het weergeven en op afstand bedienen van het apparaat met een smartphone of tablet
wordt ondersteund.

Opties voor afstandsbediening
De volgende opties zijn beschikbaar voor het op afstand bedienen van uw MFD:

• een smartphone of tablet, aangesloten op dezelfde WiFi-hotspot als de MFD('s)
• een compatibele externe bedieningsunits die op hetzelfde NMEA-netwerk als het MFD is

aangesloten. De documentatie die bij de afstandsbediening wordt geleverd, bevat
informatie over de aansluiting en het gebruik.
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• een smartphone of tablet, verbonden met een MFD die dienst doet als WiFi-
toegangspunt

Ú Notitie: Om veiligheidsredenen kunnen sommige functies niet met een
afstandsbediening worden bediend.

Smartphones en tablets

De Link app
Met de Link app verbindt u een telefoon of tablet met de MFD.

Na verbinding kan de Link app op de telefoon of tablet worden gebruikt voor:

• Op afstand weergeven en bedienen van het systeem
• Back-up maken en terugzetten van instellingen
• Back-up maken en terugzetten van waypoints, routes en tracks

De Link app kan worden gedownload in de relevante app store voor de telefoon/tablet.

Ú Notitie: Weergave en bediening via een telefoon/tablet en composite video kunnen
niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Verbinden via een hotspot
Als u een telefoon of tablet en de MFD('s) verbindt met dezelfde hotspot kunt u uw telefoon
of tablet gebruiken om alle MFD's in hetzelfde netwerk te bedienen.

Verbinden met een MFD die fungeert als access point
Als u geen toegang hebt tot een WiFi-netwerk, kunt u uw telefoon/tablet direct met de MFD
verbinden.

De netwerknaam van de MFD (SSID) wordt weergegeven als een beschikbaar netwerk op de
telefoon/tablet.

De Link app gebruiken
Open de Link app om de MFD('s) weer te geven die beschikbaar zijn voor afstandsbediening.
De lijst omvat zowel verbonden als niet verbonden MDF's.

Selecteer de MFD die u wilt bedienen. Als de MFD niet verbonden is, volgt u de instructies op
de MFD en de tablet of telefoon om verbinding te maken.

6 ADDENDUM | NSO evo3S MFD



Beheer van via Wi-Fi verbonden externe bedieningsunits
U kunt het toegangsniveau wijzigen en de via Wi-Fi verbonden externe bedieningsunits
verwijderen.
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