
04 - FI - 988-12746-001 | 1

Tässä liitteessä on esitelty uusi ominaisuus, joka on käytettävissä tässä ohjelmistoversiossa.
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Laitteen rekisteröinti
Yhdistä-vaihtoehto on korvattu Rekisteröinti-vaihtoehdolla järjestelmänhallinnan ja
järjestelmäasetusten valintaikkunoissa.

Esimerkki järjestelmänhallinnan valintaikkunasta:

Saat rekisteröintikehotteen, kun käynnistät laitteen. Laitteen voi rekisteröidä myös
noudattamalla ohjeita, jotka tulevat näkyviin, kun rekisteröintivaihtoehto valitaan
järjestelmäasetusten tai järjestelmänhallinnan valintaikkunassa.

Simrad-mobiilisovellus saatavilla
Simrad-mobiilisovellus on nyt ladattavissa Apple Storesta ja Play Kaupasta.

Tarkista sovelluskaupasta, mitä käyttöjärjestelmäversioita tuetaan.

Käytä Simrad-mobiilisovellusta seuraaviin toimintoihin:

• Rekisteröi laite
• Saa tukea laitteellesi
• Hanki ajantasaiset kartat ja offline-kartat
• Käytä käyttöoppaita, oppaita ja muita resursseja
• Lataa ohjelmistopäivityksiä
• Synkronoi reittipisteet, reitit ja jäljet pilveen

Synkronointitoiminto
C-MAP Embark -painike korvataan Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa Synkronoi tiedot -
painikkeella. Myös C-MAP Embark -vaihtoehto Palveluasetukset-valintaikkunassa korvataan
Synkronoi tiedot -vaihtoehdolla.

Esimerkki Järjestelmäasetukset-valintaikkunan Synkronoi tiedot -painikkeesta:

Synkronointitoiminnon käyttäminen
Voit kirjautua sisään selaimella osoitteessa www.letsembark.io tai voit kirjautua Simrad-
sovellustilille mobiililaitteella tai tabletilla seuraavien kohteiden hallintaa varten (voit luoda
uusia kohteita sekä muuttaa, siirtää ja poistaa niitä):

• Reittipisteet
• Reitit
• Jäljet

Monitoiminäytön Synkronoi omat tiedot -toiminnolla voi synkronoida monitoiminäytön ja
Simrad-sovellustilin.

Vaatimukset
• Tili Simrad-mobiilisovelluksessa
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Ú Huomautus: Voit kirjautua mobiilisovellukseen C-MAP Embark- tai C-MAP-sovelluksen
käyttäjätunnuksilla. Sinun ei tarvitse luoda erillistä mobiilisovellustiliä.

• Synkronointia varten yksikön on oltava yhteydessä Internetiin. Lisätietoja laitteen
yhdistämisestä Internetiin on käyttöoppaassa.

Synkronointi
Voit synkronoida monitoiminäytön tiedot ja Simrad-sovelluksen tilitiedot (sisältää tietosi
osoitteessa www.letsembark.io) avaamalla Synkronoi tiedot -toiminnon Järjestelmäasetukset-
valintaikkunasta tai Palveluasetukset-valintaikkunasta.

Kirjautumisen jälkeen järjestelmä ilmoittaa viimeisimmän synkronoinnin ajankohdan ja
näyttää seuraavat vaihtoehdot:

• Muokkaa – voit muuttaa kirjautumistunnukset
• Auto synkronointi – synkronointi tapahtuu määräajoin taustalla, kun järjestelmä on

yhdistetty internetiin
• Synkronoi nyt – synkronoi järjestelmän välittömästi

Navico WM-4 -merisatelliittivastaanottimen tuki
Merikäyttöön tarkoitettua Navico WM-4 -satelliittisää-/audiovastaanotinta tuetaan. Kun
Navico WM-4 -vastaanotin on liitetty järjestelmääsi ja sinulla on asianmukainen SiriusXM-
tilaus, voit sisällyttää järjestelmään SiriusXM-merisääpalvelut ja SiriusXM-radion.

Ú Huomautus: SiriusXM-sää on käytössä vain Pohjois-Amerikassa.

FLIR M-232 IP -kameran tuki
Toiminnon voi aktivoida Lisätoiminnot valikossa jos FLIR M-232 IP kamera on käytettävissä
Ethernet verkossa. Toiminnon aktivoiminen mahdollistaa videokuvan toistamisen ja kameran
hallinnan laitteessa.

Ghost-keulamoottorin tuki
Ghost-keulamoottoria tuetaan.

Käyttöoppaassa kuvatut keulamoottorin ohjaustoiminnot koskevat Ghost-keulamoottoria.

Näiden ohjaustoimintojen lisäksi voit määrittää Ghost-keulamoottorin jalkapedaalin.
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Ghost-keulamoottorin polkimen painikkeiden määrittäminen
Voit määrittää Ghost-sarjan keulamoottorin polkimen kolme toimintopainiketta (A, B ja C).

A

B

C

Valitse avattavasta luettelosta toiminto niille painikkeille, jotka haluat määrittää.

Rhodan-keulamoottorin tuki
Jos NMEA 2000 -verkkoon on liitetty Rhodan-keulamoottori, sitä tuetaan ja sitä voidaan
ohjata monitoiminäytöstä. Lisätietoja tästä keulamoottorista on saat Rhodanilta.

Käyttöoppaassa kuvatut keulamoottorin ohjaustoiminnot koskevat Rhodan-keulamoottoria.

Älypuhelimen ja tabletin etäohjausta tuetaan
Yksikön tarkastelua ja etäohjausta älypuhelimella ja tabletilla tuetaan.

Kauko-ohjauksen vaihtoehdot

Ú Huomautus: Tässä yksikössä ei ole sisäistä Wi-Fi-moduulia. Jotta voit muodostaa
yhteyden internetiin tai Link-sovellukseen, yhteensopivan ulkoisen Wi-Fi-moduulin on
oltava yhdistettynä yksikön kanssa samaan Ethernet-verkkoon.

Yksikön etäohjaus älypuhelimella tai tabletilla edellyttää, että laite on yhdistetty samaan
ulkoiseen Wi-Fi-moduuliin kuin yksikkö.

Ú Huomautus: Turvallisuussyistä joitakin toimintoja ei voi ohjata kauko-ohjaimella.

Älypuhelimet ja tabletit

Link-sovellus
Link-sovellusta on käytettävä puhelimen tai tabletin yhdistämiseksi monitoiminäyttöön.

Yhdistettynä puhelimen tai tabletin Link-sovelluksella voidaan:

• Tarkastella ja ohjata järjestelmää etäältä
• Varmuuskopioida ja palauttaa asetuksia
• Varmuuskopioida ja palauttaa reittipisteitä, reittejä ja vanoja

Link-sovelluksen voi ladata puhelimen tai tabletin omasta sovelluskaupasta.
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Ú Huomautus: Puhelimen/tabletin näkymää ja ohjausta sekä komposiittivideota ei voi
käyttää samanaikaisesti.

Tukiasemana toimivaan ulkoiseen Wi-Fi-moduuliin liittäminen
Jos yksikkösi on liitetty ulkoiseen Wi-Fi-verkkoon, voit tarkastella ja hallita monitoiminäyttöä
liittämällä puhelimen/tabletin samaan verkkoon.

Ulkoisen Wi-Fi-verkon nimi (SSID) näkyy käytettävissä olevana verkkona puhelimessa/
tabletissa.

Link-sovelluksen käyttö
Käynnistä Link-sovellus, niin näet etäohjaukseen käytettävissä olevat monitoiminäytöt.
Luettelossa on sekä yhdistetyt että yhdistämättömät monitoiminäytöt.

Valitse monitoiminäyttö, jota haluat hallita. Jos monitoiminäyttöä ei ole yhdistetty, yhdistä se
noudattamalla monitoiminäytön ja puhelimen/tabletin ohjeita.

Wi-Fi-yhdistettyjen kauko-ohjaimien hallinta
Voit muuttaa käyttötasoa ja poistaa Wi-Fi-yhdistettyjä kauko-ohjaimia.
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