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I dette tilleggsdokumentet kan du lese om den nye funksjonen som er inkludert i denne 
programvareversjonen..
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Enhetsregistrering
Alternativet Koble til endres til Registrering i dialogboksene Systemkontroller og
Systeminnstillinger.

Eksempel på dialogboks for endrede systemkontroller:

Du blir bedt om å registrere enheten din under oppstart. Du kan også registrere den ved å
følge instruksjonene når du velger registreringsalternativet i dialogboksen Systeminnstillinger
eller i dialogboksen Systemkontroller.

Simrad-app er tilgjengelig
Simrad-appen kan nå lastes ned fra App Store og Google Play-butikken.

Sjekk appen i App Store for å se hvilke versjoner av operativsystemet som støttes.

Bruk Simrad-appen til å:

• Registrer enheten din
• Få kundestøtte for enheten din
• Få oppdaterte kart og offlinekart
• Få tilgang til håndbøker, veiledninger og mer
• Laste ned programvareoppdateringer.
• Synkroniser veipunkt, ruter og spor i skyen

Synkroniser-funksjonen
C-MAP Embark-knappen i dialogboksen Systemkontroll er erstattet med en Synkroniser mine
data-knapp. C-MAP Embark-alternativet i dialogboksen Serviceinnstillinger er også erstattet
med en Synkroniser mine data-knapp.

Eksempel på Synkroniser mine data-knappen i dialogboksen Systemkontroller:

Bruke synkroniseringsfunksjonen
Du kan logge på www.letsembark.io i en nettleser, eller du kan logge på Simrad-appkontoen
på en mobilenhet eller et nettbrett for å administrere (opprette nye, endre, flytte og slette):

• Veipunkt
• Ruter
• Spor

Bruk alternativet Synkroniser mine data på multifunksjonsskjermen til å synkronisere mellom
skjermen og Simrad-appkontoen.

Forutsetninger
• En konto med Simrad-mobilappen
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Ú Merk: Påloggingsinformasjonen for C-MAP Embark- eller C-MAP-appen kan brukes til å
logge på mobilappen. Du trenger ikke å opprette en egen konto for mobilappen.

• For å kunne synkroniseres må enheten være koblet til Internett. Hvis du vil koble enheten
til Internett, kan du se i brukerhåndboken.

Synkronisering
Hvis du vil synkronisere MFD-dataene og kontodataene for Simrad-appen (inkluderer
dataene dine på www.letsembark.io), åpner du dialogboksen Synkroniser mine data i
dialogboksen Systemkontroller eller dialogboksen Serviceinnstillinger.

Når du har logget deg på, forteller systemet deg når den siste synkroniseringen ble utført.
Følgende alternativer er tilgjengelige:

• Rediger – bruk denne for å endre påloggingsinformasjon
• Automatisk synkronisering – synkronisering skjer med jevne mellomrom i bakgrunnen når

du er koblet til Internett
• Synkroniser nå – synkronisering skjer umiddelbart

Støtte for Navico WM-4 maritim satellittmottaker
Navico WM-4 maritim satellittvær-/lydmottaker støttes. Når Navico WM-4-mottakeren er
koblet til systemet, og hvis du har riktig SiriusXM-abonnement, kan du inkludere maritime
SiriusXM-værtjenester og SiriusXM-radio i systemet.

Ú Merk: SiriusXM-vær er bare tilgjengelig for Nord-Amerika.

Støtte for FLIR M-232 IP-kamera
Dersom et FLIR M-232 IP kamera er tilkoblet til Ethernet nettverket, aktiver funksjonen i
avanserte instillinger. Når du har aktivert funksjonen kan du vise video og kontrollere kamera
fra enheten.

Støtte for elektrisk Ghost-motor
Den elektriske Ghost-motoren støttes.

Kontrollene for den elektriske motoren som er beskrevet i brukerhåndboken, gjelder for den
elektriske Ghost-motoren.

I tillegg til disse kontrollene kan du konfigurere fotpedalene på den elektriske Ghost-
motoren.
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Konfigurer fotpedalknappene for Ghost-trolling
Du kan konfigurere tre av handlingsknappene (A, B og C) på motorfotpedalen for Ghost-
trolling.

A

B

C

Velg en handling fra rullegardinlisten for hver av knappene du vil konfigurere.

Støtte for Rhodan-trollingmotor
Hvis en elektrisk Rhodan-motor er koblet til NMEA 2000-nettverket, støttes den elektriske 
motoren, og den kan kontrolleres fra MFD. Hvis du vil ha mer informasjon om denne 
elektriske motoren, kan du se Rhodan.

Kontrollene for den elektriske motoren som er beskrevet i brukerhåndboken, gjelder for den 
elektriske Rhodan-motoren.

Fjernkontroll for smarttelefon og nettbrett støttes
Visning og fjernstyring av enheten ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett støttes.

Alternativer for fjernstyring

Ú Merk: Denne enheten har ikke en intern Wi-Fi-modul. For å koble til Internett eller Link-
appen må du ha en kompatibel ekstern Wi-Fi-modul koblet til det samme Ethernet-
nettverket som denne enheten.

For å fjernstyre enheten fra smarttelefon eller nettbrett må enheten være koblet til den
samme eksterne Wi-Fi-modulen som enheten.

Ú Merk: Av sikkerhetshensyn kan enkelte funksjoner ikke styres eksternt.

Smarttelefoner og nettbrett

Link-appen
Link-appen må brukes for å koble en telefon eller nettbrett til MFD.

Når du er koblet til, kan Link-appen på telefonen eller datamaskinen brukes til følgende:

• Å fjernstyre og vise systemet
• Å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger
• Å sikkerhetskopiere og gjenopprette veipunkter, ruter og spor
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Link-appen kan lastes ned fra appbutikken til telefonen/nettbrettet.

Ú Merk: Telefon-/nettbrettvisning og -kontroll og komposittvideo kan ikke brukes
samtidig.

Koble til den eksterne Wi-Fi-modulen som fungerer som et tilgangspunkt
Hvis enheten er koblet til et eksternt Wi-Fi-nettverk, kan du koble telefonen/nettbrettet til det
samme nettverket for å vise og kontrollere MFD-en.

Det eksterne Wi-Fi-nettverksnavnet (SSID) vises som et tilgjengelig nettverk på telefonen/
nettbrettet.

Bruke Link-appen
Start Link-appen for å vise tilgjengelige MFD(er) for fjernkontroll. Listen inneholder både
tilkoblede og ikke-tilkoblede MFDer.

Velge MFD-enheten du ønsker å kontrollere. Hvis MFD ikke er tilkoblet, følger du
instruksjonene på MFD-enheten og på nettbrettet/telefonen du vil koble til.

Administrere Wi-Fi-tilkoblede fjernkontroller
Du kan endre tilgangsnivå og fjerne Wi-Fi-tilkoblede fjernkontroller.
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