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Esta adenda apresenta a nova funcionalidade que está incluída nesta versão do software.
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Registo do dispositivo
A opção "Ligar" é alterada para "Registo" na caixa de diálogo de controlos do sistema e
configurações do sistema.

Exemplo de caixa de diálogo de controlos do sistema alterada:

É solicitado ao utilizador que registe o dispositivo durante o arranque. Também o pode
registar seguindo as instruções ao selecionar a opção de registo na caixa de diálogo de
definições do sistema ou na caixa de diálogo de controlos do sistema.

Aplicação móvel Simrad disponível
A aplicação móvel Simrad está agora disponível para transferência a partir de Apple Store e
Play Store.

Verifique a aplicação na loja de aplicações para ver quais as versões do sistema operativo são
suportadas.

Utilize a aplicação móvel Simrad para:

• Registar o seu dispositivo
• Obter serviço de apoio a clientes para o seu dispositivo
• Obter cartas e mapas offline atualizados
• Aceder a manuais, guias e muito mais
• Transferir atualizações de software
• Sincronizar waypoints, rotas e trilhos na nuvem

A funcionalidade de sincronização
O botão C-MAP Embark na caixa de diálogo de controlos do sistema é substituído pelo botão
Sincronizar os meus dados. A opção C-MAP Embark na caixa de diálogo de definições de
serviços é substituído pela opção Sincronizar os meus dados.

Exemplo do botão Sincronizar os meus dados na caixa de diálogo de controlos do sistema:

Utilizar a funcionalidade de sincronização
Pode utilizar um navegador para iniciar sessão em www.letsembark.io ou pode iniciar sessão
na conta da aplicação Simrad no seu dispositivo móvel ou tablet para gerir (criar novo,
alterar, mover e eliminar):

• Waypoints
• Rotas
• Trilhos

Utilize a opção "Sincronizar os meus dados" do MFD para sincronizar entre o MFD e a conta
da aplicação Simrad.
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Requisitos
• Uma conta com a aplicação móvel Simrad

Ú Nota: É possível utilizar as suas credenciais da conta da aplicação C-MAP Embark ou C-
MAP para iniciar sessão na aplicação móvel. Não é necessário criar uma conta da
aplicação móvel separada.

• Para sincronizar, é necessário ligar a unidade à Internet. Para ligar a unidade à Internet,
consulte o manual do operador.

Sincronizar
Para sincronizar os dados do MFD e os dados da conta da aplicação Simrad (incluindo os
seus dados em www.letsembark.io), abra a funcionalidade Sincronizar os meus dados a partir
da caixa de diálogo de controlos do sistema ou definições de serviços.

Depois de iniciar sessão, o sistema informa a última vez em que ocorreu a sincronização e
são apresentadas as seguintes opções:

• Editar – utilize esta opção para alterar as credenciais de início de sessão
• Sincronização automática: a sincronização ocorre periodicamente, em segundo plano,

sempre que estiver ligado à Internet
• Sincronizar agora: a sincronização ocorre imediatamente

Suporte do recetor de satélite marítimo Navico WM-4
O recetor de áudio/meteorologia de satélite marítimo Navico WM-4 é suportado. Quando o
recetor Navico WM-4 está ligado ao seu sistema, e se tiver a subscrição adequada do
SiriusXM, pode incluir serviços de meteorologia marítima SiriusXM e rádio SiriusXM no seu
sistema.

Ú Nota: A meteorologia SiriusXM está disponível apenas na América do Norte.

Suporte para câmara FLIR M-232 IP
Se uma amera IP FLIR M-232 estiver disponível na rede Ethernet, ative a função no menu
Configurações avançadas. A ativação do recurso permite exibir o amer e controlar a amera da
unidade.

Suporte trollling do motor Ghost
O motor de manobras Ghost é suportado.
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Os controlos do motor de manobras descritos no manual do operador aplicam-se ao motor
de manobras Ghost.

Além desses controlos, pode configurar os pedais no motor de manobras Ghost.

Configurar as teclas do pedal do motor de pesca Ghost
Pode configurar três das teclas de ação (A, B e C) no pedal do motor de pesca da série Ghost.

A

B

C

Selecione uma ação a partir da lista pendente para cada uma das teclas que pretende
configurar.

Suporte trollling do motor Rhodan
Se um motor de manobras Rhodan estiver ligado à rede NMEA 2000, o motor de manobras é
suportado e pode ser controlado a partir do MFD. Para obter mais informações sobre este
motor de manobras, contacte a Rhodan.

Os controlos do motor de manobras descritos no manual do operador aplicam-se ao motor
de manobras Rhodan.

Controlo remoto por smartphone e tablet suportado
É suportada a visualização e o controlo remoto da unidade através de um smartphone ou
tablet.

Opções de controlo remoto

Ú Nota: Esta unidade não tem um módulo Wifi interno. Para ligar à Internet ou à aplicação
Link, tem de ter um módulo Wifi externo compatível ligado à mesma rede Ethernet que
esta unidade.

Para controlar remotamente a unidade a partir de um smartphone ou tablet, o dispositivo
tem de estar ligado ao mesmo módulo Wifi externo do que a unidade.

Ú Nota: Por razões de segurança, algumas funções não podem ser controladas a partir de
um dispositivo remoto.

Smartphones e tablets
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A aplicação Link
A aplicação Link tem de ser utilizada para ligar um telefone ou tablet ao MFD.

Quando está ligada, pode utilizar a aplicação Link no telefone ou no tablet para:

• ver e controlar o sistema remotamente
• criar cópias de segurança e restaurar definições
• criar cópias de segurança e restaurar waypoints, rotas e trajetos

Pode transferir a aplicação Link na loja de aplicações relevante do telefone/tablet.

Ú Nota: A vista e o controlo do telefone/tablet e o vídeo composto não podem ser
utilizados em simultâneo.

Ligar ao módulo Wifi externo a funcionar como ponto de acesso
Se a sua unidade estiver ligada a uma rede Wifi externa, pode ligar o seu telefone/tablet à
mesma rede para ver e controlar o MFD.

O nome da rede Wifi externa (SSID) será apresentado como uma rede disponível no telefone/
tablet.

Utilizar a aplicação Link
Inicie a aplicação Link para apresentar os MFD disponíveis para controlo remoto. A lista inclui
MFD ligados e não ligados.

Selecione o MFD que pretende controlar. Se o MFD não estiver ligado, siga as instruções
apresentadas no MFD e no tablet/telefone para ligar.

Gerir controlos remotos ligados por Wi-Fi
Pode alterar o nível de acesso e remover os controlos remotos ligados por Wi-Fi.
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