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I den här bilagan visas den nya funktionen som ingår i programvaruversionen.
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Enhetsregistrering
Alternativet ”Anslut” har ändrats till ”Registrering” i dialogrutan för systemkontroller och
systeminställningar.

Exempel på ändrad dialogruta för systemkontroller:

Du uppmanas att registrera enheten vid start. Du kan också registrera den genom att följa
instruktionerna när du väljer registreringsalternativet i dialogrutan Systeminställningar eller
dialogrutan Systemkontroller.

Simrad-mobilapp tillgänglig
Simrad-mobilappen finns nu att ladda ner från Apple- och Play-appbutikerna.

Kolla appen i appbutiken för att se vilka versioner av operativsystemet som stöds.

Använd Simrad-mobilappen för att:

• Registrera din enhet
• Få kundsupport för din enhet
• Få uppdaterade sjökort och offlinekartor
• Få tillgång till handböcker, guider och annat
• ladda ned programvaruuppdateringar
• Synkronisera waypoints, rutter och spår i molnet

Synkroniseringsfunktionen
C-MAP Embark-knappen i dialogrutan för systemkontroller har ersatts av knappen
Synkronisera mina data. Alternativet C-MAP Embark i dialogrutan Tjänstinställningar har
också ersatts av alternativet Synkronisera mina data.

Exempel på knappen Synkronisera mina data i dialogrutan Systemkontroller:

Använda synkroniseringsfunktionen
Du kan använda en webbläsare för att logga in på www.letsembarark.io, eller så kan du logga
in på ditt Simrad-appkonto från din mobila enhet eller surfplatta att hantera (skapa ny, ändra,
flytta och ta bort):

• Waypoints
• Rutter
• Spår

Använd alternativet Synkronisera mina data i MFD för att synkronisera mellan MFD och ditt
Simrad-appkonto.

Krav
• Ett konto i Simrad-mobilappen
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Ú Notera: Dina kontouppgifter för C-MAP Embark eller C-MAP-appen kan användas för att
logga in på mobilappen. Du behöver inte skapa ett separat konto för mobilappen.

• När du ska synkronisera måste enheten vara ansluten till internet. Information om hur du
ansluter enheten till internet finns i användarhandboken.

Synkronisering
Om du vill synkronisera MFD-data och kontodata för Simrad-appen (inklusive data på
www.letsembark.io) öppnar du funktionen Synkronisera mina data i dialogrutan
Systemkontroller eller dialogrutan Tjänstinställningar.

Efter inloggning i systemet informerar systemet om när den senaste synkroniseringen
inträffade och följande alternativ är tillgängliga:

• Redigera – använd för att ändra inloggningsuppgifter
• Auto Synkronisera – synkronisering sker regelbundet i bakgrunden när du är ansluten till

internet
• Synkronisera nu – synkronisering utförs omedelbart

Stöd för Navico WM-4 marin satellitmottagare
Det finns stöd för Navico WM-4 marin satellitvädertjänst/ljudmottagare. När Navico WM-4-
mottagaren är ansluten till ditt system och du har ett lämpligt SiriusXM-abonnemang kan du
inkludera SiriusXM marina vädertjänster och SiriusXM-radio i ditt system.

Ú Notera: SiriusXM väder är endast tillgängligt i Nordamerika.

Stöd för FLIR M-232 IP-kamera
Om en FLIR M-232 IP kamera är ansluten till Ethernet nätverket, aktivera funktionaliteten
under avancerade inställningar. När funktionaliteten har blivit aktiverad kan du visa video och
kontrollera kameran från enheten.

Stöd för Ghost-trollingmotor
Det finns stöd för Ghost-trollingmotor.

Trollingmotorns reglage som beskrivs i användarhandboken gäller för Ghost-trollingmotorn.

Utöver dessa reglage kan du konfigurera fotpedalerna på Ghost-trollingmotorn.
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Konfigurera fotpedalsknapparna för Ghost-trollingmotorn
Du kan konfigurera tre av åtgärdsknapparna (A, B och C) på fotpedalen för Ghost-seriens
trollingmotor.

A

B

C

Välj en åtgärd från rullgardinsmenyn för var och en av de knappar du vill konfigurera.

Stöd för Rhodan-trollingmotor
Om en Rhodan-trollingmotor är ansluten till NMEA 2000-nätverket kan den användas och
den kan styras från MFD. Mer information om trollingmotorn finns hos Rhodan.

Trollingmotorns reglage som beskrivs i användarhandboken gäller för Rhodan-
trollingmotorn.

Stöd för fjärrkontroll för smartphone och surfplatta
Det finns stöd för visning och fjärrstyrning av enheten med en smartphone eller surfplatta.

Fjärrstyrningsalternativ

Ú Notera: Den här enheten har ingen inbyggd WiFi-modul. För att kunna ansluta till
internet eller Link-appen måste du ha en kompatibel extern WiFi-modul ansluten till
samma Ethernet-nätverk som den här enheten.

För att fjärrstyra enheten från en smartphone eller surfplatta måste telefonen eller surfplattan
vara ansluten till samma externa WiFi-modul som enheten.

Ú Notera: Av säkerhetsskäl kan du inte styra vissa funktioner från en fjärrstyrningsenhet.

Smartphones och surfplattor

Link-appen
Link-appen måste användas för att ansluta en telefon eller surfplatta till MFD.

När enheten är ansluten kan du använda Link-appen på telefonen eller surfplattan till
följande:

• visa och styra systemet via fjärranslutning
• säkerhetskopiera och återställa inställningar
• säkerhetskopiera och återställa waypoints, rutter och spår
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Du kan ladda ned Link-appen från appbutiken för telefonen/surfplattan.

Ú Notera: Visning och kontroll på telefon/surfplatta och kompositvideo kan inte användas
samtidigt.

Ansluta till den externa WiFi-modulen som fungerar som en åtkomstpunkt
Om enheten är ansluten till ett externt WiFi-nätverk kan du ansluta telefonen/surfplattan till
samma nätverk för att visa och styra MFD.

Det externa WiFi-nätverksnamnet (SSID) visas som ett tillgängligt nätverk i telefonen/
surfplattan.

Använda Link-appen
Starta Link-appen för att visa MFD:er som är tillgängliga för fjärrstyrning. Listan innehåller
både anslutna och inte anslutna MFD:er.

Välj den MFD du vill styra. Om MFD inte är ansluten, följ instruktionerna på MFD och på
surfplattan/telefonen för att ansluta.

Hantera WiFi-anslutna fjärrkontroller
Du kan ändra åtkomstnivå och ta bort WiFi-anslutna fjärrkontroller.
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