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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.

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
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