
FÖR MERCURY SMARTCRAFT®-MOTORER



Extra säkerhet  
och trygghet

1st Mate™ ger extra skydd ombord 
på båten genom att underrätta 
föraren eller passagerarna om 
någon har fallit överbord. 1st Mate 
är även ett effektivt skydd mot 
båt- och motorstöld.

1st Mate är kompatibel med alla Mercury 
SmartCraft-motorer på 40 hk eller mer 
som tillverkats sedan 2005.



1st Mate-systemet inkluderar bärbara armbandsnycklar 
eller karbinhakar för föraren och upp till sju passagerare 
som synkroniseras med 1st Mate-appen.

Appen används för kontokonfiguration, systemkonfiguration 
och statusövervakning för de bärbara enheterna.

VAD ÄR 1ST MATE?

Branschens första motorintegrerade 
intelligenta hubb och bärbara enhet som 
kan integreras med Mercury SmartCraft-
system för att ge säkerhetsvarningar och 
information, inklusive:

Övervakning av man 
överbord för föraren och upp 
till sju passagerare

Möjlighet till nödanrop

Stöldskyddsfunktion



Om en PASSAGERARE 
som bär på en nyckel faller överbord gör 

1st Mate följande:

• Varnar föraren och alla andra passagerare 
som bär på en nyckel

• Avger en ljudlig signal från hubben och de 
mobila enheterna

• Markerar platsen via GPS

• Ger kontinuerliga och uppdaterade 
köranvisningar till platsen där passageraren 
föll överbord

Om FÖRAREN 
 (personen som bär på förarnyckeln) 

faller överbord gör 1st Mate följande:

• Stoppar motorerna omedelbart

• Avger en ljudlig signal från hubben och de 
mobila enheterna

• Markerar platsen via GPS

• Skickar varningar till hubben, appen och 
de bärbara enheter som är anslutna till 
passagerarna ombord.

• Skickar instruktioner till passagerarna om 
hur de åker tillbaka till platsen där föraren 
ramlade överbord*

* Om passageraren har 1st Mate-appen nedladdad på sin 
mobila enhet

Hur fungerar 1st Mate?



Avstånd till MÖB

Plats för MÖB

NÖDANROP

Om en förare (person som bär på förarnyckeln) 
faller överbord och inte kan ta sig tillbaka ombord 
igen, eller om passagerarna inte kan köra tillbaka 
båten till platsen där föraren föll överbord, gör 1st 
Mate följande:

• Skickar ett nödanrop till kontakterna som har angetts 
under ”In Case of Emergency” (I händelse av nödfall) i 
appen om den funktionen har aktiverats och en person 
antingen initierar begäran eller om timern (som tidigare 
ställts in av användaren) har räknat ned.

• Nödanropsmeddelandet innehåller information om plats, 
riktning, datum och tid för händelsen ”man överbord”.

20 m



Bärbar nyckel för passagerareBärbar nyckel för förare App i mobil enhet

STÖLDSKYDDSSYSTEM (TDS)

TDS-systemet kan låsa motorn för att förhindra obehörig 
användning. 

Med 1st Mate kan du låsa upp båten via förarens bärbara 
enhet och/eller upplåsningsfunktionen i appen (med hjälp 
av pinkod, fingeravtryck, ansiktsigenkänning 
etc.). Mercury SmartCraft-motorer kan 
också tillåta tomgångskörning på förhöjt 
varvtal för serviceåtkomst till båten utan att 
låsa upp den.

Om kompatibla Mercury SmartCraft-motorer avlägsnas från 
båten går de inte att använda utan att låsas upp med en 
”handskakning” från 1st Mate-hubben.
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Sats för enkelmon-
tage 
8M6007933

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Sats för dubbelmon-
tage 
8M6007934

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Sats för trippelmon-
tage 
8M6007937

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Sats för 4, 5 eller 6 
motorer 
8M6007938

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Sats med bärbar 
nyckel för förare 
8M6007943

∙ ∙ ∙

Sats med bärbar 
nyckel för passage-
rare 
8M6007944

∙ ∙ ∙

Armband och karbin-
hake för förare 
8M6007945

∙ ∙

Armband och karbin-
hake för passagerare 
8M6007946

∙ ∙

YTTERLIGARE 
FUNKTIONER

Inaktivera i neutralläge 
En inställning som användaren 
kan ställa in som stänger av 
varningar om motorerna är i 
neutralläge.

Trådlösa uppdateringar 
1st Mate har stöd för 
uppdateringar (för att åtgärda 
fel eller lägga till nya funktioner) 
av hubbens programvara och de 
bärbara enheterna via den mobila 
enheten. 

Appen är det huvudsakliga 
gränssnittet för att konfigurera 
och visa systemstatus.

Båthubb

FÖR MERCURY SMARTCRAFT®-MOTORER
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Brunswick Marine i EMEA utforskar kontinuerligt sätt att förbättra de produkter de designar, tillverkar och distribuerar. Alla ansträngningar görs för att 
producera försäljnings- och servicelitteratur som är aktuell. Specifikationsförändringar för motorer, båtar och tillbehör är ständigt pågående. 

Denna broschyr ska inte ses som en exakt guide till de senaste specifikationerna. Denna broschyr är inte ett försäljningserbjudande för någon särskild 
motor, båt eller tillbehör. Distributörer och handlare är inte agenter för Brunswick Marine i EMEA eller någon av dess dotterbolag och de har inga 
rättigheter att representera Brunswick Marine i EMEA genom något uttryckligt åtagande, inklusive men inte begränsat till representation av produkt, 
försäljning, applikationer eller service.

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och en del finns bara i begränsat antal. Vissa produkter i denna katalog är utrustade med 
tillvalsutrustning. Var vänlig besök din lokala handlare.

Brunswick Marines 
kvalitetssystem in EMEA 

är certifierat enligt 
ISO 9001


