Instructie gebruik Nautiz voor buurtbus Capelle aan den IJssel
1. schakel de Nautiz in door op de rode knop te drukken.
De rode knop bevindt zich links boven het scherm.

De Nautiz start op. Hieronder zie je van links naar rechts de
verschillende stappen van het opstarten.
Als de Nautiz helemaal uitgeschakeld is, duurt de gehele
opstartprocedure ongeveer twee minuten.

2. starten van het programma
Druk met de bijbehorende pen op het icoon [CheckInOut] om het programma te starten

3. het onderstaande scherm verschijnt.
Druk op met de pen op Ok.

Druk met de pen op Check in / uit.

Het volgende scherm verschijnt

5. selecteer een lijn.
Scroll met de pen naar de gewenste lijn, in dit voorbeeld B602

Selecteer met de pen een lijn, hier B602. De gekozen lijn licht op.
Klik vervolgens met de pen op de knop [Verder].

Het volgende scherm verschijnt

6. selecteer de juiste rit

Selecteer met de pen de juiste rit. De gekozen rit licht op.
Klik vervolgens met de pen op de knop [Verder].

7. selecteer de juiste halte

Selecteer met de pen de juiste halte. De gekozen halte licht op. Klik vervolgens met de pen op de
knop [Verder].
Het volgende scherm verschijnt.

Klik met de pen op [Start]
De [Start] button verdwijnt. De Nautiz is nu klaar voor gebruik.
Tijdens de rit maakt de Nautiz gebruik van het ingebouwde GPS systeem, en zal automatisch de juiste
halte tonen.

Reizigers kunnen nu in- en uitchecken (zie foto hierboven rechts)

8. einde van de rit
Ga terug door op de button [terug] te klikken en kies dan uw volgende rit (zie 6.)

9. handmatig selecteren van een halte.
In enkele gevallen zou het kunnen dat de GPS de juiste halte niet vindt, bijvoorbeeld tussen hoge
gebouwen of onder een overkapping. In die gevallen kunt u de GPS uitschakelen en zelf de juiste
halte instellen met de [-] en [+] iconen (zie hieronder).

Vergeet niet om hierna de GPS weer in te schakelen !

10. uitschakelen van de Nautiz.
Klik met de pen op [Hoofdmenu]. Klik op de [Uit] knop.

11. Melden van storingen en informatie over gebruik.
•
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