HANDLEIDING RugGear 360 SMARTPHONE BVC
De Ruggear RG360 is een smartphone die tevens kan werken als een portofoon. Daarnaast kan dit
toestel telefoneren, mailen en is geschikt voor Internet, SMS, WIFI, WHATSAPP en FACEBOOK.
De dienstdoende chauffeurs kunnen via dit toestel onderling contact houden met de portofoon.
Aan de linkerzijde van het scherm bevinden zich van boven naar beneden de 4 belangrijkste toetsen.
Aan de rechterzijde rechtsboven zit uitsluitend een USB C-ingang voor de losse USB- oplaadkabel
naar 220 volt.

5. Stekker voor
OPLAAD functie
1. Aan / Uit drukknop

2. Toets portofoon
(4 gele stippen)
3. Toets geluid HARDER
4. Toets geluid ZACHTER

De bediening van alle functies werkt verder door met de vinger over het scherm te bewegen (swipen)
Het telefoonnummer en de inlogcodes van de portofoon en Whatsapp zijn al standaard
geprogrammeerd. De beide bussen zijn tevens opgenomen in het de whatsapp groep BVC
CHAUFFEURS als buurtbus B1 en buurtbus B2.
Stroomvoorziening
De accu heeft een capaciteit van circa 2 werkdagen. De voeding van de accu is via een losse USBkabel en een stekker 220 volt. De smartphone kan ook in de bus worden opgeladen. Let er wel op dat
de aansluiting (USB-C) anders is dan de twee huidige en vaste zwarte kabels in de bus. Deze hebben
een andere USB-plug!
Automatisch Uitschakeling
De smartphone zet zichzelf automatisch na 5 minuten uit (deze tijd is instelbaar). Opnieuw
inschakelen met de hand is mogelijk door het opnieuw indrukken van de uit/aan-knop (1)
linksboven.
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HET PORTOFOON-NETWERK ZELLO
Van belang is hier dat gebruikt
wordt gemaakt van het netwerk
van de leverancier ZELLO in
combinatie met de
geinstalleerde SIM-kaart van de
telefoon (leverancier BEN) biedt dit een netwerk
met wereldwijde dekking,
Bij het drukken op de portofoon-toets (2) verschijnt
het hoofdscherm van ZELLO.
Dit scherm toont boven en beneden een aantal
minder belangrijke symbolen, waar in dit kader niet
nader wordt op ingegaan.
Het belangrijkste symbool is de rode cirkel. Druk je
met je vinger op deze cirkel dan verandert de cirkel
van kleur en zie je in de cirkel een snelle
secondewijzer gaan lopen.
Laat je de knop weer los dan kunnen anderen gaan
spreken en kan je uitsluitend luisteren. Gelijktijdig
spreken op meerdere portofoons is dus nooit
mogelijk. In dat geval hoor je een aantal piepjes.

Eigen spraakkanaal
DE BVC heeft een eigen, afgeschermd kanaal dus andere mensen buiten de BVC kunnen je niet
horen spreken of gesprekken beluisteren.
LET OP
Het is wettelijk verboden om rijdend achter het stuur een mobiele telefoon in je hand te hebben.
Daar kan iedere chauffeur een boete voor krijgen. Ga dus in voorkomende gevallen eerst stilstaan
met de bus en pak dan de smartphone om te kunnen communiceren.
REACTIES ZIJN GEWENST
Deze handleiding zal de komende weken verder worden uitgewerkt en aangepast aan de hand van
eigen bevindingen/opmerkingen van chauffeurs.
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