
Mobitec routeaanduiding - route weergeven op matrixbord

Via de Mobitec controle unit kunt u een bestemming, of de eerstvolgende halte, weergeven op het matrixbord. Op
het moment dat u contact maakt, gaat de controle unit vanzelf aan. Om een bestemming weer te geven, volgt u
onderstaande stappen.

Als de controle unit is opgestart, staat in het beeldscherm de
laatst gekozen bestemming.

1. Blader met  naar de route waarin uw eerstvolgende
bestemming zich bevindt. Let op: het pijltje naar links
() kunt u hiervoor niet gebruiken!
De geselecteerde route wordt steeds in het midden van de
zwarte balk weergegeven. In de afbeelding hiernaast is dat
dus ROUTE 1.

2. Toets 
De route is nu bevestigd. Het cijfer achter DESTINATION
knippert nu.

3. Kies met en  het nummer dat de gewenste bestemming
vertegenwoordigt. Gebruik en om bij 2-cijferige
nummers het juiste nummer te selecteren.

4. Toets nogmaals 
In het beeldscherm verschijnt na enkele seconden de tekst
PLEASE WAIT SENDING DESTINATIONS

Het matrixbord geeft nu de door u gekozen bestemming weer. Na
een aantal seconden verschijnt de eerstvolgende bestemming
ook schermvullend in het beeldscherm.
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Route 1 Route 2

1 De brink 1 Raadhuis

2 Mariaschool 2 Kon. Emmaplein

3 St. Pieterskerk 3 Oranjepark

4 De vaart 4 Verenigingsgebouw

5 Veerweg 5 Willibrordkerk

Stel, u wilt naar halte Verenigingsgebouw. Deze halte ligt
op route 2.

1. U toetst op de controle unit net zo vaak op 
totdat ROUTE 2 in het midden van de zwarte balk
staat. Toets dan  om de route te bevestigen.

2. Vervolgens kiest u met en  de juiste bestem-
ming. In dit voorbeeld zou dat DESTINATION=04
zijn. In het kader bovenaan het scherm ziet u dan
ook de naam van de halte verschijnen; in ons. Toets
dan om de bestemming te bevestigen.

Voorbeeld


