
iCabbi kuljettajasovellus

Play Protect s.2-3

Lataaminen ja asennus s.4-6

• Icab.bi/1204 (huom. versio voi muuttua)

Kirjautuminen s.7

• Yhtiötunnus :  697410

• Salasana : 541874

• Palvelin : jätä tyhjäksi

Päänäkymä

• Tilaukset s.8

• Alueet s.9

• Keskus s.10

• Viestit s.11

• Ajot s.12

Valikko

• Ansiot s.14

• Laitteet s.14

• Asetukset s.15

Varattu / Vapaa-tilan asettaminen s.16-17

Kyytitarjous s.18

• Kyydintiedot s.19

• Navigointi s.21

• Kyydinpäättäminen s.22
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icab.bi/1204


Ota play kaupan play protect
pois käytöstä
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Avaa Play 
kauppa

Valitse oma tilisi

Valitse Play 
Protect

Paina ikonia

Ota tarkistus pois 
päältä
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Paina Lopeta

Play Protect on poistettu 
käytöstä
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Mene laitteen 
verkkoselaimella 
osoitteeseen icab.bi/1204 

Paina Ok

Avaa tiedosto

Paina kuvaketta ja avaa 
Lataukset

Paina Asetukset

iCabbi-sovelluksen lataaminen

icab.bi/1204
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Salli asentaminen tästä 
lähteestä

Paina Asenna

Paina Avaa
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Laita käyttöoikeudet 
päälle

Paina Salli Paina Salli

Paina Salli
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697410

541874

Jätä tyhjäksi

Olet kirjautunut 
järjestelmään

Syötä pyydetyt tiedot ja 
paina Kirjaudu Syötä pyydetyt tiedot ja 

paina Login

Hyväksy painamalla OK

iCabbi-sovellukseen kirjautuminen



Tilaukset

Tilauksista löydät:
-tulevat tilaukset
-seuraavan aamun tilaukset
-omat tilaukset
-edelliset tilauksesi

-Valkoiset = maksettu autoon
- Siniset = tili / laskutuskyytejä
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Alueet

Paina aloitusnäkymästä 
alueruutua tai Alueet-
painiketta niin näet 
alueruudun tiedot, 
auto- ja kyytitilanteen.
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Keskus

keskus-painikkeen 
takaa löydät viestin- ja 
soittopyynnön 
lähettämisen 
keskukseen
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Viestit

täältä löydät keskuksen 
lähettämät viestit
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Ajot

Paina Ajot, niin näet 
kaikki avoimet 
tilaukset.

Saat tilauksen itsellesi 
painamalla.
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Valikko

Avaa Valikko ruudun 
ylänurkasta.
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Ansiot
Tästä näet omat ansiosi.
Näet myös hylättyjen 
tilausten lopulliset summat
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LAITTEET
Täältä voit yhdistää 
jatkossa sovelluksen 
taksamittariin.



Asetukset
-kirkkauden säätö

-fonttikoko

-resetoi gps
-jos gps menee jumiin

-työtarjousten näppäinmoodi
-oletusarvo = sininen/vihreäruutu
-Painikkeet = hyväksy/hylkää painike
-map = karttanäkymä tilaukselle
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Varattu-tilan asettaminen

-Paina vihreää ikonia
-paina varattu
-valitse kohdealue
-sovellus on varattu-tilassa
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Vapaa-tilan asettaminen

-paina punaista-ikonia
-paina vapaa
-sovellus on vapaa-tilassa
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Kyytitarjous

18

-Attribuutit ja aika (heti 
tai ennakkotilauksessa 
noutoaika)

-Alueruutu

-Kuljettajan etäisyys 
nouto-osoitteeseen

Hyväksy kaikki 
ajotarjoukset



Kyydintiedot

19

Infosta näet lisätiedot

Noutoaika
ASAP = Heti

Tyyppi= Maksutapa

Asiakkaan nimi

Asiakkaalle soitto

Summa = kyydinhinta

Nouto-osoite

Määränpää

Attribuutit

Paina Saapunut, kun olet 
nouto-osoitteessa



Asiakas saa 
ilmoituksen 
kun auto on 
saapunut

Paina Kyytiin 
kun asiakas 
nousee autoon
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Navigointi
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Avaa valikko ja valitse Navigointi.

iCabbi kysyy mitä 
navigointisovellusta haluat käyttää.

Valitse haluatko käyttää aina samaa 
sovellusta, tai valitse Vain kerran jos 
haluat jatkossa vaihtaa sovellusta.



Kyydin päättäminen
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Kun saavut 
määränpäähän 
paina Stop

Päätä kyyti 
painamalla 
Valmis


