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Předání a vyzvednutí vozidla v servisu
Při předávání vozidla do servisu si řidič provede výtisk řidiče při vyjmutí své karty, při převzetí
vozidla ze servisu provede výtisk na vozidlo. Oba výtisky si nechá potvrdit servisem včetně
razítka-doporučeno a podpisu technika, který auto přebíral a předával. Po převzetí vozidla,
založí svou paměťovou kartu řidiče a doplní si svou dosavadní ( od předání do převzetí
vozidla) činnost ručním záznamem, nebo při delší nečinnosti potvrzení zaměstnavatele.
Tímto se vyhne řidič i firma případným postihům při kontrole, kdy bude zjištěna jízda bez
vložené karty, za dobu, kdy bylo vozidlo v servisu.
Výtisk řidiče a vyjmutí karty se provede při zapnutém zapalování takto :
1) Stiskne tlačítko  (enter) a zobrazí se Nabídka pro tisk potvrdí tlačítkem  .
2) Zobrazí se volba Tisk karta, potvrdí tlačítkem  .
3) Zobrazí se volba Zadejte datum, ponechá současný datum a potvrdí tlačítkem  .
4) Zobrazí se volba Zvolte tisk Ò nebo zobrazeni Ï , ponechá tisk a potvrdí tlačítkem  ,
provede se výtisk stávajícího dne. Tento výtisk si řidič nechá potvrdit servisem.
5) Po dokončení výtisku dlouze stiskne tlačítko 1 .
6) Zobrazí se Zvolte stát , stiskne tlačítko à NE v případě že bude pokračovat ve směně po
opravě vozidla.V případě že ukončuje směnu a bude provádět denní nebo týdenní odpočinek
navolí krátkým stiskem tlačítka Ë symbol Ç . Stiskne dlouze tlačítko Ë, po té se zobrazí volba
Zvolte stát, šipkami  zvolí zemi kde ukončí směnu a potvrdí tlačítkem  .
7) Zobrazí se vysunutí karty 1, karta se vysune a řidič ji vyjme ze slotu.
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Vyzvednutí vozidla v servisu
Výtisk vozidla,vložení karty a doplnění záznamu se provede při zapnutém zapalování
takto :
v případě že bude na display varovná hláška o jízdě bez karty , potvrdí tlačítkem  .
1) Stiskne a dlouze podrží tlačítko 1, vysune se slot do něhož vloží kartu.
2) Načtou se data a zobrazí se příjmení a jméno řidiče, datum a čas posledního vytažení
karty.
3) Zobrazí se provést manuální záznam? , zvolí  ANO a potvrdí tlačítkem  .
4) Zobrazí se pokračovat? zvolí  ANO a potvrdí tlačítkem  .
5) Šipkami zadá jeden ze symbolů činnosti (Ç, È, Å) kterou prováděl v době kdy byla karta
vytažena a potvrdí  .
6) Doplní čas, pokud je jen jedna činnost tak asi 10x klikne tlačítkem  .
7) Zobrazí se Upravit záznamy zvolí  NE a potvrdí  .
8) Zobrazí se aktivity ověřeny a až se zobrazí provozní displej je vozidlo připraveno k jízdě.
Ale pozor, musí ještě provést výtisk na vozidlo!
9) Stiskne tlačítko  , zobrazí se Nabídka pro tisk tu potvrdí tlačítkem  .
10) Zobrazí se Tisk karta, šipkou zvolí Tisk VU a potvrdí tlačítkem  .
11) Zobrazí se volba Zadejte datum, zvolí datum vsunutí karty řidiče tlačítkem a potvrdí
tlačítkem  .
12) Zobrazí se volba Zvolte tisk Ò nebo zobrazeni Ï, ponechá tisk a potvrdí tlačítkem  ,
provede se výtisk stávajícího dne .
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Vyjmutí a vložení paměťové karty řidiče při silniční kontrole
nebo
z důvodů vyčtení a zálohování dat na firmě řidiče
V případě potřeby vyjmutí a opětovného vložení paměťové karty řidiče v průběhu pracovní
směny bude řidič postupovat následovně.
Při zapnutém zapalování provede vyjmutí :
1) Dlouze stiskne tlačítko Ë, zobrazí se volba Zvolte stát tu tlačítkem à přeskočí.
NEZADÁVAT STÁT!
2) Zobrazí se Vysunutí karty 1 a karta se vysune, poté ji řidič vyjme ze slotu.
Vložení karty řidiče provede při zapnutém zapalování :
1) Dlouze podrží tlačítko 1, vysune se slot do něhož vloží kartu.
2) Načtou se data a zobrazí příjmení a jméno, se datum a čas posledního vytažení karty.
3) Zobrazí se provést manuální záznam? , zvolí  ANO a potvrdí tlačítkem  .
4) Zobrazí se pokračovat? zvolí  ANO a potvrdí tlačítkem  .
5) Zadá jeden ze symbolů činnosti (Å, Ç, È ) kterou prováděl v době kdy byla karta vytažena
a potvrdí tlačítkem  .
6) Doplní čas, pokud je jen jedna činnost tak 10x klikne tlačítkem  .
7) Zobrazí se upravit záznamy zvolí  NE a potvrdí tlačítkem  .
8) Zobrazí se aktivity ověřeny a až se zobrazí provozní displej je vozidlo připraveno k jízdě.
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Vyjmutí karty z důvodů vzdálení se od vozidla
na denní odpočinek, trávený mimo vozidlo.
Při odchodu na konci směny na denní odpočinek vyjme řidič kartu :
1) Při ukončení směny zvolí řidič krátkými stisky tlačítkem 1 symbol Ç značící odpočinek
(přestávku).
2) Po té stiskne dlouze tlačítko 1, zobrazí se volba Zvolte stát, šipkami zvolí zemi kde
ukončuje směnu a potvrdí tlačítkem  .
3) Zobrazí se Vysunutí karty a karta je připravena k vyjmutí ze slotu.
Při příchodu z denního odpočinku na začátku směny:
1) Dlouze podrží tlačítko 1, vysune se slot do něhož vloží kartu.
2) Načtou se data a zobrazí se přímení a jméno, datum a čas posledního vytažení karty.
3) Zobrazí se provést manuální záznam? , zvolí  ANO a potvrdí tlačítkem  .
4) Zobrazí se pokračovat? zvolí  ANO a potvrdí tlačítkem  .
5) Zkontroluje zda je aktivní symbol Ç a potvrdí  .
6) Doplní čas, pokud je jen jedna činnost tak 10x klikne tlačítkem  .
7) Zobrazí se upravit záznamy zadá  NE a potvrdí  .
8) Zobrazí se aktivity ověřeny a až se zobrazí provozní displej stiskne tlačítko  .
9) Zobrazí se MENU ( Tisk) , šipkou dolů , zvolí Místo-začátek a potvrdí  .
10) Zobrazí se Zvolte stát šipkami zvolí zemi kde začíná směnu a potvrdí  .
11) Znova se zobrazí Místo-začátek , nyní potvrdí à. Nyní je vozidlo připraveno k jízdě.
Každý den kdy trávíte odpočinek ve vozidle a karta řidiče je vložená v tachografu jste povinni
před odpočinkem zadat konec pracovní směny (Konec-země) a po odpočinku začátek nové
pracovní směny (Začátek-země).
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Vyjmutí karty z důvodů vzdálení se od vozidla na
týdenní odpočinek, trávený mimo vozidlo
Doplnění odpočinku nad 24 hodin:
Vloží kartu, proběhne přihlášení a poté potvrzuje funkce tímto způsobem:
1) Zobrazí se provést manualní záznam?,  na horu a potvrdí  na displeji tlačítkem  .
2) Zobrazí se pokračovat?, potvrdí  na displeji tlačítkem  .
3) Zobrazí se poslední práce ?, potvrdí  na displeji tlačítkem  .
4) Nyní je zobrazeno čas. období a symbol činnosti, ten zkontroluje zda je zobrazen symbol
Ç a pouze tlačítkem  potvrzuje, čas se sám dorovnává.
5) Po dorovnání času se zobrazí poslední práce ?,  na horu a potvrdí  na displeji
tlačítkem  .
6) Zobrazí se volba země, tu nepotvrzuje, ale à vlevo přeskočí.
7) Zobrazí se čas začátek, tlačítkem  opět dorovná čas.
8) Zobrazí se volba země, tu nepotvrzuje, ale à vlevo přeskočí.
9)Nyní je zobrazeno čas. období a symbol činnosti, ten zkontroluje zda je zobrazen symbol Ç
a pouze tlačítkem  potvrzuje, čas se sám dorovnává.
10) Zobrazí se upravit záznamy ?, potvrdí  na displeji tlačítkem  .
11) Nyní se zobrazí ATIVITY OVĚŘENY a je doplněn týdenní odpočinek
12) Nyní ještě vyvolá funkci menu a zadá ZAČÁTEK ZEMĚ (MÍSTO) což označuje novou
pracovní směnu po odpočinku.
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