Oletustoiminto virta päällä/pois
Tämän asetuksen avulla on mahdollista esiasettaa automaattinen tehtävän
vaihto kuljettajalle ja matkustajalle, kun virta kytketään virta-avaimesta päälle tai
pois (tarkista kansalliset säädökset vastaavalta viranomaiselta).
1. Paina vahvistuspainiketta.
Valitse Asetukset ja vahvista valinta.
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2. Valitse Parametriaset. ja vahvista valinta.

Peruuta ja palaa edelliseen näyttöön
Valitse arvoja ja muuta niitä
Vahvista ja siirry eteenpäin näytöissä

Parametriaset

3. Valitse ja vahvista Oletustoiminto virta
päällä tai Oletustoiminto virta pois.

Kuljettajan
korttikelkka

Oletustoiminto
virta päällä

Huomautus! Kortin käsittely ja valikon selaaminen on mahdollista ainoastaan auton ollessa
pysähtyneenä.

Oletustoiminto
virta pois

Aseta kortti (aina mahdollista vakiovalikossa ja sytytysvirran ollessa kytkettynä)
1. Avaa korttikelkka painamalla kuljettajan tai matkustajan painiketta, kunnes
kelkka avautuu.

4. Valitse ja vahvista haluamasi tehtävä:
Ei muutosta, Lepo, Varalla tai Työ.
5. Seuraava näyttö tulee näkyviin.

Kuljettajan Matkusta- Matkustajan Paperikasetti
painike
jan painike korttikelkka

2. Aseta kortti paikalleen siten, että siru on ylöspäin.
Muutokset

3. Sulje korttikelkka painamalla sitä varovasti eteenpäin.

tallennettu

1

6. Palaa vakionäyttöön painamalla peruutuspainiketta kolme kertaa.
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Kesäaika
Laite kehottaa automaattisesti muuttamaan paikallisaikaa maaliskuun viimeisenä
sunnuntaina ja lokakuun viimeisenä sunnuntaina.
1. Kuittaa ajan muutos valitsemalla KYLL tai
peruuta se valitsemalla EI.

Uusi aika?
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Poista kortti (aina mahdollista vakiovalikossa ja sytytysvirran ollessa kytkettynä)
1. Avaa korttikelkka painamalla kuljettajan tai matkustajan painiketta, kunnes
kelkka avautuu.
2. Paina korttia alhaalta hieman ylöspäin aukon läpi tai työnnä korttikelkan
reunaa alas, kunnes kortti ponnahtaa ulos.
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Saat täydet tiedot SE5000:n toiminnoista
Käyttöohjeesta kuljettajalle ja yritykselle tai Internetistä osoitteesta www.SE5000.com.

Yritys luk. päällä

Piirturista lataaminen

Tiedot on lukittava sisään ennen digitaalisen ajopiirturin käyttöönottoa, jotta
valtuuttamattomat henkilöt eivät pääse käyttämään ajopiirturin tietoja.

1. Tulostinkasetin poistaminen

1. Aseta yrityskortti digitaalisen ajopiirturin
jompaankumpaan kelkkaan. Digitaalinen
ajopiirturi siirtyy automaattisesti yrityksen
toimintatilaan.
2. Tuo digitaalisen ajopiirturin valikko näyttöön
painamalla vahvistusnäppäintä.
Valitse YRITYSTIETO ja vahvista valinta.
3. Tee tietojen lukitus sisään vahvistamalla
KYLL-painikkeella.
4. Seuraava viesti tulee näyttöön ilmoituksen
jälkeen.
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2. Yhdistä latauslaite digitaaliseen ajopiirturiin
6-napaisen latausliittimen kautta.

YRITYSTIETO

Yritys
luk. päällä
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KYLL

Lukitus
päällä

Yritys luk. pois
Tiedot on lukittava ennen ajopiirturin siirtämistä toiselle yritykselle tai omistajalle. Muussa tapauksessa on riski seuraavan käyttäjän tietojen tallentumisesta
nykyisen yrityksen osalle. Jos lukitusta ei tehdä, tietoja ei lukita ulos, ennen kuin
seuraava yritys tekee lukituksen. Tietojen varmistamiseksi ne on ladattava ennen
lukituksen tekemistä.
1. Aseta yrityskortti digitaalisen ajopiirturin
jompaankumpaan kelkkaan. Digitaalinen
ajopiirturi siirtyy automaattisesti yrityksen
toimintatilaan.
2. Tuo digitaalisen ajopiirturin valikko näyttöön
painamalla vahvistusnäppäintä.
Valitse YRITYSTIETO ja vahvista valinta.
3. Tee lukitus vahvistamalla KYLL-painikkeella.
4. Seuraava viesti tulee näyttöön ilmoituksen
jälkeen.

3. Lataa tiedot latauslaitteen ohjeiden mukaan.
Varmista, että sytytysvirta on kytkettynä,
kun aloitat tietojen lataamisen.
4. Seuraava näyttöön tuleva viesti ilmaisee,
että digitaalisen ajopiirturin tietojen lataus
on käynnissä.
5. Kun lataus on valmis, seuraava viesti tulee
näkyviin.

YRITYSTIETO

Yritys
luk. pois

Lukitus
poistettu

KYLL

6. Jos latausprosessi epäonnistuu, seuraava
viesti tulee näyttöön. Tarkista kytkennät ja
latauslaite.
Saat lisätietoja Käyttöohjeesta kuljettajalle ja
yritykselle (yritystila).

Ladataan
tietoja

Lataus
suoritettu

Lataus
epäonnistui

