
TachoScan Driver
Alustamine

versioon: 2.0

Sellest  dokumendist  leiate programmi  installimiseks  vajalike

põhisammude kirjelduse. Juhendis on kirjeldatud meetodeid, kuidas

võtta juhikaardilt andmeid, saada teavet praeguse juhi tööaja kohta

ja kontrollida, kas viimase 28 päeva jooksul on esinenud rikkumisi,

samuti on kirjeldatud seda, kuidas programm planeerib tulevasteks

päevadeks tegevusi.
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Installimine

Programmi installimine

Programmi installimiseks sisestage draiverisse programmi sisaldav

USB-originaalvälkmälu  või  käivitage  tootja  veebisaidilt  alla

laaditud  installifail.  Seejärel  j ärgige  installiprogrammi  juhiseid,

vajutades nuppu: [Next > ]. Kui sihtkausta ei muudeta, installitakse

programm vaikeasukohta.

TachoReader’i kaardilugeja installimine

Juhikaardilugeja installimiseks tehke järgmist:

1. Sisestage programmi sisaldav USB-originaalvälkmälu.

2. Ühendage lugeja oma arvuti USB-porti.

3. Kui  Windows®  kuvab  seadistusakna,  valige  esimene  valik

Installi tarkvara automaatselt j a vajutage [Next > ].

4. Süsteem leiab vajalikud draiverid ja installib seadme.

5. Pärast  lugeja  installimist  kuvab süsteem dialoogikasti viisardi

sulgemiseks.

Pärast õnnestunud installimist peaks lugej al süttima roheline LED-
tuli.

Kui  USB-originaalvälkmälu  puudub,  saab  lugeja  draiverid  alla

laadida  veebisaidilt:  www.inelo.pl  j aotisest  Downloads

(Allalaadimised)  vahekaardilt  Forms  and  drivers  (Vormid  j a

draiverid) .

http://www.inelo.pl
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Programmi aktiveerimine

Pärast  õnnestunud  installimist  tuleb  programm aktiveerida.

Enne programmi käivitamist  ühendage TachoReader USB-porti j a

seejärel  sisestage  juhikaart  (sellele  määratud  litsentsiga)  lugeja

pessa ning käivitage programm TachoScan Driver.

Programmi saab aktiveerida kahel viisil:

Aktiveerimine interneti teel

1. Märgistage valik: Aktiveerimine interneti teel.

2. Sisestage  programmi  ostmisel  saadud  kood  väljale

Litsentsikood.

3. Klõpsake nuppu: .

4. Programm aktiveeritakse automaatselt.

Aktiveerimine telefoni teel

1. Märgistage valik: Aktiveerige telefoni teel või  sisestage

aktiveerimiskood.

2. Sisestage  programmi  ostmisel  saadud  kood  väljale

Litsentsikood.

3. Klõpsake nuppu: .

4. Sisestage oma litsentsinumber kasti Litsentsi number,

1. Võtke  tarkvara  teenindusega  telefoni  või  e-posti  teel

ühendust  (aadress  ja  telefoninumber  antakse
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aktiveerimisaknas), et saada Aktiveerimiskood.

2. Sisestage saadud kood kasti: Sisestage aktiveerimiskood.

3. Klõpsake nuppu: .

4. Programm aktiveeritakse.

� 

Andmete votmine juhikaardilt

Enne  juhikaardi  andmete  lugemist  ühendage  TachoReader  USB-

porti,  seejärel  sisestage  juhikaart  lugeja  pessa  ning  käivitage

programm  TachoScan®  Driver.  Programm  hakkab  automaatselt

andmeid tõmbama. Kui kaart  on edukalt  loetud, avab programm

akna  Seadista  aeg  digitaalsest  sõidumeerikust,  kuhu  tuleb

sisestada hetkeaeg digitaalsest sõidumeerikust.

Aj a erinevus võib  olla tingitud  arvuti  valest aj ast või  sõidumeeriku
valest  aj ast.  Kui  arvuti  aeg  on  valesti  seadistatud,  on  soovitatav
seadistada  õige  aeg;  kui  sõidumeeriku  aeg  on  vale,  tuleks  lasta
seadet kalibreerida volitatud teeninduses.

Hetke kokkuvõte

See aken sisaldab järgmisi andmeid:

1. kui palju vaheajata  sõiduaega on juhil j äänud,  ööpäevane  ja

iganädalane  sõiduaeg  ning  kui  palju ööpäevaseid  pikendusi

on sellel nädalal 10 h kohta jäänud;

2. kui  palju aega  on juhil  j äänud  kuni  kohustusliku  puhkeajani

(ööpäevane  ja  iganädalane  puhkeaeg)  ning  kui  palju

lühendatud  ööpäevaseid  ja  iganädalasi  puhkeperioode  on
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j äänud  kuni  9  h viimasest  iganädalasest  puhkeperioodist  (ei

kehti meeskonna kohta);

3. milline on praegune puhkeaeg ja  kui palju puhkust on vaja  –

vaheaeg 15, 30, 45 minutit, ööpäevane puhkeaeg 9 h ja  11 h,

iganädalane puhkeaeg 24 h ja 45 h.

4. Lüliti  /  (ühe  juhi  /  meeskonna  analüüs)  –  vaikimisi

põhineb lüliti seadistus eelmise päeva kirjel.

5.  -  avab  arvuti  aja  j a  digitaalse  sõidumeeriku  aja

sünkroniseerimise akna.

6. Rikkumiste  arv:  -  arvutatakse  juhi  skaala  põhjal  viimase  28

päeva rikkumiste kohta.

7.  - avab akna: "Rikkumised ".

8.  -  avab  vahekaardi  Praegune  puhkeperiood,  kus

kuvatakse  aeg, mis on jäänud puhkeperioodi lõpuni (15,  30,

45 min) / igapäevase puhkeaja lõpuni (9,  11 h)  /  iganädalase

puhkeaja lõpuni (24, 48 h).

� 

Rikkumised

Praeguse  juhi  rikkumised  esitatakse  aknas  automaatselt

ajavahemiku täna + viimased 28 päeva kohta.

Akna elemendid:

·  (Prindi  aruanne)  -  avab  prinditavate  andmete

eelvaate akna;

6
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·  - avab "Nädalagraafik ";

·  -  avab  rikkumiste  analüüsi

täiendavate seadete akna;

� 

· väli: Näita rikkumisi tüübi alusel - võimaldab rikkumiste

loendit filtreerida;

Paks  punane  kiri  tähistab  kõige  tõsisemaid  rikkumisi  rikkumiste

loendis;

· loendi all on nupp: - klõpsake seda kõige tõsisemate

rikkumiste kuvamiseks.

Määrus 1071/2009, IV lisa

Artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud kõige raskemad rikkumised
1.
a)  6-päevase või 14-päevase maksimaalse sõiduaj a ületamine  25
% võrra või rohkem;
b)  maksimaalse  igapäevase  sõiduaj a  ületamine  igapäevase
tööperioodi  j ooksul  50  %  võrra  või  rohkem,  ilma  vähemalt  4,5-
tunnist puhkepausi või katkematut vaheaega võtmata.

Nädalagraafik

Avab akna andmete visualiseerimiseks  lineaarse  graafikuna,  kuhu

on märgitud rikkumised.
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Kontakt

Tootja

INELO

ul. Karpacka 24/U2b

43-300 Bielsko - Biała

POLAND

e-mail: biuro@inelo.pl

tel.: +48 33 496 58 71

www.inelo.pl

Tugi ja teenindus

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@tachoscandriver.pl

mailto:biuro@inelo.pl
http://www.inelo.pl
mailto:support@tachoscandriver.pl
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