
DUO TEHNOLOOGIA

Uus SE5000 Exakt Duo2 on kõige nutikam ühe minuti reegli sõidumeerik! See on saadaval koos järeleproovitud Duo 
tehnoloogiaga, mis aitab juhil tänu sõidu- ja puhkeaja reaalajas uuendamisele otsuseid teha, sõidust hõlpsalt ülevaate 
saada ning seega teel viibimise aega optimeerida ja nõuetest kinni pidada*. Duo tehnoloogiat on täiustatud ja see sisaldab 
nüüd ka tööaja direktiivi arvutusi ning parvlaeva ja rongi tuge.

Hoiatused
Hoiatused ja eelhoiatused annavad juhile olulist teavet sõidu- ja puhkeaja kohta, nt maksimaalne 
sõiduaeg päevas, igapäevase/iganädalase puhkeaja algus jne.

Duo kuvade näideJärelejäänud sõiduaeg

Näidikul Järelejäänud sõiduaeg on arvesse võetud pidevat sõiduaega (4 
h 30), sõiduaega päeva (9 või 10 h), sõiduaega nädalas (56 h) ja kahe 
nädala sõiduaega (90 h).

Järelejäänud sõiduaeg (praegune tegevus) on 3 tundi ja 50 minutit, mille 
möödumisel peab juht 9 tundi puhkama.

Järelejäänud puhkeaeg

Näidikul Järelejäänud puhkeaeg on arvesse võetud pause (45 min või 15 
+ 30 min), puhkeaega päevas (9, 11 või 3+9 h) ja puhkeaega nädalas (45 
või 24 h).

Juht peab veel 45 minutit puhkama (praegune tegevus), enne kui saab 
taas 4 tundi ja 30 minutit sõita.

Maksimaalne järelejäänud 
sõiduaeg enne järgmist pausi

Järgmise nõutava 
pausi liik

Praegune 
tegevus Minimaalne puhkeaeg 

enne uuesti sõitmist

Praegune 
tegevus

Järelejäänud aeg 
enne sõiduaja 
lisandumist

Järgmine tegevus

Paarimehe praegune 
tegevus

Pärast seda pausi/puhkust 
saadaolev sõiduaeg

Tööaja arvutused

Näidikul Tööaeg on arvesse võetud tööaja direktiivi arvutusi ning see 
annab juhtide paremaks informeerimiseks ülevaate viimase pausi 
järgsest tööajast, päeva töö- ja puhkeajast ning nädala tööajast.

Annab märku, et 
kuvatakse juhi teavet

Tööaeg alates viimasest 
puhkepausist

Päevane 
tööaeg

Päevane puhkeaeg Nädala tööaeg

* Juhised vastavalt direktiivi 561/2006 & 2002/15/EC nõuetele.
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SE5000 EXAKT DUO2: FUNKTSIOONID JA EELISED

PRAKTILISED TELEFONIRAKENDUSED

Lisateabe saamiseks SE5000 Exakt Duo2 digitaalse sõidumeeriku kohta helistage meile 
numbril +372 5326 7056 või saatke e-kiri aadressil aleksander@hydraulic.ee

Meie ühe minuti reegli funktsioon säästab iga juhi kohta 
päevas 45 minutit* sõiduaega

Ülikiire allalaadimisaeg – 3 kuu allalaadimine võtab vaid 1 
minuti ja 30 sekundit

Sõidu- ja puhkeaja arvestus aitab kinni pidada töö- ja 
puhkeaja nõuetest**

Ettevõtte kaardi kasutamisel aktiveerub võtme 
eemaldamisel automaatselt "Puhkus"

Turuliider kasutusmugavuse poolest – intuitiivne 
menüüstruktuur, selge graafikaliides ja suured 
piktogrammid

Tasuta veebikoolitustööriistad

Suuremad sümbolid tegevuse muutumisel – näitab 
praegust tegevust vaid muutumisel

Automaatne suveajale üleminek

Lihtne paberirulli laadimise süsteem

Eluaegne sisseehitatud patarei – patareid pole vaja 
vahetada

2-aastane piiramatu läbisõiduga garantii

* Keskmiselt – tulemused sõltuvad sõidustiilist.
** Juhised vastavalt direktiivi 561/2006 & 2002/15/EC nõuetele.

Selleks et elu oleks veel lihtsam, oleme loonud kaks tasuta Androidi rakendust.

Duo Mobile võimaldab kanda kõik Duo tehnoloogia eelised üle telefoni. See intuitiivne rakendus võimaldab sünkroonida telefoni 
SE5000 Exakt Duo või Duo2ga ja vaadata Duot teiselt ekraanilt. See tähendab, et saate reaalajas uuendused – sealhulgas sõidu- 
ja puhkeaja arvestuse ning praktilised hoiatused, mis aitavad nõudeid järgida – oma telefoni ekraanile.

Tacho Center võimaldab hallata sõidumeeriku andmeid juhtmevabalt. See tähendab, et saate juhikaardi ja sõidukiandmed 
telefoni laadida, ilma et peaksite ühendama tülikaid juhtmeid või allalaadimisseadmeid. Peale selle ütleb Tacho Center teile 
täpselt, millal laadisite viimatiandmeid konkreetse juhi või sõiduki kohta. Nii saate autoparki efektiivselt kontrolli all hoida. 
Pärast andmete laadimist telefoni saate saata need e-postiga arvutisse ja turvaliselt salvestada või saata otse OPTACi 
analüüsitarkvarasse.

Tasuta rakenduste kasutamiseks peate ostma Tacho Linki tongli, mille abil saab ühendada digitaalse sõidumeeriku 
Bluetoothi-ühenduse kaudu Androidi telefoniga. Tacho Link on saadaval ka SE5000 modifitseeritud printerikassetiga, mis 
võimaldab sisestada tongli kõigisse Stoneridge'i digitaalsetesse sõidumeerikutesse ilma printerikassetti eemaldamata.

www.SE5000Exakt.com

Parandab juhi ja sõiduki efektiivsust

Toetab teist liikumisallikat, mis on alates 1. oktoobrist 
2012 kõigil uutel sõidukitel kohustuslik

Käsikannetes funktsioon "Puhkus kuni praeguseni"

Lihtsad, intuitiivsed käsikanded

Kaugallalaadimine
Kaardi kiire töötlemine sisestamisel/eemaldamisel

Täpsem kättesaadavusperioodi režiim

Tööaja direktiivi arvutuste abil on juhid paremini 
informeeritud**

Parvlaeva ja rongi tugi reaalajas

Automaatsed ettevõttelukud takistavad soovimatutel 
inimestel teie andmete nägemist


