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Informace pro uživatele DTCO 1381
Vážený uživateli digitálního tachografu
DTCO 1381,

Automatické přepnutí činností
řidiče kontrolované zapalováním
vozidla

snažíme se permanentně zlepšit funkce digitálního
tachografu, aby vyhověl Vašim přáním.
Proto jsme uvedli novou funkci, která umožňuje automatické
nastavení činnosti (aktivity) řidiče po vypnutí, případně
zapnutí zapalování ve vozidle. Tato nová funkce předchází
chybně zaznamenaným činnostem, jestliže například řidič
zapomněl po zastavení vozidla přepnout činnost na
odpočinek (pauzu, přestávku). Mnoho z Vás majitelů jistě
data z tachografu používá jako podklad pro hodnocení řidiče
a jeho aktivitu v zaměstnání. Potom však při chybně
nastavených činnostech dochází k chybnému hodnocení.
Tato nová funkce umožňuje do Vašeho tachografu nastavit
jakoukoli činnost řidiče, která se automaticky nastaví po
zapnutí či vypnutí zapalování a to pro každý slot řidiče
zvlášť.
Příklad: Po zastavení vozidla tachograf automaticky nastaví
činnost řidiče č.1 na práci („kladívka“) a řidiče č.2 na
pohotovost („čtvereček“) – toto je dle nařízení 1360/2002 ES.
Pokud řidič zapomene tuto činnost přepnout, tachograf řidiči
stále zaznamenává práci a následně mu „chybí“ odpočinek.
Pokud ovšem má v tachografu implementovanou funkci
„Automatické přepnutí činnosti řidiče“, po vypnutí zapalování
tachograf automaticky přepne činnost řidiče na odpočinek
(případně jinou Vámi zvolenou činnost)

Touto funkcí lze dodatečně vybavit
DTCO od v.č. 428865
• Jednoduché, zapalováním
kontrolované nastavení činností
• Užitečná funkce pro podniky
využívající DTCO pro mzdové
podklady
• Upgrade u autorizovaného servisu

Činnosti, které se mají automaticky nastavit při vypnutí,
zapnutí zapalování Vám naprogramují do DTCO 1381 ve
Vašem autorizovaném středisku při pravidelném
ověření, případně na Vaši žádost kdykoliv při prohlídce
DTCO.
Pro tuto funkci je nutné mít v DTCO implementován software
(firmware) rel. 1.2a (zjistíte ze štítku DTCO). Pokud tento
SW nemáte v DTCO implementován, lze jej u nás za
mírný poplatek nahrát do DTCO. Tento upgrade na verzi
1.2u(a) lze provést u DTCO od výrobního čísla 428865. Pro
bližší informace a ceny upgradu, případně informace o
servisech tachografů, které Vám provedou toto nastavení
nás kontaktujte na www.mechanikadc.cz

Váš dodavatel řešení pro digitální tachografy
Mechanika v.d. závod Děčín TACHOGRAFY
email: info@mechanikadc.cz, tel.:412 531 547
Partner VDO pro ČR
Neprodáme Vám produkt, ale nabízíme Vám řešení !

Upgrade lze provést při Vaší další
návštěvě autorizovaného servisu
• Při periodické kontrole (atestu)
• Prohlídce vozidla
• Servisu a opravě vozidla

