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                                                       LISA             KROONI                   TASUDA 
 

 

 
  TARIIF       VABA        LÕPP 

           L             S            V              T               1            2             3            L 

                 

2        74.50  

59.50 

17:02 TAKSO 

 Taksomeetri, plafooni ja printeri kaitse max 5A 

 

Voolu sisse ja välja lülitamine 

   Voolu sisse lülitamiseks vajuta S 

   - taksomeeter läheb olekusse VABA 

   - VABA tuli süttib 

   - LISA paneelile tuleb kellaaeg 

   - TASUDA paneelil on näha kuupäev 4 sek. jooksul 

   - ‘TAKSO’ valgus süttib. 

  Voolu välja lülitamiseks vajuta V taksomeetri VABA olekus 

 

Sõit töötava taksomeetriga 

  Vali õige sõiduhind nupuga T, 1, 2 või 3. 

  - alghind ilmub TASUDA paneelile 

  - ‘TAKSO’ valgus kustub 

  - LISA paneelilt kaob kellaaeg. 

  - TARIIF paneel näitab valitud sõidutariifi. 

  Sõidu lõppemine 

   Kui sõit lõpeb. vajuta L.(parempoolne) 

   - taksomeetri näit peatub. 

   - /LÕPP/sümbol süttib. 

   - süttib ka auto sisevalgus, kui see on ühendatud. 

   - vajutades V läheb taksomeeter olekusse VABA. 

   - võid taastada tariifi mõõtmise vajutades soovitud tariifinuppu. 

Lisatasud  

  - kui taksomeetril on võimalus lisatasude arvestamiseks (näiteks              

    telefoni kasutamine, suusksde vedu jne.) toimi järgnevalt: 

  - töörežiimis taksomeetri korral vajuta L, iga vajutus lisab ühe ühiku. 

  lisatasu näidatakse sõidu ajal LISA paneelil ja liidetakse  

  TASUDA paneelil olevale summale. 

  - sõidu lõppedes vajuta L. 

  - lisatasu liitmiseks vajuta uuesti L. 

- kontrolli, et lisatasud oleksid liidetud kassale enne  L vabastamist. 
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Mälu ja muude andmete lugemine. 

mälu ja muid andmeid pääseb lugema vajutades L taksomeetri  VABA  

olekus. 

- peavalikud ilmuvad LISA paneelile järgmises järjestuses. 

 

 

Dtot Atot d-t tESt Info tAr1 tAr2 

 

 

 

- vajaliku valiku ilmumisel vabasta L. 

- valitud alajaotuses saab edasi liikuda lühikeste L vajutustega 

 

 

 

dtot Atot d-t tESt Info tAr1 tAr2 

 

 

 
 dtot Päeva mälu, nullimiseks vajuta L , kuni kuuled ‘piip’ 

 

 

1 dtot kogukassa kroonides 

2 dtot kassa ilma lisadeta 

3 dtot lisatasud kroonides 

4 dtot ühikute arv 

5 dtot lisaühikute arv 

6 dtot klientide arv 

7 dtot kogu läbisõit 

8 dtot makstud kilomeetrid 

9 dtot Kontrollkilomeetrid 

10 dtot koguaeg (hhh.mm) 

11 dtot makstud aeg (hhh.mm) 

12 dtot KäibemaksK 

13 dtot viimane nullimine (hh mm) 

14 dtot viimane nullimine (ppkkaa) 

15 dtot ‘Print’ Üksiksõidud 
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dtot Atot d-t tESt Info tAr1 tAr2 

 

 Atot 

 

1 Atot kogu kassa 

2 Atot kassa ilma lisadeta 

3 Atot lisatasud kroonides 

4 Atot ühikute arv 

5 Atot lisaühikute arv 

6 Atot klientide arv 

7 Atot kogu läbisõit 

8 Atot makstud kilomeetrid 

9 Atot Kontrollkilomeetrid 

10 Atot koguaeg (hhh.mm) 

11 Atot makstud aeg (hhh.mm) 

12 Atot Käibemaks 

13 Atot viimane nullimine (hh mm) 

14 Atot viimane nullimine (ppkkaa) 

 

 

dtot Atot d-t tESt Info tAr1 tAr2 

 

 d-t  vt.tekstist 

 

 

1 dAtE Kuupäev  1 StA veakoodid 

2 tIME Aeg  2 Unit ei kasutata 

3 Inc + minut  3 CAL kalibreerimise arv 

4 dEc - minut  4 SEr taksomeetri seerianumber 

5 dS + / - 1 tund  5 nSd järgmine hoolde kp. 

    6 nCc järgmine kalendri hooldus 

    7 nbc järgmine patarei vahetus 

    8 SoFt programmiversioon 

       

kella seadmine: 

3 Inc: 

- Vajuta L, sekundid nullitakse. Vajuta L, iga vajutus lisab minuti. 

4 dEc: 

- Vajuta L, sekundid nullitakse. Vajuta L, iga vajutus vähendab minuti. 

5 dS: 

- Vajuta L. 

tESt 

 1 – Disp 

 Display test - vajuta L 

 2 – trIP 
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Teekonna mõõtja 

ÜLDMÄLU 



   Läbisõitu loetakse 1 meetri täpsusega, käivitub automaatselt, nullitakse    

2vajutades L. 

 

3 - PrIn 

  Printeri test - vajuta S 

 

4 - Acc 

  Kiirenduse mõõtja - vajuta L, “tasuda” aknasse ilmub 0,0. Alusta    

1kiirendamist kuni 100 km/h. Näit fikseeritakse automaatselt.   

 

Printeri kasutamine. 

 

1. Kui sõit lõpeb, vajuta L.(parempoolne) 

          -taksomeetri näit peatub. 

          -/LÕPP/ sümbol süttib. 

NB! järgnevalt EI TOHI vajutada V (vaba) klahvi, sest sellega on kliendi 

teenindamine lõpetatud ja arve printimine võimatu. 

2. Vajuta S. 

          -LISA paneelile ilmub Add. Vasakpoolse L vajutades võimalik 

lisada jootraha. 

3. Vajuta S. 

          -LISA paneelile ilmub CArd. Kaardimakse korral vedada kaart läbi         

kaardilugeja. 

          -printer väljastab arve originaali. 

4. Vajuta S. 

          -kaardimaksel väljastab printer arve koopia. 

          -tavakasutusel väljastab printer arve originaali.    

5. Iga järgnev S vajutus  väljastab printer arve koopia.    

6. Vajuta V ja taksomeeter läheb olekusse VABA. 

     

Päeva/vahetuse andmete `dtot` , akumulatiivandmete `Atot` ja `info` välja 

trükkimiseks vajuta S, kui oled vastavas menüüs. 

 

Märkused: 
 

 

 

 

M 12nr :                           P 12 nr:                          Auto nr: 

Kuupäev : 
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