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1 Sissejuhatus
Täname Optimo programmaatori ostu eest.

1.1 Optimo funktsioonid
Optimo – on tahvel arvuti 8-tollise puutetundliku ekraaniga. Ta on varustatud protsessoriga Intal Atom 1,6GHz,
90Gb kõvaketaga, sisse ehitatud operatsiooni süsteemiga Windows 7, võrgu ühendusega kaabli või WiFi kaudu.
Seade töötab aku pealt, auto elektrisüsteemi pealt või 230v pealt. Standart funktsioonid sisaldavad:

 Programmeerimine, kalibreerimine ja seadistamine, Stoneridge SE5000, 2400, 8400, 8300, Kienzle 1324,
1319, 1318, 1314. Brasilia 1319, DTCO 1381, Efkon Digitaalne Tahhograaf, Actia, Smartach ja MotoMeter EGK-
100, M1N1 adapter. Vaata peatükid 4 ja 11-23.

 SE5000 Konfiguratsiooni süsteem – täielik riist ja tarkvara integreerimine. Vaata peatükk 5.

 Rakenduste leht – detailne kirjeldus erinevate autode seadistamisel. Vaata peatükk 6.

 Rist tabel –rist viide VDO ja Stoneridge tahhograafide vahel. Vaata peatükk 7.

 Tahhograafi vahetus – lihtsustab tahhograafi vahetus protsessi. Vaata peatükk 8.

 Anduri test ja kaabli kontroll – krüpteeritud andurite automaat test. Vaata peatükk 9.

 Seade uuendus – seade uuendamise instruktsioonid. Vaata peatükk 10.
6
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1.2 Kuidas kasutada käsiraamatud
Selles käsiraamatus leiate Optimo funktsioonide üksikasjaliku kirjelduse . See seade on ühilduv kõikide
elektrooniliste tahhograafide süsteemidega. Üks peamistest funktsionaalsetest võimalustest on rakendus

MKIII programmaator.

Kõik funktsioonid ja protseduurid on läbivaadatud ja loogiliselt organiseeritud peatükkides.

Teil on võimalus liikuda ühelt peatükilt teisele või valida kindlad lehekülje numbrid ja minna otse valitud
materjali poole.

Valides "?" sümbolit leiate info abi käesoleva ekraani kohta



8

2 Töö algus
Peatükis 2 leiate informatsiooni seadme esimese sisselülituse kohta .

2.1 Vooluallikas
Optimo töötab standard 14.4V Liitium-ioon aku pealt mis võimaldab töötada normaal tingimustes 2-4 tundi.
Seade töötab samuti 230V ja auto voolu pealt. Akut on kerge sisse panna ja välja võta. Seade on varustatud aku
"kuum vahetus" funktsiooniga kui ta on ühendatud 230V või auto voolu võrku. Enne esimest sisse lülitust on
soovitatav aku täis laadida, mis võtab umbes 1 tunni aega.



9

2.2 Pistikud
Optimo on varustatud järgmiste pistikutega: 7 sisse/välja pea pistikuga, 4xUSB 2.0, 1 ethernet,
voolu pistik, 1 smart kaart, toetab Wi-Fi ühendust
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2.3 Optimo komplekt ja tagavara osad
Kõik elektroonilised võtmed, kaablid, akud, kaitsekiled on saadaval tagavaraosadena.

Seade on müüa ainsas komplektis, mis sisaldab:

 Seade
 Ekraani kaitse kile
 Auto laadimiskaabel
 230V laadimisseade
 Digi elektrooniline võti
 2400 elektrooniline võti
 1324 elektrooniline võti
 4 kaabli adapterid

 tagavara osad
 Aku ja akulaadija

 Ühendus kaablid
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2.4 Sisse lülitus
Sisse lülitamiseks vajutada tagakaanel sisselülitus nuppu; kõiki teiste funktsioonide juhtimine käib kasutades
ikoone ekraani peal. Teie ei saa seadistada OP süsteemi Windows 7 sest seadel on lubatud ainult Stoneridge poolt
lubatud programmid.

Peale sisselülitusnuppu vajutamist OP W7 käivitub.
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2.5 Esimene sisselülitus
Peale esimest sisselülitust kasutaja peab sisestama teatud andmed seadistuste menüüs. Seadistuste ekraan
sisaldab :- keeled, riik, firma ja töökaja andmeid, menüü sees saab liikuda vajutades nooli vasakule paremale
ekraani ülemises osas. Lisa info peatükis 2.11

2.6 Keele valik
Peale lülitust toimub esmane kontroll ja käivitub töökoja parameetrite seadistus. Esimesel menüü lehel tuleb
valida keel. Keele valik toimub vajutades valitud keele ikooni, peale seda kõik informatsioon Optimos  on teie
valitud keeles. Saadaval on 13 keelt:

Tsehhi, Taani, Saksa, Inglise, Soome, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Vene, Hispaania, Rootsi ja Türgi.
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2.7 Lehekülg „Keeled“
Ekraanil on keele ikoonid, vajutades ükskõik millist te muudate keelt kõikides Optimo lehekülgedel.
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2.8 Järgmised sisselülitamised
Ükskõik mis järgmistel sisselülitamisel kuvab ainult töölaud . Sellel aknal on kõik vajalikud töö jaoks ikoonid
olemas.

Ligipääs operatsiooni süsteemile on keelatud, te ei saa installeerida programme peale neid mis on lubatud
Stoneridge poolt.

Kuid on võimalik vabalt kasutada interneti ja luua kauste kus saab hoida oma faile.
.



15

2.9 Kalibreerimis aken
Peale sisselülitust esimene ekraan on järgmise kalibreerimise kuupäev. Ta ilmub selleks et meelde tuletada
millal on vaja seadet kalibreerida.
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2.10 Vidinate paneel
Vidinate paneel Stoneridge seadmel on kuvatud enamusel akendes. Asub ta ülemises akna servas.

Home
Nupp

Küsi
Märk

Nooled

Iga rakenduse peaaknal on nupp „Home“ mille abil on võimalik pöörduda tagasi või sulgeda rakendus .

Nooled aitavad teil liikuda menüüs edasi ja tagasi, aga ainult siis kui nad on „valgustatud“

Valides "?" sümbolit leiate info abi käesoleva ekraani kohta.
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2.11 Töökoja seaded
Vajutades ikooni “Workshop Settings” avaneb töökoja seadete leht kus te saate valida keele, riigi, näete
informatsiooni isiku kohta kelle nimele on registreeritud seade ning töökoja seadetest. Üleminek teistele

menüü akendele toimub vajutades nooli (kui nad on valgustatud). Vajutades keele ikooni te muudate keelt
kõikides Optimo lehekülgedel.
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2.11.1 Riik-lehekülg 1
Sellel aknal peate valima riiki kus te töötate. See informatsioon salvestub seadme mälusse. Praegusel ajal Optimo
toetab 28 riiki. Vajutades noolt edasi lähete järgmisele lehele riikide valikus.



19

2.11.2 Riik-lehekülg 2
Riikide loendi järg .
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2.11.3 Töökoja parameetrid 1
Siin saate sisestada firma nime, aadressi, kontakt andmed.
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2.11.4 Töökoja parameetrid 2
Selles aknas peegeldub töökoja numbri, plommi numbri, kalibreerimise kuupäeva ja teine informatsioon
töökoja kohta.
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2.11.5 Töökoja parameetrid 3
Selles aknas saate valida fikseeritud distantsi pikkust ja mitu korda peab seda distantsi läbima.
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2.11.6 Info seadmest 1
Sellel ekraanil on näha keele ja riigi valitud seaded.
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2.11.7 Info seadmest 2
Siin on näha produkti ja programmi versioone, elektrooniliste võtmete ID numbrid.
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3 Baas funktsioonid

Vajutades Windowsi ikooni avaneb standardne Windowsi paneel kus on näha näiteks installitud programmid,
nupp „väljalülitus“ korrektseks seadme väljalülitamiseks.

Vajutades “Your Documents”  ikooni avaneb kaust „minu dokumendid“

Vajutades “Recycle Bin” ikooni avaneb prügikast kustutatud failidega.

Vajutades  “Optimo Setup”  ikooni avanevad kalibreerimis aknad, juurdepääs nendele on ainult SRE personalil.

Peamised rakendused tahhograafi seadistuste jaoks on läbivaadatud peatükkides 4-10, instruktsioonid
tahhograafi programmeerimiseks ja testimiseks on peatükkides 11 ja edasi.
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4 MKlll Programmeerimine ja kalibreerimine
Vajutades ikooni programmaator MKIII avaneb aken tahhograafi valikuga juhul kui automaatne tuvastamine
on võimatu. Valides tahhograafi stardib kalibreerimis ja programmeerimis protsess, aga enne peab olema õieti
valitud kaabel või elektrooniline võti.
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4.1 Programmeerimise pea aken
Kui tahhograaf on valitud automaatselt või käsitsi avaneb programmeerimise pea aken. Siin te võite valida
erinevaid „valgustatuid“ ikoone, mitte „valgustud“ ikoonid ei ole aktiivsed. Vajutades ikoonile “Home“
pöördute tagasi tahhograafi valiku lehele (Tachograph Selection) . Vaadake lk.26.
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4.2 MKlll Funktsioonid
Peale õiget tahhograafi valikud on tema tüüp kuvatud ekraani ülemises osas, nüüd on võimalus valida vajalikud
funktsioonid selle tahhograafi kohta. Aktiivsete funktsioonide ikoonid on valgustatud, mitte aktiivsed on tuhmid.

Allpool on toodut nimekiri programmaatori MKIII funktsioonidest lühikese kirjeldusega. Põhjalik kirjeldus
erinevate tahhograafide programmeerimiseks on antud peatükkides 11-23.

• Andmete lugemine ja muutmine – see funktsioon võimaldab lugeda ja muuta kalibreerijal erinevaid
tahhograafi seadistusi.

• Info tahhograafist - Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO ja Actia Smartach – selle
funktsiooniga saab tahhograafidest infot tootja, valmistamise kuupäeva, seeria numbri, seade ja programmi
versiooni kohta.

• Kompleks test - see on poolautomaatne test mis aitab taatlejal läbi viia komplektne test tahhograafi kohta.

• Fikseeritud distants 1 – selle funktsiooniga saab määratleda auto W faktori füüsilisel meetodil (20m distants
test liikumatu noolega)

• Kiiruse Simulaator - selle testi ajal seade saadab tahhograafi kiiruse impulsid, selleks et saaks kontrollida
spidomeetri seieri/displei õigsust, ülekiiruse funktsiooni kontrolli või nõela asendid tahhogrammi peal.

• C3 RPM Test – seda testi kasutatakse määratlemaks impulsside arvu ühe pööre kohta. Need andmed võib
saata tahhograafi.

• DTCs - Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO ja Actia Smartach – loeb veakoodid tahhograafist ja
seejärel kuvab need Optimo seadme ekraanil. Vajaduse korral veakoodid võib ära kustutada.
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• K-faktor Test - Stoneridge VR8400 ja Kienzle 1319, 1318, 1314 – selle funktsiooni abil saab mõõta
k-faktorit mis on sisestatud tahhograafi.

• DIL calculate - Stoneridge VR8400/8300/1400, Kienzle1318 – määrab DIL lülitite asendid.

• Fikseeritud distants 2 - selle funktsiooniga saab määratleda auto W faktorit füüsilisel meetodil (20m distants
Test painduva lülitiga või fotosilmaga)

• Rolling Road - selle funktsiooniga saab määratleda auto W faktori ja L faktori rullide süsteemi peal.

• Kella Test - see funktsioon kontrollib kella täpsust. Ta on automaatne Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle
1324/DTCO, Actia Smartach ja Motometer EGK100 tahhograafide jaoks, kuid ülejäänud tahhograafide jaoks

on vaja kasutada välist kella-testrit mis ei kuulu Optaki komplekti.

• PIN – selle funktsiooniga saab sisestada töökoja kaardi PIN koodi läbi programmaatori.

• Data Test - Serial – See funktsioon võimaldab serial andmeid lugeda tahhograafist ja näha erinevaid
parameetreid ja sõidumeeriku seadeid.

• Data Test - CANbus – See funktsioon lubab lugeda CANbus võrgust erinevaid parameetreid ja  sõidumeeriku
seaded.

• 1000m Test – see funktsioon testib ja kontrollib kiiruse täpsust sõidumeeriku seatud kiiruse ja kauguse
suhtes.

• Sensor Test – See funktsioon tagab õige andur valikut ja anduri õiget ühendust sõidumeerikuga..

• Tacho Reset – selle funktsiooni abil saab saata reset impulsi sõidumeerikusse.
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5 SE5000 Konfiguraator
SE5000 konfiguratsiooni jaam võimaldab seadistada sõidumeeriku paljude eri sõidukitüübi jaoks, võimaldab
töökodadel hoida väiksemat loa varu. Vajutades "SE5000CS" ikooni kuvatakse esimesel

ekraanil sõidumeeriku valikut kui seade sõidumeeriku tüübi määratles. Aktiveeritute tahhograafide sadistuste
muutmise jaoks on vajalik kehtiv töökojakaart Pin koodiga.
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5.1 SE5000CS – Tootja valik
Peale seda kui seade leiab tahhograafi SE5000, kuvatakse tootjate nimekirjaga ekraan kus saab valida
ühte neis vajutades vastava pildi peale
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5.11 SE5000CS – Automudelid
Pärast klikki tootja ikooni peale kuvatakse seotud tootjaga sõidukimudelite nimekiri. Klikkige sobiva

sõidukimudeli ikooni peale.
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5.2 Tahhograafi kontroll
Vajutades nuppu "Verfy Tachogrph" kuvatakse ekraan mis võimaldab sisestada tahhograafi seerianumbrit.
Peale nuppu vajutust ilmub ekraanile teade kas kontroll oli edukas ja seda mis moodi sõidumeerik on
konfigureeritud.
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5.3 Tahhograafi konfigureerimine
Peale sõidukimudeli valimist kuvatakse teadet et Optimo ühendub sõidumeerikuga.

.
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5.3.1 Konfigureerimise tulemus
Pärast lühikest aega tulemus kuvatakse ekraanile, kas konfiguratsioon nurjus (Configuration
Unsuccessful) või konfiguratsioon õnnestus (Configuration Complete).
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6 Rakendused
Avades „Application Sheets“ rakenduse tuleb lahti pea ekraan. Valige rakenduse lehel vajalik tahhograafi
tüüp.
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6.1 Tootja valik
Seejärel tuleb valida autotootja vahel klikkides vastava pildi peale.
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6.2 Automudelid
Nüüd kuvatakse loend selle tootja sõidukimudelitega. Klikkige sobiva automudeli pildi peale.
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6.3 Andmekaardid
Nüüd näeme sõidukimudeli andmekaardi.
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7 Rist tabelid
Klikkides ikooni “Cross Reference” avaneb leht kus on võimalik kasutada rist viiteid VDO sõidumeeriku või anduri
Stoneridge ekvivalentidega.  Aknasse „Search“ tuleb trükkida vajalik sõna/number.
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7.1 Otsingu tulemus
Seejärel kuvatakse loend kõikidest üksustest, mis sisaldavad otsingusse trükitud teksti/numbriga.
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8 Tahhograafi vahetus
Klikkides ikoonile "Tacho Swap" avaneb rakenduse peaaken. See võimaldab kasutajal seadistada Stoneridge
sõidumeeriku andmetega teisest Stoneridge või mõne muu tootja sõidumeerikust. Ekraanile kuvab teade
et seade on ühendatud SE5000 sõidumeerikuga.
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8.1 Andmete lugemine
Klikkides "Read" andmed loetakse sõidumeerikust seadmesse, peale seda küsitakse, kas soovite näha salvestatud
SE5000 andmeid? Vajutage valgustatud nupule "SE5000".
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8.1.1 Sõidumeeriku andmed
Ekraanil kuvatakse seejärel kõik sõidumeeriku andmed
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8.2 Andmete saatmine
Vajutage nuppu saada "Send" rakenduse pealehel, järgmisele lehele tuleb teade ühendatud sõidumeerikust ning
küsib mis sõidumeeriku andmed on vaja saata.



46

8.2.1 Andmete edastamine
Peale vastavat nuppu valimist kuvatakse järgmine ekraan mis näitab milline sõidumeerik saadab teisele seadmele
andmed, näiteks SE5000-> SE5000. Lõpetamisel, kuvatakse linnuke kahe tahhograafi vahel kui andmete
edastamine oli edukas.
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9 Anduri test ja kaabli kontroll
Klikkides ikoonile "Sensors" avaneb peaaken. See võimaldab teil katsetada ja kontrollida krüpteeritud
andureid ja kaabelid.
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9.1 Anduri test
Valides nuppu "Anduri test", antakse juhiseid mis kaablit kasutada ja kuidas ühendada andur. Kui andur on
ühendatud, hoidke ta all vasakus nurgas ja katse algab. Te tunnete kerget anduri vibratsiooni ja tulemused
ilmuvad ekraanile.
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9.1.1 Anduri testi tulemused
Ekraan kuvab "Kiirus anduri sees" ja "Kiirus andurist välja" mis peaks olema võrdsed.
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9.2 Kaabli test
Klikkides nupul "Cable test", antakse juhiseid kuidas ühendada kaabel ja milliseid adapterid
kasutada. Kui kaabel on ühendatud vajutage punast noolt lehe paremas ülanurgas et minna testi tulemuste
lehele.
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9.2.1 Kaabli testi tulemused
Ekraan kuvab tulemi ehk kas katse läbinud ‘Test passed’ või katse nurjus ‘Test failed’
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10 Optimo uuendus
Esmalt ühendage uuendustega USB pulk Optimo USB porti. Klikkides ikoonile "Product Upgrade" ilmub ekraan
infoga mis näitab praegust versiooni pluss uut versiooni või viga.
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11 Programmeerimine ja testimine tahhograafi SE5000
Klikkides "MKlll" ikoonile jõuad selle ekraanile kus sõidumeeriku tüüp on automaatselt tuvastatud. Alternatiivina
liigute lehele "Sõidumeeriku valik" (vt lk 26), kus valides "SE5000" nuppu jõuad selle ekraanini. Siin saab valida
erinevaid valgustatud nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A.
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11.1 Andmete lugemine ja muutmine
Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil lugeda ja muuta erinevaid õiguslike parameetreid
nagu w, k ja l. Kõik programmeeritavad parameetrid on lisas F-programmeeritavad parameetrid

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.1 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 2)
Teisel lehel järgneb parameetrite loend, siin on näiteks VIN-ja Registreerimisnumber.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.2 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 3)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.



57

11.1.3 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 4)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.4 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 5)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.5 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 6)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.6 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 7)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.7 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 8)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.8 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 9)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.9 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 10)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.10 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 11)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.11 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 12)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.12 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 13)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.13 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 14)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.14 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 15)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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11.1.15 K-Faktori muutmine
Parameetrit saab muuta valides vastav punkt. Avaneb uus ekraan koos vajalikuga klaviatuuriga .
Näide 1 K-Faktori muutmine.
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11.1.16 VIN koodi muutmine
Näide 2 auto VIN koodi muutmine.
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11.2 Tahhograafi informatsioon
Vajutades ikooni “Tacho Informatsioon” sattute lehele mis sisaldab informatsiooni sõidumeeriku kohta (tootja
nimi, seeria number, valmistamise kuupäev ja nii edasi)
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11.3 Kompleks Test
Kuna tahhograaf SE5000 on digitaalne sõidumeerik klikkides ikoonile "Bench Test" katse viiakse läbi täiesti
automaatselt.

Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
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11.4 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas,
tasasel pinnal 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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11.4.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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11.4.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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11.4.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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11.4.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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11.4.5 Fikseeritud distants 1 andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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11.5 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" asjakohasesse
lahtrisse. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada testi. Kiirust saab ka käsitsi muuta, vasakul siniste
nooltega üles ja alla.
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11.5.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu " Stop " et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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11.6 C3 RPM Test
Vajutage "C3 RPM Test" ikooni. Ta võimaldab leida impulsside arvu ühe pööre peale käigukastis. Ühendage
lahti sõidumeerikust punane pistik ja ühendage see sobiva kaabli abil. Käivitage mootor 1000 pööretega ja
vajutage "Linnukese" nuppu.
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11.6.1 PPR arvutamine
Seade nüüd arvutab impulsside arvu ja tulemus kuvatakse ekraanil.
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11.7 DTCs
Avades "DTCs" kuvatakse diagnostilisi veakoode, näeme DTC numbri, koodi kirjeldust, kordade arvu, viimase
juhtumi toimumise kuupäeva. Lisateavet võib saada klikkides nuppu Spikker ehk "?". Veakoodid võimalik
kustutada vajutades punast stopp nuppu.

Täielikku loetelu tahhograafi SE5000 veakoodidest leiate B lisas – DTC koodid SE5000.
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11.7.1 Veakoodid kustutatud
Kui ruut on tühi, kuvatakse ekraan, milles on märgitud veakoode ei ole  salvestatud “No DTCs Stored”
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11.8 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe
saamiseks vaata H lisa – fikseeritud distants 2.
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11.8.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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11.8.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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11.8.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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11.8.4 Fikseeritud distants 2 – tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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11.8.5 Fikseeritud distants 2 – andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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11.9 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid. Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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11.9.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.
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11.9.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutama w faktorit.
Kui on valitud taga sillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.



94

11.9.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil sõnumiga, et uued seaded saadetakse sõidumeerikusse kui
sõiduk on peatunud.
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11.9.4 Rullide testseade – andmete saatmine
Kui sõiduk on peatunud saadetakse andmed sõidumeerikusse ja kinnitus selle kohta on ekraanil.
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11.10 Kella Test
Avades "Kella Test" on võimalik kontrollida sisemist UTC aega ja vajadusel korrigeerida.

Samuti saate seada kohaliku aega pluss või miinus 30-minutilise sammuga.
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11.10.1 Kohalik ajanihe
Kasutades nuppe "Määra kellaaeg - 30 minutit" või "Määra kellaaeg + 30 minutit", saab kohandada kohaliku
kellaaja kuvamist poole tunni kaupa, kas miinus 30 minutit või pluss 30 minutit.
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11.10.2 Kella testimine
Vajutades nuppu  “Test Tachograph Clock" testitakse sõidumeeriku sisemist kella.
Kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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11.10.3 Uuendatud aja saatmine
Vajutades nuppu  “Send to Tachograph” uuendab sisemist UTC aega ja annab kinnitavat teadet
"Tachograph Time Updated”.
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11.11 PIN
Peale Ikoonile "PIN" klikkides kuvatakse klaviatuur, mis võimaldab teil sisestada oma töökoja kaardi

PIN-koodi . See on alternatiiv sisestamisele sõidumeeriku nuppudega esiküljel.
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11.12 Data Test - Serial
Avage “Data Test - Serial”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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11.13 Data Test - CANbus
Avage “Data Test - CANbus”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust läbi CANi, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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11.14 1000m Test

"1000m Test" testib ja kontrollib kiiruse täpsust sõidumeerikus seatud kiiruse ja kauguse suhtes. K faktor

ja esimene läbisõidumõõdiku näit kuvatakse, klikkides nupule linnukesega paremal "Start Test" hakkab katse.
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11.14.1 1000m Test – lehekülg 2
Tahhograafi saadetakse kiirus 50km/h  72 sekundiks.
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11.14.2 1000m Test – tulemused
Pärast katse lõpuleviimist saate näha  läbitud vahemaad ja testi täpsust.
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11.15 Anduri Test
"Andurite Test" võimaldab valida anduri tüüpi kui ta pole automaatselt tuvastatud ja siis kokku viia andur
sõidumeerikuga.
Kui sõidumeerikul pole teist kiiruse allikat kuvatakse järgmine leht.



107
107

11.15.1 Anduri Test – lehekülg 2
Kui sõidumeerikul on teine kiiruseallikas, siis seda ekraanil kuvatakse. Siin saate valida teist
allikat: A CAN, C CAN, A CAN ja C CAN või C3. Veel peab valima kas auto  kuulub raskeveoki või kergeveoki
hulka (Heavy või Light vehicle).
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11.15.2 Anduri Test – lehekülg 3
Kui teiseks kiiruse allikaks on valitud C3 siis on vaja seada "C3 kiiruse tegur" alumises reas. Kuidas saada seda
väärtust on selgitatud failis ‘Calibration procedure for tachographs activated after 1st October 2012.’ mis asub
kaustas "Minu dokumendid".
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11.15.3 Anduri Test – lehekülg 4

Vajutades "Pair" nuppu käivitub sõidumeeriku ja anduri sidumise protsess  “paaritamine“.
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11.15.4 Sensor Test – Pairing
Kui sidumine oli edukas kuvatakse ekraanil selle kohane kinnitus. Vajutage nuppu "ok" naasmiseks
programmitöö põhiekraanile.
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12 Programmeerimine ja testimine tahhograaf-VR2400
Klikkides "MKlll" ikoonile jõuad selle ekraanile kus sõidumeeriku tüüp on automaatselt tuvastatud.

Alternatiivina liigute lehele "Sõidumeeriku valik" (vt lk 26), kus valides "2400" nuppu jõuad selle ekraanini.

Siin saab valida erinevaid valgustatud nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevaid
Mkll kaableid. Täiendava teabe saamiseks vaata lisa A .
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12.1 Andmete lugemine ja muutmine
Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil lugeda ja muuta erinevaid õiguslike parameetreid
nagu w, k ja l. Kõik programmeeritavad parameetrid on lisas F-programmeeritavad parameetrid.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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12.1.1 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 2)
Teisel lehel järgneb parameetrite loend, siin on näiteks VIN kood ja kiiruse piirang.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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12.1.2 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 3)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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12.1.3 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 4)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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12.1.4 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 5)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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12.1.5 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 6)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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12.1.6 K-Faktori muutmine
Parameetrit saab muuta valides vastav punkt. Avaneb uus ekraan koos vajalikuga klaviatuuriga .
Näide 1 K-Faktori muutmine.
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12.1.7 VIN koodi muutmine
Näide 2 auto VIN koodi muutmine.
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12.2 Tahhograafi informatsioon
Vajutades ikooni “Tacho Informatsioon” sattute lehele mis sisaldab informatsiooni sõidumeeriku kohta

(tootja nimi, seeria number, valmistamise kuupäev ja nii edasi).
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12.3 Kompleks Test
Klikkides ikoonile "Bench Test" katse toimub poolautomaatselt. Märkus: kella Testi peab tegema enne

või peale kompleks testi vt Peatükk 12.10.2. Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on
jäänud testi lõppuni. Märkus: kiiruse skaala on automaatselt avastatav.
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12.3.1 Kompleks Test – (leht 2)
Lehekülg 2 näitab et katse lõppenud ja palub võrrelda tahhograafi ketad läbiviidud testiga.
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12.3.2 Kompleks Test – keta võrdlus - juht
Peale vajutust linnukese peale avaneb uus aken kus näeb missmoodi peab välja nägema juhi ketas.



12.3.3 Kompleks Test – juht 2

124
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12.4 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas,
tasasel pinnal, 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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12.4.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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12.4.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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12.4.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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12.4.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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12.4.5 Fikseeritud distants 1 andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k faktorid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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12.5 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k faktor" ja "Kiirus" asjakohasesse
lahtrisse. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada. Kiirust saab ka käsitsi muuta, vasakul siniste
nooltega üles ja alla.
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12.5.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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12.6 C3 RPM Test
Vajutage "C3 RPM Test" ikooni. Ta võimaldab leida impulsside arvu ühe pööre peale käigukastis. Ühendage
lahti sõidumeerikust punane pistik ja ühendage see sobiva kaabli abil. Käivitage mootor 1000 pööretega ja
vajutage "Linnukese" nupp.
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12.6.1 PPR arvutamine
Seade nüüd arvutab impulsside arvu ja tulemus kuvatakse ekraanil.
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12.6.2 PPR tulemuste saatmine
Vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab andmed sõidumeerikusse ja kinnitus kuvatakse ekraanil.
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12.7 DTCs
Avades "DTCs" kuvatakse diagnostilisi veakoode, näeme DTC numbri, koodi kirjeldust, kordade arvu, viimase
juhtumi toimumise kuupäeva. Lisateavet võib saada klikkides nuppu Spikker ehk "?". Veakoodid võimalik
kustutada vajutades punast stopp nuppu.

Täielikku loetelu tahhograafi VR2400 veakoodidest leiate C lisas – DTC koodid VR2400.
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12.7.1 Veakoodid kustutatud
Kui ruut on tühi, kuvatakse ekraan, milles on märgitud veakoode ei ole  salvestatud “No DTCs Stored”
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12.8 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal, 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe
saamiseks vt H lisa – fikseeritud distants 2.
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12.8.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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12.8.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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12.8.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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12.8.4 Fikseeritud distants 2 – tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja

küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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12.8.5 Fikseeritud distants 2 – andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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12.9 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid. Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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12.9.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.

.



146
146

12.9.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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12.9.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil sõnumiga, et uued seaded saadetakse sõidumeerikusse kui
sõiduk on peatunud.
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12.9.4 Rullide testseade – andmete saatmine
Kui sõiduk on peatunud saadetakse andmed sõidumeerikusse ja kinnitus selle kohta on ekraanil.
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12.10 Kella Test
Avades "Kella Test" ikooni on võimalik kontrollida sisemist UTC aega ja vajadusel korrigeerida.

Samuti saate seada kohaliku aega pluss või miinus 30-minutilise sammuga.
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12.10.1 Kohaliku aianihe
Kasutades nuppe "Määra kellaaeg - 30 minutit" või "Määra kellaaeg + 30 minutit", saab kohandada
kohaliku kellaaja kuvamist poole tunni kaupa kas miinus 30 minutit või pluss 30 minutit.
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12.10.2 Kella testimine
Vajutades nuppu  “Test Tachograph Clock" testitakse sõidumeeriku sisemist kella.
Kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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12.10.3 Uuendatud aja saatmine
Vajutades nuppu  “Send to Tachograph” uuendab sisemist UTC aega ja annab kinnitavat teadet
"Tachograph Time Updated”.



153
153

12.11 Data Test - Serial
Avage “Data Test - Serial”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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12.12 Data Test - CANbus
Avage “Data Test - CANbus”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust läbi CANi, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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12.13 Anduri Test
"Andurite Test" võimaldab valida anduri tüüpi kui ta pole automaatselt tuvastatud ja siis kokku viia andur
sõidumeerikuga.
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12.13.1 Anduri test leht 2
Kui on valitud krüpteeritud andur vajutades "Pair" nuppu käivitub sõidumeeriku ja anduri sidumise protsess
“paaritamine“.
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12.13.2 Sensor Test – Pairing
Kui sidumine oli edukas kuvatakse ekraanil selle kohane kinnitus. Vajutage nuppu "ok" naasmiseks
programmitöö põhiekraanile.
.
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12.14 Tacho Reset

Valides "Tacho Reset" saadate reset impulsi sõidumeerikusse ja toimub tahhograafi lähtestamine.
Ekraanile ei tule mingit teadet, aga te panete tähele digitaalset näitu katkestamist.
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13 Programmeerimine ja testimine – VR8400
Valige “MKlll” programmaatori sealt edasi valige tahhograaf “8400” siis avaneb see ekraan. Siin saab valida
erinevaid valgustatuid nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A.
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13.1 Andmete lugemine ja muutmine

Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil lugeda ja muuta erinevaid parameetreid.

8400 sõidumeeriku puhul saate muuta kiirusepiiraja, süüde salvestus, impulsid pöörete kohta.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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13.2 Kompleks test – kiiruse skaala valik
Avades "Bench Testi" alguses peate valima sobiva kiiruseskaala. Selleks kontrollitakse EU

tüübikinnituse number, mis on märgitud sildil sõidumeeriku sees..
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13.2.1 Kompleks test - jada
Peale sobiva kiiruse skaala valikut avaneb uus aken juhenditega ja erinevate nuppudega,  neid peab
vajutama pärast iga toimingu lõppu. Märkus: kella Testi peab tegema enne või peale kompleks testi vt
peatükk 12.10.2. Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
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13.2.2 Kompleks Test – (leht 2)
Lehekülg 2 näitab et katse lõppenud ja palub võrrelda tahhograafi ketad läbiviidud testiga.
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13.2.3 Kompleks Test – keta võrdlus - juht
Peale vajutust linnukese peale avaneb uus aken kus näeb missmoodi peab välja nägema juhi ketas.



13.2.4 Kompleks Test – juht 2
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13.3 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal, 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.

.
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13.3.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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13.3.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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13.3.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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13.3.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor.
Lisaks ka  DIL lülitite asendid sõidumeeriku seadmiseks.



171
171

13.4 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohast lahtrit. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada. Kiirust saab ka käsitsi muuta, vasakul
siniste nooltega üles ja alla.
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13.4.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et Peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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13.5 C3 RPM Test
Vajutage "C3 RPM Test" ikooni. Ta võimaldab leida impulsside arvu ühe pööre peale käigukastis. Ühendage
lahti sõidumeerikust punane pistik ja ühendage see sobiva kaabli abil. Käivitage mootor 1000 pööretega ja
vajutage "Linnukese" nupp.
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13.5.1 PPR arvutamine
Seade nüüd arvutab impulsside arvu ja tulemus kuvatakse ekraanil.

.
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13.6 k Faktor Test

Selle testiga saab mõõta sõidumeerikusse seatud k faktorit.
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13.7 DIL lülitite asendi arvutamine
Klikkides ikoonile "DIL calculate" avaneb ekraan kuhu on võimalik sisestada W faktorit seejärel seade arvutab
lähima K faktori ja DIL lülitite asendid sõidumeeriku seadmiseks.
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13.7.1 DIL lülitite asendi arvutamine – uued sätted

Kasutades klaviatuuri sisestage uus W faktor ja vajutage sisestus klahvi. Uus K faktor ja DIL lülitite
asend on ekraanil.
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13.8 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seadet. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas
(2 edasi 2 tagurpidi). W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt H
lisa – fikseeritud distants 2.
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13.8.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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13.8.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.



181
181

13.8.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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13.8.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor.
Lisaks ka  DIL lülitite asendid sõidumeeriku seadmiseks.
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13.9 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid. Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või taga sillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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13.9.1 Rullide testseade – esi sillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.
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13.9.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutama w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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13.9.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil W, K ,L faktorid pluss DIL lülitite asendid.
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13.10 Kella Test
Käivitades "Clock Test" kuvatakse ekraan, mis näitab "Kella testimine". Seade piiksub impulsside

saabumisel katse ajal.

Märkus: kella testri moodul peab olema ühendatud seadmega enne katse algust.



13.10.1 Kella Test 2
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13.10.2 Kella Test – tulemus
Peale testi lõppu kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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13.11 Data Test - Serial
Avage “Data Test - Serial”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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14 Programmeerimine ja testimine – VR8300
Valige  “MKlll” programmaatori sealt edasi valige tahhograaf “8400” siis avaneb see ekraan. Siin saab valida
erinevaid valgustatuid nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A.
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14.1 Kompleks test – kiiruse skaala valik
Avades "Bench Testi" alguses peate valima sobiva kiiruseskaala. Selleks kontrollitakse EU

tüübikinnituse number, mis on märgitud sildil sõidumeeriku sees.
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14.1.1 Kompleks test - jada
Peale sobiva kiiruse skaala valikut avaneb uus aken juhenditega ja erinevate nuppudega,  neid peab
vajutama peale iga toimingu lõppu. Märkus: kella testi peab tegema enne või peale kompleks testi vt
peatükk 14.8. Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.



194
194

14.1.2 Kompleks Test – (leht 2)
Lehekülg 2 näitab et katse on lõppenud ja palub võrrelda tahhograafi ketad läbiviidud testiga.
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14.1.3 Kompleks Test – keta võrdlus - juht
Peale vajutust linnukese peale avaneb uus aken kus näeb missmoodi peab välja nägema juhi ketas.

.



14.1.4 Kompleks Test – juht 2
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14.2 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). W faktori määramisel
kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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14.2.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks
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14.2.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3

Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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14.2.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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14.2.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor.
Lisaks ka  DIL lülitite asendid sõidumeeriku seadmiseks.
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14.3 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohast lahtrit. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada. Kiirust saab ka käsitsi muuta, vasakul
siniste nooltega üles ja alla.

.
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14.3.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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14.4 C3 RPM Test
Vajutage "C3 RPM Test" ikooni. Ta võimaldab leida impulsside arvu ühe pööre peale käigukastis. Ühendage
lahti sõidumeerikust punane pistik ja ühendage see sobiva kaabli abil. Käivitage mootor 1000 pööretega ja
vajutage "Linnukese" nupp.
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14.4.1 PPR arvutamine
Seade nüüd arvutab impulsside arvu ja tulemus kuvatakse ekraanil.
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14.5 DIL lülitite asendi arvutamine
Klikkides ikoonile "DIL calculate" avaneb ekraan kuhu on võimalik sisestada W faktorit seejärel seade arvutab
lähima K faktori ja DIL lülitite asendid sõidumeeriku seadmiseks.
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14.5.1 DIL lülitite asendi arvutamine – uued sätted

Kasutades klaviatuuri sisestage uus W faktor ja vajutage sisestus klahvi. Uus K faktor ja DIL lülitite
asend on ekraanil.
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14.6 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal, 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks
vt H lisa – fikseeritud distants 2.
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14.6.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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14.6.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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14.6.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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14.6.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor.
Lisaks ka  DIL lülitite asendid sõidumeeriku seadmiseks.
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14.7 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid. Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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14.7.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.

.
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14.7.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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14.7.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil W, K ,L faktorid pluss DIL lülitite asendid.
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14.8 Kella Test
Käivitades "Clock Test" kuvatakse ekraan, mis näitab "Kella testimine". Seade piiksub impulsside

saabumisel katse ajal.

Märkus: kella testri moodul peab olema ühendatud seadmega enne katse algust.



14.8.1 Kella Test 2
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14.8.2 Kella Test – tulemus
Peale testi lõppu kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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14.9 Data Test - Serial
Avage “Data Test - Serial”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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14.10 Anduri Test
Siin on teil võimalik valida anduri tüüp.
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15 M1N1 – Programmeerimine ja testimine
Valige  “MKlll” programmaatori, sealt edasi valige tahhograaf “M1N1” siis avaneb see ekraan. Siin saab valida
erinevaid valgustatud nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A .
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15.1 Read and Modify Data

Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil näha erinevaid parameetreid.
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15.2 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks
vt H lisa – fikseeritud distants 2.
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15.2.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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15.2.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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15.2.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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15.2.4 Fikseeritud distants 2 – tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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15.2.5 Fikseeritud distants 2 – andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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15.3 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid. Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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15.3.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esi sillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.
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15.3.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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15.3.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil sõnumiga, et uued seaded saadetakse sõidumeerikusse kui
sõiduk on peatunud.
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15.3.4 Rullide testseade – andmete saatmine
Kui sõiduk on peatunud saadetakse andmed sõidumeerikusse ja kinnitus selle kohta on ekraanil.
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16 Programmeerimine ja testimine – DTCO1381
Klikkides "MKlll" ikoonile jõuad selle ekraanile kui sõidumeeriku tüüp on automaatselt tuvastatud. Alternatiivina
liigute lehele "Sõidumeeriku valik" (vt lk 26), kus valides "1381" nuppu jõuad selle ekraanini. Siin saab valida
erinevaid valgustatud nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A .
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16.1 Andmete lugemine ja muutmine
Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil lugeda ja muuta erinevaid õiguslike parameetreid
nagu w, k ja l. Kõik programmeeritavad parameetrid on lisas F-programmeeritavad parameetrid

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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16.1.1 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 2)
Teisel lehel järgneb parameetrite loend, siin on näiteks VIN-ja Registreerimisnumber.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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16.1.2 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 3)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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16.1.3 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 4)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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16.1.4 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 5)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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16.1.5 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 6)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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16.1.6 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 7)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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16.1.7 K-Faktori muutmine
Parameetrit saab muuta valides vastav punkt. Avaneb uus ekraan koos vajalikuga klaviatuuriga .
Näide 1 K-Faktori muutmine.
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16.1.8 VIN koodi muutmine
Näide 2 auto VIN koodi muutmine.
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16.2 Tahhograafi informatsioon
Vajutades ikooni “Tacho Informatsioon” sattute lehele mis sisaldab informatsiooni sõidumeeriku kohta (tootja
nimi, seeria number, valmistamise kuupäev ja nii edasi)
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16.3 Kompleks Test
Kuna tahhograaf DTCO1381 on digitaalne sõidumeerik klikkides ikoonile "Bench Test" katse viiakse
täiesti automaatselt.

Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
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16.4 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal, 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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16.4.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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16.4.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3

Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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16.4.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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16.4.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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16.4.5 Fikseeritud distants 1 andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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16.5 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohast lahtrit. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada. Kiirust saab ka käsitsi muuta, vasakul
siniste nooltega üles ja alla.
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16.5.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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16.6 DTCs
Avades "DTCs" kuvatakse diagnostilisi veakoode, näeme DTC numbrit, koodi kirjeldust, kordade arvu, viimase
juhtumi toimumise kuupäeva. Lisateavet võib saada klikkides nupule Spikker ehk "?". Veakoodid võimalik
kustutada vajutades punast stopp nuppu.

Täielikku loetelu tahhograafi DTCO1381 veakoodidest leiate D lisas – DTC koodid DTCO1381.
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16.6.1 Veakoodid kustutatud
Kui ruut on tühi, kuvatakse ekraan, milles on märgitud veakoode ei ole  salvestatud “No DTCs Stored”
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16.7 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal, 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori määramisel kasutatakse

sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt H lisa – fikseeritud distants 2
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16.7.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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16.7.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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16.7.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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16.7.4 Fikseeritud distants 2 – tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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16.7.5 Fikseeritud distants 2 – andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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16.8 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid. Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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16.8.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.
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16.8.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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16.8.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil sõnumiga, et uued seaded saadetakse sõidumeerikusse kui
sõiduk on peatunud.
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16.8.4 Rullide testseade – andmete saatmine
Kui sõiduk on peatunud saadetakse andmed sõidumeerikusse ja kinnitus selle kohta on ekraanil.
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16.9 Kella Test
Avades "Kella Test" ikooni on võimalik kontrollida sisemist UTC aega ja vajadusel korrigeerida.

Samuti saate seada kohaliku aega pluss või miinus 30-minutilise sammuga.
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16.9.1 Kohaliku ajanihe
Kasutades nuppe "Määra kellaaeg - 30 minutit" või "Määra kellaaeg + 30 minutit", saab kohandada kohaliku
kellaaja kuvamist poole tunni kaupa kas miinus 30 minutit või pluss 30 minutit.
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16.9.2 Kella testimine
Vajutades nuppu  “Test Tachograph Clock" testitakse sõidumeeriku sisemist kella.
Kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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16.9.3 Uuendatud aja saatmine
Vajutades nuppu  “Send to Tachograph” uuendab sisemist UTC aega ja annab kinnitavat teadet
"Tachograph Time Updated”.
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16.10 PIN
Ikooni "PIN" klikkides kuvab klaviatuur, mis võimaldab teil sisestada oma töökoja kaardi PIN-koodi . See on
alternatiiv sisestamisele sõidumeeriku nuppudega esiküljel.
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16.11 Data Test - CANbus
Avage “Data Test - CANbus”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust läbi CANi, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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16.12 1000m Test

"1000m Test" testib ja kontrollib kiiruse täpsust sõidumeerikus seatud kiiruse ja kauguse suhtes. K faktor

ja esimene läbisõidumõõdiku näit kuvatakse, klikkides nupule linnukesega paremal "Start Test" hakkab katse.
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16.12.1 1000m Test – lehekülg 2
Tahhograafi saadetakse kiirus 50km/h  72 sekundiks.
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16.12.2 1000m Test – tulemused
Pärast katse lõpuleviimist saate näha  läbitud vahemaad ja testi täpsust.
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16.13 Anduri Test
"Anduri Test" võimaldab valida anduri tüüpi kui ta pole automaatselt tuvastatud ja siis kokku viia andur
sõidumeerikuga.
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16.13.1 Anduri Test – lehekülg 2

Vajutades "Pair" nuppu käivitub sõidumeeriku ja anduri sidumise protsess  “paaritamine“.
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16.13.2 Sensor Test – Pairing
Kui sidumine oli edukas kuvatakse ekraanil selle kohane kinnitus. Vajutage nuppu "ok" naasmiseks
programmitöö põhiekraanile.
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17 Programmeerimine ja testimine tahhograaf - Kienzle 1324
Klikkides "MKlll" ikoonile jõuad selle ekraanile kui sõidumeeriku tüüp on automaatselt tuvastatud. Alternatiivina
liigute lehele "Sõidumeeriku valik" (vt lk 26), kus valides "1324" nuppu jõuad selle ekraanini. Siin saab valida
erinevaid valgustatuid nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A.



281
281

17.1 Andmete lugemine ja muutmine
Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil lugeda ja muuta erinevaid parameetreid nagu w, k ja
l. Kõik programmeeritavad parameetrid on lisas F-programmeeritavad parameetrid.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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17.1.1 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 2)
Teisel lehel järgneb parameetrite loend, siin on näiteks VIN kood.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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17.1.2 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 3)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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17.1.3 K-Faktori muutmine
Parameetrit saab muuta valides vastav punkt. Avaneb uus ekraan koos vajalikuga klaviatuuriga .
Näide 1 K-Faktori muutmine.
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17.1.4 VIN koodi muutmine
Näide 2 auto VIN koodi muutmine.
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17.2 Tahhograafi informatsioon
Vajutades ikooni “Tacho Informatsioon” sattute lehele mis sisaldab informatsiooni sõidumeeriku kohta (tootja
nimi, seeria number, valmistamise kuupäev ja nii edasi).
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17.3 Kompleks Test
Klikkides ikoonile "Bench Test" katse toimub poolautomaatselt. Märkus: kella testi peab tegema enne või peale

kompleks testi vt Peatükk 17.9.2. Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
Märkus: kiiruse skaala on automaatselt avastatav.



17.3.1 Kompleks Test – (leht 2)
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17.3.2 Kompleks Test – (leht 3)
Lehekülg 3 näitab et katse lõppenud ja palub võrrelda tahhograafi ketad läbiviidud testiga.
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17.3.3 Kompleks Test – keta võrdlus - juht
Peale vajutust linnukese peale avaneb uus aken kus näeb missmoodi peab välja nägema juhi ketas.



17.3.4 Kompleks Test – juht 2
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17.4 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal, 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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17.4.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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17.4.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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17.4.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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17.4.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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17.4.5 Fikseeritud distants 1 andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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17.5 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohaseid lahtreid. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada. Kiirust saab ka käsitsi muuta, vasakul
siniste nooltega üles ja alla.
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17.5.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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17.6 DTCs
Avades "DTCs" kuvatakse diagnostilisi veakoode, näeme DTC numbri, koodi kirjeldust, kordade arvu, viimase
juhtumi toimumise kuupäeva. Lisateavet võib saada klikkides nuppu Spikker ehk "?". Veakoodid võimalik
kustutada vajutades punast stopp nuppu.

Täielikku loetelu tahhograafi Kienzle 1324 veakoodidest leiate E lisas – DTC koodid Kienzle 1324.
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17.6.1 Veakoodid kustutatud
Kui ruut on tühi, kuvatakse ekraan, milles on märgitud veakoode ei ole  salvestatud “No DTCs Stored”
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17.7 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal, 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe
saamiseks vt H lisa – fikseeritud distants 2.
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17.7.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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17.7.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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17.7.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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17.7.4 Fikseeritud distants 2 – tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja

küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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17.7.5 Fikseeritud distants 2 – andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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17.8 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid. Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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17.8.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.
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17.8.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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17.8.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil sõnumiga, et uued seaded saadetakse sõidumeerikusse kui
sõiduk on peatunud.
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17.8.4 Rullide testseade – andmete saatmine
Kui sõiduk on peatunud saadetakse andmed sõidumeerikusse ja kinnitus selle kohta on ekraanil.
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17.9 Kella Test
Avades "Kella Test" ikooni on võimalik kontrollida sisemist aega ja vajadusel korrigeerida.

Samuti saate seada kohaliku aega pluss või miinus 30-minutilise sammuga.
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17.9.1 Kohaliku ajanihe
Kasutades nuppe "Määra kellaaeg - 30 minutit" või "Määra kellaaeg + 30 minutit", saab kohandada
kohaliku kellaaja kuvamist poole tunni kaupa kas miinus 30 minutit või pluss 30 minutit.
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17.9.2 Kella testimine
Vajutades nuppu  “Test Tachograph Clock" testitakse sõidumeeriku sisemist kella.
Kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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17.9.3 Uuendatud aja saatmine
Vajutades nuppu  “Send to Tachograph” uuendab sisemist UTC aega ja annab kinnitavat teadet
"Tachograph Time Updated”.
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17.10 Data Test - CANbus
Avage “Data Test - CANbus”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust läbi CANi, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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17.11 Anduri Test
"Anduri Test" võimaldab valida anduri tüüpi kui ta pole automaatselt tuvastatud ja siis kokku viia andur
sõidumeerikuga.
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17.11.1 Anduri test leht 2
Kui on valitud krüpteeritud andur vajutades "Pair" nuppu käivitub sõidumeeriku ja anduri sidumise protsess
“paaritamine“.
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17.11.2 Sensor Test – Pairing
Kui sidumine oli edukas kuvatakse ekraanil selle kohane kinnitus. Vajutage nuppu "ok" naasmiseks
programmitöö põhiekraanile.
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18 Programmeerimine ja testimine Kienzle 1319
Klikkides "MKlll" ikoonile jõuad selle ekraanile kui sõidumeeriku tüüp on automaatselt tuvastatud. Alternatiivina
liigute lehele "Sõidumeeriku valik" (vt lk 26), kus valides "1319" nuppu jõuad selle ekraanini. Siin saab valida
erinevaid valgustatuid nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A .
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18.1 Andmete lugemine ja muutmine
Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil lugeda ja muuta erinevaid parameetreid nagu, k
faktorit , kalibreerimise kuupäeva, kiirusepiirajat, odomeetri näitu.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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18.1.1 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 2)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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18.2 Kompleks test – kiiruse skaala valik
Avades "Bench Testi" alguses peate valima sobiva kiiruseskaala. Selleks kontrollitakse EU

tüübikinnituse number, mis on märgitud sildil sõidumeeriku sees..
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18.2.1 Kompleks test - jada
Peale sobiva kiiruse skaala valikut avaneb uus aken juhenditega ja erinevate nuppudega,  neid peab
vajutama pärast iga toimingu lõppu. Märkus: kella testi peab tegema enne või peale kompleks testi vt
peatükk 18.7. Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
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18.2.2 Kompleks Test – (leht 2)
Lehekülg 2 näitab et katse lõppenud ja palub võrrelda tahhograafi ketad läbiviidud testiga.
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18.2.3 Kompleks Test – keta võrdlus - juht
Peale vajutust linnukese peale avaneb uus aken kus näeb missmoodi peab välja nägema juhi ketas.



18.2.4 Kompleks Test – juht 2
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18.3 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal, 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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18.3.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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18.3.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3

Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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18.3.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4

Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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18.3.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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18.3.5 Fikseeritud distants 1 andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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18.4 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohaseid lahtreid. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada. Kiirust saab ka käsitsi muuta, vasakul
siniste nooltega üles ja alla.
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18.4.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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18.5 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seadet. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas
(2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt
H lisa – fikseeritud distants 2.
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18.5.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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18.5.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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18.5.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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18.5.4 Fikseeritud distants 2 – tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja

küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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18.5.5 Fikseeritud distants 2 – andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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18.6 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid. Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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18.6.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.
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18.6.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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18.6.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil sõnumiga, et uued seaded saadetakse sõidumeerikusse kui
sõiduk on peatunud.
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18.6.4 Rullide testseade – andmete saatmine
Kui sõiduk on peatunud saadetakse andmed sõidumeerikusse ja kinnitus selle kohta on ekraanil.
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18.7 Kella Test
Käivitades "Clock Test" kuvatakse ekraan, mis näitab "Kella testimine". Seade piiksub impulsside

saabumisel katse ajal.

Märkus: kella testri moodul peab olema ühendatud seadmega enne katse algust.



18.7.1 Kella Test 2

349



350
350

18.7.2 Kella Test – tulemus
Peale testi lõppu kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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19 Programmeerimine ja testimine – Kienzle 1318
Valige  “MKlll” programmaatori sealt edasi valige tahhograaf “1318” siis avaneb see ekraan. Siin saab valida
erinevaid valgustatuid nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A .
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19.1 Kompleks test – kiiruse skaala valik
Avades "Bench Testi" alguses peate valima sobiva kiiruseskaala. Selleks kontrollitakse EU

tüübikinnituse number, mis on märgitud sildil sõidumeeriku sees.
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19.1.1 Kompleks test - jada
Peale sobiva kiiruse skaala valikut avaneb uus aken juhenditega ja erinevate nuppudega,  neid peab
vajutama pärast iga toimingu lõppu. Märkus: kella testi peab tegema enne või peale kompleks testi vt
peatükk 19.9. Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
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19.1.2 Kompleks Test – (leht 2)
Lehekülg 2 näitab et katse lõppenud ja palub võrrelda tahhograafi ketad läbiviidud testiga.
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19.1.3 Kompleks Test – keta võrdlus - juht
Peale vajutust linnukese peale avaneb uus aken kus näeb missmoodi peab välja nägema juhi ketas.



19.1.4 Kompleks Test – keta võrdlus - juht
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19.2 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal, 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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19.2.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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19.2.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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19.2.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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19.2.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor.
Lisaks ka  DIL lülitite asendid sõidumeeriku seadmiseks.
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19.3 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohaseid lahtreid. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada testi. Kiirust saab ka käsitsi muuta,
vasakul siniste nooltega üles ja alla.
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19.3.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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19.4 C3 RPM Test
Vajutage "C3 RPM Test" ikooni. Ta võimaldab leida impulsside arvu ühe pööre peale käigukastis. Ühendage
lahti sõidumeerikust punane pistik ja ühendage see sobiva kaabli abil. Käivitage mootor 1000 pööretega ja
vajutage "Linnukese" nupp.
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19.4.1 PPR arvutamine
Seade nüüd arvutab impulsside arvu ja tulemus kuvatakse ekraanil.
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19.5 k Faktor Test

Selle testiga saab mõõta sõidumeerikusse seatud k faktorit.
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19.6 DIL lülitite asendi arvutamine
Klikkides ikoonile "DIL calculate" avaneb ekraan kuhu on võimalik sisestada W faktorit seejärel seade arvutab
lähima K faktorit ja DIL lülitite asendid sõidumeeriku seadmiseks.
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19.6.1 DIL lülitite asendi arvutamine – uued sätted

Kasutades klaviatuuri sisestage uus W faktor ja vajutage sisestus klahvi. Uus K faktor ja DIL lülitite
asendid on ekraanil.
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19.7 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal, 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks
vt H lisa – fikseeritud distants 2.
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19.7.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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19.7.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.



372
372

19.7.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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19.7.4 Fikseeritud distants 2 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor.
Lisaks ka  DIL lülitite asendid sõidumeeriku seadmiseks.
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19.8 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktorid Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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19.8.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.
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19.8.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.

.
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19.8.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil W, K ,L faktorid pluss DIL lülitite asendid.
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19.9 Kella Test
Käivitades "Clock Test" kuvatakse ekraan, mis näitab "Kella testimine". Seade piiksub impulsside

saabumisel katse ajal.

Märkus: kella testri moodul peab olema ühendatud seadmega enne katse algust.



19.9.1 Kella Test 2
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19.9.2 Kella Test – tulemus
Peale testi lõppu kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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20 Programmeerimine ja testimine – Kienzle 1314
Valige  “MKlll” programmaatori sealt edasi valige tahhograaf “1314” siis avaneb see ekraan. Siin saab valida
erinevaid valgustatuid nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A .
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20.1 Kompleks test – kiiruse skaala valik
Avades "Bench Testi" alguses peate valima sobiva kiiruseskaala. Selleks kontrollitakse EU

tüübikinnituse number, mis on märgitud sildil sõidumeeriku sees.
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20.1.1 Kompleks test - jada
Peale sobiva kiiruse skaala valikut avaneb uus aken juhenditega ja erinevate nuppudega,  neid peab
vajutama pärast iga toimingu lõppu. Märkus: kella testi peab tegema enne või peale kompleks testi vt
peatükk 20.7. Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
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20.1.2 Kompleks Test – (leht 2)
Lehekülg 2 näitab et katse lõppenud ja palub võrrelda tahhograafi ketad läbiviidud testiga.
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20.1.3 Kompleks Test – keta võrdlus - juht
Peale vajutust linnukese peale avaneb uus aken kus näeb missmoodi peab välja nägema juhi ketas.



20.1.4 Kompleks Test – juht 2
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20.2 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal, 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemais suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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20.2.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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20.2.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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20.2.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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20.2.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor.
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20.3 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohaseid lahtreid. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada. Kiirust saab ka käsitsi muuta, vasakul
siniste nooltega üles ja alla.
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20.3.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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20.4 k Faktor Test

Selle testiga saab mõõta sõidumeerikusse seatud k faktorit.
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20.5 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks
vt H lisa – fikseeritud distants 2.
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20.5.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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20.5.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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20.5.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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20.5.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor.
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20.6 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktorid Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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20.6.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.
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20.6.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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20.6.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil W, K ,L faktorid pluss DIL lülitite asendid.
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20.7 Kella Test
Käivitades "Clock Test" kuvatakse ekraan, mis näitab "Kella testimine". Seade piiksub impulsside

saabumisel katse ajal.

Märkus: kella testri moodul peab olema ühendatud seadmega enne katse algust.



20.7.1 Kella Test 2
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20.7.2 Kella Test – tulemus
Peale testi lõppu kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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21 Programmeerimine ja testimine Actia Smartach
Klikkides "MKlll" ikoonile jõuad selle ekraanile kui sõidumeeriku tüüp on automaatselt tuvastatud. Alternatiivina
liigute lehele "Sõidumeeriku valik" (vt lk 26), kus valides "Actia" nuppu jõuad selle ekraanini. Siin saab valida
erinevaid valgustatuid nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A .
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21.1 Andmete lugemine ja muutmine
Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil lugeda ja muuta erinevaid õiguslike parameetreid
nagu w, k ja l. Kõik programmeeritavad parameetrid on lisas F-programmeeritavad parameetrid

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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21.1.1 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 2)
Teisel lehel järgneb parameetrite loend, siin on näiteks VIN-ja Registreerimisnumber.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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21.1.2 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 3)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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21.1.3 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 4)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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21.1.4 K-Faktori muutmine
Parameetrit saab muuta valides vastav punkt. Avaneb uus ekraan koos vajalikuga klaviatuuriga .
Näide 1 K-Faktori muutmine.
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21.1.5 VIN koodi muutmine
Näide 2 auto VIN koodi muutmine.
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21.2 Tahhograafi informatsioon
Vajutades ikooni “Tacho Informatsioon” sattute lehele mis sisaldab informatsiooni sõidumeeriku kohta (tootja
nimi, seeria number, valmistamise kuupäev ja nii edasi).
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21.3 Kompleks Test
Kuna tahhograaf SE5000 on digitaalne sõidumeerik klikkides ikoonile "Bench Test" katse viiakse täiesti
automaatselt.

Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
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21.4 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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21.4.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks
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21.4.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3

Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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21.4.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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21.4.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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21.4.5 Fikseeritud distants 1 andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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21.5 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohaseid lahtreid. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada testi. Kiirust saab ka käsitsi muuta,
vasakul siniste nooltega üles ja alla.
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21.5.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.



424
424

21.6 DTCs
Avades "DTCs" kuvatakse diagnostilisi veakoode, näeme DTC numbri, koodi kirjeldust, kordade arvu, viimase
juhtumi toimumise kuupäeva. Lisateavet võib saada klikkides nuppu Spikker ehk "?". Veakoodid võimalik
kustutada vajutades punast stopp nuppu.
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21.6.1 Veakoodid kustutatud
Kui ruut on tühi, kuvatakse ekraan, milles on märgitud veakoode ei ole  salvestatud “No DTCs Stored”
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21.7 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori määramisel kasutatakse

sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt H lisa – fikseeritud distants 2
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21.7.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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21.7.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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21.7.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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21.7.4 Fikseeritud distants 2 – tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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21.7.5 Fikseeritud distants 2 – andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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21.8 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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21.8.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorid.

.
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21.8.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutama w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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21.8.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil sõnumiga, et uued seaded saadetakse sõidumeerikusse kui
sõiduk on peatunud.
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21.8.4 Rullide testseade – andmete saatmine
Kui sõiduk on peatunud saadetakse andmed sõidumeerikusse ja kinnitus selle kohta on ekraanil.
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21.9 Kella Test
Avades "Kella Test" ikooni on võimalik kontrollida sisemist UTC aega ja vajadusel korrigeerida.

Samuti saate seada kohaliku aega pluss või miinus 30-minutilise sammuga.
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21.9.1 Kohaliku ajanihe
Kasutades nuppe "Määra kellaaeg - 30 minutit" või "Määra kellaaeg + 30 minutit", saab kohandada kohaliku
kellaaja kuvamist poole tunni kaupa kas miinus 30 minutit või pluss 30 minutit.
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21.9.2 Kella testimine
Vajutades nuppu  “Test Tachograph Clock" testitakse sõidumeeriku sisemist kella.
Kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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21.9.3 Uuendatud aia saatmine
Vajutades nuppu  “Send to Tachograph” uuendab sisemist UTC aega ja annab kinnitavat teadet
"Tachograph Time Updated”.
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21.10 Data Test - CANbus
Avage “Data Test - CANbus”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust läbi CANi, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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21.11 1000m Test

"1000m Test" testib ja kontrollib kiiruse täpsust sõidumeerikus seatud kiiruse ja kauguse suhtes. K faktor

ja esimene läbisõidumõõdiku näit kuvatakse, klikkides nupule linnukesega paremal "Start Test" hakkab katse.
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21.11.1 1000m Test – lehekülg 2
Tahhograafi saadetakse kiirus 50km/h  72 sekundiks.
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21.11.2 1000m Test – tulemused
Pärast katse lõpuleviimist saate näha  läbitud vahemaad ja testi täpsust.
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21.12 Anduri Test
"Anduri Test" võimaldab valida anduri tüüpi kui ta pole automaatselt tuvastatud ja siis kokku viia andur
sõidumeerikuga.
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21.12.1 Anduri Test – lehekülg 2

Vajutades "Pair" nuppu käivitub sõidumeeriku ja anduri sidumise protsess  “paaritamine“.
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21.12.2 Sensor Test – Pairing
Kui sidumine oli edukas kuvatakse ekraanil selle kohane kinnitus. Vajutage nuppu "ok" naasmiseks
programmitöö põhiekraanile.
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22 Programmeerimine ja testimine Efkon
Klikkides "MKlll" ikoonile jõuad selle ekraani kui sõidumeeriku tüüp on automaatselt tuvastatud. Alternatiivina
liigute lehele "Sõidumeeriku valik" (vt lk 26), kus valides "Efkon" nuppu jõuad selle ekraanini. Siin saab valida
erinevaid valgustatuid nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A .
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22.1 Andmete lugemine ja muutmine
Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil lugeda ja muuta erinevaid õiguslike parameetreid
nagu w, k ja l. Kõik programmeeritavad parameetrid on lisas F-programmeeritavad parameetrid

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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22.1.1 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 2)
Teisel lehel järgneb parameetrite loend, siin on näiteks VIN-ja Registreerimisnumber.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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22.1.2 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 3)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.



452
452

22.1.3 Andmete lugemine ja muutmine  (leht 4)

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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22.1.4 K-Faktori muutmine
Parameetrit saab muuta valides vastav punkt. Avaneb uus ekraan koos vajalikuga klaviatuuriga .
Näide 1 K-Faktori muutmine.
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22.1.5 VIN koodi muutmine
Näide 2 auto VIN koodi muutmine.
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22.2 Tahhograafi informatsioon
Vajutades ikooni “Tacho Informatsioon” sattute lehele mis sisaldab informatsiooni sõidumeeriku kohta (tootja
nimi, seeria number, valmistamise kuupäev ja nii edasi)
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22.3 Kompleks Test
Kuna tahhograaf SE5000 on digitaalne sõidumeerik klikkides ikooni "Bench Test" katse viiakse täiesti
automaatselt.

Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
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22.4 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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22.4.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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22.4.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3

Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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22.4.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4

Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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22.4.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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22.4.5 Fikseeritud distants 1 andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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22.5 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohaseid lahtreid. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada test. Kiirust saab ka käsitsi muuta,
vasakul siniste nooltega üles ja alla.
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22.5.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.
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22.6 DTCs
Avades "DTCs" kuvatakse diagnostilisi veakoode, näeme DTC numbri, koodi kirjeldust, kordade arvu viimase
juhtumi toimumise kuupäeva. Lisateavet võib saada klikkides nuppu Spikker ehk "?". Veakoodid võimalik
kustutada vajutades punast stopp nuppu.
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22.6.1 Veakoodid kustutatud
Kui ruut on tühi, kuvatakse ekraan, milles on märgitud veakoode ei ole  salvestatud “No DTCs Stored”.
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22.7 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori määramisel kasutatakse

sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt H lisa – fikseeritud distants 2.
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22.7.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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22.7.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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22.7.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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22.7.4 Fikseeritud distants 2 – tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja
küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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22.7.5 Fikseeritud distants 2 – andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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22.8 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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22.8.1 Rullide testseade – esisillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.
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22.8.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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22.8.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil sõnumiga, et uued seaded saadetakse sõidumeerikusse kui
sõiduk on peatunud.
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22.8.4 Rullide testseade – andmete saatmine
Kui sõiduk on peatunud saadetakse andmed sõidumeerikusse ja kinnitus selle kohta on ekraanil.
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22.9 Kella Test
Avades "Kella Test" ikooni on võimalik kontrollida sisemist UTC aega ja vajadusel korrigeerida.

Samuti saate seada kohaliku aega pluss või miinus 30-minutilise sammuga.
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22.9.1 Kohaliku ajanihe
Kasutades nuppe "Määra kellaaeg - 30 minutit" või "Määra kellaaeg + 30 minutit", saab kohandada kohaliku
kellaaja kuvamist poole tunni kaupa kas miinus 30 minutit või pluss 30 minutit.
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22.9.2 Kella testimine
Vajutades nuppu  “Test Tachograph Clock" testitakse sõidumeeriku sisemist kella.
Kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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22.9.3 Uuendatud aja saatmine
Vajutades nuppu  “Send to Tachograph” uuendab sisemist UTC aega ja annab kinnitavat teadet
"Tachograph Time Updated”.
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22.10 Data Test - CANbus
Avage “Data Test - CANbus”  see võimaldab teil lugeda andmeid sõidumeerikust läbi CANi, näitab erinevaid
parameetreid ja seadeid.
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22.11 1000m Test

"1000m Test" testib ja kontrollib kiiruse täpsust sõidumeerikus seatud kiiruse ja kauguse suhtes. K faktor

ja esimene läbisõidumõõdiku näit kuvatakse, klikkides nupule linnukesega paremal "Start Test" hakkab katse.
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22.11.1 1000m Test – lehekülg 2
Tahhograafi saadetakse kiirus 50km/h  72 sekundiks.
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22.11.2 1000m Test – tulemused
Pärast katse lõpuleviimist saate näha  läbitud vahemaad ja testi täpsust.
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22.12 Anduri Test
"Anduri Test" võimaldab valida anduri tüüpi kui ta pole automaatselt tuvastatud ja siis kokku viia andur
sõidumeerikuga.
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22.12.1 Anduri Test – lehekülg 4

Vajutades "Pair" nuppu käivitub sõidumeeriku ja anduri sidumise protsess  “paaritamine“.



488
488

22.12.2 Sensor Test – Pairing
Kui sidumine oli edukas kuvatakse ekraanil selle kohane kinnitus. Vajutage nuppu "ok" naasmiseks
programmitöö põhiekraanile.
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23 Programmeerimine ja testimine – EGK 100
Valige  “MKlll” programmaatori sealt edasi valige tahhograaf “EGK 100” siis avaneb see ekraan. Siin saab
valida erinevaid valgustatuid nuppe, halle nuppe ei ole võimalik valida.

Kõik katsed saab läbi viia kasutades elektroonilisi võtmeid või kaasasolevaid adaptereid ja olemasolevate Mkll
kaableid. Täiendava teabe saamiseks vt lisa A .
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23.1 Andmete lugemine ja muutmine

Valides “Read & Modify Data” nuppu seade võimaldab teil lugeda ja muuta erinevaid parameetreid.

EGK 100 sõidumeeriku puhul saate muuta K faktorit, impulsid pöörete kohta.

Parameetreid saab muuta vajutades parameetri peale.
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23.2 Kompleks test – kiiruse skaala valik
Avades "Bench Testi" alguses peate valima sobiva kiiruseskaala. Selleks kontrollitakse EU

tüübikinnituse number, mis on märgitud sildil sõidumeeriku sees..
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23.2.1 Kompleks test - jada
Peale sobiva kiiruse skaala valikut avaneb uus aken juhenditega ja erinevate nuppudega,  neid peab
vajutama pärast iga toimingu lõppu. Märkus: kella testi peab tegema enne või peale kompleks testi vt
peatükk 23.8. Alumises paremas nurgas kella loendur näitab palju aega on jäänud testi lõppuni.
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23.2.2 Kompleks Test – (leht 2)
Lehekülg 2 näitab et katse lõppenud ja palub võrrelda tahhograafi ketad läbiviidud testiga.
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23.2.3 Kompleks Test – keta võrdlus - juht
Peale vajutust linnukese peale avaneb uus aken kus näeb missmoodi peab välja nägema juhi ketas.



23.2.4 Kompleks Test – juht 2

495
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23.3 Fikseeritud distants 1
Klikkides “Fixed Distance 1” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega. See katse tehakse väljas
tasasel pinnal 20m rajal. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori
määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe saamiseks vt G lisa – fikseeritud distants 1.
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23.3.1 Fikseeritud distants 1 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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23.3.2 Fikseeritud distants 1 sõit 3

Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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23.3.3 Fikseeritud distants 1 sõit 4

Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.
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23.3.4 Fikseeritud distants 1 tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor.
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23.3.5 Fikseeritud distants 1 andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w faktori sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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23.4 Kiiruse simulaator
Klikkige ikooni "Speed Simulator" seade saadab kiiruse impulsse sõidumeerikusse kontrollimiseks tahhograafi
kiiruse õigsust ja kiiruseületamise hoiatust. Klaviatuuri abil saate sisestada "k tegur" ja "Kiirus" puudutades
asjakohaseid lahtreid. Seejärel vajutage linnukesega nuppu, et alustada test. Kiirust saab ka käsitsi muuta,
vasakul siniste nooltega üles ja alla.
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23.4.1 Kiiruse simulaator – läbitud vahemaa
Vajutage nuppu "Stop" et peatada simulatsioon ning läbitud vahemaa kuvatakse ekraani keskel.



504
504

23.5 C3 RPM Test
Vajutage "C3 RPM Test" ikooni. Ta võimaldab leida impulsside arvu ühe pööre peale käigukastis. Ühendage
lahti sõidumeerikust punane pistik ja ühendage see sobiva kaabli abil. Käivitage mootor 1000 pööretega ja
vajutage "Linnukese" nupp.
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23.5.1 PPR arvutamine
Seade nüüd arvutab impulsside arvu ja tulemus kuvatakse ekraanil.
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23.6 Fikseeritud distants 2
Klikkides “Fixed Distance 2” avaneb seeria aknaid juhenditega ja aktiivsete nuppudega.  See katse tehakse
tasasel pinnal 20m rajal kasutades painduvat lülitid või optilist seaded. Tehakse 4 sõitu, 2 sõitu mõlemas
suunas (2 edasi 2 tagurpidi). K ja W faktori määramisel kasutatakse sõitude keskmist väärtust. Lisateabe
saamiseks vt H lisa – fikseeritud distants 2.
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23.6.1 Fikseeritud distants 2 sõit 2
Peale 1 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 2 sõidu jaoks.
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23.6.2 Fikseeritud distants 2 sõit 3
Peale 2 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 3 sõidu jaoks.
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23.6.3 Fikseeritud distants 2 sõit 4
Peale 3 sõidu lõppu ekraanile tulevad uued juhised 4 sõidu jaoks.



510
510

23.6.4 Fikseeritud distants 2 – tulemused
Pärast viimast 4 sõitu tulemused kuvatakse ekraanile, sealhulgas keskmine W faktor. Ja

küsitakse kas soovid saata need sätted sõidumeerikusse.
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23.6.5 Fikseeritud distants 2 – andmete saatmine
Kui väärtused on õiged, vajutage nuppu "Linnuke", seade saadab w ja k tegurid sõidumeerikusse ja kinnitus
kuvatakse ekraanil.
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23.7 Rullide testseade
Klikkides “Rolling Road” ikooni avaneb seeria aknaid mis on mõeldud Stoneridge rullide testseadme jaoks. Rullide
testseadme peal saab määrata W ja L faktoreid. Esimesel aknal peab valima kas auto on esi või tagasillaveoga.

Lisa informatsioon lisas J- Rolling Road Procedures.
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23.7.1 Rullide testseade – esi sillavedu
Kui valiti esisillavedu järgmisel ekraanil kuvatakse klaviatuuri sisestamiseks l faktorit.



514
514

23.7.2 Rullide testseade – arvutamine
Kui L faktor sisestatud hoidke sõiduki kiirust stabiilselt 50 km/h. Seade hakkab arvutada w faktorit.
Kui on valitud tagasillavedu seade automaatselt arvutab ja kuvab ekraanil L faktorit.
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23.7.3 Rullide testseade – tulemused

Mõne sekundi pärast tulemused kuvatakse ekraanil sõnumiga, et uued seaded saadetakse sõidumeerikusse kui
sõiduk on peatunud.
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23.7.4 Rullide testseade – andmete saatmine
Kui sõiduk on peatunud saadetakse andmed sõidumeerikusse ja kinnitus selle kohta on ekraanil.
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23.8 Kella Test
Avades "Kella Test" ikooni on võimalik kontrollida sisemist aega ja vajadusel korrigeerida.



23.8.1 Kella Test 2

518
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23.8.2 Clock Test – tulemused

Peale testi lõppu kella täpsust kuvatakse ekraanil.
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24 Lisa A – Kaablite rist tabel

Osa Number Seletus Kaabli eristus Din Connector Adapter A või B
7780-981 Tachograph Drive juhe CABLE C 6 way A-6
7780-982 Vehicle Sender Conn. juhe CABLE D 6 way A-6
7780-983 PPR/Engine Rev Calibration juhe CABLE E 6 way A-6
7780-986 Serial Data Out adapter CABLE F Kasuta koos Cable H A-4
7780-984 Jack Socket Connection Lead CABLE G 6 way A-6
7780-989 Serial Data Conn juhe CABLE H 4 way A-4
7780-987 Adapter (1400) CABLE K 6 way A-6
7780-988 Adapter (1314) CABLE L 6 way A-6
7780-974 Motometer Pulser Adapter CABLE M Kasuta koos Cable C A-6
7780-980 Motometer Programmeerims juhe CABLE N 8 way A-8
7780-979 1319 Jack Socket juhe CABLE O Use with Cable G A-6
7780-973 1319 Programmeerimis juhe CABLE P 8 way A-8
7780-975 Motometer Revs Adapter CABLE Q Kasuta koos Cable G A-6
7780-978 Flat Wire Cable Adaptor 8400 CABLE S Kasuta koos Cable G A-6
7780-977 Flat Wire Cable Adaptor 1314 CABLE T Kasuta koos Cable H A-4
7780-936 2400 Programmeerims juhe CABLE U 8 way A-8
7780-956 2400 Canbus Data juhe CABLE V 8 way A-8
7780-952 MTCO Programmeerims juhe CABLE W 8 way A-8
7780-955 2400 Serial Data juhe CABLE X Kasuta koos Cable H A-4
7780-810 Digital Programmeerims juhe CABLE Z 8 way A-8
7955-938 Kella Tester 8 way A-8
7955-777 Painduv lüliti 4 way B
7780-948 Kienzle Laser Device Adapter 4 way B
7500-008 Rull test seade kaabel 4 way B
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Saadaolevad funktsioonid ja vajalikud kaablid.
Tachograph

funktsio
on

VR2400 VR8400 VR8300 VR1400 K1324 K1319 K1318 K1314 Moto-
Meter

EGK100

SE5000 DTCO Smar-
tach

Rullide U või D G+J või G+J või K W või G+O+J G+J või G+J või N Z või D Z või D Z või D
Test seade D D D D L

Fiks. Dist U või D G+J või G+J või K W või G+O+J G+J või G+J või N Z või D Z või D Z või D
#1 D D D D L

Fiks. Dist U või D G+J või G+J või K W või G+O+J G+J või G+J või N Z või D Z või D Z või D
#2 D D D D L

Kompleks
Test

C G+S+J
või
C

C K C või O G+O+J
või
C

G+S+J
või C

G+T+J
Või L

C+M
või
N

Z Z Z

Kiiruse U või C G+S+J C K W või C G+O+J G+S+J G+T+J C+M või Z Z Z
Simulaator või C või C või C või L N
RPM Pulse

Test
E E E - W - E - N - - -

Kella Test U Kella
Tester

Kella
Tester

- W Kella
Tester

Kella
Tester

Kella
Tester

N Z Z Z

Tacho
Control

U G+J - - W või C - - - N - - -

Identify
Tacho

U - - - W - - - - Z Z Z

Read/Erase
DTCs

U - - - W - - - - Z Z Z

Saada kõik
andmed

U G+J - - W P - - N Z Z Z

Muuda
kõik and.

Data

U - - - W P - - N Z Z Z
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Tachograph
funktsio

on

VR2400 VR8400 VR8300 VR1400 K1324 K1319 K1318 K1314 Moto-
Meter

EGK100

SE5000 DTCO Smar-
tach

Andm.
lugem.

U - - - W P - - N Z Z Z

Program
Tacho

- G+J - - - - - - - - - -

k faktor
Test

- G+J - - - G+O+J G+J G+J - - - -

Pair / Test - - - - - - - - - Z Z -
Aeg - - - - - - - - - Z Z Z
PIN - - - - - - - - - Z - -

Märkus:

(1) Fikseeritud Distants 2 jaoks on vajalik painduv lüliti või optiline seade.

(2) DIL Calculate ja Tacho Select jaoks kaableid ei ole vaja.
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25 Lisa B – Veakoodid SE5000
Allpool on toodut loend digitaalse tahhograafi SE5000 kõikidest veakoodidest. Alati tehke kindlaks veakoodi
põhjuse ja võtke kasutusele meetmed nende kõrvaldamiseks. Kood on näha tehnilisel väljaprindil ja
testimisseadmel.

kood DTC Sündmuse või
vea tüüp

Seletus Soovitatavad meetmed

0x02 Kaardi konflikt Avastatud kaartide vale kombinatsioon. Võtke vale kaart välja.
Näiteks on sisestatud töökoja ja firma
kaart üheaegselt.

0x03 Aja kattumine Kaardi viimase väljavõttu aeg ei lähe Kontrolli UTC aeg tahhograafis
Kokku tahhograafi UTC ajaga. Kui UTC aeg on vale rohkem kui

20 minutid tehke uus kalibreerin.
Oodake kattumise aja lõppemist.

0x04 0x1260 Sõit ilma sobiva Sõit kehtetu kaardiga või vale kaartide Peatuge sisestage kehtiv kaart või
Kaardita. kombinatsioon. Eemaldage mittesobiv kaart.

0x05 Kaart sisestatud Tahhograafikaart sisestatud sõiduajal. Edasisi meetmeid pole vaja.
sõiduajal

0x06 Kaardi viimane Kaart oli välja võetud enne kui andmed Edasisi meetmeid pole vaja.
sessioon ei ole Olid salvestatud kaardi peale.
korrektselt Viga oli väljavõtmisel kuid avastatud
suletud Järgmisel sisestamisel.

0x07 Kiiruse ületamine Kiirus oli suurem kui on lubatud selle auto Kontrollige maksimaalset lubatud
kiirustJaoks. Kiiruse ületamine oli pikem kui 60 kiirust selle auto jaoks.

Sekundid.
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Kood DTC Sündmuse või
vea tüüp

Seletus Soovitatavad meetmed

0x08 0x04

0x2004

0x09 0x2180

0x2280

Elektri katkestus
(Tahhograaf)

Elektri katkestus
(kiiruseandur)

Andmed
liikumisest vigased
(No CNTR)

Andmed
liikumisest
vigased
(CNTR)

Sõidumeeriku toide oli katkenud
Rohkem kui 200 millisekundiks.

Kiiruseanduri toide oli katkenud
Rohkem kui 200 millisekunduks,

Kiiruseanduri andmed vigased.
Tahhograaf saab kiiruse väärtust saamata
impulsid

Kiiruseanduri andmed vigased. Tahhograaf
saab kiiruse väärtust kuid ta on erinev
sellest mis on sõidumeerik ise arvestanud.

Kontrolli auto vooluvõrku,
juhtmed tahhograafi ja auto
vooluvõrgu vahel.

Kontrolli juhtmed tahhograafi ja
Kiiruseanduri vahel.
Vaheta  andur kui ta on vigane .

Kontrolli anduri tööd ja juhtmeid.
Paaritage uuesti tahhograaf
ja andur.
Tehke sõidumeeriku süsteemile
uus kalibreerimine.
Vaheta andur kui ta on vigane.

0x2452 Kiiruse-
anduri viga

Kiiruseanduri andmed vigased.
Sõidumeeriku sobimatu allkiri.

VU Security breach
Attempts
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Kood DTC Sündmuse või
Vea tüüp

Seletus Soovitatavad meetmed

0x11 0x2452 Kiiruseanduri Ebaõnnestunud katse kiiruseanduri Kontrolli anduri tööd ja juhtmeid.
Autoriseerimine autentimisel. Paaritage uuesti tahhograaf ja andur.
ebaõnnestus Tehke sõidumeeriku süsteemile uus

kalibreerimine.kalibreerimine
Vaheta andur kui ta on vigane.Vaheta andur kui ta on vigane.

0x12 Tahhograafi kaardi Ei ole võimalik autoriseerida
Autoriseerimine tahhograafi sisestatud kaarti
ebaõnnestus

0x13 0x2452 Kiiruseanduri Peale viimast „paaritamist“ andur oli Kontrolli anduri tööd ja juhtmeid.
Autoriseerimine vahetatud Paaritage uuesti tahhograaf ja andur.
Ebaõnnestus Tehke sõidumeeriku süsteemile uus

kalibreerimine.kalibreerimine
Vaheta andur kui ta on vigane.Vaheta andur kui ta on vigane.
Kontrollige sanktsioneerimata
avamisjälgi

0x14 Kaardil andmete Ebaõnnestunud krüpteeritud ühendus Kontrolli kaarti, sisesta teisse
terviklikkus kaardiga. Sõidumeerikusse.

Proovi uus kaart.
0x15 Salvestatud andmete Salvestatud andmed on vigased Kontrollige sõidumeeriku avamisjälgi

Viga.
0x18 Riistvara sabotaaž Kaart on eemaldatut jõuga või oli Kontrolli sõidumeeriku avamisjälgi

(julgeoleku rikkumine) sanktsioneerimata sissetungimine. Vaheta tahhograaf välja.
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Kood DTC Sündmuse või
Vea tüüp

Seletus Soovitatavad meetmed

0x0A 0x2680 Liikumisanduri Konflikt liikumisanduri ja teise Kontrolli anduri tööd ja juhtmeid.
konflikt kiiruseallika vahel Paaritage uuesti tahhograaf ja andur.

Tehke sõidumeeriku süsteemile uus
kalibreerimine.kalibreerimine
Vaheta andur kui ta on vigane.Vaheta andur kui ta on vigane.
Kontrollige sanktsioneerimata
avamisjälgi

0x0A 0x2780 Liikumisanduri liikumisanduri ja teise kiiruseallika Kontrolli anduri tööd ja juhtmeid.
konflikt Väärtused on vastuolus. Paaritage uuesti tahhograaf ja andur.
(kiirus on vastuolus) Tehke sõidumeeriku süsteemile uus

kalibreerimine.kalibreerimine
Vaheta andur kui ta on vigane.Vaheta andur kui ta on vigane.
Kontrollige sanktsioneerimata
avamisjälgi
Kontrollige veakoode.

0x2880 Liikumisanduri Teisest allikast ei ole kiirust Kontrollige veakoode ja auto CAN.
Ja teise allika

Konflikt
(ei ole teist allikat)

0x2980 Liikumisanduri Teisest allikast ei ole kiirust Kontrollige veakoode ja auto CAN.
Ja teise allika
konflikt
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Kood DTC Sündmuse või
Vea tüüp

Seletus Soovitatavad meetmed

0x2A80 Liikumisanduri
Ja teise allika
konflikt

Teisest allikast ei ole kiirust Kontrollige veakoode ja auto CAN.

0x20 0x2508 Üksikasju pole Anduri sisene viga Vaheta kiiruseandur.
0x21 0x2508 Autentimise

viga
Anduri sisene viga
autentimise viga.

Vaheta kiiruseandur.

0x22 0x2508 Stored data integrity
error

Anduri sisene viga stored data integrity
failure.

Vaheta kiiruseandur.

0x31 0x0139
0x0800
0x2007

Tahhograafi sisene
viga

Tahhograafi sisene viga Kui ilma nähtava põhjuseta viga on
aktiivne vaheta tahhograaf.

0x35 0x2280

0x2003

Anduri viga

Anduri viga

Liikumisanduri kommunikatsiooni viga.

Anduri voolupinge liiga madal.

Kontrolli anduri tööd ja juhtmeid.
Paaritage tahhograaf andur uuesti
Tehke sõidumeeriku süsteemile uus
kalibreerimine
Vaheta andur kui ta on vigane

(4 sec)

0x2380 Anduri viga Liikumisanduri kommunikatsiooni viga.

Kontrollige sanktsioneerimata
Avamisjälgi
Kontrollige veakoode.

0x2380 Anduri viga Liikumisanduri kommunikatsiooni viga.
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Kood DTC Sündmuse või
Vea tüüp

Seletus Soovitatavad meetmed

0x40 Kaardi viga
Kontrolli kaarti, sisesta teisse
Sõidumeerikusse.

0x0200 kaardi pesa 1 Tõrge tuvastati kaardi pesas 1 Proovi uus kaart.

0x0300 kaardi pesa 2 Tõrge tuvastati kaardi pesas 2
0x0660 Printimine lõppes Printeris paber otsas Pane uus paberi rull

(paber otsas)
0x01C0 Ülekiiruse hoiatus Auto kiirus oli lubatud suurem vähem kui Juhile saadetud sõnum

60 sekundit, ja ülekiiruse hoiatus ei olnud
Aktiveeritud

0x0D40 Kalibreerimise viga Viimasest kalibreerimisest on Teha uus kalibreerimine
Möödas kaks aastat

0x0B78 CAN bus off CAN bus ei tööta Kontrolli juhtmed pistikus A
Tahhograafi taga

0xFD0B CAN Bus off, FMS CAN bus ei tööta Kontrolli juhtmed pistikus C
CAN Tahhograafi taga

0x0007 VU pinge liiga suur Tahhograafi pinge on maksimaalsest Kontrollige auto elektrisüsteemi.
Lubatud kõrgem
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Kood DTC Sündmuse või
Vea tüüp

Seletus Soovitatavad meetmed

0x0003 VU pinge liiga madal Sõidumeeriku voolu pinge oli
madalam miinimumväärtusest
üle 4 sekundi. Auto käivitus
ei põhjusta seda sündmust.

Kontrolli auto elektrisüsteem ja
kõik tahhograafi ühendused.

0x0900 süüdet pole aga
Kiiruse impulsid
olemas

süüde väljas aga kiiruse impulsid olemas.
Kontrolli anduri tööd ja juhtmed.
Vajaduse korral vaheta andur välja.
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26 Lisa C – veakoodid VR2400

DTC Seletus Stored märkuse
d

Soovitatavad meetmed
A00C Sisene viga Jah Seade sisemine viga. Reset Tahhograaf ja uus test.
9010 LCD viga Jah Ekraani viga Kontrollige fascia functions

(keypress, display, etc.)
A400 Tahhograafi toiteallikas Jah Voolu tõrked. Kontrollige elektrisüsteem.
9060 Sahtli viga Jah Sahtli viga. Kontrollige sahtli tööd.
9061 Rack kiiruse viga Jah rack mootori kiirus või opto

viga.
Kontrollige et kettad on õieti sees.
Reset Tahhograaf ja uus test.

9062 Duty Rack viga Jah Duty rack mootori või opto
viga.

Kontrollige et kettad on õieti sees.
Reset Tahhograaf ja uus test.

9063 Cam viga Jah Cam mootori või opto viga. Reset Tahhograaf ja uus test.
9064 Kettaste hoidja viga Jah Kettaste hoidja mootori

või opto viga.
Kontrollige et kettad on õieti
sees. Tahhograafi reset
correctly.ResTahhograafjauus
test.and retest.

A822 Tahhograafi/anduri seeria
numbrid on valed

Jah Krüpteeritud andmete viga „paarita“ andur ja tahhograaf,
Kontrolli B pistikud tahhograafi taga

A423 Andur-tahhograaf side
probleem

Jah Krüpteeritud side viga Kontrollige tahhograafi seadeid
(anduri tüüp)
„paarita“ andur ja tahhograaf,
Kontrolli B pistikud tahhograafi
taga

A411 CANBus ja armatuurlaua
ühenduse viga

Jah “Cluster present” message
not being received.

Kontrollige armatuurlauda.

900B CANBus väljas Jah CANBus viga. Kontrolli tahhograafi seadeid,
võimalik et auto ei toeta CANi.

900A CAN viga Jah CANBus töötab passiivse vea
mooduses

Kontrolli tahhograafi seadeid, võimalik
et auto ei toeta CANi.
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DTC Seletus Mälus märkused Soovitatavad meetmed
9430 V-impulsside viga Jah V-impulsside väljundi

jälgimine.
Ühendage lahti kõik seaded mis
Toetavad V-impulsseit kui veakoodi
Enam ei tule siis viga on teistes
seadmetes

900F Klaviatuuri viga Jah Nupp kiilus kinni või ta hoiti Kontrolli kõik nuppud üle.
Liiga kaua sees

A00E Kalibreerimis viga jah Nõuab konfigureerimist Kontrollige sõidumeeriku seadistusi
Kalibreerige tahhograaf uuesti
Kuupäev ja järgmise kalibreerimise
Kuupäev peavad olema õiget.

A050 Sõit ilma kaardita ei Kiiruse impulsid avastatud Sisestage juhi ketas või pange
Lahtise ketta hoidjaga või Tahhograafi sahtel kinni.
Ilma juhi kettata.

9051 Ei ole juhi kaarti ei Hoidja kinni ilma juhi kaardita Sisesta juhi ketas

9052 Ei ole juht2 kaarti ei Hoidja kinni ilma juhi2 kaardita Sisesta juht2 ketas.
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27 Lisa D – veakoodid DTCO 1381

Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus Tegevus
001 sisene viga üldine, tõsine seadme rike Kui peale tunnistamist endiselt kuvatakse viga

Seade tuleb väljavahetada
002 sisene viga üldine, tõsine seadme rike Kui peale tunnistamist endiselt kuvatakse viga

Seade tuleb väljavahetada
003 sisene viga üldine, tõsine seadme rike Kui peale tunnistamist endiselt kuvatakse viga

Seade tuleb väljavahetada.
004 sisene viga üldine, tõsine seadme rike Kui peale tunnistamist endiselt kuvatakse viga

Seade tuleb väljavahetada
005 sisene viga üldine, tõsine seadme rike Kui peale tunnistamist endiselt kuvatakse viga

Seade tuleb väljavahetada.
006 kella viga Kell jäi seisma või käib valesti

Sisemise, perioodilise
kontrolliga
tuvastati, et aeg ei ole
usutatav.

Kontrolli UTC aega ja vajadusel korrigeeri test
seadmega
Kui endiselt kuvatakse viga, seade tuleb väljavahetada.

007 ekraani viga andmeedastus kuvari ja
kontrolleri vahel on
katkenud

008 sisene viga üks või mitu nuppu on kinni
Kiilunud või hoitud üle kuue
Minuti sees.

Kui endiselt kuvatakse viga, seade tuleb väljavahetada.
.

Kontrolli nuppud ja vabasta need kui on vajalik
Kui endiselt kuvatakse viga, seade tuleb välja
vahetada.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus
009 kalibreerimis viga perioodilise sisemise

kontrolli
käigus tuvastati
kontrollsumma viga.
kalibreerimisparameetrite
tähtis informatsioon:
sõiduki tehasetähis,
Sõiduki

registreerimisnumber,
W faktor, K faktor,
ratta ümbermõõt (L faktor),
maksimaalne kiirus, UTC aeg,
odomeetri näit,
kalibreerimise kuupäev.

010 sisene viga ühenduskaabel
DTCO 1381 ja ühendatud
seadme vahel on vigane.
Seade mis on ühendatud B7
väljundisse on defektne.
Väljund B7 DTCO 1381 on
defektne.

Kui tõrketeade kuvatakse endiselt hoolimata eespool
nimetatud meetmete võtmist, asendada seade.

Kontrollige DTCO1381 B7 väljundit,
vajadusel lülitage väljundi kontrolli
funktsioon välja. Testi ühenduskaabel
DTCO1381 ja ühendatud seadme vahel.
Kontrollige ühendatud seaded (sisend)
vajadusel vahetage kõik defektsed osad välja..
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus Tegevus
011 Printeri viga Viga printeri toitepinges.

Vool väljaspool nimetatud
vahemikku või katkeb.
Trükipea temperatuur on

Väljaspool määratud
vahemiku või jälgimine näitas
ebausutavad väärtust
Viga trükipea temperatuuri
anduris

012 Allalaadimis viga Kommunikatsiooni viga ilmnes
kaardi või massmällu
salvestatud andmete
allalaadimisel.

013 Sisene viga muu CANi viga

Katkestage pidevat voolu (st taaskäivitada).
Pärast trükkimist suurel hulgal andmeid, trükipea
temperatuur on liiga kõrge. Oodake, kuni see on maha
jahtunud.
Kui tõrketeade kuvatakse
Hoolimata eespool nimetatud meetmete võtmist ja
tunnistades seda mitu korda asendada seade.

Korrake allalaadimis protseduuri.
Kontrollida ühenduskaablit
(halb ühendus, lahtine kontakt).
Kontrollige DTCO 1381 allalaadimis pistiku.
Kontrollida allalaadimis seadet.
Asendada rikkis osad.

Kontrollige ja vajadusel parandage DTCO 1381
konfiguratsiooni.
Kontrollige toidet (terminalid 30, 15 ja 31)
Kontrollige massi ühendust PIN A5 / A6.
Testige CANbus, vajaduse korral kasutades CAN
analüüsi tööriistu.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus
014 Sisene viga Protokolli viga.

Viga füüsilisel tasandil.

015 Sisene viga Viga või  s ide häired
välisekraaniga

016 Anduri viga KITAS 2171 liikumisandur
Teatab sisemisest veast
Peale isediagnostikat

Kontrollige ja vajadusel parandage DTCO 1381
konfiguratsiooni.
Kontrollige toidet (terminalid 30, 15 ja 31)
Kontrollige massi ühendust PIN A5 / A6.
Kontrollige CAN konfiguratsiooni.

Kontrollige ja vajadusel parandage DTCO 1381
konfiguratsiooni.
Kontrollige kaabel DTCO 1381 ja ühendatud
ekraani vahel
Kontrolli et ekraan töötab korralikult.
kontrolli DTCO 1381's kalibreerimis kuupäeva
(version / configuration).
Asendada rikkis osad.

Kontrolli KITAS 2171.
Vajadusel vaheta KITAS 2171.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus Tegevus
017 Turvaauk Anduri sisemine viga;

andmete terviklikkuse viga.

018 Turvaauk Anduri sisemine viga;
andmete terviklikkuse viga.

019 voolu katkestus Liikumisanduri voolu
katkestus

020 Anduri viga Anduri kommunikatsiooni
Viga.

Kontrolli KITAS 2171.
Vajadusel vaheta KITAS 2171.

Kontrolli KITAS 2171.
„Paarita“ KITAS 2171 sõidumeerikuga
Vajadusel vaheta KITAS 2171.

Kontrollige KITAS 2171 anduri kaablit ja
vajaduse korral parandage
Kontrollida pinge käitumist terminalidel 30 ja 15
käivitamisel.
Väärtused jäävad määratud vahemikku?
Kontrollige KITAS 2171.
Kontrollige DTCO 1381.
Asendada rikkis osad, kui vaja

Kontrollige KITAS 2171 anduri kaablit ja vajaduse
korral parandage
Kontrollige KITAS 2171.
Kontrollige DTCO 1381 (sisendi B4).
"Paarita" KITAS 2171 DTCO 1381 testi seadme abil.
Asendada rikkis osad, kui vaja.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus Tegevus
021 Anduri viga Anduri kommunikatsiooni viga

Reaalajas signaal puudub

022 Anduri viga Anduri kommunikatsiooni viga.
Erinevus liikumisanduri
signaalides. Edastuse tõrge.

023 Turvaauk Andmete edastuse tõrge.
Mitme kordne sidumine
anduriga KITAS 2171.
Pärast sidumist 3 korda
funktsioon on
turvakaalutlustel keelatud.
Töökoja kaardi tuleb
eemaldada ja uuesti
lisada, st toimub uus
autentimine.

Kontrollige KITAS 2171 anduri kaablit ja vajaduse
korral parandage

Kontrollige KITAS 2171.Kontrollige DTCO 1381
(sisendi B3). Asendada rikkis osad, kui vaja.

Kontrollige KITAS 2171 anduri kaablit ja
vajaduse korral parandage.
Kontrollige KITAS 2171.
Kontrollige DTCO 1381.
Asendada rikkis osad, kui vaja.

Võta töökojakaart välja ja sisesta uuesti
Korda „paaritamis“ protseduuri.
Kontrollige KITAS 2171 anduri
kaablit. Kontrollige KITAS 2171.
Kontrollige DTCO 1381 (input B4).
Asendada rikkis osad, kui vaja.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus
024 Turvaauk Tundmatu seerianumber.

Viga, kui võrrelda
liikumisanduri seerianumber.

025 Turvaauk                            Andmemälu viga.

026 Turvaauk Turvaauk. DTCO 1381 korpus
oli avatud.

027 Turvaauk kalibreerimis interfeisi
mitte korrektne signaal
interfeis on blokeeritud
edasised signaalid
ignoreeritakse kuni
PIN koodi sisestamiseni
(töökojakaardi sisestamine)

028 Sõit ilma kaardita Sõit ilma
kehtiva juhi või töökoja
kaardita pesas 1 või sõit
kehtetu kaardi
kombinatsiooniga
kaardipesades 1 ja 2

.

Kontrolli kas KITAS 2171 on plommitud.
Kontrollige KITAS2171.
Kontrollige DTCO1381.
"Paarita" KITAS 2171 DTCO 1381 testi seadme abil.
Asendada rikkis osad, kui vaja.

Kontrollige DTCO 1381 (test drive)
Kui veateade on ikka aktiivne vaheta seade
välja.
Kontrolli kas DTCO 1381 on plommitud.
Kontrollige DTCO 1381.
Kui veateade on ikka aktiivne vaheta seade
välja.
Kontrolli testimis ja kalibreerimis
kaablit
Kontrolli testimis seaded
Võta töökoja kaart välja ja sisesta
uuesti
Korda protseduuri
Vaheta rikkis osad

Kontrollige, kas kehtiv juhi või
töökoja
kaart on pesas 1 või 2.
Vajadusel sisestage kehtiv kaart.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus Tegevus
029 Kaardi konflikt Kaartide vale

kombinatsioon. Ärge
sisestage sõidumeerikusse
kaks kaarti üheaegselt.

030 Kiiruse ületamine Programmeeritud maksimaalne
Kiirus oli ületatud kauem kui 60
Sekundid.

031 Voolu häired DTCO 1381 pinge oli
väljaspool
määratud vahemikku.

Kontrolli sisestatud kaartide kombinatsiooni.

Vähenda kiirust

Kontrollige DTCO 1381 toidet ja vajaduse
korral parandage.
Kontrollige ühendus pistikuid ja kaabeleid.
Pinge väärtus 30 ja 15 klemmidel on
ettenähtud vahemikus? Pinge käitumine
terminalidel 30 ja 15 käivitus aeg.
Väärtused jäävad määratud vahemikku?
Kontrollige, kas DTCO 1381 töötab
korralikult.
Asendada rikkis osad, kui vaja.

033 v-impulsid ilma
Süüdeta.

Kiiruse impulsid välja lülitatud
Süütega.

Kontrollige ja vajadusel asendage KITAS
2171 andur või kaabel. Kontrollige DTCO
1381 toidet ja vajaduse korral parandage.
Kontrollige ühendus pistikuid ja kaabeleid.
Pinge väärtus 30 ja 15 klemmidel on
ettenähtud vahemikus? Pinge käitumine
terminalidel 30 ja 15 käivitus aeg.
Väärtused jäävad määratud vahemikku?
Kontrollige, kas DTCO 1381 töötab
korralikult.
Asendada rikkis osad, kui vaja.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus
034   Väljastamine võimatu Sõidumeerikukaarti ei saa

väljastada. Taotlus on tagasi
lükatud. Võimalik põhjused:
Sõiduk liigub. Andmete
allalaadimine on käivitatud.
Süüde on välja lülitatud
(ADR versioon).
Toimub kaardi pealt
lugemine või kaardi peale
kirjutamine.

036 Print võimatu Praegu pole võimalik
välja printida või kuvada
nõutavaid andmeid.
Võimalik põhjus:
Sõiduk liigub.
Süüde on välja lülitatud.
Trükipea on ülekuumenenud.
Alapinge või ülepinge.
Sisemine printeri liides
on hõivatud teise aktiivse
tegevusega.

Kontrollige, kas DTCO 1381 tuvastab sõitu.
Vajadusel sõiduk peatada ning korrake
toimingut. Kontrollige, kas praegu
laaditakse andmed. Vajadusel Korrake seda
toimingut, kui allalaadimine on lõppenud.
Kontrollige, kas süüde on sees.
Kui veateade kuvatakse endiselt, hoolimata
eespool nimetatud meetmete kasutuselevõtu
asendage seade.

Korrake seda toimingut.
Sa võid välja printida või kuvada andmeid,
kui sõiduk on peatunud ja kui süüde on sisse
lülitatud (ainult ADR versioon).
Pärast trükkimist suurel hulgal andmeid, trükipea
temperatuur on liiga kõrge - oota kuni jahtub.

Kontrollige DTCO 1381 toidet ja vajaduse
korral parandage.
Kontrollige ühendus pistikuid ja kaabeleid.
Pinge väärtus 30 ja 15 klemmidel on
ettenähtud vahemikus? Pinge käitumine
terminalidel 30 ja 15 käivitus aeg.
Väärtused jäävad määratud vahemikku?
Kontrollige, kas DTCO 1381 töötab
korralikult.
Asendada rikkis osad, kui vaja.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus

037 Print edasi lükatud Praegu pole võimalik välja
printida või kuvada
nõutavaid andmeid. Võimalik
põhjus:
Trükipea on ülekuumenenud.

038 Hoidja lahti Võimalik põhjus:
Printeri sahtel
on avatud.

039 Paber otsas Prindi taotlusel või
printimisajal seade
teatab et paber on otsas.

Printimine lükatakse tagasi või
katkestatakse.
Võimalikud põhjused:
Paber printeris on otsas.

Pärast trükkimist suurel hulgal andmeid, trükipea
temperatuur on liiga kõrge - oota kuni ta jahtub. Kui
põhjus on eemaldatud, katkestatud või edasi lükatud
väljatrükk menetluse jätkamist automaatselt. Kui
veateade kuvatakse endiselt hoolimata eespool

nimetatud meetmete kasutuselevõtmisele, vaheta
seade.
Kontrollige, kas printeri sahtel on avatud,
vajaduse korral sulgeda. . Kui veateade kuvatakse
endiselt hoolimata eespool
nimetatud meetmete kasutuselevõtmisele, vaheta
seade.

Kontrollige, kas printeri sahtel on avatud
ja vajaduse korral sulgege see. Kui uue
printeri paberi rulli lisatakse ühe tunni
jooksul printimine automaatselt jätkub.
Kui veateade kuvatakse endiselt hoolimata
eespool nimetatud meetmete
kasutuselevõtmisest
asenda seade.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus
040 Sisemine viga Kaardi mehaanilise süsteemi

viga (1 juht 1 pesa).
Võimalik põhjus: kaardi
lukk ei ole suletud. Üldine
kaartide mehaanilise
süsteemi viga.

041 Kaardi viga Kommunikatsiooni viga
(kaardi pesa 1) ilmnes
kaardi lugemisel või
kirjutamisel. Võimalik
põhjus: Sõidumeeriku
kaardi kontaktid
on määrdunud. Töökoja
kaart on vigane.
Kaardi pesa kontaktid
on määrdunud.

042 Turvaauk Andmete õigsus
kaardi pesa 1 (juht 1)
ei ole garanteeritud.
Võimalik põhjus:
Andmete kontrollimisel
ilmnes tõrge.

Sisestage tahhograafikaart uuesti.
Katkesta pidevat voolu (st
taaskäivitust). Kui veateade
kuvatakse endiselt hoolimata
eespool nimetatud meetmete
kasutuselevõtmisele, vaheta seade.
Kontrolli sõidumeerikukaardi kontaktpunktid.
Kontrollige ja puhastage sõidumeerikukaardi.
Kontrollige DTCO 1381, puhastage kaardi pesa
kontaktid.
Asenda rikkis osad, kui vaja.

Kontrolli tahhograafikaardi.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus

043 Turvaauk DTCO 1381 ei tuvasta
Sisestatud kaarti (pesa 1)
Võimalikud põhjused:
Peale voolu katkestust seade
Näeb et eelnevalt sisestatud
Kaart puudub või asendatud
teisega
Kaart sisestatud kuid kaardi
mehaaniline lukustus ei
tööta korrektselt

044 Kaart ei ole suletud Juhi või töökojakaardi (pesa 1)
sisestamisel seade tuvastab et
eelmine kaardi väljavõtmine ei
olnud korrektne ja andmed ei
ole õieti kaardil salvestatud.

045 Aja kattumine Aja erinevuse puudumine
Selles ja eelmises seadmes
vehicle (kaardi pesa 1)

046   Sisestamine sõidu ajal Tahhograafikaart oli sisestatud
sõidu ajal.
Võimalikud põhjused:
Kiiruse anduri impulsid
avastati ennem kui kaart oli
loetud.

Kontrolli et kaart on sisestatud korrektselt
Võta kaart välja ja sisesta uuesti.
Kontrolli kaardi lukustus süsteemi.
Kui veateade kuvatakse edasi vaheta seade välja.

Kontrolli tahhograafi kaardi.
Kontrollige eelmine EC salvestus seade.

Kontrolli seadme UTC aega, vajadusel korrigeeri
test seadme abil .
Kontrolli eelmise seadme UTC aega, vajadusel
korrigeeri test seadme abil.
Kaart sisestage kui auto seisab.
Edasised toimingud ei ole vajalikud.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus
047 Turvaauk Turvaauk (kaardi pesa 1)

Võimalikud põhjused:
Kaadi autentimisel ilmnes
viga

048 Kehtetu kaart Sisestatu kaart (kaardi
pesa 1) on kehtetu või
vigane

049   Salvestus vastuolus Kaardi lugemisel (kaardi pesa 1)
ilmnesid päeva salvestatud
andmetes vastuolud.

050 Kaardi viga Tahhograafi sisestatud
kaardile (pesa 1) ei ole
võimalik
kirjutada/lugeda andmeid.
Võimalikud põhjused:
Kaart sisestatud valesti.
Kaardi kontaktid mustad.
Kaart vigane. Kaardi pesa
kontaktid on mustad.

051 Vale kaardi tüüp Tahhograafi sisestatud
kaart
(kaardi pesa 1) ei ole
sõidumeeriku kaart.
Võimalikud põhjused: kaart
vigane või kontaktid mustad,

Kontrolli tahhograafikaarti.
Kontrolli töökojakaart sisesta õige PIN.

Kontrolli kaardi kehtivuse aega.

Kontrolli tahhograafikaart.
Tee andmete struktuuri analüüsi.

Kontrolli tahhograaf kaardi kehtivuse aega.
Kontrolli et kaart oleks sisestatud õieti.
Kontrolli et kaardi kontaktid oleksid puhtad.
Kontrolli kaardi teises sõidumeerikus.
Puhasta kontaktid.

Kontrolli tahhograafikaardi kehtivuse aega.
Kontrolli et kaart oleks sisestatud õieti.
Kontrolli et kaardi kontaktid oleksid puhtad.
Kontrolli kaardi teises sõidumeerikus.
Puhasta kontaktid.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus Tegevus
052 Kaart lukus Töökojakaart (kaardi pesa 1)

on lukus
Võimalikud põhjused:

Töökoja kaart on vigane või
PIN kood oli valesti sisestatud
viis korda.

053 Sisemine viga Menetlus ei ole võimalik.
Sõidumeerik ei aktsepteeri
kaardi (pesa 1)
ja väljastab seda.
Võimalik põhjus:
DTCO1381
praegune kuupäev
ei ole sobiv
sõidumeerikukaardi
omaga.
DTCO 1381 on avastanud
tõsise vea.

056 Puhkus Pärast pidev sõiduaega
4 tundi ja 30 minutit
DTCO 1381 hoiatab juhti
et ta peab tegema pausi.

057 Puhkus Pärast pidev sõiduaega
4 tundi ja 15 minutit
DTCO 1381 hoiatab juhti
et ta peab tegema pausi.

Kontrolli töökojakaart.
Sisesta kehtiv (mitte lukus) töökojakaart.

Kontrollige DTCO 1381 kuupäeva ja vajadusel
parandage, kasutades töökojakaardi ja
testseadet.
Kui veateadet kuvatakse edasi. vahetage
seade.

Otsi koht peatamiseks ja tee puhkepaus.

Otsi koht peatamiseks ja tee puhkepaus.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus Tegevus
058 Sisemine viga Kaardi mehaanilise süsteemi

viga (pesa 2, juht 2)
Võimalik põhjus: kaardi

lukk ei ole suletud. Üldine
kaartide mehaanilise
süsteemi viga

059 Kaardi viga Kommunikatsiooni viga
(kaardi pesa 1) ilmnes
kaardi lugemisel või
kirjutamisel. Võimalik

põhjus: Sõidumeerikukaardi
kontaktid on määrdunud
töökojakaardi kontaktid on
määrdunud.

060 Turvaauk Andmete õigsus
kaardi pesa 2 (juht 2)
ei ole garanteeritud.
Võimalik põhjus:
Andmete kontrollimisel
ilmnes tõrge

061 Turvaauk DTCO 1381 ei tuvasta
Sisestatud kaarti (pesa 2)
Võimalikud põhjused:
Peale voolu katkestust seade
Näeb et eelnevalt sisestatud
Kaart puudub või asendatud
teisega
Kaart sisestatud kuid kaardi
mehaaniline lukustus ei
tööta korrektselt

Sisestage tahhograafikaart uuesti.
Katkesta pidevat voolu (st
taaskäivitust). Kui veateade
kuvatakse endiselt hoolimata
eespool nimetatud meetmete
kasutuselevõtmisele, vaheta seade.
Kontrolli sõidumeerikukaardi kontaktpunktid.
Kontrollige ja puhastage sõidumeerikukaardi.
Kontrollige DTCO 1381, puhastage kaardi pesa
kontaktid.
Asenda rikkis osad, kui vaja.

Kontrolli tahhograafikaart.

Kontrolli et kaart on sisestatud korrektselt
Võta kaart välja ja sisesta uuesti.
Kontrolli kaardi lukustus süsteemi.
Kui veateade kuvatakse edasi vaheta seade
välja.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus
062 Kaart ei ole suletud Juhi või töökojakaardi  (pesa

2)
sisestamisel seade tuvastab et
eelmine kaardi väljavõtmine ei
olnud korrektne ja andmed ei
ole õieti kaardil salvestatud.

063 Aja kattumine Aja erinevus selles ja
eelmises

sõidumeerikus (kaardi pesa 2).
064     Sisestamine sõidu ajal Tahhograafikaart oli sisestatud

sõidu ajal (pesa 2)
Võimalikud põhjused:
Kiiruseanduri impulsid
avastati ennem kui kaart oli
loetud.

065 Turvaauk Turvaauk (kaardi pesa 2)
Võimalikud põhjused:
Kaadi autentimisel
ilmnes viga

066 Kehtetu kaart Sisestatut kaart (kaardi
pesa 2) on kehtetu või
vigane.

Kontrolli tahhograafikaardi.
Kontrollige eelmine EC salvestus seade.

Kontrolli seadme UTC aega, vajadusel korrigeeri
test seadme abil .
Kontrolli eelmise seadme UTC aega, vajadusel
korrigeeri test seadme abil.
Kaart sisestage kui auto seisab.
Edasised toimingud ei ole vajalikud.

Kontrolli tahhograafi kaarti.
Kontrolli töökojakaart sisesta õige PIN.

Kontrolli kaardi kehtivuse aega.
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067 Salvestus vastuolus Kaardi lugemisel (kaardi

pesa 2) ilmnesid päeva
salvestatud andmetes
vastuolud.

068 Kaardi viga Tahhograafi sisestatud
kaardile (pesa 2) ei ole

võimalik
kirjutada/lugeda andmeid.
Võimalikud põhjused:
Kaart sisestatud valesti.
Kaardi kontaktid mustad.
Kaart vigane. Kaardi pesa
kontaktid on mustad.

069   Vale kaardi tüüp Tahhograafi sisestatud kaart
(kaardi pesa 2) ei ole
Sõidumeeriku kaart.
Võimalikud põhjused: kaart
vigane või kontaktid mustad,
kaardi pesa kontaktid mustad.

070 Kaart lukus Töökojakaart (kaardi pesa 1)
on lukus
Võimalikud põhjused:

Töökoja kaart on vigane või
PIN kood oli valesti sisestatud
viis korda.

Kontrolli tahhograafikaart.
Tee andmete struktuuri
analüüsi.

Kontrolli tahhograafikaardi kehtivuse aega.
Kontrolli et kaart oleks sisestatud õieti.
Kontrolli et kaardi kontaktid oleksid puhtad.
Kontrolli kaardi teises sõidumeerikus.
Puhasta kontaktid.

Kontrolli tahhograafikaardi kehtivuse aega.
Kontrolli et kaart oleks sisestatud õieti.
Kontrolli et kaardi kontaktid oleksid puhtad.
Kontrolli kaardi teises sõidumeerikus.
Puhasta kontaktid.

Kontrolli töökojakaart.
Sisesta kehtiv (mitte lukus) töökojakaart.
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071 Sisemine viga Menetlus ei ole võimalik.

Sõidumeerik ei aktsepteeri
kaarti (pesa 2)
ja väljastab seda.
Võimalik põhjus: DTCO1381
praegune kuupäev
ei ole sobiv
sõidumeerikukaardi omaga.
DTCO 1381 on avastanud
tõsise vea.

074 Puhkus (slot2) Pärast pidev sõiduaega
4 tundi ja 30 minutit
DTCO 1381 hoiatab juhti
et ta peab tegema pausi.

075 Puhkus (slot2) Pärast pidev sõiduaega
4 tundi ja 15 minutit
DTCO 1381 hoiatab juhti
et ta peab tegema pausi.

Kontrollige DTCO 1381 kuupäeva ja vajadusel
parandage, kasutades töökojakaardi ja test
seadet.
Kui veateadet kuvatakse edasi. vahetage
seade.

Otsi koht peatamiseks ja tee puhkepaus.

Otsi koht peatamiseks ja tee puhkepaus..

77 Uuendus moodul
puudub

DTCO 1381 ei ole varustatud
uuendus mooduliga.

Tegutseda ei ole vaja.
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078 Uuenduse viga

error #FFFFFFFE

078 Uuenduse viga
error #00000003

079 Uuenduse viga
error #00000001

079 Uuenduse viga
error #00000002

079 Uuenduse viga
error #00000004

Uuendus mooduli või
turvalisuse võtme terviklikus
ei ole tagatud;
tarkvarauuendus on
tühistatud.
Uuendus fail on vigane;
tarkvarauuendus on tühistatud.

Tarkvara uuendusel DTCO
1381 voolu
pinge oli väljaspool lubatud
vahemikku;
tarkvara uuendus on
tühistatud.

Juhtimisseadet ei saa
autentida;
tarkvara uuendus on
tühistatud.
Ühenduse viga; tarkvara
uuendus on tühistatud.

Kontrolli DTCO 1381.
Proovi uuesti uuendada.
Kui veateadet kuvatakse hoolimata
võetud tegevustele, vaheta seade.

Kontrolli uuendus faili.
Proovi uuesti uuendada

Kontrolli DTCO 1381's toidet vajadusel paranda
Proovi uuesti uuendada.
Kui veateadet kuvatakse hoolimata
võetud tegevustele, vaheta seade.

Kontrollida allalaadidimis liidest.
Kontrollige andmeühendust ning andmekaableid.
Kontrollige juhtimise seadme liidest.
Korrake tarkvara uuendus
.
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079 Uuenduse viga

error #FFFFFFFF
Tarkvara uuendamise
moodulit
ei saa käivitada;
tarkvara uuendus on
tühistatud.

Kontrolli DTCO 1381.
Proovi uuesti uuendada.
Kui veateadet kuvatakse hoolimata
võetud tegevustele, vaheta seade.
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28 Lisa E – Veakoodid Kienzle 1324

Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus                                                               Tegevus
900A CANbus viga Viga CANi edastamisel. Võtta ühendus töökojaga.
900B CANbus viga Viga CANi edastamisel. Võtta ühendus töökojaga.
900F Klaviatuuri viga Klaviatuuri viga. Nuppud on

blokeeritud või on liiga kaua
sees olnud.

Kontrolli nuppud, kui probleem ei lahene vaheta
seade.

9010 Ekraani viga. Kontrollige ekraani.
9051 Ketta viga Juht 1 ketas puudub Sisesta ketas.
9052 Ketta viga Juht 2 ketas puudub Sisesta ketas.
9053 Tahhograafi keta

Vadaja aja viga
Tahhograafi aega oli muudetut
Kui ketas oli sõidumeeriku
Sees.

Värskenda ketta vedaja seaded.
Ava sahtel ja eemaldada mõlemad kettad siis
pane sahtel kinni.
Sõidumeerik värskendab automaatselt ennast.

9060 Sahtli viga Sahtel vigane. Proovige tehke sahtel lahti ja siis uuesti pange
kinni.

9061
9062
9063

Viga salvestus süsteemis. Kontrollige et ketas oleks õieti sees.
Tehke reset ja testige uuesti.
Seade salvestab vead ketta peal.

9064 Ketta tabeli viga Tõrge keta vedaja seadme
värskendamisel.

Värskenda ketta vedaja seaded.
Kontrolli et kettas on õigesti sisestatud.

9430 V-impulsside väljund B7 v – impulsid väljundi viga Kontrolli ühendusi.
A00C Sisene viga Seade sisene viga. Kui probleem ei lahene, vaheta seade.
A050 Ketta viga Sõit ilma kettata (juht 1). Sisesta ketas.
A400 Vooluallikas Voolu katkestus. Kontrolli elektrisüsteemi.
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Kood Sündmuse/vea tüüp Seletus Tegevus
A423 Andur lahtiühendatud Anduri ja tahhograafi ühendus

probleem.

A822 Krüpteeritud andmete     Anduri-Tahhograafi seeria
viga numbrid ei lähe kokku.

Kontrolli tahhograafianduri seadet.
Paarita andur.
Kontrolli sõidumeeriku taga B-pistikud.
Paarita andur.
Kontrolli sõidumeeriku taga B-pistikud.
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29 Lisa F – Programmeeritavad Parameetrid
Programmable Parameters Access DTCO Kienzle

Tekst ekraanil Seletus Read/Write SE5000 VR2400 1381 1324 Actia Efkon

System Supplier Identifier R X X X X X
ECU valmistamise kuupäev R X X X X X
ECU Seeria number R X X X X X
Süsteemi tarnija ECU riistvara
number R X X X X X

Süsteemi tarnija ECU riistvara
Versiooni number R X X X X X

Süsteemi tarnija ECU tarkvara
number R X X X X X

Süsteemi tarnija ECU tarkvara
Versiooni number R X X X X X

Süsteemi nimi R X X X X X
W-faktor w faktor R/W X X X X X X
K-faktor k faktor R/W X X X X X
Odometer Odomeetri näit R/W X X X X X X
Current time +
Current date +
Time offset

Aeg/Kuupäev
R/W X X X X X

l-factor Rehvi ümbermõõdu L faktor R/W X X X X X X
Tyre size Ratta mõõt R/W X X X X
Next Calibration
Date

Järgmine kalibreerimine R/W X X X X

Vehicle
Registration
Nation

Registreerimis riik
R/W X X X X

VRN Auto Reg. number R/W X X X X
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Programmable Parameters Access DTCO Kienzle
Read/Write

SE5000 VR2400
1381 1324

Actia EfkonTekst ekraanil Seletus
Speed Kiirusepiiraja
Authorised R/W X X X X X

VIN VIN kood R/W X X X X X X
CANBus
enabled

Can Lubatud on A-
CAN R/W X X

CAN
Termination

CAN Termination on A-CAN R/W X

CAN trip reset CAN Trip Reset Service Component
Id

R/W X

CANBus type Transmission Repetition Rate Of
TCO1 Sõnum

R/W X X X X

Reset Heartbeat Reset Heartbeat Sõnum R/W X X X X

O/P shaft factor Impulsside arv ühe pööre kohta
väljundvõllil. R/W X X X X X X

Backlight Select Ekraani valgustuse valik R/W X
Illumination Lvl Valgustuse tase R/W X
Illumination Off Valgustuse Offset R/W X
Illumination
Input
Speedo Output
factor

Valgustuse sisend, (A2/CAN) R/W X

D6 faktor (spidomeeter OP faktor) R/W X X

D6 pin function D6 Pin Funktsioon, (Speed Pulse
Output) R/W X X

D6 pin function Pin D6 R/W X
Filter pin B3 Kiiruse signaali filter (pin

B3)
R/W X
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Programmable Parameters Access DTCO Kienzle
Read/Write

SE5000 VR2400
1381 1324

Actia EfkonTekst ekraanil Seletus
D5 pin function D5 Pin Lubatud, (Over Speed

Output) R/W X

D4 pin function D4 Pin Funktsioon, (General
Warning Output)

R/W X X

D7 pin function D7 Pin Lubatud, (K-line Rear) R/W X
C1 pin function C1 väljundi seade R/W X
Revs Input
C3/CAN

Revs Input, (C3/CAN) R/W X X

RPM Factor Rpm Faktor, (C3 factor) R/W X X X
Serial Data Out Serial Data väljund , (D8 Funktsioon) R/W X X
Low speed Limit Madala kiirusepiiraja R/W X X
Ignition Activity
Change
Definition Key
On/Off

Aktiivsuse muutmine on/off R X

Süüde aktiivsus ON/OFF R/W X X

Pref. Language Keel vaikimisi R/W X
Service delay Service Delay Calendar Time Based R/W X X X X
Install date ECU Installeerimise kuupäev R/W X X X X
Pre-Next
Calibration

Järgmise kalibreerimise jäänud päevad R/W X

Pre-Overspeed Pre overspeed R/W X
Display function Ekraani funktsioon R/W
X
RD Activity
Status

Remote download aktiveerimisolek R X

RD Card Writing Remote download kaardi kirjutamine R/W X
RD CAN
Configuration

Remote download C-CAN
konfiguratsioon R/W X
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Programmable Parameters Access DTCO Kienzle
Tekst ekraanil Seletus Read/Write SE5000 VR2400 1381 1324 Actia Efkon

Show Remote
Download

näita remote download R/W X

CAN wake up CAN wake up R/W X
2nd source of motion R X
2nd source of motion, allowed
offset R/W X

2nd source of motion, speed diff. R/W X
2nd source of motion, CAN msg. R/W X
C3 speed factor R/W X

Add. Event Rec. D1 D2 Registration R/W X
Eng. Speed Rec. Mootori kiiruse registreerimine R/W X X
VRESD Vu Ranges mootori kiiruse andmed R/W X
Vehicle Speed
Rec.

Auto kiiruse registreerimine R/W X

VRVSD Vu Ranges auto kiiruse andmed R/W X
Maximum
Warranty
Warranty Valid
Time

Maksimaalne garantii aeg R X

Garantii kehtivuse aeg R X

Warranty Time Garantii aeg R/W X
Number of
writes Warranty

Number of writings to Warranty
Aeg R X

Activation Time Aktiveerimis aeg R X
Dimming Input Dim mode R/W X
CAN Dimming
Input
Diming
Parameters.

Can Dim mode R/W X

Dim parameeter R/W X
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Programmable Parameters Access DTCO Kienzle
Tekst ekraanil Seletus Read/Write SE5000 VR2400 1381 1324 Actia Efkon

Dim preset
record

Dim-mode preset R/W X

Kline Speedo R/W X
Pulses per engine revolution R/W X
CANbus RPM R/W X
RPM Display R/W X
Odometer leading 0s R/W X
Overspeed flash R/W X
Overspeed R/W                                   X
Customer Type R/W X
Dual Axle R/W X
Dual Axle ratio R/W X
Crew auto duty R/W X
7 day eject PIN R/W X
Ignition-on recording R/W X
DTCs enabled R/W X
4th chart trace R/W X
Analogue Revs R/W X
Rev Band Limits - Low Power Band R/W X
Rev Band Limits - Economy Band R/W X
Rev Band Limits - Poor Economy R/W X

CANBus type CANbus Type. This is part of ECU
Hardware Number

R/W X

Repair Shop Code või Tester Serial
Number W X X X

Programming Date W X X X
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Programmable Parameters Access SE5000 VR2400 DTCO Kienzle Actia EfkonTekst ekraanil Seletus
Kalibreerimis seadme seeria

n
u

m
b

er

number W X X X
Kalibreerimise kuupäev W X X X
Kalibreerimise seadme tarkvara
Number W X X X



Parameetrite programmeerimise kord.
Klikkige ikoonil READ & MODIFY
DATA MK lll programmeerija
ekraanil. Kasuta  ja  liikumiseks
parameetrite lehel. Seejärel klikki
parameetri peale selle muutmiseks.

Kõik tahhograafid
:Read & Modify
Data

Current time - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage
uus väärtus ja vajutage
sisestusklahvi ENTER.
Pea meeles et aeg seadistatakse
UTC ajas.

Current time
:10:35

W-Factor – Klikkige w-faktori
väärtuse peale. Uuel ekraanil
sisestage uus W-faktori väärtus ja
vajutage sisestusklahvi ENTER.

W-Factor
:8000

Current date - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage
uus väärtus ja vajutage
sisestusklahvi ENTER.
Pea meeles et aeg seadistatakse
UTC ajas.

Current date
:19/10/2003

K-factor – Klikkige k-faktori väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage uus k-
faktori väärtus ja vajutage
sisestusklahvi ENTER.

K-factor
:8000

Time offset - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil valige ajanihe
vahemikus 23:00 –23:00 tundi ja
59 ja –59 minutit.

Time offset
:+1: +00

Odometer reading – Klikkige
väärtuse peale. Uuel ekraanil
sisestage uus läbisõidumõõdiku näit.
Peab meeles pidama, et viimane
number on kümnendikku koht,
seega kui on vajalik 100,0 km
sisestage 1000.

Odometer
: 21 055 406.0

L-Factor – Klikkige väärtuse peale.
Uuel ekraanil sisestage
uus väärtus ja vajutage
sisestusklahvi ENTER.

L-Factor
:1234 mm
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Speed Authorisation - - Klikkige
väärtuse peale. Uuel ekraanil
sisestage väärtus ja vajutage
ENTER.

Speed Authorised
:125 km/h

VIN - Klikkige väärtuse peale. Uuel
ekraanil sisestage auto VIN kood
ja vajutage ENTER. See võib olla
kuni 17 märki pikk.

VIN
:SEVENTEENUMBERS
17

CANBus enabled - Klikkige
väärtuse peale et valida ON
või OFF.

CANBus enabled
:On

CAN Termination – Klikkige
väärtuse peale et valida
DISABLE või ENABLE.

CAN Termination
:ENABLE

P arameetrite programmeerimise kord.
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Tyre Size - Klikkige väärtuse peale.
Uuel ekraanil valige rehvi suurus ja
vajutage ENTER. See võib olla kuni
15 märki pikk.

.

Tyre Size
:245/45R18

Next Calib Date - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage uus
kalibreerimise kuupäev ja vajutage
ENTER.

Next Calib Date
:19/10/2005

Vehicle Registration Nation -
Klikkige väärtuse peale. Uuel
ekraanil sisestage riigi nimetuse
Kus sõiduk on registreeritud.
Väärtus võib olla pikk kuni 3 märki.

Veh. Reg. Nation
:UK

VRN - Klikkige väärtuse peale. Uuel
ekraanil sisestage uus auto
registreerimis number ja vajutage
ENTER. See võib olla kuni
13 märki pikk.

VRN
:RP52SRE



CAN trip reset – – Klikkige väärtuse
peale et valida ISO või MAN.

CAN trip reset
:MAN

CANBus type - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage
CANBus tüüpi ja vajutage
sisestusklahvi ENTER. See võib olla
kuni 2 märki pikk

CANBus type
:24

Reset Heartbeat – Klikkige väärtuse
peale et valida ON või OFF.

Note: when set to ON the vehicle
cluster presence is confirmed by
the tachograph.

Reset Heartbeat
:Off

O/P shaft factor – Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage vajalik
Väärtus ja vajutage ENTER.

O/P shaft factor
:10.000

Backlight Select – Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil valige üks
järgmistest värvidest
Colour 1, Colour 2 või No Colour.

Backlight Select
:Colour 1

Illumination Lvl Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage uus
valgustuse Lvl ja vajutage ENTER.
See võib olla kuni 3 märki pikk.

Illumination Lvl
:0

Illumination Off - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage uus
valgustuse OFF väärtus ja vajutage
ENTER. See võib olla kuni 3 märki
pikk.

Illumination Off
:255

Illumination Input - Klikkige
väärtuse peale. Uuel ekraanil
valige üks järgmistest
valikutest. OFF, CAN ONLY,
A2 ONLY.

Illum. Input
:OFF

Speedo OP factor – Klikkige
väärtuse peale Uuel ekraanil
sisestage vjalik väärtus.

Speedo OP factor
:4971

D6 pin function – Klikkige
väärtuse peale et valida OFF, ISO
või O/C output.

D6 pin function
:OFF

Parameetrite programmeerimise kord.
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Revs Input C3/CAN – – Klikkige
väärtuse peale et valida CAN
DISABLE või ENABLE.

Revs Inp. C3/CAN
:CAN ENABLED

RPM Factor - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage
RPM faktor ja vajutage ENTER.
See võib olla kuni  5 märki pikk.
.

RPM Factor
:12

Serial Data Out Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil valige üks
järgmistest valikutest. DISABLE,
ENABLE SRE or ENABLE 2400.

Serial Data Out
:ENABLE SRE

Low Speed Limit - Klikkige
väärtuse peale. Uuel ekraanil
Sisestage madala kiiruse väärtus.

Low Speed Limit
:5 km/h

Ign.Activ.Change – See
parameeter on ainult
lugemiseks.

Ign.Activ.Change
:ENABLE

Parameetrite programmeerimise kord.
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Filter pin B3 – Klikkige väärtuse
peale et valida DISABLE või
ENABLE.

Filter pin B3
:DISABLE

D5 pin function – – Klikkige
väärtuse peale et valida DISABLE
või ENABLE.

D5 pin function
:DISABLE

D4 pin function – Klikkige väärtuse
peale et valida DTC hoiatus,
Süsteemi sündmused, Madala
kiiruse Funktsioonid või Off.

D4 pin function
:Off

D7 pin function – – Klikkige
väärtuse peale et valida DISABLE
või ENABLE.

D7 pin function
:DISABLE

C1 pin function – – Klikkige
väärtuse peale et valida
DISABLE või ENABLE.

C1 pin function
:DISABLE



Def.Key On/Off – Valimiseks klikkige
vastava nupu peale No Change,
Work, Available või Break.Rst.

Kasutades UP ja DOWN nooli saate
seadistada kaardi pesa1/2, süüde
sees või väljas.

Def.Key On/Off
S1 On=Work

Preferred Language - Klikkige
väärtuse peale. Uuel  ekraanil
sisestage eelistatud keele õige kood
ja vjutage ENTER.

Pref. Language
:en

Service delay - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sissetage
NÄDALATE arvu mis on jäänud
järgmise kohustusliku
kalibreerimiseni ja vajutage ENTER.

Service delay
:104 weeks

Install date - Klikkige väärtuse peale.
Uuel ekraanil sisestage tahhograafi
paigaldamise kuupäeva
ja vajutage ENTER.

Install date
:19/09/2001

Pre-NextCalib – Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage vajalik
väärtus ja vajutage ENTER.
See võib olla kuni  3 märki pikk.

Pre-NextCalib
:111 Days

Pre-Overspeed - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil valige
kiiruseületamise hoiatuse aega ja
vajutage ENTER. See võib olla kuni
2 märki pikk. Seejärel ilmub uus
aken kus teil tuleb valida TCO1
hoiatuse sisendid.
Klikkige väärtuse peale et valida
DISABLE või ENABLE.

Pre-Overspeed
:6 Seconds

TCO1 WARNING?
:ENABLE

Display Function – – Klikkige
väärtuse peale et valida
DISABLE või ENABLE.

Display Function
:ENABLE

RD Activ.Status – – See
parameeter on ainult lugemiseks.

RD Activ. Status
:ENABLE

RD Card Writing – – Klikkige
väärtuse peale et valida
DISABLE või ENABLE.

RD Card Writing
:DISABLE

RD CAN Config – – Klikkige
väärtuse peale et valida
DISABLE või ENABLE.

RD CAN Config
:DISABLE

Parameetrite programmeerimise kord.
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Show Remote D/L – Klikkige
väärtuse peale et valida YES või
NO.

Show Remote D/L
:YES

CAN Wake Up- Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil valige üks
järgmistest valikutest off, A-
CANonly, C-CAN only, A-CAN, C-CAN.

CAN Wake up
:A-CAN & C-CAN

Add. Event Rec. – – Klikkige
väärtuse peale et valida
DISABLE või ENABLE.

Add. Event Rec.
:ENABLE

Eng. Speed Rec. – – Klikkige
väärtuse peale et valida
DISABLE või ENABLE.

Eng. Speed Rec.
:ENABLE

VRESD - Klikkige väärtuse peale.
Uuel ekraanil sisestage vajalik
VRESD väärtus ja vajutage ENTER.
See võib olla kuni  7 märki pikk.

VRESD
:Rng1= 7999.875
Revs

Veh. Speed Rec. – – Klikkige
väärtuse peale et valida
DISABLE või ENABLE.

Veh. Speed Rec.
:ENABLE

VRVSD - Klikkige väärtuse peale.
Uuel ekraanil sisestage vajalik
VRVSD väärtus ja vajutage ENTER.
See võib olla kuni  3 märki pikk.

VRVSD
:Rng1= 111 Km/h

Max.Warranty – – See
parameeter on ainult
lugemiseks.

Max. Warranty
:36 MONTHS

War.Valid Time - – See
parameeter on ainult lugemiseks.

War.Valid Time
:00/00/0000

Warranty Time - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage
garantii aeg ja vajutage ENTER. See
võib olla kuni  2 märki pikk.

Warranty Time
:30 MONTHS

No. writes WT - – See parameeter
on ainult lugemiseks.

No. writes WT
:0

Activation Time – See parameeter
on ainult lugemiseks.

Activation Time
:UNACTIVATED

Parameetrite programmeerimise kord.
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DIM MODE - – Klikkige väärtuse
peale et valida CAN ONLY või A2
ONLY.

DIM MODE
:A2 ONLY

CAN DIM MODE - – Klikkige
väärtuse peale et valida
STANDARD või ALTERNATIVE.

CAN DIM MODE
:STANDARD

DIM PARAMETERS- vajutades  
Valige sub-parameeter mida soovite
muuta. Klikkige väärtuse   peale. Uuel
ekraanil sisestage vajalik väärtus ja
vajutage ENTER.
Märkus väärtuste piir on 100
välja arvatud DTCO1381 versioon 1.3
kus maksimum väärtus on 250.

DIM PARAMETERS

:LIGHT OFF=240

DIM-MODE PRESET - Klikkige
väärtuse peale. Uuel ekraanil
sisestage number (0 – 4) ja vajuta
ENTER.

DIM-MODE PRESET
:0

Kline Speedo – – Klikkige väärtuse
peale et valida ON või OFF.

Kline Speedo
:Off

Pulses Per engine Revolution -
Klikkige väärtuse peale. Uuel
ekraanil sisestage nõutav PPR
(impulsside arv mootori pöörde
kohta) väärtus ja vajutage ENTER.
Kolm viimast numbrid on tuhandiku
koht. 19.000 peavad olema trükitud
nagu 19000.

Pulses per Rev
:19.000

CANBus RPM - – Klikkige väärtuse
peale et valida ON või OFF.

CANBus RPM
:Off

RPM display - – Klikkige väärtuse
peale et valida ON või OFF.

RPM display
:Off

Odo leading 0s – Klikkige väärtuse
peale et valida On või OFF.

Odo leading 0s
:Off

Overspeed flash - – Klikkige
väärtuse peale et valida ON või
OFF.

Overspeed flash
:Off

Parameetrite programmeerimise kord.
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Overspeed - Klikkige väärtuse   peale.
Uuel ekraanil sisestage vajalik
Kiiruseületamise väärtus ja vajutage
ENTER.

Overspeed
:100 km/h

Customer Type – Klikkige vastavat
nuppu et valida vajaliku kliendi ja
vajutage ENTER.

Valikud on: ISO, Renault, Scania,
MAN, DC, Ford, VW, DAF, Volvo Bus
ja Volvo AH.

Customer type
:ISO

Dual axle - – Klikkige väärtuse peale
et valida ON või OFF.

Dual axle
:Off

Dual Axle Ratio - Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage vajalik
Dual Axle Ratio väärtus ja vajutage
ENTER.

Dual axle ratio
:1.3750

Crew auto duty - – Klikkige
väärtuse peale et valida ON või
OFF.

Crew auto duty
:Off

7 day eject PIN -Klikkige väärtuse
peale. Uuel ekraanil sisestage PIN ja
vajutage ENTER.

7 day eject PIN
:0000

Ignition on Record - – Klikkige
väärtuse peale et valida ON või
OFF.

Ign On Record
:Off

DTCs enabled - – Klikkige väärtuse
peale et valida ON või
OFF.

DTCs enabled
:Off

4th Chart Trace – Klikkige väärtuse
peale et valida ON või OFF.

4th chart trace
:Off

Analogue Revs - – Klikkige
väärtuse peale et valida ON või
OFF.

Analogue Revs
:On

Parameetrite programmeerimise kord.
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Engine Speed Recording –
Vaheldumisi, klõpsake soovitud
väärtust. Uues aknas klõpsa sobival
nupul, Vali soovitud väärtus ja vajuta
enter . Mootori kiiruse diapasoonid
on Low Power, Economy ja Poor
Economy.

Low Power band
:700 Revs/min

Economy band
:900 Revs/min

Poor Economy
:1100 Revs/min

CANBus Type - Valige 2 kohaline
kood, mis vastab sõidumeerikule ja
vajutage Enter.
Koodid on 00 - OFF, 01 - 50ms, 02 -
10ms or 03 -20ms.

CANBus Type
:01

Parameetrite programmeerimise kord.
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30 Lisa G – Fixed Distance 1 Protseduur
Selles meetodis kasutatakse enamjaolt 20m teelõiku, mis on vaikimisi programmeeritud Programmaatorisse.
Kuid võib kasutada ükskõik mis distantsi vahemikus 20m-1000m.
Fikseeritud distantsi 1 pikkuse ja sõitmis kordi saab muuta seadistuse lehel vaata paragrahv 2.11.5..

Seadistatud Fikseeritud Distants 1 ja tegelik pikkus peab olema sama, muidu w faktori arvutus tuleb vale.

Sõiduk liigub mööda mõõdetut rada. Raja alguses ja lõpus tehtud mõõtmised sisestatakse Optimosse, mis

määrab siis W faktorit.

Notes:

See meetod sobib kasutamiseks ainult kui kiiruseandur transpordivahendi peal annab välja impulsse, ka siis
kui ta liigub väga aeglaselt.

Seda ei saa kasutada enamuse proximity anduritega.

Procedure
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Et saaks kindlat kasutada FIXED DISTANCE 1 meetodit peab täpselt ära märkima millal auto on distantsi alguses
ja distantsi lõpus. Auto külge kinnitatakse märk (pointer), tee peale joonistatakse 20m joon. Auto peab liikuma
nii, et autole kinnitatud märk jookseks täpselt mööda joont. Nii on kergem mõõta vahemaad impulsside vahel.

Markeri peab panema sellise punkti külge mis on kindlalt kinnitatud raami külge (näiteks esi stange ) aga mitte
kabiini külge, sest kabiin kõigub vedrude peal.

 W faktori mõõtmised viiakse läbi kui auto läbib mõõdetud vahemaad ja
 andurist saadetud impulsside lugemisega seadmega nagu Optimo.
 või käigukasti mehaanilise väljundi pöörete lugemisega pöörete lugejaga.

 Mõlemad meetodid on väga täpsed, Optimo täpsus on lähima impulssi ja pöörete lugeja täpsusega - 0,01
pööret.
 Tavaliselt fikseeritud distantsi pikkus on 20 meetrit ja seetõttu pöördeid või impulsside arvu 1km kohta kindlaks
määramiseks tuleb korrutada 50. Kasutades Optimo seadet tehakse see automaatselt ja üksnes lõplik impulsside
väärtus kuvatakse.

Protseduur “Fixed Distance 1” W faktori mõõtmiseks kasutades Optimo on järgmine:

• Valige sirge tasane maa ja märkige 20 meetrit.
• Kontrollige sõiduki rehvide rõhud ja rehvide seisund.
• Paigaldage pointer sõiduki ette juhi poolele.
• Vajutage ikoonile Optimo fikseeritud kaugus 1 ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
• Optimo näitab 4 sõidu tulemusi ja keskmise tulemuse.
• Digitaalse ja raadio stiilis tahhograafide puhul tulemusi saab saata otse sõidumeerikusse.
Vanemate tahhograafide puhul tulemused kuvatakse koos DIL lülitite asendiga.
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31 Lisa H – Fixed Distance 2 Protseduur
Selles meetodis kasutatakse enamjaolt 20m teelõiku, mis on vaikimisi programmeeritud Programmaatorisse.
Kuid võib kasutada ükskõik mis distantsi vahemikus 20m-1000m.
Fikseeritud distantsi 1 pikkuse ja sõitmis kordi saab muuta seadistuse lehel vaata paragrahv 2.11.5..

Seadistatud Fikseeritud Distants 2 ja tegelik pikkus peab olema sama, muidu w faktori arvutus tuleb vale.

Auto liigub mööda mõõdetud maad, kuid kõiki mõõtmised tehakse automaatselt Optimoga, seejärel
Optimo arvutab automaatselt W faktorit,

Et lihtsustada mõõtmist, mõõdetud vahemaa alguses ja lõpus on markerid. See ei nõua mingit operaatori
sekkumist - Ainus tingimus on juhtida sõidukit raja pikkuses umbes 8km/h kiirusega, nii et flexi-lüliti tabab
markerid raja otsas.
Alternatiivina saab kasutada IR seade.
Procedure

Fixed Distance 2 meetod nõuab et flexi-switch oleks kinnitatud transpordivahendi külge ja sõitmise ajal
ta peab puudutama markereid teelõigu alguses ja lõpus. Flexi-switch`i peab panema sellise punkti külge mis on
kindlalt kinnitatud raami küljes (näiteks esi stange ) aga mitte kabiini külge sest kabiin kõigub vedrude peal.
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Flexi-switch peab olema kinnitatud nii, et tema hoob vaataks otse alla ja markerid oleksid pandud maa peale.
Kuid on võimalik flexi-switchi kinnitada nii, et tema hoob oleks vertikaalselt, markerid sel juhul peavad
olema posti kujulised.

Markeriteks on hea kasutada puidust või betoonist plokid, ideaalis pikkus on 1 m küljed 100-150 mm. Eriti sobib
terasest talad. Nad peavad olema tugevast materjalist (puu, metall, betoon) kõvasti kinnitatud maa sisse
(flexi-switchi puudutus ei tohi neid kõigutada).

Kuigi on võimalik paigaldada flexi-lüliti sõiduki küljel, võivad ilmneda
mõningaid raskusi lüliti tabamisel markereid. Parem panna lüliti
auto keskele ja markerid asetada nii, et auto sõidab nende peal.

Selle asemel saate kasutada IR seadme.

Protseduur “Fixed Distance 2” W faktori mõõtmiseks kasutades Optimo on järgmine:

• Valige sirge tasane maa ja märkige 20 meetrit.
• Kontrollige sõiduki rehvide rõhud ja rehvide seisund.
• Paigaldage pointer sõiduki ette juhi poolele.
• Vajutage ikoonile Optimo fikseeritud kaugus 1 ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
• Optimo näitab 4 sõidu tulemusi ja keskmise tulemuse.
• Digitaalse ja raadio stiilis tahhograafide puhul tulemusi saab saata otse sõidumeerikusse.

Vanemate tahhograafide puhul tulemused kuvatakse koos DIL lülitite asendiga.

Märkus:

Parima täpsuse tagamiseks peab sõitma kaks korda igas suunas, mitte neli korda ühes suunas,
sest see arvestab erinevaid teekaldeit.
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32 Lisa J – Rolling Road Protseduur
See meetod kasutab keerlevaid rulle. Kalibreerimist vajav transpordivahend asetatakse rullide peale. Rullid pannakse

käima ja hoitakse stabiilset kiirust 50km/h. Programmer niimoodi määrab W-faktori

Kontrollige enne katset
 kalibreerimise ajal auto peab olema koormamata ja ilma haagiseta
 rehvidel, peaksite kontrollima järgmist:

 rehvide suurus
 tootja poolt soovitatud rehvi rõhk, kontrolli ja vajadusel korrigeeri survet.
 rehvi seisukorda, ei tohi olla kulunud see on ohtlik
 kontrollige kivide olemasolu protektori vahel nad võivad testi ajal välja lennata.
 Kui rehvid on märjad, enne paigaldamist autot rullidele kuivatage veosilla rehvid ära.

Allpool on Stoneridge rullide süsteemi ajaline järjestus. Muude rullide süsteemide katsete kronoloogia on
sarnane, kuid et leida täpsed andmete erinevused konsulteerige tootja materjalidega.
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Olenevalt sõiduki tüübist tuleks kasutada järgmist protseduuri:

Kõik RWD sõidukeid tuleb katsetada allpool kirjeldatud viisil.

Kõik FWD sõidukid peavad enne rullide testi läbima füüsilise L faktori testi
L faktor küsitakse sisestamiseks katsetuste ajal.

Kõiki 4WD sõidukite katsetamisel tuleb kasutada sama viisi nagu
RWD sõidukite puhul ehk tagasild rullide peal. Püsiva
4WD sõidukite juhitava silla peab üles tõstma ja tugede peale asetatama.

 Eemalda kate.
 Kontrollige et rist tala oleks üleval.
 Asetage auto katsestendile nii et veosild oleks rist talal.
 Pange auto käsipidur peale.
 Vabastage õhu lüliti et alandada rist tala.
 Vabastage auto käsipidur ja asetage auto rullide keskele.
 Pange esi rataste alla klotsid et vältida auto liikumist.
 Kinnitage helkurriba ratta õigesse kohta.
 Optimoga kabiinis käivitage ja hoidke sõiduki kiirust 50km/h.
 Kasutades Optimo, klikkige ikooni "Rolling Road" ja järgige edasi ekraanil kuvatavaid viipasid.

Märkus: On oluline, et katse ajal hoitakse ühtlast kiirust.
 Digitaalse ja raadio stiilis tahhograafide puhul tulemusi saab saata otse sõidumeerikusse.

Vanemate tahhograafide puhul tulemused kuvatakse koos DIL lülitite asendiga.
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33 Lisa K – Optimo veakoodid
Application Codes

APPLICATION Error Code
MK3 Programmer 0x00** Codes 01 to 10 / 1F / 20 to 29 / D0 to FF are valid
SE5000 Configuration System 0x01** Codes 01 to 10 / 1F / D0 to FF are valid
Tachograph Swap 0x02** Codes 01 to 10 / 1F / D0 to FF are valid
Sensor Test 0x03** Codes 01 to 10 / 1F are valid
Application Sheets 0x04** Codes D0 to FF are valid
Cross Reference 0x05** Codes D0 to FF are valid
Workshop Settings 0x06** Codes D0 to FF are valid
Calibration 0x07** Codes D0 to FF are valid
Product Upgrade 0x08** Code C1 is Valid

Specific Error Codes

Error Code Category Error Code Category Error Code Category
0x**01 Communication Error 0x**10 Firmware Error 0x**D1 Database Error
0x**02 Communication Error 0x**11 Firmware Error 0x**DF Database Error
0x**03 Communication Error 0x**12 Firmware Error 0x**F0 Application Error
0x**04 Communication Error 0x**13 Firmware Error 0x**F1 Application Error
0x**05 Communication Error 0x**14 Firmware Error 0x**F2 Application Error
0x**06 Communication Error 0x**1F Firmware Error 0x**F3 Application Error
0x**07 Communication Error 0x**20 Application Error 0x**FE Application Error
0x**08 Communication Error 0x**29 Application Error 0x**FF Application Error
0x**09 Communication Error 0x**C1 Application Error 0x**D1 Database Error
0x**0A Communication Error 0x**D0 Database Error


