Οδθγίεσ Χριςεωσ ταξιμζτρου DIGITAX

F1 PLUS S
“ DIGITAX(DIGITAX PRINTER – F1 Plus S )”

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ
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Προδιαγραφζσ

Σροφοδοςία (Vcc): Εφροσ Λειτουργίασ: 9-16 V
Φάςμα τθσ ςτακεράσ τθσ ςυςκευισ: k = 500 km⁻¹ ζωσ 65535 km⁻¹
Σαξί Light Output:
Μζγιςτο ρεφμα: 2 A
Σάςθ εξόδου: Vcc
Φώτα Ζξοδοι:
Μζγιςτο ρεφμα: 1 A
Σάςθ εξόδου: Vcc
Σαξίμετρο Οκόνθ
4
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1. Θμζρα / Νφχτα Ζνδειξθ
2. Δείκτθσ Σαρίφασ
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3. Οκόνθ κομίςτρου
4. Κατάςταςθ (ΕΛΕΤΘΕΡΟΝ (For Hire) ΠΛΘΡΩΜΘ (Hired) ΕΡΓΑΗΕΣΑΙ (Stopped)
5. Δευτερεφουςα οκόνθ
6. Περιγραφι (ΕΞΣΡΑ / ώρα)
7. Μετρολογικι Επιγραφι
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8. Αφξων αρικμόσ

Κατάςταςθ (ΕΛΕΤΘΕΡΟΝ (For Hire)- ΠΛΘΡΩΜΘ (Stopped) - ΕΡΓΑΗΕΣΑΙ (Hired)

Σο Σαξίμετρο λειτουργεί με 3 τρόπουσ εργαςίασ:

ΕΛΕΤΘΕΡΟΝ (For Hire)

ΠΛΘΡΩΜΘ(Stopped)

ΕΡΓΑΗΕΣΑΙ (Hired)

ε οποιαδιποτε από αυτζσ τισ καταςτάςεισ είναι δυνατόν να ζχουν διαφορετικζσ λειτουργίεσ
ενεργοποιοφνται πατώντασ ζνα τε μπουντόν : OP - K1 - K2 - K3 - K4

Από τθν κζςθ ΕΛΕΤΘΕΡΟ F- hIrΕ κάνει εναλλαγι ς τισ υπόλοιπεσ κζςεισ με το OP Μπουτόν
Για εκκίνθςθ κοφρςασ πατιςτε το μπουτόν OP και θ ςυςκευι μπαίνει ςτθν κατάςταςθ ΕΡΓΑΗΕΣΑΙ.
Για το ςταμάτθμα τθσ κοφρςασ και πλθρωμι πατιςτε το μπουτόν OP και το ταξίμετρο μπαίνει ςτθν
κατάςταςθ ΠΛΘΡΩΜΘ .
τθν ςυνεχεία κρατώντασ πατθμζνο το OP θ ςυςκευι επιςτροφι ςτθν κζςθ ΕΛΕΤΘΕΡΟ F- hIrΕ .
Ζλεγχοσ Ώρασ
Από τθν κζςθ ΕΛΕΤΘΕΡΟ F- hIrΕ ςτθν δεξιά οκόνθ βλζπουμε τθν ώρα πατώντασ Κ4 βλζπουμε το
ζτοσ πατώντασ Κ3 εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ θμερομθνία και θ ώρα και με Κ2 επιςτρζφουμε ςτθν
αρχικι οκόνθ .
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ MEMORY:
READ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σο ταξίμετρο ζχει εςωτερικό 2 Block μνιμθσ που ονομάηονται :
BLOCK 1 και BLOCK 2

Κακζνα χωρίηεται ςε 45 τοποκεςίεσ. Κάκε ζνα είναι ςε κζςθ να καταγράψει και να κρατιςει τθ
δραςτθριότθτα του ταξιμζτρου .
Block 1 μπορεί να διαβάςει, και να ςβθςτεί κάκε φορά που κζλετε Αυτι θ
«Μερικι Λειτουργία" είναι πολφ χριςιμο και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν εργαςία ελζγχου
αναλφςεισ των δεδομζνων βάρδιασ.
Block 2 οι πλθροφορίεσ μποροφν να διαβαςτοφν μόνο.

ΠΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΕΣΕ ΣΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΠΟΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ BLOCK 1 και 2
1) Επιλζξτε το για λειτουργία For Hire πατϊντασ το κουμπί OP
2) Πατιςτε το K1 + K2 πλικτρα ταυτόχρονα για να ειςάγετε Statis (τατιςτικι)
3) Θ δευτερεφουςα οκόνθ κα δείξει τϊρα - δείχνει το Memory Block Nr. να διαβάςετε πατϊντασ το
κουμπί Κ3 τϊρα, για να πάει ςτο Block 2 πατϊντασ το κουμπί Κ3 και πάλι, να πάει πίςω ςτο Block
1. ςτθ δεξιά πλευρά του: ζναν αρικμό μεταξφ 1 και 45, αναφζροντασ τον αρικμό κζςθσ.
4) Θ κφρια οκόνθ κα δείξει τϊρα Nr. το οποίο οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτθν κζςθ μνιμθσ
ανταποκριτι να διαβάςετε και τϊρα αναφζρεται ςτθν δεξιά πλευρά τθσ δευτερεφουςασ
οκόνθσ(παρακαλϊ δείτε τθν παρακάτω λίςτα )
5) Πατιςτε τα κουμπιά Κ1 ι Κ2 εάν επικυμείτε να μειϊςετε ι να αυξιςετε αντίςτοιχα Nr κζςθ
μνιμθσ. (Θ Θζςθ μνιμθσ Αρ αναγράφεται ςτθν δεξιά πλευρά τθσ δευτερεφουςασ οκόνθσ)
6) Πατιςτε το πλικτρο OP για να επιςτρζψετε ςτθν κατάςταςθ Forhire και να τερματιςτεί θ
διαδικαςία ανάγνωςθσ
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ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΝΑΓΝΩΘ ΜΝΘΜΘ
Μνιμθ Λίςτα Σοποκεςία
1) Διαδρομζσ ςυνολικοφ αρικμοφ
2) Κοφρςεσ Σαξίμετρου ςυνολικοφ αρικμοφ
3) φνολο Χιλιόμετρα
4) φνολο χιλιομζτρων Forhire
5) φνολο χιλιομζτρων Hired
6) Χιλιόμετρα μζςα για Forhire με επιβάτθσ
7) Χιλιόμετρα Πάνω από ταχφτθτα
8) υνολικζσ φνολο (Fare + Extras + tax)
9) υνολικζσ με Πιςτωτικι Κάρτα φνολο
10) υνολικό Ποςό (εξαιροφνται Extras + tax)
11) Extras υνολικό Ποςό
12) Tax υνολικό Ποςό
13) Χρόνοσ τρζχει stopped
14) Χρόνοσ τρζχει ςτο hired και stopped
15) Αναμονι hired
16) Μετρθτισ για ςυνολικό χρόνο
17) φνολο ταρίφα 1 ςυλλογι
18) φνολο ταρίφα 2 ςυλλογι
19) φνολο ταρίφα 3 ςυλλογι
20) φνολο ταρίφα 4 ςυλλογι
21) φνολο ταρίφα 5 ςυλλογι
22) φνολο ταρίφα 6 ςυλλογι
23) Οι ςυνολικζσ ειςπράξεισ από 7th και 64th
24) φνολο ταρίφα 1 μονάδεσ
25) φνολο ταρίφα 2 μονάδεσ
26) φνολο ταρίφα 3 μονάδεσ
27) φνολο ταρίφα 4 μονάδεσ
28) φνολο ταρίφα 5 μονάδεσ
29) φνολο ταρίφα 6 μονάδεσ
30) Οι ςυνολικζσ μονάδεσ από 7thμε 64th ταρίφα
31) φνολο χιλιομζτρων ταρίφα 1
32) φνολο χιλιομζτρων ταρίφα 2
33) φνολο χιλιομζτρων ταρίφα 3
34) φνολο χιλιομζτρων ταρίφα 4
35) φνολο χιλιομζτρων ταρίφα 5
36) φνολο χιλιομζτρων ταρίφα 6
37) φνολο χιλιομζτρων από 7th με 64th
38) Δεν χρθςιμοποιείται
39) Δεν χρθςιμοποιείται
40) Δεν χρθςιμοποιείται
41) Δεν χρθςιμοποιείται
42) Δεν χρθςιμοποιείται
43) Δεν χρθςιμοποιείται
44) Δεν χρθςιμοποιείται
45) Δεν χρθςιμοποιείται
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΘ ΠΡΟΘΕΣΩΝ
Πατάμε το πλικτρο OP και ςτθν οκόνθ του ταξιμζτρου εμφανίηεται το ποςό τθσ ςθμαίασ και
αναβοςβινει θ κζςθ ΕΡΓΑΗΕΣΑΙ.
Χωρίσ να ζχουμε ξεκινιςει το όχθμα πατάμε το πλικτρο K2 για να επιλζξουμε τα πρόςκετα ενώ
με το πλικτρο K3 τα επικυρώνουμε.
Σα πρόςκετα μποροφμε να τα επιλζξουμε μόνο μία φορά εκτόσ από τισ ΒΑΛΙΣΕ που μποροφμε
να τισ επιλζξουμε περιςςότερεσ από μία.
Τπενκυμίηουμε ότι εάν ξεχάςουμε να τα βάλουμε ςτθν αρχι τθσ κοφρςασ, μποροφμε να τα
βάλουμε και ςτο τζλοσ τθσ με ςταματθμζνο το αυτοκίνθτο ςτθ κζςθ ΠΛΘΡΩΜΘ μετά το πάτθμα
του πλικτρου OP και πριν περάςουμε ςτθν κζςθ ΕΛΕΤΘΕΡΟ με το δεφτερο πάτθμα του
πλικτρου OP που εκδίδεται και θ απόδειξθ.
Εάν κάνουμε λάκοσ επιλογι του Αεροδρομίου μποροφμε να ξαναμποφμε ςτα πρόςκετα και να
επιλζξουμε το ςωςτό ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, και να το επικυρώςουμε πατώντασ το πλικτρο K3 και ςτθ
ςυνζχεια αφοφ ζχουμε κάνει τισ τελικζσ μασ επιλογζσ προςκζτων, να προχωροφμε ςτθν ζκδοςθ
απόδειξθσ πατώντασ το πλικτρο OP.
r cALL

Σθλεφωνικό Ραντεβοφ

r dAtE

Ραντεβοφ με Θμερομθνία

LuGAGE

Βαλίτςεσ (Με το K3
μία)

Port

Λιμάνι

BuS St

τακμόσ Λεωφορείων

μποροφμε να ειςάγουμε περιςςότερεσ από

trAIn
Σταθμός Τραίνου
Airp-1

Αεροδρόμιο ΖΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟ”

Airp-2

Αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Airp-3

Αεροδρόμιο (Τπόλοιπά Ελλθνικά Αεροδρόμια )
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΑΘΕΡΑ ΣΑΞΙΜΕΣΡΟΤ Κ
Για τον ζλεγχο τθσ ςτακεράσ ταξιμζτρου Κ (ςτροφζσ) του ταξιμζτρου F1 Plus
S,πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά Κ2 ΚΑΙ Κ3 .τθ ςυνζχεια, θ ςτακερά Κ του
ταξιμζτρου εμφανίηεται ςτθν Κεντρικι οκόνθ του ταξιμζτρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ CRC/CHECK
SUM
Για τον ζλεγχο του κωδικοφ ταυτοποίθςθσ λογιςμικοφ CRC/CHECK SUM του
ταξιμζτρου F1 Plus S,πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά Κ2,Κ3 και Κ4.
τθ ςυνζχεια ,ο κωδικόσ ταυτοποίθςθσ λογιςμικοφ CRC/CHECK SUM
εμφανίηεται ςτθν Κεντρικι οκόνθ του ταξιμζτρου.
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Π ΘΕΟΔΟΙΟΤ Ε.Π.Ε
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 115
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 47
Τηλ 210 3474500 Φαξ 210 3477315
e-mail: theodos@hotmail.com

www.theodosiou.net
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