Driver Card Solutions

Digifob – ajoaikojen tarkastuslaitteen käyttöohjeet
Syötä kuljettajakortti siru edellä lukijaan ja digifob lukee kortin tiedot automaattisesti.
Selaa tietoja aitteen takana olevan rullauspainikkeen avulla. Yhteenvedot ja rikkomustiedot ovat vain käyttäjää varten eli digifobin tietoja ei voi käyttää puolustuksena
viranomaisia vastaan.
Teksti näytössä:

Selite:

Toimintatiedot
Last Act

Edellinen toiminta – näyttää edellisen toimintatilan, toiminnan keston ja alkamisajankohdan

Day Rest

Edellinen lepojakso – näyttää edellisen lepojakson, levon keston ja alkamisajankohta

Shift

Edellinen työjakso – yhteenveto edellistä päivittäistä lepoa edeltäneestä työjaksosta (ajo, muu työ, varallaolo)

Day Rest Due 24

Seuraava päivittäinen lepojakso – näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin viimeistään pidettävä seuraava päivittäinen lepo

Wk Rest

Edellinen viikkolepo – näyttää edellisen viikkolevon (lepo yli 24h, mutta alle 7 päivää) keston ja alkamisajankohdan

Week

Viikkoyhteenveto – Näyttää yhteenvedon edellisestä työviikosta (ajo, muu työ)

Inactivity/Holiday

Vapaat – merkkaa loman siinä vaiheessa, kun kortilla ei ole yli 7 päivään ollut mitään tietoja

Rikkomukset
!Break

Taukorikkomus – Ajettu yli 4t30min ilman oikeanlaisia taukoja. Aika ja pvm. viittaavat ajoperiodin alkuun.

!Day Rest

Vuorokausileporikkomus – Puutteellinen tauko pidetty edellisen 24t aikana. Aika ja pvm. viittaavat kyseisen vuoron alkuun.

!Day Rst Rd >3

Lyhennetty vuorokausileporikkomus – Vuorokausilepoa lyhennetty enemmän kuin 3 kertaa kahden viikkolevon
välissä.

!Day Drv

Ajoaikarikkomus – Päivittäinen ajoaika ylittänyt 9 tuntia (tai 10 tuntia, jos pidennys käytettävissä). Näyttää ajon
keston.

!Day Drv Ex >2

Pidennetty ajoaikarikkomus – Ajoaikaa pidennetty enemmän kuin kaksi kertaa 10 tuntiin kalenteriviikon aikana.
Aika ja pvm. viittaavat edellisen vuoron alkuun.

!Weekly rest

Viikkoleporikkomus – Puutteellinen lepo kuuden 24t jakson jälkeen edellisestä viikkolevosta laskettuna. Aika ja
pvm. viittaavat viikon alkuun.

!Wk Drv

Viikon ajoaika rikkomus – Kalenteriviikon aikana ollut enemmän kuin 56 tuntia ajoa. Päivämäärä viittaa viikon
alkuun.

!2Wk Drv

2 viikon ajoaika rikkomus – 2 kalenteriviikon aikana on ollut enemmän kuin 90 tuntia ajoa. Päivämäärä viittaa
ensimmäisen viikon alkuun.
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