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FIGYELEM ! 

Bármilyen  szennyeződésnek  a  tachográfba  jutása  a  készülék  meghibásodásához  vezethet,  ezért  a 
tachográfot csak az írólap cseréjének idejére nyissa ki. Ne hagyja az írólapot hosszabb ideig a készülék 
ben, mert az írótű a papírt átvághatja, és javíthatatlan károsodást okozhat. 

A jármű elektromos hálózatáról kösse le a tachográfot, ha: 
 ha elektromos ívhegesztést végeznek; 
 ha külső r ásegítéses indítást végeznek. 

Az  ilyen  esetekben keletkező  feszültség  csúcsok  tartós károsodást okozhatnak az  elektronikus  áramkö 
rökben. 

A jármű egyéb elektromos berendezései (pl. generátor, feszültségszabályzó stb.) meghibásodásai is okoz 
hatnak hibát, mert a tachográf közvetlenül az akkumulátorra van kötve. 

Fenti okok miatt bekövetkező károsodásokra a forgalmazó garanciális felelősséget nem vállal. 
A VEEDERROOT  elektronikus  tachográf  a  jelenleg  ismert  legmodernebb  eljárással  készül mikropro 
cesszoros típus, mely eleget tesz az EK 3825/85 sz. előírásnak. 

A jármű sebességét km/órában, a megtett távolságot km ben mutatja. Néhány típusnál egy belső skálán a 
sebesség mérföld/órában is fel van tüntetve. (1.számú ábra)
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A tachográfban egy időmérő óra is található a sebességmérő tengelyétől jobbra. Működése ellenőrizhető a 
tőle balra fenn  levő nyíláson keresztül  (B), egy pirosfehér csíkozású  tárcsa forog. Az óra működteti az 
írólap forgatását végző mechanikát. 

A tachográf előlapja az (A) jelű kulccsal nyithatózárható, a csuklórész alul helyezkedik el. A 7 jegyű km 
számláló (G), melynek utolsó  jegye 100 m es beosztású, az üzemmód kapcsolók között található. Az 1 
(E) jelű üzemmód kapcsoló az első, a 2 (H) jelű a második gépkocsivezető teljesítményének beállítására 
szolgál. Az üzemmód kapcsolók felett 3 piktogram látható (  ,  ,  ) egyéb munkák és megszakítások 
beállítására. 
A (D)  jelű LED a sebesség túllépésére figyelmeztető  jelzés. Beállítható az (F) jelű kapcsolóval, amely a 
km számláló alatt található. 

Az írólap behelyezése: 
Az  írólap  a  gépkocsivezető  tevékenységét  rögzíti,  ezért  minden  gépkocsivezetőnek  saját  írólapja  kell, 
hogy legyen, melyet járműcsere esetén magával kell vinnie. 
Ha a járművön két gépkocsivezető van szolgálatban, először a második gkv. írólapját (I) kell behelyezni, 
a (J) elválasztó lemez felemelése után. Az írólapot a zöld színű oldalával felfelé óvatosan csúsztassa be és 
fordítsa el, amíg a meghajtó ovális részére az írólap rá nem csúszik. Finoman nyomja le az írólapot és az 
elválasztó lemezt (2. számú ábra). 
Az  első gépkocsivezető  írólapjának  (K) behelyezése úgy  történik,  hogy a  zöld  színű  oldalával  felfelé  a 
második  gépkocsivezető  írólapja  fölé  kell  behelyezni.  Fordítsa  az  írólapot  az  előbb  ismertetett  módon, 
hogy beakadjon. ezután hajtsa vissza az előlapot és kulccsal zárja be. 
Figyelem !
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Ha  a  járművel  csak  egy  gépkocsivezető  közlekedik,  a második  vezető  írólapja  helyébe  a  tachográfhoz 
mellékelt úgynevezett "vak" írólapot helyezze be! 

Sebességhatár r a figyelmeztető jelzés: 
A (D) jelű figyelmeztető jelzés csak a gépkocsivezető informálására szolgál, jelzése az írólapon nem rög 
zítődik. A tachográf úgy van programozva, hogy a jelzés 80 km/óra sebességnél világít, de Ön saját maga 
is könnyen beállíthatja a sebességhatárt, amit jelezni kíván. 
Ehhez csak annyit kell tennie, hogy felgyorsít a kívánt sebességre és megnyomja az (F) jelű gombot. Ez 
után a figyelmeztető jelzés csak abban az esetben világít, ha a beállított sebességet túllépi. A jelzés töröl 
hető a gomb ismételt megnyomásával. 

Az írólap hiányára figyelmeztető jelzés: 
Ha nem helyezett be írólapot, a gyújtás bekapcsolása után a figyelmeztető  lámpa (D) villog. Helyezzen 
be írólapot! Ha írólap nélkül közlekedik, 80 km/óra sebességig a jelzés villog, ezután folyamatosan vilá 
gít. Ha a sebesség 80 km/óra alá esik a jelzés ismét villogni fog. 
Ha  a  motort  megállítja,  amikor  nincs  írólap  a  tachográfban,  30  órán  keresztül  villogni  fog,  ezután  a 
tachográf energiatakarékos üzemmódra kapcsol. Természetesen abban az esetben  is megszűnik a  jelzés, 
ha a "vak" írólapot behelyezi.
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Energiatakarékos üzemmód: 
Az  akkumulátor  kapacitásának megóvása  érdekében  a  gyújtás  kikapcsolása  után  30  órával  a  tachográf 
energiatakarékos üzemmódra kapcsol, amikor az áramfogyasztása igen alacsony. 
Írólap behelyezésekor, vagy a gyújtás bekapcsolásakor automatikusan visszakapcsol normál üzemmódra. 

Az óra beállítása: 
Az  óra  pontos  beállítása  a  gépkocsivezető  feladata. Ha  utánállítás  szükséges,  nyissa  ki  a  tachográfot  a 
kulccsal (L) és forgassa a recézett kereket jobbra, amíg az óra a pontos időt nem mutatja (3. számú ábra). 
Ne feledje, hogy az írólap 24 órás beosztású! 

Az üzemmód kapcsolók működtetése: 
Az  üzemmód  kapcsolót  a  gépkocsivezető  működteti,  tevékenységének  megfelelően.  A  8400  típusú 
tachográf  "automatikus",  ezért  nincs  pozíció  a  vezetési  idő  kiválasztására.  A  tachográf  automatikusan 
vezetési mód üzemre kapcsol, ha a jármű elindul. Ha a járművet megállítja automatikusan visszaáll (  ) 
üzemmódba. 

Az írólapon lévő jelzések ér telmezése: 
Az írólap egy speciális kör alakú papír melynek oldala viasszal van bevonva. A felső réteg fehér, az alsó 
fekete. Az írótű miközben az írólap elhalad felette, eltávolítja a felső fehér réteget, így ott az alsó fekete 
réteg láthatóvá válik. 
Az írólap 4 részre osztható (4. számú ábra)
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a.) a sebesség (N) 
b.) a vezetési idő (O) 
c.) a megtett távolság (P) rögzítése 

fentieket a tachográf automatikusan rögzíti 
d.) középmező (Q) 

a gépkocsivezetők és a jármű adatainak részére 
a gépkocsivezető tölti ki. 

Az idő rögzítése az írólapon: 
Az  óra közvetlenül  az  akkumulátorra van kötve,  ezért  folyamatosan működik,  akkor  is,  ha  a  jármű áll. 
Ilyenkor  a 3  írótű  fekete  kör  alakú nyomot  hagy az  írólapon. Az  írólap 24 órás beosztású  és külső  (R) 
gyűrűn egy osztás 5 percnek felel meg. 

A sebesség rögzítése az írólapon: 
Az írólapon 0125 km/óráig van beosztás a sebesség rögzítésére 20 km/órás lépésekben. 

Az üzemmód rögzítése az írólapon: 
Az egyik legfontosabb része az írólapnak a jármű üzemmódjának rögzítésére szolgáló mező. Ez szolgál a 
vezetők munkaidejének rögzítésére. A  jelzés magassága megmutatja a gépkocsivezetők munkaidő meg 
osztását. A legvastagabb jelzés (W) a vezetési időt (  ) a vékony vonal (T) a pihenő időt jelenti. A kettő 
közötti jelzés egyéb munkát jelent, a magasabb (V) a (  ) állapotot az (U) (  ) állapotot.
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FONTOS! Amennyiben  hosszabb  időre  leáll  a  járművel,  úgy  a  tevékenység  kapcsolókat  (H és E) 
kapcsolja pihenő állásr a (U) a tachográf írószerkezetének kímélése céljából. 

A megtett távolság rögzítése az írólapon: 
A legbelső gyűrű szolgál a jármű által megtett távolság rögzítésére. Egy  két csúcs közötti  vonal 5 km  
nek, vagy másképp fogalmazva azonos körön levő két csúcs 10 km es távolságnak felel meg. 

Az írólap kitöltése: 
Mielőtt az írólapot behelyezné, az írólap középső részén lévő rovatokat pontosan töltse ki a 6. számú áb 
rának megfelelően. 

a.) a gépkocsivezető neve; 
b.) a munka megkezdésének helye; 
c.) a jármű rendszáma; 
d.) az indulás dátuma; 
e.) a km óra állása induláskor; 

A munkanap befejezésekor a kitöltést be kell fejezni: 
f.) a munka befejezésének helye; 
g.)a km óra állása érkezéskor, a befejezés dátuma. 

Ha a  tachográf menetközben meghibásodna, visszaérkezésig az  írólap hátsó oldalán a  tevékenységet  re 
gisztrálni kell. Figyelem! Az írólap hátsó felén az ór a beosztás fordított!
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Az írólap hátsó oldalának középső rovatait is ki kell tölteni, ha a gépkocsivezető járművet cserél. Minden 
jármű cserénél a következőket kell kitölteni: 

a.) a jármű rendszámát; 
b.) a következő járműre átszállás időpontját; 
c.) a km óra kezdő és befejező állását; 
d.) a megtett távolságot. 

A tachográf saját tesztje: 
A  VeederRoot  tachográf  mikroprocesszorát  úgy  alakították  ki,  hogy  képes  saját  működését  tesztelni. 
Természetesen teszteli az elektronikus jeladót és kábelt is. Ehhez nem szükséges 

a.) semmilyen teszt készülék; 
b.) nem kell kiszerelni a járműből; 
c.) nem kell megbontani a plombákat; 
d.) nem kell mozogni a járművel. 

A gépkocsivezetők kötelességei: 
Működő, pontosan beállított órával közlekedni. 
Ne használjon piszkos, sérült írólapot. 
Ne távolítsa el az írólapot engedély nélkül. 
Ne hagyja az írólapot 24 óránál tovább a tachográfban. 
Az írólapnak a sebességet és a megtett utat rögzíteni kell. 
Ha elhagyja a járművet, töltse ki az írólap hátsó oldalát.
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Az írólap első oldalát pontosan töltse ki. 
Jelezze, ha járművet cserél. 
Tartsa magánál az egész heti írólapokat, ezen kívül az előző hét utolsó napjának írólapját. 

Az üzemeltető feladata: 
Biztosítsa a tachográf pontos működését. 
Biztosítson a gépkocsivezetőnek elegendő írólapot. 
Őrizze meg a használt írólapokat 12 hónapig. 
Kérésére a gépkocsivezetőnek adja ki az írólap másolatát. 
Tachográfot csak felhatalmazott javítóműhelyben szabad javítani. 
A meghibásodott tachográfot a lehető legrövidebb időn belül meg kell javítani.
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Jótállási feltételek 

A tachográfr a a beépítéstől számítva 24 hónap jótállást vállalunk. 

A jótállás nem érvényesíthető az alábbi esetekben: 

 Ha nem a 3821/1985 számú rendelet által jóváhagyott írólapot használ. 
 El nem végzett, vagy hibásan elvégzett illesztés. Ez az illesztést végző cég felelőssége. 
 Bármilyen plomba hiánya vagy sérülése. 
 A műszer szakszerűtlen használata. 
 Balesetből származó meghibásodás. 
 Illetéktelen beavatkozás a rendszerben. 
 A jármű elektromos rendszerének meghibásodása miatt bekövetkező hibák. 
Fenti okokból bekövetkező bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért felelősséget cégünk nem vállal. 

Figyelem! 
 Az  időszakos  felülvizsgálat  a beépítéstől számított  2 évenként  kötelező. A  felülvizsgálatot a beépítő 
cégnél és bármelyik szerződéses partnerünknél elvégeztetheti. 
 A készülék beépítését követő 6 év múlva kiépített állapotban újrahitelesítésre kötelezett. 
Ezt az újra minősítést a forgalmazó és a kijelölt és megfelelő engedéllyel rendelkező szerviz végezheti.
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1.sz. ábra
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2.sz. ábra 
3.sz. ábra
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4. sz. ábra  5. sz. ábra
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6. sz. ábra  7. sz. ábra 

8. sz. ábra


