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’B’ bemeneti 
csatlakozó  

’C’ bemeneti 
csatlakozó 

’A’ bemeneti 
csatlakozó 

 

„D” csatlako-
zó a program 
frissítéséhez 

A készülék megrendelhet ő az alábbi címen:  
 
 
Szelpo AutoControl Systems Kft.     
8000 Székesfehérvár, Budai út 390. 
Telefon:  (22) 500-863 
Fax:         (22) 500-862 
E-mail: szelpo@szelpo.hu  
www.szelpo.hu  
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1. Bevezetés  
1.1 Mire használhatja a tachográf programozót? 

- A jármű „W” faktorának meghatározása görgőspadon, vagy valamelyik rögzített távolság módszerrel; 

- A tachográf különféle funkcióinak, kapcsolóinak fél-automata asztali tesztelése; 

- A tachográf „K” faktorának ellenőrzése; 

- DIL kapcsolók meghatározása az érvényes „K”- faktorhoz; 

- A generátorról vett jel felhasználásával a motor fordulatszámának (PRP) ellenőrzése; 

- A pontos impulzus/motorfordulat (PPR) meghatározása; 

- Lehetővé teszi az alábbi tachográfok belső paramétereinek olvasását, ellenőrzését és programozását: 
Stoneridge VR8400/2400/SE5000, Kienzle 1319/1324/DTCO és Motometer EGK100 és Actia Smartach 

- Órateszt végrehajtása  

- Ellenőrizhetőek a belül tárolt hibakódok (DTCO) a Stoneridge VR2400/SE5000 és Kienzle 1324/DTCO, 
Motometer EGK100 és Actia Smartach tachográfoknál 

- Belső ellenőrzési funkciókat tartalmaz a programozó helyes működésének ellenőrzéséhez. 

- Lehetővé teszi a memória visszaállítását az alapértékekre 

- Lehetővé teszi az adatok olvasását és küldését az M1N1 adapterbe 
 

1.2 Milyen tachográfokhoz lehet használni a program ozót? 

A Stoneridge tachográf programozó készülék valamennyi elektronikus tachográfhoz használható. Képes adatok ki-
olvasására a kalibráláshoz, adatokat visszaolvasni a tachográf elektronikus programozásához a Stoneridge 
VR1400, 8300, 8400, 2400, SE5000, a Kienzle 1314, 1318, 1319, 1324, DTCO és a MotoMeter EGK-100 és Actia 
Smartach tachográfok esetében. A tachográf programozó használható az M1N1 adapterrel. 
 

1.3 Hogyan használja a kézikönyvet? 

Ez a kézikönyv ábrákkal és részletes leírással tájékoztatja a tachográf programozó használatáról. A programozó 
használatát lépésenként mutatja be. A kézikönyv magába foglalja a nagyobb kérdéseket, információkat. 
Könnyen megtalálja a keresett információkat az alábbi felépítés szerint. 
 
1. fejezet: Bevezetés 
 
2. fejezet: El őkészítés a használathoz  

Alap információk a használatba vételhez, az ellenőrzéshez, az akkumulátor töltéséről, a tachográf kiválasztásához a 
programozásáról. 
 
3. fejezet: Programozási funkciók 

A programok rövid leírása. Gyors kereső (1-es táblázat) 
 
4. fejezet: A funkciók leírása 

A különféle funkciók részletes leírása lépésről – lépésre 
 
5. fejezet: Tachográf programozás 

A letöltött adatok módosítás után a tachográfra történő visszatöltése. 
 

1.4 Melyik szoftver verziót támogatja ez a kezel ői kézikönyv? 

Ebben a kezelési könyvben a 3.02 változatú szoftver leírását találja. A szoftver leírását a 2.6-os fejezetben találja. A 
szoftver verzió számát a Diagnistic Menu – ROM test menüpontjában találja meg. 
A régebbi verziójú szoftverekkel ellátott programozók frissíthetőek. Erről információt a tachograf.info@szelpo.hu cí-
men kaphat. 
 
 

2 Előkészítés a bekapcsoláshoz 
 
2.1 Áramellátás 

A tachográf programozó működéséhez szükséges feszültséget egy az „A” jelű csatlakozón keresztül tölthető nikkel 
– metal hibrid akkumulátorról kapja. Az akkumulátor töltöttségét ellenőrizheti a „2.6 Függelék” -ben leírtak szerint. 
(Diagnostics Menu – Battery detect). 

A 9,6 V -os akku csomag 600mA/óra kapacitású. Az üresjárati áramfelvétel kb. 30mA, ami kb. maximum 78 mA normál 
használat közben. Az átlagos áramfelvétel kb. 45 mA. OFF állásban az áramfelvétel kb. 35 µA. Ezek alapján a teljesen 
feltöltött akkucsomag kb. 13 óra folyamatos működéshez szükséges áramot biztosít. Egy rosszul töltött akkumulátor 
esetén 7 órányi bekapcsolt állapot után újra töltést igényel. 
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2.1.1 Akku töltés 

Az akkumulátor tölthető a készülékkel szállított töltővel, (I jelű kábel az A melléklet szerint). A teljesen lemerült 
akku kb 14 óra alatt tölthető fel teljesen. Ezután a programozó kb legalább 8 órán keresztül tud működni újratöltés 
nélkül. A programozó automatikusan kikapcsol, ha 10 percen keresztül nem használják. (kivéve próbapadi teszt 
állásban) vagy ha a feszültség a kritikus szint alá csökken (8 V) 
A programozót NE csatlakoztassa folyamatosan a töltőre! Ez csökkenti az akku élettartamát. 
 
 

2.2   Csatlakozók 

A tachográf programozó 3 csatlakoztatási ponttal rendelkezik a készülék felső részén a kijelző felett. 
 
A. 6 pólusú DIN csatlakozó az akkumulátor töltéséhez, a tachográf ellenőrzéséhez, a különböző fordulatszám ellenőr-

zéshez, kalibrációkhoz, ellenőrzésekhez. 

B. 4 pólusú DIN csatlakozó a flexi kapcsoló/infra csatlakoztatására. 

C. 8 pólusú DIN csatlakozó a Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1319/1324, DTCO MotoMeter, Actia Smartach 
tachográfok programozásához, ellenőrzéséhez. 

D. RJ csatlakozó a programozó program frissítésére 

E. Smart kártya csatlakozó. 

 
 

2.3 Csatlakozó kábelek, egységek 

A különböző csatlakozó egységekkel a programozó valamennyi tachográf típushoz csatlakoztatható a kívánt funkci-
óknak megfelelően. A felhasználható csatlakozók ábrái a kézikönyv A Függelékében tekinthetők meg.  
 
 

2.4 Billenty ű funkciók 

MENU - Nyomja meg, ha vissza akar térni a főmenübe (MAIN MENU) 
 
ENTER - A beállítások kiválasztásához vagy beállítások mentéséhez 
 
←→  - Mozgás a menüpontok között, a kiválasztás ENTER –rel. 
 
SEND - A paraméterek elküldése a csatlakoztatott tachográfokra 
 
DELETE - Értékek törlésére 
 
0…9  - Számjegy billentyűk. A billentyűknek van másodlagos funkciójuk is (lásd a lent). 
  Ugyancsak alkalmasak betűk bevitelére. 
 
↑↓  - Az 1 és 4 billentyűknek van egy kiegészítő funkciója, amit a sebesség módosítására a 
  sebesség teszt alkalmával 
 
ON/OFF - A programozó be és kikapcsolásra. A készülék automatikusan kikapcsol, 
  ha 10 percig nem nyom meg semmilyen billentyűt. (Kivéve a próbapadi üzemmódot). 
   
  
Gyorsbillenty űk 
   1 – Görgőspad (Rolling Road test) 
   2 – Rögzített távolság (Fixed distance # 1 test) 
   3 – Rögzített távolság (Fixed distance # 2 test) 
   4 – Óra teszt (Clock test) 
   5 – Ford. szám impulzus teszt (RPM Pulse test) 
   6 – K faktor teszt (K-Factor test) 
   7 – Adatok kiolvasása (Read All Data) 
   8 – Adatok módosítása (Modify Data) 
   9 – Összes adat elküldése (Send All Data) 
 
 

2.5 Bekapcsolás 

A programozót az ON/OFF gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. A bekapcsolás után egy hangjelzés kíséreté-
ben a kijelzőn megjelenik a software változat száma, majd a főmenü MAIN SELECT MENU. A vízszintes nyilakkal 
tudja kiválasztani a kívánt menüpontot. 
Amennyiben először az ENTER gombot nyomja meg és csak utána kapcsolja be a programozót úgy az Enter Code: 
után írja be a 8642 számsort és ekkor megjelenik a DIAGNOSTICS MENU. Ennek a menüpontnak a leírását megta-
lálja a B Függelékben. 
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2.6 Diagnosztika menü 

A programozón belül találunk számos kiegészítő funkciót, öntesztet és alapérték állítási lehetőséget 
 

2.6.1 Diagnosztika menü  Funkció leírás 

Language Select -  
Nyelv kiválasztása 

A Stoneridge tachográf programozó néhány operációs nyelvvel rendelkezik. Lehetséges 
angol, francia, spanyol, német és svéd nyelvet választani a felkínált menüből. 
 

Set Time and date - 
Idő és dátum megadás 

Írja be a programozó által használt időt (24 órás formátumban) és a dátumot (nnhhéééé 
formátumban). 
 

Fixed Distance Length 
 

Ezzel a funkcióval beállíthatja a mérési hosszt (A programozó „Fixed-distance test haszná-
latához) 20 és 1000 m között. (Alap beállítás20 m). 
 

MKII Serial No. 
MKII sorozatszám 

Lehetővé teszi a programozó sorozatszámának a rögzítését. Ez információ az M1N1 
adapter számára. 
  

Hardware Test - 
Hardware teszt 

Ez a funkció megfelel a belső tesznek. Ezt csak a Stoneridge sza kemberei használha t-
ják. 
 

Keyboard Test - 
Billentyű teszt 

A felhasználó képes ellenőrizni a teljes billentyűzetet valamennyi gomb megnyomásával.  
 
 

Display Test - 
Kijelző teszt 

A kijelzőn egy látható rutin jelenik meg, amivel a felhasználó ellenőrizheti a kijelzőt. 
 
 

ROM Test - 
ROM teszt 

A készülék kiszámítja és ellenőrzi a ’csak olvasható memória’ –t (ROM) és megjeleníti a 
kijelzőn. Ezt csak a Stoneridge szakemberei használhatják. 
 

Battery detect - 
Akku. ellenőrzés 

Az akkumulátor megfelelő állapotának ellenőrzése. Ha Battery OK! (akkumulátor rend-
ben!) üzenet jelenik meg nyomja meg az ENTER –t. Ha nem, töltse fel az akkumulátort. 
 

Frequency Test - 
Frekvencia teszt 

Ez a teszt ellenőrzi a programozó belső órájának a működését. Ez a funkció csak a 
Stoneridge szakemberei használhatják. 
 

Set Calibration no. - 
Kalibráló állomás 
száma 
 

A beépítő állomás azonosító száma itt írható be. A tachográf képviselet adja meg.  

Bench test type - 
Asztali teszt típusa 

A teszt országok szerinti kiválasztása, átprogramozása a vevő saját beállítása szerinti 
sorrendben. Az érvényes Bench teszteket és a vevő általi beállítások részletes leírását 
lásd a B függelékben. 

 
 
 
2.6.2 Diagnosztika menü  Funkciók működése 

A belépéshez bekapcsoláskor tartsa nyomva az ENTER gombot 
folyamatosan. 
 
Hogy megakadályozzuk a véletlenszer ű belépést a Diagnoszti-
ka Menübe belépési kód szükséges. Billenty űzze be a 8642 
kódot és nyomjon ENTER-t. A ←→ megnyomásával a keresett 
funkció megjelenik a kijelz őn 

Enter PIN: 
:8642 

Language Select - Nyelv kiválasztás  - Nyomjon ENTER-t majd a 
←→ billentyűkkel válassza ki a kívánt nyelvet és nyomjon ENTER-t 
A menük ezután a kiválasztott nyelven jelennek meg a kijelzőn. 
Nyomja meg a MENU-t a Diagnosztika Menübe való visszatérés-
hez 

DIAGNOSTICS MENU 
:Language Select 
 
 
SELECT LANGUAGE 
:English              ←→ 

Set time & date - Idő és dátum beállítás – Nyomjon ENTER-t, és 
vigye be az időt a kijelzőn megjelenő formátumnak megfelelően 
 
Az idő beállítása után nyomja meg az ENTER-t, és vigye be az 
dátumot a kijelzőn megjelenő formátumnak megfelelően (ÓÓ:pp) 
 
Amikor az időt és a dátumot beállította, nyomjon ENTER-t az ada-
tok megerősítéséhez (nnHHéééé) 
 
Figyelem: az időt UTC szerint kell megadni! 

DIAGNOSTICS MENU 
:Set time & date 
 
 
Time: HH:mm 
:09:45 
 
 
Date: ddMMyyyy 
:01/07/2003 
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Fixed Dist leng - Rögzített távolságon történö mérés  – Nyomjon 
ENTER-t és adja meg a rögzített távolság hosszát 
 
Nyomjon ENTER-t és adja meg a távolságot (20 –tól 1000 m –ig) 
vigye be a távolság értékét és nyomjon ENTER-t 
 
Nyomjon MENU -t a Diagnosztika Menübe való visszatéréshez 

DIAGNOSTIC MENU 
:Fixed Dist leng 
 
Enter distance 
:20                 m 

MKII Serial No. MKII sorozatszáma  – Nyomjon ENTER-t, a soro-
zatszám megjelenítéséhez.  
 
Nyomjon meg ismételten az ENTER-t a sorozatszám megváltozta-
tásához, amennyiben szükséges. 
 
A szám megváltoztatása után ENTER ismételt megnyomásával 
elfogadtatjuk a bejegyzést. 

DIAGNOSTIC MENU 
:MKII Serial No. 
 
 
MKII Serial No. 
005022 
          

Hardware Test - Hardver Teszt  – Ez a menü csak a gyártónak 
elérhető 

DIAGNOSTICS MENU 
:Hardware test 

Keyboard Test - Billenty űzet teszt  – Nyomjon ENTER-t és nyom-
ja meg a kijelzőn megjelenő billentyűt. Ha a teszt sikeres volt, a 
kijelzőn rövid időre megjelenik a „Keyboard OK ” üzenet 

DIAGNOSTICS MENU 
:Keyboard test 

Display Test - Kijelz ő teszt  – Nyomjon ENTER-t a teszt indításá-
hoz. 
 
Az alapérték 25%, az 1 vagy a 4 billentyűvel állítható 
Nyomjon ENTER-t a teszt automatikusan lefut. 

DIAGNOSTIC MENU 
:Display Test 
 
Adjust contrast 
:25% 

ROM Test - ROM teszt – Nyomjon ENTER-t a teszt elindításához 
 
Rövid idő után egy ellenőrző szám jelenik meg. 
Nyomja meg a MENU gombot a Diagnosztika menübe való vissza-
téréshez 
Az ellen őrző szám a programozó verziószámától függ. 

DIAGNOSTIC MENU 
:ROM Test 
 
(c) 2005 Rev 2.00 
:Checksum = 4272 

Battery Detect - Akku el lenőrzés – Nyomjon ENTER-t a teszt 
elindításához 
 
Rövid idő után megjelenik az akku feszültség 
Nyomja meg a MENU gombot a Diagnosztika menübe való vissza-
téréshez 
 

DIAGNOSTIC MENU 
:Battery Detect 
 
Battery OK! 
:11.239V 

 Frequency Test - Frekvencia teszt – Csak a gyártónak DIAGNOSTIC MENU 
:Frequency Test 

Set calib no. - Kalibrációs szám megadása – Nyomjon ENTER-t 
a kalibrációs szám (plomba szám) megtekintéséhez. 
 
Ha módosítani akarja a számot, nyomjon ismét ENTER-t 
 
Ha a számot módosította, nyomja meg az ENTER-t ismét. 
Nyomja meg a MENU gombot a Diagnosztika menübe való vissza-
téréshez 
 

DIAGNOSTIC MENU 
:Set calib no. 
 
Set calib no. 
SE 1234 

Benchtest type - Bench teszt típusa  - Nyomjon ENTER-t a beállí-
tott típus megtekintéséhez 
 
Használjuk a <- -> billentyűket a megfelelő teszt kiválasztásához.  
Nyomja meg az ENTER-t a kívánt típus kiválasztásához 

DIAGNOSTIC MENU 
:Benchtest type 
 
Benchtest type 
:UK         <- -> 

 
 

2.7 A tachográf típusának kiválasztása 
Mielőtt használja a programozót ki kell választani a tachográf típusát a főmenüből. Kapcsolja be 
a programozót majd a MAIN SELECT MENU, TACHO SELECT menüpont jelentkezése után 
nyomja meg az ENTER –t. 

SELECT MENU 
: TACHO SELECT 

 

A kijelzőn a beállított tachográf típusa jelenik meg. Módosításhoz nyomja meg az ENTER gom-
bot és megjelenik a kijelzőn a nyíl ← → amivel kiválaszthatja a tachográf típusát. 
A választható tachográf típusok: Stoneridge SE5000, 8400, 8300, 1400, 2400, Kienzle 1314, 

TACHO TYPE 
: 2400 Series 

1319, 1318, 1324, DTCO 1381, MotoMeter EGK-100, vagy Actia  Smertach és M1N1 adapter. Nyomja meg az ENTER gombot a 
kiválasztott típus tárolásához. MENU gomb megnyomásával visszatérhet a Főmenübe (MAIN SELECT MENU). 
 

  
2.8 A jeladó impulzus kiválasztása (Stoneridge VR8300 /1400) 

A Stoneridge 8300/8400 típusú tachográfokhoz a jeladó típusát is ki kell választani. Ez biztosítja 
a megfelelő faktor meghatározását. 

VR1400 MAIN MENU 
:PULSER SELECT 
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A főmenüben „Pulser select” menüben nyomjon ENTER, a programozó kijelzi jeladó típust. A 
nyílbillentyűkkel ←→ válassza ki a megfelelő jeladó típust, majd nyomja meg az ENTER-t, azu-
tán a MENU gombot a főmenübe való visszatéréshez 

PULSER TYPE 
:8 Pulses/rev ←→ 

Figyelem: A 2 impulzus/fordulatú jeladót csak akkor tudja választani, ha a tachográf Stoneridge VR 2 pólusú jeladóval van szerel-
ve. A 8 impulzus/fordulatú jeladót kell minden más esetben választani, függetlenül attól, hogy a jeladó hány impulzus/fordulatú  

 
 

2.9 Jeladó kiválasztása (csak V/R 2400) 
A Stoneridge VR 2400 sorozatú tachográfokhoz a jeladó kiválasztható VR2400 

:PULSER SELECT 
 

  

Amikor a „VR2400 – PULSER SELECT” –et jelzi a kijelző, csatlakoztassa az „U” jelű kábelt a 
programozó „C” jelű csatlakozójához és a 2400 –as tachográfhoz, majd nyomjon ENTER-t. 
Használja a ←→ billentyűket a megfelelő jeladó típusú jeladó megkereséséhez, ha a meg- 

SENDER TYPE 
:Encripted ←→ 
 

felelő jeladó jelenik meg a kijelzőn, nyomjon ENTER-t. 4 típusú jeladót választhat: kódolt, 4 pólusú, 3 pólusú, és mágneses. 
Figyelem: más típusú tachográfokhoz nem alkalmazható jeladó kiválasztás. 

 
 

3 PROGRAMOZÁSI FUNKCIÓK 
 
Ez a fejezet rövid áttekintést nyújt az MKII programozó általi funkciókról, és a funkcióhoz megfelelő csatlakozó kábelekről az 
1.Táblázat szerint. Valamennyi funkció részletes leírása a 4. Fejezetben. 
 

•••• Tacho Select  (tachográf kiválasztás)–  itt állítható be a programozóhoz csatlakoztatni kívánt tachográf típusa. (lásd 7. oldal). 

•••• Pulser Select  (impulzus választás)–  Veeder – Root 8300, 1400, és Kienzle 1314) ez a funkció lehetővé teszi az impul-
zus/fordulat jel változtatását. (lásd 7. oldal). 

•••• Rolling Road Test  – (minden típusnál) ez a funkció a „W” faktor görgőspadi meghatározására szól (lásd 11. oldal) 

•••• Fixed Distance #1 Test  (rögzített távolság #1)–  (minden típusnál) ez a funkció a jármű „W” faktorának a megállapítására 
szolgál 20 m-es távolságon mérve. (lásd 11. oldal). 

•••• Fixed Distance #2 Test  (rögzített távolság #2)–  (minden típusnál) ez a funkció a jármű „W” faktorának a megállapítására 
szolgál 20 m-es távolságon külső kapcsoló segítségével. (lásd 12. oldal) 

•••• Bench Test  (asztali teszt)–  (minden típusnál) ez egy fél-automatikus funkció, ellenőrzi a tachográfot bemenő és kijövő jelek 
segítségével, melyet nyomon követhetünk a programozó kijelzőjén. (Lásd 13. oldal). 

•••• Speed Simulator Test  (sebesség szimuláció)–  ez a funkció a tachográf számára sebességjelet szimulál a sebesség elle-
nőrzéséhez, a sebességtúllépés jelzés ellenőrzéséhez, az írótű ellenőrzéséhez. (lásd 15.oldal). 

•••• RPM Pulse Test  (motor fordulat teszt)–  (Stoneridge VR2400/8400/8300, Kienzle 1318, Motometer EGK100, 4 tűs tachográf 
esetén) ez a funkció a 4. írótű által regisztrált motor fordulat jel beállítására szolgál. (lásd 15. oldal). 

•••• Clock Test  (óra teszt)–  ellenőrizhető a tachográf óraműködése. A Motometer EGK100, Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 
1324/DTCO és Actia Smertach típusnál ez a funkció automatikus,a beépített órateszttel, egyéb típusoknál (lásd16.oldal). 

•••• Tacho Control  (tachográf ellen őrzés)–  (Stoneridge VR 8400/2400 és Kienzle 1324) ez a funkció szolgál a tachográf teszte-
lésére és (vagy) alapértékre történő visszaállítására vagy a jeladó párosításra (csak 2400/1324) (lásd 17. oldal). 

•••• Identify Tacho (tachográf azonosító)  – (Stoneridge VR2400/SE5000/Kienzle1324/DTCO, Actia Smartach) – ez a funkció le-
kérdezi a  tachográfok azonosítóit a K – vonalon vagy a soros adatvonalon át és meghatározza a működtető rendszert, a 

gyártás idejét, sorozatszámát, hardware számát, szoftver számát, szoftver változatát. (lásd 18. oldal). 

• Read/erase DTCs (hibakódok törlése) (Stoneridge VR2400/SE5000/Kienzle1324/DTCO és Actia Smartach) - ezzel a funk-
cióval lehetséges a hibakódok kiolvasása és szükség szerinti törlése. (Lásd 18. oldal.) 

•••• Read all data (adat kiolvasás)/ Modify data (adat m ódosítás)/ Send all data  (Összes adat visszaküldés) (Stoneridge 
VR2400/SE5000 és Kienzle 1319/1324DTCO, EGK100 és Actia Smartach) Ezzel a funkcióval kiolvashatók a beprogramozott 
értékek, ezek az értékek változtathatók és az adatkezelés a programozóban egyszerűen végrehajtható egyetlen ütemben 
(Javasoljuk az adatokat minden módosítás után egyesével elküldeni!) (több részletért látja 5. fejezetet). 

• Program tacho (Tachográf programozás) – (Stoneridge VR8400) – ezzel a funkcióval tudunk néhány funkciót beprogra-
mozni pl. „Gyújtás bekapcsolás” rögzítés, „sebességtúllépés jelzése” (Lásd 20. oldal) 

• K-factor Test  – (Stoneridge VR8400 és Kienzle 1319, 1318, 1314 - ez a funkció az aktuális „K”  faktor értékét olvassa ki. 
(lásd 19. oldal).  

•••• DIL calculate  (DIL számítás)–  (Stoneridge VR 8400, 8300, 1400 és Kienzle 1318) - ez a funkció kiküszöböli a táblázat hasz-
nálatát (lásd 20. oldal). 

•••• Time/Date (id ő/dátum) ( Stoneridge SE5000, Kienzle DTCO, Actia Smartach) ez a funkció engedélyezi az idő/dátum és idő-
zóna állítását, kiolvasását, módosítását.  

•••• Pair/Test (Párosítás/Teszt) (Stoneridge SE5000, Kienzle DTCO) – ezzel a funkcióval lehet párosítani a jeladót és néhány 
tesztet lehet végezni a tachográfon (lásd 17. oldal) 

•••• Read all data (M1N1) (Adat olvasás M1N1)  – ezzel a funkcióval kiolvasható az M1N1 adapter beállítása. (lásd 34. oldal) 

•••• Program Adaptor (Adapter programozás – ezzel a funkcióval beállítható az M1N1 Adapter vagy önteszt-mód választható. 

 

 



  

Stoneridge Electronics Ltd. / SZELPO AutoControl Systems Kft. 
 

 

9 

 
1. sz. táblázat 

Tachográf 
funkció 

VR2400 VR8400 VR8300 K1324 K1319 K1318 K1314 Moto- 
Meter 
EGK100 

SE5000 DTCO Smar-
tach 

M1N1 
Adapter 

Rolling Road U vagy 
D 

G+J 
vagy D 

G+J 
vagy D 

W vagy 
D 

G+O+J G+J 
vagy D 

G+J 
vagy L 

N Z vagy D Z vagy D Z vagy D  

Fixed Dist #1 U vagy 
D 

G+J 
vagy D 

G+J 
vagy D 

W vagy 
D 

G+O+J G+J 
vagy D 

G+J 
vagy L 

N Z vagy D Z vagy D Z vagy D  

Fixed Dist #2 U vagy 
D 

G+J 
vagy D 

G+J 
vagy D 

W vagy 
D 

G+O+J G+J 
vagy D 

G+J 
vagy L 

N Z vagy D Z vagy D Z vagy D  

Bench Teszt C G+S+J 
vagy C 

C C vagy 
O 

G+O+J 
vagy C 

G+S+J 
vagy C 

G+T+J 
vagy L 

C+M 
vagy N 

Z Z Z  

Speed  Simulator U vagy 
C 

G+S+J 
vagy C 

C W vagy 
C 

G+O+J 
vagy C 

G+S+J 
vagy C 

G+T+J 
vagy L 

C+M 
vagy N 

Z Z Z  

RPM Pulse Test 

 

E E E W  E  N Z Z Z  

Clock Test Clock 
Tester 

Clock 
Tester 

Clock 
Tester 

W Clock 
Tester 

Clock 
Tester 

Clock 
Tester 

N Z Z Z  

Tacho Control U G+J  W vagy 
C 

   N     

Identity Tacho 

 

U   W     Z Z Z  

Read/Erase DTCs 

 

U   W     Z Z Z  

Sens All data 

 

U G+J  W P   N Z Z Z  

Modify Data 

 

U   W P   N Z Z Z  

Read All Data 

 

U   W P   N Z Z Z  

Program Tacho 

 

 G+J           

K-Factor Test 

 

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

Pair/Test  
           

        Z Z   

Time/Date 
 

        Z Z Z  

Enter PIN 
 

        Z    

Read All Data 
M1N1 

           Lásd 3. 
megjegyzés 

Program Adaptor 

 

           Lásd 3. 
megjegyzés 

 
Megjegyzés: 

(1) A Fixed distance #2 –höz szükséges Flexi kapcsoló (infra kapu) 
(2) A DIL Calculate és Tacho Select  és Pulse Select –hez nem szükséges semmilyen csatlakozás 
(3) Az M1N1 adapterrel szállított speciális kábel 

 
 
 
4 A FUNKCIÓK LEÍRÁSA 

Ez a fejezet részletezi az Mk-II programozó teszt funkciókat, a teszteléshez használható csatlakozó egységek pontos megjelölésé-
vel. 

 
4.1 Enter PIN Code (Pinkód bevitel) 

Digitális tachográf adatkiolvasáshoz, programozáshoz a tachográfnak kalibrációs módban kell lennie. A kalibrá-
ciós mód azt jelenti, hogy a tachográfba érvényes szervizkártyát kell helyezni és beírni a PIN kódot. 
 
SE 5000 tachográf esetén a PIN kód bevihető a tachográf vagy a programozó billentyűzetén keresztül. A PIN 
kód bevitele a Main Menu (Főmenü) –ben található, de a programozó kérheti a PIN kódot, ha a tachográf nincs 
kalibrációs módban. 
A billentyűkhöz tartozó karakterek listája a D függelékben található 
 
A PIN kódok bevitele hasonlóan működik mint az SMS írása. Sorozatosan nyomni a megfelelő gombot addig 
míg a kívánt karakter megjelenik. Kb. 5 mp. várakozás után a következő karakter bevihető. Az Enter megnyo-
mása után a PIN kód elfogadásra kerül. Ha túl sok karaktert írt be, használja a nyilat és törölje a karaktert. 
 
DTCO esetén csak a tachográf billentyűzetéről lehet bevinni a PIN kódot. Első lépésként meg kell adni, hogy 
hány jegyű a PIN kód. 
 
Helyezzen egy műhelykártyát a tachográfba, helyezze a csatlakozót a tachográfba illetve a programozóba. 
 
A Main menu (Főmenü) –ben válassza az ENTER PIN (PIN bevitel) opciót 
a ← és a → nyomásával, majd nyomjon ENTER -t 

SE5000 MAIN MENU 
:ENTER PIN 
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A programozó várja a PIN bevitelét. Vigye be a műhelykártya PIN kódját, 
majd nyomja meg az ENTER gombot 

Enter Code  
: 
 

 
  

4.2 W-faktor meghatározás 

Az MKII tachográf programozó képes három módon meghatározni a jármű W-faktorát Rolling Road, Fixed Distance #1 és Fixed 
Distance #2 módszerrel. Minden esetben (ford/km a 2 impulzusos jeladóknál vagy impulzus/km az egyéb jeladóknál) meghatároz-
za és kijelzi a W - faktort. 
Ez szükséges a DIL kapcsolók pontos beállításához. 
 
Választott eljárástól függő érvényes szolgáltatások. A tachográfot és a programozót vagy a jeladót kösse össze az alábbi három el-
járáshoz. 
 
2. sz. táblázat: W faktor teszt csatlakozók 
 

Tachográf típusok 
 

Csatlakozó 
betűjelzése 

 

Csatlakozási lehetőség 

Stoneridge VR2400 U vagy D Csatlakoztassa a tachográf elején lévő csatlakozóhoz vagy közvetlenül a jeladóra. 
 

Stoneridge VR8400/ 
8300 
 

G+J  
 
vagy D csak a 
8300 sorozathoz 
 

Az csatlakozó jack végét csatlakoztassa a tachográf előlapján lévő csatlakozóba, a 
másik végét a G jelű csatlakozóhoz. Csukja be a tachográfot a teszt elvégzéséhez. 

 

A G jelű kábel DIN végét csatlakoztassa a programozó A bemenetére. 

 

A J jelű krokodil csipeszt csatlakoztassa a gépjármű testpontjára, vagy a tachográf 
negatív pontjára. 

Kienzle 1314 G + J vagy csak 
L 

Ugyanaz, mint a 8400 vagy 
Az L jelű kábel DIN csatlakozóját a programozó A csatlakozójához. 
Csatlakoztassa a megfelelő fehér dugaszt a tachográf hátsó részén található csatla-
kozóba. 
Csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót közvetlenül a jeladóhoz 

Kienzle 1318 G+J vagy C Az csatlakozó jack végét csatlakoztassa a tachográf előlapján lévő csatlakozóba, a 
másik végét a G jelű csatlakozóhoz. Csukja be a tachográfot a teszt elvégzéséhez. 
A G jelű kábel DIN végét csatlakoztassa a programozó A bemenetére. 
 
A J jelű krokodil csipeszt csatlakoztassa a gépjármű testpontjára, vagy a tachográf 
negatív pontjára. 
 
Vagy a C jelű DIN kábelt csatlakoztassa a programozó A jelű bemenetére, a másik 
végét a tachográf B csatlakozójára.  

Kienzle 1319 C vagyG+O+J  
 
 

Az O jelű 8 érintkezős négyszögletű csatlakozót csatlakoztassa a tachográf előlapján 
található aljzatba, a másik végét a G jelű kábelhez. A 8 érintkezős csatlakozót úgy 
helyezze be, hogy a kis + jel felfelé nézzen. 
A DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó A bemenetébe. 
A J jelű krokodil csipeszt csatlakoztassa a gépjármű testpontjára, vagy a tachográf 
negatív pontjára. 
 
Vagy a C jelű DIN kábelt csatlakoztassa a programozó A jelű bemenetére, a másik 
végét a tachográf B csatlakozójára. 

Kienzle 1324 W A DIN csatlakozó kábel végét csatlakoztassa a programozó C bemenetére, a másik 
végét a tachográf elején lévő csatlakozóba. 
 

MotoMeter EGK-100 N Az N jelű kábel DIN végét csatlakoztassa a programozó A bemenetére. 
A másik végét a MotoMeter tachográf programozó csatlakozójához. 
 

SE5000/DTCO/ 
Smartach 

Z A DIN csatlakozót  a programozó C csatlakozója és a tachográf D alakú csatlakozója 
közé 

M1N1 Adapter 
 

M1N1 kalibráló 
készlet 

A DIN csatlakozót  a programozó C csatlakozójába, a másik végét az M1N1 adapter 
csatlakozójába  

Minden tachográf 
(Rögzített távolság #2 
teszt) 

Rugalmas kap-
csoló 

Csatlakoztassa a kapcsolót a programozó B bemenetére, a kapcsolót pedig rögzítse 
a jármű karosszériáján. 

 
Ha a megfelelő csatlakozó nem áll rendelkezésre a impulzus szám kiolvasásához, a tachográf előlapjáról, csatlakoz-
tassa a „D” jelű csatlakozót (Stoneridge VR8300/8400/ 2400/SE5000 tachográfnál), Kienzle 1319/1324/DTCO és 
Actia Smartach, a „K” jelű csatlakozót (Stoneridge VR1400 tachográfnál) vagy az „L” jelű csatlakozót (Kienzle 1314 
tachográfnál) közvetlenül a jeladóra. A tachográfot így teljesen kikerüli, de a testelés szükséges. 
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4.2.1 Rolling Road (görg őspad) 
 

Ezt az eljárást használja, ha a W faktort görgőspadon akarja kimérni. A görg őspad 50 km/órás állandó sebesség-
gel  meghajtja a padon levő kerekeket. A programozó fogja meghatározni a W faktort. 
 
Eljárás: 
Válassza a Rolling Road (Görgőspad) menü pontot a főmenüben, és kövesse a kijelzőn szereplő instrukciókat: 
1. Válassza ki a főmenüből a ROLLING ROAD menüt, nyomja meg a 0 gombot vagy a 

nyilakkal válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg az ENTER –t.  
VR2400 MAIN MENU 
:ROLLING ROAD  

  
2. Növelje a sebességet a kijelzőn látható 50 km/h sebességre a kijelzőn látottak sze-

rint, és pontosan tartsa a meghatározott értéken. 
Hold at 50 km/h  
ENTER to start 

 
3. Nyomja meg az ENTER –t és a programozó számolni kezdi az impulzusokat. A 

impulzusok hallható hangjelzések formájában is. 
Hold at 50 km/h  
Reading pulses  

 
4. 15 másodperc után a hangjelek megszűnnek és a programozó kijelzőjén megjelenik 

a W – faktor érték. A kijelzőn látható a tachográf megfelelő K – faktor és DIL kapcso- 
W=8000   K=8000 
DIL=_23_____9_ 

ló állítási értéke. A Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1319/DTCO, MotoMeter EGK100 és Actia Smartach 
tachográfok programozása során (míg ki nem kapcsoljuk) a programozó a W – faktor értéket megtartja.  
 
Megjegyzés: Abban az esetben, ha ERROR! CHECK CONNECTIONS üzenet jele-
nik meg a kijelzőn gondoskodjon a megfelelő testelésről. 

ERROR!  CHECK 
CONNECTIONS 

Egyéb esetben ellenőrizze a többi csatlakozó állapotát. 
 

 
4.2.2 Rögzített távolság #1 (Fixed Distance) 
 

Ezt az eljárást a szervizállomásokon használják, ahol rendelkezésre áll 20 méteres távolság, bár a lehetséges tá-
volság beállítás 20 tól 1000 m-ig lehetséges. A pálya kialakításánál a jármű méretét is figyelembe véve kell a két 
jelzést kialakítani a W – faktor meghatározásához. 
 
Megjegyzés: 

1. Ezt az eljárást csak a folyamatos jel előállítására lehet használni, egyenletes, nagyon lassú jármű sebesség-
gel. 

 
2. Nem alkalmazható néhány mágneses jeladókhoz. 
 
3. A Kienzle 1319 tachográf tesztelésénél a km/h skálát válassza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 1. számú rögzített távolságú módszer megbízható használatához a mért távolság kezdetének és végének pontos 
jelzésére van szükség. A teszt időtartamára a jármű karosszériára kell erősíteni egy olyan mutatót, amelynek a foka 
közel van az út felületéhez. A járművet úgy kell vezetni, hogy a mutató foka közvetlenül a mérendő távolság mindkét 
végén pontosan a feljelölés felett haladjon el. Így sokkal könnyebb a feljelölt jelek közötti távolságnak és annak a mérése 
ahol a következő impulzusjel megjelenik. 
 
A mutatónak a jármű karosszériára történő felerősítéséhez olyan helyet javaslunk, amely mereven az alvázhoz rögzített. 
(pl. a lökhárító végére, a felépítmény/kabin gyakran mozog) 
 
Válassza a FIXED DISTANCE #1 - et a főmenüből, majd kövesse az utasításokat. 

 
 

Válassza ki a főmenüből a Fixed Distance #1 menüt, nyomja meg az 1 –es gombot 
vagy használja a ←és a →nyilat és nyomja meg az ENTER gombot.  

VR8400 MAIN MENU 
:FIXED DIST  #1 

 
Álljon a 20 m –es pálya kezdő szakaszát jelölő pontra (A pont) és nyomja meg az 
ENTER gombot. 

Drive  to  point  A  
Press  <ENTER>  
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Induljon el lassan a járművel, majd mikor egy sípoló hangjelzést hall álljon meg és 
nyomja meg az ENTER –t. 

<ENTER>  when  new  
pulse received  

 
Mérje meg, hogy a jármű hány mm –t tett meg a hangjelzésig az A ponttól. Billen-
tyűzze be az adatot majd nyomja meg az ENTER –t. 

Enter  Distance  1  
:                   mm  

 
Induljon el a járművel a 20 m –es táv végén lévő B ponthoz, majd álljon meg ponto-
san a jelnél és nyomja meg az ENTER –t.  

<ENTER>  when  at  
position  B  

 
Menjen előre a járművel addig, míg újra hall egy sípoló hangjelzést. Állítsa meg a 
járművet és nyomja meg az ENTER –t. 

<ENETR>  when  new  
pulse received  

 
Mérje meg, hogy a jármű hány mm –t tett meg a hangjelzésig az B ponttól. Billen-
tyűzze be az adatot majd nyomja meg az ENTER –t.  

Enter  Distance  2  
:                   mm 

 
A kijelzőn megjelenik a W – faktor #1 értéke. Nyomja meg az ENTER –t.  End  of  run  #1  

Wfactor  =  8005  
 

Ismételje meg a 2. lépéstől a  7. lépésig a feladatot csak most a B ponttól az A pontig. 
 

A 2 – 7 lépéssorozatot kétszer kell végrehajtani az utasításoknak megfelelően. A W 
– faktor értéke a teszt végén megjelenik a kijelzőn. Az utolsó távolság megtétele 
után nyomja meg az ENTER gombot és a kijelzőn láthatóvá válik a helyes W-faktor 

W=8000   K=8000 
DIL=_23_____9_ 

érték ami a 4 távolságon mért eredmény átlaga, és a helyes K – faktor érték. 
 
Ha megfelelő a kiválasztott tachográf típusa a kijelzőn leolvasható az aktuális DIL kapcsolók állása. A Kienzle 
1319 és a MotoMeter tachográfok esetében a programozó az értékeket megtartja a tachográfok programozásá-
hoz. 
 

Megjegyzés: A legnagyobb pontosságot a négyszer (2-7) megtett távolság átlagmérése biztosítja. Inkább ezt a 
módozatot válassza, mint a 4 –szer külön – külön mért távolságot.  

 
 
 
4.2.3 Rögzített távolság #2 (Fixed Distance) 
 

Ez a módszer szintén a 20 m-es feljelölt távolságon alapszik, amely többnyire megtalálható a menetíró beépítő helyeken. 
A jármű ebben az esetben is a feljelölt nyomvonal mentén halad, de ez esetben a teljes mérést a programozó készülék 
végzi el, amely ezután automatikusan kiszámolja a „W” faktort. 
 
A mérés egyszerűsítéséhez a mért távolság mindkét végén un. flexibilis kapcsolót használunk, amely a nyomvonal 
mindkét végén találkozik a jelzővel. Ennél a módszernél nincs szükség semmilyen operátori beavatkozásra. Az egyetlen 
követelmény az, hogy a mérésnél a járművet a 20 m-es nyomvonal teljes hosszában egyenletes sebességgel (>10 km/h)  
úgy kell vezetni, hogy a Flexi- kapcsoló a nyomvonal két végén elhelyezett jelölésekkel ütközzön. 
 
 
A 2. Számú Fix Távolságú módszer el őnyei  
• Egyszerű használat. Nincs szükség manuális beavatkozásra. 
• Minden típusú jeladónál alkalmazható, azoknál is amelyek alacsony sebességnél nem adnak ki jelet. 
• Költségtakarékos megoldás, nincs szükség görgős járatópadra. 
Nagyon pontos. A mérési pontossága nagyobb mint a görgős járatópad pontossága. 
A flexi kapcsoló helyett alkalmazhat infra kaput, természetesen ekkor a végpontok nem ütközőbakok hanem infra fény-
visszaverők. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Eljárás 
  

A 2. Számú Fix Távolságú módszernél a járművet úgy kell vezetni, hogy a járműhöz rögzített flexi-kapcsoló találkoz-
zon a 20m-es nyomvonal két végén elhelyezett feljelölés ütközőivel. A pontos méréshez a flexi kapcsolót rögzítse a 
jármű azon részéhez, amely mereven csatlakozik az alvázhoz, pl. a lökhárítóhoz. 
Ideális esetben a flexi kapcsoló működtető karja függőlegesen lefelé mutat, a feljelölés ütközői pedig a talajra van-
nak helyezve. Fordított esetben a flexi kapcsoló van vízszintesen a talajhoz rögzítve amely ekkor a járművön függő-
legesen elhelyezett ütközővel ütközik. 
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A feljelölés ütközőit javasolt egy fa vagy beton blokkból kialakítani, méretük 1000x100x150 mm. Egy vasgerenda er-
re kiválóan alkalmas. A lényeg az, hogy a jelző egy jól meghatározott ponton, biztosan érintkezzen a flexi kapcsoló-
val, amely pont a mérés alatt nem mozdul el a helyéről. 
Jóllehet teljesen elfogadott módszer amikor a flexi-kapcsoló a jármű oldalára van erősítve, a jelző pedig a jármű ol-
dalára mutat, mégis némi nehézséggel járhat, hogy a flexi-kapcsoló ismételten pontosan találja el a markert. Jobb 
módszer , ha a flexi-kapcsolót a jármű elejére szereljük és az közvetlenül a marker felett halad el. 
Válassza a 2. sz. FIX Távolságú módszert a főmenüből és kövesse az utasításokat.  
 

Válassza ki a főmenüből a FIXED DIS-TANCE #2 menüpontot a 2 gomb megnyo-
másával  vagy  a  nyilak  segítségével,  majd nyomja meg az ENTER –t. 

KZ1319MAIN MENU 
:FIXED DIST #2  

 
 

Hajtson kevéssel a 20 m –es szakasz kezdetét jelző A pont elé úgy, hogy a rugal-
mas kapcsoló  pálcája  egyvonalban  legyen a jelzővel, majd nyomja meg az EN- 

Drive  to  point  A  
Press  <ENTER> 

TER gombot. 
 

Vezessen állandó sebességgel az A és B pont között. Kis hangjelzéseket hall a jel 
beolvasásakor, valamint kis négyzeteket mozgása látható. A jelző kapcsolásakor  

Drive  to  point  B  
Reading  pulses 

egy hangos jelzést hall. 
 
Néhány másodperccel a kapcsoló jelzése után a kijelzőn megjelenik a teszt ered-
ménye.  Állítsa meg a járművet, és nyomja meg az ENTER gombot. 

END  of  run  #1  
Wfactor  =  8000 

 
 

Ismételje meg a 2. és 3. lépést a B ponttól az A pontig. Drive  to  point  B  
Press  ENTER  

 
Ismételje meg a 2. és 3. lépést újra az utasításoknak megfelelően még kétszer. Az 
utolsó kapcsolójelen való áthaladás után a kijelzőn megjelenik a 

End  of  run  #4  
Wfactor = 8000  

W – faktor értéke. 
 

Nyomja meg ismét az ENTER –t és megjelenik a négy mért teszttávolság átlaga, va-
lamint a K – faktor érték. Ha megfelelő a kiválasztott tachográf típusa a kijelzőn leol- 

W=8000    K=8000 
DIL=_23_____9_ 

vasható az aktuális DIL kapcsolók állása. 
 

Megjegyzés: A legnagyobb pontosságot a négyszer megtett távolság átlagmérése biztosítja. Inkább ezt a módoza-
tot válassza mint a 4 –szer külön mért távolságot. 

 
 
 

4.3 Asztali teszt (Bench Test) 
 
A beépítés előtt és az újra illesztés előtt szükséges a tachográfok tesztelése. Az egység különböző nagyságú se-
bességtartományokat, különböző időegységeket továbbít és szétválasztja a két gépkocsivezető tevékenységét. A 
tachográf programozó szimulálja a szükséges sebességjelet, tevékenységi időket. Az ellenőrzést végző csak a te-
vékenység kapcsolókat állíthatja, illetve az időt regisztrálhatja. 

 
Csatlakozók 

Az asztali teszt során a programozó egység szimulálja a jármű sebességét és a megtett távolságot. A tachográfok és 
a csatlakozók lehetséges felhasználását az alábbi táblázat könnyíti meg.   

 
Tachográf típusok 

 
Csatlakozók 

jelzése 
Csatlakozási lehetőségek 

Stoneridge VR2400, 
VR8300 sorozatok 

C DIN csatlakozó a programozó A csatlakozójához; a csatlakozó másik 
végét a tachográf hátsó csatlakozójába. 

Stoneridge VR8400 so-
rozat 

Kienzle 1318 sorozat 

C vagy G+S+J DIN csatlakozó a programozó A csatlakozójához; a csatlakozó másik 
végét a tachográf első csatlakozójába. 

A G és S jelű kábeleket a jack csatlakozóknál illessze össze, a másik 
jack csatlakozós végét dugja a tachográf megfelelő aljzatába. A vezeték 
végét illessze a programozó A bemenetére. 

A J jelű krokodil csipeszt csatlakoztassa a gépjármű testpontjára, vagy a 
tachográf negatív pontjára. 
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Kienzle 1319 sorozat C vagy O+G+J  

 

Az O jelű 8 érintkezős négyszögletű csatlakozót csatlakoztassa a 
tachográf előlapján található aljzatba, a másik végét a G jelű kábelhez.  

A DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó A bemenetébe. 

A J jelű krokodil csipeszt csatlakoztassa a gépjármű testpontjára, vagy a 
tachográf negatív pontjára. 

Vagy a C jelű DIN kábelt csatlakoztassa a programozó A jelű bemeneté-
re, a másik végét a tachográf B csatlakozójára 

Kienzle 1314 G+T+J vagy L DIN csatlakozó a programozó A csatlakozójához; a csatlakozó megfelelő 
végeit a tachográfhoz illetve a jeladó  kábelhez. 

Vagy a G és S jelű kábeleket a jack csatlakozóknál illessze össze, a 
másik jack csatlakozós végét dugja a tachográf megfelelő aljzatába. A 
vezeték végét illessze a programozó A bemenetére. 

A J jelű krokodil csipeszt csatlakoztassa a gépjármű testpontjára, vagy a 
tachográf negatív pontjára. 

 

Kienzle 1324 O vagy C DIN csatlakozó a programozó A csatlakozójához; a csatlakozó megfelelő 
végeit a tachográfhoz illetve a jeladó  kábelhez. 

Vagy a C jelű DIN kábelt csatlakoztassa a programozó A jelű bemeneté-
re, a másik végét a tachográf hátulján lévő B csatlakozójára 

MotoMeter EGK-100 C + M jelű adap-
ter vagy N 

DIN csatlakozó a programozó C csatlakozójához; a csatlakozó megfelelő 
végét az adapteren keresztül a tachográf csatlakozójához, vagy az N 
jelű vezetéket a tachográf megfelelő csatlakozójához. 

SE5000/DTCO/ 
Smartach 

Z A DIN csatlakozót  a programozó C csatlakozója és a tachográf D alakú csatlako-
zója közé 

 
Eljárás 

Az Mk-II Tachográf programozót úgy tervezték, hogy a Bench Teszt alatt egyéb tájékoztató adatok nélkül automati-
kusan elvégezze a teszt eljárást a tachográf gépkocsiból történő kiépítése nélkül. 
 
Az angol, francia és német svéd, holland, belga vagy saját beállítású tesztek hajthatók végre. Az asztali teszt típusát 
kiválaszthatja a Diagnostics Menu-bő. Az asztali teszt használható valamennyi digitális és egyéb tachográfhoz. A 
teszt eljárást lépésről – lépésre megtalálhatja a B függelékben. 

 
 

4.4 Távolság teszt 
 

A távolság teszt funkciót használva pontosan ellenőrizheti a megtett távolságot az 1000 méternek megfelelő jel 
bevitelével. A távolságteszt speciálisan az SE5000, DTCO és Smartach tachográfokhoz.  

 
 Válassza ki a főmenüből a Distance Test menüpontot majd nyomja meg az ENTER 
–t. 

SE5000 MAIN MENU 
:DISTANCE TEST   

 
A kezdéskor a tachográf km számlálóját kiolvassa és rögzíti a programozó. Reading data  

 
 
Kiolvassa a K-faktor értékét és az aktuális beállításokat. Nyomja meg a DELETE 
gombot és billentyűzze be a megfelelő értéket, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Select K -factor  
:8000 Pul/km? 

 
 Sending data  

 
 
Szimulált 50 km/h –s sebesség impulzus bevitele 72 másodpercig.  Speed: 50 km/h  

Time: 72s  
A teszt végén a programozó a tachográfból kiolvassa és tárolja a km számláló érté-
két.  

Reading data  
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A tachográf rögzíti a teljes távolságot és pontosan megjeleníti azt (+/- 1%). Distance = 1000m  
+0% 

 
 

4.5 Sebesség szimulátor 
 

A sebesség szimulátort használva sebességjeleket vihetünk a tachográfba. Használhatjuk a sebességmutató 
pontos ellenőrzésére vagy a sebességtű pozíciójának ellenőrzésére. Az utolsó távolságmérést kijelzi, így ellenő-
rizhető a km számláló. A tachográf beépítet állapotában is hasznos a sebesség szimulátor funkció a sebesség 
és távolság ellenőrzéséhez valamint a sebességkorlátozó ellenőrzéséhez. 

 
Csatlakozás 
 

A csatlakoztatás megegyezik a Bench test csatlakoztatásával.  Impulzusokat visz be a tachográfba de csak be-
kapcsolt gyújtás esetén (csatlakozás megegyezik még a K-faktor teszt csatlakozásával). 

 
Eljárás 
 
 Válassza ki a főmenüből a Sebesség szimulátor menüpontot és kövesse lépésről-lépésre az alábbi eljárást: 
 

Válassza ki a főmenüből a SPEED SIMULATOR menüpontot majd nyomja meg az 
ENTER –t. 

VR2400 MAIN MENU 
:SPEED SIMULATOR   

 
Kiolvassa a K-faktor értékét és az aktuális beállításokat. Nyomja meg a DELETE 
gombot és billentyűzze be a programozóba a megfelelő értéket, majd nyomja meg 
az ENTER-t. A K-faktor meghatározása a 4.14 fejezetben. 

Select K -factor  
:8000 Pul/km? 

 
Írja be a szükséges sebességet, majd nyomja meg az ENTER-t. Megjegyez- 
zük, hogy valamennyi tachográfnál a beírható minimális sebességet megha-  

Enter speed  
:           km/h 

tározza a K-faktor, ami esetenként nagyobb lehet 20 km/h-nál is. Ez alatt a sebesség visszaáll 0 km/h-ra. 
A programozó most sebességjeleket küld a tachográfba. K=8000 Pul/km  

Speed=50 km/h 
 
A ↑és ↓  (7 és 4) gombokkal tudja növelni vagy csökkenteni a sebességet. K=8000 Pul/km  

Speed=51 km/h  
 

Mikor elkészült nyomja meg az ENTER –t. A készülék most kiírja a teljes megtett tá-
volságot (méterben). 

Distance=1090 m  
Press <ENTER>  

 
Nyomja meg az ENTER gombot az új sebesség beírásához vagy a MENU gombot a 
főmenühöz való visszatéréshez 

VR2400 MAIN MENU 
:SPEED SIMULATOR   

 
 
 

4.6 Fordulat/perc teszt 
 

A tachográf képes a motorfordulat rögzítésére (4 tűs tachográf vagy ESEMÉNY tachográf esetén). Ehhez szükséges 
meghatározni a motor fordulat impulzusait a tachográf számára valamennyi motorfordulaton. A fordulatszám tarto-
mányt a tachográf számára a programozó készülékkel tudja beállítani. 

 
Csatlakozók 

Tachográf típusok 
 

Csatlakozó betű-
jelzése 

Csatlakozási lehetőségek 

Stoneridge és Kienzle 4 
tűs típusok 
 

E Az E jelű kábel DIN csatlakozóját illessze a programozó készülék A 
csatlakozójába. Távolítsa el a hátsó zárófedelet a tachográfól és a C jelű 
csatlakozóba helyezze a kábel piros csatlakozóját. 
 

Kienzle 1324 W A DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C bemenetére. A csat-
lakozó vezeték másik végét a tachográf előlapján található megfelelő 
csatlakozóba. 
 

MotoMeter EGK – 100 G+ 
Q adapter + 
J krokodil csipesz 

A G jelű kábel DIN csatlakozóját illessze a programozó készülék A csat-
lakozójába. A Q jelű adapteren keresztül csatlakoztassa a tachográf 
hátsó részén található D csatlakozóba. A tachográf ne legyen az áram-
körben. 
 
A J jelű krokodil csipeszt csatlakoztassa a gépjármű testpontjára. 
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Eljárás 
Válassza ki a főmenüből az RPM PULSE TEST menüpontot és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Lépésről 
lépésre leírva megtalálja az alábbiakban  

 
Válassza ki a főmenüből a RPM PULSE TEST menüt. (gyors billentyű 5.) 

 
VR8400 MAIN MENU 
:RPM PULSE TEST  

 
 Indítsa el a motort és állítsa be a fordulatszámot 1000 fordulat/perc értékre. Hold 1000 RPM  

ENTER to start 
 
Tartsa az 1000 ford/perc értéket és nyomja meg az ENTER –t. A kijelzőn olvasható a 
Reading pulses (impulzus olvasás) üzenet. 

Hold 1000 RPM  
Reading pulses 

 
 A teszt befejezésével megjelenik a PPR érték a kijelzőn. 

 
End of RPM test  
PPR = 8.0 

 
 Nyomja meg az ENTER vagy a MENU gombot a Főmenühöz. 
 

 
4.7 Óra teszt 
 
 A Benc Test követelménye a tachográf belső órájának az ellenőrzése. Ezt két különböző módszerrel ellenőrizhetjük, 

melyek részletes leírása a következő: 
  

4.7.1 Óra teszt – Motometer, Stoneridge VR2400/SE5000 és Kien zle 1324/DTCO és Actia Smartach  
Amikor ellenőrizünk egyet a fenti típusok közül azt az alább leírtak szerint tehetjük. Nagyon fontos, ellenőrizni kell a 
2400 tachográfoknál, hogy a korong szinkronban legyen a belső órával.  
 

Csatlakozók 
Tachográf típusok 

 
Csatlakozó betű-

jelzése 
Csatlakozási lehetőségek 

Stoneridge VR2400 so-
rozat 

U A kábel DIN végét illessze a programozó C csatlakozójába, a kábel D 
alakú csatlakozóját a tachográf előlapján található csatlakozóba. 

Kienzle 1324 W A kábel DIN végét illessze a programozó C csatlakozójába, a kábel D 
alakú csatlakozóját a tachográf előlapján található csatlakozóba. 
 

MotoMeter EGK – 100 N A kábel egyik végét a programozó C scatlakozójába a másik végét a 
tachográf megfelelő csatlakozójába. 
 

SE5000/DTCO/Smartach Z A kábel DIN végét illessze a programozó C csatlakozójába, a kábel D 
alakú csatlakozóját a tachográf előlapján található csatlakozóba. 

 
Eljárás 

Válassza ki a főmenüből az CLOCK TEST  menüpontot és kövesse lépésről – lépésre a kijelzőn megjelenő utasítá-
sokat.  

 
1. Válassza ki a főmenüből a CLOCK TEST (gyors billentyű 4) menüt, használja a ←és a 

→ gombokat. Nyomja meg az ENTER –t a teszt kezdéséhez. 
EGK100 MAIN MENU 
: CLOCK TEST  

 
2. A programozó kijelzőjén megjelenik a Testing clock (óra teszt) üzenet. 
 

Testing clock  

 
3. Néhány másodperc elteltével az óra pontossága másodperc / nap pontossággal megje-

lenik a kijelzőn. 
Clock Accuracy  
+0.2s/day  

 
4. Abban az esetben ha nem kap jelet a tachográftól (okozhatja a tachográf hibás csatla-

koztatása) a programozó kijelzőjén egy hibaüzenet jelenik meg. 
ERROR!  No signal  
Press <ENTER>  

 
 
 
 

4.7.2 Óra teszt – StoneridgeVR8400/8300 sorozat és Kienzle  1314/1318/1319 
Csatlakoztatás 

Az óratesztert csatlakoztassa a programozó C jelű csatlakozójába. A tevékenység kapcsolót állítsa pihenő állásba, a 
km mutató alaphelyzetben legyen. Tartsa az adaptert a tachográf előlapjára és csúsztassa addig, míg egy kis hang-
jelzés nem érkezik. Ez a megfelelő hely. Nem szükséges az adaptert közvetlenül rátenni az előlapra, a készülék kö-
zelről is érzékeli az óramotort (csak abban az esetben, ha a tevékenység kapcsoló pihenő állásban van és a kilomé-
termutató is alaphelyzetben van, különben a tachográf meghajtó motorját tekinti az óra meghajtó motorjának). A 
tápegységtől, transzformátortól legalább 30 cm távolságra legyen az adapter. 
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Eljárás 
Válassza ki a főmenüből a CLOCK TEST menüpontot és a kijelző utasításainak megfelelően járjon el.  
 

1. Válassza ki a főmenüből a CLOCK TEST (óra teszt) menüt. Tartsa az adaptert a 
tachográf előlapján a megfelelő helyre. Nyomja meg az ENTER –t a teszt megkezdésé- 

MAIN SELECT MENU 
:CLOCK TEST  

hez. 
 

2. A kijelzőn megjelenik a Testing Clock (óra teszt) üzenet és egy hangjelzést ad. 
 

Testing clock  

  
3. Néhány másodperc elteltével az óra pontossága másodperc / nap pontossággal megje-

lenik a kijelzőn. 
Clock Accuracy  
+0.2s/day 

 
4. Abban az esetben, ha nem kap jelet a tachográftól (okozhatja a tachográf hibás csatla-

koztatása) a programozó kijelzőjén egy hibaüzenet jelenik meg. 
ERROR!  No signal  
Press <ENTER> 

 
 
 

4.8 Párosítás / Tachográf teszt  
 
Ez a menüpont lehetővé teszi a tachográf különböző ellenőrzéseit, például: kijelző teszt, LCD inverz, nyomtató teszt, 
hardver teszt, kártyaolvasó, nyomógomb teszt. Ez a menüpont teszi lehetővé a jeladó párosítását. 
Válassza ki a főmenüből a PAIR/TEST menüt, majd nyomja meg az ENTER –t . SE5000 MAIN MENU 

:PAIR/TEST  
 
Használja a ←←←← →→→→ gombokat a teszt kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER-t a 
teszt megkezdéséhez. 

PAIR/TEST 
::Display test  

A tachográfnak kalibrációs módban (vagy aktiválatlan) kell lennie. Ha a tachográf vala- 
milyen okból képtelen végrehajtani a tesztet a programozó ’Transfer FAIL’ üzenetet 
küld. 

 

 
A programozó kijelzi a teszt végrehajtását. 

 
Sending Data  
… 

  
A teszt végén a ’Data Transfer OK’ üzenet jelenik meg. 
 

Sending Data  
Data Transfer OK 

 
 

 

4.9 Tachográf ellen őrzés 
 

Ez a menüpont a Veeder – Root 8400 –as sorozatú tachográfok öntesztjét vagy a kiterjesztett tesztjét végzi el. Ezzel 
visszaállíthatja a tachográf memóriáját az alapértelmezésre. 
 
Ez használható a 2400 –as tachográf reset-jéhez, vagy a jeladó párosításához. 
A kienzle 1324 –es sorozatnál a jeladó párosításához használható 

Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-
zése 

 

Csatlakozási lehetőség 

Stoneridge VR2400-as 
sorozat 

U A 8 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatá-
ba, a kábel D alakú végét a tachográf teszt csatlakozójába. 
 

Stoneridge VR8400-as 
sorozat 

G Az 5 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó a aljzatá-
ba, csatlakoztassa a jack csatlakozót a tachográf teszt csatlakozójá-
ba. A fekete kábelt testelje le. A testeléshez használja a J jelű kroko-
dil csipeszt. 

Kienzle 1324 W A 8 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatá-
ba, a kábel D alakú végét a tachográf teszt csatlakozójába. 
 

 
Eljárás 
Válassza ki a főmenüből a TACHO CONTROL menüpontot és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. 
 
Válassza ki a főmenüből a TACHO CONTROL menüpontot, Használja a ←←←← →→→→ gom-
bokat és nyomja meg az ENTER –t. 

VR 2400 MAIN MENU 
:CONTROL MENU 

 
A kontroll menüből a nyilak segítségével válassza ki a Reset Tacho vagy a Pair 
Sender almenüt. Nyomja meg az ENTER-t az utasítás küldésére a tachográfnak.  

CONTROL MENU 
:Pair Sender  

 
A Reset Defaults választása esetében, a programozó a tachográf számára egy kikap-
csolás/bekapcsolás-t szimulál.  

CONTROL MENU 
:Reset Defaults  
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A jeladó párosítás (pair sender) esetén nyomja meg az ENTER-t és a jeladó párosítá-
sa 60 mp-en belül megtörténik. 
 

Sending Data  
:Data Transfer OK 

 Megjegyzés: Mikor megtörtént a párosítás a tachográf felismeri a jeladót, ezután a jel alkalmas a tachográf mű-
ködtetéséhez. 

 
 

4.10  Tachográf azonosítás – Stoneridge VR2400/SE5000 sorozat Kienzle 1324/DTCO és Actia Smartach 
 

Ez a funkció kiolvassa a Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO vagy az Actia Smartach tachográfokat a 
K-vonalon keresztül. A meghatározott paraméterek a rendszer gyártója, a gyártás időpontja, sorozatszám, hardver 
változat (valamennyi tachográfnál) és szoftver szám, szoftver változat és rendszer név (csak VR2400/SE5000 típu-
soknál). 
 
Csatlakozók 

Csatlakoztassa az U kábel egyik végét a programozóba, a másik végét a VR2400-as tachográf teszt csatlakozójához 
vagy csatlakoztassa az W kábel egyik végét a programozóba, a másik végét a 1324-as tachográf teszt csatlakozójá-
hoz, vagy csatlakoztassa az Z kábel egyik végét a programozóba, a másik végét az SE5000/DTCO/Smartach 
tachográf teszt csatlakozójához. 

 
Válassza ki az IDENTIFY TACHO menüpontot és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. 

A VR2400 főmenüből válassza ki a ←←←← →→→→ gombokkal ai IDENTIFY TACHO almenüt. 
Nyomja meg az ENTER –t, és a programozó kiolvassa a VR2400-as tachográfot. 
Használja a ←←←← →→→→ gombokat az adatok megtekintéséhez. 

VR 2400 MAIN MENU 
:CONTROL MENU 

 
 
 

4.11  Hibakód olvasás/Törlés – Stoneridge VR2400/SE5000  sorozat, Kienzle 1324/DTCO és Actia Smartach 
 

Ez a funkció képessé teszi a programozót a tachográfban tárolt hibakód (DTCs) kiolvasására, azokat a megjeleníteni 
és azokat törölni a tachográf memóriájából, ha szükséges. A VR2400 –as tachográf hibakód táblázatát a C fejezet-
ben találja. 
 
Csatlakozók 

Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-
zése 

 

Csatlakozási lehetőség 

Stoneridge VR2400-as 
sorozat 

U A 8 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatá-
ba, a kábel D alakú végét a tachográf teszt csatlakozójába. 
 

SE5000/ 
DTCO/Smartach 

Z A 8 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatá-
ba, a kábel D alakú végét a tachográf teszt csatlakozójába. 
 

Kienzle 1324 W A 8 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatá-
ba, a kábel D alakú végét a tachográf teszt csatlakozójába. 
 

 
Eljárás 
Válassza ki a főmenüből a Read/Erase DTCS menüpontot és lépésről – lépésre kövesse a kijelzőn megjelenő utasí-
tásokat. 
 

Válassza ki a főmenüből a READ/ERASE DTCS menüpontot, Használja a ←←←← →→→→ 
gombokat és nyomja meg az ENTER –t. 
 
Ha nincs kapcsolat egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn és a program visszalép a 
főmenübe. 

VR 2400 MAIN MENU 
:READ/ERASE DTCS 
 
TRANSFER FAILURE 

 
Ha létrejön a kapcsolat a programozó kiolvassa a hibakódokat a tachográfból és 
megjeleníti a kijelzőn.  

Reading Data  
Please Wait 

 
(2400 és 1324 tachográfok) 
Egy tipikus hibakód kijelzés 
 Használja a fel és le nyilakat (4 és 7 gombok) az összes tárolt hibakód ellenőrzésé-
hez. 
Nyomja meg a DELETE gombot az egyes hibakódok törléséhez. 

DTC=A423   Cnt=1  
14:42   10/07/2003 
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(SE5000/DTCO tachográfok) 
Egy tipikus hibakód kijelzés 
 Használja a fel és le nyilakat (4 és 7 gombok) az összes tárolt hibakód ellenőrzésé-
hez. 
Nyomja meg a DELETE gombot az egyes hibakódok törléséhez. 

002004  Cnt=1 
14:42  03/02/2005 

 
(Smartach tachográf) 
Egy tipikus hibakód kijelzés 
 Használja a fel és le nyilakat (4 és 7 gombok) az összes hibakód ellenőrzéséhez. 

DTC=A423   Cnt=1  
14:42   10/07/2003 

 
Nyomja meg a MENU gombot ha látja az üzenetet a kijelzőn. 
Nyomja meg az ENTER-t, ha törölni szeretné a tárolt hibakódokat vagy a MENU 
gombot, ha törlés nélkül szeretne visszalépni a főmenübe. 
 

Press <ENTER>  
To clear DTCs  

 
 
4.12   K-faktor teszt 

Ez a funkció lehetőséget ad a tachográf K-faktorának egyszerű meghatározására. A teszt alkalmas a Stoneridge 
VR8400, Kienzle 1314,1318 és 1319 sorozatú tachográfokhoz. Megjegyzés: a VR2400, SE5000, DTCO, 1324 és 
Smartach K-faktorát ki kell olvasni, használja a Read All Data menüpontot. 

 
 Csatlakozók 

Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-
zése 

 

Csatlakozási lehetőség 

Stoneridge VR8400-as 
sorozat, Kienzle 1318 

G+J krokodil csi-
pesz 

A G jelű kábel jack csatlakozóját helyezze a tachográf teszt csatlako-
zójába. 
A DIN csatlakozót a programozó A aljzatába. Használja a krokodil 
csipeszt a testeléshez. 
 

Kienzle 1314 G+J krokodil csi-
pesz 

A G jelű kábel jack csatlakozóját helyezze a tachográf teszt csatlako-
zójába. 
A DIN csatlakozót a programozó A aljzatába. Használja a krokodil 
csipeszt a testeléshez. 
 

Kienzle 1319 O+G+J krokodil 
csipesz 

A 4 pólusú téglalap alakú O jelű kábelt helyezze a tachográf előlap-
ján található csatlakozóba, a másik végét csatlakoztassa a G jelű 
kábelhez. A 4 pólusú csatlakozó behelyezhető fordítva is, de csak 
akkor működik helyesen, ha a kis kereszt fölfelé néz. 
A G jelű kábel DIN csatlakozóját helyezze a programozó A aljzatába. 
A testeléshez használja a krokodil csipeszt.  
 

 
Eljárás 
Válassza ki a főmenüből a K-FACTOR TEST menüpontot és lépésről – lépésre kövesse a kijelzőn megjelenő utasí-
tásokat. 
 

Válassza ki a főmenüből a K_FACTOR TEST menüpontot, Használja a ←←←← →→→→ gom-
bokat és nyomja meg az ENTER –t. 

VR 8400 MAIN MENU 
:K-FACTOR TEST 

 
Nyomja meg az ENTER-t. A programozó első üzenete a kijelzőn ’Adatküldés, vár-
jon’.  

Sending  Pulses  
Please Wait 

 
Kis idő múlva a programozó kis hangjelzés után megjeleníti a tachográf beállított K-
faktor értékét. Ha a K-faktor különbözik az előző teszttől a programozó hangjelzést 
ad és a kijelzőn látható „<>”. 

Sending  Pulses  
K = 8000 

 
Ismételje meg háromszor a MENU vagy az ENTER gomb megnyomásával. Javasolt 
a három ismétlés. Ha az eltérés jelentős (>10 impulzus/km) hibás kábelt vagy hibás 
csatlakozást jelent. Jelenthet még hibás tachográfot. 

Sending  Pulses  
K = 8000 

 
Megjegyzés: ERROR CHECK CONNECTIONS hibaüzenet megjelenése esetén el-
lenőrizze a test csatlakozást. Ellenkező esetben ellenőrizze a többi csatlakozást.  
 

ERROR! CHECK 
CONNECTIONS 
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4.13  DIL számítás 
 

Stoneridge VR8400/8300 és Kienzle 1318 tachográfok a K – faktort 10 DIL kapcsolóval lehet beállítani. Ez a szolgál-
tatás meghatározza a kapcsoló kombinációkat, ezáltal elkerülhető a kalibrációs táblázat használata. 
 
Ha a tachográf nem rendelkezik megfelelő DIL kapcsolókkal, úgy ez a menüpont érvénytelen. 

 
 Csatlakozás 
 A DIL kapcsolók beállításához nincs szükség kapcsolatra. 

 
Eljárás 
Válassza ki a főmenüből a DIL CALCULATE menüpontot és lépésről – lépésre kövesse a kijelzőn megjelenő utasí-
tásokat. 

 
Válassza ki a főmenüből a DIL CALCULATE menüpontot, használja a nyilakat és 
nyomja meg az ENTER –t. 

VR8400 MAIN MENU 
: DIL CALCULATE 
 

 
Írja be a gépjármű W – faktorát a szám gombok segítségével. Ahhoz hogy beírhas-
sa a számokat ismét nyomja meg az ENTER –t. 
Megjegyzés: A W-faktor meghatározása a 4.1 fejezetben. 

Enter W – factor  
: 

 
A pontos K – faktor leérték olvasható a kijelzőről együtt a kívánt DIL kapcsoló érté-
kekkel. 

W=5000    K=5002 
DIL=12___6_89_ 
 

 
 

4.14  Idő/dátum 
 
 Ez a funkció engedélyezi a tachográf dátum és idő beállítását, így az kívülről is állítható. Ez a teszt az SE5000, 

DTCO és Smartach tachográfok állítását teszi lehetővé. 
 

Eljárás 
Válassza ki a főmenüből a TIME/DATE menüpontot és lépésről – lépésre kövesse a kijelzőn megjelenő utasításo-
kat. 

 
Válassza ki a főmenüből a TIME/DATA menüpontot, használja a nyilakat és nyomja 
meg az ENTER –t. 

SE5000 MAIN MENU 
: TIME/DATE 
 

 
Current time (aktuális id ő) – Nyomja meg az ENTER-t majd amikor a kurzor villog 
írja be a megfelelő időt és nyomja meg az ENTER-t. 

Current time  
:10:35  
 

 
Current date (aktuális dátum)  - Nyomja meg az ENTER-t majd amikor a kurzor vil-
log írja be a megfelelő dátumot és nyomja meg az ENTER-t. 

Current date 
:19/10/2003 
 

 
Time offset (id ő eltérés)  – Nyomja meg az ENTER-t és használja a fel-le gombokat 
az idő eltérés kiválasztására +23:00 és -23:00 óra és +59 és -59 perc között. 

Time offset  
:+1:+00  

 
Nyomja meg a SEND gombot az adatok küldésére a tachográfba. Sending data  

 
 

 
 
 
 
5 Tachográf programozás 
 
A tachográfok programozásának módszere tachográf típusonként más és más. A korábbi típusú tachográfok programo-
zása a DIL kapcsolókon keresztül történt. Az új típusú tachográfok külső programozót igényelnek a beállítandó paramé-
terek részének, vagy egészének rögzítésére. 
Azok közül a típusok közül amelyek külső programozót igényelnek,  az Mk-II programozó a következőket tachográfokat 
támogatja: Stoneridge VR8400/2400/SE5000, Kienzle 1319/1324/DTCO sorozatok, Motometer EGK100 és Actia 
Smartach tachográf. 
Megjegyezés: Minden esetben, ha adatot módosított használja a programozó SEND ALL DATA menüpontját (9 –es 
gomb), hogy  az adatokat átmentse a tachográfba. 
Habár az egyes beállításokat egyenként a SEND gomb megnyomásával is átküldhetjük a tachopgráf felé (kivéve Kienzle 
1319 és EGK-100 és Smartach). 
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5.1 Stoneridge VR8400 sorozat 
 
A programozható paraméterek 
 
- Motorfordulat 
- Alapjárati motorfordulat sáv 
- Gazdaságos motorfordulat sáv 
- Gazdaságtalan motorfordulat sáv 
- Bekapcsolt gyújtás 
- Sebességtúllépés 
 
Csatlakozók 

Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-
zése 

 

Csatlakozási lehetőség 

Stoneridge VR8400-as 
sorozat 

G+J krokodil csi-
pesz 

A ’G’ jelű kábel jack csatlakozóját helyezze a tachográf teszt csatla-
kozójába. 
A DIN csatlakozót a programozó ’A’ aljzatába. Használja a krokodil 
csipeszt a testeléshez. 
 

 
 
 Eljárás a standard és a motorfordulat programozásár a 

Válassza ki a főmenüből a PROGRAM TACHO menüpontot, használja a nyilakat és 
nyomja meg az ENTER –t. 

VR8400 MAIN MENU 
: PROGRAM TACHO  

 
Pulser per Rev  (motorfordulat  impulzus ) – Nyomja meg az ENTER-t majd amikor 
a kurzor villog írja be a megfelelő értéket és nyomja meg az ENTER-t. Az alapérték 
általában 8. 

Pulser per Rev  
:8  

 
Engine Speed Recording (motor fordulat rögzítése ) – Válassza ki valamennyi 
motorfordult sávot (Low Power alapjárati, Economy gazdaságos és Poor Economy 
magas fordulat).Nyomja meg az ENTER-t majd amikor a ←←←← →→→→ megjelenik válassza 
ki a megfelelő értéket az ENTER megnyomásával. 
 
Megjegyezés: a programozó nem fogad el következetlen adatokat. Például nem le-
het felhasználni a legalacsonyabb fordulatot a gazdaságos fordulat meghatározásá-
ra. 

Low Power band  
:700 Revs/min 
 
Economy band 
:900 Revs/min 
 
Poor Economy 
:1100 Revs/min 

 
Ignition On Record  (bekapcsolt gyújtás rögzítése ) – Nyomja meg az ENTER-t és 
←←←← →→→→ jelzést látja. Használja a ←←←← →→→→gombokat az ON (be) és OFF (ki) kiválasztásá-
hoz és nyomja meg az ENTER-t. 

Ign On Record  
:OFF 

 
Overspeed (sebességtúllépés)  - Nyomja meg az ENTER-t majd amikor a kurzor 
villog írja be a megfelelő értéket és nyomja meg az ENTER-t. 

Overspeed  
:80 km/h 
 

 
Válassza a főmenüből a SEND ALL DATA (valamennyi adat küldés, gyorsbillentyű 
9) a és nyomja meg az ENTER-t. 

VR8400 MAIN MENU 
:SEND ALL DATA 
 

 
 
 
Send All Data 
 Mikor programozta a tachográfot, az értékeket beírta az összes adatot azonnal el kell küldeni a tachográfba. 
  

Válassza ki a főmenüből a SEND ALL DATA menüpontot (gyorsbillentyű 9), vagy 
használja a nyilakat és nyomja meg az ENTER –t. 

VR8400 MAIN MENU 
: SEND ALL DATA  

 
Nyomja meg az ENTER-t ha megfelelő az újra programozás vagy MENU gomb 
megnyomásával visszaléphet a főmenübe. 

Are you sure?  
ENTER to program  

 
Válassza ki a szükséges skálát és nyomja meg az ENTER-t. Választhat 125km/h, 
140km/h, 80 mph, 160km/h. 

Select the scale  
:125 km/h   ←←←← →→→→ 

 
Az adatküldés befejeztével a programozó egy hangjelzés kíséretében kiírja a ’Data 
Transfer OK’ üzenetet. 

Ign On Record  
:OFF 
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5.2 Stoneridge VR2400 sorozat 
 
A programozható paraméterek 
 
A VR2400 főmenüből válassza ki a jeladó típusát (SENDER TYPE) a PULSER SELECT  almenüből. 
 
• K-faktor • CANBus engedélyezés • D4 csatlakozó funkció 
• Km számláló  • Jármű típus • Alacsony sebesség határ 
• Motor fordulat impulzus • Kettős tengelyhajtás • K vonal sebességmérő 
• Motorfordulat rögzítés • Kettős tengelyhajtás arány   
• Fordulatszám CANBus • Sebességmérő OP faktor   
• Fordulatszám kijelzés • D6 csatlakozó funkció   
• Odo leading Os • Soros adatok   
• Sebességtúllépés villogás • Bekapcsolt gyújtás rögzítés   
• Hibakód engedélyezés • 2. vezető tevékenység automatik   
• Sebességtúllépés • 7 nap kiadás PIN   
• Aktuális idő • Alvázszám   
• Aktuális dátum • Érvényességi idő   
• Zónaidő • Vizsgálat dátuma   
• Kimeneti tengely arány • Műszerfal reset   
• 4. írótű • Analóg fordulat   
  
2400 –as csatlakoztatása 

Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-
zése 

 

Csatlakozási lehetőség 

Stoneridge VR2400-as 
sorozat 

U A 8 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatá-
ba, a kábel D alakú végét a tachográf teszt csatlakozójába. 

 
 
Eljárás 

Válassza ki a főmenüből a READ ALL DATA  menüpontot, (gyorsbillentyű 7) majd 
nyomja meg az ENTER –t. 

VR 2400 MAIN MENU 
:READ ALL DATA 

 
Válassza ki a főmenüből a MODIFY DATA  menüpontot, (gyorsbillentyű 8) majd 
nyomja meg az ENTER –t. 
Használja a ←←←← →→→→ gombokat a kívánt adatok kiválasztásához és a módosításokhoz. 

VR 2400 MAIN DATA  
:MODIFY DATA 

 
K-factor  – Nyomja meg az ENTER-t és írja be az új értéket. Nyomja meg ismét az 
ENTER-t, az elfogadáshoz. 

K-factor  
:8000 

 
Odometer reading (km száml áló)  - Nyomja meg az ENTER-t és írja be az új km 
óraállást. Vegye figyelembe, hogy az utolsóként beírt szám tizedes helyi értékű a 
100.0 km helyesen beírva 1000 

Odometer  
:0001235.0 

 
Pulses Per engine Revolution (motor fordulat impulzus ) – az ENTER-t, meg-
nyomása után a villogó kurzor helyére írja be a megállapított RPM (fordulat) értéket 
majd nyomja meg az ENTER –t. Vegye figyelembe, hogy a három utoljára beírt 
szám ezred helyi értékű, a 8.000 helyes beírása 8000. 

Pulses Per Rev  
:19.000 

 
Engine Speed Rec ording (motor fordulat rögzítése ) – Válassza ki valamennyi 
motorfordult sávot (Low Power alapjárati, Economy gazdaságos és Poor Economy 
magas fordulat).Nyomja meg az ENTER-t majd amikor a ←←←← →→→→ megjelenik válassza 
ki a megfelelő értéket az ENTER megnyomásával. 
 
Megjegyezés: a programozó nem fogad el következetlen adatokat. Például nem le-
het felhasználni a legalacsonyabb fordulatot a gazdaságos fordulat meghatározásá-
ra. 

Low Power band  
:700 Revs/min 
 
Economy band 
:900 Revs/min 
 
Poor Economy 
:1100 Revs/min 

 
CANBus  RPM (fordulatszám CANBus) –  Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a 
→→→→ gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az 
ENTER-t. 

CANBus RPM 
:Off         ←←←←→→→→ 

 
RPM display (fordulatszám kijelzés)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ 
gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az 
ENTER-t. 

RPM display  
:Off        ←←←←→→→→ 
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Odo leading 0s  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ gombokkal kivá-
laszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

Odo leading 0s  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Overspeed flash (sebességtúllépés villogtatása)  - Az ENTER megnyomása után 
a ←←←← és a →→→→ gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén 
nyomja meg az ENTER-t. 

Overspeed flash  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
DTCs enabled (hibakód engedélyezés)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a 
→→→→ gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az 
ENTER-t. 

DTCs enabled  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Overspeed (sebességtúllépés)  - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor 
helyére írja be a megállapított sebességértéket, majd nyomja meg az ENTE-t. 

Overspeed  
:100 km/h 

 
Current time (aktuális id ő) - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor helyé-
re írja be az aktuális időt, majd nyomja meg az ENTER-t. Az időt be tudja állítani a 
2400-as tachográf előlapjáról is. 

Current time  
:10.35 

 
Current date  (aktuális dátum ) - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor 
helyére írja be az aktuális dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. A dátumot be 
tudja állítani a 2400-as tachográf előlapjáról is. 

Current date  
:19/10/2000 

 
Time offset (id ő eltérés)  – Nyomja meg az ENTER-t és használja a fel-le gombokat 
az idő eltérés kiválasztására +23:00 és -23:00 óra és +59 és -59 perc között. 

Time offset  
:+1:+00  

 
Output shaft factor  – Ezen az értéken ne változtasson. O/P shaft factor  

:8.140 
 
4th Chart Trace (4. írót ű) - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ gombokkal 
kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

4th chart trace  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
CANBus enabled (CANBus engedélyezés)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← 
és a →→→→ gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja 
meg az ENTER-t. 

CANBus enabled  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Customer Type (Vev ő típus)  - Nyomja meg az ENTER-t és használja a nyilakat a 
vevő típusának kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER-t az elfogadáshoz. Vá-
laszthatók: ISO, Renault, Scania, MAN, DC, VW, DAF, Volvo busz, Volvo AH. 

Customer type  
:ISO ←←←← →→→→ 

 
Dual axle (kett ős hajtás) - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ gombokkal 
kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

Dual axle  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Dual Axle Ratio (kett ős hajtás arány)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a 
→→→→ gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az 
ENTER-t. 

Dual axl e ratio  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Speede OP factor (sebességmér ő OP faktor)  - az ENTER-t, megnyomása után a 
villogó kurzor helyére írja be az aktuális értéket, majd nyomja meg az ENTER-t.  

Speedo OP factor  
:4971 

 
D6 pin function (D6 csatlakozó funkció)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és 
a →→→→ gombokkal kiválaszthatja az OFF (ki), Revs (magas ford.szám), 
Speedometer (sebességmérő) állapotot. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

D6 pin function  
:OFF 

 
Serial comms (soros parancsok)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ 
gombokkal kiválaszthatja a Standard adat vagy Kiterjesztett adat. A végén nyomja 
meg az ENTER-t. 

Serial comms  
:Standard data        ←←←←→→→→ 

 
Ignition on Record (bekapcsolt gyújtás rögzítése)  - Az ENTER megnyomása 
után a ←←←← és a →→→→ gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén 
nyomja meg az ENTER-t. 

Ign On Record  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Crew auto duty (2. vezet ő automatikus tevékenység)  - Az ENTER megnyomása 
után a ←←←← és a →→→→ gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén 
nyomja meg az ENTER-t. 

Crew auto duty  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
VIN (alvázszám)  – Nyomja meg az ENTER-t és írja be a jármű alvázszámát. 17 ka-
raktert tud beírni. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

VIN 
:123456789ABCDEFG 
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Service delay (érvényességi id ő) - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kur-
zor helyére írja be hetekben megadva a következő kalibrálásig hátralévő időt, majd 
nyomja meg az ENTER-t. 

Service delay  
:104 weeks 

 
Install date (kalibrálás id őpontja)  - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kur-
zor helyére írja be a  kalibrálás időpontját, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Install date  
:25/09/2001 

 
Reset Heartbeat (m űszerfal jelenlét)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ 
gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az 
ENTER-t. 

Reset Heartbeat  
:Off        ←←←←→→→→ 

Megjegyzés: az ON (bekapcsolva) beállításnál a tachográf elfogadja a műszerfal jelenlétét. 
 
Analogue Revs (analóg fordulat)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ 
gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az 
ENTER-t. 

Analogue Revs  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Pin D4 Function (D4 csatlakozó funkció)  - Nyomja meg az ENTER-t és használja 
a nyilakat a Pin D4 funkciók kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER-t az elfoga-
dáshoz. Választhatók: Dynafleet, Alacsony sebesség, funkciók, Hibajelzés, korong 
csere. 

Pin D4 function  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Low Speed Limit (alacsony sebesség határ)  - az ENTER-t, megnyomása után a 
villogó kurzor helyére írja be a sebesség értéket, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Low Speed Limit  
:5 km/h 

 
Kline Speedo (sebességmérés K vonalon)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← 
és a →→→→ gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja 
meg az ENTER-t. 

Kline Speedo  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
 
Valamennyi adat küldése (Send all data) 
 

 A programozóban módosított új adatokat be kell küldeni a tachográfba a régi adatok módosításához. 
 
Válassza ki a főmenüből a SEND ALL DATA  menüpontot, (gyorsbillentyű 9) majd 
nyomja meg az ENTER –t. 

VR 2400 MAIN MENU 
:SEND ALL DATA 

  
 
5.3 Kienzle 1324 sorozat 
 
A programozható paraméterek 
 
• Km számláló • Zónaidő • Alvázszám 
• Vizsgálat dátuma • Kettős tengelyhajtás arány • CANBus típus 
• Aktuális idő • W-faktor • Érvényességi idő 
• Aktuális dátum • K-faktor • L-faktor 
 
 
1324 –es csatlakoztatása 

Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-
zése 

 

Csatlakozási lehetőség 

KZ1324 sorozat W A 8 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatá-
ba, a kábel D alakú végét a tachográf teszt csatlakozójába. 

 
Eljárás 

Válassza ki a főmenüből a READ ALL DATA  menüpontot, (gyorsbillentyű 7) majd 
nyomja meg az ENTER –t. 

KZ1324 MAIN MENU 
:READ ALL DATA 

 
Válassza ki a főmenüből a MODIFY DATA  menüpontot, (gyorsbillentyű 8) majd 
nyomja meg az ENTER –t. 
Használja a ←←←← →→→→ gombokat a kívánt adatok kiválasztásához és a módosításokhoz. 

KZ1324 MAIN DATA  
:MODIFY DATA 

 
Odomet er reading (km számláló)  - Nyomja meg az ENTER-t és írja be az új km 
óraállást. Vegye figyelembe, hogy az utolsóként beírt szám tizedes helyi értékű a 
100.0 km helyesen beírva 1000 

Odometer  
:0001235.0 

 
Install date (kalibrálás id őpontja)  - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor 
helyére írja be a  kalibrálás időpontját, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Install date  
:25/09/2001 
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Current time (aktuális id ő) - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor helyé-
re írja be az aktuális időt, majd nyomja meg az ENTER-t. Az időt be tudja állítani a 
2400-as tachográf előlapjáról is. 

Current time  
:10.35 

 
Current date  (aktuális dátum ) - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor 
helyére írja be az aktuális dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. A dátumot be 
tudja állítani a 2400-as tachográf előlapjáról is. 

Current date  
:19/10/2000 

 
Time offset (id ő eltérés)  – Nyomja meg az ENTER-t és használja a fel-le gombokat 
az idő eltérés kiválasztására +23:00 és -23:00 óra és +59 és -59 perc között. 

Time offset  
:+1:+00  

 
Outp ut shaft factor  – az ENTER megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be 
a megfelelő értéket. Vegye figyelembe, hogy az utolsó három karakter elé tizedes-
pont kerül, a 65.500 helyesen beírva 65525 

O/P shaft factor  
:65.525 

 
W-faktor  - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be az aktuá-
lis dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. 

W-factor  
:8345 

 
K-factor  – Csak olvasható, Mk-II programozóval nem módosítható K-factor  

:8000 Pul/km 
 
VIN (alvázszám)  – Nyomja meg az ENTER-t és írja be a jármű alvázszámát. 17 ka-
raktert tud beírni. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

VIN 
:123456789ABCDEFG 

 
CANBus Type (CANBus típus)  – Az ENTER megnyomása után írja be a tachográf 
megfelelő két jegyű kódoját. 00 – OFF (ki), 01 – 50ms, 02 – 10 ms vagy 03 – 20 ms. 
Nyomja meg az ENTER-t az adatok elfogadásához. 

CANBus Type  
:01 

 
Service delay (érvényességi id ő) - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kur-
zor helyére írja be hetekben megadva a következő kalibrálásig hátralévő időt, majd 
nyomja meg az ENTER-t. 

Service dela y 
:104 weeks 

 
L-factor  - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be a kerék 
kerületet miliméterben, majd nyomja meg az ENTER-t. 

L-Factor  
:3000 mm 

 
 
 
Valamennyi adat küldése (Send all data) 
 
 A programozóban módosított új adatokat be kell küldeni a tachográfba a régi adatok módosításához. 

 
Válassza ki a főmenüből a SEND ALL DATA  menüpontot, (gyorsbillentyű 9) majd 
nyomja meg az ENTER –t. 

KZ1324 MAIN MENU 
:SEND ALL DATA 

 
 
 
 
 
 
 
5.4 Kienzle 1319 sorozat 
 
A programozható paraméterek 
 
• K-faktor • Kalibráló állomás azonosító   
• Km számláló • Vizsgálat dátuma   
• Sebességtúllépés • Beépítés dátuma   
• Sebességmérő (km/h vagy mph) • Tachográf óra sebesség   
 
1319 –es csatlakoztatása 

Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-
zése 

 

Csatlakozási lehetőség 

KZ1319 sorozat P A 8 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatá-
ba, távolítsa el a tachográf előlapi plombáját. Csatlakoztassa a kábel 
megfelelő végét a tachográf előlapi csatlakozójába. 
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Eljárás 
A módosításhoz elsőként az adatokat ki kell olvasni a tachográfból. Válassza ki a 
főmenüből a READ ALL DATA  menüpontot, (gyorsbillentyű 7) majd nyomja meg az 
ENTER –t. 

KZ1319 MAIN MENU 
:READ ALL DATA 

 
Mikor a programozó jelzi az adatok elfogadását lépjen vissza a főmenübe és válasz-
sza ki a főmenüből a MODIFY DATA  menüpontot, (gyorsbillentyű 8) majd nyomja 
meg az ENTER –t. 
Használja a ←←←← →→→→ gombokat a kívánt adatok kiválasztásához és a módosításokhoz. 

KZ1319 MAIN DATA  
:MODIFY DATA 

 
K-factor  – az ENTERT ismételt megnyomása után változtathatja meg az értéket 
amit a W-faktor mérésénél kapott. A programozó megtartja a k-tényezőt amíg a 
programozót lekapcsolják vagy az k-tényezőt ismételten megváltoztatják. 

K-factor  
:8000 Pul/km 

 
Odometer reading (km számláló)  - Nyomja meg az ENTER-t és írja be az új km 
óraállást. Vegye figyelembe, hogy az utolsóként beírt szám tizedes helyi értékű a 
100.0 km helyesen beírva 1000 

Odometer  
:0001234.5 

 
Overspeed (sebességtúllépés)  - az ENTER, megnyomása után a villogó kurzor 
helyére írja be a megállapított sebességértéket, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Overspeed  
:100 km/h 

 
Speed Units (sebességmér ő) - az ENTER-t, megnyomása megjelenik a <> jelzés. 
Válassza ki a km/h vagy a mph-t. Használja a nyilakat, majd nyomja meg az EN-
TER-t. 

Speed units  
:km/h 

 
Calibration station identifier (kalibráló állomás azonosító)  - Ez egy alfanumeri-
kus kalibráló állomás azonosító. Nyomja meg az ENTER gombot, majd a villogó 
kurzor jelzi a cserélhető karaktereket. A cserélhető karaktereket a nyilakkal lehet ki-
választani. A beírás végén nyomja meg az ENTER – t.  
 
Az alapértelmezett azonosító programozható, a programozó megjegyzi. Válassza ki 
a Calib. Iden. menüpontot majd nyomja meg az ENTER –t, ekkor a kurzor villogni 
kezd, nyomja meg a DELETE gombot és írja be az új azonosítót, majd nyomja meg 
az ENTER – t. 

Calib. Ident.  
:SE #1234 

 
Calibration  Date (kalibrálás  időpontja)  - írja be a kalibrálás időpontját, majd nyom-
ja meg az ENTER-t. Pl: 25 szeptember 2001 beírva 250901 

Calibration Date  
:25/09/2001 

 
Install Date (beépítés  időpontja)  - írja be a beépítés időpontját, majd nyomja meg 
az ENTER-t. Pl: 25 szeptember 2001 beírva 250901 

Install Date 
:25/09/2001 

 
Tachograph Clock Speed (órasebesség)  - Nyomja meg az ENTER gombot, hogy 
a <> nyilak láthatóvá válnak a kijelzőn. Válassza ki segítségükkel a Normál vagy 
Fast (gyors) órasebességet. A gyors órasebesség növeli a forgási sebességet a 
teszt végrehajtásához. 
Fontos:  Gondoskodjon arról, hogy a tesztelés végén az órasebességet visszaállítsa 
a normál értékre és utána plombálja le a tachográfot. 

Clock speed  
:Normal 

 
A beírt értékeket a programozóból el kell küldeni a tachográfba. Lépjen vissza a fő-
menübe és válassza a SEND ALL DATA  (gyors billentyű 9). 

KZ1319 MAIN MENU 
:SEND ALL DATA 

 
 
 
5.5 Motometer EGK-100  

 
• K-faktor • Motorfordulat rögzítési sáv • Motorfordult impulzus 

 
EGK-100 csatlakozás 

Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-
zése 

 

Csatlakozási lehetőség 

EGK-100 N A 8 pólusú DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatá-
ba. Csatlakoztassa a kábel megfelelő végét a tachográf előlapi csat-
lakozójába. 

 
Eljárás 

Ha megfelelő a kiválasztott tachográf típusa válassza ki a főmenüből MAIN MENU a 
READ ALL DATA menüpontot. Használja a 7 –as gombot vagy a nyilakat és nyomja 
meg az ENTER-t, hogy a tachográf adatait beolvassa. 

EGK100 MAIN MENU 
:READ ALL DATA 
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Amikor a programozó kijelzi az adatbehívást térjen vissza a főmenübe és válassza 
ki a MODIFY DATA adatmódosítás menüpontot. Használja a 8 –as gombot vagy a 
nyilakat és nyomja meg az ENTER-t. 

EGK100 MAIN MENU 
:MODIFY DATA 

 
Válassza ki a cserélendő paramétereket. Nyomja meg a ← vagy a → gombokat a 
paraméterek közötti mozgáshoz. 

EGK100 MAIN MENU 
:READ ALL DATA 

 
K – faktor  – Ismét nyomja meg az ENTER gombot az aktuális érték és az új érték 
beírásához a megállapított W – faktor alapján. 

K-fact or  
:8000 

 
Pulser per engine revolution (motorfordulat impulzus ) - Nyomja meg az ENTER 
gombot az új értékekhez. A Moto-Meter tachográf érvényes értékeinek 20.0 és 30.0 
között kell lennie. Három számot kell beírni, és ha befejezte a beírást (nyomja meg 
az ENTER-t) az utolsó számjegy elé a programozó egy tizedes vesszőt ír. 

Pulser per Rev  
:20.8 

 
Engine speed recording bands (motorforulat rögzítési  sáv)  - Fordulat sávok – 
Minden esetben nyomja meg az ENTER gombot az aktuális érték megjelenítéséhez 
és az új érték beírásához. 
Megjegyezés: a programozó nem fogad el következetlen adatokat. Például nem le-
het felhasználni a legalacsonyabb fordulatot a gazdaságos fordulat meghatározásá-
ra. 

Low Power band  
:900 
 
Economy band 
:1400 
 
Poor Economy 
:1600 

 
A megfelelő adatok programozóba írása után a MENU gomb segítségével lépjen 
vissza a főmenübe MAIN MENU és a 9 –es gomb vagy a nyilak használatával vá-
lassza ki a SEND ALL DATA valamennyi adat küldése menüpontot. 

EGK100 MAIN MENU 
:SEND ALL DATA 

 
A tájékoztatás megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az ENTER gombot az adatok to-
vábbítására a tachográfba. Ha kész az adatátvitel, a programozó kijelzőjén megjele-
nik a Data Transfer OK üzenet. 

Sending Data  
Data Transfer OK 

 
Az esemény közbeni problémánál a Transfer FAILURE hibás átvitel üzenet jelenik 
meg. Ebben az esetben ellenőrizze a csatlakozókat. 

Transfer FAILURE  
 

 
 
 
5.6 SE5000 sorozat programozása 
 
A programozható paraméterek 
• K-faktor • Sebességhatár • Következő kalibrálás időpontja 
• Km számláló  • Kijelző háttérfény bemenet • Kijelző funkció 
• Aktuális idő • Motor ford.szám bemen.C3/CAN • Max. garancia 
• Aktuális dátum • Választható nyelv • Garancia érvényességi idő 
• Időeltérés • CanBus típus • Garanciális idő 
• Kimeneti jel arány • D7 csatlakozó funkció • Garanciális idő jelzés 
• CANBus engedélyezés • Soros adat kimenet • Aktiválás ideje 
• Sebesség O/P faktor • Háttérfény kiválasztás • Távletöltés aktív. státusz 
• D6 csatlakozó funkció • Kontraszt • Távletöltés kártya írás 
• Alvázszám • Háttérfény kikapcs. gyújtás lev. • Távletöltés CAN konfiguráció 
• Szerviz érvényesség • Fordulatszám faktor • Távletöltés D/L 
• Illesztés ideje • CAN lezárás • CAN aktiválás 
• Műszerfali kapcsolat • Tevékenység rögz. enged. • B3 csatlakozó szűrő 
• D4 csatlakozó funkció • Motorford. rögz. engedély. • D6 csatlakozó funkció 
• Alacsony sebességhatár • VRESD • C1 csatlakozó funkció 
• Gördülőkerület • Járműsebesség rögz. enged. • Gyújtás aktiválás csere 
• Következő kalibrálás időpontja • D5 csatlakozó funkció • W-faktor 
• Járművet regisztráló ország • CAN trip reset   
• Rendszám • Sebesség rögz. előjelző   
 
 

Stoneridge SE5000 csatlakozás 
Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-

zése 
 

Csatlakozási lehetőség 

SE5000 sorozat Z A DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatába. A kábel 
D alakú csatlakozóját a tachográf előlapi csatlakozójába. 
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Eljárás 

Válassza ki a főmenüből a READ ALL DATA  menüpontot és nyomja meg az EN-
TER-t. 

SE5000 MAIN MENU 
:READ ALL DATA 

 
A főmenüből válassza ki a MODIFY DATA  adatmódosítás menüpontot és nyomja 
meg az ENTER-t. A paraméterek kiválasztásához használja a ← vagy a → gombo-
kat. 

SE5000 MAIN MENU 
:MODIFY DATA 

 
K – faktor  – nyomja meg az ENTER gombot az új érték beírásához. Ismét nyomja 
meg az ENTER-t az érték elfogadásához. 

K-factor  
:8000 

 
Odometer r eading (km számláló)  - Nyomja meg az ENTER-t és írja be az új km 
óraállást. Vegye figyelembe, hogy az utolsóként beírt szám tizedes helyi értékű a 
100.0 km helyesen beírva 1000. 1000 km után csak fölfelé állítható. 

Odometer  
:21 055 406.0 

 
Current time (a ktuális id ő) - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor helyére 
írja be az aktuális időt, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Current time  
:10.35 

 
Current date  (aktuális dátum ) - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor he-
lyére írja be az aktuális dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Current date  
:19/10/2003 

 
Time offset (id ő eltérés)  – Nyomja meg az ENTER-t és használja a fel-le gombokat 
az idő eltérés kiválasztására +23:00 és -23:00 óra és +59 és -59 perc között. 

Time offset  
:+1:+00  

 
Output shaft factor (egy kardántengelyfordulatra es ő jeladóimpulzus) – az EN-
TER megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be az aktuális értéket majd 
nyomja meg az ENTER-t. 

O/P shaft factor  
:8.140 

 
CANBus enabled (CANBus engedélyezés)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← 
és a →→→→ gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja 
meg az ENTER-t. 

CANBus enabled  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Speedo OP factor  (Sebességkimeneti arány)  - az ENTER megnyomása után a 
villogó kurzor helyére írja be az aktuális értéket majd nyomja meg az ENTER-t. 

Speedo OP factor  
:8000 

  
D6 pin function (D6 csatlakozó funkció) - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és 
a →→→→ gombokkal kiválaszthatja az OFF (ki), Revs warning (fordulatszám figyelmez-
tetés), Speedométer (km óra meghajtás). 

D6 pin function  
:OFF 

  
VIN (alvázszám)  – Nyomja meg az ENTER-t és írja be a jármű alvázszámát. 17 ka-
raktert tud beírni. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

VIN 
:123456789ABCDEFG 

  
Service delay (érvényességi id ő) – csak olvasható. Service delay  

:104 weeks 
 
Install Date (beépíté s időpontja)  - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor 
helyére írja be az aktuális dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Install Date  
:25/09/2001 

 
Reset Heartbeat (m űszerfal jelenlét)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ 
gombokkal kiválaszthatja a ON (be) OFF (ki) állapotot. A végén nyomja meg az 
ENTER-t. 
Megjegyzés: Amikor az ON (be) állapotot választja a tachográf elfogadja a műszer-
fal jelenlétét. 

Reset Heartbeat  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
D4 pin function (D4-es kivezetés funkció)  Az ENTER megnyomása után a ←←←← és 
a →→→→ gombokkal kiválaszthatja a DTC Warning (hibajelzés), Chart Change (kártya 
csere), Dynafleet, Low Speed (alacsony sebesség) funkciók vagy OFF (ki). 

D4 pin function  
:Off        ←←←←→→→→ 

 
Low Speed Limit (alacsony sebesség határ)  az ENTER megnyomása után a vil-
logó kurzor helyére írja be az alacsony sebesség értéket, majd nyomja meg az EN-
TER-t.  

Low Speed Limit  
:5 km/h 

 
L-factor  - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be a kerék ke-
rületet miliméterben, majd nyomja meg az ENTER-t. 

L-Factor  
:1234 mm 

 
Tyre Size (gumi méret)  – Nyomja meg az ENTER-t majd írja be a gumiabroncs mé-
retét. 15 karaktert tud felhasználni. Nyomja meg az ENTER-t az adatok elfogadásá-
hoz. 

Tyre Size  
:275/90 R19 



  

Stoneridge Electronics Ltd. / SZELPO AutoControl Systems Kft. 
 

 

29

 
Next Calib Date (következ ő kalibrálás dátuma)  – az ENTER megnyomása után a 
villogó kurzor helyére írja be a megfelelő dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Next Calib Date  
:19/10/2008 

 
Vehicle Registration Nation (regisztráló ország) – Nyomja meg az ENTER-t és 
írja be a járművet regisztráló országot. Maximum 3 karaktert használhat. Nyomja 
meg az ENTER-t az adatok elfogadásához.  

Veh. Reg. Nation  
:H 

 
VRN (rend szám)  – Nyomja meg az ENTER-t és írja be a jármű rendszámát. 13 ka-
raktert tud beírni. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

VRN 
:ABC123 

 
Speed Authorised (enged élyezett sebesség)  – az ENTER megnyomása után a 
villogó kurzor helyére írja be az engedélyezett sebességet, majd nyomja meg az 
ENTER-t. Ha a beállított sebességértéket egy percnél hosszabb ideig túllépik a 
memória rögzíti. 

Speed Authorised  
:90 km/h 

 
Illu mination Input (világítás bemenet)  – Nyomja meg az ENTER-t és használja a 
← vagy a → gombokat az alábbi opciók kiválasztásához: OFF (ki), CAN ONLY 
(csak CAN), A2 ONLY (csak A2). 

Illum. Input  
:OFF 

 
Revs Input C3/CAN (fordulatszám bemenet) – Nyomja meg az ENTER-t és hasz-
nálja a ← vagy a → gombokat az alábbi opciók kiválasztásához: CAN ENABLED 
(CAN engedélyezve), C3 ENABLED (C3 engedélyezve). 

Revs Inp. C3/CAN  
:CAN ENABLED 

 
Preffered Language (nyelv  kiválasztás ) – az ENTER megnyomása után a villogó 
kurzor helyére írja be a nyelvnek megfelelő kódot, majd nyomja meg az ENTER-t.  

Pref. Language  
:hu 

 
CANBus type (CANBus típus)  az ENTER megnyomása után írja be a CANBus tí-
pusát 2 karakter hosszúságban. Az elfogadáshoz nyomja meg az ENTER-t. 

CANBus type  
:24 

 
D7 pin function (D7 csatlakozó)  Nyomja meg az ENTER-t és használja a ← vagy 
a → gombokat a DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyezés). 

D7 pin function  
:DISABLE  

 
Serial Data Out (Soros adatkimenet)  Nyomja meg az ENTER-t és használja a ← 
vagy a → gombokat a következők kiválasztásához. DISABLE (tiltás), ENABLA SRE 
(engedélyezés SRE), ENABLE 2400 (Engedélyezés 2400) 

Serial Data Out  
:ENABLE SRE 

 
Backlight Select (háttérvilágítás)  Nyomja meg az ENTER-t és használja a ← vagy 
a → gombokat a következők kiválasztásához: SZÍN1, SZÍN2, Nincs szín. 

Backlight Select  
:Colour 1 

 
Illumination Lvl (Világítás szint)  Nyomja meg az ENTER-t és írja be max. 3 karak-
ter hosszan a megfelelő szintet, majd nyomja meg az ENTER-t az elfogadáshoz. 

Illumination Lvl  
:0 

 
Illumination Off (világítás ki ) Nyomja meg az ENTER-t és írja be max. 3 karakter 
hosszan a világítás kikapcsolását, majd az elfogadáshoz nyomja meg az ENTER-t 

Illumination Off  
:255 

 
RPM Factor (fordulatszám faktor)  Nyomja meg az ENTER-t és írja be max. 5 ka-
rakter hosszan a fordulatszám faktort, majd az elfogadáshoz nyomja meg az EN-
TER-t 

RPM Factor  
:12 

 
CAN Termination (CAN kilépés)  Nyomja meg az ENTER-t és használja a ← vagy 
a → gombokat a DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyezés). 

CAN Termination  
:ENABLE  

 
Add. Event Rec. (tevékenység rögzítés)  Nyomja meg az ENTER-t és használja a 
← vagy a → gombokat a DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyezés). 

Add. Event Rec.  
:ENABLE 

 
Eng. Speed Rec. (motorfordulat rögzítés)  Nyomja meg az ENTER-t és használja 
a ← vagy a → gombokat a DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyezés). 

Eng. Speed Rec.  
:ENABLE 

 
VRESD (motorfordulat sávok) A menüponttal a rögzítendő motorfordulat sávokat 
(Rng 1-15) állíthatja be úgy, hogy maximálisan 7 karakter használhat. Az utolsó há-
rom karakter elé tizedes vessző kerül. Az 1000-es fordulatszámhoz 1000000-t kell 
beírni. A menüpont a tachográfból kinyomtatható. 

VRESD 
:Rng1=1000.000 

 
Veh. Speed Rec. (járm ű sebesség rögzítés)  Nyomja meg az ENTER-t és használ-
ja a ← vagy a → gombokat a DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyezés). 

Veh. Speed Rec.  
:ENABLE 
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VRVSD (sebességsávok)  A menüponttal a rögzítendő sebesség sávokat (Rng 1-
15) állíthatja be úgy, hogy maximálisan 3 karakter használhat. A menüpont a 
tachográfból kinyomtatható. 

VRVSD 
:Rng1=20 

 
D5 pin function (D5 funkció)  Nyomja meg az ENTER-t és használja a ← vagy a → 
gombokat a DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyezés). 

D5 pin function  
:DISABLE 

 
CAN trip reset (CAN reset)  Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ gombok-
kal kiválaszthatja ISO vagy MAN 

CAN trip reset  
:MAN 

 
Pre-Overspeed (sebességhatár jelzés) A menüpontban beállítható az az érték, 
hogy a tachográf mennyivel előbb jelezze a sebesség túllépést . Nyomja meg az 
ENTER-t és írja be max. 2 karakter hosszan a megfelelő értéket, majd az elfoga-
dáshoz nyomja meg az ENTER-t. 
 
Először az új kijelző villogni kezd majd bevitelt kér TCO1 WARNING? 
használja a ← vagy a → gombokat a DISABLE (tiltás), ENABLE (engedélyezés). 

Pre-Overspeed  
:6 
 
 
TCO1 WARNING? 
:ENABLE 
 

 
Pre-NextCalib (Újrakalibrálás)  Nyomja meg az ENTER-t és írja be max. 3 karakter 
hosszan a újra kalibrálásra figyelmeztetést, majd az elfogadáshoz nyomja meg az 
ENTER-t 

Pre-NextCalib  
:60 

 
Display Function (kijelz ő funkció)  Nyomja meg az ENTER-t és használja a ← 
vagy a → gombokat a DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyezés). 

Display Function  
:ENABLE 

 
Max.Warranty (Garanciális id ő) Ez csak olvasható paraméter. Max.Warranty  

:36 MONTHS 
 

War.Valid Time (Garancia érvényességi ideje)  Ez csak olvasható paraméter. War.Valid Time  
:00/00/0000 

 
Warranty Time (garanciális id ő) Nyomja meg az ENTER-t és írja be max. 2 karak-
ter hosszan a garanciális időt hónapokban, majd az elfogadáshoz nyomja meg az 
ENTER-t 

Warranty Time  
:30 MONTHS 

 
No. writes WT Csak olvasható paraméter No. writes WT  

:0 
  
Activati on Time  (Aktiválási idő) Csak olvasható paraméter 
(UNACTIVATED – aktiválatlan) 

Activation Time  
:UNACTIVATED 

  
RD Activ.Status (Távletöltés Aktiv.Státusz) - Csak olvasható paraméter RD Activ.Status  

:ENABLE 
  
RD Card Writing (Távletöltés kártya írás) - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és 
a →→→→ gombokkal kiválaszthatja DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyez)  

RD Card Writing  
:DISABLE 

  
RD CAN Config (Távletöltés CAN konfigurálás) - Az ENTER megnyomása után a 
←←←← és a →→→→ gombokkal kiválaszthatja DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyez) 

RD CAN Config  
:DISABLE 

 
Show Remote D/L ( ) - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ gombokkal ki-
választhatja YES (igen) vagy NO (nem). 

Show Remote D/L  
:YES 

  
CAN Wake UP (CAN aktiválás) - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ 
gombokkal kiválaszthatja Off (kikapcsolt), A-CAN only (csak A-CAN), C-CAN only 
(csak C-CAN), vagy  A-CAN and C-CAN (A-CAN és C-CAN). 

CAN Wake UP 
:A-CAN & C-CAN 

  
Filter pin B3 (B3 sz űrő) - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ gombokkal 
kiválaszthatja DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyez) 

Filter pin B3  
: DISABLE 

  
C1 pin function (C1 csatlakozó funkció)  - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és 
a →→→→ gombokkal kiválaszthatja DISABLE (tiltás) vagy ENABLE (engedélyez) 

C1 pin function  
:DISABLE 

  
Ign.Activ.Change (gy újtás aktiválás módosítás) - Csak olvasható paraméter Ign.Activ.Change  

:ENABLE 
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Def.Key On/Off (Gyújtás levétel meghatározás)  - Az ENTER megnyomása után a 
←←←← és a →→→→ gombokkal kiválaszthatja No Change (nincs váltás), Work (munka), 
Available (tevékenységek) vagy Break.Rst. (szünet, pihenő). 
 
A fel és le gombokkal választható ki az 1-es vagy a 2-es kártyanyílás az állításhoz. 

Def.Key On/Off  
S1 On=Work 

 
W-faktor - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be a megfelelő 
W-faktor értéket, majd nyomja meg az ENTER-t. 

W-factor  
:8000 

 
A megfelelő adatok programozóba írása után a MENU gomb segítségével lépjen 
vissza a főmenübe MAIN MENU és a 9 –es gomb vagy a nyilak használatával vá-
lassza ki a SEND ALL DATA valamennyi adat küldése menüpontot. (Javasoljuk az 
adatok egyenkénti elküldését a ’SEND’ gombbal!)  

SE5000 MAIN MENU 
:SEND ALL DATA 

 
A tájékoztatás megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az ENTER gombot az adatok to-
vábbítására a tachográfba. Ha kész az adatátvitel, a programozó kijelzőjén megjele-
nik a Data Transfer OK üzenet. 

Sending Data  
Data Transfer OK 

 
Az esemény közbeni problémánál a Transfer FAILURE hibás átvitel üzenet jelenik 
meg. Ebben az esetben ellenőrizze a csatlakozókat. 

Transfer FAILURE  
 

 
 
 
5.7 DTCO sorozat programozása 
 
Programozható paraméterek 
• K-faktor • Zónaidő • Gumiabroncs méret 
• Km számláló  • Kettős tengelyhajtás arány • Következő kalibrálás dátuma 
• Aktuális idő • Alvázszám • Regisztráló ország 
• Aktuális dátum • L-faktor • W-faktor 
• Rendszám • Sebességtúllépés • Beépítés dátuma 
• Motor fordulat impulzus • CANBus típus • Gyújt. levétel meghatározás 
• DIM mód •       CAN DIM mód         •       DIM mód előre beállít.  
• DIM paraméter          
 
 

DTCO csatlakozás 
Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-

zése 
 

Csatlakozási lehetőség 

DTCO sorozat Z A DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatába. A kábel 
D alakú csatlakozóját a tachográf előlapi csatlakozójába. 

 
 
Eljárás 

Válassza ki a főmenüből a READ ALL DATA  menüpontot és nyomja meg az EN-
TER-t. 

DTCO MAIN MENU 
:READ ALL DATA 

 
A főmenüből válassza ki a MODIFY DATA  adatmódosítás menüpontot és nyomja 
meg az ENTER-t. A paraméterek kiválasztásához használja a ← vagy a → gombo-
kat. 

DTCO MAIN MENU 
:MODIFY DATA 

 
K – faktor  – nyomja meg az ENTER gombot az új érték beírásához. Ismét nyomja 
meg az ENTER-t az érték elfogadásához. 

K-factor  
:8000 

 
Odometer reading (km számláló)  - Nyomja meg az ENTER-t és írja be az új km 
óraállást. Vegye figyelembe, hogy az utolsóként beírt szám tizedes helyi értékű a 
100.0 km helyesen beírva 1000. 

Odometer  
:21 055 406.0 

 
Current time (aktuális id ő) - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor helyére 
írja be az aktuális időt, majd nyomja meg az ENTER-t. Megjegyzés: az időt UTC-re 
állítsa. 

Current time  
:10.35 

 
Current date  (aktuális dátum ) - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor he-
lyére írja be az aktuális dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. Megjegyzés: az 
időt UTC-re állítsa. 

Current date  
:19/10/2003 

 
Time offset (id ő eltérés)  – Nyomja meg az ENTER-t és használja a fel-le gombokat 
az idő eltérés kiválasztására +23:00 és -23:00 óra és +59 és -59 perc között. 

Time offset  
:+1:+00  
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Output shaft factor  – Ezen az értéken ne változtasson O/P shaft factor  

:8.140 
 
VIN (alvázszám)  – Nyomja meg az ENTER-t és írja be a jármű alvázszámát. 17 ka-
raktert tud beírni. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

VIN 
:123456789ABCDEFG 

 
L-factor  - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be a kerék ke-
rületet miliméterben, majd nyomja meg az ENTER-t. 

L-Factor  
:1234 mm 

 
Tyre Size (gumi méret)  – Nyomja meg az ENTER-t majd írja be a gumiabroncs mé-
retét. 15 karaktert tud felhasználni. Nyomja meg az ENTER-t az adatok elfogadásá-
hoz. 

Tyre Size  
:295/80 R 22,5 

 
Next Calib Date (következ ő kalibrálás dátuma)  – az ENTER megnyomása után a 
villogó kurzor helyére írja be a megfelelő dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Next Calib Date  
:19/10/2005 

 
Vehicle Registration Nation (regisztráló ország) – Nyomja meg az ENTER-t és 
írja be a járművet regisztráló országot. 3 karaktert használhat. Nyomja meg az EN-
TER-t az adatok elfogadásához.  

Veh. Reg. Nation  
:H 

 
VRN (rend szám)  – Nyomja meg az ENTER-t és írja be a jármű rendszámát. 13 ka-
raktert tud beírni. A végén nyomja meg az ENTER-t. Az üres helyekre ne írjon kitöltő 
karaktereket. 

VRN 
:ABC123 

 
Speed Authorised (engedé lyezett sebesség)  – az ENTER megnyomása után a 
villogó kurzor helyére írja be az engedélyezett sebességet, majd nyomja meg az 
ENTER-t. Ha a beállított sebességértéket egy percnél hosszabb ideig túllépi a me-
mória rögzíti. 

Speed Authorised  
:90 km/h 

  
CANBu s Type (CANBus típus) - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor he-
lyére írja be a megfelelő számot (0 -99), majd nyomja meg az ENTER-t. 

CANBus Type  
:01 

 
W-faktor - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be a megfelelő 
W-faktor értéket, majd nyomja meg az ENTER-t. 

W-factor  
:8000 

 
Install Date (beépítés  időpontja)  - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor 
helyére írja be az aktuális dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Install Date  
:25/09/2001 

 
Pulser per Rev  (motorfordulat impulzus ) – Nyomja meg az ENTER-t majd amikor 
a kurzor villog írja be a megfelelő értéket és nyomja meg az ENTER-t. 

Pulser per Rev  
:4.000  

 
Default Key On/Off (gyújtás levétel meghatározás)  – Nyomja meg a fel vagy le 
gombokat az almenübe lépéshez. Nyomja meg az ENTER-t. Meg fog jelenni az ak-
tuális érték. Használja a ←←←← és a →→→→ gombokkal kiválaszthatja a változtatni kívánt 
értéket, melyet ENTER-rel megerősíthet. Az adat csak olvasható.   

Default Key On/Off  
S1 On=Available 

  
DIM MODE - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ gombokkal választhatja 
ki CAN ONLY (csak CAN) és A2 ONLY (csak A2). 

DIM MODE 
:A2 ONLY 

  
CAN DIMM MODE - Az ENTER megnyomása után a ←←←← és a →→→→ gombokkal vá-
laszthatja ki STANDARD és ALTERNATIVE. 

CAN DIMM MODE 
:STANDARD 

  
DIM-MODE PRESET – Az ENTER megnyomása után a villogó kurzor helyére beír-
ható a megfelelő adat (0-4), majd az elfogadáshoz ismételten ENTER. 

DIM-MODE PRESET 
:0 

  
DIM PARAMETERS  - Nyomja meg a fel vagy le gombokat az almenübe lépéshez. 
Nyomja meg az ENTER-t. Meg fog jelenni az aktuális érték. Írja be a megfelelő érté-
ket, melyet ENTER-rel megerősíthet.  

DIM PARAMETERS ↑↑↑↑↓↓↓↓  
:LIGHT OFF=240  

 
A megfelelő adatok programozóba írása után a MENU gomb segítségével lépjen 
vissza a főmenübe MAIN MENU és a 9 –es gomb vagy a nyilak használatával vá-
lassza ki a SEND ALL DATA valamennyi adat küldése menüpontot. 

DTCO MAIN MENU 
:SEND ALL DATA 

 
A tájékoztatás megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az ENTER gombot az adatok to-
vábbítására a tachográfba. Ha kész az adatátvitel, a programozó kijelzőjén megjele-
nik a Data Transfer OK üzenet. 

Sending Data  
Data Transfer OK 
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Az esemény közbeni problémánál a Transfer FAILURE hibás átvitel üzenet jelenik 
meg. Ebben az esetben ellenőrizze a csatlakozókat. 

Transfer FAILURE  
 

 
 
 
 
 
 
 
5.8 Smartach sorozat programozása 
 
Programozható paraméterek 
• Alvázszám • Aktuális idő • Aktuális dátum 
• Zónaidő • Km számláló  • K-faktor 
• L-faktor • W-faktor • Gumiabroncs méret 
• Következő kalibrálás dátuma • Sebességtúllépés • Regisztráló ország 
• Rendszám     
 
 

Smartach csatlakozás 
Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-

zése 
 

Csatlakozási lehetőség 

DTCO sorozat Z A DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatába. A kábel 
D alakú csatlakozóját a tachográf előlapi csatlakozójába. 

 
 
 
 
 
Eljárás 

Válassza ki a főmenüből a READ ALL DAT A menüpontot és nyomja meg az EN-
TER-t. 

S.TACH MAIN MENU 
:READ ALL DATA 

 
A főmenüből válassza ki a MODIFY DATA  adatmódosítás menüpontot és nyomja 
meg az ENTER-t. A paraméterek kiválasztásához használja a ← vagy a → gombo-
kat. 

S.TACH MAIN MENU 
:MODIFY DATA 

 
K – faktor  – nyomja meg az ENTER gombot az új érték beírásához. Ismét nyomja 
meg az ENTER-t az érték elfogadásához. 

K-factor  
:8000 

 
Odometer reading (km számláló)  - Nyomja meg az ENTER-t és írja be az új km 
óraállást. Vegye figyelembe, hogy az utolsóként beírt szám tizedes helyi értékű a 
100.0 km helyesen beírva 1000. 

Odometer  
:21 055 406.0 

 
Current time (aktuális id ő) - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor helyé-
re írja be az aktuális időt, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Current time  
:10.35 

 
Current date  (aktuális dátum ) - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor 
helyére írja be az aktuális dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Current date  
:19/10/2003 

 
Time offset (id ő eltérés)  – Nyomja meg az ENTER-t és használja a fel-le gombokat 
az idő eltérés kiválasztására +23:00 és -23:00 óra és +59 és -59 perc között. 

Time offset  
:+1:+00  

 
VIN (alvázszám)  – Nyomja meg az ENTER-t és írja be a jármű alvázszámát. 17 ka-
raktert tud beírni. A végén nyomja meg az ENTER-t. 

VIN 
:123456789ABCDEFG 

 
L-factor  - az ENTER-t, megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be a kerék 
kerületet miliméterben, majd nyomja meg az ENTER-t. 

L-Factor  
:1234 mm 

 
Tyre Size (gumi méret)  – Nyomja meg az ENTER-t majd írja be a gumiabroncs mé-
retét. 15 karaktert tud felhasználni. Nyomja meg az ENTER-t az adatok elfogadásá-
hoz. 

Tyre Size  
:1234567890ABCDE 

 
Next Calib Date (következ ő kalibrálás dátuma)  – az ENTER megnyomása után a 
villogó kurzor helyére írja be a megfelelő dátumot, majd nyomja meg az ENTER-t. 

Next Calib Date  
:19/10/2005 

 



  

Stoneridge Electronics Ltd. / SZELPO AutoControl Systems Kft. 
 

 

34

Vehicle Registration Nation (regisztráló ország) – Nyomja meg az ENTER-t és 
írja be a járművet regisztráló országot. 3 karaktert használhat. Nyomja meg az EN-
TER-t az adatok elfogadásához.  

Veh. Reg. Nation  
:H 

 
VRN (rend szám)  – Nyomja meg az ENTER-t és írja be a jármű rendszámát. 13 ka-
raktert tud beírni. A végén nyomja meg az ENTER-t. Az üres helyekre ne írjon kitöltő 
karaktereket. 

VRN 
:ABC123 

 
Speed Authorised (engedélyezett sebesség)  – az ENTER megnyomása után a 
kurzor helyére írja be az engedélyezett sebességet, majd nyomja meg az ENTER-t. 
Ha a beállított értéket egy percnél hosszabb ideig túllépi a memória rögzíti. 

Speed Authorised  
:90 km/h 

 
W-faktor - az ENTER megnyomása után a villogó kurzor helyére írja be a megfelelő 
W-faktor értéket, majd nyomja meg az ENTER-t. 

W-factor  
:8000 

 
A megfelelő adatok programozóba írása után a MENU gomb segítségével lépjen 
vissza a főmenübe MAIN MENU és a 9 –es gomb vagy a nyilak használatával vá-
lassza ki a SEND ALL DATA valamennyi adat küldése menüpontot. 

S.TACH MAIN MENU 
:SEND ALL DATA 

 
A tájékoztatás megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az ENTER gombot az adatok to-
vábbítására a tachográfba. Ha kész az adatátvitel, a programozó kijelzőjén megjele-
nik a Data Transfer OK üzenet. 

Sending Data  
Data Transfer OK 

 
Az esemény közbeni problémánál a Transfer FAILURE hibás átvitel üzenet jelenik 
meg. Ebben az esetben ellenőrizze a csatlakozókat. 

Transfer FAILURE  
 

 
 
 
5.9 M1N1 adapter programozása 
 

M1N1 csatlakozás 
Tachográf típusok Csatlakozó betűjel-

zése 
 

Csatlakozási lehetőség 

M1N1 Adapter M1N1 kalibráló 
egység 

A DIN csatlakozót csatlakoztassa a programozó C aljzatába. A kábel 
másik végét az M1N1 adapter csatlakozójába. 

 
Eljárás 

Mikor együtt használja a Tachográf Programozót az M1N1 adapterrel, van két paraméter ami programozott, a többi 
paraméter beállítását az alábbiakban olvashatja. 
 
Az eljárás az alábbiakban olvasható 

 
Válassza ki a főmenüből a READ ALL DATA  menüpontot és nyomja meg az EN-
TER-t. 
A kijelzőn megjelenik az elsőként elérhető paraméter. 
Használja a ←←←← és a →→→→ gombokkal a paraméterek megtekintéséhez. 

M1N1 MAIN MENU 
:READ ALL DATA 

  
A lehetséges paraméterek: 
Division Ratio  
 
Programming Device ID (Programozó sorozatszáma) 
 
M1N1 Serial Number (M1N1 adapter sorozatszáma) 
 
Program ID Number (Program azonosítója) 

Division Ratio  
05 
 
Prog.Device Id 
  12345678008004 
 
M1N1 Serial Num 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Program Id Num 
7040-011 Rev X 

Az adapter programozása az alábbi  
Válassza ki a főmenüből a PROGRAM ADAPTOR  menüpontot és nyomja meg az 
ENTER-t. 
Használja a ←←←← és a →→→→ gombokkal a paraméterek kiválasztásához. 

M1N1 MAIN MENU 
:PROGRAM ADAPTOR 
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SET RATIO (arány beállítás)kiszámítja jármű W-faktorát azután egy megfelelő 
arányt küld a M1N1 Adapternek. Nyomja meg az ENTER-t a beállítás elfogadásá-
hoz. 
 
A W-faktor meghatározására két lehetőség adott. A görgőspadi méréshez a YES 
(igen) kiválasztása szükséges, a NO (nem) választása esetén a Fixed Distance #2 
eljárással mérhet.  
 
ENTERT-t nyomva elfogadásra kerül a teszt típusa. Amint a mérés megtörtént, lát-
hatóvá válik a kijelzőn a W-faktor. Nyomja meg az ENTER-t, hogy az szükséges 
division ratio-t elküldje az M1N1 adapternek. 
 

PROGRAM ADAPTOR  
SET RATIO          ←←←← →→→→ 
 
ROLLING ROAD 
YES                      ←←←← →→→→ 
 
 
 
W=XXXXX Pul/km 

SET SELF TEST kiválasztása után a jellemzők bekerülnek az M1N1 adapter ön-
teszt funkciójába 

 

 
5.9 Sebességimpulzus kiolvasás a Kienzle 1314, 1318 és 1319 tachográfokból 

 
Mikor a programozót a tachográf előlap csatlakozójával használja a 1314, 1318 és 1319 –es tachográfoknál pontat-
lanságok léphet fel. Ez kihathat a jack csatlakozón végzett K-faktor teszt, Bench teszt és sebesség szimulátor funkci-
ókra. 
A magas és alacsony négyszögjel a jeladókábelen érkezik a jeladótól. Ha a bench teszt alatt a jel alacsony szinten áll 
akkor „testeli” a tachográfot, ezért a készülék inaktív lesz. Két megoldás lehetséges a megszüntetésére. Vegye le a 
jeladó csatlakozóját vagy mozogjon néhány métert a járművel. Az alábbi táblázaton néhány teszt eljárás látható: 
 

 Bench teszt K – faktor teszt Sebesség teszt 
 

Jeladó jel nélkül 
 

Igen Igen Nem 

* Jármű kis mér-
tékű mozgásával 

Nem Igen Igen 

 
* Mikor a tachográf beépített állapotában végez K-faktor tesztet vagy a sebességszimulátor tesztet mozogjon a járművel 

néhány métert, hogy a tachográfon a programozó által mutatott érték legyen látható.  
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A FÜGGELÉK -  Csatlakozó vezetékek a tachográf programo zóhoz  
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A 7780-987kábel, 7780-975 kábel, 7995-938 óra teszt er, 7955-777 flexi kapcsoló nem tartozéka a készlet nek!
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B FÜGGELÉK – Asztali teszt rutinok beállítása  
 

(a) UK asztali teszt 
 

Mielőtt végrehajtja az asztali tesztet lépjen be a diagnostic menu-be és ellenőrizze, hogy az UK Bench Test van-e kivá-
lasztva (lásd 2.6). Az asztali teszt befejezésekor végezze el az óratesztet (lásd 4.7) 
 

A főmenüből válassza ki a BENC TEST menüpontot használja a ← és → 
gombokat, majd nyomja meg az ENTER-t. 

VR2400 MAIN MENU 
:BENCH TEST 

 
Válassza ki a tachográf skála osztását (125 km/h, 140 km/h, 180 km/h, 100 
km/h, 160 km/h) használja a ← és → gombokat, majd nyomja meg az EN-
TER-t. 

Select the scale  
:125 km/h ←←←← →→→→ 

 
Állítsa be a K-faktort 8000-re vagy nyomja meg a DELETE gombot és írja be 
a megfelelő értéket. Amennyiben a kijelzőn látható beállítási eljárás más, vá-
lassza ki a megfelelő tachográf típust. Nyomja meg az ENTER-t.  

Select K -factor  
:8000 Pul/km 

 
Választhatja az automatikus vagy kézi  tevékenység váltást. 
Nyomja meg az ENTER-t az elfogadáshoz vagy használja a ← → 
gombokata cseréhez. 
Megjegyzés:  Az Auto Duty-t csak a tachográf előlapjáról használhatja. 

Auto Duty  
:Off           ←←←← →→→→ 

 
A feladat megjelenik a kijelzőn. Ellenőrizze a háttérvilágítást. Ha kész nyomja 
meg az ENTER-t. Néhány VR2400-as tachográf nem rendelkezik kijelzővel, 
ekkor ezt a feladatot hagyja ki.  

Check backlight  
illuminated 

 
A feladat megjelenik a kijelzőn. Helyezzen be tachográf korongot(kat). Ha 
kész nyomja meg az ENTER-t. 

Prepare and  
Insert chart(s) 

 
A feladat megjelenik a kijelzőn. Gkv = Aktív, 2. gkv = Aktív. Ha kész nyomja 
meg az ENTER-t. 

Driver = Activ  
Crew = Activ 

 
A sebesség 10 másodpercre maximálisan felfut a kiválasztott skálának meg-
felelően pl:125 km/h, és az időt visszaszámolja 0-ig majd ad egy hangjelzést. 

Speed: 125 km/h  
Time: 10 s 

 
10 másodpercig a sebességkijelző 0 km/h-t mutat és az időt visszaszámolja 
0-ig majd ad egy hangjelzést. 

Speed: 0 km/h  
Time: 10 s 

 
Jegyezze meg a tachográf kilométer óra állását. Erre a későbbiekben szük-
sége lesz a pontos km ellenőrzéshez. Nyomja meg az ENTER-t. 

Note odometer  
reading 

 
A sebesség felfut 40 km/h-ra 2,5 percig (150 másodperc) és a és az időt 
visszaszámolja 0-ig majd ad egy hangjelzést. Ha tovább kíván lépni az idő 
lejárta előtt nyomja meg az ENTER-t. A 2.5 perc leteltével hang jelzi a teszt 
végét. 

Speed: 40 km/h  
Time 150 s 

 
A sebesség felfut 80 km/h-ra 2,5 percig (150 másodperc) és a és az időt 
visszaszámolja 0-ig majd ad egy hangjelzést. A 2.5 perc leteltével hang jelzi 
a teszt végét. 

Speed: 80 km/h  
Time 150 s 

 
A sebesség felfut 100 km/h-ra 3 percig és a és az időt visszaszámolja 0-ig 
majd ad egy hangjelzést. A 2.5 perc leteltével hang jelzi a teszt végét. 

Speed: 100 km/h  
Time 180 s 

 
A feladat megjelenik a kijelzőn. Gkv = Aktív, 2. gkv = Aktív. Ha kész nyomja 
meg az ENTER-t. 

Driver = Activ  
Crew = Activ 

 
A készülék rögzíti 2 percig az ’aktív’ tevékenységet, visszaszámol 0-ig majd 
egy hangjelzést ad. 

Recording duty  
Time 120 s 

 
A feladat megjelenik a kijelzőn. Gkv = Rendelkezésre állás, 2. gkv = Rendel-
kezésre állás. Ha kész nyomja meg az ENTER-t. 

Driver = Passive  
Crew = Passive 

 
A készülék rögzíti 2 percig a ’rendelkezésre állás’ tevékenységet, vissza-
számol 0-ig majd egy hangjelzést ad. 

Recording duty  
Time 120 s 

 
A feladat megjelenik a kijelzőn. Gkv = pihenés, 2. gkv = pihenés. Ha kész 
nyomja meg az ENTER-t. 

Driver = Rest  
Crew = Rest 
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A készülék rögzíti 2 percig a ’pihenőt’ tevékenységet, visszaszámol 0-ig majd 
egy hangjelzést ad. 

Recording duty  
Time 120 s 

 
Hasonlítsa össze az új számláló értékét a feljegyzettel adattal. A különbség 
pontosan 10 km kell, hogy legyen. 

Check odometer  
added 10 km 

 
Ellenőrizze a korongon lévő és a kijelzőn látható időt majd nyomja meg az 
ENTER-t. 

Check clock  
to chatr time 

 
Vegye ki a két írólapot és ellenőrizze a rajzolatot (sebesség, tevékenység és 
távolság az 1 –es lapon, tevékenység a 2. lapon. Nyomja meg az ENTER-t. 

Check chart rec.  
Set K for veh. 

 
Nyomja meg az ENTER vagy a MENU gombot a főmenübe történő visszalé-
péshez. 

VR2400 MAIN MENU 
:BENCH TEST 

 
 
 
A kezelési kézikönyv még tartalmaz további, alább felsorolt teszteket. Az eredeti angol nyelvű leírás a kézikönyv B füg-
gelék (b), (c), (d), (e), (f) és (g) fejezeteiben találja.  

• Francia 
• Német 
• Svéd 
• Holland 
• Belga 
• Az Ön által írható 

 
 

Digitális tachográf asztali teszt 
A főmenüből válassza ki a BENC TEST menüpontot használja a ← és → 
gombokat, majd nyomja meg az ENTER-t.  

SE5000 MAIN MENU 
:BENCH TEST 

 
Állítsa be a K-faktort 8000-re vagy nyomja meg a DELETE gombot és írja be 
a megfelelő értéket (ez az alap beállítás). Amennyiben a kijelzőn látható be-
állítási eljárás más, válassza ki a megfelelő tachográf típust. Nyomja meg az 
ENTER-t. 

Select K -factor  
:8000 Pul/km? 

 
A sebesség felfut 40 km/h-ra. 10 másodperc után (az időt visszaszámolja 0-
ig) ad egy hangjelzést. Ha tovább kíván lépni az idő lejárta előtt nyomja meg 
az ENTER-t.  

Speed: 40 km/h  
Time 10 s 

 
A sebesség felfut 80 km/h-ra. 10 másodperc után (az időt visszaszámolja 0-
ig) ad egy hangjelzést. Ha tovább kíván lépni az idő lejárta előtt nyomja meg 
az ENTER-t.  

Speed: 80 km/h  
Time 10 s 

 
A sebesség felfut 180 km/h-ra. 60 másodperc után (az időt visszaszámolja 0-
ig) ad egy hangjelzést. Ha tovább kíván lépni az idő lejárta előtt nyomja meg 
az ENTER-t. 

Speed: 180 km/h  
Time 60 s 

 
Állítsa mindkét tevékenység kapcsolót Munkára (Work) és nyomja meg az 
ENTER gombot. 

Driver=Work  
Crew=Work 

 
A készülék 120 másodpercig rögzíti a tevékenységet (az időt visszaszámolja 
0-ig) ad egy hangjelzést.  

Recording duty  
Time: 120s 

 
Állítsa mindkét tevékenység kapcsolót Pihenőre (Rest) és nyomja meg az 
ENTER gombot. 

Driver=Rest  
Crew=Rest 

 
A készülék 120 másodpercig rögzíti a tevékenységet (az időt visszaszámolja 
0-ig) ad egy hangjelzést.  

Recording duty  
Time: 120s 

 
Állítsa mindkét tevékenység kapcsolót Rendelkezésre állásra (Passive) és 
nyomja meg az ENTER gombot. 

Driver=Passive  
Crew=Passive 

 
A készülék 120 másodpercig rögzíti a tevékenységet (az időt visszaszámolja 
0-ig) ad egy hangjelzést.  

Recording duty  
Time: 120s 
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C FÜGGELÉK VR2400 sorozatú tachográf – Hibakódok (DTC) 
 

2400 –as sorozatú tachográf hibakód táblázat (DTC) 
 

DTC 
Hiba-
kód 

Leírás  Tárol  
(I / N) 

 

Megjegyzés  Javasolt tevékenység  

A00C Belső hiba I Belső eszköz hiba Tachográf reszetelés és újra tesztelés. 

9010 LCD hiba I Előlap kommunikáció. Ellenőrizze az előlap funkcióit, (nyomó-
gombok, kijelző, stb.) 

A400 Tachográf feszültség ellátás I Feszültség megszakadás Ellenőrizze a tachográf elektromos 
csatlakozását. 

9060 Fiók hiba I Fiók zár hiba Ellenőrizze a fiók funkciókat. 

9061 Sebesség tartó hiba I Sebesség tartó motor vagy 
opto hiba. 

Ellenőrizze a korong megfelelő behelye-
zését. 
Reszetelje a tachográfor majd tesztelje 
újra. 

9062 Tevékenység tartó hiba I Tevékenység motor vagy opto 
hiba. 

Ellenőrizze a korong megfelelő behelye-
zését. 
Reszetelje a tachográfor majd tesztelje 
újra. 

9063 Cam hiba I Cam motor vagy opto hiba. Ellenőrizze a korong megfelelő behelye-
zését. 
Reszetelje a tachográfor majd tesztelje 
újra. 

9064 Korong asztal hiba I Korong asztal motor vagy opto 
hiba. 

Ellenőrizze a korong megfelelő behelye-
zését. 
Reszetelje a tachográfor majd tesztelje 
újra. 

A822 Jeladó -Tachográf 
zár/sorozatszám keveredés  

I Kódolt adathiba Tachográf és a jeladó újra párosítása  
(pair sender). Ellenőrizze a B csatlako-
zót 

A423 Jeladó – tachográf kommuni-
kációs probléma. 

I Kódolt adathiba (kódolt jeladó) 
vagy ellenőrző jel hiba (4 kive-
zetéses jeladó), vagy jeladó 
csatlakoztatási hiba. 

Ellenőrizze a tachográf beállítását – 
jeladó típus. Ha lehetséges újra párosí-
tás. Ellenőrizze a B csatlakozót. 

A411 CAN Bus kommunikációs hiba 
a vizsgáló készülékkel. 

I Kijelző jelenlét üzenetet nem 
kapta meg a vizsgáló készülék 

Ellenőrizze a vizsgálókészülék és a 
tachográf kijelzőjét. 
 

900B CAN Bus kikapcsolva I CANBus hiba. Ellenőrizze a tachográf beállítását – 
CANBus állapota és Vevő típus 
(Customer Type). Lehet, hogy nincs 
CANBus csatlakozás a járművön. 

900A CAN Bus hiba I CANBus passzív hiba mód-
ban. 

Ellenőrizze a tachográf beállítását –  
Lehet, hogy nincs CANBus csatlakozás 
a járművön. 
 

9430 V-impulzus kimeneti hiba I V-impulzus kimenet kijelzése. Kösse le az összes V-impulzus támoga-
tott berendezést. Reszetelje a 
tachográfot. Ha nincs hibakód (DTCS) 
akkor a V-impulzus meghajtó berende-
zés hibagyanús. 
 

900F Billentyűzet / nyomógomb hiba I Gomb beragadt vagy túl soká-
ig tartották benyomva. 

Ellenőrizze az összes nyomógombot a 
tachográfon. Reszetelje a tachográfot. 

A00E Kalibrációs hiba I Konfigurálást kíván Ellenőrizze a tachográf beállítását – 
installálás dátuma és elmulasztott szer-
viz. Tachográf újra tesztelése. 

A050 Korong nélküli vezetés N Sebességjel nyitott fióknál, 
korong nélküli vezetés, vagy 
betelt korong. 

Helyezzen be új írólapot és csukja be a 
fiókot. 

9051 Nincs gk. vez. korong N A fiók becsukásakor nincs gk. 
vez. korong. 

Helyezzen be gk. vez. tachográf koron-
got. 

9052 Nincs 2. gk. vez. korong N A fiók becsukásakor nincs 2. 
gk. vez korong. 

Helyezzen be 2. gk. vez. tachográf 
korongot. 
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D FÜGGELÉK Karakter térkép 
Az alábbi karakterek változatok találhatók a programozó számbillentyűihez rendelve, folyamatos nyomkodással jelenít-

hetők meg: 
0 ! ” #$%&’() 
1 *+,-./:; (üres karakter) 
2 ABCabc=>? 
3 DEFdef@[\ 
4 GHIghi]˘_ 
5 JKLjkl` 
6 MNOmno~ 
7 PQRSpqrs 
8 TUVtuv 
9 WXYZwxyz< 
 
 
E Függelék Választható nyelv kódja 
Alábbi táblázatban láthatók az Mk-II programozóval beállítható nyelv két karakterű kódjai 
 

Kód Nyelv  Kód Nyelv 
„en” Angol  „it” Olasz 
„sv” Svéd  „lv” Litván 
„fr” Francia”  „lt” Lithuanian 
„nl” Holland  „hu” Magyar 
„de” Német  „mt” Maltese(Angol) 
„es” Spanyol  „pl” Lengyel 
„cs” Cseh  „pt” Portugál 
„da” Dán  „sk” Szlovák 
„et” Észtország”  „sl” Szlovénia 
„el” Görögország  „fi” Finn 
„ga” Ír(Angol)  „no” Norvég 

   „is” Izland 
 
 
Megjegyzés: Ha érvénytelen kódot ír be, pld. „zk” a nyelv automatikusan angolra vált. 


