Verkorte Handleiding

Digitale Tachograaf
“Stoneridge”
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Uitgangspunt voor de bediening van de Digitale Tachograaf is dat alle activiteiten van
een bestuurder op de bestuurderskaart worden geregistreerd.
Rusttijden die u bij het invoeren van de bestuurderskaart in de Stoneridge Tachograaf
met de vraag “tot nu rusten met JA” moet bevestigen zijn:
•

Wekelijkse Rusttijden;

•

Dagelijkse Rusttijden;

•

Eventueel een pauze.

•

Genoten Vakantiedagen;

•

Ziektedagen;

De Stoneridge voert automatisch de tussenliggende
tijden als rust in!!!
Als u alle rustijden op uw kaart invoert heeft u voor
de vakantiedagen, ziektedagen en de
weekendrusttijden GEEN vrijedagen verklaring (attest) meer nodig
Attentie >> Als u bij de Stoneridge “overige
werkzaamheden” aan het begin,of het einde,
van uw vorige dienst wilt toevoegen, dan moet u bij
het invoeren van de bestuurderskaart, de optie
“tot nu rusten met “NEE” bevestigen.
Overige werkzaamheden die u bij het invoeren van de bestuurderskaart moet invoeren
zijn:
•
•
•
•
•

Werkzaamheden die u voor of na een dienst uitvoert en u had geen Digitale
Tachograaf tot uw beschikking;
Eventuele werktijden voor of na een diensttijd met een voertuig welke niet
tachograafplichtig was;
Helpen bij het laden en lossen;
U bestuurd zelf een luxe auto in opdracht van uw werkgever naar een voertuig;
U reist als passagier met een collega in een luxe auto naar een voertuig;

Hoofdmenu oproepen <> Bevestigen wat u wilt

Menu naar “BENEDEN”

Menu naar “BOVEN”

Terug naar startbegin
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Alleen in de SE5000 Exact “Duo”

Alleen in de SE5000 Exact “Duo”
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Alleen in de SE5000 Exact “Duo”

Aantal dagen tot de uitlezing v/d Bestuurderskaart Ch 1

Aantal dagen tot de uitlezing v/d Tachograaf

Aantal dagen tot de uitlezing v/d Bestuurderskaart Ch. 2

Aantal dagen tot kalibreren v/d Tachograaf

Aangegeven werkzaamheden

Tijd voordat er een rustperiode moet beginnen

Geeft aan hoelang de rusttijd moet duren

Ononderbroken rijtijd <> Ch. 1

Totale rijtijd van week 1

Totale dagelijkse rijtijd

Totale rijtijd van week 1 & 2

Noot:
Het menu

“Info”is alleen beschikbaar bij een stilstaand voertuig
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Geeft v/d “Bestuurderskaart “ op
de gekozen datum (UTC TIJD) de
werkzaamheden weer

Geeft v/h “Voertuig“ op de gekozen
datum (UTC TIJD) de
werkzaamheden weer.
Kan gebruikt worden bij verlies v/d
Bestuurderskaart

Geeft een overzicht van alle
waarschuwingen en storingen die
op de “Bestuurderskaart” staan.

Geeft een overzicht van alle
waarschuwingen en storingen die in
de “voertuig module” staan.

Overzicht van: Snelheidsinstellingen
Bandenmaat - Kalibratiegegevens
Tijdscorrecties

Alle Snelheidsoverschrijdingen:
Gemaakt met “het voertuig” per
chauffeur te zien. (365 dagen)

Alle rijsnelheid:
Kan per dag per chauffeur vanaf het
voertuig gecontroleerd worden!!!!

Alle Toerentallen:
Kan per dag per chauffeur vanaf het
voertuig gecontroleerd worden!!!!

Status D1/D2:
Kan per bedrijf verschillen.
(b.v. PTO aansluiting evt.
laadklep)

Handmatig noteren van werktijden:
Kan gebruikt worden bij verlies v/d
Bestuurderskaart!

Geeft v/d “Bestuurderskaart “ op
de gekozen datum (LOKALE TIJD) de
werkzaamheden weer

Geeft v/h “Voertuig“ op de
gekozen datum (LOKALE TIJD) de
werkzaamheden weer.
Kan gebruikt worden bij verlies v/d
Bestuurderskaart
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Out of Scope > betekenis is letterlijk > uit registratie zetten!
•
•
•
•
•
•

Mag alleen op eigen terrein gebruikt worden.
Wordt vaak gebruikt voor het laden, lossen van
voertuigen
Proefrit (monteur) mag niet meer dan 50 km
bedragen
Goede registratie (per kenteken) wanneer er in Out of
Scope op eigen terrein wordt gereden.
In principe moet u altijd een bewijs dat er in Out of
Scope is gereden bij u hebben!!!!
Mag alleen zonder Bestuurderskaart gebruikt worden;

Voorwaarden Boot / Trein situatie.
•
•
•

U mag de rusttijden 2 keer onderbreken
De onderbrekingen mogen samen niet langer dan 1
uur zijn!
De totale rusttijd moet exclusief de onderbrekingen
altijd 11 uur rust zijn!!!

LETOP: de tachograaf gaat bij het rijden na een stop
“NIET” naar de boot / trein stand……..!!!!!!!
Valkuil!!!!
U dient na een stop om uw rusttijden te koppelen de
Tachograaf weer in de Boot / Trien stand te zetten
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Overzicht invoer “overige werkzaamheden” VOOR en Na een
diensttijd.

Bevestig met
de ingevoerde
werktijd
Verander hier de aanvangstijd v/d
diensttijd
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