VÄSTERÅS
Journummer: 0739-14 56 83
Swishnummer: 123 533 2861

Instruktion för taxameteranvändning
PASSTART
•
•
•
•
•

Logga in
Välj kundnummer 4
Starta en order på FASTPRIS 0 krP
Kör dagens alla noder.
Vid betalning av egenavgift kommer taxametern att ”räkna” minus. Ex. du
slår in 30 kr kommer taxametern visar -30 kr osv.

PASSLUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vid passlut får ni ett meddelande från Planet där dagens ersättning blir ex.
2000 kr.
Gå till LISTA i förarappen
Leta upp första bokningen som startades med FASTPRIS 0 kr. Den är
färgmarkerad med gult.
Öppna bokningen
Tryck STOP
Välj AVSLUTA ORDER
Fyll i dagens ersättning ex. 2000 kr. se ovan Meddelande från Planet
Välj MENYKNAPPEN
LOGGA UT
Du får en fråga – Är du säker – Välj då JA
Välj STÄNG KÖRPASS – Taxametern kommer nu att avsluta passet och du
får en utskriven körpassrapport
Välj STÄNG KÖRPASS – taxametern tömmer all körpassdata och du får ut
en utskriven körpassrapport
Välj TÖM

KLART!

OBS!
Vid kortbetalning se till att ha tändningen på samt bilen får EJ rulla.

ÖVRIGT

Hårdavsluta t.ex. vid byte av fordon under arbetsdagen
OP > K4x2 > OP = litet kvitto kommer ut
K2 – håll inne knappen i 3 sek > K4 = körpassrapport kommer ut
Felmeddelande vid tryck på NÄSTA NOD
Om ”Du måste starta slinghuvud…” eller ”Du måste starta resan…” > dubbelklicka på
skärm > välj ”KUND PÅ GATAN” > välj TARIFF I DISPLAY > välj ”(99) FAST PRIS” > START >
dubbelklicka på skärm > tryck NÄSTA NOD
Digitax felmeddelande
- Taxameterkontroll (polisrapport) Vad göra = K1 samtidigt med K3
- Stänga ner display (släckt läge ex under natt) Vad göra = K2 samtidigt med K4 - Om
systemet låser sig kan det fungera med att backa ett steg. - Vad göra = Tryck OP
- Printmeddelande
Här finns flera skäl till Printmeddelande.
Ett – Skrivare avstängd - Framtill sitter on/offknapp
Två – Pappersfel. Ex fel storlek på rulle
- Bloc
I detta läge fungerar inte kopplingen mellan taxameter och betalterminal.
Vad göra = LOGGA UT och LOGGA IN igen. Om bil är avstängd starta och rulla bilen
någon meter.

