JÖNKÖPING – förare
Instruktion taxameteranvändning
När ni startar appen sammankopplas Driver App och taxameter. När det är klart loggar Ni
in som vanligt. Viktigt är att ni har koll på att resorna avslutas efter varje resa.
Innan ni loggar ut för dagen måste ni genomföra stegen under PASSLUT.

PASSTART - Taxametern skall vara i OFF läge – om inte gör en hårdavslutning, se
instruktion ÖVRIGT
•

Logga in som tidigare. Taxametern ändras nu till LEDIG
Nu kör ni era körningar precis som tidigare. Var noga med att avsluta resorna
ordentligt efter varje resa.

TA BETALT
•
•
•
•
•
•
•
•

Resenär kommer in i bilen och du skall ta betalt gör du följande:
Tryck STARTA RESA
Tryck STOP
Tryck EGENAVGIFT
Ta nu betalt av kunden
Kör vidare för att lämna kund
När kund går av tryck STOP
Tryck nu AVSLUTA ORDER

PASSLUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starta KUND PÅ GATAN
Välj kundnummer 3
Starta en order på FASTPRIS kronor XXXX
Öppna ordern och tryck > STOP
Tryck på AVSLUTA ORDER >
Kontrollera att rätt belopp står under PRIS
Tryck på AVSLUTA ORDER
Välj MENYKANPPEN
Välj LOGGA UT via menyknappen
Du får frågan -Är du säker välj JA och STÄNG KÖRPASS Taxametern kommer nu att
avsluta körpasset och det skrivs ut en körpassrapport.
Tryck TÖM Taxametern tömmer nu sin körpassdata till redovisningscentralen
Klart!

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

POLISRAPPORT
Vid poliskontroll skall du kunna skriva ut en Polisrapport om polisen begär detta.
Gör följande: K1 samtidigt med K3 – Rapport skrivs ut – lämna till Polisen

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.

