Instruktioner DIGITAX Driverapp – Göteborg – Borås

START av dagens körpass
Gå till fordon> kontrollera att taxametern är i OFF läge (om inte skall ni utföra en
hårdavslutning).
Logga in på DRIVERAPP > kontrollera att taxametern ändras till LEDIG > tryck NÄSTA NOD
(om det står START istället för NÄSTA NOD dubbelklicka på skärmen och klicka NÄSTA
NOD)
Vid första körningen kommer en knapp under NÄSTA NOD, tryck> STARTA> en ruta
kommer upp>tryck GRÖN KNAPP.
Vid betalning, under nästa nod > EGENAVGIFT > välj kontant (även vid Swish) eller
kortbetalning. En ruta kommer upp och där du ser en summa, tryck sedan på
EGENAVGIFT (om kortbetalning) tag fram kortläsaren och följ instruktioner på denna.
Avslut av pass
Gå till startsidan på DRIVERAPP, antingen med att svepa till höger på skärmen eller att
trycka på knappen UPPDRAG högst upp och välj START > tryck på LOGOUT > en ruta
dyker upp om du vill avsluta passet> tryck JA.
EVENTUELLA FEL VID AVLSLUT AV PASS
Det kan i vissa fall uppstå ett problem vid avslut av passet.
Ex. när du trycker NÄSTA NOD efter din sista körning så kan det dyka upp en ruta
OMVÄND FAKTURA > Tryck på OK och logga sedan ut och tryck på Ja avsluta körpass.
Om summan inte stämmer med taxameter när du trycker OK så gör följande > starta om
DRIVER APP > på taxametern tryck OP > K4 > OP Taxametern ändras nu till LEDIG.
Avsluta nu pass enligt beskrivning Avslut av pass.
Hårdavsluta t.ex. vid byte av fordon
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.
TIPS
Vid kortbetalning se till att ha tändningen på samt bilen får EJ rulla.
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