
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ  
Τοποθετούμε την κάρτα στην είσοδο με το ηλεκτρονικό τσιπάκι προς τα επάνω και εμπρός και περιμένουμε 
στην οθόνη του ταχογράφου τα εμφανιστεί το μήνυμα  Μ   ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ  
                                                                                     ΝΑΙ 
από το μπουτον επιλογής και τα βελάκια πάνω η κάτω ,αλλάζουμε το ΝΑΙ σε ΟΧΙ  
και πατάμε ΟΚ 
Μας εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη     ΑΡΧΗ ΧΩΡΑΣ  

                             GR 
Πατάμε ΟΚ ( εάν ξεκινάμε την εργασία μας σε άλλη χώρα με τα βελάκια πάνω κάτω από το   μπουτον 
επιλογής  επιλέγουμε χωρά )  
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ 
Πατάμε το πλήκτρο  μπουτον εξόδου κάρτας οδηγού  και περιμένουμε να βγει το μήνυμα στην οθόνη                                                                                                                                              
ΤΕΛΟΣ ΧΩΡΑΣ  
                                GR 
Πατάμε το ΟΚ  στην οθόνη βγαίνει το μήνυμα           24h   ΗΜΕΡΑ 

                                           ΟΧΙ  
Εάν θέλουμε να πάρουμε μόνο την κάρτα πατάμε ΟΚ , στην περίπτωση που θέλουμε εκτύπωση όπως απαιτείτε  
από την νομοθεσία το με το μπουτον επιλογής και τα βελάκια πάνω η κάτω κάνουμε το ΟΧΙ   σε ΝΑΙ και 
πατάμε ΟΚ  , την εκτύπωση την φιλάμε για 15 ημέρες στο όχημα και ένα χρόνο  φιλάμε τις εκτυπώσεις στην 
έδρα του οχήματος . 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ( ΤΡΟΧΑΙΑ ) 
Πατάμε ΟΚ εμφανίζεται το μήνυμα  ΕΚΤΥΠΩΣΗ    ΟΔΗΓΟΣ 1      πατάμε ΟΚ εμφανίζεται  ΟΔΗΓΟΣ 1- 
24 h ΗΜΕΡΑ πατάμε ΟΚ εμφανίζεται το μήνυμα  24h ΗΜΕΡΑ και από κάτω η ημερομηνία  ( από το 
μπουτον επιλογής και το βελάκι πάνω η κάτω επιλέγουμε την ημερομηνία  ) και πατάμε ΟΚ 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ  

Παθητική εργασία ( ο νόμος δεν το θεωρεί στάση η ξεκούραση πχ περιμένει στο συνεργείο , αεροδρόμιο  )            

 Εργασία  ( όταν ο οδηγός εργάζεται για το όχημα πχ. οδηγεί , το πλένει )             
 Στάση  ( πρέπει να μην ξεχνάει ο οδηγός  όταν σταματάει το όχημα να αλλάξει από εργασία σε στάση )   

 
Το όχημα στις κατηφόρες εάν ξεπερνά την ταχύτητα του κόφτη πάνω από ένα λεπτό το καταγράφει  υπέρβαση 
ταχύτητας  
  
Όταν στην οθόνης του ταχογράφου η του ταμπλο μας βγάζει κάποιο μήνυμα με το ΟΚ  φεύγει 
 
Όλες οι εκτυπώσεις είναι σε ώρα UTC ( παγκόσμια ώρα ,3 ώρες διαφορά το καλοκαίρι , 2 τον χειμώνα )  
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – SERVICE  
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝ.  ΕΠΕ 
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 115 ΑΘΗΝΑ     τηλ.  2103474500 /505 φαξ 2103477315 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ  
Μπουτον επιλογής  

Είσοδο κάρτας  
οδηγού 
  

Μπουτον εξόδου  
κάρτας οδηγού 
  

Μπουτον  
ΝΑΙ , ΟΧΙ 
  

Μπουτον ακύρωσης 
και επιστροφής στην 
αρχική οθόνη 
  

Μπουτον επιλογής δραστηριοτήτων  
οδηγού 
  


