
Εγχειρίδιο χρήστη v2.0 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ ΣΕΛ 7 



Κατάσταση (ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (For Hire)- ΠΛΗΡΩΜΗ (Stopped) -  ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (Hired) 

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ (Hired) 

Το Ταξίμετρο λειτουργεί με 3 τρόπους εργασίας:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (For Hire)  
 

ΠΛΗΡΩΜΗ(Stopped) 

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις καταστ άσεις είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές λειτουργίες 
ενεργοποιούνται πατώντας ένα τε μπουντόν : OP - K1 -  K2 -  K3  - K4 
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Στατιστική ανάγνωση (1 + 2
Εμφάνιση ώρας και ημερομηνίας (1 + 3)
Εμφάνιση αυτόματης δοκιμής (2 + 3) 
Εμφάνιση τελευταίας υπηρεσίας (3 + 4) 
Δοκιμή οθόνης και Αυτόματος έλεγχος (1 + 4) 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ / ΠΛΗΡΩΜΗ / ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

A) Ταξί για ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Όταν το ταξί είναι σταθμευμένο ή κινείται χωρίς  επιβάτη, ο 
οδηγός ταξί επιλέγει τη θέση FOR HIRE από το OP. Εμφανίζεται 

το ρολόι και τα πλήκτρα θα έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες: 

B) Ταξί στο "ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ"
Μόλις το ταξί ξεκινήσει την κούρσα, ο οδηγός ταξί επιλέγει τη θέση 
ΕΡΓΑΖΕΤΕ από το OP. το καπέλο  «Ταξί» θα σβήσει και το
ταξίμετρο ξεκινά τον υπολογισμό του ναύλου από απόσταση ή 
ώρα. Τα πλήκτρα "K" θα έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες

Γ) Ταξί στο "ΠΛΗΡΩΜΗ" 

Στο τέλος του ταξιδιού, ο οδηγός ταξί πρέπει να επιλέξει τη θέση 

ΠΛΗΡΩΜΗ από OP. 

Η μέτρηση του χρόνου αναμονής σταματά σε αυτή την θεση .
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ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Για να ρυθμίσετε το ρολόι, παρακαλούμε ελέγξτε αν 
βρίσκεστε στη θέση FOR HIRE. Η ρύθμιση αυτή 
γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
Εισαγάγετε το μαύρο πλήκτρο προγραμματισμού και, 
στη συνέχεια, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "1" και 
"3" Το κείμενο "TIME" θα εμφανιστεί για λίγο και στη 
συνέχεια θα εμφανιστεί το CLOCK στην πάνω οθόνη. 
Στην κύρια οθόνη εμφανίζεται η ημέρα (στα αριστερά) 
και ο μήνας (στα δεξιά), κάτω από τη δευτερεύουσα 
οθόνη υπάρχουν ώρες και λεπτά. 
Πατήστε "1" για να αλλάξετε την Ημέρα Πατήστε "2" 
για να αλλάξετε τον Μήνα Πατήστε "3" για να αλλάξετε 
την ώρα Πατήστε "2" για να αλλάξετε το Λεπτό 

Πατήστε "OP" για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές 

Όταν επιβεβαιώνετε τις αλλαγές με το "OP", 
μετακινείτε επίσης τη ρύθμιση του έτους: 

Πατήστε "1" για να αυξήσετε το έτος Πατήστε "2" για 
να μειώσετε το έτος 

Πατήστε ξανά "OP" για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές 
και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία

Για να ορίσετε τον αριθμό ημέρας πατήστε το κουμπί 1. 

 Για να ορίσετε τον αριθμό μήνα πατήστε το κουμπί 2. 

 Για να ρυθμίσετε την ώρα πατήστε το κουμπί 3. 

 Για να ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε το κουμπί 4. 

 Πατήστε το κουμπί OP για να μπείτε στον προγραμματισμό του έτους. 

  Για να μειώσετε τον αριθμό έτους πατήστε το κουμπί 1. 

 Για να αυξήσετε τον αριθμό έτους πατήστε το κουμπί 2 

 

Day Month Hour Minutes 

Πατήστε το κουμπί 3 για να ορίσετε το έτος κατασκευής του ταξίμετρου. 

Πατήστε το κουμπί OP για να τερματίσετε 

τη διαδικασία προγραμματισμού και να 

επιστρέψετε στη θέση For Hire και να 

αφαιρέσετε το πλήκτρο προγραμματισμού 

σέρβις (1) 

OP 

FARE PRICE 

FOR HIRE 

EXTRA 

OP 

FARE PRICE 

FOR HIRE 

EXTRA 

EXTRA 

EXTRA 

FARE PRICE 

FOR HIRE 

EXTRA 

EXTRA 

FARE PRICE 

FOR HIRE 

EXTRA 

FARE PRICE 

FOR HIRE 

EXTRA 

FARE PRICE 

FOR HIRE 

EXTRA 

FARE PRICE 

FOR HIRE 

EXTRA 

FARE PRICE 

FOR HIRE 

FARE PRICE 

FOR HIRE 

OP 

FARE PRICE 

FOR HIRE 
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Σειριακός αριθμός: 
................................................. 

     Ημερομηνία εγκατάστασης: 

................................................. 

     Ονομα: ................................................. 

     Διεύθυνση: 

    ................................................. 

Tηλ. No: 

     ................................................. 



FOR HIRE 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 
Το ταξίμετρο έχει, μέσα, 2 μπλοκ μνήμης. Κάθε 
ένα διαχωρίζεται σε 45 θέσεις μνήμης. Κάθε 
τοποθεσία έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και 
να διατηρεί τη δραστηριότητα του ταξίμετρου. 
Το μπλοκ 1 είναι το μερικό μπλοκ, καθώς οι 
πληροφορίες δραστηριότητας που 
περιλαμβάνονται στις 45 θέσεις του μπορούν να 
διαβαστούν, να εκτυπωθούν και να διαγραφούν 
όποτε επιθυμείτε (Βλέπε συγκεκριμένη 
διαδικασία). Αυτή η «Μερική συνάρτηση» είναι 
πολύ χρήσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον έλεγχο και την ανάλυση των δεδομένων 
εργασίας Το μπλοκ 2 είναι το συνολικό ή 
αθροιστικό μπλοκ, καθώς οι πληροφορίες 
δραστηριότητας που περιέχονται στις 45 
τοποθεσίες της μπορούν να διαβαστούν και να 
εκτυπωθούν μόνο. 
Μπορείτε να χειριστείτε το περιεχόμενο μπλοκ 
μνήμης πατώντας ταυτόχρονα 1 και 2. 
Η δευτερεύουσα οθόνη θα δείξει: στο αριστερό 
ψηφίο, τον αριθμό μπλοκ που διαβάζεται, στο 
δεξί ψηφίο, τον αριθμό τοποθεσίας. 
Πατήστε 1 ή 2 κουμπιά για να μειώσετε ή να 
αυξήσετε αντίστοιχα τον αριθμό της μητρικής 
τοποθεσίας. (η θέση μνήμης αρ. υποδεικνύεται 
στη δεξιά πλευρά της δεξιάς οθόνης) 
Πατήστε 3 για εναλλαγή από το Block 1 στο 
Block 2 και το αντίστροφο. Αφού διαβάσει την 
45η θέση μνήμης, το ταξίμετρο θα επιστρέψει 
στη λειτουργία FOR HIRE. 
Πατήστε το κουμπί OP για να επιστρέψετε στη 
λειτουργία FOR HIRE και να τερματίσετε τη 
διαδικασία ανάγνωσης 

 Πιέστε 1 και 2 ταυτόχρονα. 

To αύξηση του αριθμού θέσης πατήστε το κουμπί 2. 

Για να μειώσετε τον αριθμό τοποθεσίας πατήστε το 

κουμπί 1. 

Πατήστε το κουμπί 3 για εναλλαγή μεταξύ του μπλοκ 

1 και του μπλοκ 2. 

Πατήστε το κουμπί OP για να τερματίσετε τη 

διαδικασία ανάγνωσης και να επιστρέψετε στη θέση 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

FARE PRICE 

Counters 

FARE PRICE 

Counters 

EXTRA 

FARE PRICE 

Counters 

FARE PRICE 

Counters 

EXTRA 

EXTRA 

1 2 

EXTRA 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΛΙΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 

1) Διαδρομές  συνολικού αριθμού
2) Κούρσες Ταξίμετρου συνολικού αριθμού
3) Σύνολο Χιλιόμετρα km
4) Σύνολο χιλιομέτρων km Forhire
5) Σύνολο χιλιομέτρων km Hired
6) Χιλιόμετρα km μέσα για Forhire  με επιβάτης
7) Χιλιόμετρα km πάνω από  ταχύτητα
8) Σύνολα (Fare + Extras + tax)
9) Σύνολα με Πιστωτική Κάρτα Σύνολο
10) Συνολικό Ποσό (εξαιρούνται Extras + tax)
11) Extras Συνολικό Ποσό
12) Tax Συνολικό Ποσό
13) Χρόνος τρέχει Forhire
14) Χρόνος τρέχει στο Hired και stopped
15) Αναμονή Hired
16) Μετρητής για συνολικό χρόνο
17) Σύνολο ταρίφα  1 συλλογή
18) Σύνολο ταρίφα 2 συλλογή
19) Σύνολο ταρίφα 3 συλλογή
20) Σύνολο ταρίφα 4 συλλογή
21) Σύνολο ταρίφα 5 συλλογή
22) Σύνολο ταρίφα 6 συλλογή
23) Οι συνολικές εισπράξεις από 7th και 64th

 

24) Σύνολο ταρίφα    1 μονάδες
25) Σύνολο ταρίφα    2 μονάδες
26) Σύνολο ταρίφα    3 μονάδες

27) Σύνολο ταρίφα    4 μονάδες
28) Σύνολο ταρίφα   5 μονάδες
29) Σύνολο ταρίφα   6 μονάδες
30) Οι συνολικές μονάδες από 7th με 64th ταρίφα
31) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα  1
32) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα   2
33) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα  3
34) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα   4
35) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα  5
36) Σύνολο χιλιομέτρων ταρίφα  6
37) Σύνολο χιλιομέτρων από 7th με 64th

 

38) Προσαρμοσμένος μετρητής δεν χρησιμοποιείται
39) Προσαρμοσμένος μετρητής δεν χρησιμοποιείται
40) Προσαρμοσμένος μετρητής δεν χρησιμοποιείται
41) Προσαρμοσμένος μετρητής δεν χρησιμοποιείται
42) Προσαρμοσμένος μετρητής δεν χρησιμοποιείται
43) Προσαρμοσμένος μετρητής δεν χρησιμοποιείται
44) Προσαρμοσμένος μετρητής δεν χρησιμοποιείται
45) Προσαρμοσμένος μετρητής tips δεν χρησιμοποιείται

4 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧ ΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ Κ  

Για τον έλεγχο   της σταθεράς ταξιμέτρου Κ (στροφές) του ταξιμέτρου F4 Plus F ,πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά 
Κ2 &  Κ3 . Στη συνέχεια, η σταθερά Κ του ταξιμέτρου εμφανίζεται στην Κεντρική οθόνη του ταξιμέτρου. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ CRC/CHECK SUM  

Για τον έλεγχο του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM του ταξιμέτρου F4 Plus F ,πατάμε 
ταυτόχρονα τα κουμπιά Κ2,Κ3 και Κ4. 
Στη συνέχεια ,ο κωδικός ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM εμφανίζεται στην Κεντρική οθόνη του 
ταξιμέτρου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CRC/CHECK SUM

Για τον έλεγχο του κωδικού ταυτοποίησης φορολογικού λογισμικού CRC/CHECK SUM του ενσωματωμένου ΑΔΗΜΕ 

ταξιμέτρου F4 Plus F ,πατάμε το κουμπί  Κ2 μέχρι να εμφανιστεί η εντολή PRINT STATUS και με Κ4 εκτυπώνουμε την
αναφορά PRINT STATUS και έχουμε αναλυτικά εκτυπωμένες πληροφορίες του φορολογικού λογισμικού
CRC/CHECK SUM .  
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  MAX 25 WATTS 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  

Πατάμε το πλήκτρο  OP  και στην οθόνη του ταξιμέτρου εμφανίζεται το ποσό της σημαίας 
και αναβοσβήνει η θέση ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ. 

Χωρίς να έχουμε ξεκινήσει το όχημα πατάμε το πλήκτρο K2  για να επιλέξουμε τα 
πρόσθετα ενώ με  το πλήκτρο  K  3    τα επικυρώνουμε. 

Τα  πρόσθετα μπορούμε να τα επιλέξουμε μόνο μία φορά εκτός από τις ΒΑΛΙΤΣΕΣ που 
μπορούμε να τις επιλέξουμε περισσότερες από μία. 

 Υπενθυμίζουμε ότι εάν ξεχάσουμε να τα βάλουμε στην αρχή της κούρσας, μπορούμε να τα 
 βάλουμε και στο τέλος της με σταματημένο το αυτοκίνητο στη θέση ΠΛΗΡΩΜΗ μετά το 
πάτημα του πλήκτρου  OP  και πριν περάσουμε στην θέση ΕΛΕΥΘΕΡΟ με το δεύτερο πάτημα 
του  πλήκτρου  OP  που εκδίδεται και η απόδειξη. 

 Εάν κάνουμε λάθος επιλογή του Αεροδρομίου μπορούμε να ξαναμπούμε στα πρόσθετα και 
να επιλέξουμε το σωστό ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, και να το επικυρώσουμε πατώντας το πλήκτρο  K3 και  
στη  συνέχεια αφού έχουμε κάνει τις τελικές μας επιλογές προσθέτων, να προχωρούμε στην 
έκδοση απόδειξης πατώντας το πλήκτρο  OP. 

 r  cALL Τηλεφωνικό Ραντεβού 

 r dAtE Ραντεβού με Ημερομηνία 

 LuGAGE 

 Port 

Βαλίτσες (Με το  K3     μπορούμε να εισάγουμε περισσότερες 

από μία) 

Λιμάνι 

 BuS St Σταθμός Λεωφορείων 

 trAIn 

 Airp-1 

Σταθμός Τραίνου 

Αεροδρόμιο ΈΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” 

 Airp-2 Αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 

 Airp-3 Αεροδρόμιο (Υπόλοιπά Ελληνικά Αεροδρόμια ) 
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Εισαγωγή Υπηρεσίας  Διαμεσολάβησης 

Από την θέση ΠΛΗΡΩΜΗ πατάμε το κουμπί Κ3 και εμφανίζετε στην οθόνη το μενού 
Διαμεσολάβησης OPA και κάθε φορά που πατάμε το Κ3 εμφανίζουμε στην οθόνη την 
υπηρεσία διαμεσολάβησης OPA1, OPA2, OPA3  

OPA1   Υπηρεσίας  Διαμεσολάβησης 1 
OPA2    Υπηρεσίας  Διαμεσολάβησης 2 
OPA3  Υπηρεσίας  Διαμεσολάβησης 3 
OPA CLR    Ακύρωση Υπηρεσίας διαμεσολάβησης 

Η επιλογή της υπηρεσίας διαμεσολάβησης γίνεται με το κουμπί Κ4 

H Ακύρωση Υπηρεσίας διαμεσολάβησης OPA CLR γίνεται με το κουμπί Κ4 

Στην περίπτωση που εμφανίζεται OPA δίχως το νούμερο 1,2,3 στην οθόνη δεν έχει καταχωρηθεί 
καμία υπηρεσία διαμεσολάβησης. 
Στην περίπτωσή που χρησιμοποιείται Υπηρεσίες διαμεσολάβησης απευθυνθείτε  άμεσα σε ένα 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να προγραμματίσετε την υπηρεσία διαμεσολάβησης. 



Π ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε 
Λ.  ΑΘΗΝΩΝ 115 

ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 47 

Τηλ 210 3474500 Φαξ 210 3477315 

e-mail: theodos@hotmail.com 

www.theodosioup.net 
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        ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Η Digitax εγγυάται ότι αυτό το προϊόν δεν περιέχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής για μια περίοδο δώδεκα 
ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης. 
Για να αποκτήσετε τα οφέλη αυτής της εγγύησης, η κάρτα εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί στο 
εργοστάσιο ή στον εθνικό σας εισαγωγέα εντός 14 ημερών από την αγορά.  
Σε περίπτωση που το ταξίμετρο πρέπει να επισκευαστεί, πρέπει να σταλεί, χωρίς κόστος μεταφοράς, πίσω στον 
κατασκευαστή ή στο κέντρο εξυπηρέτησης, όπως υποδεικνύεται από τον τοπικό αντιπρόσωπο. 
Αυτή η εγγύηση είναι άκυρη εάν ο εξοπλισμός τροποποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ή συντηρηθεί από 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιαδήποτε ή ζημιά που προκαλείται κατά τη μεταφορά, εκτός  από την 
επισκευή ή την αντικατάσταση ελαττωματικών ανταλλακτικών. 
Καμία άλλη ευθύνη δεν θα αναγνωριστεί από την Digitax για κάθε είδους ζημία ή απώλεια σε πρόσωπο ή αγαθά.  

mailto:theodos@hotmail.com
http://www.theodosioup.net/
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