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Introdução
Bem-vindo ao Optimo, um produto da Stoneridge Electronics.

1.1

O que é que o Optimo faz?
O Optimo é um Tablet PC robusto com um ecrã táctil capacitivo de 8”. Tem um processador Intel Atom com
1.6GHz, uma memória 90Gb SSD, o Windows 7 OS incorporado e internet e capacidade sem fios. O aparelho é
alimentado por bateria, mas pode igualmente funcionar a partir de 230Vac, ou um conector e alimentação de
veículos. Tem como actuais características
 Programação e calibração dos seguintes produtos, Stoneridge SE5000, VR2400/8400/8300/, Kienzle
1324/1319/1318/1314/Brasileiro 1319, DTCO 1381, Tacógrafo Digital Efkon, MotoMeter EGK-100 e Actia
Smartach, e adaptador M1N1. Ver os capítulos 4 e 11 a 23.
 Estação de Configuração SE5000 – integração completa de todo o software e hardware. Ver o capítulo 5.
 Folha de Aplicação – fornece pormenores sobre o aparelho e o modo como encaixar tacógrafos em
diferentes veículos. Ver o capítulo 6.1.


Tabelas de Referências Cruzadas – referências cruzadas Tacógrafos VDO com equivalentes Stoneridge. Ver
o capítulo 7.

 Troca de Tacógrafo – a capacidade de remover um tipo de Tacógrafo e encaixar outro num processo
perfeito. Para a troca do mesmo tipo de tacógrafos, devem ser transferidos todos os parâmetros. Para a
troca de tipos cruzados, apenas os parâmetros de calibração precisam de ser transferidos. Ver o capítulo 8.
 Teste de Emissor e Verificação de Cabos – Teste automático de sensores cifrados. Ver o capítulo 9.
 Actualização de Produto – Instruções para actualizar o software de produto. Ver o capítulo 10.
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1.2

Como Utilizar o Manual
Este manual descreve detalhadamente as funções executados pelo Optimo. Este aparelho pode ser utilizado com
todos os sistemas tacógrafos electrónicos, muitos dos quais requerem diferentes procedimentos. Uma das
principais funções da aplicação de programador Mklll, mas o aparelho é concebido para ajudar com todos os
aspectos de manutenção tacógrafica.
Todas as funções e procedimentos estão descritos em capítulos distribuídos logicamente tal como descrito na
página de conteúdos
A Navegação é efectuada percorrendo o manual ou seleccionado os números das páginas na lista de conteúdos
que o colocará directamente na dita página.
Ao seleccionar o “?” no ecrã, voltará para a página apropriada neste manual que explica qual o propósito desse
mesmo ecrã.
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2

Arranque
O Capítulo 2 fala sobre o arranque inicial e o que encontrará nos ecrãs iniciais.

2.1

Fonte de Alimentação
O Optimo é alimentado através de uma bateria de lítio 14.4V recarregável e personalizada, com um ciclo de vida
de 2 a 4 horas em funcionamento normal. Pode igualmente ser alimentado através de uma fonte CA de 230V ou de
um conector de veículo. A bateria encaixa-se no dispositivo e pode ser facilmente removida. Além disso, possui
uma funcionalidade "hot swap" com a qual a bateria pode ser removida quando alimentado através de uma fonte
CA de 230V ou de um conector de veículo. Recomenda-se que carregue totalmente a bateria antes da primeira
utilização, que normalmente demora 1hora.

PACK DE BATERIAS
PARA TROCAR
LIGADASA QUI
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2.2

Conectores
O Optimo tem os seguintes conectores :- 7 conectores I/O gerais, 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x alimentação, e 1 x
smartcard. São suportados Normas Wi-Fi N, G e A.

CONECTORES PARA
CABOS DE TACÓGRAFO

CONECTORES
CONECTOR
PARA USB PARA ETHERNET
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2.3

Kits do Produto & Peças Sobresselentes
Todas as peças tais como os dongles, cabos individuais, adaptadores de cabos, protectores de ecrã, baterias etc.
estarão disponíveis como peças sobresselentes.
O aparelho deverá ser vendido em apenas um kit contendo o seguinte:-

 O que contem o kit









O produto
Protector de ecrã
Cabo carregador de veículos
Carregador principal
Dongle digital
Dongle 2400
Dongle 1324
Cabo Adaptador – 4 off

 Peças Sobresselentes
 Bateria & Recarregador de bateria
 Cabos de ligação para todos os tacógrafos
para fazer interface com o produto
directamente sem o recurso a cabo de
adaptador
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2.4

Ligar
Para ligar o Optimo existe uma única tecla de ligar na parte de trás do aparelho; todos os outros controlos do
aparelho são executados através de ícones no ecrã dirigido por menus. Não existe acesso ao sistema operativo
Windows 7 no aparelho porque está concebido para executar Software Autorizado Stoneridge.
Quando é pressionado a tecla de ligar, o Optimo inicializará.

BOTÃO
LIGAR/
DESLIGAR

11

2.5

Power Up de Arranque
Quando a aplicação é iniciada pela primeira vez, o utilizador terá de introduzir vários detalhes numa série de ecrãs
de configurações. Os ecrãs de definições incluem o Idioma, País, Detalhes da Empresa e várias configurações de
workshop, ecrãs subsequentes tocando na Seta Direita no topo da página. Ver o Capítulo 2.11 para obter mais
detalhes.

2.6

Selecção de Idioma
Após a ligação, é feito um power up de inicialização e é lançada a aplicação de configurações de workshop, o 1º
ecrã exibido será destinado ao idioma preferido. Existem 13 idiomas por onde escolher, escolha o idioma com o
qual está mais à vontade e seleccione Não ícone. Todas as páginas do Optimo mudarão para esse idioma. São
suportados os seguintes idiomas:Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Português, russo, espanhol, sueco e
turco.
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2.7

Página de Idioma
Este ecrã tem “ícones” com diferentes escolhas de idiomas. Ao tocar no “ícone” todas as páginas no Optimo
mudarão para esse idioma.
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2.8

Power-Ups Subsequentes
Em todos os power-ups subsequentes, somente o Windows desktop será exibido após o sistema ser inicializado.
Este ecrã contém todos os “Ícones” para poder executar todas as funções descritas no Capítulo Error! Reference source

ot found..

Não haverá qualquer acesso ao sistema operativo, e como tal, nenhuma disponibilidade para descarregar
programas à excepção de actualizações e programas fornecidos por Stoneridge.
Contudo, terá acesso total à internet, e a disponibilidade para criar Novas Pastas para armazenar documentos e
outros ficheiros.
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2.9

Ecrã de Calibração
Após a ligação, o primeiro ecrã que poderá encontrar é o ecrã “A Necessitar de Calibração ”. Serve para informá-lo
que o seu aparelho precisa de calibração na data indicada, e deve ser “Reconhecido” antes que possa continuar.
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2.10

Barra de Widgets
Uma barra de widgets estará disponível em todos os ecrãs de aplicações Stoneridge deste aparelho. Ficará situado
no topo da maioria dos monitores.

Home
Button

Question
Mark

Arrows

Não ecrã principal de cada aplicação, o tecla ‘Home’ encerrará a aplicação e levá-lo-á de volta ao desktop do
Windows. Quando estiver em qualquer aplicação, cada ecrã subsequente contem um tecla ‘Home’ que o levará de
volta ao ecrã principal dessa aplicação.
As ‘Setas’ avançam e retrocedem através de qualquer aplicação, mas somente quando estiverem iluminadas.
O ‘Ponto de Interrogação’ levá-lo-á à página adequada neste manual e explica o objectivo desse ecrã.
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2.11

Símbolo de Configurações
Bata levemente o dedo sobre o ícone "Definições de Workshop" para entrar nas páginas das definições, onde
poderá seleccionar o Idioma e o País, obter informações sobre a pessoa em nome da qual o dispositivo encontra-se
registado e os pormenores das definições para o seu workshop. Poderá ir para ecrãs subsequentes tocando na
seta para a frente quando a mesma estiver iluminada. Tal como indicado no capítulo 2.6, tocando qualquer
“ícone” mudará todas as páginas no Optimo para esse idioma.
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2.11.1 País – página 1
Neste ecrã, pode seleccionar o país onde está a trabalhar que ficará armazenado no equipamento. Actualmente o
Optimo suporta 28 países. Ao tocar na seta para a frente no topo da página, irá para uma segunda página com
países.
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2.11.2 País – página 2
Mais países suportados pelo Optimo.
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2.11.3 Definições de workshop 1
O ecrã apresenta dados do Nome da sua empresa, morada e dados de contacto. Complete todos os campos como
mostrado.
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2.11.4 Definições de workshop 2
Este ecrã apresenta vários dados sobre o seu workshop, tais como, o número do seu workshop, data de aprovação,
o seu número de selo, data de calibração, etc. Complete todos os campos como mostrado.
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2.11.5 Definições de workshop 3
Este ecrã oferece pormenores sobre o "comprimento de distância fixa" e número de definições de funcionamento.
Complete todos os campos como mostrado.
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2.11.6 Informação de dispositivo 1
Este ecrã apresenta a selecção actual de idioma e país. Complete todos os campos como mostrado.
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2.11.7 Informação de dispositivo 2
Este ecrã apresenta as revisões actuais de produto e software, bem como os números de identificação do dongle,
etc.
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3

Funções Básicas
O Optimo tem várias funções básicas tal como exibido na maioria dos desktops standard do Windows.
Bata levemente o dedo sobre o ícone "Windows" na barra de tarefas para visualizar as informações normais do
Windows, tais como os programas actuais e o botão "desligar" para encerrar correctamente o dispositivo.
Bata levemente o dedo sobre o ícone "Os meus documentos" para visualizar bibliotecas, tais como a biblioteca de
documentos, etc., que poderá, em seguida, aceder.
Bata levemente o dedo sobre o ícone "Reciclagem" para visualizar os ficheiros eliminados.
Bata levemente o dedo sobre o ícone de ficheiros individuais para visualizar qualquer ficheiro que tenha sido
guardado no ambiente de trabalho.
Bata levemente o dedo sobre o ícone "Configuração do Optimo" para visualizar os ecrãs de calibração que apenas
se encontram disponíveis para o pessoal SRE.
Todas as principais aplicações do Tacógrafo encontram-se descritas de forma pormenorizada nos capítulos 4 a 10,
com programação e teste para tipos de tacógrafos individuais a partir do capítulo 11.
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4

Programação e Calibraçaõ MKlll
Ao tocar no ícone do programador “MKlll”, é exibido o ecrã de Selecção Tacógrafo se não se conseguir determinar
o tipo de Tacógrafo. Ao tocar no ícone apropriado, pode ser executada a programação e calibração, mas somente
com o Dongle ou cabos correctamente ligados.
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4.1

Ecrã de Programação Principal
Tendo sido determinado o tipo de Tacógrafo, ou assim que tiver sido seleccionado o tipo de tacógrafo, é exibido o
seguinte ecrã principal. A partir daqui podem ser seleccionados vários ícones iluminados, não podem ser
seleccionados os que se encontram sem luz. Ao pressionar o ícone da Página Inicial, voltará para o ecrã de
Selecção de Tacógrafo. Ver a página 26.
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4.2

Funções MKlll
Assim que tiver sido identificado o tacógrafo correcto, será exibido o tipo no topo da página do menu e as funções
apropriadas para aquele tipo de tacógrafo serão seleccionáveis. Os ícones seleccionáveis são os luminosos,
enquanto os ícones não seleccionáveis estão apagados.
Segue abaixo uma lista de funções d Programador MKlll com uma breve descrição. Existe uma descrição completa
de cada função e procedimento como aplicável a tipos individuais de tacógrafos nos Capítulos 11 a 23.
• Ler & Alterar Dados - estas funções interrogam o tacógrafo e permitem que o instalador altere as diferentes
configurações no tacógrafo e programe todos os dados configurados no Programador numa única operação.
• Informação Taco - Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO e Actia Smartach – esta função
interroga o tacógrafo e determina o fornecedor do Sistema, Data de fabrico, Número de série, versão de
Hardware, Número de Software, Versão de Software e Nome do Sistema.
• Teste de Tacógrafos - esta função semi-automática auxilia o instalador a testar o tacógrafo em ambiente
virtual utilizado uma série de comandos exibidos no ecrã (ver os capítulos 11 a 23 para obter dados completos
de Rotinas de Teste de tipo individual).
• Distância Fixa 1 - esta função encontra o factor “w” do veículo utilizando o método físico de caminho de 20m
com um ponteiro fixo.
• Simulador de Velocidade - esta função injecta impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar o ponteiro
de velocidade/visor, aviso de excesso de velocidade, ou posição estilete numa tabela.
• Teste C3 RPM – esta função é utilizada para determinar o número de rotações, que depois pode ser enviado
para o tacógrafo.
• CDAs - Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO we Actia Smartach - permite a exibição de Códigos de
Diagnóstico de Problemas no tacógrafo no Programador que podem ser eliminados, se necessário.
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• Teste Factor k - Stoneridge VR8400 e Kienzle 1319, 1318, 1314 - esta função mede o factor “k”
actualmente configurado no tacógrafo.
• Cálculo DIL - Stoneridge VR8400/8300/1400, Kienzle1318 - esta função elimina a necessidade de procurar
tabelas de calibração.
• Distância Fixa 2 - esta função encontra o factor “w” do veículo utilizando o método físico de caminho de
20m com um Flexi-Switch.
• Estrada de Rolagem - esta função encontra o factor “w” do veículo utilizando um sistema de Estrada de
Rolagem.
• Teste de Relógio - esta função verifica a precisão do relógio do tacógrafo. A função é automática para
tacógrafos Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO, Actia Smartach e Motometer EGK100, mas utiliza
um provador de relógios externo opcional para outros tacógrafos. A hora local compensada também pode ser
alterada nalguns tacógrafos.
• Pin – esta função permite que um cartão com número pin do workshop seja inserido via o programador que
dá acesso ao workshop a um tacógrafo particular ao colocá-lo em modo de calibração.
• Teste de Dados - Série – esta função permite a leitura de dados seriais do tacógrafo exibindo vários
parâmetros e configurações.
• Teste de Dados - CANbus – esta função permite a leitura de fluxo de dados do CANbus do tacógrafo exibindo
vários parâmetros e configurações.
• Teste de 1000m – esta função testa e verifica a eficácia de velocidade do tacógrafo para uma velocidade
regulada e distância.
• Teste de Sensor – esta função assegura que seja seleccionado o sensor correcto combinado com o tacógrafo.
• Reconfigurar Taco – esta função é utilizado para enviar uma impulso de restabelecimento do tacógrafo via o
CANbus a outros ECUs e sistemas Não CANbus, permitindo que eles falem entre eles novamente.
29

5

Estação de Configuração SE5000
A Estação de Configuração SE5000 permite-lhe configurar o tacógrafo nos parâmetros de muitos tipos de veículo
diferentes, permitindo ao workshop satisfazer quaisquer necessidades imprevistas que possam surgir enquanto
reduz armazenagens. Ao bater levemente o dedo sobre o ícone "SE5000CS", o primeiro ecrã apresentado será uma
selecção de tacógrafo onde o dispositivo determinará o tipo de tacógrafo. Deverá inserir um cartão de workshop
válido e introduzir o PIN para reconfigurar todos os tacógrafos activados.
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5.1

SE5000CS - Seleccione o Fabricante
Quando encontrar um SE5000, os ecrãs seguintes apresentados oferecem uma lista de fabricantes. Bata levemente
o dedo sobre o ícone apropriado.
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5.1.1

Verificar Tacógrafo
Quando bater levemente o dedo sobre o botão "Verificar Tacógrafo", será apresentado um ecrã que lhe permite
introduzir o número de série do tacógrafo. Após bater levemente o dedo sobre o botão para retroceder, o ecrã
informá-lo-á se a verificação foi efectuada com sucesso e caso tenha sido, qual o modelo e marca para os quais o
tacógrafo foi configurado.
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5.2

SE5000CS – Tipo de Veículo
Após bater levemente o dedo sobre o ícone do fabricante, será apresentada uma lista de tipos de veículo
associados. Bata levemente o dedo sobre o ícone para obter o modelo de veículo apropriado.
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5.3

Configurar o Tacógrafo
Assim que um tipo de veículo tiver sido seleccionado, um ecrã mostrará que o Optimo encontra-se e comunicar
com o tacógrafo.
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5.3.1

Resultado da Configuração
Após um curto período de tempo, o resultado será apresentado como "Configuração Sem Sucesso" ou
"Configuração Concluída", conforme apresentado.
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6

Folhas de Aplicação
Selecione o tipo de folha de aplicação necessitar.
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6.1

Escolher fabricante
Ao tocar no ícone “Folha de Aplicação”, o ecrã principal é exibido com uma lista de fabricantes à escolha.
Seleccione o ícone indicado.
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6.2

Tipos de Veículos
É agora exibida uma lista de tipos de veículos desse fabricante. Seleccione o ícone do modelo de veículo desejado.
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6.3

Folha de Dados
A folha de inscrição/aplicação desse modelo de veículo é agora exibido.
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7

Tabelas de Referências Cruzadas
Ao tocar no ícone de “Referência Cruzada” , é exibido o ecrã principal e permite que o utilizador faça uma
referência cruzada do Tacógrafo VDO ou sensor com um equivalente Stoneridge. Digite o texto/número desejado
para efectuar a pesquisa.
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7.1

Resultados da Pesquisa
De seguida, é exibida uma lista de itens contendo o texto/número da pesquisa.

41

8

Troca de Taco
Ao tocar no ícone “Troca de Taco” é exibido o ecrã principal. Isto permite ao utilizador configurar um tacógrafo
Stoneridge com os dados de um Stoneridge diferente ou um tacógrafo de outro fabricante. O ecrã exibirá a
mensagem adequada, por exemplo, ligado a um tacógrafo SE5000.
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8.1

Leitura de Dados
Ao tocar na tecla “Ler” ser-lhe-á solicitado se quer “Visualizar dados SE5000 armazenados?” Seleccione o botão
“SE5000” em destaque.
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8.1.1

Informação tacográfica
De seguida, um ecrã exibirá a informação tacográfica.
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8.2

Envio de Dados
Ao tocar no botão “Enviar” no ecrã principal, o próximo ecrã indica qual o tacógrafo a que está ligado e perguntalhe quais os dados tacográficos que pretende enviar, ou de onde pretende transferir dados.
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8.2.1

Transferência de Dados
Ao seleccionar o botão adequado, o próximo ecrã indica qual tacógrafo está a enviar para outro. Por exemplo,
SE5000 ->SE5000. Quando terminar, o espaço entre os dois tacógrafos será assinalado para apresentar uma
emissão com sucesso.
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9

Teste de Sensor e Verificação de Cabos
Ao tocar no ícone “Sensores”, é exibido o ecrã principal. Isto permite-lhe testar e verificar os sensores e cabos
cifrados, e configurar o tacógrafo aos mesmos.
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9.1

Teste de Sensor
Quando bater levemente o dedo sobre o botão "Teste de Sensor", serão dadas instruções sobre o cabo a utilizar e
como ligá-lo ao sensor. Uma vez ligado, carregue o sensor no recanto inferior esquerdo do dispositivo e dará início
ao teste. Deverá sentir uma ligeira vibração no sensor e será apresentado o ecrã dos resultados.

48

9.1.1

Resultado do Teste de Sensor
De seguida, aparece um ecrã exibindo a “Velocidade para o sensor” e “Velocidade do sensor” que deve combinar.
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9.2

Teste de Cabo
Ao bater levemente o dedo sobre o botão "Teste de Cabo", serão dadas instruções para ligar o cabo aos
adaptadores correctos. Uma vez ligado, bata levemente no lado superior direito da seta vermelha para obter a
página de resultados.
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9.2.1

Resultado do Teste de Cabo
Um ecrã apresentará agora o resultado, isto é, "Teste Concluído" ou "Teste Não Concluído".
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10

Actualização de Produto
Primeiro, ligue o stick USB de Actualização a uma porta externa. Ao tocar no ícone “Actualização de Produto”, será
exibida a seguinte tela que mostrará a versão atual, mais nova versão ou erro.
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11

SE5000 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone do programador “MKlll”, será exibido o ecrã seguinte se o tipo de tacógrafo é detectado
automaticamente. Em alternativa, você vai para “Selecção de Tacógrafo” (ver a página 26). Ao tocar no ícone
“SE5000” também voltará para este ecrã. A partir daqui poderá seleccionar os ícones luminosos, sendo que os
ícones não -luminosos não são seleccionáveis.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os Dongles facultados ou com os adaptadores fornecidos e cabos
Mkll existentes. Para obter mais dados, consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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11.1

Ler & Alterar Dados
Ao tocar no ícone “Ler & Alterar Dados”, poderá ler e alterar vários Parâmetros Legais, tais como os factores w, k e
l . Para obter uma lista de parâmetros programáveis ver Anexo F – Parâmetros Programáveis.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.1 Ler & Alterar Dados, página 2
A segunda página mostra Parâmetros Legais adicionais, tais como os números VIN e VRN.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.2 Ler & Alterar Dados, página 3

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.3 Ler & Alterar Dados, página 4

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.4 Ler & Alterar Dados, página 5

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.5 Ler & Alterar Dados, página 6

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.6 Ler & Alterar Dados, página 7

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.7 Ler & Alterar Dados, página 8

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.8 Ler & Alterar Dados, página 9

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.9 Ler & Alterar Dados, página 10

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.10 Ler & Alterar Dados, página 11

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.11 Ler & Alterar Dados, página 12

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.12 Ler & Alterar Dados, página 13

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.13 Ler & Alterar Dados, página 14

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.14 Ler & Alterar Dados, página 15

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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11.1.15 Alterar um Factor k
Podem ser alterados parâmetros seleccionando o item adequado. De seguida, é exibido um outro ecrã com
teclados necessários. Exemplo 1 – alterar o factor k.
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11.1.16 Alterar um Número VIN
Exemplo 2 – alterar um número VIN.
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11.2

Informação Taco
Ao tocar oo ícone “Informação Taco” irá para uma página onde poderá obter informação sobre o tacógrafo, como
o fornecedor, data de fabrico, nº de série, números de software e hardware, etc.
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11.3

Teste de Desempenho
Tendo em conta que o SE5000 é um tacógrafo digital, ao tocar no ícone “Teste de Tacógrafos”, o teste é realizado
de forma totalmente automática. No canto inferior direito do ecrã um relógio contará em ordem decrescente o
tempo restante.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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11.3.1 Teste de Desempenho, Página 2
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11.3.2 Teste de Desempenho, Página 3
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11.4

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.
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11.4.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.
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11.4.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.
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11.4.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.
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11.4.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da “percurso 4”, serão exibidos os resultados, incluindo o factor w médio obtido durante os 4
Percursos. De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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11.4.5 Distância Fixa 1 – Dados Enviados
Se estiver certo que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick” os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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11.5

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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11.5.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.
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11.6

Teste C3 RPM
Ao tocar no ícone “Teste C3 RPM ”, permite-lhe encontrar os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution) na
caixa de velocidades. Comece por desligar a ficha vermelha do tacógrafo e conecte o cabo apropriado. Em seguida,
ligue o motor a 1000 RPM e bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar".
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11.6.1 Calcular os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution)
O equipamento calculará os Impulsos por Rotação e dará um resultado. De seguida, ser-lhe-á solicitado se quer
enviar o resultado para o tacógrafo.
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11.7

CDAs - Códigos de Diagnóstico de Anomalias (DTCs)
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Códigos de Erro", serão apresentados o número do Código de Erro, uma
descrição do código, o número de ocorrências e a data da última ocorrência. Poderá obter informações adicionais
com o botão de ajuda, isto é, "?". Os Códigos de Erro podem ser limpos, batendo levemente o dedo sobre o botão
de paragem vermelho.

Para ver uma lista completa de DTcs SE5000 CDAs e acções recomendadas consulte o Anexo B – Códigos CDA
SE5000.
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11.7.1 CDAs Apagados
Aparecerá um ecrã com a indicação “Não Existem CDAs Guardados” quando os mesmos tiverem sido apagados.
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11.8

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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11.8.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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11.8.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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11.8.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.
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11.8.4 Distância Fixa 2 – Resultados
Após a acção final do “percurso 4” os resultados serão exibidos incluindo o factor w médio obtido dos 4 percursos.
De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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11.8.5 Distância Fixa 2 – Dados Enviados
Tendo certeza que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick”, os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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11.9

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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11.9.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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11.9.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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11.9.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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11.9.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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11.9.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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11.9.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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11.9.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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11.9.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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11.9.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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11.9.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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11.10 Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, poderá verificar a precisão do relógio interno do tacógrafo e ajustá-lo se
necessário. Permite igualmente acertar a hora local compensada em incrementos de passos de mais ou menos 30
minutos.
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11.10.1 Hora Local Compensada
Ao tocar no botão amarelo “Ajustar Hora Local - 30 Minutos”, irá ajustar a hora local exibida em menos 30
minutos ou mais 30 minutos se tocar no botão sobre o mesmo.
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11.10.2 Testar Relógio
Ao tocar no botão “Testar Relógio Tacógrafo”, o tacógrafo realiza um teste interno ao relógio e fornecerá o
resultado de precisão do relógio.
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11.10.3 Testar Relógio, página 2
Ao tocar no botão “Testar Relógio Tacógrafo”, o tacógrafo realiza um teste interno ao relógio e fornecerá o
resultado de precisão do relógio.

107

11.10.4 Enviar Hora Actualizada
Ao tocar no botão azul “Enviar para Tacógrafo”, a hora USTC interna é actualizada e receberá uma mensagem de
confirmação indicando “Hora do Tacógrafo Actualizada”.
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11.11 Pin
Ao tocar no ícone “Pin”, aparece um teclado que permite ao usuário inserir o seu número Pin para o seu cartão de
Workshop, em alternativa a inserir o Pin via as teclas dianteiras do tacógrafo.
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11.12 Teste de Dados - Série
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - série”, poderá ler os dados de série do tacógrafo, demonstrando vários
parâmetros e configurações.
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11.13 Teste de Dados - CANbus
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - CANbus”, poderá ler dados do tacógrafo no CANbus exibindo vários
parâmetros e configurações.
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11.14 Teste de 1000m
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Teste 1000m", irá testar e verificar a precisão da velocidade do
tacógrafo para uma velocidade e distância definidas.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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11.14.1 Teste de 1000m – Página 2
Inserir o factor l.
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11.14.2 Teste de 1000m – Página 3
Uma velocidade de 50km/h é injectada no tacógrafo para 72s.
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11.14.3 Teste de 1000m – Resultado
Depois de concluído o teste, receberá uma página com o resultado demonstrando a distância percorrida e a
precisão.
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11.15 Teste de Sensor
Ao clicar no ícone “Teste ao Sensor” poderá selecionar um tipo de sensor, no caso de não ser automaticamente
detetado, e a seguir forçar o emparelhamento do sensor com o tacógrafo. Se o tacografos não for um modelo com
a “2ª fonte de movimento”, será visualizado o seguinte ecrã.
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11.15.1 Teste de Sensor – Página 2
Se o tacografos for um modelo com a “2ª fonte de movimento”, será visualizado este ecrã. Aqui, poderá selecionar
a 2ª fonte de movimento a partir de apenas A CAN, apenas C CAN, a partir de A CAN e C CAN ou a partir de C3.
Poderá selecionar também se o veículo é “Pesado” ou “Ligeiro”.
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11.15.2 Teste de Sensor – Página 3
Se for ativada a entrada C3, deverá também ter que configurar o “fator de velocidade C3” na linha inferior. Existe
um ficheiro na pasta “Os Meus Documentos” designado por ‘Procedimento de calibração para os tacógrafos
ativados após 1 de outubro de 2012.’ explicando como obter este valor.
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11.15.3 Teste de Sensor – Página 4
Se bater levemente o dedo sobre o botão "Par" (segunda linha), forçará o tacógrafo a emparelhar com o sensor.
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11.15.4 Teste de Sensor – Emparelhamento
Será apresentado um sinal de confirmação após a conclusão de um emparelhamento com sucesso. Bata levemente
o dedo sobre o botão "OK" para regressar ao ecrã de programação principal.
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12

VR 2400 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone do programador “MKlll”, será exibido o ecrã seguinte se o tipo de tacógrafo é detectado
automaticamente. Em alternativa, você vai para “Selecção de Tacógrafo” (ver a página 26). Ao tocar no ícone
“2400” também voltará para este ecrã. A partir daqui poderá seleccionar os ícones luminosos, sendo que os ícones
não -luminosos não são seleccionáveis.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os Dongles ou adaptadores fornecidos e cabos Mkll existentes.
Para obter mais informação ver o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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12.1

Ler & Alterar Dados
Ao tocar no ícone “Ler & Alterar Dados”, poderá ler e alterar vários Parâmetros Legais, tais como os factores w, k e
l . Para obter uma lista de parâmetros programáveis ver Anexo F – Parâmetros Programáveis.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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12.1.1 Ler & Alterar Dados, página 2
A segunda página mostra Parâmetros Legais adicionais, tais como os números VIN e VRN.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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12.1.2 Ler & Alterar Dados, página 3

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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12.1.3 Ler & Alterar Dados, página 4

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.

125

12.1.4 Ler & Alterar Dados, página 5

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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12.1.5 Ler & Alterar Dados, página 6

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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12.1.6 Alterar um Factor k
Podem ser alterados parâmetros seleccionando o item adequado. De seguida, é exibido um outro ecrã com
teclados necessários. Exemplo 1 – alterar o factor k.
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12.1.7 Alterar um Número VIN
Exemplo 2 – alterar um número VIN.
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12.2

Informação Taco
Ao tocar oo ícone “Informação Taco” irá para uma página onde poderá obter informação sobre o tacógrafo, como
o fornecedor, data de fabrico, nº de série, números de software e hardware, etc.
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12.3

Teste de Tacógrafos
Ao tocar no ícone de “Teste de Tacógrafos”, é realizado um teste semi-automaticamente. Nota: para a calibração,
deve ser realizado também um Teste de Relógio antes ou depois do Teste de Tacógrafos. Ver o capítulo 12.10.2.
No canto inferior direito do ecrã, um relógio fará uma contagem decrescente. Nota: escala auto detectado.
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12.3.1 Teste de Tacógrafos, página 2
A página 2 apresenta o final do teste e o pedido para comparar o disco.
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12.3.2 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Após a conclusão do teste, bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar" para este ecrã ser apresentado para
comparar com o disco de "drivers".
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12.3.3 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
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12.4

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.
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12.4.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.
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12.4.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.
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12.4.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.
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12.4.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da “percurso 4”, serão exibidos os resultados, incluindo o factor w médio obtido durante os 4
Percursos. De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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12.4.5 Distância Fixa 1 – Dados Enviados
Se estiver certo que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick” os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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12.5

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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12.5.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.
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12.6

Teste C3 RPM
Ao tocar no ícone “Teste C3 RPM ”, permite-lhe encontrar os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution) na
caixa de velocidades. Comece por desligar a ficha vermelha do tacógrafo e conecte o cabo apropriado. Em seguida,
ligue o motor a 1000 RPM e bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar".
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12.6.1 Calcular os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution)
O equipamento calculará os Impulsos por Rotação e dará um resultado. De seguida, ser-lhe-á solicitado se quer
enviar o resultado para o tacógrafo.
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12.6.2 Enviado Resultado dos Impulsos por Rotação (PPR- Pulses Per Revolution)
Ao tocar no botão “Tick”, os dados são enviados para o tacógrafo, sendo exibido um ecrã de confirmação.
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12.7

CDAs
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Códigos de Erro", serão apresentados o número do Código de Erro, uma
descrição do código, o número de ocorrências e a data da última ocorrência. Poderá obter informações adicionais
com o botão de ajuda, isto é, "?". Os Códigos de Erro podem ser limpos, batendo levemente o dedo sobre o botão
de paragem vermelho.

Para obter uma listagem completa de CDAs VR2400 e recomendações propostas consulte o Anexo C – DTC Códigos
VR2400.
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12.7.1 CDAs Apagados
Aparecerá um ecrã com a indicação “Não Existem CDAs Guardados” quando os mesmos tiverem sido apagados.
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12.8

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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12.8.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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12.8.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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12.8.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.
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12.8.4 Distância Fixa 2 – Resultados
Após a acção final do “percurso 4” os resultados serão exibidos incluindo o factor w médio obtido dos 4 percursos.
De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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12.8.5 Distância Fixa 2 – Dados Enviados
Tendo certeza que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick”, os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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12.9

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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12.9.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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12.9.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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12.9.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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12.9.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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12.9.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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12.9.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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12.9.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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12.9.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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12.9.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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12.9.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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12.10 Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, poderá verificar a precisão do relógio interno do tacógrafo e ajustá-lo se
necessário. Permite igualmente acertar a hora local compensada em incrementos de passos de mais ou menos 30
minutos.
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12.10.1 Hora Local Compensada
Ao tocar no botão amarelo “Ajustar Hora Local - 30 Minutos”, irá ajustar a hora local exibida em menos 30
minutos ou mais 30 minutos se tocar no botão sobre o mesmo.
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12.10.2 Testar Relógio
Ao tocar no botão “Testar Relógio Tacógrafo”, o tacógrafo realiza um teste interno ao relógio e fornecerá o
resultado de precisão do relógio.
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12.10.3 Testar Relógio página 2
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12.11 Teste de Dados - Série
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - série”, poderá ler os dados de série do tacógrafo, demonstrando vários
parâmetros e configurações.
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12.12 Teste de Dados - CANbus
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - CANbus”, poderá ler dados do tacógrafo no CANbus exibindo vários
parâmetros e configurações.
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12.13 Teste de Sensor
Ao tocar no ícone “Teste de Sensor”, poderá seleccionar o tipo de sensor, se o mesmo não for detectado
automaticamente e de seguida emparelhe o sensor ao tacógrafo.
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12.13.1 Teste de Sensor – Página 2
Se um sensor encriptado tiver sido seleccionado, quando bater levemente o dedo sobre o botão "Par" (segunda
linha) forçará o tacógrafo a emparelhar com o sensor.
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12.13.2 Teste de Sensor – Emparelhamento
Será apresentado um sinal de confirmação após a conclusão de um emparelhamento com sucesso. Bata levemente
o dedo sobre o botão "OK" para regressar ao ecrã de programação principal.
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12.14 Reconfiguração de Taco
Ao tocar Não ícone de “Reconfiguração de Taco”, é enviado um impulso de reconfiguração através do tacógrafo.
Não é exibido um ecrã no equipamento, contudo, dará conta de uma interrupção no visor digital do tacógrafo.
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13

VR8400 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone de programador “MKlll” então, batendo o ícone "8400" vai lhe trazer para esta tela. De seguida
pode seleccionar vários ícones iluminados, os não iluminados não podem ser seleccionados.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os adaptadores e cabos Mkll existentes, para obter mais
informação, consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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13.1

Ler & Alterar Dados
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Ler e Modificar Dados", poderá ler e modificar vários parâmetros. Num
8400, tal encontra-se limitado a Excesso de Velocidade, Ignição em registos, Pulsações/rev e bandas de velocidade
do motor.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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13.2

Teste de Tacógrafos – Selecção de Escala de Velocidade
Ao tocar no ícone de “Teste de Tacógrafos”, aparece um ecrã para o utilizador primeiro seleccionar a escala de
velocidade apropriada. Isto é feito verificando o número de aprovação do tipo da União Europeia que está
marcado rótulo dentro do tacógrafo e deve combinar com o mesmo número de aprovação no verso das tabelas
para ser montado.
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13.2.1 Teste de Tacógrafos – Sequência
Ao tocar no botão de escala de velocidade adequado, aparecerá um ecrã com várias indicações e botões para
pressionar após cada acção. Primeiro digite o fator k, em seguida, siga as instruções. Nota: para a calibração,
também deve ser efectuado um Teste de Relógio antes ou depois do Teste de Tacógrafos. Ver o capítulo 13.10.
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13.2.2 Teste de Tacógrafos - página 2
No canto inferior direito do ecrã, existe um relógio que fará a contagem do tempo que resta.
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13.2.3 Teste de Tacógrafos - página 3
A página 3 apresenta o final do teste e o pedido para comparar o disco.
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13.2.4 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Após a conclusão do teste, bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar" para este ecrã ser apresentado para
comparar com o disco de "drivers".
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13.2.5 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
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13.3

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.
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13.3.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.
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13.3.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.
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13.3.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.

186

13.3.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções. Ser-lhe-á igualmente fornecido as definições da Ficha DIL para definir no tacógrafo.
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13.4

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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13.4.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.
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13.5

Teste C3 RPM
Ao tocar no ícone “Teste C3 RPM ”, permite-lhe encontrar os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution) na
caixa de velocidades. Comece por desligar a ficha vermelha do tacógrafo e conecte o cabo apropriado. Em seguida,
ligue o motor a 1000 RPM e bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar".
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13.5.1 Calcular os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution)
O equipamento calculará os Impulsos por Rotação e dará um resultado. De seguida, ser-lhe-á solicitado se quer
enviar o resultado para o tacógrafo.
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13.6

Teste do Factor k
Ao tocar no ícone do “Teste do factor k”, são enviadas impulsos para o tacógrafo e dada uma leitura da
configuração actual do Factor K do tacógrafo.

192

13.7

Cálculo DIL
Ao tocar no ícone “Calcular DIL” aparece um ecrã que permite-lhe entrar no factor w que a unidade utilizará para
calcular o factor k mais aproximado e configurar os Interruptores DIL no tacógrafo.
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13.7.1 Cálculo DIL – Novas Configurações
Utilizando o teclado, introduza o novo factor w e, em seguida, bata levemente o dedo sobre a tecla para
retroceder. O novo factor w e definições da Ficha DIL serão agora apresentados.
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13.8

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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13.8.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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13.8.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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13.8.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.
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13.8.4 Distância Fixa 2 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções. Ser-lhe-á igualmente fornecido as definições da Ficha DIL para definir no tacógrafo.
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13.9

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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13.9.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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13.9.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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13.9.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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13.9.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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13.9.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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13.9.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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13.9.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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13.9.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.

208

13.9.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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13.9.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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13.10 Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, aparecerá um ecrã a mostrar “A Testar Relógio” e o equipamento fará um
som sonoro (bipe) quando forem recebidas os impulsos durante o teste. Nota: um módulo de testador de relógio
deverá ser acoplado ao equipamento antes de iniciar o teste.
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13.10.1 Teste de Relógio, Página 2
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13.10.2 Teste de Relógio – Resultado
Uma vez concluído, o ecrã exibirá o resultado como “Precisão do Relógio”.
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13.11 Teste de Dados - Série
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - série”, poderá ler os dados de série do tacógrafo, demonstrando vários
parâmetros e configurações.
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14

VR8300 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone de programador “MKlll” então, batendo o ícone "8300" vai lhe trazer para esta tela. De seguida
pode seleccionar vários ícones iluminados, os não iluminados não podem ser seleccionados.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os adaptadores e cabos Mkll fornecidos. Para obter mais
informações consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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14.1

Teste de Tacógrafos – Selecção de Escala de Velocidade
Ao tocar no ícone de “Teste de Tacógrafos”, aparece um ecrã para o utilizador primeiro seleccionar a escala de
velocidade apropriada. Isto é feito verificando o número de aprovação do tipo da União Europeia que está
marcado rótulo dentro do tacógrafo e deve combinar com o mesmo número de aprovação no verso das tabelas
para ser montado.
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14.1.1 Teste de Tacógrafos – Sequência
Ao tocar no botão de escala de velocidade adequado, aparecerá um ecrã com várias indicações e botões para
pressionar após cada acção. Primeiro digite o fator k, em seguida, siga as instruções. Nota: para a calibração,
também deve ser efectuado um Teste de Relógio antes ou depois do Teste de Tacógrafos. Ver o capítulo 14.8.
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14.1.2 Teste de Tacógrafos - página 2
No canto inferior direito do ecrã, existe um relógio que fará a contagem do tempo que resta.
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14.1.3 Teste de Tacógrafos - página 3
A página 3 apresenta o final do teste e o pedido para comparar o disco.
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14.1.4 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Após a conclusão do teste, bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar" para este ecrã ser apresentado para
comparar com o disco de "drivers".
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14.1.5 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
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14.2

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.
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14.2.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.
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14.2.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.
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14.2.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.
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14.2.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções. Ser-lhe-á igualmente fornecido as definições da Ficha DIL para definir no tacógrafo.
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14.3

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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14.3.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.
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14.4

Teste C3 RPM
Ao tocar no ícone “Teste C3 RPM ”, permite-lhe encontrar os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution) na
caixa de velocidades. Comece por desligar a ficha vermelha do tacógrafo e conecte o cabo apropriado. Em seguida,
ligue o motor a 1000 RPM e bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar".

229

14.4.1 Calcular os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution)
O dispositivo calculará agora o PPR e produzirá um resultado. Uma vez que o 8300 não é programável e não há
como armazenar esta informação, prima o botão de paragem vermelho quando for solicitado a enviar um
resultado para o tacógrafo. Regressará, em seguida, ao menu de programação 8300.
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14.5

Cálculo DIL
Ao tocar no ícone “Calcular DIL” aparece um ecrã que permite-lhe entrar no factor w que a unidade utilizará para
calcular o factor k mais aproximado e configurar os Interruptores DIL no tacógrafo.
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14.5.1 Cálculo DIL – Novas Configurações
Utilizando o teclado, introduza o novo factor w e, em seguida, bata levemente o dedo sobre a tecla para
retroceder. O novo factor w e definições da Ficha DIL serão agora apresentados.
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14.6

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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14.6.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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14.6.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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14.6.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.
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14.6.4 Distância Fixa 2 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções. Ser-lhe-á igualmente fornecido as definições da Ficha DIL para definir no tacógrafo.
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14.7

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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14.7.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.

239

14.7.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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14.7.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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14.7.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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14.7.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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14.7.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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14.7.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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14.7.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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14.7.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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14.7.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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14.8

Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, aparecerá um ecrã a mostrar “A Testar Relógio” e o equipamento fará um
som sonoro (bipe) quando forem recebidas os impulsos durante o teste. Nota: um módulo de testador de relógio
deverá ser acoplado ao equipamento antes de iniciar o teste.
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14.8.1 Teste de Relógio – Página 1
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14.8.2 Teste de Relógio – Resultado
Uma vez concluído, o ecrã exibirá o resultado como “Precisão do Relógio”.
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14.9

Teste de Dados - Série
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - série”, poderá ler os dados de série do tacógrafo, demonstrando vários
parâmetros e configurações.
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14.10 Teste de Sensor
Tapping the “Sensor Test” icon allows you to select a sensor type.
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15

M1N1 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone de programador “MKlll” então, batendo o ícone "M1N1" vai lhe trazer para esta tela. De seguida
pode seleccionar vários ícones iluminados, os não iluminados não podem ser seleccionados.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os Dongles ou adaptadores fornecidos e cabos Mkll existentes,
para obter mais informação consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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15.1

Ler & Alterar Dados
Ao clicar no ícone “Ler e Alterar Dados” será possível visualizar vários Parâmetros de Apenas leitura, como abaixo
listado.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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15.2

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em cada
extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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15.2.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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15.2.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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15.2.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.
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15.2.4 Distância Fixa 2 – Resultados
Após a acção final do “percurso 4” os resultados serão exibidos incluindo o factor w médio obtido dos 4 percursos.
De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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15.2.5 Distância Fixa 2 – Dados Enviados
Tendo certeza que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick”, os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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15.3

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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15.3.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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15.3.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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15.3.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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15.3.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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15.3.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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15.3.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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15.3.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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15.3.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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15.3.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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15.3.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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16

DTCO 1381 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone do programador “MKlll”, será exibido o ecrã seguinte se o tipo de tacógrafo é detectado
automaticamente. Em alternativa, você vai para “Selecção de Tacógrafo” (ver a página 26). Ao tocar no ícone
“1381” também voltará para este ecrã. A partir daqui poderá seleccionar os ícones luminosos, sendo que os ícones
não -luminosos não são seleccionáveis.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os Dongles ou adaptadores fornecidos e cabos Mkll existentes,
para obter mais informação consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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16.1

Ler & Alterar Dados
Ao tocar no ícone “Ler & Alterar Dados”, poderá ler e alterar vários Parâmetros Legais, tais como os factores w, k e
l . Para obter uma lista de parâmetros programáveis ver Anexo F – Parâmetros Programáveis.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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16.1.1 Ler & Alterar Dados, página 2
A segunda página mostra Parâmetros Legais adicionais, tais como os números VIN e VRN.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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16.1.2 Ler & Alterar Dados, página 3

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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16.1.3 Ler & Alterar Dados, página 4

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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16.1.4 Ler & Alterar Dados, página 5

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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16.1.5 Ler & Alterar Dados, página 6

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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16.1.6 Ler & Alterar Dados, página 7

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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16.1.7 Ler & Alterar Dados, página 8

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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16.1.8 Alterar um Factor w
Podem ser alterados parâmetros seleccionando o item adequado. De seguida, é exibido um outro ecrã com
teclados necessários. Exemplo 1 – alterar o factor w.
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16.1.9 Alterar um Número VIN
Exemplo 2 – alterar um número VIN.
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16.2

Informação Taco
Ao tocar oo ícone “Informação Taco” irá para uma página onde poderá obter informação sobre o tacógrafo, como
o fornecedor, data de fabrico, nº de série, números de software e hardware, etc.
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16.3

Teste de Desempenho
Tendo em conta que o DTCO 1381 é um tacógrafo digital, ao tocar no ícone “Teste de Tacógrafos”, o teste é
realizado de forma totalmente automática. No canto inferior direito do ecrã um relógio contará em ordem
decrescente o tempo restante.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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16.3.1 Teste de Desempenho Página 2
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16.3.2 Teste de Desempenho Página 3
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16.4

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos ,2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.

288

16.4.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.
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16.4.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.
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16.4.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.
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16.4.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da “percurso 4”, serão exibidos os resultados, incluindo o factor w médio obtido durante os 4
Percursos. De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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16.4.5 Distância Fixa 1 – Dados Enviados
Se estiver certo que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick” os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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16.5

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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16.5.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.
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16.6

CDAs
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Códigos de Erro", serão apresentados o número do Código de Erro, uma
descrição do código, o número de ocorrências e a data da última ocorrência. Poderá obter informações adicionais
com o botão de ajuda, isto é, "?". Os Códigos de Erro podem ser limpos, batendo levemente o dedo sobre o botão
de paragem vermelho.

Para obter uma listagem completo de CDAs de DTCO 1381 DTCs e recomendações a seguir consulte o Anexo D –
DTC Códigos DTCO 1381.
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16.6.1 CDAs Apagados
Aparecerá um ecrã com a indicação “Não Existem CDAs Guardados” quando os mesmos tiverem sido apagados.
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16.7

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos ,2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.

298

16.7.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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16.7.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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16.7.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.

301

16.7.4 Distância Fixa 2 – Resultados
Após a acção final do “percurso 4” os resultados serão exibidos incluindo o factor w médio obtido dos 4 percursos.
De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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16.7.5 Distância Fixa 2 – Dados Enviados
Tendo certeza que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick”, os factores w e K serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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16.8

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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16.8.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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16.8.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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16.8.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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16.8.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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16.8.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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16.8.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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16.8.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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16.8.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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16.8.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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16.8.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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16.9

Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, poderá verificar a precisão do relógio interno do tacógrafo e ajustá-lo se
necessário. Permite igualmente acertar a hora local compensada em incrementos de passos de mais ou menos 30
minutos.
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16.9.1 Hora Local Compensada
Ao tocar no botão amarelo “Ajustar Hora Local - 30 Minutos”, irá ajustar a hora local exibida em menos 30
minutos ou mais 30 minutos se tocar no botão sobre o mesmo.
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16.9.2 Testar Relógio
Ao tocar no botão “Testar Relógio Tacógrafo”, o tacógrafo realiza um teste interno ao relógio e fornecerá o
resultado de precisão do relógio.

317

16.9.3 Testar Relógio página 2

318

16.9.4 Enviar Hora Actualizada
Ao tocar no botão azul “Enviar para Tacógrafo”, a hora USTC interna é actualizada e receberá uma mensagem de
confirmação indicando “Hora do Tacógrafo Actualizada”.

319

16.10 Pin
Ao tocar no ícone “Pin”, aparece um teclado que permite ao usuário inserir o seu número Pin para o seu cartão de
Workshop, em alternativa a inserir o Pin via as teclas dianteiras do tacógrafo.

320

16.11 Teste de Dados - CANbus
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - CANbus”, poderá ler dados do tacógrafo no CANbus exibindo vários
parâmetros e configurações.
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16.12 Teste de 1000m
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Teste 1000m", irá testar e verificar a precisão da velocidade do
tacógrafo para uma velocidade e distância definidas.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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16.12.1 Teste de 1000m – Página 2
Inserir o factor l.
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16.12.2 Teste de 1000m – Página 3
Uma velocidade de 50km/h é injectada no tacógrafo para 72s.
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16.12.3 Teste de 1000m – Resultado
Depois de concluído o teste, receberá uma página com o resultado demonstrando a distância percorrida e a
precisão.
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16.13 Teste de Sensor
Ao tocar no ícone “Teste de Sensor”, poderá seleccionar o tipo de sensor, se o mesmo não for detectado
automaticamente e de seguida emparelhe o sensor ao tacógrafo.
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16.13.1 Teste de Sensor – Página 2
Se bater levemente o dedo sobre o botão "Par" (segunda linha), forçará o tacógrafo a emparelhar com o sensor.
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16.13.2 Teste de Sensor – Emparelhamento
Será apresentado um sinal de confirmação após a conclusão de um emparelhamento com sucesso. Bata levemente
o dedo sobre o botão "OK" para regressar ao ecrã de programação principal.

328

17

Kienzle 1324 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone do programador “MKlll”, será exibido o ecrã seguinte se o tipo de tacógrafo é detectado
automaticamente. Em alternativa, você vai para “Selecção de Tacógrafo” (ver a página 26). Ao tocar no ícone
“1324” também voltará para este ecrã. A partir daqui poderá seleccionar os ícones luminosos, sendo que os ícones
não -luminosos não são seleccionáveis.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os Dongles ou adaptadores fornecidos e cabos Mkll existentes,
para obter mais informação consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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17.1

Ler & Alterar Dados
Ao tocar no ícone “Ler & Alterar Dados”, poderá ler e alterar vários Parâmetros Legais, tais como os factores w, k e
l . Para obter uma lista de parâmetros programáveis ver Anexo F – Parâmetros Programáveis.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.

330

17.1.1 Ler & Alterar Dados, página 2
A segunda página mostra Parâmetros Legais adicionais, tais como os números VIN e VRN.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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17.1.2 Ler & Alterar Dados, página 3

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.

332

17.1.3 Ler & Alterar Dados, página 4

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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17.1.4 Alterar um Factor w
Podem ser alterados parâmetros seleccionando o item adequado. De seguida, é exibido um outro ecrã com
teclados necessários. Exemplo 1 – alterar o factor w.
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17.1.5 Alterar um Número VIN
Exemplo 2 – alterar um número VIN.
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17.2

Informação Taco
Ao tocar oo ícone “Informação Taco” irá para uma página onde poderá obter informação sobre o tacógrafo, como
o fornecedor, data de fabrico, nº de série, números de software e hardware, etc.

336

17.3

Teste de Tacógrafos
Ao tocar no ícone de “Teste de Tacógrafos”, é realizado um teste semi-automaticamente. Nota: para a calibração,
deve ser realizado também um Teste de Relógio antes ou depois do Teste de Tacógrafos. Ver o capítulo 17.9. No
canto inferior direito do ecrã, um relógio fará uma contagem decrescente. Nota: escala auto detectado.

337

17.3.1 Teste de Tacógrafos - página 2
A página 2 apresenta o final do teste e o pedido para comparar o disco.
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17.3.2 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Após a conclusão do teste, bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar" para este ecrã ser apresentado para
comparar com o disco de "drivers".

339

17.3.3 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela

340

17.4

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.

341

17.4.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.

342

17.4.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.

343

17.4.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.

344

17.4.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da “percurso 4”, serão exibidos os resultados, incluindo o factor w médio obtido durante os 4
Percursos. De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.

345

17.4.5 Distância Fixa 1 – Dados Enviados
Se estiver certo que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick” os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.

346

17.5

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.

347

17.5.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.

348

17.6

CDAs
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Códigos de Erro", serão apresentados o número do Código de Erro, uma
descrição do código, o número de ocorrências e a data da última ocorrência. Poderá obter informações adicionais
com o botão de ajuda, isto é, "?". Os Códigos de Erro podem ser limpos, batendo levemente o dedo sobre o botão
de paragem vermelho.

Para obter uma listagem completa de CDAs Kienzle 1324 e recomendações a seguir consulte o Anexo E – Códigos
CDA Kienzle 1324.
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17.6.1 CDAs Apagados
Aparecerá um ecrã com a indicação “Não Existem CDAs Guardados” quando os mesmos tiverem sido apagados.
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17.7

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.

351

17.7.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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17.7.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.

353

17.7.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.

354

17.7.4 Distância Fixa 2 – Resultados
Após a acção final do “percurso 4” os resultados serão exibidos incluindo o factor w médio obtido dos 4 percursos.
De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.

355

17.7.5 Distância Fixa 2 – Dados Enviados
Tendo certeza que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick”, os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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17.8

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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17.8.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.

358

17.8.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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17.8.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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17.8.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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17.8.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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17.8.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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17.8.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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17.8.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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17.8.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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17.8.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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17.9

Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, poderá verificar a precisão do relógio interno do tacógrafo e ajustá-lo se
necessário. Permite igualmente acertar a hora local compensada em incrementos de passos de mais ou menos 30
minutos.

368

17.9.1 Hora Local Compensada
Ao tocar no botão amarelo “Ajustar Hora Local - 30 Minutos”, irá ajustar a hora local exibida em menos 30
minutos ou mais 30 minutos se tocar no botão sobre o mesmo.

369

17.9.2 Testar Relógio
Ao tocar no botão “Testar Relógio Tacógrafo”, o tacógrafo realiza um teste interno ao relógio e fornecerá o
resultado de precisão do relógio.

370

17.9.3 Testar Relógio página 2

371

17.9.4 Enviar Hora Actualizada
Ao tocar no botão azul “Enviar para Tacógrafo”, a hora USTC interna é actualizada e receberá uma mensagem de
confirmação indicando “Hora do Tacógrafo Actualizada”.

372

17.10 Teste de Dados - CANbus
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - CANbus”, poderá ler dados do tacógrafo no CANbus exibindo vários
parâmetros e configurações.

373

17.11 Teste de Sensor
Ao tocar no ícone “Teste de Sensor”, poderá seleccionar o tipo de sensor, se o mesmo não for detectado
automaticamente e de seguida emparelhe o sensor ao tacógrafo.
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17.11.1 Teste de Sensor – Página 2
Se um sensor encriptado tiver sido seleccionado, quando bater levemente o dedo sobre o botão "Par" (segunda
linha) forçará o tacógrafo a emparelhar com o sensor.
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17.11.2 Teste de Sensor – Emparelhamento
Será apresentado um sinal de confirmação após a conclusão de um emparelhamento com sucesso. Bata levemente
o dedo sobre o botão "OK" para regressar ao ecrã de programação principal.

376

18

Kienzle 1319 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone do programador “MKlll”, será exibido o ecrã seguinte se o tipo de tacógrafo é detectado
automaticamente. Em alternativa, você vai para “Selecção de Tacógrafo” (ver a página 26). Ao tocar no ícone
“1319” também voltará para este ecrã. A partir daqui poderá seleccionar os ícones luminosos, sendo que os ícones
não -luminosos não são seleccionáveis.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os Dongles ou adaptadores fornecidos e cabos Mkll existentes,
para obter mais informação consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.

377

18.1

Ler & Alterar Dados
Ao tocar no ícone “Ler & Alterar Dados”, poderá ler e alterar vários Parâmetros. Num 1319, Isso inclui o fator K,
odómetro, excesso de velocidade, unidades de velocidade etc.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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18.1.1 Ler & Alterar Dados, página 2

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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18.2

Teste de Tacógrafos – Selecção de Escala de Velocidade
Ao tocar no ícone de “Teste de Tacógrafos”, aparece um ecrã para o utilizador primeiro seleccionar a escala de
velocidade apropriada. Isto é feito verificando o número de aprovação do tipo da União Europeia que está
marcado rótulo dentro do tacógrafo e deve combinar com o mesmo número de aprovação no verso das tabelas
para ser montado.

380

18.2.1 Teste de Tacógrafos – Sequência
Ao tocar no botão de escala de velocidade adequado, aparecerá um ecrã com várias indicações e botões para
pressionar após cada acção. Primeiro digite o fator k, em seguida, siga as instruções. Nota: para a calibração,
também deve ser efectuado um Teste de Relógio antes ou depois do Teste de Tacógrafos. Ver o capítulo 18.7.
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18.2.2 Teste de Tacógrafos - página 2
No canto inferior direito do ecrã, existe um relógio que fará a contagem do tempo que resta.

382

18.2.3 Teste de Tacógrafos - página 3
A página 3 apresenta o final do teste e o pedido para comparar o disco.
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18.2.4 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Após a conclusão do teste, bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar" para este ecrã ser apresentado para
comparar com o disco de "drivers".
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18.2.5 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela

385

18.3

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.

386

18.3.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.

387

18.3.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.

388

18.3.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.

389

18.3.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da “percurso 4”, serão exibidos os resultados, incluindo o factor w médio obtido durante os 4
Percursos. De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.

390

18.3.5 Distância Fixa 1 – Dados Enviados
Se estiver certo que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick” os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.

391

18.4

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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18.4.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.
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18.5

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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18.5.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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18.5.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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18.5.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.
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18.5.4 Distância Fixa 2 – Resultados
Após a acção final do “percurso 4” os resultados serão exibidos incluindo o factor w médio obtido dos 4 percursos.
De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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18.5.5 Distância Fixa 2 – Dados Enviados
Tendo certeza que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick”, os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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18.6

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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18.6.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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18.6.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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18.6.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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18.6.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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18.6.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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18.6.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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18.6.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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18.6.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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18.6.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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18.6.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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18.7

Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, aparecerá um ecrã a mostrar “A Testar Relógio” e o equipamento fará um
som sonoro (bipe) quando forem recebidas os impulsos durante o teste. Nota: um módulo de testador de relógio
deverá ser acoplado ao equipamento antes de iniciar o teste.

411

18.7.1 Teste de Relógio – Página 2

412

18.7.2 Teste de Relógio – Resultado
Uma vez concluído, o ecrã exibirá o resultado como “Precisão do Relógio”.

413
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Kienzle 1318 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone de programador “MKlll” então, batendo o ícone "1318" vai lhe trazer para esta tela. De seguida
pode seleccionar vários ícones iluminados, os não iluminados não podem ser seleccionados.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os cabos Mkll existentes, para obter mais informação consulte o
Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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19.1

Teste de Tacógrafos – Selecção de Escala de Velocidade
Ao tocar no ícone de “Teste de Tacógrafos”, aparece um ecrã para o utilizador primeiro seleccionar a escala de
velocidade apropriada. Isto é feito verificando o número de aprovação do tipo da União Europeia que está
marcado rótulo dentro do tacógrafo e deve combinar com o mesmo número de aprovação no verso das tabelas
para ser montado.
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19.1.1 Teste de Tacógrafos – Sequência
Ao tocar no botão de escala de velocidade adequado, aparecerá um ecrã com várias indicações e botões para
pressionar após cada acção. Primeiro digite o fator k, em seguida, siga as instruções. Nota: para a calibração,
também deve ser efectuado um Teste de Relógio antes ou depois do Teste de Tacógrafos. Ver o capítulo 19.9.
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19.1.2 Teste de Tacógrafos - página 2
No canto inferior direito do ecrã, existe um relógio que fará a contagem do tempo que resta.
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19.1.3 Teste de Tacógrafos - página 3
A página 3 apresenta o final do teste e o pedido para comparar o disco.

418

19.1.4 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Após a conclusão do teste, bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar" para este ecrã ser apresentado para
comparar com o disco de "drivers".
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19.1.5 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Description?

420

19.2

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.
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19.2.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.
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19.2.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.
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19.2.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.
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19.2.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções. Ser-lhe-á igualmente fornecido as definições da Ficha DIL para definir no tacógrafo.
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19.3

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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19.3.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.
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19.4

Teste C3 RPM
Ao tocar no ícone “Teste C3 RPM ”, permite-lhe encontrar os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution) na
caixa de velocidades. Comece por desligar a ficha vermelha do tacógrafo e conecte o cabo apropriado. Em seguida,
ligue o motor a 1000 RPM e bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar".
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19.4.1 Calcular os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution)
O equipamento calculará os Impulsos por Rotação e dará um resultado. De seguida, ser-lhe-á solicitado se quer
enviar o resultado para o tacógrafo.
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19.5

Teste do Factor k
Ao tocar no ícone do “Teste do factor k”, são enviadas impulsos para o tacógrafo e dada uma leitura da
configuração actual do factor k do tacógrafo.
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19.6

Cálculo DIL
Ao tocar no ícone “Calcular DIL” aparece um ecrã que permite-lhe entrar no factor w que a unidade utilizará para
calcular o factor k mais aproximado e configurar os Interruptores DIL no tacógrafo.
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19.6.1 Cálculo DIL – Novas Configurações
Utilizando o teclado, introduza o novo factor w e, em seguida, bata levemente o dedo sobre a tecla para
retroceder. O novo factor w e definições da Ficha DIL serão agora apresentados.
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19.7

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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19.7.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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19.7.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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19.7.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.
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19.7.4 Distância Fixa 2 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções. Ser-lhe-á igualmente fornecido as definições da Ficha DIL para definir no tacógrafo.
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19.8

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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19.8.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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19.8.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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19.8.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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19.8.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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19.8.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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19.8.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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19.8.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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19.8.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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19.8.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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19.8.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.

448

19.9

Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, aparecerá um ecrã a mostrar “A Testar Relógio” e o equipamento fará um
som sonoro (bipe) quando forem recebidas os impulsos durante o teste. Nota: um módulo de testador de relógio
deverá ser acoplado ao equipamento antes de iniciar o teste.
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19.9.1 Teste de Relógio – Página 1

450

19.9.2 Teste de Relógio – Resultado
Uma vez concluído, o ecrã exibirá o resultado como “Precisão do Relógio”.
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Kienzle 1314 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone de programador “MKlll” então, batendo o ícone "1314" vai lhe trazer para esta tela. De seguida
pode seleccionar vários ícones iluminados, os não iluminados não podem ser seleccionados.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os cabos Mkll existentes, para obter mais informação consulte o
Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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20.1

Teste de Tacógrafos – Selecção de Escala de Velocidade
Ao tocar no ícone de “Teste de Tacógrafos”, aparece um ecrã para o utilizador primeiro seleccionar a escala de
velocidade apropriada. Isto é feito verificando o número de aprovação do tipo da União Europeia que está
marcado rótulo dentro do tacógrafo e deve combinar com o mesmo número de aprovação no verso das tabelas
para ser montado.

453

20.1.1 Teste de Tacógrafos – Sequência
Ao tocar no botão de escala de velocidade adequado, aparecerá um ecrã com várias indicações e botões para
pressionar após cada acção. Primeiro digite o fator k, em seguida, siga as instruções. Nota: para a calibração,
também deve ser efectuado um Teste de Relógio antes ou depois do Teste de Tacógrafos. Ver o capítulo 20.7.
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20.1.2 Teste de Tacógrafos - página 2
No canto inferior direito do ecrã, existe um relógio que fará a contagem do tempo que resta.
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20.1.3 Teste de Tacógrafos - página 3
A página 3 apresenta o final do teste e o pedido para comparar o disco.
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20.1.4 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Após a conclusão do teste, bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar" para este ecrã ser apresentado para
comparar com o disco de "drivers".
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20.1.5 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Description?
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20.2

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.
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20.2.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.

460

20.2.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.
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20.2.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.
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20.2.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções.
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20.3

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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20.3.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.
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20.4

Teste do Factor k
Ao tocar no ícone do “Teste do Factor k”, são enviadas impulsos para o tacógrafo e dada uma leitura da
configuração actual do factor k do tacógrafo.
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20.5

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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20.5.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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20.5.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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20.5.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.
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20.5.4 Distância Fixa 2 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções.
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20.6

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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20.6.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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20.6.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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20.6.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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20.6.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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20.6.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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20.6.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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20.6.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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20.6.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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20.6.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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20.6.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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20.7

Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, aparecerá um ecrã a mostrar “A Testar Relógio” e o equipamento fará um
som sonoro (bipe) quando forem recebidas os impulsos durante o teste. Nota: um módulo de testador de relógio
deverá ser acoplado ao equipamento antes de iniciar o teste.
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20.7.1 Teste de Relógio – Página 1
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20.7.2 Teste de Relógio – Resultado
Uma vez concluído, o ecrã exibirá o resultado como “Precisão do Relógio”.
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Actia Smartach – Programação & Teste
Ao tocar no ícone do programador “MKlll”, será exibido o ecrã seguinte se o tipo de tacógrafo é detectado
automaticamente. Em alternativa, você vai para “Selecção de Tacógrafo” (ver a página 26). Ao tocar no ícone
“Smartach” também voltará para este ecrã. A partir daqui poderá seleccionar os ícones luminosos, sendo que os
ícones não -luminosos não são seleccionáveis.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os Dongles ou adaptadores fornecidos e cabos Mkll existentes,
para obter mais informação consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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21.1

Ler & Alterar Dados
Ao tocar no ícone “Ler & Alterar Dados”, poderá ler e alterar vários Parâmetros Legais, tais como os factores w, k e
l . Para obter uma lista de parâmetros programáveis ver Anexo F – Parâmetros Programáveis.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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21.1.1 Ler & Alterar Dados, página 2
A segunda página mostra Parâmetros Legais adicionais, tais como os números VIN e VRN.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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21.1.2 Ler & Alterar Dados, página 3

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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21.1.3 Ler & Alterar Dados, página 4

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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21.1.4 Alterar um Factor k
Podem ser alterados parâmetros seleccionando o item adequado. De seguida, é exibido um outro ecrã com
teclados necessários. Exemplo 1 – alterar o factor k.
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21.1.5 Alterar um Número VIN
Exemplo 2 – alterar um número VIN.
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21.2

Informação Taco
Ao tocar oo ícone “Informação Taco” irá para uma página onde poderá obter informação sobre o tacógrafo, como
o fornecedor, data de fabrico, nº de série, números de software e hardware, etc.
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21.3

Teste de Desempenho
Tendo em conta que o Smartach é um tacógrafo digital, ao tocar no ícone “Teste de Tacógrafos”, o teste é
realizado de forma totalmente automática. No canto inferior direito do ecrã um relógio contará em ordem
decrescente o tempo restante.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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21.3.1 Teste de Desempenho Página 2
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21.3.2 Teste de Desempenho Página 3
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21.4

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.
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21.4.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.
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21.4.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.
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21.4.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.
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21.4.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da “percurso 4”, serão exibidos os resultados, incluindo o factor W médio obtido durante os 4
Percursos. De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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21.4.5 Distância Fixa 1 – Dados Enviados
Se estiver certo que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick” os factores W e K serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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21.5

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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21.5.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.
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21.6

CDAs - Códigos de Diagnóstico de Anomalias (DTCs)
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Códigos de Erro", serão apresentados o número do Código de Erro, uma
descrição do código, o número de ocorrências e a data da última ocorrência. Poderá obter informações adicionais
com o botão de ajuda, isto é, "?". Os Códigos de Erro podem ser limpos, batendo levemente o dedo sobre o botão
de paragem vermelho.
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21.6.1 CDAs Apagados
Aparecerá um ecrã com a indicação “Não Existem CDAs Guardados” quando os mesmos tiverem sido apagados.
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21.7

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos, 2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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21.7.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.

508

21.7.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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21.7.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.

510

21.7.4 Distância Fixa 2 – Resultados
Após a acção final do “percurso 4” os resultados serão exibidos incluindo o factor w médio obtido dos 4 percursos.
De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.

511

21.7.5 Distância Fixa 2 – Dados Enviados
Tendo certeza que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick”, os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.

512

21.8

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.

513

21.8.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.

514

21.8.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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21.8.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.

516

21.8.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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21.8.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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21.8.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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21.8.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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21.8.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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21.8.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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21.8.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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21.9

Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, poderá verificar a precisão do relógio interno do tacógrafo e ajustá-lo se
necessário. Permite igualmente acertar a hora local compensada em incrementos de passos de mais ou menos 30
minutos.

524

21.9.1 Hora Local Compensada
Ao tocar no botão amarelo “Ajustar Hora Local - 30 Minutos”, irá ajustar a hora local exibida em menos 30
minutos ou mais 30 minutos se tocar no botão sobre o mesmo.

525

21.9.2 Testar Relógio
Ao tocar no botão “Testar Relógio Tacógrafo”, o tacógrafo realiza um teste interno ao relógio e fornecerá o
resultado de precisão do relógio.

526

21.9.3 Testar Relógio página 2
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21.9.4 Enviar Hora Actualizada
Ao tocar no botão azul “Enviar para Tacógrafo”, a hora USTC interna é actualizada e receberá uma mensagem de
confirmação indicando “Hora do Tacógrafo Actualizada”.
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21.10 Teste de Dados - CANbus
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - CANbus”, poderá ler dados do tacógrafo no CANbus exibindo vários
parâmetros e configurações.

529

21.11 Teste de 1000m
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Teste 1000m", irá testar e verificar a precisão da velocidade do
tacógrafo para uma velocidade e distância definidas.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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21.11.1 Teste de 1000m – Página 2
Inserir o factor l.
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21.11.2 Teste de 1000m – Página 3
Uma velocidade de 50km/h é injectada no tacógrafo para 72s.

532

21.11.3 Teste de 1000m – Resultado
Depois de concluído o teste, receberá uma página com o resultado demonstrando a distância percorrida e a
precisão.

533

21.12 Teste de Sensor
Ao tocar no ícone “Teste de Sensor”, poderá seleccionar o tipo de sensor, se o mesmo não for detectado
automaticamente e de seguida emparelhe o sensor ao tacógrafo.

534

21.12.1 Teste de Sensor – Página 2
Se bater levemente o dedo sobre o botão "Par" (segunda linha), forçará o tacógrafo a emparelhar com o sensor.
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21.12.2 Teste de Sensor – Emparelhamento
Será apresentado um sinal de confirmação após a conclusão de um emparelhamento com sucesso. Bata levemente
o dedo sobre o botão "OK" para regressar ao ecrã de programação principal.

536

22

Efkon – Programação & Teste
Ao tocar no ícone do programador “MKlll”, será exibido o ecrã seguinte se o tipo de tacógrafo é detectado
automaticamente. Em alternativa, você vai para “Selecção de Tacógrafo” (ver a página 26). Ao tocar no ícone
“Efkon” também voltará para este ecrã. A partir daqui poderá seleccionar os ícones luminosos, sendo que os
ícones não -luminosos não são seleccionáveis.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os Dongles ou adaptadores fornecidos e cabos Mkll existentes,
para obter mais informação consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.

537

22.1

Ler & Alterar Dados
Ao tocar no ícone “Ler & Alterar Dados”, poderá ler e alterar vários Parâmetros Legais, tais como os factores w, k e
l . Para obter uma lista de parâmetros programáveis ver Anexo F – Parâmetros Programáveis.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.

538

22.1.1 Ler & Alterar Dados, página 2
A segunda página mostra Parâmetros Legais adicionais, tais como os números VIN e VRN.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.

539

22.1.2 Ler & Alterar Dados, página 3

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.
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22.1.3 Ler & Alterar Dados, página 4

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.

541

22.1.4 Alterar um Factor w
Podem ser alterados parâmetros seleccionando o item adequado. De seguida, é exibido um outro ecrã com
teclados necessários. Exemplo 1 – alterar o factor w.

542

22.1.5 Alterar um Número VIN
Exemplo 2 – alterar um número VIN.

543

22.2

Informação Taco
Ao tocar oo ícone “Informação Taco” irá para uma página onde poderá obter informação sobre o tacógrafo, como
o fornecedor, data de fabrico, nº de série, números de software e hardware, etc.

544

22.3

Teste de Desempenho
Tendo em conta que o Efkon é um tacógrafo digital, ao tocar no ícone “Teste de Tacógrafos”, o teste é realizado
de forma totalmente automática. No canto inferior direito do ecrã um relógio contará em ordem decrescente o
tempo restante.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.

545

22.3.1 Teste de Desempenho Página 2

546

22.3.2 Teste de Desempenho Página 3

547

22.4

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.

548

22.4.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.

549

22.4.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.

550

22.4.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.

551

22.4.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da “percurso 4”, serão exibidos os resultados, incluindo o factor w médio obtido durante os 4
Percursos. De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.

552

22.4.5 Distância Fixa 1 – Dados Enviados
Se estiver certo que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick” os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.

553

22.5

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.

554

22.5.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.

555

22.6

CDAs - Códigos de Diagnóstico de Anomalias (DTCs)
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Códigos de Erro", serão apresentados o número do Código de Erro, uma
descrição do código, o número de ocorrências e a data da última ocorrência. Poderá obter informações adicionais
com o botão de ajuda, isto é, "?". Os Códigos de Erro podem ser limpos, batendo levemente o dedo sobre o botão
de paragem vermelho.

556

22.6.1 CDAs Apagados
Aparecerá um ecrã com a indicação “Não Existem CDAs Guardados” quando os mesmos tiverem sido apagados.

557

22.7

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos,2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.

558

22.7.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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22.7.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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22.7.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.

561

22.7.4 Distância Fixa 2 – Resultados
Após a acção final do “percurso 4” os resultados serão exibidos incluindo o factor w médio obtido dos 4 percursos.
De seguida, ser-lhe-á solicitado se pretende enviar estas configurações para o tacógrafo.
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22.7.5 Distância Fixa 2 – Dados Enviados
Tendo certeza que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick”, os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.

563

22.8

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.

564

22.8.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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22.8.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.

566

22.8.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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22.8.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.

568

22.8.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.

569

22.8.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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22.8.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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22.8.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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22.8.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.

573

22.8.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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22.9

Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, poderá verificar a precisão do relógio interno do tacógrafo e ajustá-lo se
necessário. Permite igualmente acertar a hora local compensada em incrementos de passos de mais ou menos 30
minutos.

575

22.9.1 Hora Local Compensada
Ao tocar no botão amarelo “Ajustar Hora Local - 30 Minutos”, irá ajustar a hora local exibida em menos 30
minutos ou mais 30 minutos se tocar no botão sobre o mesmo.

576

22.9.2 Testar Relógio
Ao tocar no botão “Testar Relógio Tacógrafo”, o tacógrafo realiza um teste interno ao relógio e fornecerá o
resultado de precisão do relógio.

577

22.9.3 Testar Relógio página 2

578

22.10 Teste de Dados - CANbus
Ao tocar no ícone “Teste de Dados - CANbus”, poderá ler dados do tacógrafo no CANbus exibindo vários
parâmetros e configurações.

579

22.11 Teste de 1000m
Se bater levemente o dedo sobre o ícone "Teste 1000m", irá testar e verificar a precisão da velocidade do
tacógrafo para uma velocidade e distância definidas.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.

580

22.11.1 Teste de 1000m – Página 2
Inserir o factor l.

581

22.11.2 Teste de 1000m – Página 3
Uma velocidade de 50km/h é injectada no tacógrafo para 72s.

582

22.11.3 Teste de 1000m – Resultado
Depois de concluído o teste, receberá uma página com o resultado demonstrando a distância percorrida e a
precisão.
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22.12 Teste de Sensor
Ao tocar no ícone “Teste de Sensor”, poderá seleccionar o tipo de sensor, se o mesmo não for detectado
automaticamente e de seguida emparelhe o sensor ao tacógrafo.
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22.12.1 Teste de Sensor – Página 2
Se bater levemente o dedo sobre o botão "Par" (segunda linha), forçará o tacógrafo a emparelhar com o sensor.
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22.12.2 Teste de Sensor – Emparelhamento
Será apresentado um sinal de confirmação após a conclusão de um emparelhamento com sucesso. Bata levemente
o dedo sobre o botão "OK" para regressar ao ecrã de programação principal.
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23

EGK 100 – Programação & Teste
Ao tocar no ícone de programador “MKlll” então, batendo o ícone "EGK100" vai lhe trazer para esta tela. De
seguida pode seleccionar vários ícones iluminados, os não iluminados não podem ser seleccionados.

Todos os testes podem ser realizados utilizando os adaptadores fornecidos e cabos Mkll existentes, para obter
mais informação consulte o Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados.
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23.1

Ler & Alterar Dados
Ao tocar no ícone “Ler & Alterar Dados”, poderá ler e alterar vários Parâmetros. Num EGK 100, tal encontra-se
limitado ao factor k, Pulsações/rev e bandas de velocidade de motor.

Os parâmetros podem ser alterados premindo a configuração quando não é visualizada nenhuma opção de
parâmetro.

588

23.2

Teste de Tacógrafos – Selecção de Escala de Velocidade
Ao tocar no ícone de “Teste de Tacógrafos”, aparece um ecrã para o utilizador primeiro seleccionar a escala de
velocidade apropriada. Isto é feito verificando o número de aprovação do tipo da União Europeia que está
marcado rótulo dentro do tacógrafo e deve combinar com o mesmo número de aprovação no verso das tabelas
para ser montado.

589

23.2.1 Teste de Tacógrafos – Sequência
Ao tocar no botão de escala de velocidade adequado, aparecerá um ecrã com várias indicações e botões para
pressionar após cada acção. Primeiro digite o fator k, em seguida, siga as instruções. Nota: para a calibração,
também deve ser efectuado um Teste de Relógio antes ou depois do Teste de Tacógrafos. Ver o capítulo 23.8.

590

23.2.2 Teste de Tacógrafos - página 2
No canto inferior direito do ecrã, existe um relógio que fará a contagem do tempo que resta.
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23.2.3 Teste de Tacógrafos - página 3
A página 3 apresenta o final do teste e o pedido para comparar o disco.
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23.2.4 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela
Após a conclusão do teste, bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar" para este ecrã ser apresentado para
comparar com o disco de "drivers".

593

23.2.5 Teste de Tacógrafos – Comparação de Tabela

594

23.3

Distância Fixa 1
Ao tocar no ícone da “Distância Fixa 1” aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
executar cada acção. Este teste é realizado no exterior numa pista de 20m. São executados 4 Percursos, 2
Percursos em cada direcção, sendo utilizada a média para determinar os factores w & k. Para obter mais dados
consulte o Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1.

595

23.3.1 Distância Fixa 1 – Percurso 2
Após a acção final da “percurso 1”, são exibidas as indicações e botões para o “percurso 2”.

596

23.3.2 Distância Fixa 1 – Percurso 3
Após a acção final da “percurso 2”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 3”.

597

23.3.3 Distância Fixa 1 – Percurso 4
Após a acção final da “percurso 3”, são exibidos as indicações e botões para a “percurso 4”.

598

23.3.4 Distância Fixa 1 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções.

599

23.3.5 Distância Fixa 1 – Dados Enviados
Se estiver certo que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick” os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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23.4

Simulador de Velocidade
Ao tocar no ícone “Simulador de Velocidade”, poderá injectar impulsos de velocidade no tacógrafo para verificar a
velocidade do tacógrafo e aviso de excesso de velocidade. Com recurso ao teclado, pode inserir o “factor-k” e
“Velocidade” tocando na caixa relevante. Em seguida, prima o botão "Assinalar" para iniciar". A velocidade
também pode ser incrementada utilizando as setas azuis para cima e para baixo à esquerda.
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23.4.1 Simulador de Velocidade Distância Percorrida
Ao tocar no botão “Parar”, a simulação é interrompida e será exibida a distância percorrida no meio do ecrã.

602

23.5

Teste C3 RPM
Ao tocar no ícone “Teste C3 RPM ”, permite-lhe encontrar os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution) na
caixa de velocidades. Comece por desligar a ficha vermelha do tacógrafo e conecte o cabo apropriado. Em seguida,
ligue o motor a 1000 RPM e bata levemente o dedo sobre o botão "Assinalar".

603

23.5.1 Calcular os Impulsos por Rotação (PPR - Pulses Per Revolution)
O equipamento calculará os Impulsos por Rotação e dará um resultado. De seguida, ser-lhe-á solicitado se quer
enviar o resultado para o tacógrafo.

604

23.5.2 Enviado Resultado dos Impulsos por Rotação (PPR- Pulses Per Revolution)
Ao tocar no botão “Tick”, os dados são enviados para o tacógrafo, sendo exibido um ecrã de confirmação.
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23.6

Distância Fixa 2
Ao tocar no ícone “Distância Fixa 2”, aparecerão vários ecrãs com indicações e botões para seleccionar depois de
cada acção. Este teste utiliza um interruptor flexível aposto ao veículo que faz contacto com um marcador em
cada extremidade de um percurso de via de 20m. São realizados 4 percursos,2 em cada direcção. Para obter mais
informação consulte o Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2.
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23.6.1 Distância Fixa 2 – Percurso 2
Após a acção final do “percurso 1”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 2”.
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23.6.2 Distância Fixa 2 – Percurso 3
Após a acção final do “percurso 2”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 3”.
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23.6.3 Distância Fixa 2 – Percurso 4
Após a acção final do “percurso 3”, serão exibidos indicações e botões para apresentar o “percurso 4”.
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23.6.4 Distância Fixa 2 – Resultado
Após a acção final da "execução 4", os resultados serão apresentados, incluindo o factor w médio assumido nas 4
execuções.
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23.6.5 Distância Fixa 2 – Dados Enviados
Tendo certeza que os valores estão correctos, ao tocar no botão “Tick”, os factores w e k serão enviados para o
tacógrafo e é exibido um ecrã de confirmação.
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23.7

Estrada de Rolagem
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” são visualizados vários ecrãs que utilizam uma instalação de Teste de Estrada
Stoneridge quer para determinar os fatores w e l dos Tacógrafos, quer para determinar a precisão do Taxímetros .
O primeiro ecrã pede para selecionar o “Teste de Estrada” ou teste de “Táxi”. Para mais informações, consultar o
Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem.

O teste descrito nesta secção cumpre com a legislação em vigor em Portugal.
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23.7.1 Estrada Rolante – Cálculo
Ao clicar no ícone “Teste de Estrada” visualizará o ecrã de Cálculo. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos
50km/h e o fator l e depois o fator w serão calculados após alguns segundos.
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23.7.2 Estrada de Rolagem – Resultado
Após alguns segundos, será exibido o ecrã de resultados com uma mensagem para informar o usuário que as
configurações serão enviadas para o tacógrafo assim que o veículo estiver imobilizado.
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23.7.3 Estrada de Rolagem – Envio de Dados
Assim que o veículo estiver imobilizado, os dados são enviados e é exibido um ecrã de confirmação.
É visualizada uma opção para imprimir uma Etiqueta.
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23.7.4 Teste de Estrada – Pré-visualização da Impressão
Se escolher a opção para Imprimir uma Etiqueta, é visualizado o ecrã de Pré-visualização da Impressão. Ao clicar na
tecla Imprimir, a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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23.7.5 Teste de Estrada de Táxi – Início
Ao clicar no ícone “Táxi” visualizará o ecrã Inicial. Certificar-se que o veículo é mantido estável nos 40km/h, e clicar
depois no ecrã Iniciar.
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23.7.6 Teste de Estrada de Táxi – Fator de Correção
Clicar no Fator de Correção para visualizar um Teclado para a introdução do Fator de Correção.
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23.7.7 Teste de Estrada de Táxi – Cálculo do Fator l
Após inserir o Fator de Correção, o fator l é calculado após alguns segundos. Clicar na tecla Continuar para
prosseguir.
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23.7.8 Teste de Estrada de Táxi – Iniciar Recolha
É visualizado o ecrã Iniciar Recolha. Clicar na tecla Iniciar para iniciar a recolha.
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23.7.9 Teste de Estrada de Táxi – Recolha de Pontos de dados
Clicar repetidamente na tecla de Recolha de Pontos de dados para recolher 3 pontos de dados, se necessário.
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23.7.10 Teste de Estrada de Táxi – Imprimir Etiqueta
Após terminar o teste, é visualizada uma opção para imprimir os resultados numa etiqueta. Ao clicar na tecla
Imprimir a etiqueta deverá ser impressa na impressora por defeito.
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23.8

Teste de Relógio
Ao tocar no ícone “Teste de Relógio”, aparecerá um ecrã a mostrar “A Testar Relógio” e o equipamento fará um
som sonoro (bipe) quando forem recebidas os impulsos durante o teste. Nota: um módulo de testador de relógio
deverá ser acoplado ao equipamento antes de iniciar o teste.
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23.8.1 Teste de Relógio – Página 1
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23.8.2 Teste de Relógio – Resultado
Uma vez concluído, o ecrã exibirá o resultado como “Precisão do Relógio”.

625
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Anexo A – Tabela de Referência Cabos Cruzados

Número da
Peça
7780-981
7780-982
7780-983
7780-986
7780-984
7780-989
7780-987
7780-988
7780-974
7780-980
7780-979
7780-973
7780-975
7780-978
7780-977
7780-936
7780-956
7780-952
7780-955
7780-810
7955-938
7955-777
7780-948
7500-008

Descrição
Cabo de Transmissão do Tacógrafo
Cabo de Ligação de Emissor de Veículo
PPR/Cabo de Calibração de Rotações do Motor
Cabo de Adaptador de Dados Seriais de Saída
Cabo de Ligação de Tomada Tipo Jaque
Cabo de Ligação de Dados Seriais
Cabo de Adaptador (1400)
Cabo de Adaptador (1314)
Adaptador de Gerador de Impulsos do Medidor
de Motor
Cabo de Programação do Medidor de Motor
Cabo de Adaptador de tomada tipo Jaque 1319
Jack Socket
Cabo de Programação 1319
Adaptador de Rotações de Medidor de Motor
Adaptador de Cabo de Malha de Arame 8400
Adaptador de Cabo de Malha de Arame 1314
Cabo de Programação 2400
Cabo de Dados Canbus 2400
Cabo de Programação MTCO
Cabo de Adaptador de Dados Seriais 2400
Cabo Programação Digital
Testador de Relógio
Interruptor flexível
Adaptador de Dispositivo Lazer da Kienzle
Cabo de Estrada Rolante
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Identificação
do Cabo
CABO C
CABO D
CABO E
CABO F
CABO G
CABO H
CABO K
CABO L
CABO M

Conector Din Actual
6 vias
6 vias
6 vias
Utilizar com CABO H
6 vias
4 vias
6 vias
6 vias
Utilizar com CABO C

Adaptador A ou
B
A-6
A-6
A-6
A-4
A-6
A-4
A-6
A-6
A-6

CABO N
CABO O

8 vias
Utilizar com CABO G

A-8
A-6

CABO P
CABO Q
CABO S
CABO T
CABO U
CABO V
CABO W
CABO X
CABO Z

8 vias
Utilizar com CABO G
Utilizar com CABO G
Utilizar com CABO H
8 vias
8 vias
8 vias
Utilizar com CABO H
8 vias
8 vias
4 vias
4 vias
4 vias

A-8
A-6
A-6
A-4
A-8
A-8
A-8
A-4
A-8
A-8
B
B
B

Funções disponíveis e cabos necessários
Tacógrafo
Função

VR2400

VR8400

VR8300

DTCO

Smar
-tach

G+O+J

Medidor SE5000
de Motor
EGK100
G+J or D G+J or L
N
Z or D

Estrada
Rolante
Disp Fixo
#1
Disp Fixo
#2
Teste
Desempen
ho
Simulador
Velocidade
Teste de
Impulso
RPM
Teste de
Relógio

U or D

G+J or
D
G+J or
D
G+J or
D
G+S+J or
C

G+J or
D
G+J or
D
G+J or
D
C

K

W or D

Z or D

Z or D

K

W or D

G+O+J

G+J or D G+J or L

N

Z or D

Z or D

Z or D

K

W or D

G+O+J

G+J or D G+J or L

N

Z or D

Z or D

Z or D

K

C or O

G+O+J or
C

G+S+J or
C

G+T+J
or L

C+M or N

Z

Z

Z

G+S+J or
C
E

C

K

W or C

Z

Z

W

G+T+J
or L
-

Z

-

G+S+J or
C
E

C+M or N

E

G+O+J or
C
-

N

-

-

-

Testado
r de
Relógio
-

-

W

Testado
r de
Relógio
-

Z

Z

W or C

Testado
r de
Relógio
-

Z

-

Testador
de
Relógio
-

N

U

Testado
r de
Relógio
G+J

Controlo
Taco
Identificar
Taco
Ler/Apaga
r CDAs
Enviar
Todos os
Dados
Modificar
Dados

N

-

-

-

U

-

-

-

W

-

-

-

-

Z

Z

Z

U

-

-

-

W

-

-

-

-

Z

Z

Z

U

G+J

-

-

W

P

-

-

N

Z

Z

Z

U

-

-

-

W

P

-

-

N

Z

Z

Z

U or D
U or D
C

U or C
E

U

VR1400

K1324

K1319
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K1318

K1314

Tacógrafo
Função

VR2400

VR8400

VR8300

VR1400

K1324

Ler Todos
os Dados
Programar
Taco
Teste
Factor-K
Par / Teste
Hora /
Data
Inserir PIN

U

-

-

-

W

-

G+J

-

-

-

G+J

-

-

-

-

-

K1319

K1318

K1314

Medidor SE5000
de Motor
EGK100
N
Z

DTCO

Smar
-tach

P

-

-

Z

Z

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G+O+J

G+J

G+J

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z
Z

Z
Z

Z

-

-

-

-

-

-

-

Z

-

-

Notas:
(1) A Distância Fixa #2 depois necessita do Interruptor flexível.
(2) O Cálculo DIL, Selecção de Taco e Selecção de Gerador de Impulsos não requerem quaisquer ligações
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Anexo B – Códigos CDA SE5000
É apresentado abaixo uma lista de todos os CDA armazenados no tacógrafo digital Stoneridge. Deve ser realizada
uma verificação para determinar se o CDA ainda está activo ou não. A causa do CDA deve ser determinada e
devem ser tomadas as medidas adequadas tal como descrito na tabela seguinte. Poderá ver-se na impressão de
dados técnicos e o CDA poderá ver-se num instrumento de teste.

Código
0x02

0x03

0x04
0x05
0x06

0x07

CDA

Tipo de Evento ou
Falha
Conflito de cartão

Sobreposição de
tempo

0x1260 Conduzir sem um
cartão apropriada
Cartão inserido
durante a condução
Última sessão de
cartão não inserida
correctamente

Excesso de
velocidade

Descrição
Foi detectada uma combinação de cartão
inválida. Por exemplo, um cartão de
empresa e de workshop.
A última hora de retirada do cartão do
condutor inserido, tal como lido no
cartão inserido, é mais tardio do que a
hora UTC do tacógrafo.

Conduzir sem um cartão válido ou com
uma combinação de cartão inválida.
Um cartão de tacógrafo está inserido em
qualquer ranhura durante a condução.
O cartão (inserido na ranhura 1 ou 2) foi
retirado antes que fosse armazenado
todos os dados relevantes no cartão. É
causado do momento da retirada mas
detectado na próxima inserção.
A velocidade do veículo excedeu a
velocidade máxima permitida para o
veículo. Isto está activo durante pelo
menos 60 segundos.
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Acção Sugerida
Retire o cartão ofensivo.

Verifique a hora UTC do tacógrafo.
Aguarde que o período de
sobreposição termine.
Se a diferença da hora UTC for
superior a 20 minutos, terá de ser
realizada uma calibração.
Pare e insira uma cartão válido e/ou
Retire o cartão inapropriado.
Não são necessárias novas medidas.
Não são necessárias novas medidas.

Obtenha informação sobre a
velocidade máxima permitida para o
veículo.

Código
0x08

0x09

CDA
0x04

Tipo de Evento ou
Falha
Interrupção da
Alimentação
Energética (VU)

Descrição

Acção Sugerida

Foi interrompida a alimentação
energética ao tacógrafo durante mais de
200 milissegundos. O evento não é
gerado em modo de calibração.

Verifique os níveis de alimentação
energética do veículo e tacógrafo.
Verifique os cabos da alimentação
energética.

0x2004 Interrupção da
Alimentação
Energética (MS)

Interrompida a alimentação energética
para o sensor de movimento durante
mais de 200ms.

0x2180 Erro Nãos Dados de
Movimento
(Não CNTR)

Dados do sensor de movimento
incorrectos. O Tacógrafo recebe valores
de velocidade do sensor de movimento
sem receber quaisquer impulsos.

Verifique os níveis de alimentação
energética do veículo e sensor de
movimento.
Verifique a operação do sensor de
movimento e toda a instalação
eléctrica, substitua o sensor se
defeituoso.
Verifique a operação do sensor de
movimento e toda a fiação eléctrica.
Verifique se há sinais de manipulação
abusiva.
Junte o sensor de movimento e o
tacógrafo novamente.
Execute nova calibração do sistema
tacográfico.
Substitua o sensor se o mesmo
estiver defeituoso.

0x2280 Erros Nãos Dados de Dados do sensor de movimento
Movimento
incorrectos. O tacógrafo recebe o valor
(CNTR)
do contador de velocidade do sensor de
movimento que difere do valor calculado
0x2452 Erros Nãos Dados de pelo tacógrafo.
Movimento (Evento)
Dados de movimento incorrectos.
Tentativas de
Discrepância na assinatura tacográfica
Violação de
Segurança VU
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Código
0x11

0x12

0x13

0x14

DTC

Tipo de Evento ou
Falha
0x2452 Falha de
autenticação do
sensor de
movimento

Falha na
autenticação do
cartão Tacográfico:
0x2452 Falha na
autenticação do
sensor de
movimento

Descrição
Foi detectada uma tentativa de
autenticação por parte do sensor de
movimento sem sucesso.

Acção Sugerida
Verifique a operação do sensor de
movimento e toda a cablagem.
Verifique se há sinais de manipulação
abusiva.
Junte o sensor de movimento e
tacógrafo novamente.
Execute nova calibração do sistema
de tacógrafo.
Substitua o sensor se o mesmo
estiver defeituoso

O cartão inserido não consegue ser
autenticado pelo tacógrafo.
O sensor foi mudado desde a última
união.

Integridade dos
A comunicação criptográfica com o
dados de entrada do cartão inserido (na ranhura 1 ou 2) é mal
cartão
sucedida.
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Verifique a operação do sensor de
movimento e toda a cablagem.
Verifique se há sinais de manipulação
abusiva.
Junte o sensor de movimento e
tacógrafo novamente.
Execute nova calibração do sistema
de tacógrafo.
Substitua o sensor se o mesmo
estiver defeituoso
Para verificar o cartão, insira-o
noutro tacógrafo.
Tente inserir outra cartão.

Código
0x15

0x18

0x0A

0x0A

DTC

Tipo de Evento ou
Falha
Erro na integridade
de dados
armazenados
Sabotagem de
Hardware
(Violação de
segurança)
0x2680 Conflito no sensor
de movimentos

0x2780 Conflito no sensor
de movimentos
(velocidades
contraditórias)

Descrição

Acção Sugerida

Os dados armazenados são erróneos. É
provável que o tacógrafo tenha sido alvo
de manipulação abusiva.
O cartão foi removido à força ou foi
detectada manipulação abusiva do
hardware.

Verifique se há sinais de manipulação
abusiva do tacógrafo.

Sensor de movimentos e 2ª fonte de
movimentos em contradição

Verifique o funcionamento e toda a
cablagem do sensor de movimentos.
Verifique se foram manipulados.
Emparelhe novamente o sensor de
movimentos com o tacógrafo.
Execute uma nova calibração do
sistema de tacógrafo.
Substitua o sensor caso esteja
defeituoso.
Verifique o funcionamento e toda a
cablagem do sensor de movimentos.
Verifique se foram manipulados.
Verifique o Código de Erro
relacionado com a 2ª fonte no
veículo, por exemplo, ABS.
Emparelhe novamente o sensor de
movimentos com o tacógrafo.
Execute uma nova calibração do
sistema de tacógrafo.
Substitua o sensor caso esteja
defeituoso.

Sensor de movimentos e 2ª fontes de
valores de velocidade de movimento em
contradição
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Verifique se há sinais de manipulação
abusiva do tacógrafo
Desmantele e substitua o tacógrafo.

Código

CDA

Tipo de Evento ou
Falha
0x2880 Conflito no Sensor
de Movimentos
devido à não
recepção de 2ª
Fonte (Sem2ªFonte)

Descrição

Acção Sugerida

Perda de valor de velocidade da 2ª fonte.

Verifique os Códigos de Erro
relacionados com a 2ª fonte no
veículo
Verifique a comunicação/portal CAN.

0x2980 Conflito no Sensor
de Movimentos
devido à não
recepção de 2ª
Fonte válida
(Sem2ªFonte)

Perda de valor de velocidade da 2ª fonte.

Verifique os Códigos de Erro
relacionados com a 2ª fonte no
veículo
Verifique a comunicação/portal CAN.

0x2A80 Conflito no Sensor
de Movimentos
devido à recepção
de 2ª Fonte
incorrecta
(Sem2ªFonte)

Perda de valor de velocidade da 2ª fonte.

Verifique os Códigos de Erro
relacionados com a 2ª fonte no
veículo
Verifique a comunicação/portal CAN.

0x20

0x2508

0x21

0x2508

0x22

0x2508 Erro na Integridade
dos Dados
Armazenados

Substituir o sensor de movimento.
Erro interno do sensor de movimento,
falha de autenticação.
Erro interno do sensor de movimento,
falha de integridade dos dados
armazenados.
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Substituir o sensor de movimento.
Substituir o sensor de movimento.

Código
0x31

0x35

CDA

Tipo de Evento ou
Falha
0x0139 Falha Interna VU
0x0800
0x2007
0x2280 Falha de sensor
Mensagem de erro
ou ACK
0x2003 Falha de
(4 sec) Sensor(Energia MS
Power demasiado
baixa)
0x2380 Falha de Sensor
(Não ACK)
0x2380 Falha do Sensor
(Não responde)

0x40

Descrição
Falha interna no tacógrafo.

Erro interno do sensor de movimento.
Conteúdo ou resposta do ACK está
incorrecto.
Alimentação energética do sensor de
movimento muito baixa.

Erro de comunicação do sensor de
movimento. Não foi recebido um ACK
quando esperado.
Erro de comunicação do sensor de
movimento. Não foi obtida resposta
quando esperada.

Falha do cartão –
Não existem
detalhes adicionais
0x0200 Ranhura 1

Erro detectado Não cartão inserido na
ranhura 1.

0x0300 Ranhura 2
Erro detectado Não cartão inserido na
ranhura 2.
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Acção Sugerida
Se o CDA permanecer activo sem
qualquer motivo aparente,
Desmantele e substitua o tacógrafo.
Verifique a operação do sensor de
movimento e todo o cabeamento.
Verifique sinais de manipulação.
Junte o sensor de movimento e
tacógrafo novamente.
Execute nova calibração do sistema
tacográfico.
Substitua o sensor se o mesmo tiver
defeito.

Retire o cartão e verifique o mesmo.
Insira o cartão noutro tacógrafo e
verifique a sua funcionalidade.
Insira outro cartão e verifique a sua
funcionalidade.

Código

CDA

Tipo de Evento ou
Descrição
Falha
0x0660 Impressão parou,
A impressora não tem papel.
Papel esgotado
0x01C0 Pré-aviso de excesso A velocidade do veiculo excedeu a
de velocidade
velocidade máxima permitida para o
veículo, estando activo durante menos de
60 segundos e o evento de excesso de
velocidade ainda não foi activado.
0x0D40 Erro de calibração
Erro de calibração, altura da inspecção
periódica. Passaram dois anos desde a
última calibração.
0x0B78 CAN bus desligado
CAN bus desligado, Um conector,
também conhecido por TCO-CAN.
0xFD0B CAN Bus desligado,
FMS
CAN
0x0007 Alimentação
energética do VU
alta

CAN, bus desligado, Conector C, também
conhecido por FMS-CAN.

0x0003 Alimentação
energética do VU
baixa

A alimentação energética do tacógrafo
tem sido inferior ao valor mínimo
durante mais de 4 segundos. O aumento
de voltagem não deve causar este
evento.

A tensão de alimentação do tacógrafo é
superior ao valor máximo.
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Acção Sugerida
Insira uma nova resma de papel.
Mensagem relacionada com o
condutor.

Execute calibração.

Verifique cabos, especialmente o
conector na parte de trás do
tacógrafo.
Verifique os cabos, especialmente o
conector C na parte de trás do
tacógrafo.
Verifique os níveis de alimentação
energética do veículo.
Verifique entrada de alimentação
energética ao tacógrafo.
Verifique todas as ligações e
operação do tacógrafo.
Verifique os níveis de alimentação
energética do veículo.
Verifique entrada de alimentação
energética ao tacógrafo.
Verifique todas as ligações e
operação do tacógrafo.

Código

DTC

Tipo de Evento ou
Falha
0x0900 Nenhuma ignição
mas presentes
impulsos de
velocidade

Descrição
Ignição desligada, mas presentes
impulsos de velocidade.
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Acção Recomendada
Verifique se o veículo foi sujeito a
distúrbios ambientais tais como
vibrações etc.
Verifique a operação do sensor de
movimento e todo o cabeamento –
substitua o sensor se tiver defeito.
Verifique se os impulsos de
velocidade não estão a ser injectados
através do conector dianteiro.
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Anexo C – DTC Códigos VR2400

CDA
A00C

Descrição
Erro Interno

Armazenado
Observações
Sim
Erro interno do
equipamento.
Sim
Comunicações Fascia.

9010

Erro LCD

A400

Sim

9060
9061

Alimentação Energética do
Tacógrafo
Erro de Gaveta
Erro Speed Rack

9062

Erro de Duty Rack

Sim

9063

Cam Error

Sim

9064

Erro do Chart Table

Sim

A822

Emissor- Desfasamento
entre Chave
Tacográfica/Número de Série

Sim

Sim
Sim

Acção Recomendada
Reconfigurar Tacógrafo e testar
novamente.
Verifique funções fascia (teclas, visor,
etc.)
Interrupção de energia.
Verifique alimentação energética e
ligações.
Falha de Drawer catch.
Verifique função da gaveta.
Falha do motor do rack de Verifique se as tabelas estão inseridas
velocidade ou opto.
correctamente.
Reconfigurar Tacógrafo e testar
novamente.
Falha do motor do Duty
Verifique que os diagramas estão
rack ou opto.
inseridos correctamente.
Reconfigurar Tacógrafo e testar
novamente.
Falha do motor Cam
Reconfigurar Tacógrafo e testar
motor ou opto.
novamente.
Falha do motor da mesa
Verifique se as tabelas estão inseridas
de cartas ou opto.
correctamente. Reconfigurar Tacógrafo
e testar novamente.
Erros de dados cifrados
Emparelhar tacógrafo ao Emissor
novamente. Verifique cablagem da
Tomada-B.
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CDA
A423

Descrição
Emissor- Problema de
Comunicações do Tacógrafo

Armazenado
Observações
Sim
Erros de comunicações
cifradas (emissor cifrado)
ou falha de sinal
complementar (Emissor
com 4 cabos) ou emissor
desligado.
Sim
Não está a ser
recepcionada a
mensagem de “Presença
de Grupo”.
Sim
Erro CANBus.

A411

Erro de Comunicação Erro
CANBus com Painel de
Instrumentos

900B

CANBus Desligado

900A

Erro CANBus

Sim

9430

Erro de Saída de Impulsos-V

Sim

900F

Erro de Teclado

Sim

Acção Recomendada
Verifique as configurações do
tacógrafo – Tipo de Emissor.
Emparelhar emissor novamente, se
necessário.
Verifique a cablagem da Tomada-B.
Verifique se o painel de instrumentos
combina com o visor do tacógrafo.
Verifique cablagem.

Verifique as configurações do
tacógrafo – CANBus e Tipo de Cliente
permitidos. Possivelmente, o veículo
não contem o CANBus
CANBus em modo de erro Verifique as configurações do
passivo.
tacógrafo - Possivelmente, o veículo
não contem o CANBus
Controlo de Impulsos-V
Desligue todo o equipamento
de saída.
suportado por impulsos V. Teste
novamente o tacógrafo. Se não
reaparecer o CDA, suspeite do
equipamento movido por impulsos V.
Chave encravada ou
Verifique todas as teclas/botões no
retida durante demasiado Tacógrafo. Teste o tacógrafo
tempo.
novamente.
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CDA
A00E

Descrição
Erro de Calibração

Armazenado
Observações
Sim
Requer configuração

A050

Condução sem Tabela

Não

9051

Falta Disco do Condutor

Não

9052

Falta Disco de 2º Condutor

Não

Acção Recomendada
Verifique as configurações do
tacógrafo – Instale Adiamento de Data
e Serviço. Teste o Tacógrafo
novamente. O adiamento de serviço
aplica-se somente a tacógrafos que
tenham um relógio em tempo real
incorporado.
Assegure-se que está presente a disco
do condutor e que a gaveta está
devidamente fechada.

Detectados impulsos de
velocidade com a gaveta
aberta, falta disco do
condutor ou registo de
disco completo.
Gaveta fechada sem o
Insira disco de condutor
disco do condutor.
Gaveta fechada faltando a Insira disco do 2º condutor, se
disco do 2º condutor.
necessário
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Anexo D – DTC Códigos DTCO 1381

Código
001

Tipo de Evento ou
Falha
Falha Interna

002

Falha Interna

003

Falha Interna

004

Falha Interna

005

Falha Interna

006

Falha de hora - O
ajuste de hora da
unidade não está
correcto.

007

Falha no visor

008

Falha interna

Descrição

Acção

Falha geral e grave do
equipamento.
Falha geral e grave do
equipamento.
Falha geral e grave do
equipamento.
Falha geral e grave do
equipamento.
Falha geral e grave do
equipamento.
O relógio parou ou as horas
não estão certas.
Uma verificação interna,
periódica verificou que a hora
não é plausível.

Se continuar aparecer depois de reconhecida,
substituir unidade.
Se continuar aparecer depois de reconhecida,
substituir unidade
Se continuar aparecer depois de reconhecida,
substituir unidade
Se continuar aparecer depois de reconhecida,
substituir unidade
Se continuar aparecer depois de reconhecida,
substituir unidade
Verifique o tempo UTC do DTCO 1381 e corrija-o
utilizando um dispositivo de teste, se necessário.
Verifique a função do relógio do DTCO 1381.
Se o erro de mensagem continuar a aparecer mesmo
tendo realizado a acção acima, substitua o DTCO
1381.
Interrompida a transferência
Se o erro de mensagem continuar a aparecer,
de dados para o controlador do substitua a unidade.
visor.
Visor defeituoso.
Um ou mais botões encravados Verifique os botões e solte os botões bloqueados, se
ou foram pressionados durante necessário.
um período superior a seis
Se o erro de mensagem continuar a aparecer mesmo
minutos.
tendo realizado a acção acima, substitua a unidade.
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Código
009

Tipo de Evento ou
Falha
Falha de Calibração

Descrição

Acção

Uma verificação interna,
periódica a parâmetros de
calibração significantes
detectou um erro de
verificação.
Sumário de parâmetros de
calibração significantes:
Número de Identificação do
veículo.
Número de registo do veículo.
Coeficiente característico
(Valor W).
A constante do aparelho de
controlo (Valor K).
Circunferência efectiva do
pneu (Valor L).
Medida dos pneumáticos.
Velocidade máxima.
Tempo UTC.
Leitura de Odómetro.
Data de Calibração.
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Se o erro de mensagem continuar a aparecer mesmo
tendo realizado a acção acima, substitua a unidade.

Código
010

Tipo de Evento ou
Falha
Falha Interna

011

Falha da Impressora

Descrição

Acção

A ligação de cabo entre o DTCO
1381 e a unidade de controlo
ligada tem defeito.
A unidade de controlo ligado
ao B7 de saída tem defeito.
O B7 de saída no DTCO 1381
tem defeito.

Verifique se a unidade de controlo ligada executa
controlo de cabo activo active e desactive se
necessário.
Verifique o B7 de saída no DTCO 1381, desactive o
controlo de B7, se necessário.
Teste a ligação de cabo entre o DTCO 1381 a unidade
controlo ligada.
Curto-circuito à terra? + curto circuito UB?
Verifique a unidade de controlo ligada (entrada).
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.

A tensão de alimentação da
impressora encontra-se fora
dos intervalos especificados ou
está interrompida.
A temperatura da cabeça de
impressão encontra-se fora dos
intervalos especificados ou o
controlo revelou valores
implausíveis.
Falha no sensor de
temperatura da cabeça de
impressão.

Interrompa a tensão de alimentação constante (po r
exemplo, reiniciar).
Depois de imprimir uma quantidade significativa de
dados, a temperatura da cabeça de impressão está
muito alta. Aguarde até resfriar.
Se continuar a aparecer a mensagem de erro apesar
de tomar as medidas acima e de verificar que o
problema persiste, substitua a unidade.
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Código
012

013

Tipo de Evento ou
Falha
Falha de
Descarregamento

Falha Interna

Descrição

Acção

Ocorreu uma falha de
comunicação durante o
descarregamento do cartão ou
dados da memória de massa.

Repetir o procedimento de descarregamento.
Verifique a ligação de cabo entre o equipamento de
descarregamento e a tomada (má ligação, contacto
intermitente, ocupação das terminais).
Verifique a interface de descarregamento no DTCO
1381.
Verifique o equipamento de descarregamento.
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.

Outra falha CAN, Mensagem de
controlador CAN, por exemplo.
Nenhum assinante, Nenhuma
confirmação, etc.

Verifique e corrija, se necessário, a função ou
configuração DTCO 1381.
Verifique a alimentação energética (terminais 30, 15 e
31) do assinante CAN.
Verifique a ligação à terra no PIN A5 / A6.
Verifique se o comportamento de calendarização nos
assinantes CAN no terminal 15 está LIGADO ou
DESLIGADO.
Teste o meio de canal de dados, se necessário
utilizando uma ferramenta de análise CAN.
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Código
014

Tipo de Evento ou
Falha
Falha Interna

Descrição

Acção

Falha no canal de dados.
Falha na camada física.
Erro de protocolo.

Verifique e corrija, se necessário, a função ou
configuração DTCO 1381.
Teste o meio de canal de dados, se necessário
utilizando uma ferramenta de análise CAN.
Verifique a alimentação energética (terminais 30, 15 e
31) do assinante CAN.
Verifique a ligação à terra no PIN A5 / A6.
Verifique se o comportamento de calendarização nos
assinantes CAN no terminal 15 está LIGADO ou
DESLIGADO.
Verifique a cablagem e distribuição de tomada
Verifique se falta um resistor de carga.
Verifique se existem assinantes can no canal de dados
com uma velocidade de transmissão diferente.
Verifique a estrutura bit.
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Código
015

Tipo de Evento ou
Falha
Falha Interna

Descrição

Acção

016

Falha do Sensor

O sensor de movimento KITAS
2171 relata uma falha interna
após o auto-teste.

017

Violação de segurança

018

Violação de segurança

Erro do sensor interno; o
sensor de movimento relata
um erro de integridade de
dados.
Erro do sensor interno; o
sensor de movimento relata
um erro de integridade de
dados.

Falha ou quebra na
comunicação com a unidade
de visualização externa
(reconfigurar controlo).
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Verifique e corrija, se necessário, a função ou
configuração DTCO 1381.
Teste o cabo de ligação entre o DTCO 1381 e a
unidade de visualização ligada.
Ocupação dos terminais, Ligação, Especificações.
Certifique-se que a unidade de visualização está a
trabalhar correctamente, por exemplo. Reenvio de
mensagens de redefinição.
Certifique-se que o DTCO 1381 está a trabalhar
correctamente.
Verifique os dados de calibração do DTCO 1381
(versão / configuração).
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.
Verifique o KITAS 2171.
Substitua o KITAS 2171, se necessário.

Verifique o KITAS 2171.
Substitua o KITAS 2171, se necessário.

Verifique o KITAS 2171.
Junte o KITAS 2171 com o DTCO 1381 utilizando um
dispositivo de teste.
Substitua o KITAS 2171 se necessário.

Código
019

Tipo de Evento ou
Falha
Interrupção de
alimentação
energética

020

Falha do Sensor

Descrição

Acção

Foi interrompida a
alimentação energética do
sensor de movimento.

Verifique o cabo de sensor do KITAS 2171 sensor, e
corrija se necessário:
Ocupação dos terminais, Ligação (ligação fraca),
Especificações.
Verifique o comportamento de tensão nos terminais
30 e 15 durante o arranque. Os valores encontram-se
dentro do intervalo definido?
Verifique o KITAS 2171.
Verifique o DTCO 1381.
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.

Erro na comunicação de
sensor.
Nenhum sinal de dados (B4).
KITAS 2171 não emparelhado
com o DTCO 1381.

Verifique o cabo de sensor do KITAS 2171 sensor, e
corrija se necessário:
Ocupação dos terminais, Ligação (ligação fraca),
Especificações.
Verifique o KITAS 2171.
Verifique o DTCO 1381.
Junte o KITAS 2171 com o DTCO 1381 utilizando um
dispositivo de teste.
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.
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Código
021

Tipo de Evento ou
Falha
Falha do Sensor

Falha do Sensor

Descrição

Acção

Erro na comunicação de
sensor.
Nenhum sinal em tempo real.

Verifique o cabo de sensor do KITAS 2171 sensor, e
corrija se necessário:
Ocupação dos terminais, Ligação (ligação fraca),
Especificações.
Verifique o KITAS 2171.
Verifique o DTCO 1381 (B3 de saída).
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.

Erro na comunicação de
sensores.
Diferença nos impulsos do
sensor de movimento .
Erro de transmissão.

Verifique o cabo de sensor do KITAS 2171 sensor, e
corrija se necessário:
Ocupação dos terminais, Ligação (ligação fraca),
Especificações.
Verifique o KITAS 2171.
Verifique o DTCO 1381
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.
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Código
023

Tipo de Evento ou
Falha
Violação de segurança

024

Violação de segurança

025

Violação de segurança

Descrição

Acção

Erro aquando da autenticação
do sensor de movimento
quando está em operação.
Erro de transmissão.
Emparelhamento repetido com
o KITAS 2171.
Após o terceiro
emparelhamento, esta
funcionalidade é desactiva por
razões de segurança. O cartão
de workshop deverá ser
retirado e inserido novamente,
por exemplo, deverá ser
autenticado novamente.

Retire o cartão de workshop, volte e inseri-lo e repita
o procedimento de emparelhamento.
Verifique o cabo sensor do KITAS 2171.
Verifique o KITAS 2171.
Verifique o DTCO 1381 (B4 de entrada).
Junte o KITAS 2171 com o DTCO 1381 utilizando um
dispositivo de teste.
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.

Número de série desconhecido. Verifique se o KITAS 2171 está selado na caixa de
Erro ao comparar o número de velocidades.
série do sensor de movimento. Verifique o KITAS 2171.
Verifique o DTCO 1381.
Junte o KITAS 2171 com o DTCO 1381 usando um
dispositivo de teste.
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.
Erro de memória de dados.
Verifique o DTCO 1381 (test drive).
Devido a um DTCO 1381 Erro
Se a mensagem de erro continuar a aparecer,
de memória de dados,
substitua a unidade.
segurança de dados deixa de
ser garantida.
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Código
026

Tipo de Evento ou
Falha
Violação de segurança

027

Violação de segurança

028

Conduzir sem carta

029

Conflito de cartão

030

Excesso de velocidade

Descrição

Acção

Violação de segurança. O
habitáculo do DTCO 1381 foi
aberto ou está aberto.

Verifique os vedantes no DTCO 1381 (habitáculo).
Verifique o DTCO 1381.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer,
substitua a unidade.
Sinais de interface de
Verifique as rotinas de comunicação
calibração inválidos. A interface Verifique o cabo de teste e programação.
está bloqueada. Serão
Verifique o dispositivo de teste.
ignorados sinais adicionais até Retire o cartão de workshop e insira-o de novo.
ser pedido a entrada de PIN (o Repita o procedimento.
cartão de workshop está
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
inserido).
necessário.
Viagem sem carta ou sem um
Verifique se existe um condutor válido ou cartão de
condutor válido ou cartão de
workshop na ranhura para cartão 1 ou 2. Se
workshop na ranhura de cartão necessário, introduza um cartão válido.
1 ou uma viagem com uma
Verifique se o cartão de empresa ou de controlo está
combinação de cartão inválida na ranhura do cartão 1. Retire o cartão, se necessário.
nas ranhuras de cartão 1 e 2.
Combinação inválida de cartão
nas ranhuras do cartão 1e 2.
Os dois cartões tacográficos
não podem ser introduzidos ao
mesmo tempo.
A velocidade máxima
programada (Vset) foi excedida
durante mais de 60 segundos.
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Verifique a combinação dos cartões tacográficos
introduzidos.
Ver também a Secção 2 no Manual de Produtos
Técnicos DTCO 1381.
Reduza velocidade.

Código
031

033

Tipo de Evento ou
Falha
Interrupção da
alimentação

Impulsos sem ignição

Descrição

Acção

A tensão de alimentação do
DTCO 1381 estava fora dos
limites especificados.
Causa(s) possíveis:
Sobre corrente.
Interrupção da alimentação.

Impulso v quando a ignição é
desligada.
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Verifique a alimentação energética do DTCO 1381 e
corrija se necessário:
Verifique o cabo de ligação e tomada (ocupação dos
contacto fraco, má ligação).
O valor de tensão nos terminais 30 e 15 encontra-se
nos limites especificados?
Comportamento de voltagem nos terminais 30 e 15
durante o arranque. Os valores encontram-se dentro
dos limites especificados?
Verifique se o DTCO 1381 está a trabalhar
correctamente.
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.
Verifique se o DTCO 1381 detecta Viagem, pare o
veículo se necessário.
Verifique e, se necessário, substitua o cabo de sensor
KITAS 2171.
Verifique a alimentação energética do DTCO e corrija
se necessário:
Verifique o cabo de ligação e tomada (ocupação dos
contacto fraco, má ligação).
O valor de tensão nos terminais 30 e 15 encontra-se
nos limites especificados?
Comportamento de voltagem nos terminais 30 e 15
durante o arranque. Os valores encontram-se dentro
dos limites especificados?

Código
034

Tipo de Evento ou
Falha
Ejecção impossível

Descrição

Acção

Um cartão tacográfico não
consegue ser retirado. O
pedido é rejeitado.
Causa(s) possíveis:
O veículo está em movimento.
Está a decorrer um
descarregamento de dados.
A Ignição está desligada
(somente a versão ADR).
O cartão tacográfico está ser
lido ou escrito.

Verifique se o DTCO 1381 detecta Viagem. Se
necessário, pare o veículo e repita o procedimento.
Verifique se estão a ser descarregados dados. Se
necessário, repita o procedimento quando tiver
terminado o descarregamento.
Verifique se a ignição está ligada. Se necessário, ligue
a ignição (somente a versão ADR).
Repita o procedimento.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer mesmo
depois de serem tomadas as medidas acima,
substitua a unidade
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Código
036

Tipo de Evento ou
Falha
Não é possível
imprimir

Descrição

Acção

De momento, não é possível
imprimir ou exibir os dados
necessários ou foi cancelada
uma impressão em curso.
Causa(s) possíveis:
O veículo está em movimento.
A ignição está desligada
(necessário com a versão ADR).
A cabeça de impressão super
aqueceu.
Subtensão ou sobretensão.
Interface interna da impressora
está ocupada com outro
procedimento activo, por
exemplo, está em curso uma
impressão.

Repita o procedimento.
Só é possível imprimir ou exibir dados quando o
veículo está imobilizado e a ignição está ligada
(somente a versão ADR). Se necessário, pare o veículo
ou ligue a ignição.
Depois de imprimir uma grande quantidade de dados,
a temperatura da cabeça de impressão está muito
alta - aguarde que arrefeça.
Verifique a alimentação energética do DTCO 1381 e
corrija se necessário:
Verifique o cabo de ligação e tomada (ocupação dos
contacto fraco, má ligação).
O valor de tensão nos terminais 30 e 15 encontra-se
nos limites especificados?
Comportamento de voltagem nos terminais 30 e 15
durante o arranque. Os valores encontram-se dentro
dos limites especificados?
Aguarde que termine o procedimento activo e que a
interface interna da impressora fique livre
novamente.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer, mesmo
depois de tomadas as medidas acima, substitua a
unidade.
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Código
037

Tipo de Evento ou
Falha
Impressão demorada

038

Gaveta aberta

Descrição

Acção

Não é possível, de momento,
imprimir ou exibir os dados
necessários ou foi cancelada
uma impressão que está em
curso.
Causa(s) possíveis:
A cabeça de impressão
sobreaqueceu.
Com uma das seguintes
situações, a unidade detecta
que está aberta a gaveta de
impressora:
Indicação de um cartão
tacográfico na ranhura para
cartões 2.
Indicação de impressão.
Durante a impressão.
Possível causa:
Está aberta a gaveta da
impressora.
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Depois de imprimir uma grande quantidade de dados,
a temperatura da cabeça de impressão está muito
alta - aguarde que arrefeça.
Quando a causa tiver sido removida, interrompida ou
atrasada, o procedimento de impressão é
recomeçado automaticamente.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer, mesmo
depois de tomadas as medidas acima, substitua a
unidade.
Verifique se a gaveta da impressora está aberta, e
feche-a, se necessário.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer, mesmo
depois de tomadas as medidas acima, substitua a
unidade.

Código
039

Tipo de Evento ou
Falha
Papel esgotado

040

Falha interna

Descrição

Acção

Durante uma impressão ou
quando é solicitada uma
impressão, a unidade detecta
que falta papel na impressora.
A impressão em curso é
interrompida e a parte já
impressa é automaticamente
seleccionada ou é rejeitado o
pedido de impressão.
Causa(s) possíveis:
No foi colocada papel na
impressora.
Papel para impressão
esgotado.

Verifique se a gaveta da impressora está aberta, e
feche-a, se necessário
Se for introduzida uma resma de papel no espaço de
uma hora, o DTCO 1381 continua automaticamente
com a impressão. É enviada uma mensagem de saída
nas primeiras duas linhas da seguinte impressão
(linha 1: início da impressão; linha 2: contador das
impressões consecutivas).
Se a mensagem de erro continuar a aparecer, mesmo
depois de tomadas as medidas acima, substitua a
unidade.

Falha do sistema mecânico do
cartão (ranhura 1, condutor 1).
Causa(s) possíveis:
Bloqueio de cartão não
activado
Falha do sistema mecânico do
cartão geral

Introduza o cartão tacográfico novamente.
Faça novo pedido de cartão tacográfico.
Interrompa alimentação energética (por exemplo,
reiniciar).
Se a mensagem de erro continuar a aparecer, mesmo
depois de tomadas as medidas acima, substitua a
unidade.
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Código
041

Tipo de Evento ou
Falha
Falha de cartão

042

Violação de segurança

Descrição

Acção

Erro de comunicação com
cartão tacográfico inserido na
ranhura 1 (condutor 1).
Ocorreu um erro de
comunicação enquanto os
dados do cartão estavam a ser
lidos ou escritos.
Causa(s) possíveis:
Os contactos do cartão
tacográfico estão sujos.
O cartão de workshop é
defeituoso.
Os contactos do cartão
tacográfico estão sujos.

Verifique os pontos de contacto do cartão
tacográfico.
Verifique e limpe o cartão tacográfico.
Verifique o DTCO 1381, limpe os pontos de contacto
da ranhura do cartão, se necessário.
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.

Não está garantida a
autenticidade dos dados no
cartão na ranhura 1 (condutor
1).
Possível causa:
Erro aquando da verificação da
autenticidade dos dados.

Verifique o cartão tacográfico.
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Código
043

Tipo de Evento ou
Falha
Violação de segurança

044

Cartão não fechado

045

Sobreposição de
tempo

Descrição

Acção

Cartão em falta (ranhura 1,
condutor 1). O DTCO 1381
deixou de detectar um cartão
inserido.
Causa(s) possíveis:
Depois de um corte de energia,
a identidade verificada detecta
que falta o cartão introduzido
anteriormente ou que outro
cartão foi introduzido.
É inserido um cartão e o
dispositivo de bloqueio do
sistema mecânico do cartão
não está bloqueado.
Aquando da leitura de um
cartão de condutor ou de
workshop (na ranhura de
cartão 1), a unidade detecta
que o cartão não foi removido
correctamente do último
veículo ou os dados não estão
armazenados correctamente.
Diferença de tempo negativa
entre este e o último veículo
(ranhura 1: cartão do
condutor) (Equipamento de
gravação EC).

Verifique se o cartão tacográfico está inserido
correctamente.
Retire o cartão tacográfico e introduza-o novamente.
Verifique se o dispositivo de bloqueio do cartão está a
funcionar correctamente.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer,
substitua a unidade.
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Verifique o cartão tacográfico.
Verifique o equipamento de gravação EC anterior.

Verifique a hora UTC do DTCO 1381 e corrija-o
utilizando um dispositivo de teste, se necessário.
Verifique a hora UTC no equipamento de gravação EC
anterior. Corrija-o utilizando um dispositivo de teste,
se necessário.

Código
046

Tipo de Evento ou
Falha
Inserção durante a
condução

Descrição

Acção

Foi introduzido um cartão
Normalmente, introduza os cartões tacográficos
tacográfico na ranhura 1
somente quando o veículo está imobilizado.
(condutor 1) depois do início
Não são necessárias medidas adicionais.
da viagem.
Possível causa:
Impulso do sensor de
movimento detectado antes de
ser lido correctamente o cartão
tacográfico.

047

Violação de segurança

Violação de segurança durante Verifique o cartão tacográfico
a autenticação de um cartão na Verifique o cartão workshop, introduza o PIN
ranhura 1 (condutor).
correcto.
Possível causa:
Erro durante a verificação da
identidade do cartão
tacográfico.

048

Cartão inválido

O cartão inserido na ranhura 1
(condutor 1) expirou ou não é
válido.

Verifique a validade do cartão tacográfico.

049

Registo inconsistente

Aquando da leitura de um
cartão tacográfico introduzido
na ranhura 1 (condutor 1), a
unidade detecta uma
inconsistência nos links nos
dados do dia.

Verifique o cartão tacográfico
Analise estrutura de dados.
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Código
050

Tipo de Evento ou
Falha
Erro de cartão

051

Tipo de cartão errado

Descrição

Acção

O cartão inserido na ranhura 1
(condutor 1) não foi detectado
ou não consegue ser lido ou
escrito.
Causa(s) possíveis:
Cartão introduzido
incorrectamente.
Os contactos do cartão estão
sujos.
Cartão defeituoso.
Contactos da ranhura do cartão
estão sujos.

Verifique se o cartão tacográfico é válido.
Verifique se o cartão tacográfico foi inserido
correctamente. Se necessário, introduza o cartão
correctamente.
Verifique os contactos do cartão, limpe-os se
necessário.
Verifique o cartão tacográfico
Verifique se outro cartão tacográfico consegue ser
lido correctamente.
Limpe os contactos da ranhura do cartão.

O cartão introduzido na
ranhura 1 (condutor 1) não é
um cartão tacográfico válido.
Os contactos do cartão estão
sujos.
Cartão defeituoso.
Contactos da ranhura do cartão
estão sujos.

Verifique se é um cartão tacográfico válido.
Verifique se o cartão tacográfico foi inserido
correctamente. Se necessário, introduza o cartão
correctamente.
Verifique os contactos do cartão, limpe-os se
necessário.
Verifique o cartão tacográfico
Limpe os contactos da ranhura do cartão.

658

Código
052

Tipo de Evento ou
Falha
Cartão bloqueado

053

Falha interna

Descrição

Acção

O cartão de workshop inserido
na ranhura 1 (condutor 1) está
bloqueado.
Causa(s) possíveis:
O cartão workshop está
bloqueado porque o PIN foi
introduzido incorrectamente 5
vezes.
O cartão workshop é
defeituoso.

Verifique o cartão workshop.
Introduza um cartão workshop válido (Não
bloqueado).

Procedimento impossível. O
cartão na ranhura 1 (condutor
1) não é aceite e foi ejectado
novamente.
Causa(s) possíveis:
A data actual do DTCO 1381
está fora do período válido do
cartão introduzido.
Se essa data for antes de Julho
de 2005, Nem os técnicos de
fábrica conseguem acertar a
data correcta no dispositivo.
O DTCO 1381 detectou uma
falha geral e grave na unidade.

Verifique a data do DTCO 1381 e corrija-o utilizando
um cartão de workshop e um dispositivo de teste, se
necessário.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer,
substitua a unidade.

659

Código
056

Tipo de Evento ou
Falha
Intervalo

057

Descrição

Acção

Depois de conduzir
continuamente durante 4
horas e 30 minutos o DTCO
1381 avisa o condutor para
fazer o intervalo prescrito.

Procure um lugar para parar e faça o intervalo
prescrito.

Intervalo

Depois de conduzir
continuamente durante 4
horas e 30 minutos o DTCO
1381 avisa o condutor para
fazer o intervalo prescrito.

Procure um lugar para parar e faça o intervalo
prescrito.

058

Falha interna

059

Falha de cartão

Falha no sistema mecânico de
cartão (ranhura 2, condutor 2)
Causa(s) possíveis:
Bloqueio de cartão não
fechado
falha do sistema mecânico do
cartão geral
Erro de comunicação com
cartão introduzido na ranhura
2 (condutor 2).
Causa(s) possíveis:
Contactos do cartão estão
sujos.
Carrão defeituoso.
Contactos da ranhura do cartão
estão sujos.

Introduza o cartão tacográfico novamente.
Faça novo pedido de cartão tacográfico.
Interrompa o fornecimento constante de tensão (por
exemplo, reiniciar).
Se a mensagem de erro continuar a aparecer, mesmo
depois de tomadas as medidas acima, substitua a
unidade.
Verifique os pontos de contacto do cartão
tacográfico.
Verifique e limpe o cartão tacográfico.
Verifique o DTCO 1381, limpe os pontos de contacto
da ranhura do cartão, se necessário.
Substitua quaisquer componentes defeituosos, se
necessário.

660

Código
060

Tipo de Evento ou
Falha
Violação de segurança

061

Violação de segurança

062

Cartão não fechado

Descrição

Acção

A autenticidade dos dados do
cartão na ranhura 2 (driver 2)
não está garantida.
Cartão em falta (ranhura 2,
condutor 2). O DTCO 1381 já
não detecta um cartão
inserido.
Causa(s) possíveis:
Após um corte de energia, na
verificação de identidade é
detectado que o cartão
introduzido anteriormente está
em falta ou foi introduzido
outro cartão.
Foi introduzido um cartão e o
dispositivo de bloqueio do
sistema mecânico do cartão
não está bloqueado.

Verifique o cartão topográfico.

Aquando da leitura de um
cartão de condutor ou de
workshop (cartão ranhura 2), a
unidade detecta que o cartão
não foi removido
correctamente do último
veículo ou os dados não foram
armazenados correctamente.

Verifique o cartão tacográfico.
Verifique o equipamento de gravação EC anterior.

661

Verifique se o cartão tacográfico foi inserido
correctamente.
Retire o cartão tacográfico e introduza-o novamente.
Verifique se o dispositivo de bloqueio do cartão está a
funcionar correctamente
Se a mensagem de erro continuar a aparecer,
substitua a unidade.

Código
063

Tipo de Evento ou
Falha
Sobreposição de
tempo

Descrição

Acção

Uma diferença de tempo
negativa entre este e o último
veículo (ranhura 2: cartão de
condutor) (Equipamento de
gravação EC).

Verifique a hora UTC actual do DTCO 1381 e corrija-a
utilizando um dispositivo de teste se necessário.
Verifique a hora UTC no equipamento de gravação EC
anterior. Corrija-o utilizando um dispositivo de teste
se necessário.
Normalmente, os cartões tacográficos são inseridos
somente quando o veículo estiver imobilizado.
Não são necessárias medidas adicionais.

064

Inserção durante a
condução

Um cartão tacográfico foi
introduzido na ranhura 2
(condutor 2) após o início da
viagem.
Causa(s) possíveis:
Foram detectados impulsos do
sensor de movimento antes
que o cartão tacográfico fosse
lido correctamente.

065

Violação de segurança

Violação de segurança aquando Verifique o cartão tacográfico.
da autenticação dum cartão na Verifique o cartão workshop, introduza o PIN
ranhura 2 (condutor 2).
correcto.
Causa(s) possíveis:
Erro aquando da verificação da
identidade do cartão
tacográfico.

066

Cartão inválido

O cartão inserido na ranhura 2
(condutor 2) expirou ou é
inválido.

662

Verifique se é um cartão tacográfico válido.

Código
067

Tipo de Evento ou
Falha
Gravação
inconsistente

Descrição

Acção

Aquando da leitura do cartão
tacográfico introduzido na
ranhura 2 (condutor 2), a
unidade detecta que há uma
inconsistência nos links dos
dados do dia.

Verifique o cartão tacográfico.
Analise a estrutura dos dados.

068

Erro do cartão

O cartão tacográfico inserido
na ranhura 2 (condutor 2) não
foi detectado ou não consegue
ser lido ou escrito.
Causa(s) possíveis:
Cartão introduzido
incorrectamente.
Contactos do cartão sujos.
Cartão defeituoso.
Contactos da ranhura do cartão
estão sujos

Verifique se é um cartão tacográfico válido.
Verifique se o cartão tacográfico foi inserido
correctamente. Se necessário, introduza-o
correctamente.
Verifique os contactos do cartão, limpe-os se
necessário.
Verifique o cartão.
Verifique se outro cartão tacográfico poderá ser lido
correctamente.
Limpe os contactos da ranhura do cartão.

069

Tipo de cartão errado

O cartão introduzido na
ranhura 2 (condutor 2) não é
um cartão tacográfico.
Os contactos do cartão estão
sujos.
Cartão defeituoso.
Contactos da ranhura do cartão
estão sujos.

Verifique se é um cartão tacográfico válido.

663

Verifique se o cartão tacográfico foi inserido
correctamente. Se necessário, introduza-o
correctamente.
Verifique os contactos do cartão, limpe-os se
necessário.
Verifique o cartão tacográfico.
Limpe os contactos da ranhura do cartão.

Código
070

Tipo de Evento ou
Falha
Cartão bloqueado

071

Falha Interna

Descrição

Acção

O cartão workshop introduzido
na ranhura 2 (condutor 2) está
bloqueado.
Causa(s) possíveis:
O cartão de workshop está
bloqueado porque o PIN foi
introduzido incorrectamente 5
vezes.
O cartão de workshop tem
defeito.

Verifique o cartão de workshop.
Introduza um cartão de workshop válido (Não
bloqueado).

Procedimento impossível. O
cartão tacográfico na ranhura 2
(condutor 2) não é aceite e é
ejectado novamente.
Causa(s) possíveis:
Os dados actuais do DTCO 1381
estão fora do período válido do
cartão tacográfico introduzido.
Se esta data for anterior a
Julho 2005, nem os técnicos de
fábrica conseguem acertar o
dispositivo com a data
correcta.
O DTCO 1381 detectou uma
falha geral e grave na unidade.

Verifique os dados do DTCO 1381 e corrija-os
utilizando um cartão de workshop e um dispositivo de
teste, se necessário.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer,
substitua a unidade.

664

Código
074

Tipo de Evento ou
Falha
Interrupção
(ranhura2)

Descrição

Acção

Depois de conduzir
continuamente durante 4
horas e 30 minutos o DTCO
1381 avisa o condutor para
fazer o intervalo prescrito.

Procure um lugar para parar e faça o intervalo
prescrito.

075

Interrupção
(ranhura2)

Depois de conduzir
continuamente durante 4
horas e 30 minutos o DTCO
1381 avisa o condutor para
fazer o intervalo prescrito.

Procure um lugar para parar e faça o intervalo
prescrito.

077

Módulo de
actualização não
presente

O DTCO 1381 não está
equipado com um módulo de
actualização de software.

Nenhuma medida necessária.

078

Falha na actualização
erro #FFFFFFFE

A integridade do módulo de
actualização de software ou da
chave de segurança não estão
garantidos; a actualização do
software foi cancelada.

Verifique o DTCO 1381.
Repita a actualização do software.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer, mesmo
depois de tomadas as medidas acima, substitua a
unidade.

078

Falha na actualização
erro #00000003

O ficheiro de actualização tem
defeito ou foi corrompido; A
actualização do software foi
cancelada.

Verifique o ficheiro de actualização.
Repita a actualização de software com um ficheiro de
actualização intacto

665

Código
079

Tipo de Evento ou
Falha
Falha na actualização
erro #00000001

079

Falha na actualização
Erro #00000002

079

Falha na actualização
Erro #00000004

079

Falha na actualização
erro #FFFFFFFF

Descrição

Acção

Durante a actualização do
software, a alimentação
energética do DTCO 1381
estava fora dos limites
especificados; a actualização de
software foi cancelada.

Verifique a alimentação energética do DTCO 1381 e
corrija, se necessário.
Verifique o cabo de ligação e tomada (ocupação dos
contacto fraco, má ligação).
O valor de tensão nos terminais 30 e 15 encontra-se
dentro do intervalo definido?
Durante a actualização do software certifique-se que
o DTCO 1381 tem uma fonte de energia segura, por
exemplo, pacote de energia de laboratório. Repita a
actualização do software.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer,
substitua a unidade.

Não foi possível autenticar o
dispositivo de gestão; a
actualização do software foi
cancelada.
Erro de comunicação; a
actualização do software foi
cancelada.

Certifique-se que o dispositivo de gestão está a
funcionar correctamente.
Repita a actualização do software.

O módulo de actualização de
software não pôde ser iniciado;
A actualização de software foi
cancelada.

Verifique o DTCO 1381.
Repita a actualização do software.
Se a mensagem de erro continuar a aparecer,
substitua a unidade.

666

Verifique o interface de descarregamento no
DTCO 1381.
Verifique a ligação de dados e cabo de dados.
Verifique o interface do Dispositivo de Gestão e que o
próprio MD está a funcionar correctamente.
Repita a actualizaçaõ do software.
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Código
900A
900B
900F

Anexo E – Códigos CDA Kienzle 1324
Tipo de Evento ou
Falha
Erro CANbus
Erro CANbus
Erro de teclado

Descrição

Action

9060

Erro durante transmissão CAN.
Erro durante transmissão CAN.
Erro de teclado, tecla
pressionada durante demasiado
tempo ou bloqueada.
Erro de LCD.
Disco em falta
Disco do Condutor 1 em falta.
Disco em falta
Disco do Condutor 2 em falta.
Hora do disco erro da O 1324 mudou
transportadora
automaticamente para o
princípio ou fim do horário de
verão.
A hora foi ajustada com o disco
inserido.
Erro da gaveta
Falha na apanha da gaveta.

9061
9062
9063
9064

Erro Tabela de Disco

9010
9051
9052
9053

9430
A00C

Erro de saída de
Impulso-v
Interno

Contacte o workshop.
Contacte o workshop.
Verifique teclas, se o problema persistir, substitui
unidade.

Verifique visor.
Inserir disco.
Inserir disco.
Actualize as configurações do disco da
transportadora.
Abra a gaveta e retire ambas os discos. De seguida,
feche a gaveta novamente. O 1324 actualizará
automaticamente a hora da transportadora da tabela
e o símbolo de erro e hora deixarão de piscar.
Inicie o procedimento de ejecção e feche a gaveta
novamente de seguida.
Erros no sistema de gravação.
Verifique se as tabelas estão inseridas correctamente.
Repor tacógrafo e testar novamente.
O 1324 registará esses erros na tabela.
Erro durante a actualização das Actualize as configurações da transportadora do
configurações da transportadora disco.
da tabela.
Verifique se os discos foram introduzidos
Erro no mecanismo de condução correctamente.
da transportadora de tabelas.
Erro de saída de impulso-v B7.
Verifique ligações.
Erro interno do dispositivo.
667

Se o problema persistir, substituir unidade.

Código
A050
A400
A423

A822

Tipo de Evento ou
Falha
Disco em falta
Alimentação
energética
Desconexão do
Emissor

Erros de dados
cifrados

Descrição

Acção

Conduzir sem o disco 1 de
condutor.
Interrupção de energia.

Inserir disco.

Emissor- Problema de
Comunicação de Tacógrafo

Verifique Configurações do Tacógrafo – Tipo de
Emissor.
Emparelhar novamente o emissor, se necessário.
Verifique escrita à tomada-B.
Emparelhar Tacógrafo com o Emissor.
Verifique a escrita à tomada-B.

Verifique alimentação energética e ligações.

Emissor- Desfasamento entre a
Chave/Número de Série do
Tacógrafo

668
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Anexo F – Parâmetros Programáveis

Parâmetros Programáveis
Texto exibido
Descrição
Identificador do Fornecedor do
Sistema
Data de Fabrico de ECU
Número de Série de ECU
Número de Hardware ECU
Fornecedor do Sistema
Número de Versão de Hardware
ECU Fornecedor do Sistema
Número de Software ECU
Fornecedor do Sistema
Número de Versão de Software
ECU Fornecedor do Sistema
Nome do Sistema Ou Tipo de
Motor
Factor-W
Característica do Veículo Factor W
Factor-K
Factor K
Odómetro
Distância Total do Veículo
Hora actual +
Hora/Data
Data actual +
Hora
compensada
Factor-L
Circunferência dos pneumáticos
Factor L
Tamanho dos
Tamanho dos pneumáticos
pneumáticos
Data da Próxima Data da Próxima Calibração
Calibração

Acesso
DTCO
SE5000 VR2400
Ler/Escrever
1381

Kienzle
Actia Efkon
1324

R

X

X

X

X

X

R
R

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

R

X

X

X

X

X

R

X

X

X

X

X

R

X

X

X

X

X

R

X

X

X

X

X

R

X

X

X

X

X

R/W
R/W
R/W

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

R/W

X

X

X

X

X

R/W

X

X

X

X

X

R/W

X

X

X

X

R/W

X

X

X

X
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X

X
X
X

X

Parâmetros Programáveis
Texto exibido
Descrição
País de Registo País de Registo do Veículo
do Veículo
NRV
Número de Registo do Veículo
Velocidade
Velocidade autorizada
autorizada
NIV
Número de Identificação do
Veículo
CANBus Activado Activar Can num A-CAN
Cessação CAN Cessação de CAN num A-CAN
Reiniciar CAN
Reiniciar CAN Trip Id de
trip
Componente de Serviço
Tipo CANBus
Repetição de Transmissão índice
de Mensagem TCO1
Repor Impulsos Mensagem de Reposição de
Impulsos
Veio de Saída
Impulsos Por Rotação de Veio de
Saída
Selecção luz
Mostrar Selecção de Luz Traseira
traseira
Nível Iluminação Nível de Iluminação
Iluminação
Iluminação reduzida
Desligada
Iluminação
Iluminação de entrada, (A2/CAN)
Entrada
Factor
Factor D6 (velocímetro)
Velocímetro
Saída

Acesso
DTCO
SE5000 VR2400
Ler/Escrever
1381

Kienzle
Actia Efkon
1324

R/W

X

X

X

X

R/W

X

X

X

X

R/W

X

X

X

X

X

R/W

X

X

X

X

X

R/W
R/W

X
X

X

R/W

X

R/W

X

X

X

R/W

X

X

X

R/W

X

X

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

670

X

X

X

X
X

X

X

Parâmetros Programáveis
Texto exibido
Descrição
Função pin D6 Funções do Pin D6, (Impulso de
Velocidade de Saída)
Função pin D6 Pin D6
Filtro pin B3
Filtro no sinal de sensor de
velocidade (pin B3)
Função pin D5 Pin D5 activado, (Excesso de
Velocidade de saída)
Função pin D4 Funções Pin D4, (Aviso Geral de
Saída)
Função pin D7 Pin D7 activado, (Linha-K Traseira)
Função pin C1 Configurações desactivadas C1 de
saída
Rotações Entrada Rotações de Entrada, (C3/CAN)
C3/CAN
Factor RPM
Factor Rpm, (C3 factor)
Dados Série
Dados de Série de Saída, (Funções
Saída
D8)
Limite
Limite de Velocidade Baixo
Velocidade Baixa
Alteração da
Alteração da actividade ao
actividade
ligar/desligar chave
ignição
Chave de Ignição Actividade na ignição
Ligada/Desligada LIGADA/DESLIGADA
Pref. Idioma
Idioma por Defeito
Atraso de Serviço Com base na vida útil
Data instalação Data de Instalação de ECU

Acesso
DTCO
SE5000 VR2400
Ler/Escrever
1381
R/W

X

R/W
R/W

X
X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

X

R/W

X

X

R/W

X

X

R/W

X

X

R

X

R/W

X

R/W
R/W
R/W

X
X
X
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Kienzle
Actia Efkon
1324

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

Parâmetros Programáveis
Texto exibido
Descrição
Próxima
Dias que faltam até à próxima
Calibração
calibração
Pré-excesso de Pré excesso de velocidade
velocidade
Função exibição Função de Exibição
Estatuto
Estatuto de activação de
Activação RD
descarregamento remoto
Escrito no Cartão Escrita no cartão de
RD
descarregamento remoto
Configuração RD Descarregamento remoto de
CAN
Configuração C-CAN
Mostrar
Mostrar descarregamento remoto
descarregamento
remoto
Activação CAN Activação do CAN
2ª fonte de movimento
2ª fonte de movimento, permitido
offset
2ª fonte de movimento, diferente
velocidade
2ª fonte de movimento,
mensagem CAN
Factor de velocidade C3
Add. Reg. Evento Utilização de Registo D1 D2
Reg. Velocidade Utilização de Registo de
Motor
Velocidade do Motor
VRESD
Limites de Tacógrafo Dados de
Velocidade do Motor

Acesso
DTCO
SE5000 VR2400
Ler/Escrever
1381
R/W

X

R/W

X

R/W

X

R

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W
R

X
X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W
R/W

X
X

R/W

X

R/W

X
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X

Kienzle
Actia Efkon
1324

Parâmetros Programáveis
Texto exibido
Descrição
Reg. Velocidade Utilização de Registo de
Veículo
Velocidade do Veículo
VRVSD
Dados de Velocidade do Veículo
Intervalos do Tacógrafo
Garantia Máxima Tempo de Garantia Máxima
Tempo Validade Tempo de Validade da Garantia
Garantia
Tempo de
Tempo de Garantia
Garantia
Número de
Número de escritos para o Tempo
escritas Garantia de Garantia
Tempo
Tempo de Activação
Activação
Escurecimento Modo Escurecimento
Entrada
Escurecimento Modo Can Escurecimento
de Entrada CAN
Parâmetros de Parâmetros de Escurecimento
Escurecimento
Registo de pré- Pré-definição de modo
definição de
escurecimento
escurecimento
Velocímetro Kline
Impulsos por rotações de motor
CANbus RPM
Visor RPM
Odómetro principal 0s
Flash de excesso de velocidade

Acesso
DTCO
SE5000 VR2400
Ler/Escrever
1381
R/W

X

R/W

X

R

X

R

X

R/W

X

R

X

R

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
673

X
X
X
X
X
X

Kienzle
Actia Efkon
1324

Parâmetros Programáveis
Texto exibido
Descrição
Excesso de Velocidade
Tipo de Cliente
Eixo Duplo
Rácio de Eixo Duplo
Serviço auto tripulação
Ejectar PIN 7 dias
Registo ignição ligada
CDAs permitidos
4º traço no disco
Rotações Análogas
Limites de Faixas de Rotação Banda de Potência Baixa
Limites de Faixas de Rotação Banda Económica
Limites de Faixas de Rotação Economia Pobre
Tipo CANBus
Tipo CANbus. Isto faz parte do
número do Hardware ECU
Loja de Reparação Código Ou
Número de Série do Testador
Data de Programação
Número de Série de Equipamento
de Calibração OU
Código da Loja de Reparação de
Calibração
Data de Calibração
Número de Software de
Equipamento de Calibração

Acesso
DTCO
SE5000 VR2400
Ler/Escrever
1381
R/W
X
R/W
X
R/W
X
R/W
X
R/W
X
R/W
X
R/W
X
R/W
X
R/W
X
R/W
X
R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

Kienzle
Actia Efkon
1324

X

W

X

X

X

W

X

X

X

W

X

X

X

W

X

X

X

W

X

X

X
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Procedimento para programar parâmetros
Seleccione o ícone LER & ALTERAR
DADOS no ecrã de programador
MK lll.

Qualquer Tacógrafo
:Ler & Alterar
Dados

Utiliza  e  para percorrer as
páginas dos parâmetros. De
seguida, seleccione o parâmetro
que deseja modificar.
Factor-W – seleccione o valor. No
novo ecrã, digite o valor do FactorW e pressione ENTER.

Hora actual - Seleccione o valor.
No novo ecrã, digite a hora actual
e pressione ENTER.

Hora actual
:10:35

Note que o tempo deverá estar
acertado de acordo com horário
UTC.

Factor-W
:8000

Data actual - Seleccione o valor.
No novo ecrã, digite a data actual
e pressione ENTER.

Data actual
:19/10/2003

Note que o tempo deverá estar
acertado de acordo com horário
UTC.
Factor-K – Seleccione o valor. No
novo ecrã, digite o novo valor e
pressione "ENTER".

Factor-K
:8000

Hora compensada -Seleccione o
valor. No novo ecrã, digite a hora
compensada entre +23:00 e–
23:00 horas e +59 e –59 minutos.
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Hora compensada
:+1: +00

Procedimento para programar parâmetros - continuação
Leitura de Odómetro – Seleccione
Odómetro
o valor. No novo ecrã, digite a nova : 21 055 406.0
leitura de odómetro exigida. Tome
em consideração que o último
digito inserido é o dígito decimal.
Como tal uma leitura necessária de
100.0km deve ser inserida como
1000.

Factor-L – Seleccione o valor.
Factor-L
Digite o novo valor no novo ecrã e :1234 mm
pressione ENTER.

Tamanho dos pneumáticos Seleccione o valor. No novo ecrã,
digite o tamanho dos pneumáticos
e pressione ENTER. Pode ter um
máximo de 15 caracteres.

Tamanho dos
Pneumáticos
:1234567890ABCDE

Velocidade autorizada Seleccione o valor. Digite o novo
valor no novo ecrã e pressione
ENTER.

Velocidade
Autorizada
:125 km/h

Próxima Data de Calibração
Seleccione o valor. No novo ecrã,
digite a nova data e pressione
ENTER.

Data Próxima Calib
:19/10/2005

VIN - Seleccione o valor. No novo
ecrã, digite o Número de
Identificação do Veículo e
pressione Enter.
Pode ter um máximo de 17
caracteres.

VIN
:1234567890ABC

676

Procedimento para programar parâmetros - continuação
País de Registo do veículo País Reg. Veículo
Seleccione o valor. No novo ecrã,
:123
digite o País de Registo do Veículo e
pressione ENTER. Pode ter um
máximo de 3 caracteres.
O País de Registo do Veículo pode
também chamar-se Registo de
Estado Membro.

CANBus activado - Seleccione o
CANBus activado
botão apropriada para seleccionar :Ligado
a opção LIGADO ou DESLIGADO.

VRN - Seleccione o valor. No novo
ecrã, digite o VRN e pressione
ENTER. Pode ter um máximo de 13
caracteres.

VRN
:1234567890ABC

Conclusão CAN – Seleccione o
Conclusão de CAN
botão apropriada para seleccionar :ACTIVAR
a opção DESACTIVAR ou ACTIVAR.

Reiniciar CAN trip – Seleccione o
botão apropriado para seleccionar
ISO ou MAN.

Reiniciar CAN trip
:MAN

Iluminação Lvl - Seleccione o
Iluminação Lvl
valor. No novo ecrã, digite a
:0
Iluminação Lvl e pressione ENTER.
Pode ter um máximo de 3
caracteres.

Tipo de CANBus - Seleccione o
valor. No novo ecrã, digite o tipo
CANbus e pressione ENTER. Pode
ter um máximo de 2 caracteres.

Tipo CANBus
:24

Iluminação Desligada - Seleccione Iluminação
o valor. No novo ecrã, digite o
Desligada
valor de iluminação Desligada e
:255
pressione ENTER.
Pode ter um máximo de 3
caracteres.
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Procedimento para programar parâmetros - continuação
Repor Impulsos – Seleccione o
botão apropriado para seleccionar
LIGAR ou DESLIGAR.

Repor Impulsos
:Desligado

Iluminação de Entrada Seleccione o botão apropriada e
seleccione uma das seguintes
opções. DESLIGADO, SOMENTE
CAN, SOMENTE A2.

Ium. Entrada
:DESLIGADA

Factor do veio de saída –
Seleccione o valor. No novo ecrã,
digite o valor necessário e
pressione ENTER.

Factor do veio de
saída
:10.000

Factor de saída Velocímetro Seleccione o valor. No novo ecrã
digite o valor necessário e
pressione ENTER.

Factor de saída
velocímetro
:4971

Seleccionar Luz Traseira Seleccione
o botão apropriado para escolher
uma das seguintes opções. Cor 1,
Cor 2 ou Nenhuma Cor.

Seleccionar Luz
Traseira
:Cor 1

Função do pin D6 – Seleccione o
botão apropriado para
seleccionar a opção DESLIGADO,
ISO ou O/C de saída.

Função pin D6
:OFF

Filtrar pin B3 – Seleccione o botão
apropriada para seleccionar a
opção DESACTIVAR ou ACTIVAR.

Filtrar pin B3
:DESACTIVAR

Rotações de Entrada C3/CAN –
Seleccione o botão apropriado
para seleccionar CAN ACTIVADO
ou C3 ACTIVADO.

Rotações de Entrada
C3/CAN
:CAN ACTIVADO

Nota: quando LIGADO a presença
do cluster de veículos é confirmado
pelo tacógrafo.

Função pin D5 – Seleccione o botão Função pin D5
apropriada para seleccionar a
:DESACTIVAR
opção ACTIVAR ou DESACTIVAR.

Factor RPM - Seleccione o valor.
Factor RPM
No novo ecrã, digite o Factor RPM :12
Factor e pressione ENTER.
Pode ter um máximo de 5 dígitos.
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Procedimento para programar parâmetros - continuação
Função pin D4 – Seleccione o botão Função pin D4
apropriado para seleccionar o Aviso :Off
DTC, Evento de Sistema, baixa
velocidade, Funções ou opção
Desligado.

Dados de série de saída –
Seleccione o botão apropriada
para seleccionar uma das
seguintes opções. DESACTIVAR,
ACTIVAR SRE ou ACTIVAR 2400.

Dados de Série de
Saída :ACTIVAR SRE

Função pin D7 – Seleccione o botão Função pin D7
apropriado para seleccionar
:DESACTIVAR
ACTIVAR ou DESACTIVAR.

Limite de velocidade baixoSeleccione o valor. No novo ecrã,
digite o valor do Limite de
Velocidade Baixo.

Limite Velocidade
Baixo
:5 km/h

Função pin C1 – Seleccione o botão
apropriado para seleccionar
ACTIVAR ou DESACTIVAR.

Activ. Mudança Ignição – Este
parâmetro é EXCLUSIVAMENTE
DE LEITURA.

Activ. Mudança
Ignição
:ACTIVAR

Pré-Excesso de velocidade Seleccione o valor. No novo ecrã,
digite Pré-Excesso de velocidade e
pressione ENTER.
Pode ter um máximo de 2 dígitos.
De seguida, aparece um novo
ecrã pedindo a entrada para
AVISO TCO1? Seleccione o botão
apropriado para seleccionar a
opção DESACTIVAR ou ACTIVAR.

Pré- Excesso de
velocidade
:6 Segundos

Função pin C1
:DESACTIVAR

Def. Chave Ligada/Desligada –
Def. Chave
Seleccione o botão apropriado para Ligada/Desligada
seleccionar entre as opções
S1 On=Trabalho
Nenhuma Mudança, Trabalho,
Disponível ou Paragem. Descanso.
Utilizando as setas para CIMA e
para BAIXO seleccione a
configuração para a chave
ligada/desligada e ranhura de
cartão 1/2.

679

AVISO TCO1?
:ACTIVAR

Procedimento para programar parâmetros - continuação
Idioma preferido - Seleccione o
Idioma preferido
valor. No novo ecrã, digite o Código :en
correcto para o idioma preferido e
pressione ENTER.

Função de Exibição – seleccione o Função de Exibição:
botão apropriado para
ACTIVAR
seleccionar a opção DESACTIVAR
ou ACTIVAR

Atraso de Serviço - Seleccione o
valor. No novo ecrã, digite o
número de SEMANAS que restam
até nova calibração obrigatória do
tacógrafo e pressione ENTER.

Estatuo Activ. RD – Este
parâmetro é EXCLUSIVAMENTE
DE LEITURA.

Estatuto Activ. RD
:ACTIVAR

Data de instalação - Seleccione o
Data instalação
valor. No novo ecrã, digite a data de :19/09/2001
instalação do tacógrafo e pressione
ENTER.

Escrita Cartão RD – Seleccione o
botão apropriado para
seleccionar a opção DESACTIVAR
ou ACTIVAR.

Escrita Cartão RD
:DESACTIVAR

Próxima Pré-Calib - Seleccione o
valor. No novo ecrã, digite a
próxima pré calibração e pressione
ENTER. Pode ter um máximo de 3
dígitos.

Próxima PréCalibração:111 Dias

Configuração RD CAN –
Seleccione o botão apropriado
para seleccionar a opção
DESACTIVAR ou ACTIVAR.

Configuração RD
CAN
:DESACTIVAR

Mostrar D/L remoto – Seleccione o
botão apropriado para seleccionar
SIM ou NÃO.

Mostrar D/L remoto
:SIM

VRVSD - Seleccione o valor. No
novo ecrã, digite o VRVSD e
pressione ENTER.
Pode ter um máximo de 3 dígitos.

VRVSD
:Rng1= 111 Km/h

Atraso de
Serviço
:104 semanas
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Procedimento para programar parâmetros - continuação
Activação do CAN – Seleccione o
Activação CAN
botão apropriado para seleccionar a :A-CAN & C-CAN
opção Desligado, Somente A-CAN,
Somente C-CAN ou A-CAN e C-CAN.

Garantia Max – Este parâmetro é
EXCLUSIVAMENTE DE LEITURA.

Garantia Max.
:36 MONTHS

Adicionar Reg. Evento – Seleccione Adicionar Reg.
o botão apropriado para
Evento. :ACTIVAR
seleccionar a opção DESACTIVAR ou
ACTIVAR.

Período de Validade de Garantia
- Este parâmetro é
EXCLUSIVAMENTE DE LEITURA.

Período Validade
Garantia:00/00/0000

Reg. Velocidade Motor –
Reg. Velocidade
Seleccione o botão apropriado para Motor
seleccionar a opção DESACTIVAR ou
:ACTIVAR
ACTIVAR

Tempo de Garantia - Seleccione o Tempo de Garantia
valor. No novo ecrã, digite o
:30 MESES
Tempo de Garantia e pressione
ENTER.
Pode ter um máximo de 2 dígitos.

VRESD - Seleccione o valor. No
novo ecrã, digite o VRESD e
pressione ENTER.
Pode ter um máximo de 7 dígitos.

VRESD
:Rng1= 7999.875
Rotações

Nenhum WT escritos - Este
parâmetro é EXCLUSIVAMENTE
DE LEITURA.

Nenhuns WT escritos
:0

Reg. Velocidade Veículo Reg. Velocidade
Seleccione o botão apropriado para Veículo
seleccionar a opção DESACTIVAR ou :ACTIVAR
ACTIVAR

Tempo de activação - Este
parâmetro é EXCLUSIVAMENTE
DE LEITURA.

Tempo de Activação
:NÃO ACTIVADO
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Procedimento para programar parâmetros - continuação
MODO DIM - Seleccione o botão
apropriada para seleccionar
SOMENTE CAN ONLY ou SOMENTE
A2.

MODO DIM (LUZ
FRACA)
:SOMENTE A2

Impulsos Por Rotações de Motor Seleccione o valor. No novo ecrã,
registe o valor PPR necessário e
pressione ENTER.
Nota: os últimos três dígitos são
milhares e o número 19.000 tem
de ser digitado como 19000.

Impulsos por
Rotação
:19.000

MODO CAN DIM - Seleccione o
MODO CAN DIM
botão apropriado para seleccionar a :STANDARD
opção STANDARD ou ALTERNATIVO.

CANBus RPM - Seleccione o botão
apropriada para escolher a opção
LIGADO ou DESLIGADO

CANBus RPM
:Desligado

PARÂMETROS DIM - Pressione 
ou  para seleccionar o subparâmetro que pretende alterar.
Seleccione o valor. No novo ecrã
digite o número e pressione ENTER.
Nota: o limite para valores é 100
excepto para versões 1.3 de
DTCO1381 O Limite de Luz
Desligada é 250.

PARÂMETROS DIM

:LUZ
DESLIGADA=240

Mostrador RPM - Seleccione o
botão apropriada para escolher a
opção LIGADO ou DESLIGADO

Mostrador RPM
:Desligado

Pré-configuração de MODO DIM Seleccione o valor. No novo ecrã,
digite o número (0 – 4) e pressione
ENTER.

PRÉCONFIGURAÇÃO
MODO DIM
:0

Odo principal 0s - Seleccione o
botão apropriada para escolher a
opção LIGADO ou DESLIGADO

Odo principal 0s
:Desligado
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Procedimento para programar parâmetros - continuação
Velocímetro Kline – Seleccione o
botão apropriada para escolher a
opção LIGADO ou DESLIGADO

Flash de Excesso de velocidade Seleccione o botão apropriada
para escolher a opção LIGADO ou
DESLIGADO

Velocímetro
Kline
:Off

Flash de excesso de
velocidade
:Desligado

Excesso de velocidade - Seleccione Excesso de
o valor. No novo ecrã, digite o valor velocidade
de excesso de velocidade e
:100 km/h
pressione ENTER.

7 dias para ejectar PIN - Seleccione 7 dias ejectar PIN
o valor. No novo ecrã, digite o PIN :0000
e pressione ENTER.
Deverá ter 4 dígitos (Somente para
uso não EU).

Tipo de Cliente – Seleccione o
Tipo de cliente
botão apropriado para seleccionar :ISO
o tipo de cliente necessário e
pressione ENTER.
As opções são: ISO, Renault, Scania,
MAN, DC, Ford, VW, DAF, Volvo Bus
e Volvo AH.

Ignição registada - Seleccione o
botão apropriada para escolher a
opção LIGADO ou DESLIGADO.

Registo de
Ignição Ligada
: Desligada

Eixo duplo - Seleccione o botão
apropriada para escolher a opção
LIGADO ou DESLIGADO.

Eixo duplo
:Desligado

CDAs activados - Seleccione o
botão apropriada para escolher a
opção LIGADO ou DESLIGADO.

CDAs activados
:Desligado

Rácio de Eixo Duplo - Seleccione o
valor. No novo ecrã, digite o valor
do rácio de eixo duplo e pressione
ENTER.

Rácio de eixo duplo
:1.3750

4º Traço no Disco - Seleccione o
botão apropriado para seleccionar
a opção LIGADO ou DESLIGADO.

4º traço no disco
:Desligado
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Procedimento para programar parâmetros - continuação
Serviço auto do 2º condutor Seleccione o botão apropriada para
escolher a opção LIGADO ou
DESLIGADO.

Serviço auto do 2º
condutor
:Desligado

Rotações Análogas - Seleccione o
botão apropriada para escolher a
opção LIGADO ou DESLIGADO.

Registo da Velocidade do Motor –
Seleccione o valores à vez. No novo
ecrã seleccione o botão apropriado
para seleccionar o valor necessário
e pressione ENTER. As bandas de
gravação da velocidade do motor
são Baixa Energia, Económico e
Pouco Económico.

Banda de baixa
energia
:700
Rotações/min

Tipo de CANBus
Tipo de CANBus - Seleccione o
botão apropriado para seleccionar :01
um código de 2 dígitos que
corresponde ao tipo de tacógrafo e
pressione ENTER. Os Códigos são
00 - OFF, 01 - 50ms, 02 -10ms or 03
-20ms.

Banda
económica
:900
Rotações/min

Nota: o Programador não permitirá
a entrada de bandas inconsistentes
de velocidades de motores. Por
exemplo, o utilizador pode não
Economia pobre
definir uma velocidade mínima para :1100
Rotações/min
a banda económica que é mais
baixa que a velocidade definida
para a banda de baixa energia.

684

Rotações
Análogas
:Ligado
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Anexo G – Procedimentos de Distância Fixa 1
Este método utiliza tipicamente a distância de medição de 20m geralmente disponível em estações de montagem
de tacógrafos, mas é possível definir qualquer distância entre 20 a 1000m conforme necessário. O “Comprimento
da Distância Fixa” e número de “Percursos” podem ser ajustados nas páginas de Configurações, ver o parágrafo
2.11.5.
A definição do Comprimento de Distância Fixa e o comprimento da via actual têm de coincidir, caso contrário o
factor-w determinado estará incorrecto.
O veículo é conduzido ao longo da via medida e as medições efectuadas nas extremidades da via são introduzidas
no Optimo, que, de seguida, determinará o factor-w.
Notas:
Este método é apenas adequado para utilização quando o gerador de impulsos no veículo continuar a produzir
impulsos mesmo quando o veículo se estiver a mover lentamente.
Nem todos os emissores de proximidade apoiam este método. Certifique-se de que o emissor que se encontra
a utilizar é adequado a este procedimento.
Procedimento
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Para usar a Distância Fixa 1 com segurança, é necessário um método de indicação precisa de quando o veículo está
no início e no final da distância medida. Para a duração do teste, deve ser fixado ao veículo um género de ponteiro
com a sua extremidade apontada para perto do chão. O veículo é conduzido de maneira a que o ponteiro passe
directamente sobre as marcas em ambas as extremidades da distância medida. É assim muito mais fácil medir a
distância entre cada marca e o ponto em que ocorre o próximo impulso.
Quando fixar o ponteiro ao veículo, é preferível fixá-lo a um ponto fixado rigidamente ao chassis (por exemplo, a
extremidade do amortecedor frontal) e não à cabina que geralmente tem molas.
 Este método de determinar o factor-w é efectuado conduzindo o veículo durante uma distância medida e,
 Contando o número de saídas de impulsos do emissor com um contador de impulsos tal como
o Optimo.
 Ou medindo o número de percursos a partir da caixa de velocidade de transmissão mecânica
utilizando um contador de percursos.
 Ambos os métodos são muito precisos, tendo Optimo uma precisão ao impulso mais próximo e o contador de
percursos uma precisão a 0.01 de uma revolução.
 A distância de rolagem é geralmente de 20 metros fixos e por isso, os percursos ou número de impulsos
determinados têm de ser multiplicados por 50 para chegar a um valor ‘por km’. Quando se utiliza o Optimo,
isso é feito automaticamente e apenas o valor de impulsos finais/km é apresentado.
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O procedimento para medir o factor-w utilizando o método físico de “Distância Fixa 1” com o Optimo é o
seguinte: Seleccione uma distância recta e plana e marque 20 metros ou utilize a via fixa marcada se a mesma existir.
 Verifique as pressões dos pneumáticos do veículo e o estado dos mesmos.
 Monte o ponteiro no veículo do lado do condutor, assegurando-se que o ponteiro está adequadamente
posicionado.
 No Optimo, seleccione o ícone “Distância Fixa 1” e siga as instruções do ecrã.
 O Optimo dar-lhe-á os resultados dos 4 percursos e a média.
 Para tacógrafos digitais e estilo rádio, os resultados podem ser descarregados directamente para o tacógrafo.
No caso de tacógrafos mais antigos, os resultados serão apresentados juntamente com as Configurações do
Interruptor DIL.
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Anexo H – Procedimentos de Distância Fixa 2
Este método utiliza tipicamente a distância de medição de 20m geralmente disponível em estações de montagem
de tacógrafos, mas é possível definir qualquer distância entre 20 a 1000m, conforme necessário. O “Comprimento
de Distância Fixa” e o número de “Percursos” pod ser ajustado nas páginas de Configurações, ver parágrafo 2.11.5.
A definição do Comprimento de Distância Fixa e o comprimento da via actual tâm de coincidir, caso contrário o
factor-w determinado estará incorrecto.
O veículo é conduzido ao longo da via medida mas todas as medições são efectuadas automaticamente pelo
Optimo, que, de seguida, determina automaticamente o factor-w.
Para simplificar as medidas, no final de cada distância medida é utilizado um interruptor flexível que faz contacto
com um marcador em cada extremidade da via. Portanto, não é exigida qualquer intervenção do operador - o
único requisito é conduzir o veículo ao longo do comprimento da via a cerca de 8km/h, de maneira a que o
interruptor flexível atinja os marcadores nos dois extremos da via. Em alternativa, pode ser utilizado um
dispositivo de IV.

Procedimento
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A Distância Fixa 2 requer que o veículo seja conduzido de maneira a que o interruptor flexível acoplado ao veículo
toque num marcador em cada ponta da via fixa. Para manter a precisão de medição, o interruptor flexível deve
estar acoplado a uma parte do veículo rigidamente fixado ao chassis tal como o amortecedor frontal.
Idealmente, o interruptor flexível dever ser montado com a sua alavanca de funcionamento apontada
verticalmente para baixo e os marcadores devem ser colocados no chão. Em alternativa, o interruptor flexível
pode ser montado com a alavanca de funcionamento apontada horizontalmente para tocar nos postes verticais.
Os marcadores em cada extremidade da via são melhor implementados utilizando madeira ou blocos de betão,
idealmente com cerca de 1m de comprido e laterais de 100 a 150mm. O material de vigas de aço é
particularmente adequado. O requisito é ter um marcador que terá um ponto de contacto bem definido com um
interruptor flexível e que não se deslocará durante o teste.
Embora seja perfeitamente aceitável montar o interruptor flexível na lateral do veículo com os marcadores virados
para a lateral do veículo, podem surgir algumas dificuldades ao certificar-se que o interruptor atinja os marcadores
repetidamente. Uma opção mais adequada será a de montar o interruptor centralmente na parte frontal do
veículo e colocar os marcadores de maneira a que o veículo passe directamente sobre os mesmos.
Ou, em alternativa, utilizar um dispositivo IV.
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O procedimento para a medição do Factor-W utilizando o método físico de “Distância Fixa 2” com Optimo é o
seguinte: Seleccione uma distância recta e plana e marque 20 metros ou utilize a via fixa marcada se a mesma existir.
 Verifique as pressões dos pneumáticos do veículo e o estado dos mesmos.
 Monte um interruptor flexível no veículo, assegurando-se que o ponteiro está posicionado de forma
adequada.
 No Optimo seleccione o ícone “Distância Fixa 2” e siga as instruções do ecrã.
 O Optimo dar-lhe-á os resultados dos 4 percursos e a média.
 Para tacógrafos digitais e de estilo rádio, os resultados podem ser descarregados directamente para o
tacógrafo. No caso de tacógrafos mais antigos, os resultados serão apresentados com as Configurações do
Interruptor DIL.
Notas:
Para maior precisão, devem ser efectuados dois percursos em cada direcção em vez de quatro numa única
direcção uma vez que isso tomará em consideração qualquer ligeiro declive da via.
Ao tirar a média dos percursos em direcções opostas, o efeito do declive é removido.
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Anexo J – Procedimentos de Estrada de Rolagem
O veículo a ser calibrado está posicionado com as suas rodas motrizes nos rolos da Estrada de rolagem e é
conduzido a uma velocidade constante de 50km/h. De seguida, O Optimo determina o factor-w.
Verificações pré-teste
 O veículo deverá estar descarregado no momento da calibração e no caso das unidades de tractor, deve
retirar-se o reboque.
 Quanto aos pneus, deve ser tido em conta o seguinte: Dimensão dos pneumáticos.
 Pressão dos pneumáticos - verificar novamente a classificação recomendado do fabricante e ajustar,
se necessário.
 O estado e desgaste dos pneumáticos - Não teste o veículo se os pneumáticos forem ilegais ou
potencialmente perigosos.
 Verifique se há pedras no piso para evitar que saltem pedras durante o teste.
 Se os pneumáticos estiverem molhados, antes de conduzir o veículo sobre os rolos, seque o piso nos
pneumáticos das rodas motrizes.
O procedimento descrito abaixo aplica-se a um Sistema de Estrada rolante Stoneridge. Para outras estradas
rolantes, o procedimento será similar embora deva ser consultada informação do fabricante da estrada rolante
para obter detalhes precisos sobre quaisquer diferenças.
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Dependendo do tipo de veículo, deve ser utilizado o seguinte procedimento:
Todos os veículos de tracção traseira devem ser testados do modo descrito a seguir.
Todos os veículos de tracção dianteira devem ser submetidos a um teste físico de factor l físico antes da
condução do veículo na Estrada de Rolagem. O factor l obtido deve ser inserido quando solicitado durante o
procedimento de teste.
Todos os veículos com tracção às 4 rodas têm de ser testados do mesmo modo que os veículos de tracção
traseira, por exemplo, eixo traseiro nos rolos. Veículos de tracção às 4 rodas de eixo direccionado permanente
devem ser suspensos com macaco e colocados nos suportes do eixo.













Remover coberturas.
Verificar se o feixe cruzado está na posição vertical.
Conduzir o veículo sobre uma plataforma de modo a que o eixo motor fique colocado no feixe cruzado.
Colocar o travão de mão accionado.
Libertar o interruptor do “elevador” de ar para baixar o feixe cruzado inferior – assegurando que os pneus
estão colocados nos rolos principais.
Destravar o travão de mão do veículo e conduzir o veículo para o centrar nos rolos.
Calce os pneus dianteiros para evitar movimentos longitudinais.
Colocar fita reflectora no pneu na posição correcta.
Com Optimo na cabine, conduza e mantenha o veículo a 50km/h.
Com recurso ao Optimo, seleccione no ícone de “Estrada de Rolagem” e siga as instruções do ecrã.
Nota: É essencial manter uma velocidade constante durante o teste, caso contrário, vão aparecer leituras
erróneas.
Para tacógrafos digitais e estilo rádio, os factores w e l podem ser descarregados directamente para o
tacógrafo. No caso dos tacógrafos mais antigos, os resultados serão apresentados juntamente com as
Configurações do Interruptor DIL.
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Anexo K - Códigos de erro Optimo
Códigos de Aplicação
APLICAÇÃO
Programador MK3
SE5000 de configuração do sistema
Troca de Taco
Teste de Sensor
Folhas de Aplicação
Referências Cruzadas
Símbolo de Configurações
calibração
Actualização de Produto

0x00**
0x01**
0x02**
0x03**
0x04**
0x05**
0x06**
0x07**
0x08**

Código de Erro
Códigos 01 a 10 / 1F / 20 a 29 / D0 a FF são válidos
Códigos 01 a 10 / 1F / D0 a FF são válidos
Códigos 01 a 10 / 1F / D0 a FF são válidos
Códigos 01 a 10 / 1F são válidos
Códigos D0 a FF são válidos
Códigos D0 a FF são válidos
Códigos D0 a FF são válidos
Códigos D0 a FF são válidos
Código C1 é válido

Específicos Códigos de Erro
Código de
erro
0x**01
0x**02
0x**03
0x**04
0x**05
0x**06
0x**07
0x**08
0x**09
0x**0A

Categoria
Erro de comunicação
Erro de comunicação
Erro de comunicação
Erro de comunicação
Erro de comunicação
Erro de comunicação
Erro de comunicação
Erro de comunicação
Erro de comunicação
Erro de comunicação

Código de
erro
0x**10
0x**11
0x**12
0x**13
0x**14
0x**1F
0x**20
0x**29
0x**C1

Categoria
Erro de firmware
Erro de firmware
Erro de firmware
Erro de firmware
Erro de firmware
Erro de firmware
Erro de aplicação
Erro de aplicação
Erro de aplicação
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Código de
erro
0x**D0
0x**D1
0x**DF
0x**F0
0x**F1
0x**F2
0x**F3
0x**FE
0x**FF

Categoria
Erro da base de dados
Erro da base de dados
Erro da base de dados
Erro de aplicação
Erro de aplicação
Erro de aplicação
Erro de aplicação
Erro de aplicação
Erro de aplicação

