§ | Overzicht van basispictogrammen
Gebruikstanden / personen
Bedrijf
Controleur
Chauﬀeur
Werkplaats
Fabrikant

Toont snelheidsoverschrijdingen

Handmatige invoer van werkzaamheden
van de chauﬀeur

Toont de dagactiviteiten vanaf de
voertuigunit

Kaartfout (kaartsleuf-1)

Apparaat in dit land niet vereist
Veerboot / vervoer per trein

Toont de gebeurtenissen en fouten vanaf
de voertuigunit

Leesvensterfout

Dagelijks

Toont technische gegevens

Wekelijks

Controleplaats

Beschikbaarheid

Om de twee weken

Rijden

Begin registratietijd

Vertraging

Einde registratietijd

Kaarten

Arbeid
Onderbreking
Onbekend

Apparaat / functies
Kaartsleuf-1
Kaartsleuf-2

Printer/afdruk

Plaats bij aanvang van de werkdag

Controlekaart

Plaats bij einde van de werkdag

Werkplaatskaart

Gegevens van voertuig

Toegang menu onmogelijk

Geen kaart

Afdruk kaart

Invoer a.u.b.

Afdruk voertuig

Printen niet mogelijk / Lade van printer is
open

Dagelijkse afdruk van de activiteiten van de
chauﬀeur vanaf de kaart

Sensor

Afdruk van gebeurtenissen en fouten vanaf
de kaart

Voertuig/voertuigunit
Bandenmaat

Afdruk van snelheidsoverschrijdingen

Stroomvoorziening

Afdruk van technische gegevens

Diversen

Dagelijkse afdruk van de activiteiten van de
chauﬀeur vanaf de voertuigunit

Bedieningsaanwijzing, werktijdwaarschuwing
Begin van de dagelijkse werkperiode
Einde van de dagelijkse werkperiode
Plaats

Afdruk van gebeurtenissen en fouten vanaf
de voertuigunit

Weergaven op scherm

Tachograaf

Gebeurtenis
Fout

Toont dagactiviteiten van de bestuurderskaart
Toont de gebeurtenissen en fouten van de
bestuurderskaart

Beveiliging
Snelheid
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Bedieningsaanwijzingen
Invoer fout

Invoer voertuig

Afdrukken op papier

Externe opslag

Pauze houden, al 4u30 onderweg

Bedrijfskaart

Rijtijd van twee weken

Schermweergave

Bijna pauze houden, al 4u15 onderweg

Einde niet verplicht

Rijtijd van een week

Invoer

Overbrengingsfout

Bestuurderskaart

Rijden met dubbele bemanning

Klok

Interne fout in de voertuigunit

Werktijdwaarschuwingen

Begin niet verplicht

Rijden

Tachograafkaart

Printerfout

Fout in de opnemer

Weergave kaart

Printer heeft geen papier

Display voertuig

Printen is vertraagd

achograaf

Rust

Kaartfout (kaartsleuf-2)

Diversen (combinatie van pictogrammen)

“Van” of “tot”

Activiteiten van de chauﬀeur

Fouten

Totaal / overzicht

Lokale tijd

Defecte kaart

UTC Correctie

Foutieve kaart
Kaart uitwerpen onmogelijk

Gebeurtenissen

Proces is vertraagd

Insteken van een ongeldige kaart

Registratie inconsistent

Tijdoverlapping

Apparaatstoring

Insteken van een kaart tijdens het rijden

Snelheidsoverschrijding

Handmatige invoer

Fout in de bewegingsgegevens

Begin van de registratietijd invoeren ?

Tijdafstelling (door werkplaats)

Einde van de voorafgaande registratietijd ?

Kaartconﬂict

Plaats van het begin van de registratietijd
invoeren ?

Rijden zonder geschikte kaart
Laatste kaartsessie niet correct afgesloten
Onderbreking in stroomvoorziening

Poging tot inbreuk op de beveiliging
Controle snelheidsoverschrijding
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Plaats van het einde van de registratietijd
invoeren ?
Nog steeds dezelfde werkperiode ?

