Atvik

Ýmislegt
Ólöglegt ökuritakort

Eftirlitsstaður

Kort stangast á

Staður/land við upphaf akstursdags

Tímaskörun

Staður/land við lok akstursdags

Akstur með ógildu ökuritakorti

Upphaf tímabils

Ökumannskort sett í á ferð

Lok tímabils

Síðustu kortaaðgerð ekki rétt lokið

Fyrir farartæki

Brot á reglum um hámarkshraða

Upphaf aksturs sem undanþeginn er
ákvæðum um aksturs- og hvíldartíma

Rafstraumsrof

Lok aksturs sem undanþeginn er
ákvæðum um aksturs- og hvíldartíma

Rafrænir
ökuritar

Villa í skynjara
Brot á öryggisreglum

Handvirk skráning

Tímastilling (framkvæmd á verkstæði)

Áframhald á sama daglega aksturstíma?

Eftirlit með brotum á reglum um
hámarkshraða

Lok fyrra vinnutímabils?
Óskir eða skráning á stað þar sem
daglegum vinnutíma lýkur

Villur
Villa í korti (ökumanns)

Innskráning upphafstíma

Villa í korti (ökumanns 2)
Innskráning upphafsstaðar
Skjávillur
Villa við yfirfærslu gagna
Villa við útprentun
Villa frá skynjara
Villa frá ökutæki

Útgefandi: Vegagerðinn 2007
Prentun: Ásprent ehf.

Leiðbeiningar
varðandi tákn

UNDIRSTÖÐUMERKINGAR
Aðgerðir

Ýmis merki

Útprentun

Fyrirtækishamur

Verkstæðishamur

Atvik

Villur

Eftirlitshamur

Framleiðsluhamur

Upphaf
vinnutíma

Lok vinnutíma

Dagleg útprentun á virkni ökumanna
frá ökurita í bíl

Handskráning
upplýsinga
um aðgerðir
ökumanns

Útprentun á atvikum og villum
frá ökumannskorti

Öryggi

Hraði

Útprentun brota á reglum
um hámarkshraða

Tími

Alls / Samanlagt

Rekstrarhamur
Staður
Virkni
Aksturstími

Hvíld

Frjáls tími

Hlé

Önnur vinna

Tímabil með
óþekktri aðgerð

Útprentun á atvikum og villum
frá ökurita

Útprentun á tæknilegum upplýsingum

Sérstakar aðstæður
„Fyrir utan“ ákvæði um aksturs- og
hvíldartíma. (Undanþáguakstur)

Búnaður

Farartæki og ökumaður flutt með
ferju eða lest

Ökumaður 1.

Birting upplýsinga á skjá
Birting á „daglegri útprentun á virkni
ökumanns frá korti“
Birting á „daglegri útprentun á virkni
ökumanns frá ökurita“

Ökumaður 2.
Yfirfærsla á gögnum úr ökurita í
annan búnað
Ökuritakort

Dagleg útprentun á virkni ökumanns
frá ökumannskorti

SAMTENGING TÁKNA
Kort

Rafstraumur
Ökumannskort

Tími

Skynjari

Skjár

Dekkjastærð

Prentari/
útprentun

Farartæki

Fyrirtækiskort

--

Akstur
Tveir ökumenn
Vika

Tvær vikur

Til eða frá

Verkstæðiskort

Birting á atvikum og villum
frá ökurita

Ekkert kort

Birting upplýsinga um brot á reglum um
hámarkshraða
Birting tæknilegra upplýsinga

Eftirlitskort

Fastar einingar
Sólarhringur

Birting á atvikum og villum
frá ökumannskorti

Akstur á einni viku
Akstur á tveim vikum

