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CCAAPP..  II    CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCII    DDEE    FFUUNNCCTTIIOONNAARREE 

 

  TTaaxxiimmeettrruull  eelleeccttrroonniicc    EECCTTRRAA  KK  2222FF  rreessppeeccttaa    pprreevveeddeerriillee  ddiinn    DIRECTIVA 

2004/22/CE  Anexa MI-007 TAXIMETRE ssii  pprreezziinnttaa  uurrmmaattooaarreellee    ccaarraacctteerriissttiiccii    tteehhnniiccee  ssii  

mmeettrroollooggiiccee:: 

  --  eessttee  pprreevvaazzuutt  ccuu  44  sseettuurrii  ddee  ttaarriiffee  ((  uunn  sseett  ddee  ttaarriiffee  eessttee  ffoorrmmaatt  ddiinn::  ttaarriiff  ddee  ppoorrnniirree,,  

ttaarriiff  dduuppaa  ddiissttaannttaa  ((kkiilloommeettrriicc)),,  ttaarriiff  dduuppaa  ttiimmpp  ((ddee  ssttaattiioonnaarree)))),,  pprrooggrraammaabbiillee  iinnddeeppeennddeenntt  --iinn  

ttrreeppttee  ddee  00,,0011    lleeii  --  iinn  ddoommeenniiuull:: 

    --  00,,1100......  999999,,9999    lleeii    --  ppeennttrruu  ttaarriiffuull  ddee  ppoorrnniirree 

    --  11..0000......  9999999999,,9900    lleeii//hh  --  ppeennttrruu  ttaarriiffuull  dduuppaa  ttiimmpp  ((ddee  ssttaattiioonnaarree)) 

    --  00,,1100......999999,,9999      lleeii//kkmm                    --  ppeennttrruu  ttaarriiffuull  dduuppaa  ddiissttaannttaa  ((kkiilloommeettrriicc))..   

  --  sseett  ttaarriiffee  ""ddee  zzii""  ((  iinnttrraa  aauuttoommaatt  iinn  ffuunnccttiiuunnee  llaa  oorraa  66::0000  ))  

  --  sseett  ttaarriiffee  ""ddee  nnooaappttee""    ((  iinnttrraa  aauuttoommaatt  iinn  ffuunnccttiiuunnee  llaa  oorraa  2222::0000  )) 

  --  22  sseettuurrii  ddee  ttaarriiffee  ssuupplliimmeennttaarree  ((  sseelleeccttaabbiillee  ddee  uuttiilliizzaattoorr  )) 

  --  ccoonnssttaannttaa    aauuttoovveehhiiccuulluulluuii    eessttee    pprrooggrraammaabbiillaa    iinn    ddoommeenniiuull    ::      550000......3300  000000    

iimmppuullssuurrii  //  kkmm  iinn  ttrreeppttee  ddee  oo  uunniittaattee  

- VViitteezzaa  ddee  ddeeppllaassaarree  aa  aauuttoottuurriissmmuulluuii  ppeennttrruu  ffuunnccttiioonnaarreeaa  nnoorrmmaallaa  aa  ttaaxxiimmeettrruulluuii::  

mmaaxx..  220000  kkmm//hh 
- CCaarraacctteerriissttiicciillee  sseemmnnaalluulluuii  ggeenneerraatt  ddee  ttrraadduuccttoorruull  ddee  ddiissttaannttaa:: 

o FFoorrmmaa  ddee  uunnddaa::    ddrreeppttuunngghhiiuullaarraa 

o FFrreeccvveennttaa::    11,,44  HHzz  ––  11,,6677  kkHHzz 

o ffaaccttoorr  ddee  uummpplleerree::  1100%%  ––  8800  %% 

o aammpplliittuuddiinnee::  1122  VVpppp 

      IInnffoorrmmaattiiii  ssttooccaattee  iinn  mmeemmoorriiaa  ttaaxxiimmeettrruulluuii  :: 

          --  ssuummaa    ttoottaallaa    iinnccaassaattaa  

    ((rreezzoolluuttiiee  00,,0011  lleeii,,    vvaallooaarree  mmaaxxiimmaa  ::    99  999999  999999,,9999    lleeii  ))  

      --  ddiissttaannttaa  ttoottaallaa  ppaarrccuurrssaa  ccuu  ttaaxxiimmeettrruull  iinn    ffuunnccttiiuunnee    

    ((vvaallooaarree  mmaaxxiimmaa  999999  999999..9900  kkmm  ))   

        --  ddiissttaannttaa    ppaarrccuurrssaa    iinn    ssttaarreeaa""OOCCUUPPAATT""  

    ((vvaallooaarree  mmaaxxiimmaa  999999  999999..9999  kkmm))  

  --  nnuummaarruull  ttoottaall  ddee  ccuurrssee    

    ((vvaallooaarree  mmaaxxiimmaa    9999  999999  999999)) 

 eessttee  pprreevvaazzuutt  ccuu  cceeaass    ((iinn  ffoorrmmaatt  2244  oorree))      ssii      ccaalleennddaarr    ((  zzii,,  lluunnaa,,  aann  ))   

 ttaasstteellee    aappaarraattuulluuii  ssiinntt    ""lluummiinnooaassee""  uussuurriinndd    aassttffeell    ooppeerraarreeaa    ppee    ttiimmpp  ddee  nnooaappttee 

 ppooaattee  ooppeerraa  ccuu  ppaattrruu  uuttiilliizzaattoorrii  ddiiffeerriittii 

 uuttiilliizzaattoorriiii    aauu    ppoossiibbiilliittaatteeaa  ((llaa  uunniittaatteeaa  ddee  sseerrvviiccee))  ssaa--ssii  pprrooggrraammeezzee  uunn  ccoodd  ddee    aacccceess 

 sseemmnnaalliizzeeaazzaa  iinn  eexxtteerriioorr  ffaappttuull  ccaa  aappaarraattuull  ssee  aaffllaa  iinn  mmoodduull  ddee  ooppeerraarree      ""LLIIBBEERR""  ssaauu  

""OOCCUUPPAATT"" 

 

CCAAPP..  IIII  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCII  TTEEHHNNIICCEE   

 

 tteennssiiuunnee  ddee  aalliimmeennttaarree::    99......  1166    VV       

 ccoonnssuumm  ::    --  mmaaxx..    220000  mmAA  //    1122    VV        ppeennttrruu  ffuunnccttiioonnaarreeaa  oobbiissnnuuiittaa   

    --  mmaaxx..        5500  uuAA    iinn    rreeppaauuss    

    --  mmaaxx..  11,,88  AA  llaa  eemmiitteerreeaa  bboonnuulluuii  cclliieenntt  ssaauu  aa  ddiivveerrsseelloorr  rraappooaarrttee  
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 MMeeddiiuu  cclliimmaattiicc 

 ddoommeenniiuu  ddee  tteemmppeerraattuurriiii  aammbbiiaannttee::      --  2255CC  ......    ++5555CC 

 uummiiddiittaattee  ccoonnddeennssaabbiillaa  ::    1100%%  --    9955%% 

 ssppaattiiuu  iinncchhiiss 

 ggaabbaarriitt::      220000  xx  9988  xx  5588    mmmm 

 mmaassaa::    ccccaa..    550000    gg.. 

 CCllaassaa  ddee  mmeeddiiuu  mmeeccaanniicc::  MM33 

 CCllaassaa  ddee  mmeeddiiuu  eelleeccttrroommaaggnneettiicc::  EE33 

  

 CCaarraacctteerriissttiicciillee  sseemmnnaalluulluuii  ggeenneerraatt  ddee  ttrraadduuccttoorruull  ddee  ddiissttaannttaa:: 

- FFoorrmmaa  ddee  uunnddaa::    ddrreeppttuunngghhiiuullaarraa 

- FFrreeccvveennttaa::    11,,44  HHzz  ––  11,,6677  kkHHzz 

- ffaaccttoorr  ddee  uummpplleerree::  1100%%  ––  8800  %% 

- aammpplliittuuddiinnee::  1122  VVpppp 

 EErroorrii  ddee  mmaassuurraarree:: 

PPeennttrruu  dduurraattaa::    00,,11%% 

PPeennttrruu  ddiissttaannttaa::  00,,22%% 

PPeennttrruu  ccaallccuulluull  pprreettuulluuii::  00,,11%% 

 

CAP. III DESCRIEREA   PANOULUI   FRONTAL 

 

  33..11  PPee  ppaannoouull  ffrroonnttaall  aall  aappaarraattuulluuii  ssuunntt  ppllaassaattee  :: 
 

uunn  aaffiissaajj  ddee    ttiipp    LLCCDD    ccuu  22  rraanndduurrii,,  ffiieeccaarree  aavvaanndd  1166  ccaarraacctteerree  aallffaannuummeerriiccee 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ppee  rriinndduull  ddee  ssuuss  ssee  aaffiisseeaazzaa    ::                       

 

  rreeggiimmuull  ddee  ooppeerraarree,,    ((iinn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  aappaarraattuull  ssee  aaffllaa  iinn  rreeggiimmuull  ddee  ooppeerraarree  

““LLIIBBEERR””  ssee  vvaa  aaffiissaa  ssii  oorraa  ccuurreennttaa))  :: 

 

  ppee  rriinndduull  ddee  jjooss  ssee    aaffiisseeaazzaa  iinn  ffuunnccttiioonnaarreeaa  oobbiissnnuuiittaa  ttaarriiffuull  ccuurreenntt  :: 

  --  cceell    dduuppaa  ddiissttaannttaa    ((kkiilloommeettrriicc))    iinn    ssttaarreeaa  ""  LLIIBBEERR  "" 

  --  ssuummaa  ddaattoorraattaa  ddee  cclliieenntt  ppeennttrruu  ccuurrssaa  aaffllaattaa  iinn  ddeessffaassuurraarree 

       

    iinn  ssttaarreeaa      OOCCUUPPAATT  --  VVAALLOOAARREEAA  TTAARRIIFFUULLUUII  dduuppaa  ttiimmpp  ssaauu  dduuppaa  ddiissttaannttaa   

                                           

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                      FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

LL  II  BB  EE  RR                          1122::0022::3344  

            11..3366  LLeeii//kkmm  
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44    ttaassttee    nnuummeerroottaattee  iinn  ddeesseennuull  aanntteerriioorr,,  ddee    llaa    11    llaa    44     

 ttaassttaa  11  ((cceeaa  mmaaii  mmaarree)),,  aarree    iinnssccrriippttiioonnaattee    ccuu    aallbb  iinn  jjuurruull    eeii    nnuummeellee  cceelloorr    33    rreeggiimmuurrii  ddee  

lluuccrruu  aallee  aappaarraattuulluuii    ((  LLIIBBEERR,,  OOCCUUPPAATT,,  PPLLAATTAA)).. 

  FFoolloossiinndd  aacceeaassttaa  ttaassttaa  ssee  ppooaattee  ttrreeccee  ddee  llaa  oo  ssttaarree  llaa  aallttaa    ((iinn    iinneell,,  iinn  sseennssuull  aacceelloorr  ddee  

cceeaassoorrnniicc))  iinn  oorrddiinneeaa    :: 

 

LLIIBBEERR  >>  OOCCUUPPAATT  >>  PPLLAATTAA  >>  LLIIBBEERR  >>......  .. 

AAtteennttiiee!! 

  CCoonnffoorrmm  rreegglleemmeennttaarriilloorr  mmeettrroollooggiiccee,,  ttrreecceerreeaa  LLIIBBEERR  >>  OOCCUUPPAATT    ssii  OOCCUUPPAATT  >>  

PPLLAATTAA  ssee  ppooaattee  ffaaccee  nnuummaaii  ccuu  aauuttoovveehhiiccuulluull  iinn  rreeggiimm  ddee  ssttaattiioonnaarree..   

 ttaassttaa  22  aarree  iinnssccrriippttiioonnaatt  llaannggaa  eeaa  ccuuvviinnttuull  ""TTAARRIIFF""..  FFuunnccttiiaa  pprriinncciippaallaa  aa  aacceesstteeii  ttaassttee  

eessttee    aacceeeeaa  ddee  sscchhiimmbbaarree  aa  sseettuulluuii  ddee  ttaarriiffee.. 

 ttaassttaa  33  aarree  iinnssccrriippttiioonnaatt  llaannggaa  eeaa  ccuuvviinnttuull  ""MMEEMM""  ((mmeemmoorriiee))..                                 

  PPrriinn  aappaassaarreeaa  aacceesstteeii  ttaassttee  ssee  ppoott  aaffiissaa  ssuucccceessiivv:: 

    --  ssuummaa  ttoottaallaa  iinnccaassaattaa  ((  rreezzoolluuttiiee  00..0011  lleeii  )) 

    --  ddiissttaannttaa  ttoottaallaa  ppaarrccuurrssaa  iinn  ssttaarreeaa        ""OOCCUUPPAATT"".. 

    --  ddiissttaannttaa  ttoottaallaa  ppaarrccuurrssaa  ccuu  aappaarraattuull    iinn    ffuunnccttiiuunnee 

 ttaassttaa  44  aarree  iinnssccrriippttiioonnaatt  llaannggaa  eeaa  ccuuvviinnttuull  ""FFCCSS""  ((  ffuunnccttiiii  ssppeecciiaallee)) 

  PPrriinn  aappaassaarreeaa  aacceesstteeii  ttaassttee  ssee  iinnttrraa  iinnttrr--uunn  mmeenniiuu  ddee  ffuunnccttiiii  ssppeecciiaallee::  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ffiieeccaarree  ccuuvvaanntt  ddiinn  mmeenniiuu,,  rreepprreezziinnttaa  oo  ffuunnccttiiee  ccaarree,,  ddaaccaa  eessttee  sseelleeccttaattaa,,  ppooaattee  ffii  aaffiissaattaa  pprriinn  

aappaassaarreeaa  ttaasstteeii  11 

 

CCAAPP..  IIVV    DDEESSCCRRIIEERREEAA    SSTTAARRIILLOORR  AAPPAARRAATTUULLUUII 

 

  IInn  ffuunnccttiioonnaarreeaa  ccuurreennttaa,,  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  mmeettrroollooggiicc,,  aappaarraattuull  ssee  ppooaattee  aaffllaa  iinnttrr--uunnuull  

ddiinn  uurrmmaattooaarreellee    33    mmoodduurrii  ddee  lluuccrruu:: 

 

    44..11  MMOODDUULL  DDEE  LLUUCCRRUU  ““LLIIBBEERR”” 

    RReepprreezziinnttaa  ssttaarreeaa  ""ffaarraa  cclliieenntt""  iinn    ccaarree  aappaarraattuull  aaffiisseeaazzaa:: 

  --  ppee  rraanndduull  ddee  jjooss  --  vvaallooaarreeaa  ttaarriiffuulluuii  dduuppaa  ddiissttaannttaa  ((  kkiilloommeettrriicc  ))  sseelleeccttaatt  iinn  mmoommeennttuull  

rreessppeeccttiivv,,  uurrmmaatt  ddee    uunniittaatteeaa  ddee  mmaassuurraa  ""LLeeii//kkmm"" 

- ppee  rraanndduull  ddee  ssuuss  --  nnuummeellee    ssttaarriiii  ssii  oorraa  ccuurreennttaa  ssuubb  ffoorrmmaa  ::     
 
 
 
 
 
 

LLIIBBEERR  

LLIIBBEERR 

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

LL  II  BB  EE  RR                            1122::0022::3344  

              11..3366  LLeeii//kkmm  

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

LL  II  BB  EE  RR                            1122::0022::3344  

              11..3366  LLeeii//kkmm  11  
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IInn  aacceeaassttaa  ssttaarree  ssuunntt  ppoossiibbiillee  :: 

  --  sscchhiimmbbaarreeaa    sseettuulluuii  ddee  ttaarriiffee 

    --  aaffiissaarreeaa  ddaatteelloorr  mmeemmoorraattee  ((ssuummaa  ttoottaallaa  iinnccaassaattaa,,  ddiissttaannttaa  ttoottaallaa,,  ddiissttaannttaa  iinn  rreeggiimmuull  

““ooccuuppaatt""  pprreeccuumm  ssii  ttooaattee  ffuunnccttiiiillee  ssuupplliimmeennttaarree  aallee  aappaarraattuulluuii:: 

  --  aaffiissaarreeaa  ddiiffeerriitteelloorr  rraappooaarrttee.. 

  --  aaffiissaarreeaa  ccoonnssttaanntteeii    aauuttoovveehhiiccuulluulluuii 

  --  aajjuussttaarreeaa  oorreeii  ccuurreennttee 

4.2   MMOODDUULL  DDEE  LLUUCCRRUU  ““OOCCUUPPAATT”” 

    EEssttee  ssttaarreeaa  iinn  ccaarree  aappaarraattuull  ttrreebbuuiiee  ttrreeccuutt  llaa  iinncceeppuuttuull  uunneeii  ccuurrssee    ssii  iinn  ccaarree  ssee  aaffiisseeaazzaa:: 

  --  ccuuvvaannttuull  ““OOCCUUPPAATT””  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddaa  ddee  22  sseeccuunnddee,,  dduuppaa  ccaarree  ssee  vvaa  aaffiissaa:: 

  --ppee  rriinndduull  ddee  ssuuss::  ttaarriiffuull  ((  dduuppaa  ddiissttaannttaa  ((kkiilloommeettrriicc))  ssaauu  dduuppaa  ttiimmpp  ((ddee  ssttaattiioonnaarree))))    

uurrmmaatt  ddee  uunniittaattiillee  ddee  mmaassuurraa      LLeeii//kkmm  rreessppeeccttiivv      LLeeii//hh  --  iinn  ffuunnccttiiee  ddee  vviitteezzaa  ddee  ddeeppllaassaarree:: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  --ppee  rriinndduull  ddee  jjooss  ::  ssuummaa  ddaattoorraattaa  ddee  cclliieenntt   

 

  SSiinngguurraa  ffuunnccttiiee  aacccceessiibbiillaa  iinn  aacceeaassttaa  ssttaarree  eessttee  sscchhiimmbbaarreeaa  sseettuulluuii  ddee  ttaarriiffee.. 

 

  OObbss..  SScchhiimmbbaarreeaa  sseettuulluuii  ddee  ttaarriiffee  ssee  ppooaattee  ffaaccee  nnuummaaii  ddiinn  ""SSTTAATTIIOONNAARREE""  ssii  ssuunntt  

ppeerrmmiissee  ddooaarr    ddoouuaa  sscchhiimmbbaarrii    ssuupplliimmeennttaarree  aallee  ttaarriiffeelloorr  iinn  ttiimmppuull  aacceelleeiiaassii  ccuurrssee.. 

 

4.3 MMOODDUULL  DDEE  LLUUCCRRUU  ““PPLLAATTAA”” 

    EEssttee  ssttaarreeaa  iinn  ccaarree  aappaarraattuull  ttrreebbuuiiee  ttrreeccuutt  llaa  ssffiirrssiittuull  uunneeii  ccuurrssee,,  ppeennttrruu  ccaa  aacceessttaa  

ssaa  ccaallccuulleezzee  ssii  ssaa  aaffiisseezzee  ccoossttuull  ttoottaall  aall  ccuurrsseeii  ssuubb  ffoorrmmaa:: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  IInn  aacceesstt  rreeggiimm  ssee  eemmiittee  aauuttoommaatt  bboonnuull  cclliieenntt..   

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

TTdd              11..3366  LLeeii//KKmm  

SSUUMMAA            22..4488  LLEEII  

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

  TT  OO  TT  AA  LL    DD  EE    PP  LL  AA  TT  AA                            

                              223344..5544  LLEEII  
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AAppaarraattuull  nnuu  ppeerrmmiittee  sscchhiimmbbaarreeaa  iinnffoorrmmaattiiiilloorr  ddee  ppee  ddiissppllaayy  ppee  oo  ppeerriiooaaddaa  ddee  1100  sseecc..  DDuuppaa  

aacceeaassttaa  ppeerriiooaaddaa,,  aappaassaanndduu--ssee  oorriiccee  ttaassttaa  ssee  vvaa  ttrreeccee  iinn  ssttaarreeaa  ““LLIIBBEERR””..  DDee  aasseemmeenneeaa  ddaaccaa  

aauuttoottuurriissmmuull  ssee  ddeeppllaasseeaazzaa  ccuu  oo  vviitteezzaa  mmaaii  mmaarree  ddeeccaatt  1100  kkmm//hh,,  aappaarraattuull  vvaa  ccoommuuttaa  aauuttoommaatt  iinn  

ssttaarreeaa  ““LLIIBBEERR””.. 

 

 

 

CCAAPP..  VV    OOPPEERRAARREE 
 

    DDaaccaa  ppee  ttiimmppuull  nnooppttiiii  ssaauu  iinn  ppeerriiooaaddaa  iinn  ccaarree  aauuttoovveehhiiccuulluull  nnuu  eessttee  ffoolloossiitt  iinn  rreeggiimm  ddee  

TTAAXXII,,  aappaarraattuull  eessttee  ddeeccuuppllaatt  pprriinn  ssccooaatteerreeaa  ccoonneeccttoorruulluuii  eexxtteerriioorr,,  aattuunnccii,,  ppeennttrruu  aa--ll  rreeppuunnee  iinn  

ffuunnccttiiuunnee  eessttee  ssuuffiicciieenntt  ssaa  rreeccuuppllaattii  ccoonneeccttoorruull  eexxtteerriioorr  ((ccuu  aatteennttiiee,,  eevviittiinndd  aattiinnggeerreeaa  ppiinniilloorr  

aacceessttuuiiaa  ddee  ccaarrccaassaa  mmeettaalliiccaa  ((lleeggaattaa  llaa  mmaassaa  !!))  aa  ccoonneeccttoorruulluuii  ppeerreecchhee  ddee  ppee  ppaannoouull  ddiinn  ssppaattee  

aall  aappaarraattuulluuii))))..  AAppaarraattuull  ppoorrnneessttee  iinn  ssttaarreeaa  ““LLIIBBEERR””..   

 

  DDaaccaa  ppeerriiooaaddaa  ddee  ttiimmpp  iinn  ccaarree  aappaarraattuull  aa  ffoosstt  ssccooss  ddee  ssuubb  tteennssiiuunnee  eessttee  mmaaii  mmiiccaa  ddee  1100  

sseeccuunnddee,,  aattuunnccii  llaa  rreeccoonneeccttaarree,,  ssaauu  llaa  rreevveenniirreeaa  tteennssiiuunniiii  ddee  aalliimmeennttaarree,,  aappaarraattuull  vvaa  ppoorrnnii  iinn  

ppoozziittiiaa  iinn  ccaarree  ssee  aaffllaa  iinnaaiinnttee  ddee  iinnttrreerruuppeerreeaa  aalliimmeennttaarriiii                  ((  LLIIBBEERR,,  OOCCUUPPAATT  ssaauu  

PPLLAATTAA  ));;  ddaaccaa  ppeerriiooaaddaa  eessttee  mmaaii  mmaarree  ddee  1100  sseecc..  ssii  aappaarraattuull  ssee  aaffllaa  iinn  rreeggiimmuull  ““OOCCUUPPAATT””  ,,  llaa  

rreeppoorrnniirree,,  aappaarraattuull  vvaa  eemmiittee  aauuttoommaatt  bboonnuull  cclliieenntt  ssii  vvaa  ttrreeccee  iinn  rreeggiimmuull  ""  LLIIBBEERR"" 

 

 

55..11  DDEESSFFAASSUURRAARREEAA      UUNNEEII      CCUURRSSEE 

 

  IInn  ttiimmppuull  uunneeii  ccuurrssee  aappaarraattuull  ttrreebbuuiiee  ssaa  ttrreeaaccaa  pprriinn  cceellee  33  rreeggiimmuurrii  ddee  ooppeerraarree::   

LLIIBBEERR,,  OOCCUUPPAATT    ssii    PPLLAATTAA..  NNuummeellee  cceelloorr    33    ssttaarrii  ssuunntt    iinnssccrriippttiioonnaattee    iinn    jjuurruull  ttaasstteeii  11    

ddeeooaarreeccee,,  ffoolloossiinndd  aacceeaassttaa  ttaassttaa,,  aappaarraattuull  ppooaattee  ffii  ttrreeccuutt  ddiinnttrr--oo  ssttaarree  iinn  aallttaa,,""iinn  iinneell"",,  iinn  oorrddiinneeaa  :: 

 

LLIIBBEERR  >>  OOCCUUPPAATT  >>  PPLLAATTAA  >>  LLIIBBEERR  >>...... 

 

  DDeeccii,,  iinn  ttiimmppuull  ddeessffaassuurraarriiii  uunneeii  ccuurrssee  oobbiissnnuuiittee  ((ppee  ppaarrccuurrssuull  ccaarreeiiaa  nnuu  ssee  sscchhiimmbbaa  

ttaarriiffuull))  ssiinngguurraa  ttaassttaa  ffoolloossiittaa  eessttee  ttaassttaa  11  ((cceeaa  mmaaii  mmaarree!!)) 

 

  AAtteennttiiee!! 

 

TTrreecceerreeaa  LLIIBBEERR  >>  OOCCUUPPAATT  ssii    OOCCUUPPAATT  >>  PPLLAATTAA    ssee  ppooaattee  ffaaccee  ((ccoonnffoorrmm  

rreegglleemmeennttaarriilloorr  lleeggaallee))  nnuummaaii  ccuu  aauuttoovveehhiiccuulluull  ssttaattiioonnaatt 

    IInnaaiinnttee  ddee  iinncceeppeerreeaa  ccuurrsseeii  aappaarraattuull  ttrreebbuuiiee  ssaa  ssee  aaffllee  iinn  ssttaarreeaa  LLIIBBEERR  aaffiissiinndd  :: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

LL  II  BB  EE  RR                          1122::0022::3344  

            11..3366  LLeeii//kkmm  
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uunnddee::  ““11..3366””  rreepprreezziinnttaa  vvaallooaarreeaa  ttaarriiffuulluuii  dduuppaa  ddiissttaannttaa  ((kkiilloommeettrriicc))  sseelleeccttaatt  iinn    mmoommeennttuull  

rreessppeeccttiivv  .. 

    DDuuppaa  ccee  cclliieennttuull  aa  uurrccaatt  iinn  aauuttoovveehhiiccuull      ((ccuu  aauuttoovveehhiiccuulluull  iinn  rreeggiimm  ddee  ssttaattiioonnaarree))  

aappaarraattuull  ttrreebbuuiiee  ttrreeccuutt  iinn  ssttaarreeaa  OOCCUUPPAATT  pprriinn  aappaassaarreeaa  ttaasstteeii  11.. 

  AAppaarraattuull  aaffiisseeaazzaa  ppeennttrruu  ddoouuaa  sseeccuunnddee:: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

    uunnddee::  11..3366      rreepprreezziinnttaa  vvaallooaarreeaa  iinn  lleeii  aa  ttaarriiffuulluuii  ddee  ppoorrnniirree.. 

  DDuuppaa  aacceeeeaa  aappaarraattuull  iinncceeppee  ssaa  aaffiisseezzee  ddaatteellee  ccaarraacctteerriissttiiccee  ssttaarriiii  OOCCUUPPAATT   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ppee  rriinndduull  ddee  ssuuss::  ttaarriiffuull    ((    TTdd  --  dduuppaa  ddiissttaannttaa  ((kkiilloommeettrriicc))  ssaauu  ttaarriiffuull  dduuppaa   

ttiimmpp    ((TTss  --  ddee  ssttaattiioonnaarree))))  uurrmmaattee    ddee  uunniittaattiillee  ddee  mmaassuurraa  LLeeii//kkmm  rreessppeeccttiivv  LLeeii//hh  --  iinn  ffuunnccttiiee  ddee  

vviitteezzaa  ddee  ddeeppllaassaarree.. 

 

 ppee  rriinndduull  ddee  jjooss::  ssuummaa  ddee  ppllaattaa 

 

  DDuuppaa  aaffiissaarreeaa  vvaalloorriiii  ttaarriiffuulluuii  ddee  ppoorrnniirree,,  ssuummaa  ddee  ppllaattaa  aaffiissaattaa,,  ssee  mmooddiiffiiccaa  ((iinnddiiffeerreenntt  ddee  

vviitteezzaa))  iinn  ttrreeppttee  ((nnuummiittee  ccaaddeerrii))  dduuppaa  ccuumm  uurrmmeeaazzaa:: 

  --  pprriimmaa  ccaaddeerree,,  ddaaccaa  aappaarraattuull  ssee  aaffllaa  iinn  rreeggiimm  ddee  ""  aannttrreennaarree  kkiilloommeettrriiccaa""  vvaa  aavveeaa  lloocc  llaa  

ppaarrccuurrggeerreeaa  uunneeii  ddiissttaannttee  ddee  440000  mmeettrrii,,  dduuppaa  ccaarree  ccaaddeerriillee  ssee  vvoorr  pprroodduuccee  rreegguullaatt  llaa  220000  mmeettrrii.. 

  --  ddaaccaa  aappaarraattuull  ssee  aaffllaa  iinn  rreeggiimm  ddee  ““aannttrreennaarree  oorraarraa””,,  pprriimmaa  ccaaddeerree  ssee  vvaa  pprroodduuccee  llaa  7722  

sseeccuunnddee,,  dduuppaa  ccaarree  ccaaddeerriillee  vvoorr  aavveeaa  lloocc  llaa  iinntteerrvvaallee  ddee  ttiimmpp  eeggaallee,,  ddee  3366  sseeccuunnddee.. 

    LLaa  ssffiirrssiittuull  ccuurrsseeii    ((aattuunnccii  cciinndd  cclliieennttuull  ttrreebbuuiiee  ssaa  ppllaatteeaassccaa))    aappaarraattuull  vvaa  ffii    ttrreeccuutt  iinn    

PPLLAATTAA  pprriinn  aappaassaarreeaa   

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

                    OO  CC  UU  PP  AA  TT  

TT  pp::                          11..3366  LLeeii  

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

TT  dd::                                  11..3366  LLeeii//KKmm  

SS  UU  MM  AA::                      33..0066  LLeeii  



99  

  

ttaasstteeii  11.. 

AAcceeaassttaa  ttrreecceerree  eessttee  ppoossiibbiillaa  nnuummaaii  ccuu  aauuttoovveehhiiccuulluull  oopprriitt!! 

 

  LLaa  ttrreecceerraa  iinn  ssttaarreeaa    PPLLAATTAA,,  aappaarraattuull  ccaallccuulleeaazzaa  ccoossttuull  ddiissttaanntteeii  ppaarrccuurrssee  ddee  llaa  

uullttiimmaa  mmooddiiffiiccaarree  aa  ssuummeeii  ddee  ppllaattaa,,  aacceesstt  ccoosstt  ssee  aaddaauuggaa  llaa  uullttiimmaa  vvaallooaarree  aaffiissaattaa  ssii  aappooii  

aaffiisseeaazzaa  ssuummaa  ttoottaallaa  ddaattoorraattaa  ddee  cclliieenntt  ssuubb  ffoorrmmaa  ::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

DDuuppaa  eemmiitteerreeaa  bboonnuulluuii  cclliieenntt,,  aappaarraattuull  ppooaattee  ffii  ttrreeccuutt  iinn  ssttaarreeaa    LLIIBBEERR  pprriinn  aappaassaarreeaa  ttaasstteeii  11.. 

      DDee  aasseemmeenneeaa  aappaarraattuull  ttrreeccee  aauuttoommaatt  iinn  ssttaarreeaa    LLIIBBEERR  ddaaccaa  aauuttoovveehhiiccuulluull  ssee  vvaa  ppuunnee  

iinn  mmiissccaarree,,  ccuu  oo  vviitteezzaa  mmaaii  mmaarree  ddee  1100  kkmm//hh.. 

  DDuuppaa  ttrreecceerreeaa  iinn  ssttaarreeaa    LLIIBBEERR    aappaarraattuull  eessttee  pprreeggaattiitt  ppeennttrruu  iinncceeppeerreeaa  uunneeii  nnooii  

ccuurrssee.. 

 

 

 

55..22    SSCCHHIIMMBBAARREEAA      TTAARRIIFFUULLUUII 

 

  SScchhiimmbbaarreeaa  ttaarriiffuulluuii  ((aa  sseettuulluuii  ddee  ttaarriiffee))  ssee  ppooaattee  ffaaccee  iinn  ssttaarreeaa    LLIIBBEERR    ((llaa  iinncceeppuuttuull  

ccuurrsseeii))  ssaauu  iinn  ssttaarreeaa  OOCCUUPPAATT    ((iinn  ttiimmppuull  ccuurrsseeii)),,    nnuummaaii    ddaaccaa  aauuttoovveehhiiccuulluull  eessttee  iinn    

ssaattiioonnaarree,,  aassffeell:: 

 ssee  aappaassaa  ttaassttaa  22  ((TTAARRIIFF))   
 AAppaarraattuull  aaffiisseeaazzaa  ppee  rriinndduull  ddee  jjooss  aall  aaffiissaajjuulluuii  LLCCDD:: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  DDaaccaa  ttiimmpp  ddee  22  sseeccuunnddee  nnuu  aappaassaattii  nniiccii  oo  ttaassttaa  aappaarraattuull  rreevviinnee  iinn  ssttaarreeaa  ddiinnaaiinntteeaa  aappaassaarriiii  

ttaasstteeii  22..  IInn  aacceesstt  ffeell  ppuutteettii  vveeddeeaa  ccaarree  ddiinnttrree  ttaarriiffee  eessttee  sseelleeccttaatt  llaa  uunn  aannuummiitt  mmoommeenntt.. 

  DDaaccaa  vvrreettii  ssaa  ttrreecceettii  ppee  uunn  aalltt  ttaarriiff  ddeecciitt  cceell  aaffiissaatt  aattuunnccii:: 

 

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

      

                      TT  AA  RR  II  FF  ??    

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

  TT  OO  TT  AA  LL    DD  EE    PP  LL  AA  TT  AA                            

                              223344..5544  LLEEII  
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    ssee  aappaassaa  ((iinn  iinntteerrvvaalluull  ddee  22  sseeccuunnddee  iinn  ccaarree  ppee  ddiissppllaayy  ssee  aaffiisseeaazzaa  ““TTAARRIIFF??””))    ttaassttaa  

aall  ccaarreeii  nnuummaarr  ccooiinncciiddee  ccuu  cceell  aall  ttaarriiffuulluuii  ppee  ccaarree  vvrreettii  ssaa  ttrreecceettii.. 

 

  55..33  AAFFIISSAARREEAA      DDAATTEELLOORR      MMEEMMOORRAATTEE:: 

    --  ssuummaa  ttoottaallaa  iinnccaassaattaa 

    --  ddiissttaannttaa  ""OOCCUUPPAATT"" 

    --  ttoottaall  ddiissttaannttaa 

    --  nnuummaarruull  ttoottaall  ddee  ccuurrssee  eeffeeccttuuaattee 

AAffiissaarreeaa  aacceessttoorr  ddaattee  eessttee  ppoossiibbiillaa  nnuummaaii  ccuu  aappaarraattuull  iinn  ssttaarreeaa    LLIIBBEERR  aassttffeell:: 

  ssee  aappaassaa  ttaassttaa  33  ((““MMEEMM””  --  MMEEMMOORRIIEE))  aappaarraattuull  aaffiisseeaazzaa  ssuummaa  ttoottaallaa  iinnccaassaattaa  ssuubb  

ffoorrmmaa::  

  

  

  

 
 

     

 

 

 

 

 

    ssee  aappaassaa  iinnccaa  oo  ddaattaa  ttaassttaa  33  ((MMEEMMOORRIIEE)) 

  AAppaarraattuull  aaffiisseeaazzaa  ddiissttaannttaa  ppaarrccuurrssaa  ccuu  aappaarraattuull  iinn  ssttaarreeaa    OOCCUUPPAATT   

((ccuu  cclliieenntt--  kkiilloommeettrrii  ooccuuppaattii  --))  ssuubb  ffoorrmmaa:: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ssee  aappaassaa  ddiinn  nnoouu  ttaassttaa  33  ((MMEEMMOORRIIEE)) 

AAppaarraattuull  aaffiisseeaazzaa  ddiissttaannttaa  ttoottaallaa  ppaarrccuurrssaa  iinn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  TTAAXXII  --kkiilloommeettrrii  ttoottaallii--  ((ccuu  aappaarraattuull  

aalliimmeennttaatt))  ssuubb  ffoorrmmaa:: 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

TT  OO  TT  AA  LL                            

              99223333..3366  LLeeii  

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

DDIISSTTAANNTTAA                  OOCCUUPPAATT  

        55223311..002233  KKmm  

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

DDIISSTTAANNTTAA                    TTOOTTAALLAA  

          66221122..556633  kkmm  
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ssee  aappaassaa  ddiinn  nnoouu  ttaassttaa  33  ((MMEEMMOORRIIEE)) 

AAppaarraattuull  aaffiisseeaazzaa  nnuummaarruull  ddee  ccuurrssee  --  ssuubb  ffoorrmmaa:: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IInn  ccoonnttiinnuuaarree,,  pprriinn  aappaassaarreeaa  ttaasstteeii  33  ((MMEEMMOORRIIEE))  ssee  rreeiiaa  cciicclluull  aaffiissiinndd  ddiinn  nnoouu  ssuummaa  ttoottaallaa  

iinnccaassaattaa.. 

      RReevveenniirreeaa  iinn  ssttaarreeaa  LLIIBBEERR  ssee  ffaaccee  pprriinn  aappaassaarreeaa  oorriiccaarreeii  ttaassttee  iinn  aaffaarraa  ttaasstteeii  33  

((MMEEMMOORRIIEE)) 

  DDiinn  ssttaarreeaa  ""  LLIIBBEERR"",,  pprriinn  aappaassaarreeaa  ttaasstteeii  ""  FFCCSS  ""  ssee  vvaa  aaffiissaa::  

  

  

  

  

 
           

   

 

 

 

 

 

  KK      --  ccoonnssttaannttaa  aauuttoovveehhiiccuulluulluuii 

  TTEESSTT    --  pprrooggrraamm  ddee  tteessttaarree  aa  aappaarraattuulluuii 

  RRAAPP    --  rraappooaarrttee  ffiissccaallee 

  TTAARR    --  lliissttaarree  sseettuurrii  ddee  ttaarriiffee 

  OORRAA    --  aajjuussttaarreeaa  oorreeii  ccuurreennttee 

  <<<<<<    --  iieessiirree  ddiinn  ssuubbmmeenniiuu 

 

  IInn  oorriiccee  mmoommeenntt  uunnuull  ddiinn  aacceessttee  ccuuvviinnttee  iinnccaaddrraatt  iinnttrree  ppaarraanntteezzee  ddrreeppttee  cceeeeaa  ccee    

iinnsseeaammnnaa  ccaa  eessttee  sseelleeccttaatt  ppeennttrruu  aaffiissaarree.. 

SSeelleeccttiiaa  aallttoorr  ccuuvviinnttee  ssee  ffaaccee  ccuu  aajjuuttoorruull  ttaasstteelloorr  ""FFCCSS""  ssii  ""TTAARRIIFF"".. 

  LLaannssaarreeaa  iinn  eexxeeccuuttiiee  ssee  ffaaccee  aappaassaanndd  ttaassttaa  ""11""   

 

  KK    --  ccoonnssttaannttaa  KK 

    --  ssee  aaffiissaazzaa  sseelleeccttiinndd  [[KK]]  ssii  aappaassaanndd  ttaassttaa  ""11"" 

    --  iinnccaa  oo  aappaassaarree  aa  ttaasstteeii  ""11""  aadduuccee  aappaarraattuull  iinn  ""LLIIBBEERR"" 

  TTEESSTT    ––  ssee  vvaa  eexxeeccuuttaa  oo  sseeccvveennttaa  ddee  tteesstt  aa  aappaarraattuulluuii.. 

  RRAAPP    --  aaffiissaarreeaa  ddiivveerrsseelloorr  rraappooaarrttee 

LIBER 

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

[[KK]]                        TTEESSTT                  RRAAPP  

TTAARR                  OORRAA                    <<<<<<  

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

TTOOTTAALL  CCUURRSSEE::  

                      22556644558888  
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    --  sseelleeccttaanndd  aacceeaassttaa  ffuunnccttiiee  ssee  vvoorr  eemmiittee,,  ccoonnffoorrmm  lleeggiiii,,  rraappooaarrtteellee  ffiissccaallee  ssii  

nneeffiissccaallee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    MMFFDDeettaall    --  rraappoorrtt  ddeettaalliiaatt  aall  mmeemmoorriieeii  ffiissccaallee  ((rraappoorrtt  ffiissccaall)) 

    MMFFSSuumm    --  rraappoorrtt  ssuummaarr  aall  mmeemmoorriieeii  ffiissccaallee  ((rraappoorrtt  ffiissccaall)) 

    XX    --  rraappoorrtt  ssooffeerr  ((rraappoorrtt  nneeffiissccaall)) 

    TT    --  rraappoorrtt  tteehhnniicc  ((rraappoorrtt  nneeffiissccaall)) 

    ZZ      --  rraappoorrtt  zziillnniicc  ((rraappoorrtt  ZZ))  ((rraappoorrtt  ffiissccaall)) 

   

  DDuuppaa  sseelleeccttiiaa  ffiieeccaarruuii  rraappoorrtt  ssee  iinnttrraa  iinnttrr--uunn  aalltt  ssuubbmmeenniiuu  ccuu  aajjuuttoorruull  ccaarruuiiaa  ssee  ppooaattee  lliissttaa  

rraappoorrttuull  rreessppeeccttiivv  ssaauu  ssee  ppooaattee  rreennuunnttaa  llaa  lliissttaarreeaa  lluuii.. 

OOBBSS..  DDaaccaa  ssee  ddoorreessttee  rraappoorrttuull  mmeemmoorriieeii  ffiissccaallee  [[MMFFDDeettaall]],,  dduuppaa  sseelleeccttiiaa  aacceessttuuiiaa  ssee  iinnttrraa  iinnttrr--uunn  

ssuubbmmeenniiuu  iinn  ccaarree  ttrreebbuuiiee  ssppeecciiffiiccaattaa  ppeerriiooaaddaa  ddee  rraappoorrttaarree::  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  FFoolloossiinndd  ttaasstteellee  ““FFCCSS””  ssii  ““TTAARRIIFF””  ssee  ffaaccee  sseelleeccttiiaa  zziilleeii,,  lluunniiii  ssaauu  aannuulluuii  ddaatteelloorr  ddee  

iinncceeppuutt  ssii  ssffaarrssiitt  aa  ppeerriiooaaddeeii  ddee  rraappoorrttaarree,,  iiaarr  ccuu  ttaasstteellee  ““11””  ssii  ““MMEEMM””  ssee  vvoorr  mmooddiiffiiccaa  vvaalloorriillee  

ccuupprriinnssee  iinnttrree  ppaarraanntteezzeellee  ddrreeppttee.. 

  VVaalliiddaarreeaa  ppeerriiooaaddeeii  sseelleeccttaattee  ssee  ffaaccee  pprriinn    sseelleeccttiiaa  ccuuvvaannttuulluuii  [[OOKK]],,  uurrmmaattaa  ddee  aappaassaarreeaa  

ttaasstteeii  ““11””.. 

  DDuuppaa  ccee  ssee  ssppeecciiffiiccaa  ppeerriiooaaddaa  ddee  rraappoorrttaarree,,  ssee  vvaa  ppeerrmmiittee  lliissttaarreeaa  ssaauu  rreennuunnttaarreeaa  llaa  

rraappoorrttuull  rreessppeeccttiivv 
 

 

 

 

 

 

 

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

[[MMFFDDeettaall]]                          MMFFSSuumm  

  XX                TT                  ZZ                    <<<<<<  

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

IInnttrree::                  [[0011]]  0011//1144  

SSii::                            0011//  0011//1144        OOKK  

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

RRaappoorrtt  DDeettaalliiaatt                          MMFF  

[[LLiisstteezz]]                                      RReennuunntt  
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IInn  mmoodd  ssiimmiillaarr  ssee  pprroocceeddeeaazzaa  ccuu    ttooaattee  ttiippuurriillee  ddee  rraappooaarrttee  ddiinn  ssuubbmmeenniiuull  [[RRAAPP]]..   

IIeessiirreeaa  ddiinn  ssuubbmmeenniiuu  ssee  ffaaccee  sseelleeccttaanndd    [[<<<<<<]]  ssii  aappaassaanndduu--ssee  ttaassttaa  ““11””.. 

 

OObbsseerrvvaattiiee::  RRaappooaarrtteellee  ffiissccaallee  ppoott  ffii  lliissttaattee  nnuummaaii  dduuppaa  ooppeerraattiiaa  ddee    ffiissccaalliizzaarree  aa  aappaarraattuulluuii.. 

 

TTAARR  --  lliissttaarree  sseettuurrii  ddee  ttaarriiffee 

    --  aappaassaanndd  ttaassttaa  ""11""  iinn  ttiimmpp  ccee  aacceeaassttaa  ffuunnccttiiee  eessttee  sseelleeccttaattaa,,  ssee  vvoorr  lliissttaa  llaa  

iimmpprriimmaannttaa,,  sseettuurriillee  ddee  ttaarriiffee  ccaarree  aauu  ffoosstt  pprrooggrraammaattee,,  dduuppaa  ccaarree  ssee  vvaa  rreevveennii  aauuttoommaatt  iinn  

LLIIBBEERR.. 

 

  [[  OORRAA]]  --  ccoorreeccttiiee  oorraa  ccuurreennttaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  ssee  iimmppuunnee  ccoorreeccttaarreeaa  cceeaassuulluuii  ssee  pprroocceeddeeaazzaa  iinn  ffeelluull  uurrmmaattoorr:: 

    --  sseelleeccttaamm  ffuunnccttiiaa::  [[OORRAA]] 

--  ssee  aappaassaa  ttaassttaa  ““11””  ttrreeccaanndduu--ssee  aassttffeell  iinn  ssuubbmmeenniiuull  ddiinn  iimmaaggiinneeaa  ddee  mmaaii  ssuuss.. 

CCuurrssoorruull  ssee  ppoozziittiioonneeaazzaa  aauuttoommaatt  ppee  ggrruuppuull  ddee  ddoouuaa  cciiffrree  ccaarree  rreepprreezziinnttaa  mmiinnuutteellee 

--  ssee  ffaaccee  sseelleeccttiiaa  ffuunnccttiieeii  ddoorriittee  ffoolloossiinndd  ttaasstteellee  ““22””  ssii  ““44”” 

--  ssee  vvaa  ccoorreeccttaa  oorraa  ccuurreennttaa  ((ffoolloossiinndd  ttaasstteellee  11  ssii  33))    iinn  ddoommeenniiuull    22  mmiinnuuttee.. 

--  mmeemmoorraarreeaa  oorreeii  ccoorreeccttaattee  ssii  iieessiirreeaa  ddiinn  ssuubbmmeenniiuu  ssee  ffaaccee  sseelleeccttaanndduu--ssee  ffuunnccttiiaa  

““SSEETT””  uurrmmaattaa  ddee  aappaassaarreeaa  ttaasstteeii  ““11””.. 

--  ssee  iieessee  ddiinn  ssuubbmmeenniiuu  sseelleeccttaanndd  ffuunnccttiiaa  ““<<<<<<””  uurrmmaattaa  ddee  aappaassaarreeaa  ttaasstteeii  ““11”” 

 

  AAtteennttiiee!!      NNuu  ssee  vvaa  rreeggllaa  nniicciiooddaattaa  cceeaassuull,,  aassttffeell    iinnccaatt  aacceessttaa  ssaa  iinnddiiccee  oo  vvaallooaarree  ((oorraa  

ssii  mmiinnuuttuull))    mmaaii    mmiiccaa  ddeeccaatt  vvaallooaarreeaa  llaa  ccaarree  ss--aa  eemmiiss  uullttiimmuull  bboonn  ffiissccaall,,  ppeennttrruu  ccaa  iinn  aacceesstt  ccaazz  

aappaarraattuull  ssee  vvaa  bbllooccaa.. 

CCoorreeccttiiaa  oorreeii  eessttee  ppeerrmmiissaa  nnuummaaii    iinn  ddoommeenniiuull  ±±  22mmiinn..  //    ssaappttaammaannaa.. 

DDaaccaa  iinn  ccuurrssuull  uunneeii  ssaappttaammaannii  ssee  iinncceeaarrccaa  oo  aallttaa  ccoorreeccttiiee  aa  cceeaassuulluuii,,  ppee  ddiissppllaayy  vvaa  aappaarreeaa  

uurrmmaattoorruull  mmeessaajj:: 
 

 

 

 

 

 

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

TTIIMMEE  ::                                0000::[[0000]]::0000  

SSEETT                                                          <<<<<<  

                              TTAAXXIIMMEETTRRUU  EELLEECCTTRROONNIICC                        
                        FFCCSS  

                                

MMEEMM  

                        

                    TTAARRIIFF  

EE  CC  TT  RR  AA        KK  2222FF    ..    

              OO  pp  ee  rr  aa  tt  ii  uu  nn  ee    

nn  ee  pp  ee  rr  mm  ii  ss  aa      aa  cc  uu  mm  !!  
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  CCAAPP..  VVII    SSIITTUUAATTIIII  DDEE  BBLLOOCCAARREE 

 

  TTaaxxiimmeettrruull  iinnttrraa  aauuttoommaatt  iinn  ssttaarree  ddee  bbllooccaarree  iinn  uunnaa  ddiinn  uurrmmaattooaarreellee  ssiittuuaattiiii:: 

  66..11  NNuu  eexxiissttaa  hhaarrttiiee  iinn  iimmpprriimmaannttaa.. 

 AAppaarraattuull  aaffiissaazzaa::  ““LLIIPPSSAA    HHAARRTTIIEE  !!””   

Deblocarea se face prin schimbarea rolei de hartie. 

 6.2 Imprimanta este defecta sau neconectata 

 Aparatul afisaza: “ PRINTER ERR !” 

Aparatul se deblocheaza la remedierea defectiunii. 

 

  66..33  DDeeffeeccttaarreeaa  ““llaammppiiii  ttaaxxii”” 

 AAppaarraattuull  aaffiissaazzaa::  ““LLAAMMPPAA  DDEEFFEECCTTAA  ”” 

Se remediaza defectiunea si aparatul revine la functionarea normala. 

Atentie! Defectiunea va fi remediata de personal calificat si autorizat de producator.  

  66..44  DDeeffeeccttaarreeaa  mmoodduulluulluuii  ffiissccaall  ssaauu  ddeeccoonneeccttaarreeaa  aacceessttuuiiaa..  

AAppaarraattuull  aaffiissaazzaa::  ““LLiippssaa  MM  FFiissccaall””  ssaauu  dduuppaa  ccaazz “ Error MF” 

Daca apare acest mesaj, trebuie mers  la unitatea de service pentru constatarea cauzei care 

a dus la afisarea acestor mesaje. 

  66..55  DDeeppaassiirreeaa  ccaappaacciittaattiiii  ddee  ssttooccaarree  aa  ddaatteelloorr  iinn  mmeemmoorriiaa  ffiissccaallaa..  

AAppaarraattuull  aaffiissaazzaa  ““MMFF  FFUULLLL”” 

Daca apare acest mesaj, trebuie mers  la unitatea de service pentru inlocuirea modulului 

fiscal. 

6.6 Traductor defect sau traductor cu alta serie software. 

 Aparatul afisaza: “ERROR TRADUCTOR” 

Se remediaza defectiunea sau se schimba traductorul si aparatul revine la functionarea 

normala. 

 6.7 Lipseste sau este defect modulul GPS/GPRS (in situatia in care aparatul a fost 

configurat sa functioneze cu acest modul) 

 Aparatul afisaza: “ERROR GPRS” 

Se remediaza defectiunea si aparatul revine la functionarea normala. 

 6.8 Lipseste SDCardul sau este defect modulul SD CARD (in situatia in care aparatul a 

fost configurat sa functioneze cu acestea) 

 Aparatul afisaza: “CARD ERROR” 

Se remediaza defectiunea si aparatul revine la functionarea normala. 

 6.9 Antena GPS nu este conectata sau este defecta. 

 Aparatul afisaza: “ERROR GPS” 
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