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1. Popis
Panther P6S
10

9
5

6

7

12

8

11

Tlačítka
1. Tlačítko 1: otevřít / ukončit, skončit jízdu
2. Tlačítko 2: začít jízdu
3. Tlačítko 3: ovládání
4. Tlačítko 4: příplatky, pomocné činnosti
Displej
5. Šest číslic k zobrazení jízdného, data nebo času
6. Jedna číslice k zobrazení účtovaného tarifu
nebo provozního režimu
7. Čtyři číslice k zobrazení příplatku
Spojení
8. Plastový kryt spojení k PC
9. Plastový kryt zdroje napětí
10. Plomba kabelu
11. Plomba taxametru
12. Plomba pro připojení PC
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2. Základní provozní režimy
· Privátní režim / Vypnuto

Během tohoto provozního režimu taxametr nic nezobrazuje.
Pokud je vozidlo v pohybu, taxametr zapisuje ujetou vzdálenost
do příslušného registru. V privátním režimu stiskněte
tlačítko 1 pro vstup do režimu „Volný“.

· Režim Volný

Během tohoto provozního režimu taxametr nepočítá žádné
poplatky. Informace o ujeté vzdálenosti bez pasažéra je
registrována. Je zobrazováno písmeno ‘F’ a znamení
“Volný”. V režimu „Volný“ se tlačítkem 2 přesunete k výběru
tarifu pro režim „Obsazeno“.
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· Režim Obsazeno

Během tohoto provozního režimu taxametr zobrazuje
účtované jízdné pro probíhající jízdu a součet příplatků
účtovaných jak automaticky nebo manuálně.
Během režimu „Obsazeno“ jsou zobrazeny příznaky „Jízdné“,
„Tarif“, „Obsazeno“, „Kč“ a „Příplatky“ (pokud byly
naúčtovány).
Znak hodin bude zobrazen v případě, že taxametr účtuje
čekací sazbu. Tlačítkem 2 listujete postupně mezi všemi
sazbami. Pro přechod do módu „Jízdné“ (Pokladna) stiskněte
tlačítko 1.

· Režim Jízdné / Pokladna

Během tohoto provozního režimu taxametr zobrazuje
účtovanou částku (jízdné + příplatky). Jsou zobrazeny
příznaky “Kasa”, “Kč” a písmeno ‘C’. Pro ukončení probíhající jízdy stiskněte tlačítko 1 pro hotovost nebo podržte
tlačítko 2 po dobu 3 sekund pro bezhotovostní platbu.
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3. Provoz
3.1 Začátek nové jízdy (nájmu)

V režimu “Volný” stiskněte tlačítko 2 pro začátek nové jízdy.

Nový režim jízda/nájem aktivní. Taxametr může automaticky
vybrat vhodný počáteční tarif (pokud je naprogramováno)
nebo můžete vybírat požadovaný tarif tlačítkem 2. Vybraný tarif
potvrdíte tlačítkem 1.

3.2 Přidat příplatek během „Obsazeno“

Během režimu „Obsazeno“ stiskněte tlačítko 4 pro přidání
příplatku po naprogramovaném kroku.
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Příplatek by přidán na displeji „Příplatek“. Držte tlačítko 3 a
následně stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení součtu jízdného
+ příplatek (pokud je naprogramováno). Celková suma bude
zobrazena na displeji „Jízdné“ po několik sekund. Kombinací
tlačítek 3+4 můžete příplatky vymazat a začít znovu.

3.3 Přidání před-programovaného
příplatku během „Obsazeno“(volitelné)

V režimu „Obsazeno“ opakovaně stiskněte tlačítko 3 pro výběr
před-programovaného příplatku.

Držte tlačítko 4, dokud se neobjeví účtovaný příplatek. Účtovaný příplatek bude zobrazen po 3 sekundy a následně bude
zobrazena celková suma příplatků.
Před-programovaný příplatek lze použít pouze jednou za jízdu.
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3.4 Vypnutí svítilny v režimu „Volný“

Během režimu „Volný“ podržte tlačítko 3 a následně stiskněte
tlačítko 4 pro vypnutí svítilny. Vedle písmena „F“ se objeví tečka
pro signalizaci vypnuté svítilny. Po dokončené taxi jízdě bude
svítilna opět svítit (podporováno od FW 1.7.65 a vyšších).

3.5 Přesun do režimu „Jízdné“

V režimu „Obsazeno“ stiskněte tlačítko 1 pro přesun do režimu
„Jízdné“ (pokladna).

Taxametr v režimu „Jízdné“. Taxametr zobrazuje sumu
jízdného+příplatků po několik sekund. Příplatky lze stále
přidávat.
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3.6 Přidání příplatku v režimu „Jízdné“

Během režimu „Jízdné“ stiskněte tlačítko 4 pro přidání
příplatku. Příplatek bude zobrazen v displeji „Příplatek“.
Kombinací tlačítek 3+4 příplatek smažete.

3.7 Přidání před-programovaného
příplatku v režimu „Jízdné“ (volitelné)

Během režimu „Jízdné“ stiskněte tlačítko 3 pro výběr předprogramovaného příplatku.

Držte tlačítko 4, dokud se neobjeví účtovaný příplatek. Účtovaný
příplatek bude zobrazen po dobu 3 sekund a následně bude
zobrazena celková suma příplatků.
Před-programovaný příplatek lze použít pouze jednou za jízdu.
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3.8 Zobrazení jízdného + příplatku

Pokud taxametr není nastaven pro automatické zobrazení
součtu jízdného a příplatku, v režimu „Jízdné“ podržte
tlačítko 3 a stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení součtu.

3.9 Ukončení současné jízdy / nájmu

Během režim „Jízdné“ stiskněte tlačítko 1 pro účtování hotovosti nebo držte tlačítko 2 po dobu 3 sekund pro účtování
bezhotovostní platby (kredit) a tím ukončíte současný nájem
(jízdu). Taxametr vytiskne účtenku (pokud je naprogramováno)
a vrátí se do režimu „Volný“.

3.10 Zobrazení jízdného poslední jízdy
(volitelné)

Během režimu „Volný“ stiskněte tlačítko 3.
9

Bude zobrazeno jízdné a příplatky poslední jízdy, pokud během
současné směny k nějaké placené jízdě došlo. Dlouhým stiskem
tlačítka 3 bude vytištěna kopie poslední jízdy.

3.11 Změna jasu

Během režimu „Volný“ držte tlačítko 3 a stiskněte tlačítko 1
pro změnu jasu.

3.12 Pomocné menu

Během režimu „Volný“ nebo v privátním režimu stiskněte
tlačítko 4 pro vstup do Pomocného menu.
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3.12.1 Strom pomocného menu
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Celkové součty

1: Celková ujetá vzdálenost (Volný,
Obsazeno, Jízdné, privát)
2: Ujetá vzdálenost (Volný, Obsazeno,
Jízdné)
3: Ujetá vzdálenost mezi směnami
(Privát)
4: Ujetá vzdálenost (Obsazeno, Jízdné)
5: Celková vzdálenost s pasažérem
(Volný, privát)
6: Celkový počet jízd
7: Celkový příjem v hotovosti
8: Celková daň z příjmu v hotovosti
9: Celkový bezhotovostní příjem
10: Celková daň z bezhotovostního
příjmu
11: Celkové jízdné
12: Celkové příplatky
13: Celkový příjem (jízdné + příplatky)
14: Daň z celkového příjmu (hotovost +
kredit)

Denní součty (směna)

drid: ID řidiče
shif: Číslo směny
1: Celková ujetá vzdálenost (Volný,
Obsazeno, Jízdné)
2: Ujetá vzdálenost (Obsazeno, Jízdné)
3: Ujetá vzdálenost mezi směnami
4: Čas od počátku směny (hh:mm)
5: Celkový počet jízd od začátku směny
6: Celkový příjem v hotovosti během
směny
7: Celková daň z příjmu v hotovosti
během směny
8: Celkový bezhotovostní příjem během
směny
9: Celková daň z bezhotovostního
příjmu během směny
10: Celkové jízdné ve směně
11: Celkové příplatky
12: Celkový příjem (jízdné + příplatky)
13: Daň z celkového příjmu (hotovost +
kredit)

0: Nápověda
1: Report současné směny
(částečný)
2: Reporty směn 2 dnů
3: Reporty posledních 2 směn
4: Obecný součtový report
5: Posledních 6 účtenek
6: Kopie poslední účtenky
7: Kontrola taxametru
8: i-Button (poslední data)
9: i-Button (veškerá data)
10: Poslat fiskální paměť na
sériový port
11: Poslat celkové součty na
sériový port
12: Totalizér na sériový port
13: Týdenní report
14: Měsíční report
15: Roční report (Minulý rok)
16: Report od záznamu x do y
17: Report od data x do y

Reporty

3.12.2 Popis pomocného menu
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x-01: Nástupní sazba
x-02: Nástupní sazba 1
x-03: Sazba tarifu
x-04: Hodnota vzdálenosti
x-05: Hodnota čekací sazba
x-06: Počáteční vzdálenost
x-07: Počáteční vzdálenost 1
x-08: Počáteční čas
x-09: Nárůst

Beep: Povolí/zakáže bzučák
Test: Test taxametru
Pulse: Zobrazí příchozí impulzy

8888: Prověří zobrazovací
jednotku
PruErs: Verze Firmware
Sn: Sériové číslo
Fn: Sériové číslo fiskální paměti
tCrC: kontrolní součet tarifu
fCrC: kontrolní součet firmware
(výrobce)
cCrC: kontrolní součet firmware
(NMi)
rSt: Počet odpojení od napájení
Ldat: Datum ukončení leasingu
LPd: Datum posledního
programování
PCnt: Počítadlo programování
Ch K: Počet změn konstanty K
K: Kontanta K vozidla (puls/km)
EHtr: krok příplatků
eEHt: Maximum příplatků

Info

Volby

3.12.3 Příklady používání pomocného menu
· Tisk Reportu 6 (Kopie poslední účtenky)

Během režimu „Volný“ nebo privátního režimu stiskněte 5x
tlačítko 4, dokud se neobjeví podmenu Report.

Stiskněte tlačítko 3 (celkem 7x), dokud se neobjeví číslice 6.
Tlačítkem 1 můžete kdykoliv opustit pomocné menu.

Stiskněte tlačítko 2 pro potvrzení volby a pro tisk reportu 6.
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· Zobrazit Total 12 (celkové příplatky)

Během režimu „Volný“ nebo privátního režimu stiskněte 4x
tlačítko 4, dokud se neobjeví podmenu Totals.

Stiskněte tlačítko 3 (celkem 12x), dokud se na displeji
„Příplatek“ neobjeví číslice 12. Tlačítkem 1 můžete kdykoliv
opustit pomocné menu.

Je zobrazen Totalizér (celkový součtový registr) 12.
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3.13 Úprava času

Během režimu „Volný“ nebo v privátním režimu lze upravit čas
taxametru až o 2min/týden volbou „Calend“ v pomocném
menu. Stiskněte tlačítko 4 (celkem 7x) pro zobrazení „Calend“
submenu.

Potvrďte vstup do submenu „Calend“ tlačítkem 3.

Hodnotu času zvýšíte tlačítkem 1 nebo hodnotu snížíte
tlačítkem 2.
Stiskem tlačítka 3 činnost zrušíte anebo tlačítkem 4 úpravu
potvrdíte.
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3.14 Reporty klíče i-button (pouze při použití
systému iButton)

Provozovatelé taxi flotily mohou sbírat reporty směny řidičů
použitím i-Button. V režimu „Volný“ nebo v privátním módu
stiskněte tlačítko 4 (celkem 5x), dokud se neobjeví submenu
„Report“.

Následně stiskněte tlačítko 3, dokud se nezobrazí Report 11.

Následně stiskněte tlačítko 2 pro vstup do “i-button” reportu.

Přiložte i-Button k i-Button podložce taxametru a počkejte,
dokud se neobjeví na displeji “End” (viz Příloha 1).
Stiskněte tlačítko 1
pro návrat do režimu
„Volný” nebo privát.
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3.15 Report 16: report od záznamu x do y

Během režimu „Volný“ nebo v privátním režimu můžete
vytisknout report od záznamu x do záznamu y, kde x,y jsou
pořadová čísla jednotlivých záznamů.
Stiskněte tlačítko 4 (celkem 5x) pro zobrazení do submenu
„report“.

Stiskněte tlačítko 3 (celkem 17x) pro zobrazení reportu 16.

Stiskněte tlačítko 2 pro vstup do reportu 16.
Počáteční požádáni o zadání počátečního pořadového čísla
záznamu.
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Tlačítko 1 pro zvýšení hodnoty blikající číslice.
Tlačítko 2 pro změnu místa blikající číslice.
Tlačítko 3 pro zrušení.
Tlačítko 4 pro potvrzení.
Budete požádání o vložení konečného čísla záznamu.

Tlačítko 1 pro zvýšení hodnoty blikající číslice.
Tlačítko 2 pro změnu místa blikající číslice.
Tlačítko 3 pro zrušení.
Tlačítko 4 pro potvrzení.

Tlačítkem 3 zvolte podrobný (detail) nebo stručný (brief) report.
Tlačítkem 4 vytisknete report.
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3.16 Report 17: report od data x do y

Během režimu „Volný“ nebo v privátním režimu můžete
vytisknout report od data x do data y, kde x,y jsou data ve
formátu (dd:mm:rr) jednotlivých záznamů.
Stiskněte 4 (celkem 5x) pro zobrazení podmenu „report“.

Stiskněte tlačítko 3 (celkem 18x) pro zobrazení reportu 17.

Stiskněte tlačítko 2 pro vstup do reportu 17.
Budete vyzvání pro vložení počátečního data záznamu.
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Tlačítko 1 pro zvýšení hodnoty blikající číslice.
Tlačítko 2 pro změnu místa blikající číslice.
Tlačítko 3 pro zrušení.
Tlačítko 4 pro potvrzení.
Budete vyzvání pro vložení konečného data záznamu.

Tlačítko 1 pro zvýšení hodnoty blikající číslice.
Tlačítko 2 pro změnu místa blikající číslice.
Tlačítko 3 pro zrušení.
Tlačítko 4 pro potvrzení.

Tlačítkem 3 zvolte podrobný (detail) nebo stručný (brief) report.
Tlačítkem 4 vytisknete report.
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3.17 Otevření nové směny
3.17.1 Otevření nové směny tlačítky

Během privátního režimu taxametru stiskněte tlačítko 1 pro
otevření nové směny.

Taxametr vás vyzve k zadání Identifikace řidiče (pokud je
naprogramováno), jinak nová směna začne automaticky.
Pro vložení správného id řidiče:
Tlačítko 1 pro zvýšení hodnoty blikající číslice.
Tlačítko 2 pro změnu místa blikající číslice.
Tlačítko 3 pro zrušení nebo návrat do privátního režimu
Tlačítko 4 pro otevření nové směny řidiče

Taxametr je připraven v režimu „Volný“.
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3.17.2 Otevření nové směny i-Button
(volitelné) (pouze při využití iButton systému)
Taxametr lze naprogramovat pro otevření/uzavření směny
pomocí i-Button. Funkce vyžaduje taxametr připojený k ibutton podložce. Jakmile je zvolený systém i-Button, taxametr
nemůže dále využívat pro otevírání/uzavření směny tlačítka
taxametru.

Během režimu privát, přiložte klíčenku i-Button k podložce
i-Button (viz Příloha 1).
Led stále svítí:
Klíč není přiložen
Zařízení připraveno
Led bliká:
Klíč připojen
Probíhá přenos dat

Z klíčenky je přeneseno číslo řidiče, které potvrdíte tlačítkem 4.
Následně je taxametr připraven k provozu v režimu „Volný“.
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3.18 Ukončení současné směny
3.18.1 Ukončení současné směny tlačítky

Během režimu „Volný“ stiskněte tlačítko 1 pro ukončení směny.

Stiskněte tlačítko 2 pro výběr yes/no (ano/ne)

Stiskněte tlačítko 1 pro ukončení současné směny.

Směna je ukončena.
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3.18.2 Ukončení současné směny i-Button
(volitelně)
Taxametr lze naprogramovat pro otevření/uzavření směny
pomocí i-Button. Funkce vyžaduje taxametr připojený k ibutton podložce. Jakmile je zvolený systém i-Button, taxametr
nemůže dále využívat pro otevírání/uzavření směny tlačítka
taxametru.

Během režimu „Volný“ přiložce klíč i-Button ke i-Button
podložce taxametru. Taxametr napíše End a vytiskne report
směny.
Led stále svítí:
Klíč není přiložen
Zařízení připraveno
Led bliká:
Klíč připojen
Probíhá přenos dat

Taxametr je vypnutý (v privátním režimu).
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4. Reporty
Pro tisk reportů je vyžadována tiskárna.
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Příloha 1: i-Button
Taxametr P6S je kompatibilní s technologií klíčů i-Button. Existují
2 druhy klíčů.
1) i-Button klíč vlastníka je používán
pro otevření/uzavření směny a sběr
dat všech řidičů z paměti taxametru.
2) i-Button klíč řidiče je používán pro
otevření/uzavření směry a sběr dat
současné směny daného řidiče.

Přiložte klíč i-Button ke i-button podložce taxametru pro nahrání
dat z taxametru (viz 3.15.2-3.16.2 a 3.14 ).
Led stále svítí:
Klíč není přiložen
Zařízení připraveno
Led bliká:
Klíč připojen
Probíhá přenos dat
Následně přiložte klíč i-Button k PC adaptéru pro import dat
do PC Software.
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