
Grunnleggende symboler: 

Moduser 
 Bedriftmodus Verkstedsmodus 
 Kontrollmodus Produksjonsmodus
 Driftsmodus   

Aktiviteter 
 Kjøretid  Hvile 
 Tid til rådighet  Pauser 

 Annen 
arbeidstid  Tidsperioder med 

ukjent aktivitet 

Utstyr  

 Sjåførkortplass 

 Kortplass for annenfører 

 Overføring av fartskriverdata til ekstern 
enhet. 

 Fartskriverkort Strømtilførsel 

 Klokke Impulsgiver 
 Display Dekkdimensjon 
 

Skriver / 
utskrift  Kjøretøyenhet. 

Angivelse 
Daglig Ukentlig 

To uker  Til eller fra  

Diverse 

Særlige forhold 

Symbolkombinasjoner 

Kort 

Kjøring: 
 
 
 
 
 

Utskrifter 

Visninger  

 
 
 
 
 
 

Daglig utskrift av fører-
aktiviteter fra kort 
Daglig utskrift av fører-
aktiviteter fra kjøretøyenhet 

 Utskrift av hendelser og feil fra 
kort 

 Utskrift av hendelser og feil fra 
kjøretøyenhet 

 Utskrift av overskridelse av 
tillatt hastighet 

 Utskrift av tekniske data 

Hendelse Feil 
Start 
arbeidsperiode 

Slutt 
arbeidsperiode 

Sted / plass Manuelt registrerte 
føreraktiviteter. 

Sikkerhet Hastighet 

Tid Totalt / summert 

”Utenfor” bestemmelsene om kjøre- 
og hviletid. (unntaks kjøring) 

 Kjøretøyet og fører blir transport på 
ferge eller tog.  

 Sjåførkort  Verkstedskort 

 Firmakort -- Ingen kort  

 Kontrollkort   

 2-sjåførsdrift 

 Kjøretid i en uke 

Kjøretid i to uker 

Visning av ”daglig utskrift av 
føreraktiviteter fra kort.” 
Visning av ”daglig utskrift av 
føreraktiviteter fra 
kjøretøyenhet.” 

 Visning av hendelser og feil fra 
kort 

 Visning av hendelser og feil fra 
kjøretøyenhet 

 Visning av overskridelse av 
tillatt hastighet 

 Visning av tekniske data 



 Hendelser 

Feil 
Kortfeil (sjåførkortplass) 

Kortfeil (kortplass for fører 2) 

Skjermfeil 

Feil ved overføring 

Skriverfeil 
Feil ved impulsgiver 

Intern feil i kjøretøyenhet 

Diverse 

Manuell registrering 

 Fortsatt samme daglige arbeidstid?

 Slutt på foregående arbeidstid? 

 Bekreft eller registrer sted der 
daglig arbeidstid avsluttes 

 Legg inn starttidspunkt 

 Legg inn sted der daglig arbeidstid 
innledes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Symbolforklaring 
 
 

DIGITALE 
FARTSKRIVERE 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

Innsetting av ugyldig kort 

Kortkonflikt 

Tidsoverlapping 

Kjøring uten riktig kort 

Innsetting av kort under kjøring 
Siste kortsesjon ikke korrekt 
avsluttet 
Overskridelse av tillatt hastighet 

Brudd på strømforsyning. 

Feil i bevegelsesdata  

Sikkerhetsbrudd 
Tidsjustering (foretatt av 
verksted) 
Kontroll av overskridelse av 
tillatt hastighet 

 Kontrollsted 

 Sted/Land ved start arbeidsdag 

 Sted/Land ved slutt arbeidsdag 

 Starttid 

 Sluttid 

 Fra kjøretøy 
Start kjøring som er unntatt 
bestemmelsene om kjøre og 
hviletid 
Slutt kjøring som er unntatt 
bestemmelsene om kjøre og 
hviletid 


