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Het is alweer eind maart en in de nacht van zaterdag 29 maart op zondag 30 maart gaat de zomertijd in.
Dat wil zeggen; de klok gaat een uurtje vooruit, de dagen worden weer langer. Moeder natuur laat zich al van haar beste
kant zien, dus dat het ’s avonds later donker gaat worden is alleen maar een welkome kers op taart.
Alle tachografen beschikken over een klok. En alhoewel de tachograaf en de bijbehorende data worden geleid door de
UTC-tijd is het uiteraard ook mogelijk om de standaardtijd handmatig aan te passen. In stappen van circa 30 minuten kan
de tijd worden bijgesteld conform de lokale tijdzone of aan het begin en einde van de zomer- en/of wintertijd.
Geen alledaags klusje: daarom leggen we je het graag een keer uit:
VDO DTCO 1381
Met onderstaand overzicht stel je de tijd in naar de zomertijd.

1.

Druk 1x op OK om naar het hoofdmenu te gaan

2.

Blader met de pijltjes tot INVOER VOERTUIG

3.

Blader naar LOKALE TIJD

4.

Druk op de pijltjes toets omhoog of omlaag
1x drukken is 30 minuten

5.

De tachograaf geeft de melding TIJD AANGEPAST

6.

Druk 2x op de toets PIJLTJE TERUG

7.

Druk 1x op OK om het hoofdmenu te verlaten

8.

In de display staat nu de juiste tijd
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VDO MTCO 1324
Om de tijd te kunnen instellen mag er geen tachograafschijf in
de tachograaf aanwezig zijn.
Wanneer de tijd wordt ingesteld terwijl er een schijf in de
tachograaf aanwezig is, dan blijft de ingestelde tijd knipperen.
De ingestelde tijd wordt de werkelijke tijd zodra de schijf wordt
verwijderd en de schijflade wordt gesloten.
1.

Open de schijflade

2.

Verwijder beide tachograafschijven

3.

Sluit de lade

4.

Kies menu TIJD INSTELLEN met de menutoets M

5.

Met + of - kan het aantal minuten ingevoerd worden

6.

Bevestig de ingestelde waarde met de menutoets M
Hierna verschijnt het standaarddisplay weer

VDO 1319 Analoog
1.

Aan de voorzijde van de klok zit aan de linkerzijde,
boven de twee draaiknoppen, een zwarte pen

2.

Bij het indrukken van de pen springt de pen naar
buiten

3.

Draai de pen tot de tijd goed staat
Let op! De pen moet altijd met de klok meedraaien!

VDO 1314 & 1318 Analoog
Bij een 1318 Analoge Tachograaf wijzig je de tijd door middel
van het draaien van het tandwieltje aan de binnenkant van de
klep.
1.

Open de klep van de klok

2.

Draai aan het witte tandwieltje, links aan de
binnenkant tot de tijd goed staat
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