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  Úvod

Monitorovacia zostava vozidla pre Autoškoly MZV03 je určené pre snímanie, zaznamenávanie a
posielanie údajov o polohe a stave vozidla a o osobách vo vozidle (inštruktor, účastník kurzu). 

  Inštalácia

Inštaláciu  zostavy  môže  vykonávať  iba  akreditovaný  servis.  MZV03  je  pevne
nainštalovaná  pod  palubnou  doskou  vodiča.   Umiestnenie  snímača  kariet  je
označené nálepkou s obrázkom vpravo.

  Prevádzka

 Začatie  jazdy  inštruktorom.  V  prípade  aj  začína  jazdu  inštruktor  (presúva  sa  ku
účastníkovi kurzu), priloží po zapnutí zapaľovania svoju kartu ku snímaču kariet. Snímač
pípne raz dlhšie a následne dva razu kratšie. Inštruktor je prihlásený do systému, začína
služobná jazda.

 Pristúpenie účastníka kurzu. Účastník kurzu po pristúpení do vozidla priloží svoju kartu
ku snímaču kariet. Snímač pípne raz dlhšie a následne dva razy kratšie. Účastník kurzu je
prihlásený do systému, začína výcviková jazda. Ak inštruktor pri čakaní na účastníka kurzu
vypol zapaľovanie na dlhšie ako 5 minút systém ho automaticky odhlási.  Odhlásenie je
oznámené tromi dvojitými pípnutiami s odstupom dvoch sekúnd. Ak sa tak stane musí sa
prihlásiť aj inštruktor.

 Začatie jazdy účastníkom kurzu.  V prípade ak začína jazdu účastník kurzu, priloží po
zapnutí zapaľovania svoju kartu ku snímaču kariet. Snímač pípne raz dlhšie a následne
dva razu kratšie. Následne priloží kartu inštruktor. Poradie prikladania kariet môže byť aj
opačné, teda prvý inštruktor a až potom účastník kurzu. Inštruktor a aj účastník kurzu sú
prihlásení do systému, začína výcviková jazda.

 Výmena  inštruktora. Inštruktor  nastúpi  do  vozidla  a  priloží  ku  snímaču  svoju  kartu.
Pôvodný  inštruktor  je  odhlásený  a  nový  inštruktor  prihlásený  do  systému.  Po  výmene
inštruktora sa opäť musí prihlásiť aj účastník kurzu.

 Výmena účastníka kurzu. Účastník kurzu nastúpi do vozidla a priloží ku snímaču svoju
kartu.  Pôvodný  účastník  kurzu  je  odhlásený  a  nový  prihlásený  do  systému,  začína
výcviková jazda nového účastníka kurzu s  pôvodným inštruktorom. Ak inštruktor pri čakaní
na  účastníka  kurzu  vypol  zapaľovanie  na  dlhšie  ako  5  minút  systém  ho  automaticky
odhlási. Odhlásenie je oznámené dvojitým pípnutím tri  razy po sebe s odstupom dvoch
sekúnd. Ak sa tak stane musí sa prihlásiť aj inštruktor.

 Ukončenie výcviku vystúpením účastníka kurzu a pokračovaním  inštruktora v jazde.
Inštruktor priloží ku snímaču kartu označenú VOID. Týmto sa v systéme ukončí posledná
jazda a bude odhlásený inštruktor aj účastník kurzu. Následne inštruktor priloží svoju kartu.
Inštruktor je prihlásený do systému, začína služobná jazda.
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 Ukončenie  výcviku  vystúpením účastníka  kurzu  a  inštruktora. Inštruktor  priloží  ku
snímaču  kartu  označenú  VOID.  Týmto  sa  v  systéme  ukončí  posledná  jazda  a  bude
odhlásený inštruktor aj účastník kurzu. Ak inštruktor kartu VOID nepriloží, ukončí systém
jazdu  po  piatich  minútach  od  vypnutia  zapaľovania.  Odhlásenie  je  oznámené  tromi
dvojitými pípnutiami s odstupom dvoch sekúnd.

  

  Praktické rady

 Systém  vyžaduje  prihlásenie  kartou  do  dvoch  minút  po  naštartovaní  vozidla  (zapnutí
zapaľovania).  Ak  sa  tak  nestane,  upozorní  na  to  systém dvojitým pípnutím každé  dve
sekundy päť krát za sebou.

 Zosnímanie karty je oznámené pípnutím raz dlhšie a hlasnejšie a následne dva razy kratšie
a tichšie.

 Opakované priloženie a zosnímanie rovnakej karty či už inštruktora alebo účastníka kurzu
nemá vplyv na záznam jazdy.

 Ak inštruktor a/alebo účastník kurzu nevie či  ho systém odhlásil  (prehliadol trojnásobné
dvojité pípnutie – oznam o odhlásení) po vypnutí zapaľovania, bude lepšie ak opätovne
priloží kartu.

 Systém  je  vybavený  automatický  prechodom  do  neaktívneho  stavu  po  jednej  hodine
nečinnosti  vozidla  (stojí  a  má  vypnuté  zapaľovanie).  Tento  stav  sa  aktivuje  z  dôvodu
šetrenia batérie vozidla. Po zapnutí zapaľovania sa systém uvedie asi za jednu minútu do
prevádzkového stavu.  Počas tejto doby systém neprijíma kódy kariet  zo snímača a ani
neposiela  údaje  o  polohe  a  stave  vozidla.  Odporúča  sa  preto  zapnúť  pred  jazdou  s
dostatočným  predstihom  zapaľovanie  (motor  nemusí  byť  naštartovaný).  O  tom,  že  sa
systém už aktivoval sa možno presvedčiť:

✘ Vypnutím a zapnutím zapaľovania. Po zapnutí zapaľovania sa ozve dvojité pípnutie.

✘ Priložením karty. Ak sa po zosnímaní karty ozvalo iba jedno pípnutie, systém ešte nie je
aktivovaný. Ak sa ozvalo jedno dlhšie a hlasnejšie a následne dve kratšie a tichšie, je
systém aktívny a jazda môže začať.

 Ak zariadenie nereaguje na priloženie karty, je potrebné vypnúť a po niekoľko sekundách
zapnúť  zapaľovanie.  Ak  daná  akcia  nepomôže,  je  potrebné  kontaktovať  autorizovaný
servis.
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