
MANUÁL NA OBSLUHU IDENTIFIKAČNÉHO 
ZARIADENIA VÝCVIKOVÝCH VOZIDIEL

Identifikačné zariadenie obsluhujú pomocou čítačky a tokenu (Dallas kľúča):

A. ZARIADENIE S TRVALÝM NAPÁJANÍM

B. ZARIADENIE BEZ TRVALÉHO NAPÁJANIA

ŽIAKINŠTRUKTOR

1. IDENTIFIKÁCIA NA ZAČIATKU JAZDY

Ako prvý sa prihlási na začiatku jazdy svojím pridele-
ným Dallas kľúčom  inštruktor. Indikátor inštruktora 
zasvieti na zeleno.

Po inštruktorovi sa prihlási svojím prideleným kľúčom 
žiak. Indikátor prihlásenia sa žiaka zasvieti na zeleno. To-
to poradie prihlasovania sa tokenmi treba dodržiavať!

Všetky kľúče sú jasne označené. V systéme JISCD musia byť správne zaregistrované a priradenie tokenov v systé-
me odporúčame tiež kontrolovať. Dáta sa zaznamenávajú automaticky, v systéme JISCD preto nie je možné dáta 
dodatočne meniť ani opravovať. Jazda sa musí v prípade užívateľských chýb len zopakovať.

MOTORKY TRAKTORY

2. IDENTIFIKÁCIA NA KONCI JAZDY

Na konci jazdy sa ďalším priložením kľúča odhlási žiak 
svojím prideleným kľúčom. Rovnako sa odhlási aj in-
štruktor svojím prideleným kľúčom.

Ak na konci jazdy žiak zostane 
prihlásený a neodhlási sa, od-
hlásením sa inštruktora systém 
automaticky odhlási aj žiaka. 
Ledky zhasnú. Nedopatrením 
sa môže stať, že žiak alebo in-
štruktor sa zabudnú odhlásiť. 
Systém odhlási všetkých pri-
hlásených automaticky od vyp-
nutia spínačky po nastavenom 
čase, ktorý je aktuálne 135 min.

* Svetelná signa-
lizácia znamená, 

že ste identifikova-
ný a môžete pokračo-

vať v cvičnej jazde.

Odpojenie jednotky od napájania s prihláseným účastníkom môže znamenať chybu v údajoch. Zariadenie odporú-
čame odpájať aspoň minútu od odhlásenia sa inštruktora..

Po zapnutí zariadenia je potrebné počkať na synchronizovanie času a zachytenie GPS pozície. Následne je zariade-
nie plne pripravené na prevádzku.

3. AUTOMATICKÉ ODHLÁSENIE
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s prideleným červeným kľúčom s prideleným modrým kľúčom (príp. iná farba) 



Prívesný vozík pripojený k vozidlu je detekovaný pomocou svietiaceho koncového svetla prívesného vozíka. Rieše-
nie je prispôsobené pre žiarovky 5W, hranica detekcie je nastavená na cca 3W. Pripojenie vozíka zariadenie nesig-
nalizuje. 
Dbajte na správne káblové prepojenie vozidla s vozíkom, nakoľko zvýšený odpor kontaktov môže spôsobiť krátko-
dobý alebo dlhodobý výpadok pri detekcii koncového svetla. 

UPOZORNENIE

TECHNICKÁ PODPORA
POČAS SYNCHRONIZÁCIE /blikajúca dióda/ V TRVANÍ MAX. 1-2 min. ZARIADENIE NEPOSIELA ÚDAJE. Ak po prihlá-
sení nesvieti dióda, kontaktujte náš helpdesk. Odporúčame pravidelne sledovať správnosť dát v JISCD a v monito-
rovacom systéme Smart TDM G2.

Zariadenie je určené na pevnú montáž s trvalým napájaním. Ak odpájate napájanie, vystavujete sa riziku straty dát. 
Pri používaní zariadenia inak ako je predpísané, kontaktujte náš helpdesk. Inak nedokážeme ručiť za kvalitu dát.

SIGNALIZÁCIA STAVOV
a. kľudový stav b. správne prihlásení 

účastníci
c. odhlásenie 

žiaka/inštruktora
d. synchronizácia 

času
e. neplatná 
GPS pozícia

zhasnuté 
diódy

trvalá indi-
kácia

zhasnutá 
príslušná 

dióda

rovnomerne 
blikajúca dióda (1:1)

*Nie je možné sa prihlásiť.

nerovnomerne 
blikajúca dióda (4:1)
*Prihlásenie sa účastníkov je možné, 
ale neodporúča sa vykonávať jazdy 

(pozície a prejdené vzdialenosti 
nemusia byť správne zaznamenané).

MANUÁL NA OBSLUHU IDENTIFIKAČNÉHO 
ZARIADENIA VÝCVIKOVÝCH VOZIDIEL

V prípade zistenia akejkoľvek absencie alebo anomálie sa obráťte na

PRÍVESNÝ VOZÍK

helpdesk.gxsolutions.eu 24/7 elektronicky
8:00 - 16:00 h. tech.konzultácie v prac. dňoch na linke 02-2129 9999

V prípade vyťaženosti linky nás kontaktujte prosím opakovane kvôli obsadenosti pracovníkov podpory.

Ak dôjde k výpadku GPS signálu, krátkodobý výpadok by nemal ohroziť presnosť dát.

Žiak aj inštruktor sa môžu prihlásiť, ale  neodporúčame jazdiť do momentu, kým sa nezachytí GPS signál (napr. 
výjazd z garáže).

Radi by sme Vás informovali, že aj napriek našej maximálnej snahe nie sme schopní vyriešiť niektoré vaše požiadav-
ky, nakoľko nedisponujeme prístupom do systému JISCD. V otázkach ako ukončiť kurz žiaka, preregistrovať plochu 
autocvičiska alebo preregistrovať kľúče a podobne sa bohužiaľ musíte obrátiť priamo na poskytovateľa systému 
JISCD. To isté platí bohužiaľ aj pre administratívne záležitosti týkajúce sa komunikácie s úradmi, kde je nevyhnutné 
kontaktovať priamo príslušný úrad.

a. chýba prvotná GPS pozícia 
GPS pozícia môže chýbať z rôznych príčin (výpadok napájania, priestor s obmedzeným výhľadom...). 

Neodporúčame vykonávať jazdy v priestore s obmedzeným príjmom GPS signálu (podzemná garáž, les). Obzvlášť 
vykonávať úkon prihlasovania a odhlasovania sa.

b. strata GPS pozície počas jazdy (napr. tunel)

STAV NEPLATNEJ GPS POZÍCIE

http://helpdesk.gxsolutions.eu/Login

