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1. Informacje ogólne 

Dziękujemy za wybór naszego produktu! 

Taksometr CEZAR2 pod kątem rozwiązań projektowych oraz produkcyjnych spełnia wymagania systemu 
zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015 oraz standardu dla dostawców branży 
motoryzacyjnej IATF 16949:2016. Wdrożone i utrzymywane procedury systemowe zapewniają wysoką jakość 
produktu finalnego poprzez: wykorzystanie do produkcji taksometru podzespołów od sprawdzonych 
dostawców, przeprowadzenie okresowej oceny dostawców oraz utrzymywanie wejściowej kontroli dostaw, 
utrzymywanie stabilnych warunków produkcyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury 
maszynowej oraz doświadczonej załogi, przeprowadzanie kontroli finalnej wszystkich wyrobów. 
Dodatkowo w ramach obsługi posprzedażowej taksometru zapewnione zostały: 

• sieć serwisów fabrycznych zatrudniających przeszkolonych przez producenta pracowników, zapewniających 
właściwy montaż taksometrów w pojazdach i późniejsze ich użytkowanie; 

• systematyczne szkolenia pracowników zatrudnionych w serwisach fabrycznych obejmujące zagadnienia obsługi 
metrologicznej i technicznej taksometrów; 

• specjalistyczne narzędzia, testery diagnostyczne i aparatura pomiarowa do sprawdzania parametrów 
metrologicznych taksometrów, których przydatność została potwierdzonych ekspertyzami Głównego Urzędu Miar. 

Taksometr CEZAR2 jest dostosowany do poziomu techniki i technologii informatycznych zastosowanych w 
pojazdach, dla których jest przeznaczony. 

Jest tak zaprojektowany i wystarczająco stabilny konstrukcyjnie, żeby utrzymywać parametry metrologiczne 
przez okres nie krótszy niż dwa lata zwykłego użytkowania i zapewnia pomiary z uchybem poniżej błędów 
granicznych dopuszczalnych bez konieczności korygowania ustawień przez okres nie krótszy niż dwa lata 
zwykłego użytkowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Taksometr CEZAR2 spełnia wymagania: 

• Dyrektywy 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. U. L 96 
z 29.3.2014, str. 149),  

• rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów 
pomiarowych (Dz. U. poz. 815), wdrażającego Dyrektywę 2014/32/UE, 

• rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 
taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. Ustaw 2008 r. nr 4, poz. 24),  

• rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków 
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206). 

Taksometr CEZAR2 spełnia powyższe wymagania zasadnicze i zalecenia dokumentów/specyfikacji 

zharmonizowanych - Zalecenia międzynarodowe OIML R21. Może być stosowany w taksówkach osobowych i 

bagażowych.
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2. Funkcje taksometru 

Taksometr CEZAR2 jest przyrządem pomiarowym, który zainstalowany w taksówce mierzy w trakcie jej 
wynajęcia: 

• czas trwania kursu, na podstawie sygnału dostarczonego z generatora wewnętrznego pomiaru czasu, 
• długość przebytej drogi, na podstawie sygnału dostarczonego z przetwornika pomiaru odległości. 

Oblicza i pokazuje na wskaźniku taksometru należną opłatę za przejazd, na podstawie opłaty początkowej 
wprowadzonej do licznika opłat taksometru przed rozpoczęciem kursu oraz przyrastającą opłatę w stałych 
odstępach po osiągnięciu właściwej odległości i/lub czasu obowiązujących dla zdefiniowanej taryfy. 

Taksometr CEZAR2 może pracować w trybie fiskalnym albo w trybie niefiskalnym. 

• w trybie fiskalnym taksometr pracuje wyłącznie w połączeniu z kasą rejestrującą. Odłączenie kasy 
rejestrującej od taksometru powoduje jego zablokowanie. 

w trybie fiskalnym możliwy jest: 

- wybór taryfy w stanie WOLNY, jeżeli ta funkcja jest włączona 
- rozpoczęcie kursu, WOLNY -> TARYFA funkcja zawsze dostępna 
- zmiana taryfy podczas kursu, jeżeli ta funkcja jest włączona 
- wprowadzenie DOPŁATY, jeżeli ta funkcja jest włączona 
- zakończenie kursu, TARYFA -> KASA funkcja zawsze dostępna 
- powrót do stanu pracy WOLNY funkcja zawsze dostępna 

Udzielanie Rabatu i wprowadzanie Ceny Umownej realizowane jest przez kasę rejestrującą, 
zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi kasy rejestrującej. 

• w trybie niefiskalnym taksometr pracuje samodzielnie. 

w trybie niefiskalnym możliwy jest: 

- wybór taryfy w stanie WOLNY, jeżeli ta funkcja jest włączona 
- rozpoczęcie kursu, WOLNY -> TARYFA funkcja zawsze dostępna 
- zmiana taryfy podczas kursu, jeżeli ta funkcja jest włączona 
- wprowadzenie DOPŁATY, jeżeli ta funkcja jest włączona 
- udzielenie Rabatu, jeżeli ta funkcja jest włączona 
- wprowadzenie Ceny Umownej, jeżeli ta funkcja jest włączona 
- zakończenie kursu, TARYFA -> KASA funkcja zawsze dostępna 
- powrót do stanu pracy WOLNY funkcja zawsze dostępna 

Programowanie trybu pracy taksometru i wybór powyższych funkcji są zabezpieczone plombą. 

Przetwornik pomiaru odległości zainstalowany w taksówce, przetwarza mierzoną odległość w impulsy które są 
przekazywane do taksometru. Istnieje możliwość dopasowania stałej „k” taksometru do współczynnika „w” 
pojazdu, do którego jest on podłączony i zabezpieczenia tego dopasowania. 

Taksometr otrzymuje sygnały z przetwornika pomiaru odległości oraz z generatora wewnętrznego pomiaru 
czasu, analizuje, przetwarza i oblicza należną opłatę za wynajęcie taksówki. 
Taksometr umożliwia naliczanie opłaty dwoma sposobami, w ramach systemu pojedynczego S (single) oraz w 
ramach systemu podwójnego D (double). Wybrany i realizowany może być tylko jeden sposób naliczania opłaty. 

• w systemie pojedynczym S naliczanie opłaty następuje z drogi lub czasu w zależności od tego która z tych 
wielkości narasta szybciej. Opłata jest naliczana na podstawie upływu czasu, gdy prędkość taksówki jest mniejsza 
od prędkości granicznej albo na podstawie przebytej drogi, gdy prędkość taksówki jest większa od prędkości 
granicznej 1; 

• w systemie podwójnym D naliczanie opłaty w każdym momencie czasu, następuje zarówno na podstawie upływu 
czasu jak i na podstawie przebytej przez taksówkę drogi.  

Programowanie sposobu naliczania opłaty jest zabezpieczane plombą nakładaną po wykonaniu legalizacji 
ponownej taksometru.  
Wyliczona należność jest wyświetlana na bieżąco podczas kursu na wskaźniku opłaty w polu „opłata”. 

Taksometr sumuje, wyświetla i zapisuje w rejestrach pamięci wyniki właściwe dla obliczenia należności za 
wynajęcie taksówki wynikające z zastosowania określonej taryfy i/lub długości i/lub czasu trwania kursu. 

 
1  Prędkość graniczna - prędkość, przy której opłata obliczana z czasu i drogi wzrasta w jednakowym tempie. Wartość prędkości granicznej 

jest określona przez podzielenie wartości taryfy za czas, przez wartość taryfy za długość drogi. 
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3. Sposób połączenia, ustawienia oraz zabezpieczenia 

taksometru CEZAR2  

Taksometr CEZAR2 w zależności od rodzaju i konfiguracji pojazdu, w którym jest zainstalowany może być 

podłączony w jeden z poniższych sposobów: 

UWAGA: Taksometr CEZAR 2 zasilany jest z akumulatora samochodowego podłączonego bezpośrednio do 

złącza D – sub 9 pin taksometru lub w przypadku wymogu stosowania urządzeń dodatkowych takich jak lampa 

dachowa „TAXI” i sygnalizator taryf, sterowanych wprost z taksometru, przez przystawkę zasilająco-sterującą. 

W takim przypadku złącze D–sub 9 pin taksometru podłączone jest do złącza D–sub 9 pin przystawki 

zasilająco-sterującej, a akumulator do wtyku OK 4 pin przystawki. 

3.1. Taksometr CEZAR2 w samochodzie z prędkościomierzem 

mechanicznym 
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3.2. Taksometr CEZAR2 w samochodzie z prędkościomierzem 

elektronicznym 
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3.3. Taksometr CEZAR2 w samochodzie z magistralą CAN (Controller Area 

Network) 
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4. Dane techniczne i metrologiczne taksometru CEZAR2 

1. Liczba układów taryf:      4   (A, C, E, H). 
• Liczba taryf układu taryf A      od 1 do 4  (A1, A2, A3, A4)  
• Liczba taryf układu taryf C     od 1 do 4 (C1, C2, C3, C4) 
• Liczba taryf układu taryf E      od 1 do 4  (E1, E2, E3, E4) 
• Liczba taryf układu taryf H     od 1 do 4  (H1, H2, H3, H4) 

2. Wskaźnik opłaty       6 – cyfrowy 
3. Wskaźnik dopłaty       5 – cyfrowy 
4. Wskaźnik taryfy       1 cyfra 
5. Wskaźnik stanu pracy,       

Oznaczenia: 
WOLNY 
TARYFA 
KASA 

6. Rejestry sumujące: 
• Km ogólne       0 ÷ 999999,9 [km] 
• Km płatne       0 ÷ 999999,9 [km] 
• Liczba kursów       0 ÷ 9999999 
• Suma opłat       0 ÷ 99999,99 [zł] 
• Suma dopłat       0 ÷ 99999,99 [zł] 

7. Zakres zmian stałej „k” taksometru     1000 ÷ 64000 [imp/km] 
8. Maksymalny błąd dopasowania  

stałej „k” do współczynnika „w” pojazdu    0,20 [%] 
9. Zasilanie taksometru:      nominalne 12 [V], zakres zmian 9 ÷ 16 [V]  
10. Pobór prądu       max 60 [mA] 
11. Pobór prądu po wyłączeniu (stan uśpienia)    max 10 [mA] 
12. Zakres temperatur pracy      -10 °C ÷ +70 °C 
13. Zakres temperatur przechowywania:     -30 °C ÷ +80 °C 
14. Wilgotność względna:     10 ÷ 95 [%] 

Uwaga: Brak możliwości pracy przy wystąpieniu 
kondensacji pary wodnej 

15. Wymiary        150 x 55 x 30 [mm] 
16. Masa        700 [G]  
17. Okres czasu przechowywania danych w  

rejestrach pamięci po odłączeniu zasilania    min. 2 lata 
18. Współpraca z kasą rejestrującą: 

• liczba zapamiętywanych numerów unikatowych kas rejestrujących - 5 
19. Pomiar drogi: 

• Sterowanie z przetwornika obrotowo-impulsowego   od 2 ÷ 10 [imp/obr] 
• Sterowanie z elektronicznego układu prędkości i drogi pojazdu  „kmax = 64000 [imp/km] 

20. Zakres prędkości pojazdu dla poprawnej pracy taksometru 0,00 ÷ 200,00 [km/h] 
21. W stanie pracy WOLNY taksometru, możliwy jest podgląd: 

a. daty (w formacie dd.mm.rr) i godziny (w formacie gg mm) 
Dokładność wskazań zegara    błąd wskazań nie przekracza ± 2 ppm 
Automatyczna zmiana czasu lokalnego (czas letni – czas zimowy) 

UWAGA: ze względu na wysoką dokładność pracy zegara nie przewidziano możliwości jego regulacji przez użytkownika.  
Zegar może być ustawiany tylko w serwisie przy użyciu specjalizowanego oprogramowania.  
Zegar powinien być ustawiany podczas każdej legalizacji. 

b. zawartości rejestrów sumujących taksometru: 
• km ogólnych; 
• km płatnych; 
• liczby kursów; 
• sumy opłat;  
• sumy dopłat. 

Uwaga: na wskaźniku taryfy wyświetlana jest litera F jeżeli taksometr jest w trybie pracy „fiskalny” 
c. ustawień taksometru aktualnego układu taryf: 

• stała „k” taksometru i system obliczeń S lub D; 
• wartość jednostki taryfowej; 
• wartość opłaty początkowej na poszczególnych taryfach; 
• długość pierwszego okresu czasu na poszczególnych taryfach; 
• długość pierwszego odcinka drogi na poszczególnych taryfach; 
• wysokość opłaty za 1 km drogi na poszczególnych taryfach; 
• wysokość opłaty za 1 h czasu na poszczególnych taryfach; 
• wartość jednostki dopłaty na poszczególnych taryfach; 
• maksymalna wartość dopłaty; 
• numeru taksometru. 
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WARTOŚCI GRANICZNE USTAWIEŃ PARAMETRÓW TAKSOMETRU  
PARAMETRY TARYF 

Ustawiany parametr jednostka WARTOŚCI GRANICZNE 

JEDNOSTKA TARYFOWA  [zł] 0,01 ÷ 9999,99 

OPŁATA POCZĄTKOWA [zł] 0,01 ÷ 999999,99 

DYSTANS POCZĄTKOWY [m] 1 ÷ 9999 

OPŁATA ZA JEDEN KILOMETR [zł/km] 0,01 ÷ 99999,99 

OPŁATA ZA JEDNĄ GODZINĘ [zł/h] 0,01 ÷ 999999,99 

JEDNOSTKA DOPŁATY  [zł] 0,01 ÷ 99,99 

MAXIMUM DOPŁATY [zł] 0,01 ÷ 999,99 

Stał „k” taksometru [imp/km] 1000 ÷ 64 000 

UWAGA: 
CZAS POCZĄTKOWY nie jest ustawiany. Po zdefiniowaniu wielkości DYSTANSU POCZĄTKOWEGO, automatycznie do 
rejestrów pamięci taksometru wprowadzana jest wartość CZASU POCZĄTKOWEGO spełniającego warunek utrzymania 
stałej prędkości granicznej dla pierwszego i kolejnych odcinków taryfowych2 

 
d. liczby zmian ustawień taksometru 

• stałej „k” taksometru; 
• parametrów układu taryf 1 [A]; 
• parametrów układu taryf 2 [C]; 
• parametrów układu taryf 3 [E]; 
• parametrów układu taryf 4 [H]. 

e. test poprawności pracy wskaźnika taksometru, 
f. cyfrowego licznika impulsów i drogi  

 

 
URZĄDZENIA DODATKOWE 
1. Zespół dopłat z licznikiem dopłat: 

• Zakres wskazań       0 ÷ 999,99 [zł] 
2. Cyfrowy licznik impulsów i drogi. 

Odczyt licznika impulsów na wskaźniku dopłat taksometru: 
• Zakres wskazań       0 ÷ 99999 [imp] 
• Błąd graniczny dopuszczalny     ±1 [imp] 
Na podstawie ilości impulsów obliczana jest przebyta droga. 
Odczyt licznika drogi na wskaźniku opłat taksometru. 
• Zakres wskazań       99999,99 [m] 
• Błąd graniczny dopuszczalny     b=105/(d x k) 

Gdzie: d- długość drogi [m], k- stała taksometru [imp/km] 
Dla długości drogi d=1000 m i k≥1000 imp/km błąd pomiaru  b≤ 0,1% 
• Maksymalna prędkość pojazdu przy pomiarze   80 [km/h] 

3. Złącze testowe taksometru.
4. Przystawka zasilająco-sterująca 

Taksometr może być używany bez przystawki zasilająco-sterującej, jeżeli lampa dachowa TAXI (tzw. kogut) nie musi 
być sterowana z taksometru, a zewnętrzny sygnalizator taryfy nie jest wymagany. 
Zastosowanie przystawki pozwala na automatyczne sterowanie działaniem lampy dachowej TAXI i zewnętrznym 
identyfikatorem taryfy w sposób pokazany na poniższym rysunku. 

 
2 Sposób ustawienia wynikający z interpretacji Głównego Urzędu Miar 
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5. Normalne warunki eksploatacji 

1. Zakres temperatur pracy:      -10 °C ÷ +70 °C 
2. Wilgotność względna:      10 ÷ 95 [%] 

Uwaga: Brak możliwości pracy przy wystąpieniu 
kondensacji pary wodnej 

3. Zakres wibracji:       10 ÷ 150 [Hz] 
4. Przyspieszenie:       ≤ 10 [m/s2] 
5. Zakres napięć zasilających:      9 ÷ 16 [V] 
6. Odporność na zakłócenia dla wyładowań elektrostatycznych  

(energia 2[mJ], częstotliwość 1[Hz]): 
• Przy wyładowaniu przez kontakt z taksometrem  6 [kV] 
• Przy wyładowaniu przez powietrze    8 [kV] 

7. Odporność na zakłócenia dla pola magnetycznego: 
• Pasmo częstotliwości      26 ÷ 20000 [MHz] 
• Natężenie pola       24 [V/m] 

8. Odporność dla impulsów przewodzących: 
• Amplituda impulsów      + 250 [V] 
• Czas narastania impulsu     10 [ns] 
• Czas trwania impulsu      1 [μs] 

 

1.1. Konserwacja 

Taksometr może być czyszczony wilgotnymi chusteczkami przeznaczonymi do konserwacji kokpitu. 
 

1.2. Naprawy 

Taksometr może być naprawiany wyłącznie w Autoryzowanych Serwisach producenta.



 

 

6. Obsługa taksometru CEZAR2  

Obsługa taksometru CEZAR2 odbywa się za pomocą przycisków + i - oraz D. Podczas legalizacji taksometru 
wykorzystywany jest też przycisk N, który podczas eksploatacji taksometru zabezpieczony jest plombą. 
 

 
 

Taksometr rozróżnia krótkie (poniżej 1 sekundy), oraz długie (powyżej 1 sekundy) przyciśnięcie przycisku.  
Po podłączeniu taksometru do zasilania wszystkie wskaźniki są wygaszone, taksometr jest w stanie uśpienia.  
 

 
 

Włączenie taksometru następuje przez krótkie użycie przycisku +. Po włączeniu taksometr ustawia się w stan 
pracy WOLNY sygnalizując w oknie wskaźnika opłaty układ taryf ostatnio używany; użycie przycisku - 
wygasza wskaźniki, taksometr przechodzi w stan uśpienia z niskim poborem prądu. 
 

 
 

 

Jeżeli po włączeniu taksometru zamiast wyżej przedstawionego oznaczenia pojawi się Error, oznacza to, że 
nastąpiło uszkodzenie taksometru uniemożliwiające jego dalszą pracę. 
 

 
 

 

W takim przypadku należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym. 
Uwaga: Szczegółowy sposób postępowania w przypadku pojawienia się błędów został opisany na str. 31 
 

W sprawnym taksometrze kolejne użycie przycisku + pozwala na wybór jednego z czterech (A, C, E, H) 
dostępnych UKŁADÓW TARYF. Oznaczenia UKŁADÓW TARYF pojawiają się kolejno po każdym użyciu 
przycisku + (U. tAr. A, U. tAr. C, U. tAr. E, U. tAr. H). 
 



13 |  
 

 
 

Po dokonaniu wyboru układu taryf, wciśnięcie przycisku D zatwierdza wybór.  
 

 
 

Wygaszone zostaje na wskaźniku opłat oznaczenie wybranego układu taryf np.: [U. tAr. A], sygnalizowany jest 
stan pracy WOLNY oraz na wskaźniku opłaty jeden wybrany układ taryf w postaci (A WOLNY, lub C WOLNY, 
lub E WOLNY, lub H WOLNY).  
 
Od tego momentu obsługa taksometru różni się w zależności od ustawionego trybu pracy taksometru (fiskalny, 
niefiskalny) i zostanie opisana osobno: 

 
Taksometr w trybie fiskalnym 

 
Jeżeli w taksometrze włączona jest funkcja wybór taryfy w stanie WOLNY, krótkie wciśnięcie przycisku + 
spowoduje przełączenie taksometru w tryb ustawiania taryfy startowej. Na wskaźniku stanu pracy pod 
oznaczeniem WOLNY pojawia się oznaczenie TARYFA, a na wskaźniku taryfy cyfra oznaczająca najniższą 
aktywną taryfę, taryfę 1 jako domyślną taryfę startową.  

 
 



14 |  
 

Wyboru taryfy startowej z zakresu 1, 2, 3, 4 dokonuje się przyciskami + i -. Użycie przycisku + powoduje 
zwiększenie, a użycie przycisku - zmniejszenie o 1 numeru taryfy startowej. 
 
 

 
 

Wybór taryfy startowej zatwierdza się przyciskiem D co spowoduje jednocześnie rozpoczęcie kursu. 
Jeżeli w taksometrze funkcja wybór taryfy w stanie WOLNY jest wyłączona, powyższa procedura zostaje 
pominięta i krótkie wciśnięcie przycisku + spowoduje od razu rozpoczęcie kursu z taryfą startową 1. 
 

 
 

Jeżeli w taksometrze jest włączona funkcja zmiana TARYFY podczas kursu przyciskiem + można zwiększać a 
przyciskiem - zmniejszać numer taryfy. 

 
 

UWAGA: krótkie wciśnięcie przycisku + gdy ustawiona jest najwyższa możliwa TARYFA (w tym wypadku 
taryfa 4) spowoduje przejście taksometru do stanu pracy KASA. 
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Jeżeli funkcja zmiana TARYFY podczas kursu jest wyłączona, taksometr przez cały czas trwania kursu będzie 
obliczał opłatę według jednej taryfy startowej. 
 
Jeżeli w taksometrze dla danej taryfy wartość jednostki dopłaty jest większa od 0, możliwe jest wprowadzanie 
Dopłaty. Każde długie wciśnięcie przycisku D spowoduje zwiększenie dopłaty o jednostkę dopłaty 
obowiązującą dla danej taryfy. 
 

 
 

Wartość dopłaty nie przekroczy MAXIMUM DOPŁATY, wielkości określonej dla danego Układu Taryf. 
 
Za udzielanie Rabatu i ustawianie Ceny Umownej, w przypadku taksometru w trybie fiskalnym, odpowiedzialna 
jest kasa rejestrująca, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi kasy rejestrującej. 
 
W przypadku ustawienia Ceny Umownej na wskaźniku dopłaty pojawi się napis CEnA.U. W czasie kursu 
wskaźnik OPŁATA będzie wskazywał wartość opłaty jak dla zwykłego kursu bez Ceny Umownej. Funkcja 
Dopłaty jest niedostępna. 
 

 
 

Dopiero po przejściu do stanu pracy KASA na wskaźniku OPŁATA pojawi się ustawiona na kasie wartość Ceny 
Umownej. 
 
W przypadku udzielenia RABATu taksometr będzie wskazywał OPŁATĘ i DOPŁATĘ w kwocie zmniejszonej o 
udzielony RABAT.  
 

 
 

Dopiero po przejściu do stanu pracy KASA gdy na wskaźniku OPŁATA wyświetlana jest suma Opłaty i Dopłaty, 
na wskaźniku DOPŁATA pojawi się napis rAbAt. 
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Zakończenie kursu w taksometrze fiskalnym odbywa się dwuetapowo: Długie wciśnięcie przycisku + 
powoduje przejście taksometru do stanu pracy KASA. W tym stanie taksometr nie nalicza opłaty za czas. 
Dodatkowo możliwe jest wykonanie innych czynności z użyciem kasy rejestrującej np sprzedaż towarów. 
 

 
 
Ostateczne zakończenie kursu następuje po krótkim wciśnięciu przycisku +. Następuje zsumowanie OPŁATY z 
DOPŁATĄ i wyświetlenie tej sumy na wskaźniku OPŁATY. 
 

 
 

W tym czasie następuje wydruk paragonu przez kasę rejestrującą. Po wydrukowaniu paragonu, jednak nie 
szybciej niż 10 s po ostatnim wciśnięciu przycisku +, taksometr przechodzi automatycznie do stanu pracy 
WOLNY i jest gotowy do rozpoczęcia następnego kursu. 
 

Taksometr w trybie niefiskalnym 
 
Jeżeli w taksometrze włączona jest funkcja wybór taryfy w stanie WOLNY, krótkie wciśnięcie przycisku + 
spowoduje przełączenie taksometru w tryb ustawiania taryfy startowej. Na wskaźniku stanu pracy pod 
oznaczeniem WOLNY pojawia się oznaczenie TARYFA, a na wskaźniku taryfy cyfra oznaczająca najniższą 
aktywną taryfę, taryfę 1 jako domyślną taryfę startową.  
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Wyboru taryfy startowej z zakresu 1, 2, 3, 4 dokonuje się przyciskami + i -. Użycie przycisku + powoduje 
zwiększenie, a użycie przycisku - zmniejszenie o 1 numeru taryfy startowej. 
  

 
 
W trybie niefiskalnym ustawianie CENY UMOWNEJ oraz RABATU możliwe jest wyłącznie przed rozpoczęciem 
kursu.  
Jeżeli w taksometrze jest włączona funkcja CENA UMOWNA, użycie przycisku -, gdy na wyświetlaczu 
wybrana jest taryfa startowa 1, oznacza wybór CENY UMOWNEJ jako taryfy startowej. 
 

 
 

Wybór zatwierdza się wciśnięciem przycisku D.  
Wybór i zatwierdzenie CENY UMOWNEJ jako startowej oznacza podjęcie decyzji o zastosowaniu CENY 
UMOWNEJ jako sposobu rozliczenia kursu. 
Po wyborze ceny umownej jako sposobu rozliczenia kursu wyłączone są funkcje dopłaty i rabatu. 
Na wskaźniku opłaty wyświetlona jest wartość 0000.00 albo kwota ostatnio zastosowanej ceny umownej, a w 
polu wskaźnika dopłaty pojawia się oznaczenie [CEnA.U.] 
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Wartość ceny umownej modyfikuje się przyciskami + i -. Użycie przycisku + zwiększa o 1 najmniej znaczącą 
cyfrę CENY UMOWNEJ, a użycie przycisku - przesuwa wszystkie ustawione cyfry o jedno pole w lewo, a w 
miejscu ostatniej wyświetlana jest cyfra 0.  
 

 
 

Wprowadzanie ceny umownej zawsze należy rozpocząć od cyfry najbardziej znaczącej.  
Po ustawieniu nowej wartości ceny umownej, użycie przycisku D zatwierdza ustawienie, wprowadza 
ustawioną wartość CENY UMOWNEJ do rejestrów pamięci a taksometr rozpoczyna kurs naliczając opłatę jak 
w przypadku standardowego kursu bez CENY UMOWNEJ. Różnica polega na tym, że nie można wprowadzać 
w czasie kursu DOPŁATY, a na wskaźniku Dopłaty wyświetlany jest cały czas napis CEnA.U.   
    

 
 

Po zakończeniu kursu długim wciśnięciem przycisku + taksometr przechodzi do stanu pracy KASA. Na 
wskaźniku opłaty pojawia się pobrana z rejestrów pamięci CENA UMOWNA. Do rejestrów sumujących 
taksometru wprowadzane są: cena umowna i przebyty dystans. 
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Pokazany ekran z kwotą do zapłacenia jest wyświetlany przez min. 10 s. Po tym czasie krótkie wciśnięcie 
przycisku + powoduje powrót taksometru do stanu pracy WOLNY. Taksometr jest gotowy do rozpoczęcia 
następnego kursu. 
 
Jeżeli nie została wybrana CENA UMOWNA, tylko jedna z taryf startowych, taksometr przejdzie do funkcji 
ustawiania Rabatu (jeżeli funkcja Ustawianie Rabatu jest włączona). W polu OPŁATY pojawi się napis rAbAt a 
w polu DOPŁATY wyświetlona zostanie wartość rabatu procentowego zastosowanego w poprzednim kursie. 
 

 
 

Wartość rabatu procentowego dla kolejnego kursu możemy teraz modyfikować, w zakresie 0÷50 [%], używając 
przycisku + do zwiększania o 1 lub przycisku - do zmniejszania o 1 wyświetlanej aktualnie wartości rabatu.  
Użycie przycisku D zatwierdza wartość rabatu i rozpoczyna kurs. W przypadku zastosowania rabatu 
procentowego większego od 0 [%] wyświetlane będą wartości OPŁATY i DOPŁATY z uwzględnieniem rabatu. 
 

 
 

Tak jak poprzednio kurs kończymy długim przyciśnięciem +. Kwota do zapłaty będzie wyświetlana przez min 
10 s. Po tym czasie krótkie przyciśnięcie + spowoduje powrót taksometru do stanu pracy WOLNY. Taksometr 
jest gotowy do rozpoczęcia kolejnego kursu. 
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Uwaga: Po rozpoczęciu kursu z wybraniem CENY UMOWNEJ lub RABATU, niemożliwe jest anulowanie 
takiego kursu. 
 
Jeżeli w taksometrze funkcja wybór taryfy w stanie WOLNY jest wyłączona, powyższa procedura zostaje 
pominięta i krótkie wciśnięcie przycisku + spowoduje od razu rozpoczęcie kursu z taryfą startową 1. 
 

 
W tym przypadku nie jest również możliwe wprowadzenie ceny umownej ani rabatu. 
 
Jeżeli w taksometrze jest włączona funkcja zmiana TARYFY podczas kursu przyciskiem + można zwiększać a 
przyciskiem - zmniejszać numer taryfy. 
  

 
 

UWAGA: krótkie wciśnięcie przycisku + gdy ustawiona jest najwyższa możliwa TARYFA (w tym wypadku 
taryfa 4) spowoduje przejście taksometru do stanu pracy KASA. 
 
Jeżeli funkcja zmiana TARYFY podczas kursu jest wyłączona, taksometr przez cały czas trwania kursu będzie 
obliczał opłatę według jednej taryfy startowej. 
 
Jeżeli w taksometrze dla danej taryfy wartość jednostki dopłaty jest większa od 0, możliwe jest wprowadzanie 
dopłaty. Każde długie wciśnięcie przycisku D spowoduje zwiększenie dopłaty o jednostkę dopłaty 
obowiązującą dla danej taryfy. 
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Wartość dopłaty nie przekroczy MAXIMUM DOPŁATY, wielkości określonej dla danego układu Taryf. 
 
Zakończenie kursu odbywa się przez długie wciśnięcie przycisku +, powoduje to przejście taksometru do stanu 
pracy KASA. W tym stanie taksometr nie nalicza opłaty za czas.   
 

 
 

Na wskaźniku opłaty wyświetlana jest ostateczna wartość opłaty za kurs, a na wskaźniku dopłaty ostateczna 
wartość dopłaty. Krótkie użycie przycisku D powoduje wyświetlenie sumy opłaty za kurs i dopłaty na 
wskaźniku opłaty przez czas 5 sekund. 
 

 
 

Kwota do zapłaty będzie wyświetlana przez min 10 s. Po tym czasie krótkie przyciśnięcie + spowoduje powrót 
taksometru do stanu pracy WOLNY. Taksometr jest gotowy do rozpoczęcia kolejnego kursu. 
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Przełączenie taksometru ze stanu WOLNY do stanu TARYFA i ze stanu TARYFA do stanu KASA jest możliwe 
jedynie przy prędkości jazdy taksówki poniżej 5 km/h. 
 

Odczyt wskazań daty, zegara czasu rzeczywistego i rejestrów taksometru         
 

 
 

W stanie pracy WOLNY po zakończeniu kursu lub po wybraniu układu taryf przed rozpoczęciem kursu, krótkie 
naciśnięcie przycisku D spowoduje wyświetlenie aktualnej daty oraz czasu. 
Zmiana czasu lokalnego (czas letni – czas zimowy) dokonuje się automatycznie (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami). 

 

 
 

Kolejne wciśnięcie przycisku D spowoduje wyświetlanie na wskaźnikach taksometru: 
 

➢ Zawartości rejestrów liczników sumujących i przewijanie wyświetlania kolejno:  
  

• Kilometrów ogólnych [OGóLn.] 
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• Kilometrów płatnych [PŁAtn.] 
 

 
 

• Liczby kursów [KUrSY] 
 

 
 

• Sumy opłat [SU.OPŁ.] 
 

 
 

• Sumy dopłat [SU.dOP.] 
 

 
 

 
 

Wyświetlona w polu wskaźnika taryfy litera F oznacza, że taksometr jest w trybie fiskalnym. 
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Uwaga: W trakcie wyświetlania liczników sumujących, krótkie wciśnięcie przycisku - spowoduje wydruk 
KONFIGURACJI TAKSOMETRU na podłączonej do taksometr drukarce kasy rejestrującej.  
 

 

 

 
Trzykrotne wciśnięcie przycisku D w stanie pracy WOLNY lub wciśnięcie przycisku D w trakcie wyświetlania 
rejestrów liczników sumujących spowoduje przejście do wyświetlenie na wskaźnikach taksometru:  
  

➢ Zawartości rejestrów parametrów taryfy dla wybranego w stanie WOLNY układu taryf i przewijanie 
wyświetlania kolejno: 
 

• Ustawiony system obliczeń i wartość stałej „k” dla taksometru [S. ObL. d.][S. ObL. S.]. 
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• Wartość jednostki taryfowej dla wybranego układu taryf [J. TAr.]. 
 

 
 

• Wartość OPŁATY POCZATKOWEJ dla TARYF 1 ÷ 4, dla wybranego UKŁADU TARYF. 
[OP.PO.1 … 4] 

 

 
 

• Długość odcinka początkowego drogi dla TARYF 1 ÷ 4, dla wybranego UKŁADU TARYF 
[dY.PO.1 … 4]. 
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• Długość okresu początkowego czasu dla TARYF 1 ÷ 4, dla wybranego UKŁADU TARYF  
[CZ.PO.1 … 4] 

 

 
 

• Wartość opłaty za 1 km drogi dla TARYF 1 ÷ 4, dla wybranego UKŁADU TARYF [1 … 4 tAr] 
zł/km. 

 

 
 

• Taryfa obowiązująca w stanie pracy KASA. 0 oznacza ostatnią aktywną. 
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• Wartość opłaty za 1 godz. dla TARYF 1 ÷ 4, dla wybranego UKŁADU TARYF [1 … 4 tAr] zł/h. 
 

 
 

• Wartość jednostki dopłaty dla TARYF 1 ÷ 4, dla wybranego UKŁADU TARYF [J.dOPł. 1 … 4] 
 

 
 

• Maksymalna wartość dopłaty dla wybranego układu taryf [M.dOPŁ.] 
 

 
 

• Numer seryjny taksometru [nr] 
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• Wersja oprogramowania [SOFt.] 
 

 
 

Czterokrotne wciśnięcie przycisku D w pozycji pracy WOLNY lub wciśnięcie przycisku D w trakcie 
wyświetlania zawartości rejestrów parametrów taryfy dla wybranego układu taryf spowoduje przejście do 
wyświetlenie na wskaźnikach taksometru zawartości rejestrów zmian i przewijanie wyświetlania kolejno:   
 

• Liczby zmian stałej „k” [L.Z.StA.] 
 

 
 

• Liczby zmian parametrów układów taryf [L.Z.U.t. 1 … 4]    
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Sprawdzenie poprawności działania wskaźników taksometru. 
 

Pięciokrotne wciśnięcie przycisku D w pozycji pracy taksometru WOLNY lub wciśnięcie przycisku D w trakcie 
wyświetlania rejestrów zmian spowoduje wyświetlenie wszystkich segmentów wskaźnika taksometru 
jednocześnie, a następnie będą wyświetlane kolejno wszystkie cyfry i symbole wskaźnika.     
 

 
 
 

 
 

 
Pomiar drogi i współczynnika charakterystycznego „w” taksówki  
  

Sześciokrotne wciśnięcie przycisku D w pozycji pracy taksometru WOLNY spowoduje wybór funkcji pracy 
taksometru: pomiar impulsów i drogi. 
 

 
 

Wciśnięcie przycisku + rozpocznie, a wciśnięcie D zakończy zliczanie impulsów wchodzących do taksometru z 
podłączonego do niego czujnika drogi. Po wciśnięciu przycisku + na wskaźniku opłaty pojawi się przecinek 
oznaczający gotowość do rozpoczęcia pomiaru, 
 

 
 

Po skończeniu pomiarów na wskaźniku dopłat widoczne są zliczone impulsy. 
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Po wciśnięciu klawisz D kończącego pomiar pojawia się wynik pomiaru drogi z dwoma znakami po 

przecinku [centymetry] jako przebyta droga obliczona na podstawie ilości zliczonych przez taksometr impulsów 

i stałej „k” taksometru. 
 
 

 
 

 

Funkcja ta może być wykorzystana do sprawdzenia dokładności naliczania drogi przez taksometr lub pomiaru 
współczynnika charakterystycznego „w” taksówki. Zmierzona liczba impulsów na odcinku drogi o znanej 
długości pozwoli na określenie współczynnika charakterystycznego „w” taksówki. 
 

W = 1000 ÷ L[m] × N[imp/km] 
N – liczba zmierzonych impulsów [imp/km],  
L – długość odcinka drogi [m]. 
 

Dla: 
N = 856 impulsów,   L = 287 m   
W = 1000 ÷ 287 × 856 = 2983 imp/km. 
 

Do obliczenia dokładności naliczania drogi przez taksometr porównujemy zmierzoną i wskazaną na wskaźniku 
opłaty długość odcinka drogi z długością rzeczywistą tego odcinka. 
 

Lrz – rzeczywista długość odcinka drogi [m],  
L – zmierzona długość odcinka drogi [m] 
 

Błąd względny pomiaru drogi wynosi:  
b[%] = (Lrz - L) ÷ Lrz × 100 
 

Dla:  
Lrz = 287 m, L = 287,45 m 
 

b[%]  = = (-0,45 ÷ 287) × 100 = -0,157 % 
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Działanie taksometru w przypadku wykrycia nieprawidłowej sumy kontrolnej 
 

W przypadku wykrycia nieprawidłowej sumy kontrolnej parametrów danego układu taryf wyświetlany jest 

komunikat Error U. Taksometr nie może pracować z tym układem taryf.  

 

Może pracować z każdym innym układem taryf dla którego suma kontrolna jest prawidłowa.  

Ponowne zaprogramowanie wadliwego układu taryf przywraca normalne działanie. 

W przypadku wykrycia nieprawidłowej sumy kontrolnej parametrów ogólnych wyświetlany jest komunikat 

Error O. Taksometr jest zablokowany. Ponowne zaprogramowanie parametrów ogólnych przywraca normalne 

działanie. 

 

W przypadku wykrycia nieprawidłowej sumy kontrolnej liczników sumujących wyświetlany jest komunikat 

Error r. Taksometr nie jest zablokowany.  

 

W przypadku wykrycia nieprawidłowej sumy kontrolnej oprogramowania taksometru, wyświetlany jest 
komunikat Error P taksometr jest zablokowany. Jego naprawa możliwa jest tylko u Producenta taksometru. 
 

 



32 |  
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



33 |  
 

KARTA GWARANCYJNA 

Firma CB Electronics Tech udziela 24-miesięcznej gwarancji na taksometr CEZAR2 

Nr.................................................... 

Warunki udzielenia GWARANCJI 

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie przyrządu. Producent zobowiązuje się do 
bezpłatnego usunięcia wad przyrządu, wynikłych z użycia wadliwych materiałów lub błędów 
technologicznych, które ujawnią się w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty sprzedaży. 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania przyrządu niezgodnie z 
instrukcją obsługi, W szczególności w wyniku podłączania taksometru do zbyt wysokiego 
napięcia zasilającego oraz w wyniku przechowywania taksometru bez zasilania powyżej 300 dni. 

3. Nie podlega naprawie gwarancyjnej taksometr CEZAR2, w którym naruszono zabezpieczenia 
zakładane przez producenta. 

 

 

 

Data ………………………………………………………….     Pieczęć i podpis …………………………………………………………. 

 

Data Opis naprawy Podpis i pieczęć serwisu 

   

   

   

   

   

Gwarancja obowiązuje 24 miesięcy od daty sprzedaży.
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