ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮੈਨੂਅਲ

49 CFR 395.22 (h) ਵਾਹਨ-ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੂੰ ਵਾਹਨ ਵਵਚ ਰੱਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
EZ-ELD ਪੁੁੱਛਗ ਛ
ੁੱ ਾਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਟੈਲੀਫੋਨ: +1 (833) 994-3953
ਈਮੇਲ: ELDsupport@stoneridge.com
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ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਸ਼ਬਦ

ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ

ਡ੍ੇ ਟਾ ਬੁੱਸ (ਡ੍ੇ ਟਾ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ
ਬੁੱਸ ਜਾਾਂ CAN ਬੁੱਸ)

ਡ੍ੇ ਟਾ ਟਰਾਾਂਸਗਮਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਗਵੁੱਚ ELD ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇ
ECM (ਇੰਜਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਗਡ੍ਊਲ) ਤੁੱਕ ਗਲੰ ਕ

DOT (ਗਡ੍ਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼
ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ)

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਵਭਾ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਗਨਯੰਗਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਗਜਸ
ਗਵੁੱਚ ਟਰੁੱਕਾਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਗਲਜਾਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੈਸੇਜ਼ਰ
ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

DVIR (ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵਹੀਕਲ
ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਗਰਪੋਰਟ)

ਇੁੱਕ ਗਰਪੋਰਟ ਜੋ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਗਵੁੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਗਦਨ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਗਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਟਰੇਲਰ
ਗਵੁੱਚ ਲੁੱ ਭੇ ਜਾਾਂਦੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੁ ਕਸਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ

ELD (ਇਲੈ ਕਟਰਾਗਨਕ ਲੌ ਗ ੰ
ਗਡ੍ਵਾਇਸ)

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲੌ ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟਰਾਗਨਕ ਢੰ ਨਾਲ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੁੱਕ
ਉਪਕਰਨ ਇਹ ਨਵਾਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਜਸ ਨੂੰ 2015 DOT ਗਨਯਮ ਗਵੁੱਚ ਵਰਗਤਆ
ਗ ਆ ਸੀ ਜੋ ਇਲੈ ਕਟਰਾਗਨਕ ਲੌ ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਗਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ
ਗਮਆਰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

FMCSA (ਫੈਡ੍ਰਲ ਮੋਟਰ
ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ
ਐਡ੍ਗਮਗਨਸਟਰੇਸ਼ਨ)

DOT ਅੰਦਰ ਇੁੱਕ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡ੍ਸਟਰੀ (ਵਪਾਰਕ
ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋ ) ਨੂੰ ਗਨਯੰਗਤਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੁੱਚੀ ਸੁਰੁੱਗਖਆ ਗਵੁੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ
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ਸ਼ਬਦ

ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ

GPS ( ਲੋ ਬਲ ਪੋਗਜਸ਼ਗਨੰ
ਗਸਸਟਮ)

ਰੇਡ੍ੀਓ ਨੇਵੀ ੇਸ਼ਨ ਗਵਵਸਥਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਗਵੁੱਚ ਗਕਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੌਸਮੀ ਸਗਥਤੀਆਾਂ ਗਵੁੱਚ
ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਗਥਤੀ, ਵੇ , ਅਤੇ ਗਦਨ ਗਵੁੱਚ 24 ਘੰਗਟਆਾਂ ਦਾ ਗਨਰਧਾਰਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੁੱਲਹ ਗਦੰਦੀ ਹੈ

HOS (ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਟੇ)

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸਮਾਾਂ, ਗਜਵੇਂ DOT ਵੁੱਲੋਂ ਗਨਯੰਗਤਰਤ ਕੀਤਾ ਗ ਆ ਹੈ ਵੁੱਖਵੁੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਾਂ ਗਵੁੱਚ ਗਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੌ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਗਟਆਾਂ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲ ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ: ਆਨ-ਗਡ੍ਊਟੀ ਡ੍ਰ ਾਈਵ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ,
ਡ੍ਰਾਇਗਵੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਫ ਗਡ੍ਊਟੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਦਸ਼ਾਾਂ
ਲ ਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਗਕ ਇੁੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਗਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੁੱਟੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

OBD (ਆਨ-ਬੋਰਡ੍
ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ)

ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੈਲਫ-ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਅਤੇ ਗਰਪੋਰਗਟੰ
ਵਾਲਾ ਆਟੋਮੇਗਟਵ ਸ਼ਬਦ

ਪਰੋਟੋਕੋਲ: CAN J1939,
ISO15765, J1587, J1708

ਹੈਵੀ, ਮੀਡ੍ੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਗਡ੍ਊਟੀ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅੰਦਰ ਡ੍ੇ ਟਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਕ ਗਮਆਰ

ਸਮਰੁੱਥਾ ਦਾ ਗਜ਼ਕਰ ਕਰਨ

RODS (ਗਰਕਾਰਡ੍ ਆਫ਼ ਗਡ੍ਊਟੀ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਗਟਆਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ ਲੌ
ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੌ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਟੇਟਸ)
ਨਾਲ (ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਗਵੁੱਚ) ਜਾਾਂ ELD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਲੈ ਕਟਰਾਗਨਕ ਢੰ
ਨਾਲ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਸ਼ਬਦ

ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ

ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵTM

ਇੁੱਕ ਸਟੋਨਗਰਜ ਟਰੇਡ੍ਮਾਰਕ ਵਾਲੀ ਗਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਜਸ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਇੁੱਕ
ਸਰਲ ਕਦਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨੂੰ EZ-ELD® ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

QR ਕੋਡ੍

ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪਗੜਹਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਡ੍ ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗਚੁੱਟੇ
ਚੌਰਸ ਖਾਗਨਆਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ ਤਰਤੀਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਜਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਉੁੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਪੜਹਨ ਲਈ URLs ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਗਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
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1

ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਗਬਆਨ

ਇਹ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਫੈਡ੍ਰਲ ਕਗਮਉਗਨਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਗਮਸ਼ਨ (FCC) ਅਤੇ ਇੰਡ੍ਸਟਰੀ ਕੈਨੇਡ੍ਾ (IC) ਰੇਡ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸੰਪਰਕ
ਦੀਆਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਜਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨਯੰਗਤਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਦੁੱਗਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਅੁੱ ੇ ਗਦੁੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ:
FCC ID:

2AKA8-ELD100A0

IC:

22098-ELD100A0

ਮਾਡ੍ਲ:

ELD1.0

PMN:

EZ-ELD

FCC ਸਾਵਿਾਨੀ:
ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਗਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਗਧਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸੋਧਾਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ
ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਗਧਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ
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FCC ਵਬਆਨ:
ਇਹ ਉਪਕਰਨ FCC ਗਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਭਾ

1.
2.

15 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੁੱ ੇ ਗਦੁੱਤੇ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ:

ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ

ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਕਸੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅਣਇੁੱਛਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੂੰ FCC ਗਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਭਾ 15 ਅਨੁ ਸਾਰ, B ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਦੇ ਗਡ੍ਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਲਈ
ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗ ਆ ਹੈ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਗਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਗਵੁੱਚ
ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਵਰੁੁੱਧ ਮੁਨਾਸਬ ਸੁਰੁੱਗਖਆ ਮੁਹਈ
ੁੱ ਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਾਂ ਈਆਾਂ ਹਨ
ਇਹ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਰੇਡ੍ੀਓ ਗਫਰਕਵਸ
ੈਂ ੀ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਡ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਇਸ
ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਰੇਡ੍ੀਓ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਇਸ ਲ
ੁੱ ਦੀ ਕੋਈ ਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਗਕ ਗਕਸੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਗਵੁੱਚ
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇ ੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਰੇਡ੍ੀਓ ਜਾਾਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਗਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਦਾ, ਗਜਸ ਦਾ ਗਨਰਧਾਰਣ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਅੁੱ ੇ ਗਦੁੱਤੇ ਇੁੱਕ ਜਾਾਂ ਦੋ ਉਪਾਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ:

• ਰਗਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਾਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਨੁ ਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਜ ਹਾ ਬਦਲਣੀ
• ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਗਰਸੀਵਰ ਦਰਗਮਆਨ ਵਖਰੇਵਾਾਂ ਵਧਾ ਗਦਓ
• ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਇੁੱਕ ਆਉਟਲੈੁੱ ਟ ਗਵੁੱਚ ਜੋੜ ਗਦਓ ਜੋ ਉਸ (ਸਰਕਟ) ਨਾਲੋਂ ਵੁੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਜਸ
ਨਾਲ ਗਰਸੀਵਰ ਜੁਗੜਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਮਦਦ ਲਈ ਗਕਸੇ ਡ੍ੀਲਰ ਜਾਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰੇਡ੍ੀਓ/ਟੀਵੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ
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RSS-Gen & RSS-247 ਵਬਆਨ:
ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਇੰਡ੍ਸਟਰੀ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਛੋਟ RSS ਗਮਆਰ(ਰਾਾਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਾਰਵਾਈ ਅੁੱ ੇ ਗਦੁੱਤੇ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ:
1.
ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ
2.
ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ
ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਅਣਇੁੱਛਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes :
1.
l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2.
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RSS-102 ਵਬਆਨ:
ਇਹ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਇੰਡ੍ਸਟਰੀ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੀਆਾਂ ਰੇਡ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਗਜਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨਯੰਗਤਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਦੁੱਗਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites
établies pour un environnement non contrôlé.
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2

EZ-ELD ਗਕੁੱਟ ਸਮੁੱ ਰੀ
•
•

EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਗਜਸ ਨਾਲ 9 ਗਪੰਨ ਕਨੈਕਟਰ ਜੁਗੜਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

•
•
•
•
•
•
•
•

ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ

3 ਵਧੀਕ ਆਨ-ਬੋਰਡ੍ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਪੋਰਟ (OBD) ਕਨੈਕਟਰ ਗਜਸ ਨਾਲ ਗਸਰੇ ਵਾਲੇ ਢੁੱਕਣ ਜੁੜੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਲਦ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ

ਾਈਡ੍

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ
2 QR ਕੋਡ੍ ਸਗਟਕਰ
2 ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਗਟੁੱਕਰ
ੋਲਾਕਾਰ ਦੂਹਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਗਚਪਕਵਾਾਂ ਪੈਡ੍
EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਕਨੈਕਟਰ ਕੈਪ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੋਗੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
9 ਗਪੰਨ ਕਨੈਕਟਰ ਏਾਂਡ੍ ਕੈਪ

ਗਚਤਾਵਨੀ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਚੁੱਲਣ ਸਮੇਂ ਉਪਕਰਨ ਨਾ ਵਰਤੋ
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਗਥਰ ਸਗਥਤੀ ਗਵੁੱਚ ਗਚਪਕਾ ਗਦਓ ਜੋ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵੁੱਲੋਂ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
ਗਦਖਾਈ ਗਦੰਦਾ ਹੋਵੇ
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਰੁੱਗਖਅਤ ਢੰ ਨਾਲ ਰੋਕੋ
ਅਗਜਹਾ ਕਰਨ ਗਵੁੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ੰਭੀਰ ਸੁੱਟ ਜਾਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
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3

ਕਨੈਕਟਰ ਗਵਕਲਪ

EZ-ELD ਨੂੰ 9-ਗਪੰਨ OBD ਪੋਰਟ ਕਨੈ ਕਟਰ ਪਗਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭੇਗਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗਵੁੱਚ ਗਕੁੱਟ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ 3 ਹੋਰ
ਕਨੈ ਕਟਰ ਗਵਕਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
• 6-ਗਪੰਨ

•
•

6 ਗਪੰਨ ਕਨੈਕਟਰ

OBDII ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮੀਡ੍ੀਅਮ ਗਡ੍ਊਟੀ ਵਾਹਨ
OBDII ਵੌਲਵੋ/ਮੈਕ ਹੈਵੀ ਗਡ੍ਊਟੀ ਵਾਹਨ

9 ਗਪੰਨ ਕਨੈਕਟਰ

EZ-ELD ਉਪਕਰਨ 9
ਗਪੰਨ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ
(6 ਗਪੰਨ ਕਨੈਕਟਰ ਲਈ
ਵੀ ਉਹੀ)

OBDII ਵੌਲਵੋ/ਮੈਕ
ਹੈਵੀ ਗਡ੍ਊਟੀ ਵਾਹਨ ਕਨੈਕਟਰ

OBDII ਲਾਈਟ ਅਤੇ
ਮੀਡ੍ੀਅਮ ਗਡ੍ਊਟੀ ਵਾਹਨ
ਕਨੈਕਟਰ

OBDII ਵੌਲਵੋ/ਮੈਕ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ
EZ-ELD ਉਪਕਰਨ (OBDII ਲਾਈਟ
ਅਤੇ ਮੀਡ੍ੀਅਮ ਗਡ੍ਊਟੀ ਵਾਹਨ
ਕਨੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ)
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3.1

ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਕਦਮ 1
ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਗਸਆਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਬੜ ਦੇ ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਕੇਗਸੰ
ਢੰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੁੱਲ ਗਖੁੱਚੋ

ਇੁੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹਰੇਕ ਰੁੱਬੜ ਕੇਗਸੰ
ਹੋ

ਨੂੰ ਹਲਕੇ

ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਗਟਕ ਲਾਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ

ਕਦਮ 2
ਪਲਾਸਗਟਕ ਲਾਕ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦਰਗਮਆਨ ਫਾਸਲੇ ਗਵੁੱਚ ਛੋਟਾ ਗਜਹਾ
ਪੇਚਕਸ ਜਾਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦਾ ਔਜਾਰ ਪਾਓ
ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਇੁੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਲਾਸਗਟਕ ਲਾਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢ ਗਦਓ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲਾਕ ਲਈ ਵੀ ਅਗਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋ

12

ਕਦਮ 3
ਦੋਵੇਂ ਪਾਗਸਆਾਂ ਦਾ ਲਾਕ ਖੁੁੱਲਹਣ 'ਤੇ, ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਟਰ ਉੁੱਤੇ ਛੋਟੇ
ਗਜਹੇ ਗਚੁੱਟੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਧੁੱਕ ਕੇ ਗਚੁੱਟੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਦੇ
ਮੁੁੱਖ ਗਹੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢ ਲਵੋ

3.2

ਨਵਾਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਪਾਉਣਾ

ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਗਵੁੱਚ ਅਸੀ ਾਂ OBDII ਕਨੈਕਟਰਾਾਂ ਗਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਾਂ ੇ
ਕਦਮ 1
ਗਜਸ ਤਰਹਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਬੜ ਵਾਲੇ
ਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਗਟਕ ਲੋ ਕਸ ਨੂੰ ਗਖੁੱਚ ਕੇ
ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਟਰ ਉੁੱਤੇ ਢੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲਾਹ ਗਦਓ ਗਜਸ ਨਾਲ
ਤਾਰਾਾਂ ਅਣਢੁੱਕੀਆਾਂ ਹੋ ਜਾਣ
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ਕਦਮ 2
ਕਨੈਕਟਰ ਹੈਡ੍
ੁੱ ਗਵੁੱਚ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੁੱ ੇ ਛੋਟੇ ਗਚੁੱਟੇ ਪਲੁੱ ਨੂੰ ਲਾਓ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਪਲੁੱ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਦਓ

ਕਦਮ 3
ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁ ੰਮਾਓ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤਾਰਾਾਂ ਜ ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਪਟ
ਜਾਣ

ਕਦਮ 4
ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਗਡ੍ਊਲ ਉੁੱਤੇ ਰੁੱਖੋ, ਕਨੈਕਟਰਾਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਜ ਹਾ ਗਵੁੱਚ
ਦਬਾਓ
ਲਾਕ ਜੁੜਨ 'ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਗਲੁੱ ਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ੇ
ਕਨੈਕਟਰ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗਤਆਰ ਹੈ
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ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ 180° 'ਤੇ ਘੁ ੰਮਾ ਕੇ ਦੋ ਤਰੀਗਕਆਾਂ ਗਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਗੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਾਂ

3.3

ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ

ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੁੁੱਖ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ੍ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਹਾਾਂ
ਜੇ ਸੀਮਤ ਜ ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਮਗੜਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਗਵੁੱਚ ਅਸੀ ਾਂ OBDII ਕਨੈਕਟਰਾਾਂ ਗਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਾਂ ੇ

EZ-ELD ਮੁੁੱਖ ਉਪਕਰਨ

ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ

ਅਡ੍ੈ ਪਟਰ ਕਵਰ
(ਉਪਰਲੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ
ਗਵੁੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਗਤਆ ਗ ਆ ਹੈ)
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ਦੂਹਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ
ਗਚਪਕਵਾਾਂ ਪੈਡ੍

OBDII ਕਨੈਕਟਰ

ਕਦਮ 1
ਅਡ੍ਾਪਟਰ ਕਵਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਗਕਗਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹ ਗਦਓ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ EZ-ELD
ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਵਰਤੀ ਸੀ (ਭਾ 3.1 ਦੇਖੋ)

ਕਦਮ 2
ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਦੇ ਗਸਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਚਮਕਦਾਰ
ਅਡ੍ਾਪਟਰ ਕਵਰ ਉੁੱਤੇ ਛੋਟੇ ਫੀਮੇਲ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ
ਜੋੜ ਗਦਓ
ਪਗਹਲਾਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਾਂ ਤਾਰਾਾਂ ਲਪੇਟ ਗਦਓ

16

ਕਦਮ 3
ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੁੱਡ੍ੇ ਕਨੈਕਟਰ ਗਸਰੇ ਨੂੰ OBDII ਜਾਾਂ
6-ਗਪੰਨ/9-ਗਪੰਨ ਲਈ ਕਵਰ ਉੁੱਤੇ ਜੋੜੋ।
ਤਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੁ ੰਮਾ ਗਦਓ।

ਕਦਮ 4
ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਦੇ ਗਸਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫੀਮੇਲ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ
EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਮੁੁੱਖ ਕਨੈਕਟਰ ਗਵੁੱਚ ਪਲੁੱ ਕਰ ਗਦਓ।
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ਕਦਮ 5
ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਧਆਨਪੂਰਵਕ ਢੰ ਨਾਲ ਮਾਗਡ੍ਊਲ ਗਵੁੱਚ ਇੁੱਕ
ਠੀਕ ਸਗਥਤੀ ਗਵੁੱਚ ਗਲਆਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਗਲੁੱ ਕ
ਦੀਆਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰ
ਨਾਲ ਦਬਾਓ।

ਕਦਮ 6
ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੁੱਡ੍ੇ ਗਸਰੇ ਨੂੰ OBDII ਫੀਮੇਲ
ਕਨੈਕਟਰ ਗਵੁੱਚ ਪਲੁੱ ਕਰ ਗਦਓ।

ਕਦਮ 7
ਗਸਰੇ ਵਾਲੇ ਢੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਠੀਕ ਸਗਥਤੀ ਗਵੁੱਚ
ਗਲਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੋ ਵਾਰ
ਕਗਲੁੱ ਕ ਦੀਆਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂ ਦੇ।
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ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਗਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਗਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਲੰ ਬੀ ਕੇਬਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ
ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 8
ਆਖ਼ਰ ਗਵੁੱਚ, ਕੈਬ ਗਵੁੱਚ ਮੜਹਨ ਲਈ ਮਾਗਡ੍ਊਲ ਦੇ
ਹੇਠਲੇ ਗਹੁੱਸੇ 'ਤੇ ਗਚਪਕਵਾਾਂ ਪੈਡ੍ ਲ ਾ ਗਦਓ।
ਗਚਪਕਵੇਂ ਪੈਡ੍ ਤੋਂ ਬੈਗਕੰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਗਦਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਪਕਰਨ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਸਗਥਤੀ ਗਵੁੱਚ ਮੜਹ ਗਦਓ।
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ਸਥਾਪਨਾ ਗਹਦਾਇਤਾਾਂ

4
1.

ਟਰੁੱਕ ਦੇ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲ ਾਓ। ਇਸ ਦੀ ਸਗਥਤੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਡ੍ਲ
ਉੁੱਤੇ ਗਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਪੋਰਟ ਇੁੱਥੇ ਗਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•
•
•
•
•

ਡ੍ੈ ਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਜਾਾਂ ਖੁੱਬੇ ਜਾਾਂ ਸੁੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੀਅਗਰੰ

ਕਾਲਮ/ਪਹੀਏ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ,

ਪੈਡ੍ਲਾਾਂ ਦੇ ਖੁੱਬੇ ਜਾਾਂ ਸੁੱਜੇ, ਪੈਡ੍ਲਾਾਂ ਦੇ ਉੁੱਪਰ,
ਫੁੁੱਟਰੈਸਟ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ
ਗਫਊਜ਼ ਬਾਕਸ ਗਵੁੱਚ
ਹੁੱਥ ਵਾਲੀ ਬਰੇਕ ਜਾਾਂ ਕਲੁੱ ਚ ਪੈਡ੍ਲ ਹੁੱਥ ਵਾਲੀ ਬਰੇਕ/ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਬਰਕ
ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਕੁਝ ਮਾਮਗਲਆਾਂ ਗਵੁੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਲੁੱ ਭਣ ਲਈ ਪਲਾਸਗਟਕ ਦੀ ਪਰਤ ਲਾਹੁਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹੈਵੀ ਵਿਊਟੀ ਵਾਹਨ

ਡ੍ੋ ਏਸ਼ 6 ਗਪੰਨ ਕਨੈਕਟਰ

ਡ੍ੋ ਏਸ਼ 9 ਗਪੰਨ ਕਨੈਕਟਰ
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ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮੀਿੀਅਮ ਵਿਊਟੀ ਵਾਹਨ

OBDII ਵੌਲਵੋ/ਮੈਕ ਹੈਵੀ ਗਡ੍ਊਟੀ ਵਾਹਨ ਕਨੈਕਟਰ
OBDII ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮੀਡ੍ੀਅਮ ਗਡ੍ਊਟੀ ਵਾਹਨ ਕਨੈਕਟਰ
2.

ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਦਓ।
9-ਗਪੰਨ ਜਾਾਂ 6-ਗਪੰਨ ਕਨੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਗਵੁੱਚ, ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਘੁ ਮ
ੰ ਾ ਕੇ
ਕਾਲਰ ਟੈਬ ਦੀ ਸੇਧ ਗਵੁੱਚ ਗਲਆਉ ਜਦੋਂ ਮੈਗਚੰ ਸਲਾਟ ਡ੍ਾ ਨੌਸਗਟਕ
ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ EZ-ELD
ਉਪਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ
ਸੂਈ ਦੀ ਗਦਸ਼ਾ ਵੁੱਲ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਘੁ ੰਮਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਇਹ ਲਾਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ
ਜਾਾਂਦਾ।
OBDII ਕਨੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਗਵੁੱਚ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਕਤਾਰ ਗਵੁੱਚ
ਗਲਆਓ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ
ਮੇਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ EZ-ELD
ਉਪਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਾਂਦਾ।

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਐਪ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂੰ BT PIN ਕੋਡ੍ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ੀ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡ੍ੇ
ਵੁੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ EZ-ELD ਮਾਗਡ੍ਊਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹਾ ਉੁੱਤੇ ਲੁੱ ੇ ਲੇ ਬਲ ਉੁੱਤੇ, QR ਕੋਡ੍
ਸਗਟੁੱਕਰ ਉੁੱਤੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਗਪਛਲੇ ਕਵਰ ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਉੁੱਤੇ ਦੇਗਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਗਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੰਸਥਾਪਨ ਦੀ ਇੁੱਕ ਉਦਾਹਰਨ:

ਗਸਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਥਾਪਨ ਦੀ ਇੁੱਕ ਉਦਾਹਰਨ:

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਜ ਾਹ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੈਡ੍ਲਾਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗੁੱ ਖਅਤ
ਕੰਮਕਾਜ ਗਵੁੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇ ਾ, ਗਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀ ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਾ
ਜਾਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਰੁੱਗਖਅਤ ਢੰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇ ਾ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਨੂੰ ਧਾਤ
ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਹਾਵਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਜੇ ਜ ਹਾ ਤੰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਕੁੱਟ ਗਵੁੱਚ ਮੁਹਈ
ੁੱ ਆ
ਕੀਤੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

22

5

EZ-ELD ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
LED/ਬੱਜ਼ਰ ਪੈਟਰਨ

ਗਨਰੰਤਰ
LED 4 ਵਾਰੀ
ਗਝਲਗਮਲਾਟ ਅਤੇ ਗਝਲਗਮਲਾਆਵਾਜ਼
ਉਾਂਦੀ ਹੈ/
ਬਜ਼ਰ

LED
LED
LED
ਗਝਲ- ਗਝਲਗਮ- ਗਝਲਗਮਗਮਲਾਉਾਂ ਲਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਉਾਂਦੀ
ਦੀ ਹੈ x
x2
ਹੈ x 1
3

ਠੋ ਸ

1
ਆਵਾਜ਼

2
ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ

3
ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ

GPS

-

-

ਠੀਕ
ਨਹੀ ਾਂ

ਠੀਕ

ਠੀਕ
ਨਹੀ ਾਂ

ਠੀਕ

-

-

-

ਿੇ ਟਾ ਬੱਸ (ਕੈਨ)

-

-

ਠੀਕ
ਨਹੀ ਾਂ

ਠੀਕ
ਨਹੀ ਾਂ

ਠੀਕ

ਠੀਕ

-

-

-

ਫਸਟ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਮਾਵਿਊਲ
ਪਾਵਰਿ ਆਨ
ਆਰੂੰਭਕ ਸਥਾਪਨ ਆਟੋ ਸੈੱਟ ਅੱਪ
(90 ਸਵਕੂੰਟ)
ਜੋੜੀ ਨਹੀ ੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾੀਂਦੀ ਅਤੇ
ਕਨੈ ਕਟ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ
ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਬਟਨਾੀਂ ਨੂੂੰ ਦਬਾਓ
(ਹਰੀ ਬੱਤੀ - 40 ਸਵਕੂੰਟ)
ਬਲੂ ਟੱਥ ਜੋਵੜਆ ਹੋਇਆ
IOS ਜੋਵੜਆ ਹੋਇਆ

Android ਜੋਵੜਆ ਹੋਇਆ
ਨਕਸ
ਵਾਹਨ ਚਲ ਵਰਹਾ ਹੈ,
ਿਰਾਈਵਰ ਲਾਗ-ਇਨ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ
ਬਟਨ ਨੂੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5
ਸਵਕੂੰਟ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਿੋ ਜੋੜੀ ਬਣਾਏ
BT ਉਪਕਰਨਾੀਂ ਨੂੂੰ ਹਟਾ ਵਦਓ
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ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੈਟਰਨ

ਵਵਵਰਣ

2 ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ
(ਉਪਕਰਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ)

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਪਗਹਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ
ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਜ਼ਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ ਾ,
ਗਦਖਾਏ ਾ ਗਕ ਉਪਕਰਨ ਚਲ ਗਰਹਾ ਹੈ।

1 ਆਵਾਜ਼
(ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ)

ਬਟਨ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਛੁੱਡ੍ ਗਦਓ, LED ਲ ਭ 40 ਸਗਕੰਟਾਾਂ
ਲਈ ਹਰੇ ਰੰ ਗਵੁੱਚ ਗਝਲਗਮਲਾਏ ੀ। ਬੁੱਜ਼ਰ ਇੁੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼
ਕਰੇ ਾ, ਗਦਖਾਏ ਾ ਗਕ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਫਲ ਗਰਹਾ
ਸੀ। ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ ਹੁਣ ਜੋਗੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

3 ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ
(ਜੋੜੀ ਬਣਾਏ ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ
ਗਦਓ)

ਲ ਭ 5 ਸਗਕੰਟਾਾਂ ਲਈ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ
ਅਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੁੱਖੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਛੁੱਡ੍ ਗਦਓ। ਬੁੱਜ਼ਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼
ਕਰੇ ਾ, ਜੋੜੀ ਬਣਾਏ ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਗਦੁੱਤਾ ਗ ਆ ਹੈ।

ਪੀਲੀ LED

ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀ ਾਂ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਰੀ LED

ਉਪਕਰਨ ਜੋੜੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਡ੍ ਗਵੁੱਚ ਹੈ।

ਨੀਲੀ LED

ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ iOS (Apple) ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਗੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਫੈਦ LED

ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ Android ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਗੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੈਟਰਨ

ਵਵਵਰਣ

ਲਾਲ LED
ਾਂ ੀ ਹੈ)
(ਚਾਰ ਵਾਰ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ

ਗਵ ਾੜ ਸਬੰਧੀ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲ ਾਇਆ ਗ ਆ।

ਲਾਲ LED
ਾਂ ੀ/ਅਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ)
(ਲ ਾਤਾਰ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ

ਵਾਹਨ ਚੁੱਲ ਗਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ EZ-ELD ਨਾਲ ਜੁਗੜਆ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।

ਲਾਲ LED
(ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸੰਸਥਾਪਨ ਆਟੋ ਸੈਟ
ੁੱ ਅੁੱਪ - 90
ਸਗਕੰਟ)

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਪੋਰਟ
ਨਾਲ ਪਗਹਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਉਪਕਰਨ GPS, ਅਤੇ ਡ੍ੇ ਟਾ
ਬੁੱਸ ਅਗਧ ਗਰ ਹਣ ਲਈ ਆਟੋ ਸੈੁੱਟਅੁੱਪ ਤਰਤੀਬ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਾ।

ਾਂ ੀ ਹੈ
LED ਗਤੰਨ ਵਾਰੀ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ
(ਪੀਲੀ, ਹਰੀ, ਸਫੈਦ ਜਾਾਂ ਨੀਲੀ)

GPS ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਗਰਹਾ ਅਤੇ ਡ੍ੇ ਟਾ ਬੁੱਸ (CAN) ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਾਂ ੀ ਹੈ
LED ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ
(ਪੀਲੀ, ਹਰੀ, ਸਫੈਦ ਜਾਾਂ ਨੀਲੀ)

GPS ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਡ੍ੇਟਾ ਬੁੱਸ (CAN) ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਾਂ ੀ ਹੈ
LED ਇੁੱਕ ਵਾਰੀ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ
(ਪੀਲੀ, ਹਰੀ, ਸਫੈਦ ਜਾਾਂ ਨੀਲੀ)

GPS ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਗਰਹਾ ਪਰ ਡ੍ੇ ਟਾ ਬੁੱਸ (CAN) ਠੀਕ ਹੈ।

LED ਮਜਬੂਤ ਹੈ (ਪੀਲੀ, ਹਰੀ, ਸਫੈਦ ਜਾਾਂ ਨੀਲੀ) GPS ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡ੍ੇਟਾ ਬੁੱਸ (CAN) ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ
ਗਕਗਰਆ ਹੈ।
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6

ਸਟੋਨਗਰੁੱਜ EZ-ELD® ਐਪ ਗਕਵੇਂ ਡ੍ਾਊਨਲੋ ਡ੍ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਤੁ ਸੀ ਾਂ Android ਅਤੇ iOS ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਲਈ ਸਟੋਨਗਰੁੱਜ EZ-ELD ਐਪ ਡ੍ਾਊਨਲੋ ਡ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
Android ਫ਼ੋਨਾਾਂ/ਟੈਬਲੇ ਟਾਾਂ ਲਈ Google Play ਸਟੋਰ ਗਵੁੱਚ “EZ-ELD” ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਾਂ ਆਈਫ਼ੋਨਾਾਂ/
ਆਈਪੈਡ੍ਾਾਂ ਲਈ ਐਪ ਸਟੋਰ ਗਵੁੱਚ “EZ-ELD” ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲ ਾਓ

Google Play ਅਤੇ Google Play ਲੋ ੋ Google Inc.
ਦੇ ਟਰੇਡ੍ਮਾਰਕ ਹਨ

Apple ਅਤੇ Apple ਲੋ ੋ, Apple Inc. ਦੇ ਟਰੇਡ੍ਮਾਰਕ ਹਨ,
ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਗਵੁੱਚ ਰਗਜਸਟਰਡ੍ ਹਨ

7

ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਰਟ ਜਾਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ਦੀ EZ-ELD ਨਾਲ
ਗਕਵੇਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ

7.1

ਪਗਹਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ

ਕਦਮ 1
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ Google Play ਜਾਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਡ੍ਾਊਨਡ੍ੋਲ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ
ਜਾਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ 'ਤੇ EZ-ELD ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰੋ
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ਕਦਮ 2
ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਾ।
ਕਦਮ 3
ਐਪ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਤੁੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਨ ਗਦਓ।
ਕਦਮ 4
ਾਂ ਾ ਹੈ
ਉਪਕਰਨ ਉੁੱਤੇ LED ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਦਖਾਉਦ
ਗਕ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣੀ ਜਾਾਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਗ ਆ ਹੈ।
ਕਦਮ 5
PAIR NEW DEVICE (ਨਵਾਾਂ ਉਪਕਰਨ ਜੋੜੋ) 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 6
ਜੇ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ GPS ਨੂੰ ਸਮਰੁੱਥ ਬਣਾਓ।
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ਕਦਮ 7
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਗਕ EZ
–ELD ਉਪਕਰਨ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁਗੜਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਲ ਗਰਹਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪ ਵੁੱਲੋਂ ਲੁੱ ਗਭਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਕਦਮ 8
EZ–ELD ਉਪਕਰਨ ਫੇਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਗਦਖਾਈ ਦੇਵੇ ਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ
ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡ੍ੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਗਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ EZ
–ELD ਉਪਕਰਨ ਲੇ ਬਲ ਉੁੱਤੇ ਗਚੰਨਹਤ PIN ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਉਪਕਰਨ ਚੁਣੋ ਗਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
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ਕਦਮ 9
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੁੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਾ। ਇਹ ਨਾਮ EZ-ELD ਲਈ ਗਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਭਗਵੁੱਖ ਗਵੁੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੋ।

ਕਦਮ 10
PAIR AND CONNECT 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 11
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੁੱਕ ਵਾਰੀ ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ EZ-ELD ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ
ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਾ (ਸਫਾ 30 'ਤੇ ਗਦਖਾਇਆ ਗ ਆ)

ਕਦਮ 12
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਲੂ ਟੁੱਥ
ੁ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਇੁੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ
LED ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਫੇਰ ਐਪ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ OK ਦਬਾਓ
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ਬਲੂ ਟੱਥ ਕੂੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਅਤੇ LED ਸਟੇਟਸ ਇੂੰਿੀਕੇਟਰ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ:
ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਨੂੰ EZ-ELD ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ
ਦੇਵੇ ਾ (ਸਫਾ 26) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜੋ ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਗਮਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੁੱਲਹ ਦੇਵੇ ਾ (ਸਫਾ 33)।
LED ਸਟੇਟਸ ਇੰਡ੍ੀਕੇਟਰ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸਫਾ 23)।

LED ਸਗਥਤੀ ਸੂਚਕ
ਕਦਮ 13

ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ

ਐਪ ਗਵੁੱਚ, ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਉੁੱਤੇ, QR ਕੋਡ੍ ਸਗਟੁੱਕਰ ਉੁੱਤੇ ਜਾਾਂ ਇਸ
ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਕਵਰ ਉੁੱਤੇ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਗਦਖਾਏ ਅਨੁ ਸਾਰ BT PIN ਕੋਡ੍ ਦਰਜ
ਕਰੋ
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ਕਦਮ 14
ਬੁੱਜ਼ਰ ਫੇਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੁੱਜੇ ਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਾ ਗਕ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਫਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਹੋ
ਚੁੁੱਕਾ ਹੈ

ਕਦਮ 15

LED ਦਾ ਰੰ ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਜਾਾਂ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਾ। ਨੀਲਾ ਰੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਜਹੜਾ ਫ਼ੋਨ
ਜਾਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੁੱਕ iOS (Apple) ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਰੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
Android ਉਪਕਰਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਦਮ 16
ਜੇ VIN ਨੰਬਰ ਤੁ ਹਾਡ੍ੀ ਰਗਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂ ਖਾਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜੋੜੀ

ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਾ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡ੍ਾ ਵਾਹਨ ਸੂਚੀਬੁੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਧਕਾਰਤ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਬੈਕ
ਆਗਫ਼ਸ ਗਵੁੱਚ ਗਤਆਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡ੍ੇ
ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੁੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
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ਕਦਮ 17
“Device” ਅਤੇ “Server Status” ਦੋਵੇਂ ਹਰੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡ੍ਾ EZ-ELD
ਉਪਕਰਨ ਜੁਗੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਰਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਵਥਤੀ: ਹਰਾ - ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗ ਆ

ਈ ਅਤੇ

ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀ: ਹਰਾ - ਤੁ ਸੀ ਾਂ EZ-ELD ਬੈਕ ਆਗਫ਼ਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ
ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ
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7.2

EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਗਮਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਮਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੈਗਟੰ ਾਾਂ
ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ (ਗਮਟਾਉਣ) ਲਈ:
ਕਦਮ 1
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਗਕ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਚਲ ਗਰਹਾ ਹੈ
ਕਦਮ 2
ਲ ਭ 5 ਸਗਕੰਟਾਾਂ ਲਈ EZ-ELD ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਗਹੁੱਸੇ 'ਤੇ ਬਲੂ ਟਥ
ੁੱ ੁ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਪਕੜ ਕੇ
ਰੁੱਖੋ
ਕਦਮ 3
ਬਟਨ ਨੂੰ ਛੁੱਡ੍ ਗਦਓ
ਕਦਮ 4
ਬੁੱਜ਼ਰ 3 ਵਾਰੀ ਵੁੱਜੇ ਾ ਇਹ ਇਸ

ੁੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਗਕ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਮਟਾ ਗਦੁੱਤਾ ਗ ਆ ਹੈ

ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ
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8

ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵTM ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ

ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਗਵੁੱਚ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵ™ ਇੁੱਕ ਸਮਾਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ EZELD ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡ੍ੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੁੱਲਹ ਗਦੰਦੀ ਹੈ

8.1

ਜੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ

ਈ ਸੀ

ਕਦਮ 1
QR ਕੋਡ੍ ਗਚੁੱਤਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਸਗਥਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, QR ਕੋਡ੍ ਸਕੈਨ
ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ QR ਕੋਡ੍ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਸਕੇ।
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ਕਦਮ 3
EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮਗਹਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ੍
ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਾਂ

ਲਾ -ਇਨ ਕਰੋ

ਨੋਟ: ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਨਵਾਾਂ QR ਕੋਡ੍ ਲੇ ਬਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

8.2

QR ਕੋਡ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਗਹਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ

ਕਦਮ 1
ਗਪਛਲੇ ਭਾ

ਗਵੁੱਚ 1 ਅਤੇ 2 ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2
ਐਪ ਇਸ ੁੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇ ੀ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਪਗਹਲੀ ਵਾਰੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅ ਲੀ ਸਕਰੀਨ “Device Info” 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ੀ
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ਕਦਮ 3
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੁੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਾ ਇਹ ਨਾਮ EZ-ELD ਲਈ ਗਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਭਗਵੁੱਖ ਗਵੁੱਚ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੋ
ਕਦਮ 4

PAIR AND CONNECT 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ 5
ਪਗਹਲਾਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਗਜਵੇਂ “ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ਦੀ EZ-ELD ਨਾਲ ਗਕਵੇਂ ਜੋੜੀ
ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ” ਗਵੁੱਚ ਗਦਖਾਇਆ ਗ ਆ ਹੈ (ਭਾ 7.1.11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.1.17 ਤੁੱਕ)

36

9

ਪਗਹਲੀ ਵਾਰੀ EZ-ELD ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ

ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ
ਗਸਸਟਮ ਐਡ੍ਗਮਗਨਸਟਰੇਟਰ ਜਾਾਂ ਆਥੋਰਾਇਜ਼ਡ੍ ਸਪੋਰਟ
ਪਰਸਨਲ, ਜੋ ਬੈਕ ਆਗਫ਼ਸ ਗਸਸਟਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ
‘ਸੁੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ
ਇਹ ਇੁੱਕ ਸੁਰਗੁੱ ਖਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲ
ੁੱ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਗਕ ਗਸਰਫ ਅਗਧਕਾਰਤ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ELD ਗਸਸਟਮ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁੱਦਾ
ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਈਮੇਲ ਗਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਅ (ਜਾਾਂ ਗਵਲੁੱ ਖਣ
ਪਹੁੰਚ ਕੋਡ੍) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਗਜਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਾਂ ਬਣਾਉਣ
ਖੁਦ ਦਾ, ਗਵਲੁੱ ਖਣ ਉਪਯੋ ਕਰਤਾ ਅਕਾਊਟ
ਲਈ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ
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ਕਦਮ 1
ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2
USE INVITATION 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
ਕਦਮ 3
ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਗਮਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਅ ਨੂੰ ਦੁੱਸੇ ਏ ਖੇਤਰ ਗਵੁੱਚ
ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਗਦਓ

ਕਦਮ 4
JOIN 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
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ਕਦਮ 5
ਾਂ ਖੇਤਰ ਭਰੋ (ਉਪਯੋ ਕਰਤਾ ਨਾਮ,
ਰਗਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਪਾਸਵਰਡ੍, ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਵਰਡ੍ ਆਗਦ) ਅਤੇ SAVE 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਤੁ ਹਾਡ੍ਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪਤੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਜਸ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡ੍ੇ ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੁੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਸੁੱਦੇ ਲਈ
ਵਰਗਤਆ ਗ ਆ ਸੀ।

ਕਦਮ 6
ਾਂ ਨਾਲ ਇੁੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ
ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਟ
ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜਾਾਂ ੈਲਰੀ ਚੁਣੋ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਚੁਣੋ
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ਕਦਮ 7
ਇਲੈ ਕਟਰਾਗਨਕ ਦਸਤਖਤ ਜੋੜਨ ਲਈ “Confirm Password” (ਪੁਸ਼ਟੀ
ਵਾਲਾ ਪਾਸਵਰਡ੍) ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ SIGNATURE ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ 8
ਸਫੈਦ ਬਾਕਸ ਗਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉ ਾਂ ਲੀ ਜਾਾਂ
ਸਟਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ SAVE SIGNATURE 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ CLEAR PAD 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਾਅਦ ਗਵੁੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਕਦਮ 9
ਾਂ ਗਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ
ਰਗਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਟ
-ਇਨ ਕਰੋ ੇ
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10

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾ -ਇਨ

ਕਦਮ 1
ਆਪਣਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ੍ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ LOGIN 'ਤੇ ਟੈਪ
ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਉਸ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਪ ਕਰੋ ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੁੱਦਾ ਗਦੁੱਤਾ ਗ ਆ ਸੀ

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਜੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ELD ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੁੱਜੋਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ
ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਗਫ ਰ (ਸਮਰੂਪ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ EZ-ELD ਲਾ -ਇਨ/
ਅਕਾਊਟ
ਲਾ -ਆਊਟ ਪਰਗਕਗਰਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਸੇ ਾ
ਜੇ ਇੁੱਕ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਲਈ
ਕਨਗਫ ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਗਟੰ ਾਾਂ ਗਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਅਗਧਕਾਰਤ
ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੰ CMV ਜਾਾਂ ਯਾਰਡ੍ ਮੂਵਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਗਦੰਦਾ ਹਾਾਂ), ਤਾਾਂ EZ-ELD
ਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਗਚਤ ਕਰੇ ਾ
ਅਕਾਊਟ
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ਕਦਮ 3
CMV ਪਾਵਰ ਯੂ ਗਨਟ ਨੰਬਰ, ਟਰੇਲਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਗਸ਼ਗਪੰ
ਦਰਜ ਕਰੋ

ਡ੍ਾਕੂਮੈਂਟ ਨੰਬਰ

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਜੇ EZ-ELD 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਪਛਲੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਹਨ (ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ
ਮੌਜੂਦਾ 24 ਘੰਗਟਆਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ) ਗਜਸ ਲਈ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ
ਜਾਾਂ ਮੁੜ-ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲਾ -ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ‘Previous Logs (ਗਪਛਲੀਆਾਂ ਲੌ ਜ਼)’ ਗਵੁੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਗਰਕਾਰਡ੍ਾਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਮਾਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਾ
EZ-ELD ਇੰਜਣ ਦੇ ECM ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ VIN ਨੰਬਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਾ,
ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਗਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ
ਕਰੇ ਾ ਜੇ VIN ਨੰਬਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡ੍ੇਟਾ ਬੁੱਸ ਗਵੁੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਐਪ
VIN ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਦਖਾਏ ੀ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡ੍ੇ ਕੋਲ
ਅਗਜਹਾ VIN ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕ ਆਗਫ਼ਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਗਵੁੱਚ ਰਗਜਸਟਰ ਕੀਤੇ
ਪਗਹਲਾਾਂ ਵਾਲੇ (VIN ਨੰਬਰ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂ ਖਾਾਂਦਾ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਸਗਹ-ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵੁੱਜੋਂ ਗਕਵੇਂ ਲਾ -ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਦਮ 1
ਮੁੁੱਖ ਸਕਰੀਨ ਉੁੱਤੇ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਮੈਗਨਊ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
LOGIN 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਕਦਮ 3
ਸਗਹ-ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ੍ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
ਸਗਹ-ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਲਾ -ਇਨ ਹੈ।

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਸਗਹ-ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਮੁੁੱਖ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਰਹਾਾਂ ਉਸੇ ਕੈਰੀਅਰ
ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 4
ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਾਂ ਗਵੁੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ
ਲਈ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਮੈਗਨਊ ਬਟਨ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗਦਖਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
(ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੁੱਡ੍ੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ)।

ਕਦਮ 5
ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਾਂ ਦਰਗਮਆਨ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਗਹਜ਼ ਉਸ
ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਗਜਸ 'ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
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12

ਮੁੁੱਖ ਸਕਰੀਨ

DOT ਮਆਇਨਾ
ਸੜਕ ਲਾ ੇ ਸੁਰਗੁੱ ਖਆ ਮੁਆਇਨੇ ਜਾਾਂ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਅਗਧਕਾਰਤ ਸੁਰਗੁੱ ਖਆ ਅਗਧਕਾਰੀਆਾਂ ਕੋਲ ਡ੍ੇਟਾ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਪ ਕਰੋ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਦਨ ਦਾ HOS ਗਰਾਫ
ਮੌਜੂਦਾ ਗਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਮਆਦ ਵਾਲਾ

ਰਾਫ ਗ ਡ੍
ਰ

ੀਂ
ਕਾਊਟਿਾਊਨ
ਟਾਈਮਰ ਰੱਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਪਰਟੀ
“Available Driving (ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)” 14 ਘੰਗਟਆਾਂ
ਦੀ ਲ ਾਤਾਰ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਗਵੰਡ੍ੋ ਨਾਲ 11 ਘੰਗਟਆਾਂ ਦੀ ਵੁੱਧ ਤੋਂ
ਵੁੱਧ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਗਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
“Break Required (ਵਕਫੇ ਦੀ ਲੋ ੜ)” 8 ਲ ਾਤਾਰ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਗਟਆਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਤੀਹ
ਗਮੰਟਾਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦਾ ਗਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
"Shift Hour Left (ਗਸ਼ਫਟ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਘੰਟੇ)" 14-ਘੰਟੇ ਦੀ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ
ਗਵੰਡ੍ੋ ਸੀਮਾ ਦਾ ਗਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਜਸ ਨੂੰ “Daily Limit (ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸੀਮਾ)” ਵੁੱਜੋਂ ਵੀ ਜਾਗਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਜਹਾ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ
ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨਾਾਂ ਨੂੰ ਗਧਆਨ ਗਵੁੱਚ ਰੁੱਖਗਦਆਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
"Cycle Hour Left (ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਘੰਟੇ)" 70 ਘੰਟੇ/8 ਗਦਨ
ਜਾਾਂ 60 ਘੰਟੇ/7 ਗਦਨ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ੜ
ੇ ਦੇ ਗਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਕਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਵਦਓ:

EZ-ELD ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਾਂ ਦੀ ਭਾ 395 ਤਗਹਤ ਸੇਵਾ ਗਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਘੰਗਟਆਾਂ (49
CFR ਭਾ 395) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਬਹਤਰੀਨ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਵਾਲਾ ਗਹਸਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਟੋਨਗਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਗਵੁੱਚ ਗਕਸੇ ਵੀ ਨੁ ਕਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਲਈ ਗਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਠਗਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
EZ-ELD ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਹਸਾਬ-ਗਕਤਾਬ ਗਵੁੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਗਦੁੱਤੇ ਦਾ ਗਧਆਨ ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਸਗਥਤੀ,
ਵਾਹਨ ਦੀ ਤੀ ਸਗਥਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾਖਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੁੱਈਆ ਗਕੁੱਤੇ ਹੋਰ ਡ੍ਾਟਾ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਗਡ੍ਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਸੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ UTC (ਕੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਡ੍ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਮ) ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਟਾਈਮ, ਆਨ ਗਡ੍ਊਟੀ (ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ)/ਆਫ਼ ਗਡ੍ਊਟੀ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ,
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਰਡ੍ ਮੂਵਜ਼ ਅਤੇ ਗਨੁੱ ਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 49 CFR ਭਾ 395 ਲਈ
ਆਮ ਗਹਸਾਬਾਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
EZ-ELD ਵੁੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਡ੍ੇ ਟਾ ਕਈ ਮਾਮਗਲਆਾਂ ਗਵੁੱਚ ਗਵਗਨਯਮ ਗਵੁੱਚ ਦੁੱਸੇ ਤੋਂ ਵੁੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਗਲਆਾਂ ਗਵੁੱਚ (ਪਰ ਇਹ ਇੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ):
• ELD ਉਪਕਰਨ ਗਵੁੱਚ ਖਰਾਬੀ
• ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗਵੁੱਚ ਖਰਾਬੀ
• ELD ਡ੍ੇ ਟਾ ਗਰਕਾਰਗਡ੍ੰ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਗਵੁੱਚ ਖਰਾਬੀ
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨੋਟ:
ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਗਰਆਾਂ ਮਾਮਗਲਆਾਂ ਗਵੁੱਚ ਗਜੁੱਥੇ ਖਰਾਬੀਆਾਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ eRODs ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ
ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੁੱਕ ਕਾ ਜ਼ੀ RODS ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ
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ਿੇਟਾ ਿਾਇਗਨੋਸਵਟਕ ਅਤੇ ਿਰਾਬੀ ਸਬੂੰਿੀ ਸਵਥਤੀ
ਜਦੋਂ ਉਪਕਰਨ ਡ੍ੇਟਾ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਵਾਗਕਆ ਜਾਾਂ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਲਾਲ ਬੁੱਤੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ੀ ਸਕਰੀਨ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ
ਪਤਾ ਲ ਾਉਦ
ਕਰਕੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ELD ਗਸਸਟਮ ਦਾ ਗਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਬੇਮੇਲਤਾਵਾਾਂ ਦੇਖੋ ੇ

ਵਪਛਲੀਆੀਂ ਲੌ ਗ (Previous Logs)
Previous Logs (ਗਪਛਲੀਆਾਂ ਲੌ ) ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ
ਮੌਜੂਦਾ 24 ਘੰਗਟਆਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਅਤੇ ਗਪਛਲੇ ਲ ਾਤਾਰ
30 ਗਦਨਾਾਂ ਲਈ ਲੌ ਦੇਖੇ ਾ

ਉਲੂੰ ਘਣਾਵਾੀਂ
ਸਕਰੀਨ ਉੁੱਤੇ ਛੋਟੀ ਗਜਹੀ ਪੀਲੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ HOS
ਗਨਯਮਾਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗ ਆ ਹੈ

48

ਵਿਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਵਵੱਚ ਵਕਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
“Duty Status (ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ)” ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਟੈਪ ਕਰੋ
EZ-ELD ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ DRIVING ਮੋਡ੍ ਉੁੱਤੇ
ਸੈੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ 5 ਮੀਲ ਪਰਤੀ ਘੰਟੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੁੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੁੱਤੇ ਜਾ ਗਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਵਨੱ ਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾੀਂ ਯਾਰਿ ਮੂਵਜ਼ ਨੂੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ
(ਿਾਸ ਿਰਾਈਵਵੂੰਗ ਸਵਥਤੀਆੀਂ):

1.

ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਨੁੱ ਜੀ ਵਰਤੋਂ
(ਜਾਾਂ ਅਗਧਕਾਰਤ ਗਨੁੱ ਜੀ ਵਰਤੋਂ) ਚੁਣੋ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ
“PERSONAL USE“ ਵੁੱਜੋਂ ਗਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਾ ਅਤੇ ਰਾਫ
ਗਬੰਦਆ
ੂ ਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ “OFF-DUTY”
ਗਦਖਾਏ ਾ ਇਸ ਗਵਕਲਪ ਗਵੁੱਚ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੀਲਾਾਂ ਅਤੇ
ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਗਟਆਾਂ ਨੂੰ ਗਮਟਾ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਾ ਅਤੇ ਗਟਕਾਣੇ
ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਦਰੁਸਤ ਪੁੱਧਰ ਉੁੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਾ

2.

ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ YARD MOVES ਚੁਣੋ ਗਡ੍ਊਟੀ ਦੀ
ਸਗਥਤੀ “YARD MOVES” ਵੁੱਜੋਂ ਗਦਖਾਈ ਦੇਵੇ ੀ ਅਤੇ ਰਾਫ
ਡ੍ੈ ਸ਼ਡ੍ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ “ON-DUTY NOT
DRIVING” ਨੂੰ ਗਦਖਾਏ ਾ
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ਜੇ ਵਾਹਨ ਰੁਕ
ੁੱ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਲ ਾਤਾਰ 5 ਗਮੰਟਾਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਚੁੱਲਦਾ ਤਾਾਂ EZ-ELD ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਨਰਦੇਸ਼
ਦੇਵੇ ਾ ਗਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ DRIVING ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖੇ ਜਾਾਂ ਨਵਾਾਂ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ,
“ON DUTY NOT DRIVING” ਦਰਜ ਕਰੇ
ਜਦੋਂ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ DRIVING ਲਈ ਸੈਟ
ੁੱ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲ ਾਤਾਰ 5 ਗਮੰਟਾਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਚੁੱਗਲਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
DRIVING ਸਗਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਾ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ 1 ਗਮੰਟ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ
ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਕੇ
ਆਨ-ਗਡ੍ਊਟੀ ਪਰ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਾ
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ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵਰਨਣ
ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਟੈਪ ਕਰੋ:
ON = ਆਨ-ਗਡ੍ਊਟੀ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ
OFF = ਆਫ-ਗਡ੍ਊਟੀ
D = ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ
SB = ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ
YM = ਯਾਰਡ੍ ਮੂਵਜ਼
PC = ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (CMV) ਦੀ ਅਗਧਕਾਰਤ
ਗਨੁੱ ਜੀ ਵਰਤੋਂ
ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਸਰਫ ਯਾਰਡ੍ ਮੂਵਜ਼ ਅਤੇ CMV ਦੀ
ਗਨੁੱ ਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਗਵਕਲਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ੇ ਜੇ ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬੈਕ
ਆਗਫ਼ਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਗਵੁੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਗਧਕਾਰ ਗਦੁੱਤਾ ਹੈ
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ਲੌ

13

13.1 ਲੌ ਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਗਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਕਦਮ 1
ਮੌਜੂਦਾ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਮਆਦ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲੌ
ਲਈ ਰਾਫ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਨੂੰ ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਕਰਨ

ਕਦਮ 2
ਉੁੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਸਕਰੌਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌ ਾਾਂ ਉੁੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉ ਾਂ ਲ ਸਵਾਈਪ
ਕਰੋ।
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਮਆਦ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਦਮ 3

“VIOLATIONS” ਅਤੇ “CERTIFY” ਲੌ
ਸੁੱਜੇ ਜਾਾਂ ਖੁੱਬੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ।

'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉ ਾਂ ਲ

ਕਦਮ 4
ਇੁੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 5
ਛੁੁੱਟ

ਈਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

52

ਕਦਮ 6
ਸਾਰੀਆਾਂ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ALL LOGS ਉੁੱਤੇ
ਟੈਪ ਕਰੋ।

53

ਕਦਮ 7
ਮੌਜੂਦਾ 24 ਘੰਗਟਆਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ, ਅਤੇ ਗਪਛਲੇ ਲ ਾਤਾਰ 30 ਗਦਨਾਾਂ
ਲਈ ਲੌ ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੁੱਖ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ “Previous Logs
(ਗਪਛਲੇ ਲੌ )” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ 8
ਇੁੱਛਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੁੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉ ਾਂ ਲੀ ਨਾਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਗਦਨ
ਦੀ ਲੌ ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ
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13.2 ਮੌਜੂਦਾ ELD ਗਰਕਾਰਡ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਦਮ 1
ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਇਕਨ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਇਕਨਾਾਂ OFF (ਆਫ਼ ਗਡ੍ਊਟੀ), SB (ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ), D (ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ )*,
ON (ਆਨ ਗਡ੍ਊਟੀ ਪਰ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ) ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ
ਗਡ੍ਉਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਗਮਆਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ‘start time’ ਖੇਤਰ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ
ਕਰੋ।
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਗਮਆਦ ਨੂੰ ਸੈੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਫ ਉੁੱਤੇ ਕਰਸਰ ‘ਤੇ ਵੀ
ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁੱਜੇ ਜਾਾਂ ਖੁੱਬੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

*ELD ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਵਾਗਕਆ CANNOT BE EDITED
(ਸੂੰਪਾਦਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ), ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ, ਗਜਸ ਕਾਰਨ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕੀਤੇ
ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਸਮੇਂ ਗਵੁੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ੀ, ਦੀ ਆਗ ਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇ ੀ।
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੈਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਵਾਗਕਆ ਲਈ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਆਇਕਨ
ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗਚਤਾਵਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਉਸ
ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਗਕਆ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਜਸ ਕਾਰਨ
ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਸਮੇਂ ਗਵੁੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ੀ।
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ਕਦਮ 3
ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ ਅਤੇ SAVE 'ਤੇ ਟੈਪ
ਜੇ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਕਰੋ।
ਕਦਮ 4
ਵਾਗਕਆ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਾਂ ਬਦਗਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਦਮ 5
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਡ੍ੇ ਟਾ ਦਾ ਅਸਲ “Edited” ਜਾਾਂ “Entered by
the Driver” ਵੁੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵ ਾ ਾਰ ਫ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਗਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਾ

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅੁੱ ੇ ਗਦੁੱਗਤਆਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਐਾਂਟਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਵਾਗਕਆ ਗਜਨਹਾਾਂ ਨੂੰ EZ-ELD ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗ ਆ।
• ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਗਕਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਸਮੇਂ ਗਵੁੱਚ ਕਮੀ ਗਲਆਉਣ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਾ

• ਇੰਟਰਗਮਡ੍ੀਏਟ ਲੌ
• ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾ -ਇਨ/ਲਾ -ਆਊਟ ਤੀਗਵਧੀ
• CMV ਦਾ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਅੁੱਪ/ਸ਼ੁੱਟਡ੍ਾਊਨ
• ELD ਦੀਆਾਂ ਖਰਾਬੀਆਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ੇ ਟਾ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਵਾਗਕਆ
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13.3 ਨਵੇਂ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਨੂੰ ਹੁੱਥੀ ਗਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਦਮ 1
ਨਵਾਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਜੋੜਨ ਲਈ

ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਤੁ ਸੀ ਾਂ OFF (ਆਫ਼ ਗਡ੍ਊਟੀ), SB (ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ), D (ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ) ਜਾਾਂ
ON (ਆਨ ਗਡ੍ਊਟੀ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ) ਆਇਕਨਾਾਂ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ
ਨਵਾਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ‘start time’ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਨਵੇਂ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਲਈ ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ
ਲਈ ‘add interval to duty status’ ਸਗਵੁੱਚ ਆਨ ਕਰ ਗਦਓ ਜਾਾਂ
ਉੁੱਤੇ ਕਰਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਰਾਫ

ਕਦਮ 3
SAVE 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 4
ਡ੍ੇ ਟਾ ਦਾ ਅਸਲ “Edited” ਜਾਾਂ “Entered by the Driver” ਵੁੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਾ।
ਕਦਮ 5
ਰਾਫ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਾ।
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13.4 ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਗਰਕਾਰਡ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ/ਗਕਵੇਂ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਦਮ 1
ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਗਰਕਾਰਡ੍ਾਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ “Previous Logs (ਗਪਛਲੇ ਲੌ )” ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਖੁੱਬੇ ਜਾਾਂ ਸੁੱਜੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ, ਜਾਾਂ UNIDENTIFIED LOGS 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਕਦਮ 3
ਗਨਸ਼ਗਚਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ
ਅਤੇ ਉਸ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕਰੋ।

ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ

ਕਦਮ 5
ਜਾਾਂ ਗਨਸ਼ਗਚਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ
'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਲਈ ਆਇਕਨ

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵੁੱਜੋਂ ਲਾ -ਇਨ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਜਸ
ਵਾਹਨ ਗਵੁੱਚ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਨਸ਼ਗਚਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਰੁੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਾ।
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13.5 ਟੀਮ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਾਂ ਦਰਗਮਆਨ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ
ਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਸੰਪਾਦਤ ਅਤੇ ਮੁੜ

ਕਦਮ 1
ਤਰੁੁੱਟੀਆਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋ ਗਨਸ਼ਗਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ “Previous Logs (ਗਪਛਲੇ ਲੌ )” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉੁੱਪਰ ਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ
ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ ਗਜਸ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
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ਕਦਮ 3
ਉਸ ਲੌ

ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਗਜਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਕਦਮ 4
ਆਇਕਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ/ਸਗਹ-ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੌ
ਜੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਭੇਜੇ ਾ

ਕਦਮ 5
ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ TRANSFER 'ਤੇ ਟੈਪ
ਕਰੋ।
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13.6 ਸੰਪਾਦਤ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਰੁੱਦ ਕਰੋ
ਕਦਮ 1
ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰਨ ਲਈ “Previous Logs
(ਗਪਛਲੇ ਲੌ )” ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉੁੱਪਰ ਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਵਾਈਪ
ਕਰੋ ਗਜਸ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। DRIVER EDIT ਜਾਾਂ
CARRIER EDIT 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
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ਕਦਮ 3
ਤਬਦੀਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ CONFIRM ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ,
ਜਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ REJECT ਬਟਨ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4
ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸਲ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਪਗਹਲਾਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ
ਰਗਹੰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 5
ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਰਾਫ ਅਤੇ
ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਇਗਤਹਾਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਵੁੱਚ ਗਦਖਾਈ ਦੇਣ ੀਆਾਂ।
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13.7 ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਗਟਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਲੰ ਘਣਾਵਾਾਂ (HoS ਗਚਤਾਵਨੀਆਾਂ) ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
ਕਦਮ 1
ਉਲੰ ਘਣਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰਨ ਲਈ “Previous Logs (ਗਪਛਲੇ ਲੌ )”
ਜਾਾਂ ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਲੌ ਦੇ ਅੁੱ ੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਚੁਣੋ ਗਜੁੱਥੇ ਉਲੰ ਘਣਾ ਵਾਲਾ ਆਇਕਨ ਗਦਖਾਈ ਗਦੰਦਾ
ਹੈ।
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ਕਦਮ 3
ਖੁੱਬੇ ਵੁੱਲ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ, ਜਾਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ VIOLATIONS ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ
ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4
HOS ਉਲੰ ਘਣਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣਤ ਕਰੋ ਵੇਰਗਵਆਾਂ
ਲਈ ਅਨੁ ਭਾ 13.8 ਦੇਖ।
ੋ
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13.8 ਪਰਮਾਣਤ ਗਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌ

ਗਕਵੇਂ ਭੇਜਣੀਆਾਂ ਹਨ

ਕਦਮ 1
“Previous Logs (ਗਪਛਲੇ ਲੌ )” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲ ਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉੁੱਪਰ ਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਕਰੌਲ
ਕਰੋ ਗਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਾਂ ਾ ਹੈ ਗਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਪਰਮਾਗਣਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਆਇਕਨ ਗਦਖਾਉਦ
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ਕਦਮ 3
ਤਾਰੀਖ਼ ਚੁਣ,ੋ ਲੌ (ਲੌ ਾਾਂ) ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉ ਾਂ ਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਬੇ
ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ, ਜਾਾਂ CERTIFY 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4
ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣਤ ਕਰਨ ਲਈ AGREE ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ
ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਗਵੁੱਚ ਅਗਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ NOT READY 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

68

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੌ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦਆਰਾ
ੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਗਜਹੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਹਨ ਗਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ
ਲੋ ੜੀਦਾ
ਾਂ
ਜਾਾਂ ਮੁੜ-ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ EZ-ELD ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵੁੱਲੋਂ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇ ਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾ -ਇਨ ਜਾਾਂ ਲੌ -ਆਉਟ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
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13.9 ਸਾਰੀਆਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲੌ ਾਾਂ ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
ਕਦਮ 1
ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੌ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗਵਸਥਾਰਤ ਲੌ ਾਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ,
ਲਾ -ਇਨ, ਲਾ -ਆਊਟ, ਇੰਜਨ ਆਨ ਆਗਦ, ਤਾਾਂ “Previous Logs
(ਗਪਛਲੇ ਲੌ )” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲ ਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉੁੱਪਰ ਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਕਰੌਲ
ਕਰੋ ਗਜਸ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲੌ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
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ਕਦਮ 3
ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੌ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਲਾ -ਇਨ, ਲਾ -ਆਊਟ, ਪਾਵਰ ਅੁੱਪ,
ਸ਼ੁੱਟਡ੍ਾਊਨ, ਇੰਟਰਗਮਡ੍ੀਏਟ ਲੌ , ਖਾਸ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਸਗਥਤੀਆਾਂ,
ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਡ੍ੇ ਟਾ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ।
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13.10 ਲੌ ਾਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਆਇਕ
ਨ

D

ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਕਸਮ

ਲੌ ਗਾੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆੀਂ ਲੋ ਗਾੀਂ ਵਵੱਚ ਵਦਿਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ “Driving”
ਗਵੁੱਚ ਬਦਗਲਆ ਗ ਆ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਜ ਹਾ, ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਮਾਾਂ ਹੋਏ ਮੀਲ, ੁਜ਼ਰ ਚੁੁੱਕੇ
ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਗਥਤੀ

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਗਥਤੀ “Sleeper
Berth” ਗਵੁੱਚ ਬਦਲੀ ਈ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਜ ਹਾ, ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਮਾਾਂ ਹੋਏ ਮੀਲ, ੁਜ਼ਰ ਚੁੁੱਕੇ
ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਗਥਤੀ

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਗਥਤੀ “Off-duty”
ਗਵੁੱਚ ਬਦਲੀ ਈ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਜ ਹਾ, ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਮਾਾਂ ਹੋਏ ਮੀਲ, ੁਜ਼ਰ ਚੁੁੱਕੇ
ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਗਥਤੀ

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਗਥਤੀ “On-duty
not driving” ਗਵੁੱਚ ਬਦਲੀ ਈ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਜ ਹਾ, ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਮਾਾਂ ਹੋਏ ਮੀਲ, ੁਜ਼ਰ ਚੁੁੱਕੇ
ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਗਥਤੀ

SB

OFF

ON

72

ਆਇਕ
ਨ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਕਸਮ

ਲੌ ਗਾੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆੀਂ ਲੋ ਗਾੀਂ ਵਵੱਚ ਵਦਿਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਾਂ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰੁਸਤੀ
ਵਾਲੇ ਗਟਕਾਣੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਗਮਡ੍ੀਏਟ
ਲੌ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਜ ਹਾ, ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ,
ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਮਾਾਂ ਹੋਏ ਮੀਲ, ੁਜ਼ਰ ਚੁਕ
ੁੱ ੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ
ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਗਥਤੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਕਸਮ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜਾਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

I

ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਾਂ ਗਟਕਾਣੇ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ
ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ-ਅੁੱਪ

E

ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਾਂ ਗਟਕਾਣੇ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ
ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇੰਜਣ-ਸ਼ੁੱਟ ਡ੍ਾਊਨ

ਪਰਮਾਗਣਤ ਬਣਾਈ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ELD
ਲਾ -ਇਨ ਜਾਾਂ ਲਾ -ਆਊਟ
ਤੀਗਵਧੀ

L

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਗਟਕਾਣਾ, ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੁੁੱਲ ਮੀਲ, ਇੰਜਣ ਦੇ ਕੁਲ
ੁੱ ਘੰਟੇ ਅਤੇ
ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਗਥਤੀ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਕਸਮ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜਾਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਗਟਕਾਣਾ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੁੁੱਲ ਮੀਲ, ਇੰਜਣ ਦੇ
ਕੁੁੱਲ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਗਥਤੀ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਕਸਮ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜਾਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
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ਆਇਕ
ਨ

SDS

C

ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਕਸਮ

ਖਾਸ ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਸਗਥਤੀ:
ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਜ ਹਾ, ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਮਾਾਂ ਹੋਏ ਮੀਲ, ੁਜ਼ਰ ਚੁੁੱਕੇ
ਡ੍ਰਾਈਵਰ “Authorized Personal
ਾਂ ਾ ਹੈ
ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਗਥਤੀ
Use of CMV” ਦਰਸਾਉਦ
ਾਂ ਾ ਹੈ
ਡ੍ਰਾਈਵਰ ”Yard Moves” ਦਰਸਾਉਦ
PC ਅਤੇ YM ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸੰਕਤ
ੇ
ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਬਾਰੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਾ
ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਗਟਕਾਣਾ, UTC ਤੋਂ ਆਫ਼ਸੈੁੱਟ ਟਾਈਮ
ਜ਼ੋਨ

ਲੌ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਡ੍ੇ ਟਾ
ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਘਟਨਾ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਗਟਕਾਣਾ, ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ, ਡ੍ੇ ਟਾ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਕੋਡ੍ ਅਤੇ ਘਟਨਾ
ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਸਗਥਤੀ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਕਸਮ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਜਾਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ

ਲੌ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਾਂ, ਗਟਕਾਣਾ, ਘਟਨਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ, ਡ੍ੇ ਟਾ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਕੋਡ੍ ਅਤੇ ਘਟਨਾ
ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਸਗਥਤੀ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਕਸਮ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਜਾਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ

DD

M

ਲੌ ਗਾੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆੀਂ ਲੋ ਗਾੀਂ ਵਵੱਚ ਵਦਿਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ELD ਦੀ ਖਰਾਬੀ
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14

DOT ਦੀ ਸੜਕ ਲਾ ੇ ਜਾਾਂਚ

EZ-ELD ਦੀ ਇੁੱਕ-ਕਦਮ ਵਾਲੀ ਗਮਆਰੀ ਪਰਗਕਗਰਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੜਕ ਲਾ ੇ ਜਾਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਗਧਕਾਰਤ
ਸੁਰੁੱਗਖਆ ਅਗਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਭੇਜ ਸਕੋ
ਕਦਮ 1
ਅਗਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਹਾਾਂ ਗਵੁੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੁੱਕ ਕਰੋ:

•

ਮੁੁੱਖ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸੁੱਜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

•

ਖੁੱਬੇ ਹੁੱਥ ਦੇ ਮੈਗਨਊ ਤੋਂ “DOT Inspection” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਜਾਾਂ

•

ਲੌ ਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਗਵੁੱਚ, ਆਇਕਨ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
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ਕਦਮ 2
INSPECTION ON SCREEN, SEND TO EMAIL ਜਾਾਂ SEND TO
WEBSERVICE ਤੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਜਹੜਾ ਗਵਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਸਕਰੀਨ ਉੁੱਤੇ ਜਾਾਂਚ ਜਾਾਂ ਡ੍ੇ ਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਗਕਗਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
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INSPECTION ON SCREEN, 'ਤੇ ਕਗਲੁੱ ਕ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਫੇਰ FMCSA ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ
ਹੈੁੱਡ੍ਰ, HOS ਰਾਗਫਕ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਗਵਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਕਰੇ ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ
ਗਮਆਦ ਅਤੇ ਗਪਛਲੇ 7 ਲ ਾਤਾਰ ਗਦਨਾਾਂ ਗਵੁੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਗਦਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ
ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਪਰੋਫਾਇਲ ਵਾਲੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੁੱਟ
ਬਟਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ੀਆਾਂ
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ਕਦਮ 3
ਜੇ ਅਗਧਕਾਰਤ ਸੁਰਗੁੱ ਖਆ ਅਗਧਕਾਰੀ ਜਾਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਗਹਮ ਵਾਕ ਜਾਾਂ ਕੋਡ੍
ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ELD ਗਰਕਾਰਡ੍ ਗਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਗਟੁੱਪਣੀ ਵੁੱਜੋਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ SEND TO EMAIL ਜਾਾਂ SEND TO WEBSERVICE ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ EZ-ELD ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਊਟ-ਪੁੁੱਟ ਫਾਇਲ ਗਵੁੱਚ ਗਟੁੱਪਣੀ ਦਰਜ
ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਾ।

ਕਦਮ 4
ਫਾਇਲਾਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ SEND 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਕਮਾਾਂਡ੍ EZ-ELD
ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਧਆਨ ਗਦਓ ਗਕ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਐਪ ਉੁੱਤੇ SEND ਨੂੰ ਦਬਾਉਦੇ
ਾਂ ਡ੍ੇ ਟਾ FMCSA ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਬੈਕ ਆਗਫ਼ਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ EZ-ELD ਬੈਕ ਆਗਫ਼ਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ‘Data Transfer’ ਸਫੇ ਗਵੁੱਚ ਈਮੇਲ ਪਤੇ
ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡ੍ੇ ਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ
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15 ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਡ੍ਾਇ ਨੋਗਸਜ਼
ਤਰੱਟੀ ਕੋਿ

ਤਰੱਟੀ

ਕਾਰਵਾਈ(ਆੀਂ)

P

ਪਾਵਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ
ਸਬੰਧੀ ਖਰਾਬੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਕ
ੁੱ ਕਰੋ ਗਕ ਸਟੋਨਗਰੁੱਜ EZ-ELD®
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD®
ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

E

ਇੰਜਣ ਸਮਕਾਲੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਸਬੰਧੀ ਖਰਾਬੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਕ
ੁੱ ਕਰੋ ਗਕ ਸਟੋਨਗਰੁੱਜ EZ-ELD®
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਾਂ ੀ ਹੈ
LED ਲਾਈਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ
ਕੋਈ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਡ੍ੇ ਟਾ ਬੁੱਸ ਨਹੀ ਾਂ
- ਟਰੁੱਕ ਗਵੁੱਚ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਗਫਜ਼ੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਗਕ ਤੁ ਹਾਡ੍ਾ ਵਾਹਨ CAN J1939 ਅਤੇ
ISO15765 (ਘੁੱਟ ਅਤੇ ਵੁੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ) J1587/J1708 ਪਰੋਟੋਕਲ
ੋ ਾਾਂ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਗਨਰਮਾਤਾ (ਉਤਪਾਦਕ) ਨਾਲ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਸਪੋਰਟ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਤਰੱਟੀ ਕੋਿ

ਤਰੱਟੀ

ਕਾਰਵਾਈ(ਆੀਂ)

T

ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ
ਖਰਾਬੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਕ
ੁੱ ਕਰੋ ਗਕ ਸਟੋਨਗਰੁੱਜ EZ-ELD® ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਾਂ ੀ ਹੈ - ਕੋਈ GPS ਗਸ ਨਲ
LED ਲਾਈਟ ਇੁੱਕ ਵਾਰੀ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ
ਨਹੀ ਾਂ
- ਗਕੁੱਟ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਜੋੜੋ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਜ ਹਾ
'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਗਜੁੱਥੇ ਇਹ ਗਦਖਾਈ ਗਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜੁੱਥੇ ਇਸ ਵੁੱਲੋਂ GPS
ਗਸ ਨਲ ਪਕੜਨ ਦੀ ਗਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਧਾਤ
ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਾਵਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਲ ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ
ਜੇ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

L

ਪੁਜੀਸ਼ਗਨੰ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਸਬੰਧੀ ਖਰਾਬੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਕ
ੁੱ ਕਰੋ ਗਕ ਸਟੋਨਗਰੁੱਜ EZ-ELD® ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਾਂ ੀ ਹੈ - ਕੋਈ GPS ਗਸ ਨਲ
LED ਲਾਈਟ ਇੁੱਕ ਵਾਰੀ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ
ਨਹੀ ਾਂ
- ਗਕੁੱਟ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਜੋੜੋ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਜ ਹਾ
'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਗਜੁੱਥੇ ਇਹ ਗਦਖਾਈ ਗਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜੁੱਥੇ ਇਸ ਵੁੱਲੋਂ GPS
ਗਸ ਨਲ ਪਕੜਨ ਦੀ ਗਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਧਾਤ
ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਾਵਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਲ ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ
ਜੇ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਤਰੱਟੀ ਕੋਿ

ਤਰੱਟੀ

ਕਾਰਵਾਈ(ਆੀਂ)

R

ਡ੍ੇ ਟਾ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਖਰਾਬੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

S

ਡ੍ੇ ਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਖਰਾਬੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਗਕ ਤੁ ਹਾਡ੍ਾ ਨੈੁੱਟਵਰਕ ਜਾਾਂ
ਇੰਟਰਨੈੁੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਰਹਾ ਹੈ
ਜੇ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਸਪੋਰਟ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

O

ELD ਵੁੱਲੋਂ ਪਤਾ
ਲ ਾਈਆਾਂ ਹੋਰ
ਖਰਾਬੀਆਾਂ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਤਰੱਟੀ ਕੋਿ
1

2

ਤਰੱਟੀ

ਕਾਰਵਾਈ(ਆੀਂ)

ਪਾਵਰ ਡ੍ੇ ਟਾ
ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਦੀ
ਤਰੁੁੱਟੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਕ
ੁੱ ਕਰੋ ਗਕ ਸਟੋਨਗਰੁੱਜ EZ-ELD®
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ
ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡ੍ੇ ਟਾ
ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਦੀ
ਤਰੁੁੱਟੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਕ
ੁੱ ਕਰੋ ਗਕ ਸਟੋਨਗਰੁੱਜ EZ-ELD®
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD
ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਾਂ ੀ ਹੈ
LED ਲਾਈਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ
ਕੋਈ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਡ੍ੇ ਟਾ ਬੁੱਸ ਨਹੀ ਾਂ
- ਟਰੁੱਕ ਗਵੁੱਚ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਗਫਜ਼ੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਗਕ ਤੁ ਹਾਡ੍ਾ ਵਾਹਨ CAN J1939 ਅਤੇ
ISO15765 (ਘੁੱਟ ਅਤੇ ਵੁੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ) J1587/J1708 ਪਰੋਟੋਕਲ
ੋ ਾਾਂ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਗਨਰਮਾਤਾ (ਉਤਪਾਦਕ) ਨਾਲ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD
ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਤਰੱਟੀ ਕੋਿ
3

ਤਰੱਟੀ

ਕਾਰਵਾਈ(ਆੀਂ)

ਾਂ ਡ੍ੇ ਟਾ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਕ
ਛੁੁੱਟ ਏ ਲੋ ੜੀਦੇ
ੁੱ ਕਰੋ ਗਕ ਸਟੋਨਗਰੁੱਜ EZ-ELD® ਉਪਕਰਨ
ਅੰਸ਼ਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡ੍ੇ ਟਾ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਦੀ
ਾਂ ੀ ਹੈ
LED ਲਾਈਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ
ਤਰੁੁੱਟੀ
ਕੋਈ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਡ੍ੇ ਟਾ ਬੁੱਸ ਨਹੀ ਾਂ
- ਟਰੁੱਕ ਗਵੁੱਚ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਗਫਜ਼ੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਗਕ ਤੁ ਹਾਡ੍ਾ ਵਾਹਨ CAN J1939 ਅਤੇ
ISO15765 (ਘੁੱਟ ਅਤੇ ਵੁੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ) J1587/J1708 ਪਰੋਟੋਕਲ
ੋ ਾਾਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਗਨਰਮਾਤਾ (ਉਤਪਾਦਕ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕਰੋ
ਾਂ ੀ ਹੈ
ELD ਲਾਈਟ ਇੁੱਕ ਵਾਰੀ ਗਝਲਗਮਲਾਉਦ
ਕੋਈ GPS ਗਸ ਨਲ ਨਹੀ ਾਂ
- ਗਕੁੱਟ ਗਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਜੋੜੋ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ
ਜ ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਗਜੁੱਥੇ ਇਹ ਗਦਖਾਈ ਗਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜੁੱਥੇ ਇਸ
ਵੁੱਲੋਂ GPS ਗਸ ਨਲ ਪਕੜਨ ਦੀ ਗਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਗਜਵੇਂ
ਗਕ ਛੁਗਪਆ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ ਆਸਮਾਨ ਗਬਹਤਰ ਢੰ ਨਾਲ
ਗਦਖਾਈ ਗਦੰਦਾ ਹੈ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਧਾਤ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਾਵਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਲ ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ
ਜੇ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਸਪੋਰਟ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਤਰੱਟੀ ਕੋਿ

ਤਰੱਟੀ

ਕਾਰਵਾਈ(ਆੀਂ)

4

ਡ੍ੇ ਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ
ਸਬੰਧੀ ਡ੍ੇ ਟਾ
ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਤਰੁੁੱਟੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਗਕ ਤੁ ਹਾਡ੍ਾ ਨੈੁੱਟਵਰਕ ਜਾਾਂ
ਇੰਟਰਨੈੁੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਰਹਾ ਹੈ ਜੇ
ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਸਪੋਰਟ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

5

ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੇ
ਡ੍ਰਾਈਗਵੰ ਗਰਕਾਰਡ੍
ਸਬੰਧੀ ਡ੍ੇ ਟਾ
ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਤਰੁੁੱਟੀ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਐਪ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਰੋਫਾਇਲ ਗਵੁੱਚ
ਪਰਮਾਣਤ/ਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਹਨ

ELD ਵੁੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ
ਹੋਰ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ
ਤਰੁੁੱਟੀ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

6

ਜੇ ਤਰੁੁੱਟੀ ਬਣੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EZ-ELD
ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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§ 395.34 ELD ਖਰਾਬੀਆਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ੇ ਟਾ ਡ੍ਾਇ ਨੋ ਸਗਟਕ ਘਟਨਾਵਾਾਂ
(a) ELD ਿਰਾਬੀਆੀਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਾਰਿਕੀਵਪੂੰਗ ELD ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਗਵੁੱਚ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅੁੱ ੇ ਗਦੁੱਤੀਆਾਂ ੁੱਲਾਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ:
(1) ELD ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ 24 ਘੰਗਟਆਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਗਲਖਤੀ ਨੋਗਟਸ
ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰੋ;
(2) ਮੌਜੂਦਾ 24-ਘੰਗਟਆਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਅਤੇ ਗਪਛਲੇ ਲ ਾਤਾਰ 7 ਗਦਨਾਾਂ ਲਈ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ
ਉਸਾਰੋ, ਅਤੇ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਾਰ ਫ-ਗ ਡ੍
ਰ ਕਾ ਜ਼ੀ ਲੌ ਾਾਂ ਉੁੱਤੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰੋ ਜੋ § 395.8 ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਗਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪਗਹਲਾਾਂ ਹੀ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਾਂ ਲਏ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਜਾਾਂ ELD ਤੋਂ
ਗਰਕਾਰਡ੍ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਦ
ੰ ;ੇ ਅਤੇ
(3) § 395.8 ਮੁਤਾਬਕ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰ ਨਾਲ ਗਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਗਕ
ELD ਦੀ ਸਰਗਵਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੁੱਪ-ਭਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਗਵੁੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਗਲਆਇਆ ਜਾਾਂਦਾ
(b) ਿਰਾਬੀਆੀਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾੀਂਚ-ਪੜਤਾਲਾੀਂ ਜਦੋਂ ELD ਖਰਾਬੀ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਗਟਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਅਗਧਕਾਰਤ ਸੁਰਗੁੱ ਖਆ ਅਗਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ
ਢੰ ਨਾਲ ਰੁੱਖੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਗਡ੍ਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਮੁਹਈ
ੁੱ ਆ ਕਰਵਾਏ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਇਸ ਭਾ ਦੇ ਪੈਰਹਾ ਰਾਫ
(a)(2) ਅਤੇ (3) ਗਵੁੱਚ ਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕੀਤਾ ਗ ਆ ਸੀ
(c) ELD ਿੇਟਾ ਿਾਇਗਨੋਸਵਟਕ ਘਟਨਾਵਾੀਂ ਦੌਰਾਨ ਿਰਾਈਵਰ ਦੀਆੀਂ ਲੋ ੜਾੀਂ ਜੇ ਇੁੱਕ ELD ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕਤ
ੇ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਡ੍ੇ ਟਾ ਦੀ ਬੇਮਲ
ੇ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡ੍ੇ ਟਾ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਘਟਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਡ੍ੇ ਟਾ ਦੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਨਗਜੁੱਠਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ELD ਪਰਦਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਗਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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(d) ਮਰੂੰਮਤ, ਬਦਲੀ ਜਾੀਂ ਸਰਵਵਸ ਲਈ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆੀਂ ਲੋ ੜਾੀਂ
(1) ਜੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ELD ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਗਵੁੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੁੱ ਦਾ ਹੈ,
ਤਾਾਂ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੁੱ ਣ ਜਾਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵੁੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ
ਨੋਟੀਗਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਗਹਲਾਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ 8 ਗਦਨਾਾਂ ਅੰਦਰ ELD ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ
(2) ਇੁੱਕ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ELDs ਦੀ ਮੁਰਮ
ੰ ਤ, ਬਦਲੀ ਜਾਾਂ ਸਰਗਵਸ ਲਈ ਪਰਵਾਨਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਗਵੁੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ
ਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਇਸ ਭਾ ਦੇ ਪੈਰਹਾ ਰਾਫ (a)(1) ਤਗਹਤ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵੁੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ
ਸੂਗਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 5 ਗਦਨਾਾਂ ਅੰਦਰ, ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ FMCSA ਗਡ੍ਵੀਜ਼ਨ
ਐਡ੍ਗਮਗਨਸਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਗਚਤ ਕਰੇ ਾ ਇਸ ਭਾ ਤਗਹਤ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵੁੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਗਲਖੀਆਾਂ ੁੱਲਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਾਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ:
(i) ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਰਤੀਗਨਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ;

(ii) ਹਰੇਕ ELD ਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਮਾਡ੍ਲ, ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ;
(iii) ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ELD ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਜ ਹਾ; ਅਤੇ
(iv) ELD ਯੂਗਨਟਾਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਮ
ੰ ਤ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ, ਜਾਾਂ ਸਰਗਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ
ਕੈਰੀਅਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਈਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੁੱਕ ਸੰਖਪ
ੇ ਗਬਆਨ, ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ ਇਹ ੁੱਲ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਗਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾ ਗਵੁੱਚ ਮੁਹਈ
ੁੱ ਆ ਕੀਤੇ 8 ਗਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਗਕਉ ਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
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(3) ਜੇ FMCSA ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵੁੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ELD ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੁਰੰਮਤ, ਬਦਲੀ ਜਾਾਂ ਸਰਗਵਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਾਂ, FMCSA ਵਧੀਕ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਗ ਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
(4) FMCSA ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਨਰਧਾਰਣ ਦਾ ਗਲਖਤੀ ਨੋਗਟਸ ਮੁਹਈ
ੁੱ ਆ ਕਰੇ ਾ ਗਨਰਧਾਰਣ ਗਵੁੱਚ ਕੋਈ
ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਗਜਸ ਨੂੰ FMCSA ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਗਨਰਧਾਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅੰਗਤਮ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੇ ਾ

(5) ਗਕਸੇ ਅਗਜਹੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁਹਈ
ੁੱ ਆ ਕਰ ਗਰਹਾ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਜੋ ਇਸ ਭਾ ਦੇ ਪੈਰਾ (d)(2) ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ § 395.8(a)(1)(i) ਅਤੇ (a)(2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮਗਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ
FMCSA ਇਸ ਭਾ ਤਗਹਤ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਗਨਰਧਾਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ
ਇਸ ਭਾ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹਨ
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DVIR - ਡ੍ਰਾਈਵਰ-ਵਾਹਨ ਜਾਾਂਚ ਗਰਪੋਰਟ

ਕਦਮ 1
ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੁੱਬੇ ਹੁੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਮੈਗਨਊ ਬਟਨ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2
ਮੈਗਨਊ ਤੋਂ DVIR ਚੁਣੋ
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ਕਦਮ 3
ਨਵਾਾਂ DVIR ਜੋੜਨ ਲਈ

ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਟਰੈਕਟਰ / ਟਰੇਲਰ - ਕੋਈ ਨਕਸ ਨਹੀ ੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
A.

“Pre-Trip” ਜਾਾਂ “Post-Trip” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

B.

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਗਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਹਨ ਇਸ ਗਵੁੱਚ ਕੈਰੀਅਰ
ਦਾ ਨਾਮ, ਗਟਕਾਣਾ, ਓਡ੍ੋਮੀਟਰ, ਟਰੁੱਕ ਨੰਬਰ ਆਗਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ

C.

ਟਰੈਕਟਰ ਉੁੱਤੇ “no defects” ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ

D.

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਟਰੇਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

E.

ਟਰੇਲਰ ਉੁੱਤੇ “no defects” ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ

F.

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ SUBMIT 'ਤੇ ਟੈਪ
ਕਰੋ
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ਟਰੈਕਟਰ / ਟਰੇਲਰ - ਨਕਸ ਸਵਹਤ
A.

“Pre-Trip” ਜਾਾਂ “Post-Trip” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

B.

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਗਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਹਨ ਇਸ ਗਵੁੱਚ ਕੈਰੀਅਰ
ਦਾ ਨਾਮ, ਗਟਕਾਣਾ, ਓਡ੍ੋਮੀਟਰ, ਟਰੁੱਕ ਨੰਬਰ ਆਗਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ

C.

ਨੁ ਕਸਦਾਰ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ “Remarks” ਗਵੁੱਚ
ਗਵਸਥਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ

D.

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਟਰੇਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਨੁ ਕਸਦਾਰ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਚੈਕ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਟਰੇਲਰ 'ਤੇ “Remarks” ਗਵੁੱਚ ਗਵਸਥਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ

E.

“Above defects need to be corrected for safe operation
of the vehicle (ਉਪਰੋਕਤ ਨੁ ਕਸਾਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ)” ਚੁਣੋ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ DVIR ਦੀ
ਸਮੀਗਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀ ਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

F.

ਮਕੈਗਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਟੁੱਪਣੀ ਕਰੋ ਗਕ ਕੀ ਇੁੱਕ
ਮਕੈਗਨਕ ਨੇ ਨੁ ਕਸ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮਕੈਗਨਕ ਵੀ ਐਾਂਟਰੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

G.

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ SUBMIT 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

H.

ਜਾਾਂਚ ਹੁਣ DVIR ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਗਦਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਦਮ 4
ਇਹ ਪਤਾ ਲ ਾਓ ਗਕ ਜਾਾਂਚ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਗਲਆ ਗ ਆ ਹੈ

90

17

ਇੰਜਣ

ਜ
ੇ ਡ੍ੈ ਸ਼ਬੋਰਡ੍

ਕਦਮ 1
ਟਰੁੱਕ ਤੋਂ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ EZ-ELD ੇਜ ਡ੍ੈਸ਼ਬੋਰਡ੍
ਤੁੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਉ ਾਂ ਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਜੇ ਜਾਾਂ ਖੁੱਬੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ,
ਜਾਾਂ ENGINE GAUGES 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਸਕਰੀਨ ਗਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ੀ ਜੇ ਉਪਕਰਨ
ਨੂੰ ਡ੍ਾਇ ਨੋਸਗਟਕ ਡ੍ੇ ਟਾ ਬੁੱਸ (CAN) ਨਾਲ ਜੋਗੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
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ਮੇਨੂ ਸੈਗਟੰ ਾਾਂ

ਕਦਮ 1
ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੈਗਨਊ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
ਕਦਮ 2

ਖੁੱਬ-ੇ ਹੁੱਥ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨਊ ਗਵੁੱਚ Settings 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3
ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਗਵਆਉਣ ਲਈ “My Profile” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਟੇਟ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ, ਦਸਤਖ਼ਤ,
ਆਗਦ
ਕਦਮ 4
ਅੰਗਤਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੜਹਨ ਲਈ “Licence
Agreement” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
ਕਦਮ 5
ਐਪ ਸੰਸਕਰਨ ਅਤੇ FCC ID, IC ID ਵਰ ੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਲ ਾਉਣ ਲਈ “About” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
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ਚੈਟ ਕਰਨੀ/ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ

ਕਦਮ 1
ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਖੁੱਬੇ ਹੁੱਥ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨਊ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
ਅਤੇ “Messaging” ਚੁਣੋ।

ਕਦਮ 2
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਜਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੁਣੋ।

ਕਦਮ 3
ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ
“Send Message” ਗਲਗਖਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ SEND 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
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20 IFTA (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਫਊਲ ਟੈਕਸ ਐ ਰੀਮੈਂਟ)/
IRP (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਗਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ)*
ਾਂ ਾ ਹੈ
IFTA ਅਤੇ IRP ਗਰਪੋਰਗਟੰ ਨੂੰ EZ-ELD ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਦ
ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕਾਰਡ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਈਧਨ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ EZ-ELD ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੀਲ-ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ
ਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਦੀਆਾਂ ਗਰਪੋਰਟਾਾਂ ਗਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਰਤੀ ਵਾਹਨ ਈਧਨ
ਇਲਾਵਾ IFTA 101 ਅਤੇ IFTA 100 ਗਰਪੋਰਟਾਾਂ ਵੀ ਗਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
20.1 ਨਵੇਂ ਈਧਨ
ਕਦਮ 1
ਮੁੁੱਖ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਮੈਗਨਊ ਬਟਨ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
“Fuel” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

* ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਗਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (IRP) ਇੁੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਾਂ ਅਤੇ
ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੇ ਸੂ ਗਬਆਾਂ ਦਰਗਮਆਨ ਰਗਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ
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ਕਦਮ 3
ਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਵੀ ਾਂ ਈਧਨ

ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ 4
ਾਂ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ
ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜੀਦੇ










ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਸਮਾਾਂ
ਾਂ ਦੀ ਗਕਸਮ ਚੁਣੋ (ਗਧਆਨ ਗਦਓ: ਗਵਕਲਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
ਈਧਨ
'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਬੈਕਆਗਫ਼ਸ ਗਵੁੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਏ ਹੋਣ)
ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਖਰੀਦੇ ਏ ਈਧਨ
ਵਾਗਲਊਮ ਯੂ ਗਨਟ ( ੈਲਨ ਜਾਾਂ ਗਲਟਰ)
ਅਗਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਚੁਣੋ
ਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਈਧਨ
ਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ
ਈਧਨ
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ਕਦਮ 5
ਖਰਚ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਗਚੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ

ਕਦਮ 6
ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਖੁੱਚੋ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ

ਲ
ੈ ਰੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਚੁੱਤਰ ਚੁਣੋ
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ਕਦਮ 7
“SAVE” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
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ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਗਕਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
20.2 ਈਧਨ
ਕਦਮ 1
ਮੁੁੱਖ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਮੈਗਨਊ ਬਟਨ ਉੁੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
“Fuel” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
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ਕਦਮ 3
ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਪ ਕਰੋ
ਸੂਚੀ ਗਵੁੱਚ ਈਧਨ

ਕਦਮ 4
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲ ਾਓ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ INACTIVATE 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਾਂ ਦੀ ਨਵੀ ਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਰਗਕਗਰਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰੋ
ਈਧਨ
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ਕਦਮ 5
ਾਂ ਦੀ ਮੁੁੱਖ ਸਕਰੀਨ ਗਵੁੱਚ ਆਇਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਈਧਨ
ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਈਧਨ
ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਲਾ -ਆਊਟ ਗਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਦਮ 1
EZ-ELD ਐਪ ਤੋਂ ਲਾ -ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ
ਗਡ੍ਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਬੇ ਹੁੱਥ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨਊ ਚੁਣੋ

ਕਦਮ 2
Logout 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇ ਾ ਅਤੇ
ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ/ਟੈਬਲੇ ਟ ਅਤੇ EZ-ELD ਉਪਕਰਨ ਦਰਗਮਆਨ ਬਲੂ ਟੁੁੱਥ
ਗਲੰ ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਡ੍ਸਕਨੈਕਟ ਕਰੇ ਾ

101

22 ਵਾਰੰਟੀ
ਸਟੋਨਗਰਜ EZ-ELD® ਨੂੰ ਸਾਡ੍ੇ ਪਰਕਾਗਸ਼ਤ ਵੇਰਗਵਆਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਭੌਗਤਕ
ਨੁ ਕਸਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਹੀਗਨਆਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ੍ੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਰਫੰਡ੍ਾਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਗਵਆਾਂ ਲਈ
www.EZ-ELD.com ਗਵਖੇ ਸਾਡ੍ੇ ਗਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇਖੋ
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ਸਟੋਨਗਰਜ EZ-ELD® ਬਾਰੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਪੁੁੱਛਗ ੁੱਛ ਲਈ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇੁੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਟੈਲੀਫੋਨ: +1 (833) 994-3953
ਈਮੇਲ: ELDsupport@stoneridge.com
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