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Innehåll och Produktspecifikation 
 

Följande innehåll finner du i X-Route leveransen: X-Route enhet, USB-kabel, Installationsskiva och 

plastfodral. 

 

 

 

X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation 

 

Dimension 3.8 cm x 3.8 cm x 1.3 cm 

Vikt 37g 

Chip Inbyggd SiRF StarIII lågenergi chip 

Antenn Inbyggd GPS patch antenn 

Batteri Inbyggd 750 mAh Lithium-ion batteri 

LED indikatorer Blå & Röd 

Kall start < 35 sekunder 

Varm start < 35 sekunder 

Anslutningsgränssnitt USB 1.1 för PC anslutning 

Arbetstemperatur  -10 °C till + 50 °C  

Vattenbeständig Ja 

Rörelsedetektor Ja 



Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal 

 
Följande bildserie visar hur du kommer igång med din X-Route elektroniska körjournal samt X-Route 

Manager programmet: 

 

Steg 1: Installera programmet, du hittar 
den senaste versionen här: 

http://www.gotime.se/Om-GoTime-
Uppdateringar/

 

Steg 2: Ladda enheten i 4 
timmar 

 

Steg 3: Slå på X-Route 

 

Steg 4: Placera X-Route så den har fri sikt 
mot himlen för sin första GPS-fix 

 

Steg 5: Placera X-Route där 
du önskar 

 

Steg 6: Koppla till datorn när 
du önskar din körjournal 

 

 

För in Mjukvarunyckel 

 

 

Mjukvarunyckeln hittar du inuti din X-Route förpackning. Under installationen kommer du bli 

ombedd att skriva in den. 

 

http://www.gotime.se/Om-GoTime-Uppdateringar/
http://www.gotime.se/Om-GoTime-Uppdateringar/


Föra över den elektroniska körjournalen till dator 
 

Steg 1 – Koppla X-Route till datorns USB-port efter att du har startat programmet.  

Step 2 – Meny “Fil” -> “Ladda ned från enheten…”, alternativt tryck på den gula pilen längst 

upp till vänster 

X-Route Manager kommer automatiskt känna av USB-porten som används, baud raten och föra 

över körjournalen 

Step 3 – Specificera vem som är föraren samt om det är företag eller privat resor som förs över. 

Vanligtvis förs resor över som företag och i nästa steg väljer man de resor som skall vara privata. 

 

 

 

Klicka på ”Nästa >” för att upprätta en anslutning mot enheten och se de registrerade resorna. 



 

 

En lista med resorna du har gjort kommer upp, välj de resor du vill importera. Redan här kan du 

välja om resan är en Privatresa eller en Företagsresa. Går också att göra i programmet senare. 

Kryssa i ”Rensa GPS enhetens logg efter import” om du önskar radera resorna från enhetens 

minne efter att de har förts över (rekommenderas). 

 



Resorna visas på en karta från Google Maps. 

 

 

Rensa minnet på enheten 
 

I vänstra hörnet av programmet finner du “Fil” -> “Rensa Enhetens Logg” och enhetens logg 

kommer rensas så du har tillräckligt med minne för framtida resor. 



Konfiguration av X-Route 
 

Koppla X-Route till datorn. Klicka på “Fil” -> “Konfigurera Enheten…”  

 

Loggnings intervall: 

Logga din position var () sekund: 

Specificera loggningsintervall. Exempel: Vid 5 sekunder så sparar enheten din 

position var 5e sekunder, ju mer frekvent loggning av positionen desto mer batteri 

drar enheten. 

Skriv över när minnet är fullt:  

När detta alternativ är markerat så kommer X-Route att fortsätta att logga resor 

även när minnet är fullt. De äldsta resorna kommer bli överskrivna av de nya resorna. 

En så kallad cirkulär loggning. 



Rörelsedetektion:  

Med detta alternativ ikryssat så kommer X-Route att sättas igång när du börjar köra 

och stängas av när du stannar. 

Automatiskt PÅ vid laddning: 

Endast manuell PÅ/AV, ej rörelsedetektion. 

 

Smart Log Mode: 

Om du kör i en stad så kan det vara bra att aktivera Smart Log om du inte har en 

frekvent loggnings intervall så du får med alla svängar du tar. Exempel: Du kör i en 

stad och har 20 sekunder loggningsintervall, då du hinner ganska långt på 20 

sekunder i en stad så vet X-Route inte exakt vilken väg du har tagit. Denna 

inställning gör att du kan ändra loggningsintervallen baserat på din hastighet för att 

spara batteri vid körning på motorväg men samtidigt få precision i städer. 

Notering: X-Route loggar bara resor som möter kriterierna för tid, distans och hastighet. 



Det finns två viktiga vyer i programmet: Kart vy samt Körjournal vy. 

Kart Vy - Visar varje resas egenskaper samt visar resan med hjälp av Google Maps. 

 

Kalender: Datumen som är markerade är datum med resor. 

Användare kan välja resor i träd vyn eller använda datumen i kalendern.  

 

Ta bort resa: Klicka på “Ta bort Tripp” för raderas att radera en vald resa. 

Editera resa: Klicka på “Editera resans egenskaper…” så får du upp “Tripp Egenskaper” dialogen 

för användare som vill redigera resans egenskaper. 



Körjournal Vy – Här editeras du resor, ändrar mätarställning samt ställer in milersättning. Du 

kan se alla resor på kalkylbladet samt vilken tidsperiod som skall exporteras. 

 

På den vänstra sidan finner du en förenklad inställning för vilken tidsperiod du vill se. 

  
 



Ovanför kalkylbladet kan du välja vilken specific användares resor som skall visas samt exakta 

datum. 

 

 

Exportera till Excel - Klicka på knappen ”Exportera till Excel” så får du ut körjournalen till 

Excel, Open Office eller Windows Starter beroende på vilket program du har förvalt. Färdigt för 

arkivering! 

  

Såhär ser den exporterade körjournalen ut: 

 

 



 

Ställa in mätarställningen  

För att ställa in mätarställningen så trycker du på Editera lägst ut till höger på den allra första resan 

har gjort.  

Du skriver bilens mätarställning när du började använda X-Route och om du inte har den nedskriven 

så tar du bara den summerade distansen du har kört minus din nuvarande mätarställning så får du 

fram den ursprungliga. 

Skriv in mätarställningen i den blåmarkerade kolumnen och lämna den andra tom, använd punkter 

och inte kommatecken. Tryck sedan på ”OK”. Programmet räknar nu ut din mätarställning. 

OBS! – Om du har flera användare se då till att göra detta för varje enskild förare och inte alla. 

 



Konfigurera X-Route 
 

Loggningsintervall – Här väljer du hur ofta X-Route skall spara din position, ju mer frekvent 

desto mer batteri drar enheten. 

Rörelsedetektion – X-Route sätts på automatiskt när bilen börjar rulla och stänger av sig 

självt när bilen är stilla. 

Smart Log Mode – Om du kör under en viss hastighet så kan du ändra loggnings intervallen. 

 



Alternativ 

Separera resor – Här ställer du in brytpunkten för besök, alltså hur lång tid bilen skall stå stilla 

innan det räknas som en ny resa. 

Sommartid – Denna skall bockas i när det är Sommartid 

 


