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1 Úvod 
1.1 Všeobecné informace 
Digitální tachograf EFAS-4.0 (dále jen EFAS) zaznamenává pracovní doby, doby jízdy, doby odpo inku 
a doby pracovní pohotovosti idi e a druhého idi e. EFAS dále automaticky zaznamenává rychlost 
a ujetou vzdálenost vozidla. Protokoly zaznamenané digitálním tachografem slouží jako d kaz pro 
kontrolní orgány (nap . policii). Digitální tachograf EFAS spl uje technické požadavky dle na ízení 
Komise (ES) . 1360/2002 ze 13. ervence 2002, kterým se posedmé p izp sobuje technickému pokroku 
na ízení Komise (ES) . 3821/85  o záznamovém za ízení v silni ní doprav  a je v souladu s na ízením 
Komise (ES) . 1266/2009 ze 16. prosince 2009. 

Tato uživatelská p íru ka je ur ena pro všechny uživatele EFAS ( idi e, dílenské pracovníky, zástupce 
podniku, pracovníky kontroly). Uživatelská p íru ka popisuje ádné používání digitálního tachografu 
EFAS v souladu s p edpisy. Pe liv  si p e t te odpovídající body a seznamte se s provozem digitálního 
tachografu EFAS. 

1.2 Právní požadavky 
Použití analogových tachograf  i digitálních tachograf  se ídí na ízením ES 3821/85, p íloha IB nebo 
na ízením ES 3820/85. Toto na ízení ud luje idi m a majitel m vozidla adu povinností. 

Je zakázáno falzifikovat, deaktivovat i mazat záznamy digitálních tachograf  a karet tachograf . Dále je 
zakázáno falzifikovat vytišt né protokoly. Úpravy digitálního tachografu nebo jeho elektronických signál  
i datového spojení, p edevším jsou-li provedeny s podvodným úmyslem, jsou trestné. 

Jakékoli odpojení baterie vozidla od elektrického systému vozidla bez p edchozího vložení karty dílny 
digitální tachograf zaznamená jako p erušení napájení. Odpojení baterie m že provád t pouze 
autorizovaná dílna a pouze po vložení karty dílny. 

Pravidelnou kontrolu digitálního tachografu EFAS musí provád t autorizovaná dílna nejmén  jednou za 
24 m síc . 
Dopl kové kontroly tachografu EFAS musí být provedeny, jestliže 
 byla na tachografu provedena oprava, 

 se zm nil obvod pneumatik, 

 se zm nil pom r otá ek, 

 bylo zm n no registra ní íslo vozidla, 

 se as UTC (sv tový koordinovaný as) na tachografu EFAS liší od správného asu UTC o více 
než 20 minut. 

Dodržujte prosím pokyny pro použití digitálního tachografu p i p eprav  nebezpe ného zboží. 

Jako idi  musíte zajistit správné používání digitálního tachografu a karty idi e. Jestliže digitální 
tachograf nefunguje správn , musíte podat hlášení o nesprávn  zaznamenaných innostech na 
zvláštním papí e nebo na zadní stran  vytišt ného protokolu. U t chto poznámek musí být uvedeny vaše 
osobní údaje (jméno, íslo karty idi e, podpis). Jestliže jste ztratili svoji kartu idi e, nebo je karta 
poškozena i nefunguje správn , musíte po ukon ení jízdy vyplnit denní hlášení (viz bod 9). Toto hlášení 
musí obsahovat vaše údaje a podpis. Je-li vaše karta idi e poškozena i nefunguje správn , oznamte to 
ihned zodpov dné osob . V p ípad  ztráty své karty idi e vždy neprodlen  informujte zodpov dné 
osoby. 

Jako zástupce podniku sledujte digitální tachograf a kartu tachografu, abyste se ujistili, že funguje 
správn , že autorizovaná dílna zadala do digitálního tachografu údaje o vozidlu a kalibra ní údaje a že 
vaši idi i používají digitální tachograf a karty idi  správným zp sobem. Pou te své idi e, aby 
dodržovali doby jízdy a doby odpo inku. 
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2 Provoz 
2.1 Displej a ovládání 
Digitální tachograf EFAS má následující prvky displeje a ovládání: 

 
 
1 Kryt servisního rozhraní (krytka) 

2 ervené varovné sv tlo ke zobrazení provozního režimu 

Zobrazení Popis 
ervené Varovné sv tlo p i aktivaci bliká (kontrola funk nosti). 

Vypnuto EFAS je p ipraven k provozu. 
Trvale ervené Došlo k chyb  systému. Nechte EFAS zkontrolovat v díln . 
Blikající ervené Varování. P ijm te varování klávesou OK. 
Blikající ervené 2x Zadány nesprávné údaje. Upravte je. 

3 Alfanumerické zobrazení 

4 Klávesa 1 pro idi e ( idi e . 1)
 krátké stisknutí = nastavení innosti, dlouhé stisknutí = vyjmutí karty 

5 Backspace  (posunout zp t a vymazat, zrušit) 

6 Otvor pro tachografovou kartu idi e 

7 Ovládací klávesa  (zp t / p edchozí záznam) 

8 Ovládací klávesa  (vp ed / další záznam) 

9 Klávesa OK (vyvolat nabídku, potvrdit) 

10 Klávesa 2 pro druhého idi e ( idi e . 2)
 krátké stisknutí = nastavení innosti, dlouhé stisknutí = vyjmutí karty 

11 Otvor pro tachografovou kartu druhého idi e (vozidlo provozované v režimu dvou idi ) 

12 Integrovaný modul tiskárny (vložení nové role papíru viz p íru ka „EFAS stru n “) 

2.2 Práce s nabídkami 
1. Stiskn te klávesu OK.

Zobrazí se hlavní nabídka. 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  vyberte požadovanou nabídku. 

3. Stiskn te klávesu OK pro potvrzení výb ru.
Zobrazí se další díl í nabídka. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud se neprovede požadované nastavení. 
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5. Klávesa  se používá k návratu do další vyšší úrovn  nabídky. 

V následujících pokynech jsou použity zkrácené popisy výb ru nabídky pomocí šipek ( ). Šipka, nap . 
 Nastavení, znamená výb r p íslušné nabídky, v tomto p ípad  Nastavení, pomocí ovládacích kláves 

a potvrzení výb ru stisknutím klávesy OK. V bod  4 naleznete p ehled struktury nabídek. 

3 Symboly na displeji a jejich kombinace 
Symbol Popis 

 Pracovní pohotovost, aktuální doba pracovní pohotovosti 

 idi , jízda, režim: PROVOZ, nep etržitá doba jízdy 

 Odpo inek, aktuální doba odpo inku 

 Práce, aktuální pracovní doba 

 P estávka, kumulativní doba p estávek 

? Není známo 

 Podnik, režim: PODNIK 

 Kontrola, režim: KONTROLA 

 Dílna/zkušební stanice, režim: KALIBRACE 

 Výrobce, tachograf není aktivován 

1 Otvor pro kartu idi e 

2 Otvor pro kartu druhého idi e 

 Vložena platná tachografová karta 

 Vložena neplatná tachografová karta, viz poznámka 

 Kartu nelze vysunout, protože je vypnuto zapalování 

 Hodiny 

 Displej 

 Stahování dat do externí pam ti 

 Napájení 

 Tiskárna, výtisk 

 Sníma  

 Rozm r pneumatik 

 Vozidlo, jednotka vozidla (tachograf) 

OUT Digitální tachograf není vyžadován (= MIMO P SOBNOST) 

 P evoz trajektem/vlakem 

! Událost 

 Závada 

 Za átek pracovního dne 

 Konec pracovního dne 

 Místo, místní as pro asové údaje 

M Manuální zadávání inností idi e 

 Zabezpe ení 

> Rychlost 

 Celkem, souhrn 

24h  Denn  
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I Týdn  

II Za dva týdny 

 Od nebo do 

 Aktuální nastavení (nabídka) 

 Zimní/letní as aktivován 

>> Sledování rychlosti 

 Zaregistrovat podnik na digitálním tachografu 

 Zrušit registraci podniku na digitálním tachografu 

--- Žádná karta 

 Platnost karty do 

 Karta idi e 

Karta podniku

Kontrolní karta

Karta dílny 

OUT Za átek doby bez nutnosti digitálního tachografu 

OUT Konec doby bez nutnosti digitálního tachografu 

Další kombinace symbol  lze najít na konci této p íru ky. 

4 Struktura nabídek 
Následující obrázek znázor uje strukturu nabídek tachografu EFAS. 

Které položky nabídek budou dostupné, záleží na režimu tachografu. Režim tachografu se nastavuje p i 
vložení té které karty tachografu. 

íselné poznámky v tomto zobrazení znamenají: 

*1) Dostupné pouze p i vložení karty dílny, v režimu KALIBRACE 

*2)  Dostupné pouze pro aktuáln  nastavený podnik 

*3) Volitelné (záleží na nastavení za ízení) 

*4) Dostupné pouze v režimech PODNIK nebo KALIBRACE 

*5) Pouze p i vložení karty idi e nebo dílny 

*6) Dostupné pouze p i p ipojení vzdáleného za ízení pro stahování dat 

*7) Pouze v režimu PODNIK a pouze v p ípad , že vložená karta podniku náleží podniku, který 
aktivoval poslední zámek podniku 

*8) Dostupné pouze p i vložení karty podniku, dílny nebo kontroly 

*9) Dostupné pouze p i vložení karty dílny 
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5 Provoz tachografu EFAS – idi  a druhý idi  
5.1 Než vyjedete 
Než vyjedete, musíte vložit svou kartu idi e do levého otvoru ( ipem nahoru). Vaše karta se na te. 
Zobrazí se vaše jméno, datum a as, kdy byla karta naposledy vyjmuta. 

Dále se na displeji zobrazí dotaz „Dokon it innosti?“ Pokud chcete innosti dokon it, vyberte pomocí 
ovládacích kláves volbu ANO, stiskn te klávesu OK A postupujte podle pokyn  v bod  5.5. 

Pokud nechcete dokon it innosti, vyberte pomocí ovládacích kláves volbu NE a stiskn te klávesu OK. 

Potom vyberte zemi, kde za íná váš pracovní den. Pomocí ovládacích kláves vyberte kód zem  
a stiskn te klávesu OK. 

Je-li p ítomen druhý idi , musí vložit svou kartu idi e do pravého otvoru a provést stejné kroky. Když 
druhý idi  p evezme ízení, musí se karty vym nit. Karta idi e náležející osob , která ídí vozidlo, musí 
být vždy v levém otvoru. 

5.2 Automatická nastavení 
Digitální tachograf EFAS provádí adu automatických nastavení. 

 P i každém rozjetí vozidla digitální tachograf automaticky p ejde na dobu jízdy u idi e a na pracovní 
dostupnost u druhého idi e. 

 P i každém zastavení vozidla digitální tachograf EFAS automaticky p ejde na pracovní dobu u idi e. 
Ub hne-li mezi zastavením a následným rozjetím vozidla více než 2 minuty, digitální tachograf zruší 
automatickou zm nu z doby jízdy na pracovní dobu. 

 P i každém vypnutí zapalování umí tachograf EFAS automaticky p ejít na naprogramovanou innost 
idi e, viz také bod 6. 

5.3 asová pásma 
Protože se vaše vozidlo m že pohybovat v r zných asových pásmech, jsou všechny protokoly a zadání 
vedeny v ase UTC. as UTC je standardizovaný sv tový as bez ohledu na zimní/letní as. Výtisky 
mohou vycházet z asu UTC nebo z místního asu. Zákonným požadavk m však odpovídají pouze 
protokoly vytišt né s asy UTC. Vzhledem k jednoduchosti se asy asto zadávají podle místního asu. 

Jestliže jste nastavili asové pásmo pro EFAS správn , zobrazuje digitální tachograf místní as na všech 
standardních zobrazeních b hem cesty. To je znázorn no tak zvanou asovou te kou (nap . 17:23 ), 
která se zobrazuje za asovým údajem (naopak, u asu UTC se žádná taková asová te ka 
nezobrazuje). Kdykoli je t eba zadat n jaký asový údaj, ov te si, zda systém požaduje as UTC nebo 
místní as. 

Ve v tšin  zemí st ední Evropy je v zim  as UTC o hodinu pozadu oproti místnímu asu. V zim  musíte 
od místního asu ode íst jednu hodinu, abyste získali as UTC. V lét  musíte od místního asu ode íst 
dv  hodiny, abyste získali as UTC. 

5.4 Nastavení displeje 
Pokud nejsou žádná varování, která by bylo nutno zobrazit, ani nebyla vybrána žádná nabídka, m žete 
pomocí ovládacích kláves  nebo  zobrazit jednu z následujících obrazovek: 

1. Rychlost a m i  ujeté vzdálenosti (výchozí obrazovka) 

2. Aktuální pracovní doby a innosti idi e a druhého idi e 

3. Doby jízdy idi e . 1 

4. Doby jízdy idi e . 2 

5. Rychlost a pomocný m i  ujeté vzdálenosti 

6. as UTC 
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7. Další zobrazení (volitelné) 

B hem jízdy vozidla jsou k dispozici pouze obrazovky . 1, 2 a 5. 

5.4.1 Rychlost a m i  ujeté vzdálenosti 

 
Na prvním ádku se zobrazují tyto informace (zleva doprava): 

 Symbol innosti idi e (v tomto p ípad  jízda). 

 Symbol karty ozna uje, že v otvoru idi e se nachází karta. Pokud není vložena žádná karta, symbol 
karty je skrytý. 

 Aktuální údaj m i e ujeté vzdálenosti 

 Symbol karty ozna uje, že v otvoru druhého idi e se nachází karta. Pokud není vložena žádná karta, 
symbol karty je skrytý. 

 Symbol innosti druhého idi e (v tomto p ípad  pracovní dostupnost). 

Na druhém ádku se zobrazují tyto informace: 

 Aktuální rychlost v km/h (k dispozici volba mil/h) 

 Aktuální místí as (viz bod 5.3) 

 Symbol aktuálního režimu (v tomto p ípad  PROVOZ) 

5.4.2 Aktuální pracovní doby a innosti idi e a druhého idi e 

 
Na prvním ádku se zobrazují tyto informace pro idi e (zleva doprava): 

 íslo otvoru pro kartu idi e 

 Symbol aktuální innosti idi e a aktuální doba innosti (zde: doba jízdy) 

 P erušení doby jízdy (dle na ízení ES . 561/2006) 

Na druhém ádku se zobrazují tyto informace pro druhého idi e: 

 íslo otvoru pro kartu druhého idi e 

 Symbol aktuální innosti druhého idi e a aktuální doba innosti (zde: pracovní dostupnost) 

 Aktuální místní as 

 Symbol aktuálního režimu (v tomto p ípad  PROVOZ) 

5.4.3 Doby jízdy idi e . 1 

 
Na prvním ádku se zobrazují tyto informace (zleva doprava): 

 íslo otvoru pro kartu idi e, zobrazení znamená:
1 = idi  2 = druhý idi  

 Symbol doby jízdy a doba trvání jízdy idi e 

 Celková doba p erušení jízdy (dle na ízení ES . 561/2006) 

Na druhém ádku se zobrazují tyto informace: 

 Celková doba jízdy v aktuální den 

 Celková doba jízdy za poslední dva týdny 
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5.4.4 Doby jízdy idi e . 2 
Informace se zobrazují stejným zp sobem jako u idi e . 1, jak je popsáno v bod  5.4.3. 

5.4.5 Rychlost a pomocný m i  ujeté vzdálenosti 

 
Na prvním ádku se zobrazují tyto informace (zleva doprava): 

 Symbol innosti idi e 

 Symbol karty ozna uje, že v otvoru idi e se nachází karta. Pokud není vložena žádná karta, symbol 
karty je skrytý. 

 Údaje pomocného m i e ujeté vzdálenosti digitálního tachografu EFAS. 

 Symbol karty ozna uje, že v otvoru druhého idi e se nachází karta. Pokud není vložena žádná karta, 
symbol karty je skrytý. 

 Symbol innosti druhého idi e 

Na druhém ádku se zobrazují tyto informace: 

 Aktuální rychlost v km/h (k dispozici volba mil/h) 

 Aktuální místní as 

 Symbol aktuálního režimu 

5.4.6 as UTC 

 
Na prvním ádku se zobrazují tyto informace (zleva doprava): 

 Piktogram asu UTC 

 Datum 

 Pole  ozna uje, že digitální tachograf byl nastaven na zimní/letní as. Není-li pole DST 
zobrazeno, znamená to, že je aktuáln  nastaven standardní as. 

Na druhém ádku se zobrazují tyto informace: 

 Aktuální as UTC 

 Aktuáln  nastavené asové pásmo ( asový rozdíl v i UTC) 

 Symbol aktuálního režimu 

5.5 Ru ní zadávání inností 
Pokud chcete po vložení karty idi e ru n  p idávat innosti, vyberte pomocí 
ovládacích kláves volbu ANO a stiskn te klávesu OK. 

EFAS vás potom provede ru ním zadáváním inností.  Nejprve se zobrazí datum a as (UTC) 
posledního vyjmutí karty a objeví se dotaz „Konec p edchozí pracovní doby?“. 

Jestliže chcete zadat innosti, které probíhaly bezprost edn  po posledním 
vyjmutí karty idi e, vyberte volbu NE. Jestliže chcete zadat innosti, které probíhaly bezprost edn  p ed 
vložením karty, vyberte volbu ANO. 

Následující dialogy umož ují zadávání asových období pro ur ité innosti, vyjma JÍZDY. Dialog kon í 
otázkou „Potvrdit innosti?“. Zde m žete potvrdit zadané innosti (stiskn te klávesu OK) nebo pomocí 
ovládacích kláves vybrat jinou volbu (potvrdit, odstranit, tisknout). 

5.6 Potvrzení událostí i závad 
Když dojde k ur itým událostem i závadám, EFAS zobrazí varování (viz bod 11), p i kterém po dobu 30 
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sekund zní zvukový signál a bliká výstražné sv tlo. Varování se zobrazují, dokud nejsou potvrzeny 
klávesou OK. Pomocí ovládacích kláves  nebo zobrazíte další informace o varování. 

5.7 Nastavení p evozu trajektem/vlakem 
P i p evozu vozidla trajektem nebo vlakem musíte nastavit podmínku „P evoz trajektem/vlakem“. 

1. Stiskn te klávesu OK  Zadání   Za átek. 

2. Stiskn te klávesu OK. 

Podmínka „Ferry/Train Crossing“ (P evoz trajektem/vlakem) se deaktivuje automaticky, jakmile se 
vozidlo za ne op t pohybovat. 

5.8 Digitální tachograf není požadován (OUT) 
P i cestách, na které se nevztahují ustanovení na ízení ES i právních p edpis  týkajících se idi  
z povolání, m žete aktivovat podmínku „Digitální tachograf není požadován“, OUT  
(MIMO P SOBNOST). 

1. Stiskn te klávesu OK  Zadání  OUT Za átek. 

2. Stiskn te klávesu OK. 

 
 

Chcete-li vypnout podmínku „Digitální tachograf není požadován“, OUT (MIMO P SOBNOST), 
postupujte následovn : 

1. Stiskn te klávesu OK  Zadání  OUT Konec. 

2. Stiskn te klávesu OK. 

5.9 Sledování rychlosti, >> Varování 
Krom  sledování maximální povolené rychlosti vozidla, které ukládají zákonné p edpisy, EFAS umož uje 
kontrolu individuáln  nastavitelného omezení rychlosti. Jakmile jsou nastaveny odpovídající parametry 
vozidla, lze toto omezení rychlosti upravit dv ma r znými zp soby. 

Nastavení prost ednictvím nabídky (je-li vozidlo v klidu): 
1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení    >>  Varování 

2. Pomocí ovládacích kláves  nebo  nastavte požadovanou rychlost, 
p i které se spustí vaše osobní varování. 

3. Chcete-li varování p i p ekro ení nastavené rychlosti zrušit, vyberte volbu OFF (VYPNOUT). 

Nastavení b hem jízdy vozidla: 
1. Pomocí ovládacích kláves p ejd te na obrazovku se zobrazením rychlosti. 

2. Stisknutím klávesy OK zapn te sledování rychlosti. 

Chcete-li b hem jízdy vozidla vypnout sledování rychlosti, stiskn te klávesu 
ESC. 

5.10 Vzdálený p enos dat (p i zapojení za ízení) 
Po p ipojení za ízení RDD® (za ízení pro vzdálené stahování dat Remote Data Download) k tachografu 
EFAS jsou dostupné tyto funkce: 

5.10.1 Zahájit p enos dat z karty idi e (vzduchem) 
Zahájení p enosu dat z karty idi e prost ednictvím RDD® je možné pouze v p ípad , že je vozidlo v klidu 
a je zapnuto zapalování. 

Vložte kartu idi e, stiskn te klávesu OK  Dálkový p enos  poli data karty. Pokud jsou 
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vloženy dv  karty ( idi e a druhého idi e), vyberte pomocí ovládacích kláves tu kartu, ze které chcete 
p enášet data. 

Pokud p edchozí požadavek na p enos dat nebyl dosud zahájen, m žete zde tento požadavek zrušit. 

V takovém p ípad  jsou data na tena a uložena v tachografu EFAS až do jejich stažení na server 
podniku. Stažení dat z karty, která jsou uložena v tachografu EFAS, probíhá 
automaticky ve stanovených asech. idi  nemusí provád t žádná další 
nastavení. 

5.10.2 Stahování uložených dat (dat z vozidla) 
Krom  ukládání dat z vaší karty idi e, m žete také stahovat data z pam ti údaj  na server podniku.  
Stahování dat uložených v tachografu EFAS probíhá automaticky. idi  nemusí provád t žádná další 
nastavení. 

5.10.3 Stav vzdáleného p enosu dat 
Chcete-li zjistit stav vzdáleného p enosu dat, stiskn te klávesu OK  Dálkový p enos  Stav. 
Jsou-li vloženy dv  karty ( idi e a druhého idi e), vyberte tu z nich, jejíž stav p enosu dat chcete 
zobrazit. Objeví se jedno z následujících zobrazení: 

Zobrazení Popis 

V sou asné dob  není zahájen žádný p enos dat a žádná data nejsou 
p enášena. P enosové za ízení je p ipraveno k p enosu dat. 

Chyba: Není spojení se za ízením RDD®. 

Server podniku zahájil p enos z pam ti údaj , v sou asné dob  probíhá 
p enos dat. Nyní nelze zahájit stahování dat z karty. 
Ovládací klávesa ( ): 
Zobrazení asu zahájení p enosu dat. 

Stav p enosu dat (otvor te ky karty idi e / otvor . 1) není znám. 

P enos dat z karty idi e (otvor te ky karty idi e / otvor . 1) je zahájen, data 
však nejsou p enesena na server. 
Ovládací klávesa stisknuta jednou: 
Zobrazení asu zahájení p enosu (datum a as). 
Ovládací klávesa stisknuta dvakrát: 
Zobrazení p íjmení držitele karty, který zahájil p enos dat na server.  

P enos dat z karty idi e (otvor te ky karty idi e / otvor . 1) na RDD® je 
aktivní. 
Ovládací klávesa stisknuta jednou: 
Zobrazení asu zahájení (datum a as) p enosu dat. 
Ovládací klávesa stisknuta dvakrát: 
Zobrazení p íjmení držitele karty, který zahájil p enos dat na server. 
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Zobrazení udává, kdy prob hlo poslední stahování dat z karty idi e (otvor 
te ky karty idi e / otvor . 1). (Tato informace se na ítá z karty). 

Ovládací klávesa stisknuta jednou: 
Zobrazení asu stahování dat z karty idi e. 
Ovládací klávesa stisknuta dvakrát: 
Zobrazení p íjmení držitele karty. 

6 Provoz tachografu EFAS – zástupci podniku 
Karta podniku se používá pro stahování i vytišt ní dat, která jsou uložena na digitálním tachografu. 

Krom  toho lze definovat automatické nastavení innosti idi e a druhého idi e po zapnutí/vypnutí 
zapalování. 

Je možné tisknout i stahovat data, která byla uložena v období registrace podniku na digitálním 
tachografu. P i registraci vašeho podniku na digitálním tachografu se aktivuje zámek podniku. Tento 
zámek podniku zabra uje jiným podnik m íst i zobrazovat uložená data vašich idi . 

6.1 Registrace a zrušení registrace podniku 
Jestliže na digitálním tachografu není registrován žádný jiný podnik, bude váš 
podnik zaregistrován automaticky p i vložení vaší karty podniku do digitálního 
tachografu. 

Jestliže váš podnik již byl zaregistrován, zobrazí se následující informace. 

Jestliže je zaregistrován jiný podnik, objeví se následující obrazovka 
Požadovány zámky podnik ?. 

Pokud vyberete volbu ANO, bude registrace jiného podniku zrušena a bude zaregistrován váš podnik. 
Jestliže vyberete volbu NE, budete mít p ístup pouze k dat m, která již byla k vašemu podniku p i azena. 

V p ípad , že zamítnete automatickou registraci po vložení karty podniku, m žete zapnout zámek 
podniku takto: 

OK  Nastavení  Blokace podniku  Zablokování potvr te klávesou OK. 

Pro deaktivaci zámku podniku stiskn te klávesu 

OK  Nastavení  Blokace podniku  Odblokování 

a odem ení potvr te klávesou OK. 

6.2 Automatické nastavení innosti po zapnutí/vypnutí zapalování 
V režimech PODNIK a KALIBRACE lze pomocí funkce „ innost po zapalování“ vybrat innost, která se 
automaticky nastaví pro idi e a/nebo druhého idi e po zapnutí/vypnutí zapalování. 

Tuto funkci lze deaktivovat, tzn. že p i zapnutí/vypnutí zapalování bude zachováno aktuální nastavení 
innosti pro idi e i druhého idi e. 

Stiskn te klávesu OK  Nastavení  innost zapalov. ZAP/VYP 

Zobrazí se aktuální nastavení pro idi e p i innost zapalov. ZAP. Pomocí ovládacích kláves m žete 
nastavení zm nit na jednu z následujících možností: 

 Zachovat innost idi e 

 idi  v dob  odpo inku 

 idi  v pracovní dob  

  idi  v dob  pracovní dostupnosti 

Stisknutím klávesy OK m žete zadat nastavení pro idi e p i innost zapalov. VYP a poté nastavení 
pro druhého idi e. 
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6.3 Stahování uložených dat 
Data, která jsou uložena na digitálním tachografu, lze stahovat pomocí vhodného externího za ízení. 
M žete stahovat pouze data idi  z vašeho podniku. Je však d ležité, aby váš podnik byl na digitálním 
tachografu zaregistrován (viz bod 6.1). 

Postupujte následovn : 

1. Zapn te zapalování. 

2. Vložte kartu podniku do jednoho z otvor  pro karty. Druhý otvor musí z stat prázdný, nebo v n m 
musí být vložena karta idi e. 

3. Otev ete kryt rozhraní na p ední stran  tak, že zasunete nehet do drážky nad krytem, vytáhnete 
sklopnou desku a sklopíte ji dol . 

4. P ipojte externí za ízení k rozhraní. 

5. Za n te stahovat do externího za ízení. 

P i stahování dat z digitálního tachografu na displeji bliká dvojitá šipka. Neodpojujte externí za ízení od 
digitálního tachografu EFAS p ed dokon ením stahování. 

7 Provoz tachografu EFAS – kontrolní orgány 
Po vložení kontrolní karty m žete zobrazovat, tisknout i stahovat veškerá data, která jsou uložena na 
digitálním tachografu EFAS a na kart  idi e bez ohledu na zámky podnik . V takovém p ípad  musí 
druhý otvor bu  z stat prázdný, nebo v n m musí být vložena karta idi e. 

7.1 Zobrazování dat 
1. Stiskn te klávesu OK  Náhled p ed tiskem a potvr te klávesou 

OK. Zobrazí se nabídka pro uložená data. 

2. Vyberte požadovaná data a potvr te klávesou OK. 

3. Pomocí ovládacích kláves  nebo  vyberte požadované datum 
a potvr te klávesou OK. Zobrazí se uložená data. 

4. Po stisknutí klávesy  se zobrazí následující ádek, po stisknutí klávesy  se zobrazí p edchozí 
ádek. 

5. Stisknutím klávesy  zav ete náhled p ed tiskem.
Na displeji se zobrazí dotaz Zahájit výtisk?. 

6. Pomocí ovládacích kláves vyberte požadovanou odpov  a potvr te klávesou OK. 

7.2 Stahování uložených dat 
1. Zapn te zapalování. 

2. Vložte kontrolní kartu do jednoho z otvor  pro karty. Druhý otvor musí bu  z stat prázdný, nebo 
v n m musí být vložena karta idi e. 

3. Otev ete krytku servisního rozhraní na p ední stran  za ízení a k rozhraní p ipojte externí za ízení 
pro stahování. 

4. Za n te stahovat do externího za ízení. 

P i stahování dat z digitálního tachografu bliká na displeji dvojitá šipka. Vložíte-li do otvoru te ky karet 
tachografovou kartu b hem stahování, EFAS na te kartu až po dokon ení stahování. Neodpojujte 
externí za ízení od digitálního tachografu p ed dokon ením stahování. 

8 Provoz tachografu EFAS – dílna 
Vložením karty dílny a zadáním p íslušného kódu PIN p ejde digitální tachograf EFAS do režimu 
KALIBRACE. V tomto bod  je popsáno, jak se zadává PIN, a dále n které aspekty specifické pro režim 
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KALIBRACE. Podrobné informace naleznete v dílenské p íru ce k digitálnímu tachografu EFAS. 

8.1 Zadávání PIN 
Po vložení karty dílny EFAS požádá o zadání p íslušného kódu PIN. PIN sestává ze 4 až 8 znak . Znaky 
mohou být zastoupeny íslicemi, velkými písmeny, malými písmeny i speciálními znaky. EFAS tedy 
rozd luje všechny možné znaky do 4 skupin. 

Výb r každého ze 4 až 8 znak  kódu PIN sestává z následujících krok : 

1. Vyberte skupinu znak
První dostupná skupina se skládá z íslic [1–0]. Pomocí klávesy 2 m žete p ejít k dalším skupinám 
znak  „ABC“, „abc“, „@$#“ a pomocí klávesy 1 se m žete vrátit k p edchozím skupinám znak . 

2. Vyberte znak
Pomocí ovládacích kláves m žete vybrat další nebo p edchozí znak z opakujících se sérií znak . 
Aktuáln  vybraný znak se vždy zobrazuje jako prostý text na prvním ádku. 

3. Uložte znak stisknutím klávesy OK
Uložený znak je zastoupen symbolem * a kurzor se posune na pozici dalšího znaku PIN. 

Pomocí klávesy  se m žete vrátit na pozici p echozího znaku PIN. P íslušný znak se na krátkou dobu 
zobrazí. Znak lze potom zm nit výše uvedeným postupem. Jestliže klávesu  stisknete, když se 
nachází v poloze prvního znaku PIN, zobrazí se dotaz, zda se má vysunout karta. 

Po uložení posledního znaku PIN potvr te celý PIN dalším stisknutím klávesy OK. Data z karty se 
na tou a prob hne kontrola PIN. 

Pokud není potvrzena platnost kódu PIN, zobrazí se po et zbývajících pokus  pro zadání PIN. Poté je 
op t zahájeno zadání PIN. 

8.2 Provedení zkušebního provozu 
Je také možné provést zkušební provoz vozidla s kartou dílny. Karta dílny se musí nacházet v levém 
otvoru pro kartu. P ed zahájením a po ukon ení zkušebního provozu jsou vyžadovány stejné údaje jako 
u karty idi e (viz bod 5). 

8.3 Výstup varování v režimu KALIBRACE 
V režimu KALIBRACE jsou n která varování EFAS potla ena. Tato varování jsou však stru n  
zobrazena na displeji tachografu EFAS: 

Seznam závad (SrvlDs), které se zobrazují, a další informace o p í inách 
a ešeních naleznete v servisní p íru ce tachografu EFAS. 

9 Tisk dat 
Díky vestav né tiskárn  m žete tisknout data, která jsou uložena na tachografu EFAS a na kartách 
tachografu. 

Stiskn te klávesu OK  Výtisk a v další úrovni nabídky vyberte n kterou z t chto možností: 

 Denní hlášení z karty idi e/dílny (uložené na vložené kart ) 

 Denní hlášení z jednotky vozidla (uložené na digitálním tachografu) 

 Události a závady z karty (uložené na vložené kart ) 

 Události a závady z jednotky vozidla (uložené na digitálním tachografu) 

 P ekro ení rychlosti 

 Technické údaje 

 Rychlostní profil 

 Rychlostní profil motoru 
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 Zm ny stavu D1/D2 ( idi  . 1 / idi  . 2) 

Potvr te volbu klávesou OK. Pomocí ovládacích kláves vyberte požadované datum a potvr te klávesou 
OK. Uložená data se vytisknou. Papír odtrhn te v ostrém úhlu sm rem nahoru, pak nebude okraj papíru 
rozt epený. 

Pokud jsou vloženy dv  karty idi e nebo karta idi e a karta dílny, musíte zadat, z které karty se mají 
data vytisknout. 

Pomocí klávesy  m žete tisk kdykoli zrušit. 

Data nelze tisknout b hem jízdy. Všechny probíhající tisky se p i rozjetí vozidla zruší. B hem tisku 
nechte zapalování zapnuté. Výtisk se p i vypnutí zapalování vypne. Je-li zapalování vypnuto na více než 
30 sekund, zruší se tisková úloha. 

Tisk se p eruší, pokud v tiskárn  dojde papír, a zobrazí se tato zpráva: 

Je ozna en konec tisku. Po vložení nové role papíru tisk automaticky pokra uje a je ozna en jako 
pokra ování p erušeného výtisku. Vložení nové role papíru viz p iložená p íru ka „EFAS stru n “. 

10 Všeobecná nastavení 
10.1 Výtisky 
Dle na ízení EU jsou asy uvedené na výtisku a v náhledu p ed tiskem udávány v ase UTC. Pro 
snadn jší kontrolu lze asy na výstupu uvád t v místním ase, a to pomocí nastavení Local Time (Místní 
as). 

1. Stiskn te klávesu OK  Výtisk  Lokální as. 
Zobrazí se aktuální nastavení. 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  vyberte požadované nastavení. Stiskn te klávesu OK. 

10.2 Zobrazení 

10.2.1 Jazyk 
EFAS podporuje adu jazyk . Jazyk, který je použit na displeji digitálního tachografu, závisí na 
tachografové kart  vložené do levého otvoru pro kartu. Jazyk se automaticky nastaví po vložení nebo 
vyjmutí karty. Jazyk však m žete vybrat manuáln . 

1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení  Zobrazení  Jazyk. 
Zobrazí se aktuální jazyk. 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  vyberte požadovaný jazyk. Stiskn te klávesu OK. 

Dialog pro manuální výb r jazyka displeje lze také vyvolat stisknutím klávesy  po dobu alespo  5 
sekund. 

10.2.2 Jas displeje 
Není-li váš tachograf EFAS p ipojen k centrálnímu ovládání jasu pro osv tlení ovládacího panelu vašeho 
vozidla, lze nastavit jas displeje pro den a noc prost ednictvím nabídky. Zobrazení displeje je v denním 
režimu, pokud jsou sv tlomety vozidla vypnuty. Zobrazení displeje je v no ním režimu, pokud jsou 
sv tlomety vozidla zapnuty. 

1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení  Zobrazení  Jas. Zobrazí 
se aktuální nastavení jasu. 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  vyberte požadovaný jas. Stiskn te klávesu OK. 

Denní nastavení:           No ní nastavení:
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10.2.3 Kontrast displeje 
1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení  Zobrazení  Kontrast. 

Zobrazí se aktuální nastavení kontrastu. 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  vyberte požadovaný kontrast. Stiskn te klávesu OK. 

10.2.4 Jas podsvícení klávesnice 
1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení  Zobrazení  Osvet. tlacítek. Zobrazí se aktuální 

nastavení jasu podsvícení klávesnice. 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  vyberte požadovaný jas. Stiskn te 
klávesu OK. 

Denní nastavení:           No ní nastavení:
    

10.2.5 Zobrazení jednotek vzdálenosti a rychlosti 
Tato funkce slouží ke stanovení jednotky, která má být použita pro zobrazování vzdálenosti. M žete 
vybrat bu  kilometry, nebo míle. Jednotka pro zobrazování rychlosti (km/h nebo míle/h) se zm ní 
automaticky. 

1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení  Zobrazení  Jednotka 
dráhy. Zobrazí se aktuální nastavení jednotky vzdálenosti. 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  vyberte požadovanou jednotku. Výb r potvr te klávesou OK. 

10.3 Zvukové signály (tóny) 
Pomocí funkcí z této nabídky m žete zm nit nastavení tónu kláves, tónu oznámení a tónu varování. 

1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení  Tóny  Klinutí. 
Zobrazí se aktuální nastavení tónu kláves. 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  vyberte požadované nastavení. Výb r potvr te klávesou OK. 

Obdobným zp sobem nastavte tón oznámení a tón varování. 

10.4 Datum a as 
Pomocí položek a p íslušných podpoložek v této nabídce m žete upravit as, nastavit asové pásmo, 
aktivovat i deaktivovat automatické p epínání letního/zimního asu, zobrazit sv tový koordinovaný as 
UTC, zm nit formát zobrazení data a asu (12hodinový/24hodinový formát). 

Vzhledem k zákonným omezením lze as zcela zm nit pouze v kalibra ním režimu za použití karty dílny. 
Bez karty dílny lze as upravit pouze o jednu minutu každých sedm dní a datum nelze m nit v bec. 

1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení  Hodiny  Nastavení asu. Jestliže jste as již 
v posledních sedmi dnech upravili, nelze jej dále m nit a zobrazí se vám odpovídající zpráva. 
V opa ném p ípad  se objeví následující obrazovka: 

2. Pomocí ovládacích kláves  a vyberte požadovanou úpravu. 
Stiskn te klávesu OK. Zobrazí se nový, upravený as. 

3. Úpravu potvr te klávesou OK nebo ji zrušte klávesou . 

Chcete-li nastavit další podpoložky nabídky, zvolte p íslušnou podpoložku a postupujte podle výše 
uvedených krok . 

10.5 Zámek podniku 
Tato nabídka slouží ke zobrazování informací o aktuálním zámku podniku. 

1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení  Blokace podniku  Informace. Zobrazí se 
informace o aktuálním zámku podniku. 
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2. Pomocí ovládacích kláves  a p ejd te na požadovaný ádek. 

3. Stisknutím klávesy se vrátíte do nabídky. 

Je-li vložena karta podniku, m žete také aktivovat i deaktivovat zámek podniku (viz bod 6). 

10.6 Automatické nastavení innosti po zapnutí/vypnutí zapalování 
Pokud se digitální tachograf nachází v režimu PODNIK, lze vybrat innost idi e a druhého idi e, která 
se automaticky nastaví po zapnutí/vypnutí zapalování (viz bod 6). 

10.7 Varování týkající se rychlosti, >> Varování 
P i p ekro ení maximální rychlosti (naprogramované dílnou) po dobu 1 minuty a více uloží digitální 
tachograf tuto událost do pam ti údaj  a na kartu idi e v souladu s na ízeními EU. Je-li aktivována 
funkce >> Varování, zobrazí se p edb žné varování p i p ekro ení maximální povolené rychlosti po 
ur itou dobu. 

P i zobrazení p edb žného varování zazní dlouhý tón a zabliká ervené 
výstražné sv tlo. Dobu p edb žného varování lze nastavit, pouze pokud je 
vozidlo v klidu. 

1. Stiskn te klávesu OK  Nastavení    >> Varování. Zobrazí se 
aktuální nastavení. 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  zvolte dobu mezi 5 a 55 sekundami. P i zobrazení varování, že 
je t eba snížit rychlost, z stane po nastavenou dobu toto varování na displeji, poté se zadání uloží 
na digitální tachograf a na kartu idi e. Jestliže nechcete dostávat p edb žná varování, vyberte 
volbu OFF (VYPNUTO). 

3. Stiskn te klávesu OK pro potvrzení svého zadání. 

10.8 Zobrazování informací o kart  
Pomocí této funkce m žete zobrazit typ karet, jejich stav nebo jména držitel  karet, které jsou vloženy do 
otvor  pro karty. Je-li karta poškozena nebo vypršela její platnost, zobrazí se stav karty následovn : 

Symbol Stav karty  
--- Žádná karta v otvoru pro kartu 

Chyba dat na kart  idi e 
Karta idi e – nenastal za átek platnosti nebo platnost vypršela 
Chyba dat na kart  podniku 
Karta podniku – nenastal za átek platnosti nebo platnost vypršela 
Chyba dat na kontrolní kart  
Kontrolní karta – nenastal za átek platnosti nebo platnost vypršela 
Chyba dat na kart  dílny 
Karta dílny – nenastal za átek platnosti nebo platnost vypršela 

10.9 Zobrazování dat za ízení 
Prost ednictvím této nabídky lze zobrazit verzi softwaru, datum výroby a výrobní íslo tachografu EFAS. 

1. Stiskn te klávesu OK  Informace  Info o verzi 

2. Pomocí ovládacích kláves  a  p ejd te k požadované informaci. 

3. Stisknutím klávesy OK nebo se vrátíte do nabídky. 

11 Zprávy a varování 
Digitální tachograf EFAS vydává r zné zprávy a varování. Varování jsou n kdy provázeny zvukovým 
signálem. Zprávy a varování jsou obvykle ve formátu prostého textu v aktuálním jazyce displeje a jejich 
význam je z ejmý. V tomto bod  jsou vysv tleny nejd ležit jší zprávy a varování. 
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Piktogramy událostí vždy mají na za átku symbol „!“ s výjimkou zvláštního piktogramu události týkající se 
rychlosti, který vypadá takto „>>“. Piktogramy závad mají vždy na za átku symbol „ “. 

Zobrazení Popis 

 
 

Digitální tachograf odmítá vysunout kartu. Kartu lze vyjmout, pouze pokud 
vozidlo stojí. 

 
 

15 minut p ed koncem 4,5hodinové doby jízdy. Ud lejte p estávku 
v nejbližších 15 minutách. 

 
 

P ekro ili jste povolenou dobu jízdy 4,5 hodiny. Ud lejte p estávku. 

 
 

Teplota uvnit  tiskárny je p íliš vysoká. Po kejte, až se tiskárna ochladí. 
Pak zkuste tisk znovu. 

 
 

Odebrali jste modul tiskárny z digitálního tachografu. To vede k ukon ení 
tisku. Modul tiskárny odeberte pouze v p ípad , že se na displeji zobrazuje 
zpráva „Paper empty“ (Došel papír). 

 
 

Tisk byl p erušen klávesou  nebo se vozidlo rozjelo v pr b hu tisku (zde: 
denní hlášení z karty). 

 
 

Pro vybraný výtisk nejsou k dispozici žádná data. 

 
 

Tyto dv  vložené tachografové karty nesmí být používány sou asn . 
Vyjm te jednu z karet. 

 
 

Na vložené tachografové kart  je uložen as vyjmutí. Tento as je 
pozd jší, než aktuální as. Jestliže se zobrazila tato zpráva, zkontrolujte 
aktuální as digitálního tachografu. 

 
 

P ekro ili jste maximální povolenou rychlost na dobu delší než 1 minuta. 

 
 

Napájení sníma e pohybu nebo digitálního tachografu bylo p erušeno. 
Nechte sníma  a/nebo tachograf zkontrolovat, jestliže se tato zpráva objeví 
znovu. 

 
 

Došlo k chyb  dat p i p enosu dat ze sníma e pohybu. Nechte digitální 
tachograf a sníma  zkontrolovat, jestliže se tato zpráva objeví znovu. 

 
 

Digitální tachograf zjistil porušení zabezpe ení. Stiskn te jednu 
z ovládacích kláves, zobrazí se další informace. Opište si je. Nechte 
digitální tachograf zkontrolovat v autorizované díln .  

 
 

Tachografovou kartu v levém otvoru nelze správn  p e íst. Nechte svoji 
tachografovou kartu zkontrolovat, jestliže se tato závada vyskytne ast ji. 

 
 

Digitální tachograf zjistil závadu sníma e pohybu. Stiskn te jednu 
z ovládacích kláves, zobrazí se další informace. Opište si je. Nechte 
digitální tachograf zkontrolovat v autorizované díln , jestliže se tato závada 
vyskytne ast ji.  
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Digitální tachograf zjistil vnit ní chybu. Stiskn te jednu z ovládacích kláves, 
zobrazí se další informace. Opište si je. Nechte digitální tachograf 
zkontrolovat v autorizované díln , jestliže se tato závada vyskytne ast ji. 

 
 

Digitální tachograf zjistil závažnou vnit ní chybu. V takovém p ípad  musíte 
vypracovat protokol o svých innostech idi e ru n . Zajist te, aby byl 
digitální tachograf co nejd íve p ezkoušen v autorizované díln . 
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12 D ležité kombinace piktogram  
 

Zobrazení Popis 

 Místo za átku pracovního dne 

 Místo konce pracovního dne 

 as zahájení 

 as ukon ení 

 Tým 

 I Týdenní doba jízdy 

 II Dvoutýdenní doba jízdy 

!  Konflikt karty 

!  asové p ekrytí 

!  Jízda bez p íslušné karty 

!  Karta vložena b hem jízdy 

!  Poslední použití karty nedokon eno 

>> P ekro ení rychlosti 

!  Napájení p erušeno 

!  Chyba dat pohybu 

!  Porušení zabezpe ení 

1 Chyba karty, otvor idi e  

 Chyba zobrazení 

 Chyba stahování 

 Chyba tiskárny 

 Chyba sníma e 

 Vnit ní chyba jednotky vozidla (chyba za ízení tachografu) 

 




