
Tacho2Safe
Uživatelská příručka



1 Přehled
Tacho2Safe je kompaktní zařízení určené pro stahování dat z karet 

řidičů a digitálních tachografů. Je kompatibilní se všemy digitálními 
tachografy na trhu a dosahuje vysokých rychlostí stažení dat a to buď přes 
zabudovanou čtečku karet nebo přímo z tachografu pomocí dodávaného 
kabelu.

Funkce:
• kompatibilní se všemi digitálními a inteligentními tachografy
• integrovaná nabíječka NiMH baterií přes USB konektor
• až 500 stažení karet s jednou AA baterií
• interní úložiště pro až 3000 stažení dat z karet řidičů
• užitečné upozornění na stažení karty řidiče nebo dat z tachografu
• přehledný OLED displej čitelný i za jasného dne 
• data lze vyhodnotit v programech jiných výrobců 

2 Popis zařízení
displej

konektor pro stahování 
dat z tachografu  -

kabel pro stahování 
dat z tachografu

slot pro karty

- konektor USB 

ovládací tlačítka
kabel USB



3 Funkce zařízení

3.1 Hlavní funkce
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20-30 vteřin 

0 

Během stahování karty se zařízení napájí přes vloženou 
baterii - není nutné připojovat žádné kabely. 

Pro stažení karty řidiče přes zařízení Tacho2Safe je potřeba jí do čtečky 
vložit způsobem znázorněným na obrázku 1 (čipem dolů, fotkou čelem k 
vám).

Po chvíli se automaticky zahájí stahování dat. Na displeji zařízení se objeví 
velký indikátor průběhu stahování. Stažení trvá přiblížně 30 vteřin (v závislosti 
na typu karty, počtu zaznamenaných dních a datu posledního stažení).

Lze najednou stáhnout více karet zároveň. Každé stažení se uloží do 
samostatného souboru na integrované úložiště zařízení, ze kterého je možné 
tyto soubory převést do počítače a vyhodnotit je v programu TachoSafe lite 
nebo obdobném softwaru. 

Stažení karty lze provést i během připojení zařízení přes USB k počítači. 
Po vložení karty do integrované čtečky zařízení musíte stisknout příslušené 
tlačítko pro zahájení stahování. Po úspěšném stažení odpojte a opětovně 
připojte USB kabel ke čtečce aby mohlo dojít ke zpracování stažených dat. 

Důležité:

3. 1. 1 Stažení dat z karty řidiče



3. 1. 2 Stažení dat z tachografu
Před zahájením stahování je nutné nejprve vložit do tachografu kartu 

podniku (žlutá) nebo kartu dílny (červená, pouze pracovníci AMS). Po 
vložení karty dílny je nutné ještě v tachografu zadat příslušný PIN.

Stahování můžete zahájit v okamžiku úplného načtení karty 
tachografem.
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     Po připojení dedikovaného kabeku pro stahování dat k zařízení se po 
chvíli automaticky spustí proces stahování dat. Na displeji zařízení se 
objeví velký indikátor průběhu stahování.

     Po stažení krátkého přehledu se na displeji zařízení zobrazí obrázkové 
menu. Stisknutím tlačítek F1, F2, F3 nebo F4 můžete vybrat metodu 
stažení dat.

F1 Režim stahování nastavený přes PC/zařízení (viz kapitola 4.1)
F2 Výběr určitého úseku dat přes zařízení
F3 Stažení celé paměti tachografu
F4 Stažení karty vložené v tachografu (tato funkce je dostupná pouze 
pokud je v tachografu vložena karta řidiče nebo dílny)
     Po stisknutí tlačítka F1, F3 nebo F4 se zahájí stahování dat. V případě 
nestisknutí žádného tlačítka po dobu 10 vteřin je automaticky zahájeno 
stahování od posledního stažení (F1). 
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Stisknutím tlačítka F2 můžete vybrat, která data budou stažena. 
Ovládací tlačítka mohou mít v tomto případě přidruženou jinou funkci, 
která je vždy popsána ve spodní části displeje zařízení. 

Postup výběru je popsán níže.
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Po dokončení nastavení se na displeji zařízení zobrazí stahované 

období a následně zahájí proces stahování. Na displeji zařízení se 
objeví velký indikátor průběhu stahování.

Čas stahování se liší dle vybraných doplňkových dat, zvoleného 
rozsahu, počtu záznamů v tachografu a na typu tachografu. Může se 
pohybovat řádově od několika minut až několik hodin.

Důležité! Data z tachografu lze stáhnout pouze pokud je v tachografu 
vložena platná karta podniku nebo dílny.

3. 1. 3 Režim připojení k USB
Zařízení Tacho2Safe lze připojit jako standardní velkokapacitní 

paměťové zařízení do počítače přes dodávaný USB kabel. Díky tomu 
můžete spravovat stažená data, zálohovat je, vyhodnocovat v programu 
TachoSafe lite nebo provádět nastavení zařízení. 

Data stažená z tachografů a karet jsou uložena na interním úložišti 
zařízení. Každé stažení je uloženo jako samostatný soubor. Zařízení 
podporuje všechy typy souborů akceptované v Evropě.



3.2 Vedlejší funkce

3.2. 1 USB NiMH nabíječka baterií 
Zařízení Tacho2Safe bylo navrženo tak, aby fungovalo na napájení z 

běžně dostupných AA baterií a NiMH akumulátorů typu AA. Za účelem 
zjednodušení použití byla do zařízení implementována nabíječka pro NiMH 
akumulátory.

Dobíjecí funkce se zahájí pouze se souhlasem uživatele a pouze pokud 
byla zjištěna nízka kapacita baterie během zapnutí po připojení zařízení k 
PC přes konektor USB.

Charge battery? 
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Stisknutím tlačítka F4 zařízení začne dobíjet vložený NiMH akumulátor. 
Stiksnutím tlačítka F1 nebude nabíjení aktivováno a zařízení se připojí k PC 
pouze jako běžné velkokapacitní zařízení.

Význam symbolů indikující stav baterie: 

o::::::J Různý stav naplnění baterie indikuje stav jejího nabití. 

I-• Plná blikající baterie indikuje dokončený proces nabíjení. 

Ii[) Blikající "napůl" nabitá baterie indikuje špatný typ baterie v zařízení 

Důležité!
Nabíjete pouze akumulátory typu NiMH. Ostatní typy nejsou podporované. 
Během dobíjení baterie přes USB je proces přenosu dat z/do PC 
zpomalený.



3. 2. 2    Upozornění na stažení dat
Zařízení automaticky upozorní uživatele na nutnout opětovného

stažení dat z karty řidiče/tachografu. Tato funkce je aktivována po 
stažení dat z karty/tachografu nebo po připojení zařízení k USB.

Download expired! 
>< -

1 Driver Name 1 
>< - -

2 Reg number 
>< - -

Po stisknutí tlačítka F1 se hlášení ignoruje. Stiskem tlačítka F4 zobrazíte 
seznam prošlých stažení. Stisknutím tlačítka FJ zobrazíte seznam všech 
prošlých stažení dat z karet/tachografů. Pro odchod ze seznamu stiskněte 
tlačítko F4. 

Delete entry? 
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Stiskem tlačítka F1 na záznamu řidiče nebo vozidlo bude jeho záznam 
ze zařízení vymazán. 

Důležité! Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout v menu zařízení.

3. 2. 3 Varování karty
Zařízení automaticky upozorní uživatele na status stahované karty.

Funkce se aktivuje po stažení příslušné karty. 

     Pokud je datum platnosti karty kratší než 90 dní nebo již je neplatná, je 
na tuto skutečnost uživatel upozorněn na displeji zařízení.

Download completed. Download completed. 
Card expires soon! Card is expired! 

Důležité! Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout v menu zařízení.

3. 2. 4 Seznam stažených dat
Uvnitř složky LOG v zařízení se vytvoří soubor "LIST.TXT", který

obsahuje seznam stažených karet a tachografů společně s datem stažení 
a datem příštího plánovaného stažení (90 dní pro tachograf a 28 dní pro 
kartu řidiče). Tento seznam si lze kdykoli otevřit po připojení zařízení k 
počítači.



4 Nastavení zařízení
    Aby bylo možné vstoupit do nastavení zařízení, je 
nejdříve nutné vložit kartu do čtečky obráceně (čipem 
nahoru, viz obrázek vpravo).

    Stisknutím tlačítka F1, F2, F3 nebo F4 můžete měnit 
tato nastavení: Stažení tachografu (F1), Datum a čas 
(F2), Nastavení zařízení (F3) a Jazyk (F4).
 
    Ovládací tlačítka mohou mít v tomto případě přidruženou 
jinou funkci, která je vždy popsána ve spodní části displeje 
zařízení.  
4.1 F1 - Stažení tachografu

Zde můžete měnit doplňující stahovaná data z tachografu a časové 
období pro stahování. Po připojení zařízení k tachografu se po stisknutí 
tlačítka F1 stáhnout data dle zvoleného nastavení (viz kapitola 3.2.1).
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4.2      F2 - Datum a čas 
Stisknutím tohoto tlačítka provedete nastavení data a času zařízení.

2013/01/01 13:00 
- - + v" 

Save? 
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4.3 F3 - Nastavení zařízení
Zde mohou být měněny různé funkce a možnosti zařízení. 
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4.4 F4 - Jazyk
Zde je možné změnit předvolený jazyk zařízení. Na výběr je mnoho 

jazyků včetně češtiny. Tlačítky F2 a F3 lze prohlížet v seznamu jazyků. 
Seznam jazyků je uložen ve velkokapacitní paměti zařízení. Další jazyky 
jsou k dispozici na vyžádání.

Formát souborů karty řidiče a tachografu, do kterého jsou stahovaná 
data ukládána, je vybrán automaticky dle zvoleného jazyku. Vybraný formát 
lze posléze měnit v Nastavení zařízení (F3). 

English 
>< -- ""' 

Deutsch 
>< -- ../ 

Save? 
>< ........ 



5    Řešení problémů
Závada Příčina Řešení

Chyba systému
souborů

Chyba systému
souborů

1. zkontrolujte integritu 
systémových souborů (kapitola 5.1)
2. Zformátujte zařízení formátem 
FAT nebo FAT16 (kapitola 5.2) 

Nízký stav nabití 
baterie

1. Vyměňte nebo dobijte 
baterii v zařízení

Chyba vnitřní 
paměti zařízení

1. Vraťte zařízení prodejci/
distributorovi

Nelze stáhnout 
kartu řidiče

Karta nebyla 
správně vložena

1. Zkontrolujte správné vložení 
karty do čtečky (kapitola 3.1.1)
2. Zkontrolujte funkčnost karty 
(tachograf nebo jiné zařízení) 

Nízký stav baterie 1. Vyměňte baterii

Chyba integrované 
čtečky karet

1. Vraťte zařízení prodejci/
distributorovi

Karta podniku/
dílny není vložena 
do tachografu

1. Zkontrolujte správnost vložení 
karty podniku/dílny do tachografu
2. Zkontrolujte platnost karty 
podniku/dílny
3. Zkontrolujte funkčnost karty 
(tachograf nebo jiné zařízení) 

Kabel nebyl 
správně zastrčený 
v zařízení/
tachografu

1. Odpojte a znovu připojte kabel
2. Zkontrolujte integritu kabelu
3. Zkontrolujte integritu servisního 
rozhraní tachografu 

Kabel je 
poškozený

1. Zkontrolujte integritu kabelu
2. Vyzkoušejte jiný kabel
3. Vyměňte kabel pro stahování 

Vnitřní závada 1. Vraťte zařízení prodejci/
distributorovi

Nelze stáhnout 
data z tachografu



Závada Příčina Řešení

Počitač 
nerozezná 
zařízení

Chyba systému 
souborů

USB kabel není 
správně připojen

1. Odpojte a znovu zapojte USB 
kabel

Poškozený kabel 1. Zkuste jiný mini USB kabel

Chyba vnitřní 
paměti zařízení

1. Vraťte zařízení prodejci/
distributorovi

Vnitřní závada 1. Vraťte zařízení prodejci/
distributorovi

5.1 Zkontrolujte disk zařízení v OS Windows
      Použitím integrovaného programu ve Windows pro kontrolu disku lze 
odhalit a opravit většinu problémů s velkokapaticní pamětí zařízení.

1. zkontrolujte integritu 
systémových souborů (kapitola 5.1)
2. Zformátujte zařízení formátem 
FAT nebo FAT16 (kapitola 5.2) 



5.2 Formátování disku v OS Windows
    V nejhorším případě je nutné podstoupit formátování velkokapaticní 
paměti zařízení.

Důležité! Formátováním smažete VEŠKERÁ data na disku. Dbejte tedy 
zvýšené pozornosti při výběru správného disku a před formátováním si 
zálujte všechna důležitá data.




