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Przeznaczenie: 
 

TachoDrive 2 służy do pobierania danych z systemu 
tachografów cyfrowych oraz z kart kierowców.  
Pamiętaj o zachowaniu kopii bezpieczeństwa tych danych. 
 

Opis urządzenia: (patrz rysunek wyżej) 
 

Przycisk CARD – pobieranie danych z karty kierowcy przez 
tachograf 
Przycisk ALL – pobieranie wszystkich danych tachografu 
Przycisk CNG – pobieranie dach z tachografu według 

ustawionej   wcześniej konfiguracji 
Dioda LED L-1 – status transmisji danych 
Dioda LED L-2 – informacja statusu/błędów 
Złącze kabla A – do tachografu 
Złącze kabla B – do portu USB komputera  

 
Pierwsze uruchomienie: 
 

1. TachoDrive 2 może być zasilany na cztery sposoby: 
- z dwóch akumulatorków R6 AA 1.2V NiMH lub NiCd 

lub dwóch dowolnych baterii R6 AA (paluszki) 
- z PC za pomocą kabla B  
- z tachografu za pomocą kabla A  
- z zasilacza sieciowego 230V (opcja)  

lub z zasilacza samochodowego (opcja)  
 

2. Jeżeli w TD2 znajdują się akumulatory, to połączenie 
urządzenia z komputerem, zasilaczem samochodowym 
lub zasilaczem sieciowym spowoduje ładowanie tych 
akumulatorów, co sygnalizowane jest kolejnym 
zapalaniem się trzech żółtych LED w przyciskach 
funkcyjnych. 

 
3. Podczas ładowania akumulatorów z komputera, możliwe 

jest kopiowanie danych do PC lub pobieranie danych z 
karty kierowcy. 

 
4. Podczas korzystania z zasilacza samochodowego, 

akumulatorów lub bezpośrednio z tachografu, możemy 
pobierać dane z tachografu lub karty.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobieranie danych: 
 

1. Włóż kartę firmową do tachografu. 
 
2. Za pomocą kabla A połącz TachoDrive z tachografem 

cyfrowym. W przyciskach funkcyjnych na klawiaturze 
TachoDrive migają żółte diody – wszystkie jednocześnie 

 
3. Naciśnij jeden z przycisków na klawiaturze. W wybranym 

przycisku żółta dioda LED świeci światłem ciągłym. 
 

 naciśnij przycisk CNG – aby pobrać dane według 
fabrycznie ustawionej konfiguracji: 
o czynności od ostatniego pobrania 
o szczegółowe dane prędkości 
o zdarzenia i usterki 
o informacje ogóle 
o dane techniczne 

 naciśnij przycisk ALL – w celu pobrania wszystkich 
danych z tachografu 

 naciśnij CARD – pobieranie danych z karty kierowcy 
przez tachograf, pod warunkiem, że w tachografie 
oprócz karty firmowej znajduje się również karta 
kierowcy. 

 
4. Aby szybko porać dane z karty kierowcy należy włożyć 

kartę do slotu TachoDrive. Pobieranie rozpocznie się 
automatycznie. Oczywiście TachoDrive musi posiadać 
zasilanie. 

 
5. Pobieranie danych sygnalizowane jest miganiem zielonej 

LED ↔ 
 

6. Zakończenie pobierania sygnalizowane jest zapaleniem 

dwóch LED zielonych  i ↔ 

 

7. Jeżeli pobieranie danych nie zakończy się pomyślnie 
wówczas zamiast zielonych zapalą się LED czerwone, z 

których LED miga informując nas o kodzie błędu, a LED 

↔ świeci światłem ciągłym. 

 
Ważne:   
 

W przypadku wystąpienia problemów z pobraniem danych 
(mimo poprawnego postępowania wg. instrukcji) będziesz 
poproszony o przesłanie do swego DYSTRYBUTORA pliku 
TDSTATUS.LOG (patrz struktura plików w pamięci TD2) i ew. 
pobieranego pliku (o ile ten się zapisał).  

Katalog DOWNOLAD i plik TDSTATUS tworzą się same, po 
pierwszym pobraniu danych. 
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UWAGA:   
 

Nie odłączaj TachoDrive 2 od tachografu 
w trakcie pobierania danych. 

 
Nie wyjmuj karty kierowcy z TachoDrive 2 

w trakcie pobierania danych 
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Konfigurowanie TachoDrive 
 

1. Za pomocą kabla B podłącz TD2 do PC (gniazdo USB).  
2. Uruchom oprogramowanie do obsługi TD2,  „TachoDrive 

Configurator”.  (załączone na dysku TD2).  
3. Skonfiguruj TD2 i zapisz konfigurację. 

 
Struktura plików w pamięci TachoDrive 2: 

 

 
Przenieś dane do PC 

 

Pobrane dane należy zarchiwizować. Możesz to wykonać 
wykorzystując zaawansowane programy z opcją analizy danych 
np. TACHOMATT Yellow , lub wykorzystać darmowy program 
Tachomatt Yellow Light*, którego możesz pobrać za strony 
internetowej www.tachomatt.com/tylight. Program ten należy 
zainstalować na swoim komputerze. 
 

1. Uruchom program „Tachomatt Yellow Light” w PC. 
Domyśle hasło: admin 

2. Z menu "Pomoc" wybierz polecenie "Szybki Start" i 
zapoznaj się z obsługą programu. 

3. Podłącz za pomocą kabla B urządzenie TD2 do PC 
4. Otwórz zakładkę „Wczytaj dane” 
5. Wybierz ikonę „TachoDrive” 
6. Następuje przeniesienie wszystkich nowych plików 

danych z katalogu Download w TD2 do programu 
„Tachomatt Yellow Light”  

 
 

Pamiętaj: 
 

Przedsiębiorca ma obowiązek** pobierać dane co najmniej co: 

 3 miesiące z tachografu 

 28 dni z karty kierowcy 
 
*  Program nie posiada wsparcia technicznego 
** Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju  
 
Skład zestawu: 
 

 TachoDrive 2 

 Kabel A – łączący TachoDrive z tachografem 

 Kabel B – łączący TachoDrive z komputerem 

 Akumulator NiMH 1,2V AA HR6 - dwie sztuki 

 Instrukcja obsługi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ładowanie baterii 
 
Baterie urządzenia można ładować na dwa sposoby: 

 za pomocą zewnętrznej ładowarki do portu miniUSB 
urządzenia, 

 poprzez podłączenie urządzenia do portu USB 
komputera. Jeśli w urządzeniu znajdują się 
akumulatory nastąpi ich automatyczne ładowanie. 

 

UWAGA!  
 

1.  Naładuj akumulatory przed użyciem. 
2.  Wydajność prądowa portu USB niektórych komputerów, nie 

jest w pełni zgodna ze standardem, co może powodować 
problemy z poprawną pracą urządzenia w trybie Pamięci 
masowej. 

 

Rozwiązywanie problemów 
 

 Rozwiązania najczęstszych problemów znajdziesz w 
dziale FAQ na stronie www.tachodrive.pl 

 W bardziej skomplikowanych przypadkach włącz 
Rozszerzony log (zaznacz opcję Generuj Rozszerzony 
plik LOG w oknie konfiguracji klucza). Przy kolejnym 
pobraniu, log zapisze się w pamięci klucza. Podeślij go 
dystrybutorowi w celu przeanalizowania. UWAGA: 
funkcja Rozszerzony log zwiększa zużycie pamięci 
klucza. 

 
 
 
 
 

Gwarancja 
 

Producent udziela gwarancji na prawidłowe działanie 
urządzenia przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. 

 
 
 
 
 

Informacje dodatkowe 
 
 

Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do kosza! Zużyte 
urządzenie należy oddać do utylizacji w punkcie 
zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych w 
twoim miejscu zamieszkania. 

 
 
 

Producent niniejszym deklaruje że urządzenie 
TachoDrive 2 spełnia wymagania regulacji 
89/336/EEC  (EMC) pod warunkiem że jest 
używane zgodnie z instrukcją obsługi.  

Stosowna deklaracja jest dostępna na stronie internetowej 
producenta w punkcie DEKLARACJE ZGODNOŚCI

 DOWNLOAD  
  TD2CARDS 
    

 Setup   
  Configurator  
   TachoDrive Configurator.exe 
   distributor.txt 
 MATT TD.TXT 

 TDSTATUS.LOG 
 TDCONFIG.CNG 
 UTC.BIN 
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http://www.tachomatt.com/tylight
http://www.tachodrive.pl/
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Kody błędów: 

 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: 
Dla poprawnego działania urządzenia producent kategorycznie zaleca posiadanie najnowszej wersji firmware. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie  www.tachodrive.com 
Przy zmianie firmware TD2 nie musisz instalować żadnych sterowników.  
Program Tachomatt Yellow Light  poprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji, który trwa ok. 4 mi

Tryb  
pracy 

Opis 

Dotyczy 
K - karta 
T - tacho 

TD2 

Uwagi 

1 W trakcie połączenia   

2 Transmisja danych   

3 Dane zostały pobrane poprawnie K, T Trzy dźwięki buzzera w pętli 

4 Ostrzeżenie WARNING  – po pobraniu   Dane zostały pobrane 

 n=1  karta zapełniona powyżej 95% swej pojemności K, T Przenieś dane z klucza do PC 

 n=2  dane zostały pobrane w części lub nie zostały 

pobrane 
T Powód: brak danych w tachografie dla zadanego okresu lub dla podanego 

numeru karty przedsiębiorstwa  

 n=3  dane z ustawionej konfiguracji klucza TD zostały 
pobrane w części  

T Powód: brak danych specyficznych DTCO-1381 dla tego tachografu – zmień 
konfigurację klucza TD 

 n=4  dane z ustawionej konfiguracji klucza TD zostały 
pobrane w części  

T Powód: brak karty kierowcy w tachografie – zmień konfigurację klucza TD lub 
włóż kartę i ponów pobieranie danych 

 n=5 nie działa Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC) 
urządzenia TD2 (firmware 2.49 lub wyższy) 

K, T Wyjmij akumulatory, naciśnij i trzymaj przycisk  LK2 (ALL), podłącz TD2 do PC,  
puść LK2 (ALL), odłącz TD2 od PC, uruchom TachoDrive Express / Tachomatt 
Yellow Light / TachoDrive Configurator, podłącz TD2 do PC, potwierdź 
synchronizację zegara.  
Możesz teraz pobrać dane.  
Jeżeli problem występuje dalej to prawdopodobnie wewnętrzna bateria litowa 
podtrzymująca pracę zegara RTC jest rozładowana. Proszę skontaktować się 
ze swoim dystrybutorem.  

 n=6 Wbudowana Ochrona Antywirusowa usunęła wirusa  Odłącz klucz TD od komputera i podłącz go ponownie. Przeskanuj komputer 
oprogramowaniem antywirusowym. 

5 Błąd przy poborze danych - ERROR   

 N=1  Niewłaściwe warunki do wykonania operacji K, T 
 

Np. Brak karty uprawniającej do ściągania danych, ConditionsNotCorrect lub 
Request Sequence Error 

 N=2  żądane dane nie są dostępne  K, T Np. Brak karty kierowcy podczas próby ściągania danych z karty, 
DataNotAvailable 

 N=3  Wykonanie operacji niemożliwe  K, T UploadNotAccepted 

 N=4  Funkcja nie jest obsługiwana przez tachograf T 
 

General reject, Service not supported, Subfunction not supported, Incorrect 
message length, Request out of range 

 N=5  brak odpowiedzi z tachografu T Minął limit czasu odpowiedzi. Brak odpowiedzi po trzech próbach 

 N=6  Błąd komunikacji z tachografem T  

 N=7  Błąd pamięci TachoDrive’a K, T Wykonaj formatowanie pamięci lub skontaktuj się ze sprzedawcą  

6 Ostrzeżenie WARNING – akumulatory TD2 są puste TD2 Podłącz do źródła prądu lub portu USB komputera 

 N=2  
 

L1,L2 = zielony + czerwony dwa krótkie błyski 
Dwa krótkie dźwięki Buzzera 
Kiedy poziom akumulatorów jest bardzo niski – sygnalizacja w pętli 

 

LK1, LK2, LK3 błyskanie sekwencyjne  Ładowanie akumulatorów 

 

Zaraz po podłączeniu TD2 do tachografu (kabel A) TD2  

LK1, LK2, LK3 błyskają wszystkie razem  Wciśnij odpowiedni przycisk w celu wybrania, które dane chcesz pobrać z 
tachografu. ( wg. konfiguracji – CNG, wszystkie dane – ALL, dane z karty 
umieszczonej w tachografie – CARD). 
Dioda na wybranym klawiszu zaświeci się, a buzzer wyda pojedynczy dźwięk. 
Rozpocznie się pobieranie danych 
lub 
umieść kartę kierowcy w slocie TD2.  LK1, LK2, LK3 zgasną i rozpocznie się 
pobieranie danych z karty. 

   TachoDrive2 – Instrukcja obsługi od v.2.49 
 

ZIELONA 
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http://www.tachodrive.com/


TD2S-IPL009-1108.2.6.0 4 

 


