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TachoDrive2  

 

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 OstrzeŜenie WARNING  – po pobraniu   Dane zostały pobrane 

 n=1  karta zapełniona powyŜej 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 konfogurację 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 włóŜ kartę i ponów pobieranie 
danych 

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

 K, T Powód: prawdopodobnie wewnętrzna bateria litowa 
podtrzymująca pracę zegara RTC jest rozładowana i wymaga 
wymiany. 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  Ŝądane dane nie są dostępne  K, T Np. Brak karty kierowcy podczas próby ściągania danych z 
karty, DataNotAvailable 

 N=3  Wykonanie operacji niemoŜliwe  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 OstrzeŜenie 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  Podczas ładowania 

 

Zaraz po podłączeniu TD2 do tachografu (kabel A) TD2  

LK1, LK2, LK3 błyskają  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. 


