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1 Wprowadzenie 

1.1 Informacje ogólne 

Tachograf cyfrowy EFAS-4.0 (dalej nazywany w skrócie EFAS) rejestruje czas pracy, czas prowadzenia 

pojazdu, okresy odpoczynku oraz okresy dyspozycyjno ci kierowcy i zmiennika. Ponadto EFAS 

automatycznie rejestruje pr dko  i drog  przebyt  przez pojazd. Protoko y rejestrowane przez tachograf 

cyfrowy s u  jako dowód dla organów kontroli (np. policji). Tachograf cyfrowy EFAS zgodny jest ze 

specyfikacjami technicznymi okre lonymi w rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 lipca 

2002 r., 7. dostosowuj cym rozporz dzenie Rady (EWG) nr 3821/85 do post pu technicznego urz dze  

rejestruj cych w Transporcie Drogowym oraz z rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 1266/2009 dnia 16 

grudnia 2009.  

Ta instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich u ytkowników tachografu EFAS (kierowcy, pracownicy 

warsztatów, przedstawicieli firm,  organów kontroli). Podr cznik opisuje w a ciwe korzystanie z 

cyfrowego tachografu EFAS okre lone w rozporz dzeniu. Przeczytaj odpowiednie sekcje i dok adnie 

zapoznaj si  z funkcjonowaniem cyfrowego tachografu EFAS. 

1.2 Wymagania prawne  

Korzystanie z tachografów analogowych lub tachografów cyfrowych jest regulowane przez 

rozporz dzenie WE 3821/85 aneks 1B oraz 3820/85. Przepisy te nak adaj  szereg obowi zków na 

kierowc  i w a ciciela pojazdu. 

Zabrania si  fa szowania, blokowania lub usuwania zapisów w tachografach cyfrowych i kartach do 

tachografów. Zabronione jest równie  fa szowanie wydruków. Modyfikacje wykonane w tachografie 

cyfrowym lub na elektronicznych sygna ach lub po aczeniach danych, szczególnie te wykonane z 

zamiarem oszustwa, podlegaj  karze.  

Wszelkie od czenie akumulatora pojazdu od uk adu elektrycznego pojazdu bez uprzedniego w o enia 

karty warsztatowej b dzie rejestrowane przez tachograf cyfrowy jako przerwa w zasilaniu. Zawsze 

nale y od cza  akumulator przez autoryzowany warsztat i upewni  si , czy karta warsztatowa jest 

w o ona.  

Sprawdzenie tachografu cyfrowego EFAS przez autoryzowany warsztat, powinno by  przeprowadzane 

co najmniej raz w ci gu 24 miesi cy.  

EFAS musi by  dodatkowo kontrolwany gdy  

 by  naprawiany, 

 zmieni  si  obwód toczny opony / opon, 

 zmieni  si  wspó czynnik charakterystyczny „w” pojazdu, 

 zmieni  si  numer rejestracyjny pojazdu, 

 sich die Fahrzeugidentnummer geändert hat, 

 gdy czas UTC w EFAS ró ni si  od czasu UTC o wi cej ni  20 minut. 

Nale y przestrzega  instrukcji u ytkowania tachografu cyfrowego do przewozu materia ów 
niebezpiecznych. 

Jako kierowca musisz zapewni  w a ciwe u ytkowanie tachografu cyfrowego i karty kierowcy. Je li 

tachograf cyfrowy nie dzia a poprawnie, nale y zapisa  aktywno ci nieprawid owo zarejestrowane na 

osobnej kartce lub na odwrocie wydruku.  

Notatki nale y opatrzy  danymi osobowymi (nazwisko, numer karty kierowcy, podpis). Je li karta 

kierowcy zostanie zgubiona lub uszkodzona, b d  te  dzia a wadliwie, nale y utworzy  raport dzienny po 
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podró y (patrz punkt 9). Niniejszy raport nale y opatrzy  danymi osobowymi i podpisem. Je li karta 

kierowcy zostanie zniszczona lub dzia a wadliwie, poinformuj o tym natychmiast odpowiednie organy ( w 

Polsce Polska Wytwórnia Papierów Warto ciowych ). Zawsze natychmiast powiadamiaj odpowiedzialne 

organy o utracie karty kierowcy.  

Jako przedstawiciel firmy, monitoruj tachograf cyfrowy oraz kart  do tachografów aby upewni  si  czy 

dzia aj  poprawnie, wykonaj tzw. blokad  firmow  kart  przedsi biorstwa, sprawd  czy pojazd i dane 

kalibracyjne s  wpisane do tachografu cyfrowego przez autoryzowany warsztat, czy kierowcy korzystaj  

prawid owo z tachografu cyfrowego i kart kierowców, poucz kierowców odno nie przestrzegania czasu 

jazdy i odpoczynku.  

2 Obs uga 

2.1 Wy wietlacz i przyciski  

Tachograf cyfrowy EFAS posiada nast puj ce elementy, s u ce do wy wietlania i obs ugi:  
 

 
 

1 Za lepka interfejsu serwisowego  

2 Czerwone wiat o ostrzegawcze do wy wietlania trybu pracy  

Wy wietlacz  Znaczenie  

Czerwony  Lampka miga po aktywacji (sprawdzenie dzia ania). 

Wy czony  EFAS jest gotowy do pracy.  

Ci g y czerwony  Wyst pi  b d systemu. Wykonaj sprawdzenie EFAS w warsztacie.  

Miga na czerwono  Ostrze enie. Potwierd  ostrze enie przyciskiem OK.  

Miga na czerwono x 2 Niepoprawny wpis. Popraw wpis.  

3 Wy wietlacz alfanumeryczny  

4 Przycisk 1 dla kierowcy (kierowca 1)  

    krótkie wci ni cie = ustawianie aktywno ci, d u sze wci ni cie = wyj cie karty  

5 Cofanie  (cofanie, usuwanie, anulowanie)  

6 Slot karty pami ci dla karty kierowcy tachografu  

7 Klawisz steruj cy  (wstecz / poprzedni wpis)  

8 Klawisz steruj cy  (naprzód / nast pny wpis)  

9 Przycisk OK (wej cie do menu, potwierdzanie)  

10 Przycisk 2 dla kierowcy w trybie za oga (kierowca 2)  

  krótkie wci ni cie = ustawianie aktywno ci, d u sze wci ni cie = wyj cie karty  
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11 Slot karty pami ci dla karty drugiego kierowcy (tachograf dzia aj cy w trybie za oga)  

12 Zintegrowany modu  drukarki (dla wstawienia nowej rolki papieru zobacz "EFAS Szybki start")  

2.2 Obs uga menu  

1. Naci nij OK. Pojawi si  g ówne menu.  

2. U yj przycisków kontrolnych  i  aby wybra  odpowiednie menu.  

3. Naci nij przycisk OK aby potwierdzi  swój wybór. Pojawi si  nowe podmenu.  

4. Powtórz krok 2 i 3 a  dotrzesz do wymaganego ustawienia.  

5. Przycisk   u ywany jest do powrotu do wy szego poziomu menu.  

Poni sze instrukcje u ywaj  skróconych opisów wyboru menu za pomoc  strza ek ( ).Strza ka (np.  

Ustawienia) wskazuje wybór odpowiedniego menu (tj. Ustawienia) za pomoc  przycisków sterowania i 

potwierdzenia przyciskiem OK. Sekcja 4 przedstawia przegl d struktury menu.  

3 Wy wietlane symbole i ich kombinacje  

Symbol Znaczenie  

 Dyspozycyjno , bie cy okres dyspozycyjno ci  

 Kierowca, jazda, tryb: EKSPLOATACJA, nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu    

 Odpoczynek, bie cy okres odpoczynku  

 Praca, bie cy okres pracy  

 Przerwa, skumulowany czas przerwy  

? Nieznany  

 Przedsi biorstwo, tryb: FIRMA  

 Kontroler, tryb: KONTROLA  

 Warsztat tryb: KALIBRACJA  

 Producent, tachograf nieaktywowany  

1 Slot karty kierowcy  

2 Slot karty drugiego kierowcy  

 W o ona karta do tachografu jest prawid owa  

 W o ona karta do tachografu jest nieprawid owa; zobacz uwag   

 Karta nie mo e by  wyci gni ta poniewa  zap on jest wy czony  

 Zegar  

 Wy wietlacz  

 Pobranie danych do pami ci zewn trznej  

 Zasilanie  

 Drukarka, wydruk  

 Przetwornik  

 Rozmiar opon  

 Pojazd, jednostka pojazdowa (Tachograf)  

OUT Tachograf cyfrowy niewymagany (=”Poza Zakresem”)  

 Przeprawa promowa/przejazd kolejowy  

! Zdarzenie  

 Usterka  
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 Pocz tek dnia pracy  

 Koniec dnia pracy  

 Miejsce, czas lokalny dla wpisów czasu   

M R czne wprowadzanie czynno ci kierowcy  

 Zabezpieczenie  

> Pr dko   

 cznie, podsumowanie  

24h Dzienny  

I Tygodniowy  

II Dwutygodniowy  

 Od lub do  

 Obecne ustawienie (menu)  

 Czas letni aktywowany  

>> Monitorowanie pr dko ci  

 Rejestrowanie firmy w tachografie cyfrowym  

 Wyrejestrowanie firmy z tachografu cyfrowego  

--- Brak karty  

 Karta wa na do  

 Karta kierowcy  

Karta przedsi biorstwa 

Karta kontrolna 

Karta warsztatowa  

OUT Pocz tek trybu „Tachograf nie jest wymagany”  

OUT Koniec trybu “Tachograf nie jest wymagany”  

Dalsze kombinacje symboli mo na znale  na ko cu niniejszej instrukcji  

4 Struktura menu  

Poni szy rysunek przedstawia struktur  menu tachografu EFAS. Dost p do poszczególnych elementów 

menu, mo na uzyska  w zale no ci od trybu w jakim znajduje si  obecnie tachograf oraz od karty jaka 

jest do niego w o ona. Uwagi na poni szym rysunku oznaczaj : 

*1) Opcja dost pna tylko przy w o onej karcie warsztatowej (tryb KALIBRACJA)  

*2) Opcja dost pna tylko dla aktualnie zarejestrowanego przedsi biorstwa  

*3) Dost pne opcjonalnie (w zale no ci od ustawie  urz dzenia)  

*4) Dost pne tylko w trybach FIRMA lub KALIBRACJA  

*5) Tylko w momencie kiedy w o ona jest karta warsztatowa lub kierowcy  

*6) Dost pna tylko, je li zdalne urz dzenie do pobierania jest pod czone  

*7) Tylko w trybie FIRMA i tylko wtedy, gdy w o ona jest karta przedsi biorstwa które aktywowa o 

ostatni  blokad  firmy  

*8) Opcja dost pna tylko przy wlo onej karcie przedsi biorstwa, warsztatowej lub kontrolnej  

*9) Opcja dost pna tylko przy w o onej karcie warsztatowej  
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5 Obs uga EFAS – kierowca i zmiennik  

5.1 Przed rozpocz ciem jazdy  

Przed rozpocz ciem jazdy, nale y w o y  kart  kierowcy do lewego slotu (chipem do góry). Twoja karta 

zostanie odczytana. Wy wietli si  imi  i nazwisko, data i czas ostatniego wyj cia karty.  

Nast pnie na wy wietlaczu pojawi si  pytanie "Uzupe nij Aktywno ci?" Wybierz TAK, za pomoc  

klawiszy sterowania, gdy chcesz uzupe ni  aktywno ci, naci nij przycisk OK i post puj zgodnie z 

instrukcjami w sekcji 5.5. Je li nie chcesz uzupe nia  aktywno ci, wybierz NIE, za pomoc  klawiszy 

sterowania i naci nij OK. Nast pnie wybierz kraj, gdzie zaczyna si  dzie  roboczy. Za pomoc  klawiszy 

sterowania wybierz kod kraju i naci nij OK.  

Je li drugi kierowca jest obecny, musi on w o y  swoj  kart  do prawego slotu i wykona  te same 

czynno ci. Gdy drugi kierowca przejmuje pojazd, karty musz  by  wymieniane, tak aby karta kierowcy 

prowadz cego aktualnie pojazd by a zawsze w lewym slocie.  

5.2 Ustawienia automatyczne  

Tachograf cyfrowy EFAS wykonuje szereg ustawie  automatycznie.  

 Gdy samochód rusza, tachograf cyfrowy automatycznie przestawia si  na czas prowadzenia pojazdu 

przez pierwszego kierowc  i dyspozycyjno  dla drugiego kierowcy  

 Kiedy samochód zatrzymuje si , tachograf cyfrowy EFAS automatycznie przestawia si  na okres 

pracy dla pierwszego kierowcy. Je li mi dzy zatrzymaniem i ponownym uruchomieniem min  mniej 

ni  2 minuty, tachograf cyfrowy anuluje automatyczn  zmian  z czasu prowadzenia pojazdu na czas 

pracy.  

 Gdy zap on jest wy czony, EFAS jest w stanie zmieni  automatycznie zaprogramowane czynno ci 

kierowcy, patrz punkt 6.  

5.3 Strefy czasowe  

Poniewa  pojazd mo e porusza  si  w ró nych strefach czasowych, wszystkie zdarzenia i zapisy 

dokonywane s  w czasie UTC. Czas UTC jest standardowym czasem na wiecie bez czasu letniego. 

Wydruki mog  by  wykonane w czasie UTC lub czasie lokalnym. Jednak tylko wydruki w czasie UTC s  

zgodne z wymogami prawa.  

Je eli ustawi e  poprawnie stref  czasow  dla tachografu EFAS, tachograf cyfrowy pokazuje czas 

lokalny na wszystkich standardowych wy wietlaczach w czasie podró y. Jest to tzw. "kropka czasu" (np. 

17:23 ), która jest wy wietlana po czasie ( z czasem UTC taka "kropka czasu" nie jest wy wietlana). W 

przypadku kiedy wymagane jest wprowadzenie czasu, sprawd  czy system wymaga czasu UTC czy 

czasu lokalnego.  

W wi kszo ci krajów Europy rodkowej, lokalny czas zimowy jest o jedn  godzin  przesuni ty do przodu 

w stosunku do czasu UTC (tak e w Polsce). Latem, do czsu UTC musimy doda  dwie godziny, aby 

otrzyma  czas lokalny.   

5.4 Ustawienia wy wietlacza  

Je li tachograf nie wy wietla w danym momenci jakiego  ostrze enia i nie zosta o wybrane adne menu, 

mo na u y  przycisków sterowania  lub , aby wy wietli  jeden z nast puj cych ekranów:  

1.  Pr dko  i licznik kilometrów (domy lny ekran)  

2.  Obecne czasy pracy i aktywno ci dla kierowcy i  zmiennika  

3. Czasy prowadzenia kierowcy 1  

4. Czasy prowadzenia kierowcy 2  

5. Pr dko  i licznik trasy  
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6.  Czas UTC  

7. Inne (opcjonalne)  

W czasie poruszania si  pojazdu, dost pne do wyboru s  jedynie ekrany 1, 2 i 5.  

5.4.1 Pr dko  oraz licznik drogi  

 

Pierwszy wiersz zawiera nast puj ce informacje od lewej do prawej:  

 Symbol aktywno ci kierowcy (w tym przypadku jazdy).  

 Symbol karty wskazuje, e karta znajduje si  w slocie kierowcy. Symbol karty jest ukryty, gdy karta 

nie jest w o ona.  

 Aktualny odczyt licznika kilometrów  

 Symbol karty wskazuje, e karta znajduje si  w slocie drugiego kierowcy. Symbol karty jest ukryty, 

gdy karta nie jest w o ona.  

 Symbol aktywno ci drugiego kierowcy (w tym przypadku dyspozycyjno ci)  

W drugiej linii wy wietlane s  nast puj ce informacje:  

 Aktualna pr dko  w km / h (dost pna opcja mph).  

 Aktualny czas lokalny (patrz punkt 5.3)  

 Symbol dla aktualnego trybu pracy (w tym przypadku EKSPLOATACJI)  

5.4.2 Okresy pracy i aktywno ci dla kierowcy i zmiennika  

 

Pierwszy wiersz zawiera nast puj ce informacje dla kierowcy- od lewej do prawej:  

 Numer slotu karty kierowcy  

 Symbol bie cej aktywno ci kierowcy i jej czas trwania (tu: czas jazdy)  

 Przerw  w czasie jazdy (zgodnie z rozporz dzeniem WE nr 561/2006)  

W drugiej linii wy wietlane s  nast puj ce informacje dla zmiennika:  

 Numer slotu karty zmiennika 

 Symbol bie cej aktywno ci zmiennika i jej czas trwania (tu: dyspozycyjno )  

 Bie cy czas lokalny  

 Symbol bie cego trybu (w tym przypadku EKSPLOTATACJI)  

5.4.3 Czasy prowadzenia kierowcy  

 

Pierwszy wiersz zawiera nast puj ce informacje od lewej do prawej:  

 Numer slotu karty kierowcy na wy wietlaczu odnosi si  do:  

1 = Kierowca  2 = Zmiennik  

 Symbol jazdy i czas trwania jazdy kierowcy  

 Ca kowity czas przerw (zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 561/2006)  

W drugiej linii wy wietlane s  nast puj ce informacje:  

 czny czas jazdy w bie cym dniu  

 czny czas jazdy w ci gu ostatnich dwóch tygodni  
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5.4.4 Czasy prowadzenia zmiennika  

Informacja jest wy wietlana w taki sam sposób jak opisano dla kierowcy 1 w punkcie 5.4.3. z t  ró nic , 

e w lewym górnym rogu widnieje cyfra 2.  

5.4.5 Pr dko  i licznik trasy 

 

Pierwszy wiersz zawiera nast puj ce informacje od lewej do prawej:  

 Symbol czynno ci kierowcy  

 Symbol karty wskazuje, e karta znajduje si  w slocie kierowcy. Brak symbolu karty informuje, e 

karta nie jest w o ona.  

 Licznik trasy tachografu cyfrowego EFAS.  

 Symbol karty wskazuje, e karta znajduje si  w slocie zmiennika . Brak symbolu karty informuje, e 

karta nie jest w o ona (w przyk adzie brak karty).  

 Symbol czynno ci drugiego kierowcy (w przyk adzie dyspozycyjno )  

W drugiej linii wy wietlane s  nast puj ce informacje:  

 Aktualna pr dko  w km / h (dost pna opcja mph).  

 Bie cy czas lokalny  

 Symbol bie cego trybu  

5.4.6 Czas UTC  

 

Pierwszy wiersz zawiera nast puj ce informacje od lewej do prawej:  

 Piktogram czasu UTC  

 Data  

 Pole  wskazuje, e tachograf cyfrowy zosta  ustawiony na czas letni. Brak symbolu DST 

wskazuje, e aktualne ustawienie to czas standardowy.  

W drugiej linii wy wietlane s  nast puj ce informacje:  

 Bie cy czas UTC  

 Obecnie ustawiona strefa czasowa (ró nica czasu UTC)  

 Symbol aktualnego trybu pracy  

5.5 R czne wprowadzanie czynno ci  

Je li po w o eniu karty kierowcy, chcesz r cznie uzupe ni  swoje aktywno ci, 

wybierz TAK za pomoc  klawiszy sterowania i naci nij OK.  

EFAS poprowadzi ci  przez okno dialogowe do r cznego wprowadzania aktywno ci. Jako pierwsza 

wy wietli si  data i godzina (UTC) ostatniego wyj cia karty a nast pnie pojawi 

si  pytanie "Koniec zmiany?".  

Je li chcesz wprowadzi  aktywno ci, które mia y miejsce bezpo rednio po ostatnim wyj ciu karty 

kierowcy, wybierz opcj  NIE. Je li chcesz wprowadzi  aktywno ci, jakie mia y miejsce bezpo rednio 

przed w o eniem karty, wybierz TAK.  

Kolejne okna dialogowe pozwalaj  na wprowadzenie terminów dla niektórych rodzajów aktywno ci (z 

wyj tkiem jazdy). Okno dialogowe ko czy si  pytaniem "Potwierd  aktywno ci?". Tutaj mo na 

potwierdzi  wprowadzone aktywno ci (naci nij OK) lub za pomoc  klawiszy sterowania wybra  inn  

opcj  (potwierdzi , odrzuci , wydrukowa ).  



11

P
o
ls
k
i

5.6 Potwierdzanie zdarze  i usterek  

W przypadku wyst pienia pewnego typu zdarze  lub usterek, EFAS wy wietli ostrze enie (patrz punkt 

11) w tym sygna  d wi kowy przez 30 sekund i zacznie miga  lampka ostrzegawcza. Ostrze enia b d  

wy wietlane, dopóki nie zostan  potwierdzone klawiszem OK. U yj przycisków sterowania  lub , aby 

wy wietli  dodatkowe informacje o ostrze eniach.  

5.7 Ustawianie trybu: przeprawa promowa/przejazd kolejowy  

Podczas korzystania z promu lub poci gu, nale y ustawi  tryb "Przeprawa Promowa".  

1. Wybierz OK  Dane wej ciowe    Pocz tek.  

2. Naci nij OK.  

Tryb "Przeprawa Promowa“ wy cza si  automatycznie, gdy pojazd zaczyna si  porusza . 

 

5.8 Tryb: tachograf nie jest wymagany (OUT)   

Na trasy, które s  wy czone z przepisów rozporz dzenia WE dot pracy za óg pojazdów, mo na w czy  

tryb "tachograf cyfrowy nie jest wymagany" (OUT).  

1. Wybierz OK  Dane wej ciowe  OUT Pocz tek.  

2. Naci nij OK.   

 

 

W celu wy czenia trybu "tachograf cyfrowy nie jest wymagany" (OUT)  

1. Wybierz OK  Dane wej ciowe  OUT Koniec.  

2. Naci nij OK.  

5.9 Monitorowanie pr dko ci ( >>Ostrze enie)  

Prócz monitorowania ustawowo dopuszczalnej maksymalnej pr dko ci pojazdu, EFAS pozwala na 

kontrol  ograniczenia pr dko ci zaprogramowany przez u ytkownika. Gdy pojazd zosta  odpowiednio 

skonfigurowany, ograniczenie pr dko ci mo e by  ustawione na dwa ró ne sposoby.  

Ustawienie porzez menu (kiedy pojazd si  nie porusza):  

1. Wybierz OK  Ustawienia  >>  Ostrze en.   

2. U yj przycisków sterowania  lub  aby ustawi  dan  pr dko , 

która spowoduje wy wietlanie indywidualnego ostrze enia.  

3. Wybierz “WY CZ“ aby wy czy  powiadomienia o przekroczeniach pr dko ci  

Ustawienie kiedy pojazd si  porusza:  

1. Za pomoc  przycisków sterowania przejd  do okna, gdzie pokazana jest pr dko .  

2. Naci nij przycisk OK w celu wybrania monitorowanej pr dko ci.  

W celu wy czenia monitorowania pr dko ci gdy pojazd jest w ruchu, naci nij 

klawisz ESC.  

5.10 Zdalna transmisja danych (opcja)  

Kiedy urz dzenie RDD® (Remote Data Download - Zdalne Pobieranie Danych) jest pod czone do 

EFAS, dost pne s  nast puj ce funkcje.  

5.10.1 Inicjowanie transferu danych z karty kierowcy (bezprzewodowe)  

Rozpocz cie transferu danych z karty kierowcy za pomoc  RDD® jest mo liwe tylko wtedy, gdy pojazd 
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jest nieruchomy, a zap on jest w czony. 

Z w o on  kart  kierowcy, wybierz OK  Zdalna transmisja  Start inicjal. Je li w o one s  

dwie karty kierowcy, za pomoc  klawiszy sterowania wybierz jedn  do transferu danych.  

Je eli poprzednie polecenie transferu danych si  jeszcze nie rozpocz o, mo esz je anulowa  tutaj.  

Nast pnie dane z karty s  wczytywane i zapisywane w EFAS, dopóki nie zostan  pobrane przez serwer 

firmy. ci ganie danych z karty przechowywanych w EFAS odbywa si  

automatycznie w wyznaczonych czasach. Kierowca nie musi dokonywa  

adnych dalszych ustawie .  

5.10.2 Pobieranie zgromadzonych danych (dane z tachografu)  

Oprócz pobierania danych z karty kierowcy, mo na tak e pobiera  dane z pami ci masowej tachografu 

do serwera firmy. Pobieranie danych przechowywanych w EFAS odbywa si  automatycznie. Kierowca 

nie musi dokonywa  adnych dalszych ustawie .  

5.10.3 Status zdalnej transmisji danych  

Je li chcesz okre li  stan zdalnej transmisji danych, wybierz OK  Zdalna transmisja  Status. 

Je eli w o one s  dwie karty kierowcy, wybierz jedn  z nich do wy wietlania statusu transmisji danych. 

Zostanie wy wietlony jeden z nast puj cych komunikatów :  

 

Wy wietlacz  Znaczenie  

 

Obecnie aden transfer danych nie zosta  zainicjowany i adne dane nie s  

przesy ane. Urz dzenie do transferu danych jest gotowe do transmisji danych.  

 

B d: Brak komunikacji z urz dzeniem RDD®.  

 

Serwer firmy rozpocz  transfer pami ci masowej, która obecnie jest 

przekazywana. W tym czasie nie mo na rozpocz  pobierania danych z karty. 

Przycisk sterowania ( ): 

Wy wietlanie czasu rozpocz cia transmisji danych. 

 

Status transferu danych (slot czytnika kart kierowcy / slot 1) nie jest znany.  

 

Transfer danych z karty kierowcy (gniazdo czytnika karty kierowcy / gniazdo 1) 

zosta  zainicjowany, jednak dane nie s  przesy ane do serwera. 

Przycisk sterowania  naci ni ty raz: 

Wy wietla czas inicjacji transferu (data i godzina). 

Przycisk sterowania   naci ni ty dwukrotnie: 

Wy wietla nazwisko posiadacza karty, który zainicjowa  transmisj  danych do 

serwera.  

 

Transfer danych z karty kierowcy (slot czytnika karty kierowcy / slot 1) do 

RDD® jest aktywny. 

Przycisk sterowania  naci ni ty raz: 

Wy wietla czas inicjacji transferu (data i godzina). 

Przycisk sterowania   naci ni ty dwukrotnie: 

Wy wietla nazwisko posiadacza karty, który zainicjowa  transmisj  danych do 

serwera. 
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Wy wietlacz wskazuje kiedy dokonano ostatniego pobierania danych z karty 

kierowcy (slot czytnika karty kierowcy / slot 1). (Ta informacje odczytywana 

jest z karty). 

Przycisk sterowania  naci ni ty raz: 

Wy wietlanie czasu pobierania danych z karty kierowcy. 

Przycisk sterowania  naci niety dwukrotnie: 

Wy wietlanie nazwiska posiadacza karty. 

6 Obs uga EFAS – Przedsi biorstwa  

Karta firmowa jest u ywana do pobrania lub wydruku danych, które s  przechowywane w tachografie 

cyfrowym. Ponadto przy pomocy karty firmowej mo emy ustawi  typ aktywno ci dla kierowcy i zmiennika 

po w czeniu/wy czeniu zap onu.   

Mo liwe jest drukowanie i pobieranie danych, które by y przechowywane od momentu, gdy firma zosta a 

zarejestrowana w tachografie cyfrowym- w czenie tzw. blokady firmowej. Po rejestracji firmy w 

tachografie cyfrowym, blokada firmowa jest aktywna. Blokada ta zapobiega odczytywaniu lub 

wy wietlaniu danych przechowywanych w tachografie przez inne firmy.  

6.1 Rejestrowanie i wyrejestrowywanie przedsi biorstwa  

Je li adna inna firma nie jest zarejestrowana – nie za o y a blokady firmowej 

w tachografie cyfrowym, twoja firma zostanie zarejestrowana automatycznie 

po w o eniu karty przedsi biorstwa do tachografu cyfrowego.  

Je li ju  jaka  firma zosta a zarejestrowana wcze niej, wy wietlane zostan  

nast puj ce informacje.  

Je li inna firma jest zarejestrowana, na wy wietlaczu pojawi si  nast puj cy 

ekran Blokada firmy?.  

Je li wybierzesz TAK, poprzednie przedsi biorstwo zostanie wyrejestrowane i Twoja firma zostanie 

zarejestrowana. Je li wybierzesz NIE, masz dost p tylko do danych, które zosta y ju  przypisane do 

Twojej firmy.  

Je li automatyczna rejestracja po w o eniu karty firmowej zosta a odrzucona, mo na w czy  blokad  

firmy w nast puj cy sposób:  

OK  Ustawienia  Blokada firmy  Zablokuj, potwierd  przyciskiem OK.  

Aby wy czy  blokad  przedsi biorstwa, wybierz  

OK  Ustawienia  Blokada firmy  Odblokuj  

i potwierd  odblokowanie przyciskiem OK.  

6.2 Automatyczne ustawianie czynno ci po w aczeniu/wy czeniu zap onu  

W trybie FIRMA i KALIBRACJA za pomoc  funkcji "Aktywno -zap onW -Wy " mo na wybra , jaka 

czynno  b dzie automatycznie ustawiana dla kierowcy i / lub zmiennika po w czeniu/wy czeniu 

zap onu. Funkcja ta mo e zosta  wy czona, tj. gdy zap on jest w czony / wy czony, wówczas bie ca 

aktywno  kierowcy / zmiennika zostanie zachowana.  

Wybierz OK  Ustawienia  Aktywno  po WY . zap onu  

Wy wietli si  aktualne ustawienie dla kierowcy w Zap on W . U yj przycisków sterowania, aby zmieni  

jedno z nast puj cych ustawie :  

 Utrzymaj czynno ci kierowcy   

 Kierowca w okresie odpoczynku  
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  Kierowca w okresie pracy  

  Kierowca w okresie dyspozycyjno ci  

Po naci ni ciu OK, mo esz wprowadzi  ustawienia dla kierowcy w trybie Zap on WY ., a nast pnie 

ustawienia dla zmiennika.  

6.3 Pobieranie zgromadzonych danych  

Dane przechowywane w tachografie cyfrowym mo na pobra  za pomoc  odpowiedniego urz dzenia 

zewn trznego np. serii MATT TachoDrive. Mo esz pobiera  tylko dane dla kierowców z Twojego 

przedsi biorstwa. Warunek, Twoje przedsi biorstwo musi by  zarejestrowane w tachografie cyfrowym 

(patrz punkt 6.1).  

Post puj w nast puj cy sposób:  

1. W cz zap on.  

2. W ó  kart  przedsi biorstwa do jednego ze slotów. Drugi slot musi by  pusty lub zawiera  kart  

kierowcy.  

3. Otwórz pokryw  interfejsu na przedniej stronie. Aby to zrobi , wsad  paznokie  w rowek nad 

pokryw  i wyci gnij klapk .  

4. Pod cz urz dzenie zewn trzne do interfejsu.  

5. Rozpocznij pobieranie urz dzeniem zewn trznym.  

Migaj ce podwójne strza ki s  wy wietlane podczas pobierania danych z tachografu cyfrowego. Nie 

nale y od cza  urz dzenia od tachografu cyfrowego EFAS przed zako czeniem pobierania.  

7 Obs uga EFAS – Organy kontroli  

Wk adanie karty kontrolnej umo liwia wy wietlanie, drukowanie lub pobieranie wszystkich danych, które 

s  przechowywane w EFAS i na karcie kierowcy, niezale nie od jakichkolwiek blokad firmowych. W tym 

czasie drugi slot powinien by  pusty lub zawiera  kart  kierowcy.  

7.1 Wy wietlanie danych 

1. Wybierz OK  Podgl d wydruku i potwierd  przyciskiem OK. 

Wy wietli si  menu zawieraj ce przechowywane dane.  

2. Wybierz wymagane dane i potwierd  przyciskiem OK.  

3. U yj przycisków sterowania  lub , aby wybra  dan  dat  i 

potwierd  przyciskiem OK. Zapisane dane zostan  wy wietlone.  

4. Naci nij  aby wy wietli  nast pny wiersz lub  do wy wietlenia 

poprzedniej linii.  

5. Naci nij przycisk  aby zamkn  podgl d wydruku.  

Wy wietlacz poka e Start drukowania?  

6. Za pomoc  przycisków sterowania wybierz dan  odpowied  i potwierdzi  przyciskiem OK.  

7.2 Pobieranie zgromadzonych danych 

1. W cz zap on.  

2. Upewnij si , e karta kontrolna jest w o ona do jednego ze slotów. Drugi slot musi by  pusty lub 

zawiera  kart  kierowcy.  

3. Otwórz pokryw  interfejsu z przodu urz dzenia i pod cz zewn trzne urz dzenie do pobierania 

danych do interfejsu.  

4. Rozpocznij pobieranie do urz dzenia zewn trznego.  



15

P
o
ls
k
i

Migaj ce podwójne strza ki s  wy wietlane podczas pobierania danych z tachografu cyfrowego. Je li 

w o ysz kart  do slotu tachografu w czasie pobierania, karta ta zostanie odczytana przez EFAS dopiero 

po zako czeniu pobierania. Nie nale y od cza  urz dzenia do pobierania danych od tachografu 

cyfrowego EFAS przed zako czeniem procesu pobierania.  

8 Obs uga EFAS – Warsztat  

Po w o eniu karty warsztatowej i wprowadzeniu odpowiedniego kodu PIN, tachograf cyfrowy EFAS 

przechodzi w tryb KALIBRACJI. Ta sekcja opisuje sposób wprowadzania kodu PIN, a tak e niektóre 

aspekty specyficzne dla trybu KALIBRACYJNEGO. Prosz  zapozna  si  z instrukcj  warsztatow  

tachografów cyfrowych EFAS w celu uzyskania dalszych informacji.  

8.1 Wprowadzanie kodu PIN  

Po w o eniu karty warsztatowej, EFAS prosi o wprowadzenie odpowiednego kodu PIN. Kod PIN sk ada 

si  z 4 do 8 znaków. Znakami mog  by  cyfry, du e litery, ma e litery lub znaki specjalne, dlatego EFAS 

dzieli wszystkie mo liwe znaki na 4 grupy.  

Wybór ka dego z 4 do 8 znaków kodu PIN sk ada si  z nast puj cych kroków:  

1. Wybierz grup  znaków  

Pierwsza dost pna grupa sk ada si  z cyfr [1-0]. Przyciskiem 2 prze czasz si  do nast puj cych 

grup znaków "ABC", "abc", "@$#" a przyciskiem 1 powracasz do poprzedniej grupy znaków.  

2. Wybierz znak  

Za pomoc  przycisków sterowania mo na wybra  nast pny lub poprzedni znak z serii 

powtarzaj cych si  znaków, aktualnie wybrany znak jest zawsze widoczny w postaci zwyk ego 

tekstu w pierwszej linii.  

3. Potwierd  znak przyciskiem OK  

Potwierdzony znak przedstawiony jest znakiem „*“, a kursor przechodzi do nast pnej pozycji kodu 

PIN.  

Przycisk  pozwala cofn  si  do poprzedniej pozycji kodu PIN; odpowiedni znak zostanie wy wietlony 

na krótk  chwil . Znak mo e by  zmieniony w sposób opisany powy ej. Je li przycisk  zostanie 

wci ni ty podczas wprowadzania pierwszego znaku PIN, zostanie wy wietlone pytanie, czy karta 

powinna by  wysuni ta.  

Po wprowadzeniu ostatniego znaku PIN, potwierd  ca y PIN po razu drugi naciskaj c przycisk OK. Dane 

karty zostan  odczytane a kod PIN zostanie sprawdzony.  

Je li kod PIN okarze si  niepoprawny, wy wietli si  liczba pozosta ych prób wprowadzenia kodu PIN. 

Nast pnie procedura wprowadzenia kodu PIN rozpoczyna si  ponownie.  

8.2 Wykonywanie jazdy próbnej  

Mo liwe jest równie  wykonywanie jazdy próbnej pojazdu z u yciem karty warsztatowej. Upewnij si , e 

karta warsztatowa jest w o ona do lewego slotu. Przed i po je dzie próbnej, s  wymagane te same 

wpisy, jak w przypadku karty kierowcy (patrz punkt 5).  

8.3 Ostrze enia w trybie KALIBRACJI  

W trybie KALIBRACYJNYM zablokowane jest gromadzenie niektórych ostrze e  przez EFAS.  

Ostrze enia te s  jednak wy wietlane na krótko na wy wietlaczu EFAS:  

Lista wy wietlanych b dów ("SrvIDs") oraz dalsze informacje na temat 

przyczyn i sposobie ich rozwi zania, znajduje si  w podr czniku EFAS Instrukcja Serwisowa.  
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9 Drukowanie danych  

Wbudowana drukarka umo liwia wydruk danych zapisanych w pami ci EFAS i z kart kierowców 

znajduj cych si  w slotach tachografu: 

Wybierz OK, Wydruk  i z poni szego poziomu menu wybierz jedn  z pozycji:  

 Dzienny raport z karty kierowcy / warsztatowej (zapisane na w o onej karcie)  

 Dzienny raport z jednostki pojazdowej (zapisane w tachografie cyfrowym)  

 Zdarzenia i usterki z karty (zapisane na w o onej karcie)  

 Zdarzenia i usterki z jednostki pojazdowej (zapisane w tachografie cyfrowym)  

 Przekroczenia pr dko ci  

 Dane techniczne  

 Profil pr dko ci  

 Profil pr dko ci silnika  

 Zmiany statusu D1/D2  

Potwierd  swój wybór przyciskiem OK, a nast pnie u yj przycisków sterowania, aby wybra  dan  

dat  i potwierd  przyciskiem OK. Zapisane dane zostan  wydrukowane. Poci gnij papier (poprzecznie / 

do góry), aby uzyska  równe przedarcie.  

Je li w o one s  dwie karty kierowców lub karta kierowcy i karta warsztatowa, nale y okre li , z której 

karty ma by  wykonany wydruk.  

U yj przycisku  aby anulowa  drukowanie w dowolnym momencie.  

Dane nie mog  zosta  wydrukowane w czasie jazdy. Ka dy wydruk jest anulowany, gdy pojazd zaczyna 

si  porusza . Pozostaw w czony zap on podczas drukowania. Wydruk jest zatrzymany, gdy zap on jest 

wy czony. Je li zap on zostanie wy czony na d u ej ni  30 sekund, zadanie drukowania zostanie 

anulowane.  

Drukowanie zostaje przerwane, gdy w drukarce sko czy si  papier, pojawia 

si  nast puj cy komunikat:  

Koniec drukowania jest zaznaczony. Po w o eniu nowej rolki papieru, drukowanie rozpocznie si  

automatycznie i jest oznaczone jako kontynuacja przerwanego wydruku.  

Informacje o zak adaniu nowej rolki papieru mo na znale  w do czonej instrukcji "EFAS Szybki start".  

10 Ustawienia ogólne  

10.1 Wydruki  

Zgodnie z unijnymi przepisami, czas podany na wydruku oraz w podgl dzie wydruku, wy wietlany jest w 

czasie UTC. W celu u atwienia przegl dania, mo na zmieni  czas na lokalny, przy u yciu ustawienia 

"Czas Lokalny".  

1. Wybierz OK  Wydruk  Czas Lokalny.   

Wy wietlane jest bie ce ustawienie.  

2. U yj przycisków sterowania  i  aby wybra  odpowiednie ustawienie. Naci nij przycisk OK.  

10.2 Wy wietlacz  

10.2.1 J zyk  

EFAS obs uguje wiele j zyków. J zyk, który jest wy wietlany na wy wietlaczu tachografu cyfrowego, 

zale y od karty, która jest umieszczona w lewym slocie. J zyk jest ustawiany automatycznie po w o eniu 

karty lub przy jej wysuwaniu. Mo na tak e wybra  j zyk r cznie.  
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1. Wybierz OK  Ustawienia  Wy wietlacz  J zyk.   

Wy wietlany jest j zyk aktualny.  

2. U yj przycisków sterowania  i aby wybra  odpowiedni j zyk. Naci nij przycisk OK.  

Okno dialogowe do r cznego wyboru j zyka jest równie  wywo ywane poprzez naci ni cie przycisku  

przez co najmniej 5 sekund. 

10.2.2 Jasno  pod wietlania wy wieltacza  

Je li EFAS nie jest pod czony do centralnej regulacji jasno ci o wietlenia tablicy rozdzielczej pojazdu, 

wówczas jasno  wy wietlacza w dzie  i w nocy mo na ustawi  za pomoc  menu. Tryb dzienny jest 

aktywny, gdy wiat a pojazdu s  wy czone. Tryb nocny jest aktywny, gdy wiat a pojazdu s  w czone.  

1. Wybierz OK  Ustawienia  Wy wietlacz  Jasno  Aktualne 

ustawienie jasno ci jest wy wietlane.   

2. U yj przycisków sterowania  i  aby wybra  wymagan  jasno . Naci nij przycisk OK.  

Ustawienie dziennie:                                                    Ustawienie nocne: 

 

10.2.3 Kontrast wy wietlacza  

1. Wybierz OK  Ustawienia  Wy wietlacz  Kontrast. 

Wy wietlane jest aktualne ustawienie kontrastu.  

2. U yj przycisków sterowania  i  aby wybra  odpowiedni kontrast. Naci nij przycisk OK.  

10.2.4 Jasno  pod wietlania klawiatury  

1. Wybierz OK  Ustawienia  Wy wietlacz  Pod wi.Klawiszy. 

Wy wietlane jest aktualne ustawienie jasno ci pod wietlenia klawiatury.   

2. U yj przycisków sterowania  i  aby wybra  wymagan  jasno . Naci nij przycisk OK.  

Ustawienie dzienne:                                                         Ustawienie nocne: 

                  

10.2.5 Wy wietlana jednostka odleg o ci i pr dko ci  

Funkcja ta s u y do okre lenia jednostki, która jest u ywana do wy wietlania odleg o ci. Mo na wybra  

kilometry lub mile. Jednostka pr dko ci (km/h lub mph) zmienia si  automatycznie, w zale no ci od 

jednostki odleg o ci.  

1. Wybierz OK  Ustawienia  Wy wietlacz  Jedn. 

Odleg o ci. Wy wietlane  jest aktualne ustawienie jednostki 

odleg o ci.  

2. U yj przycisków sterowania  i  aby wybra  dan  jednostk . Potwierd  swój wybór przy-

ciskiem OK.  

10.3 Sygna y akustyczne (dzwi ki)  

Mo esz korzysta  z tych funkcji menu, aby zmieni  ustawienia d wi ku naciskania klawisza, d wi ku 

powiadomienia, sygna u ostrzegawczego.  

1. Wybierz OK  Ustawienia  D wi ki  Przyc. klawisza. jest 

Wy wietlane jest aktualne ustawienie d wi kiu naciskania klawisza.   

2. U yj przycisków sterowania  i  aby wybra  odpowiednie ustawienie. Potwierd  swój wybór 

przyciskiem OK.  

Ustaw odpowiednio d wi k powiadomienia i sygna  ostrzegawczy.  
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10.4 Czas i data  

U yj tego menu i jego odpowiednich podpunktów do korekty czasu, ustawienia strefy czasowej, 

aktywacji/deaktywacji automatycznego prze czania na czas letni, wy wietlania czasu Universal Time 

Coordinated UTC, zmieniania formatu wy wietlania daty i godziny (12h/24h).  

Ze wzgl du na ograniczenia prawne, czas mo e by  w pe ni zmieniony tylko w trybie kalibracji, przy 

u yciu karty warsztatowej. Bez karty warsztatowej, czas mo e by  zmieniony tylko o jedn  minut  co 

siedem dni, a data nie mo e by  zmieniona w ogóle.  

1. Wybierz OK  Ustawienia  Czas  Ustaw. czasu. Je li ju  korygowa e  czas w ci gu 

ostatnich siedmiu dni, czas nie mo e by  ju  zmieniony i wy wietlony jest odpowiedni komunikat. W 

przeciwnym razie, na wy wietlaczu pojawi si :  

2. U yj przycisków sterowania  i   aby dokona  odpowiednich 

poprawek. Naci nij przycisk OK. Nowy skorygowany czas zostanie wy wietlony.  

3. Naci nij ponownie przycisk OK, aby zapisa  korekty lub naci nij  aby anulowa  korekty.  

W celu ustawienia innych pozycji w menu, wybierz odpowiedni podpunkt i post puj identycznie.  

10.5 Blokada firmy  

To menu s u y do wy wietlania informacji o aktualnej blokadzie firmy – zarejestrowaniu firmy w 

tachografie (patrz p. 6.1 ) .  

1. Wybierz OK  Ustawienia  Blokada firmy  Informacje Informacja o aktualnej 

blokadzie firmy jest wy wietlana.   

2. U yj przycisków sterowania  i  aby uzyska  dost p do danego wiersza.  

3. Naci nij przycisk  aby powróci  do menu.  

Ponadto, gdy w o ona jest kart  przedsi biorstwa, mo esz w czy  lub wy czy  blokad  firmy (patrz 

punkt 6).  

10.6 Automatyczne ustawianie czynno ci po w czone/wy czeniu zap onu  

W trybie FIRMA, w tachografie cyfrowym, mo na wybra  aktywno  dla kierowcy i zmiennika, która 

b dzie ustawiana automatycznie po w czeniu/wy czeniu zap onu (patrz punkt 6.2).  

10.7 Ostrze enie o przekroczeniu pr dko ci (>>Ostrze en.)  

Gdy pr dko  maksymalna (zaprogramowana przez warsztat) jest przekroczona przez czas jednej 

minuty lub d u ej, tachograf cyfrowy, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, zapisuje to zdarzenie w 

pami ci masowej i na karcie kierowcy. Je li funkcja ">> Ostrze enie" jest aktywna, ostrze enie b dzie 

wy wietlane, gdy maksymalna dopuszczalna pr dko  zostanie przekroczona 

przez ustalony czas.  

Gdy ostrze enie jest wy wietlane, tachograf wydaje d ugi sygna  dzwi kowy i miga czerwone wiat o 

ostrzegawcze. Czas wyprzedzenia ostrze enia mo na ustawi  tylko wtedy, gdy pojazd jest nieruchomy.  

1. Wybierz OK  Ustawienia  >>Ostrze en. Wy wietlane jest 

bie ce ustawienie.  

2. Za pomoc  klawiszy sterowania  i  wybierz czas mi dzy 5 a 55 sekund. Ostrze enie o 

konieczno ci zmniejszenia pr dko ci, b dzie wy wietlane przez wybrany czas, zanim zostanie 

zapisane w tachografie cyfrowym  i  na karcie kierowcy. Je li nie chcesz otrzymywa  

uprzedzaj cego ostrze enia wybierz opcj  "Wy czone".  

3. Naci nij OK, aby potwierdzi  wpis   

10.8 Wy wietlanie informacji o karcie  

Funkcja ta s u y do przegl dania typu, statusu karty lub nazwiska posiadacza karty, która umieszczana 
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jest w slocie. Je li karta jest uszkodzona lub s  problemy z terminem jej wa no ci, status karty jest 

wy wietlany w nast puj cy sposób:  

Symbol Status karty  

--- Brak karty w slocie kart  

B d danych na karcie kierowcy   

Karta kierowcy - pocz tek okresu wa no ci jeszcze nie osi gni ty lub data wa no ci 

przekroczona   

B d danych na karcie przedsi biorstwa  

Karta przedsi biorstwa - pocz tek okresu wa no ci jeszcze nie osi gni ty lub data wa no ci 

przekroczona   

B d danych na karcie kontrolnej  

Karta kontrolna - pocz tek okresu wa no ci jeszcze nie osi gni ty lub data wa no ci 

przekroczona  

B d danych na karcie warsztatowej  

Karta warsztatowa - pocz tek okresu wa no ci jeszcze nie osi gni ty lub data wa no ci 

przekroczona  

10.9 Wy wietlanie danych o urz dzeniu  

Wersja oprogramowania, data produkcji i numer seryjny EFAS mog  zosta  wy wietlane z poziomu 

menu.  

1. Wybierz OK  Wersja   Wersja  

2. U yj przycisków sterowania  i , aby przej  do wymaganych informacji.  

3. Naci nij przycisk OK lub , aby powróci  do menu.  

11 Komunikaty i Ostrze enia  

Tachograf cyfrowy EFAS generuje ró ne komunikaty i ostrze enia. Niektórym ostrze eniom  towarzysz  

sygna y d wi kowe. Komunikaty i ostrze enia s  najcz ciej generowane w postaci tekstu, przy u yciu 

ustawionego j zyka wy wietlacza i nie wymagaj  dodatkowych wyja nie . W tej sekcji opisano 

najwa niejsze komunikaty i ostrze enia.  

Piktogramy zdarze  zawsze na pocz tku zawieraj  symbol "!", z wyj tkiem specjalnego piktogramu dla 

przekroczenia pr dko ci ">>". Piktogramy usterek zawieraj  zawsze na pocz tku symbol " ".  

 

Wy wietlacz  Znaczenie  

 

 

Tachograf cyfrowy odmawia wysuni cia karty. Karta mo e by  wysuni ta, 

gdy pojazd si  zatrzyma.   

 

 

15 minut do zako czenia 4,5-godzinnego okresu czasu prowadzenia 

pojazdu. Zrób przerw  w ci gu najbli szych 15 minut.  

 

 

Dopuszczalny czas jazdy 4,5 godziny zosta  przekroczony. Zrób przerw .  

 

 

Temperatura wewn trz drukarki jest zbyt wysoka. Zaczekaj, a  drukarka 

si  och odzi. Nast pnie uruchom wydruk ponownie. 
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Usuni to modu  drukarki z tachografu cyfrowego. Czynno  ta anuluje 

drukowanie. Wyjmuj modu  drukarki jedynie wtedy, gdy na wy wietlaczu 

pojawi si  info Brak papieru.  

 

 

Drukowanie zosta o przerwane przez przyciskiem  lub pojazd ruszy  

podczas drukowania (tu przerwany: dzienny raport z karty).  

 

 

Brak danych dla wybranego typu wydruku.  

 

 

Dwie w o one karty do tachografu nie mog  by  stosowane razem. Usu  

jedn  z kart.  

 

 

W o ona do tachografu karta ma zapisany czas wyj cia. Czas ten jest 

pó niejszy ni  czas aktualny. Je li wy wietlany jest ten komunikat, nale y 

sprawdzi  rzeczywisty czas tachografu cyfrowego. Nale y dokona  korekty 

czasu tachografu (fów) lub odczeka  odpowiedni czas. 

 

 

Dopuszczalna pr dko  zosta a przekroczona przez okres d u szy ni  1 

minuta.  

 

 

Zasilanie czujnika ruchu lub tachografu cyfrowego zosta o przerwane. 

Sprawd  czujnik i / lub tachograf, je eli komunikat pojawia si  wielokrotnie.  

 

 

Wyst pi  b d podczas przesy ania danych z czujnika ruchu. Sprawd  

tachograf cyfrowy oraz czujnik, je eli komunikat pojawia si  wielokrotnie. 

 

 

Tachograf cyfrowy wykry  naruszenie bezpiecze stwa. Naci nij jeden z 

przycisków sterowania, aby wy wietli  i zanotowa  dodatkowe informacje. 

Sprawd  swój tachograf cyfrowy w autoryzowanym warsztacie.  

 

 

Karta do tachografu w slocie 1 nie mo e by  odczytana prawid owo. 

Sprawd  kart , je eli b d wyst puje cz sto. 

 

 

Tachograf cyfrowy wykry  awari  czujnika ruchu. Naci nij jeden z 

przycisków sterowania, aby wy wietli  dodatkowe informacje i sporz dzi  

notatk . Sprawd  tachograf cyfrowy w autoryzowanym warsztacie, je li ten 

b d wyst puje cz sto.  

 

 

Tachograf cyfrowy wykry  wewn trzny b d. Naci nij jeden z przycisków 

sterowania, aby wy wietli  i zanotowa  dodatkowe informacje. Sprawd  

tachograf cyfrowy w autoryzowanym warsztacie, je li ten b d wyst puje 

cz sto.  

 

 

Tachograf cyfrowy stwierdzi  powa ny b d wewn trzny. W tym przypadku 

rejestrowanie aktywno ci kierowcy musi odby  si  r cznie. W najszybszym 

mo liwym terminie, wykonaj sprawdzenie tachografu przez autoryzowany 

warsztat.  
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12 Najwa niejsze kombinacje piktogramów  

Wy wietlacz  Znaczenie  

 Miejsce rozpocz cia dnia pracy   

 Miejsce zako czenia dnia pracy  

 Czas rozpocz cia  

 Czas zako czenia  

 Za oga  

 I Czas jazdy w ci gu jednego tygodnia  

 II Czas jazdy w ci gu dwóch tygodni 

!  Konflikt kart  

!  Nak adaj ce si  czasy  

!  Prowadzenie pojazdu bez prawid owej karty  

!  Karta w o ona podczas jazdy  

!  Ostatnie korzystanie z karty nie zako czone   

>> Przekroczenie pr dko ci  

!  Przerwy w zasilaniu  

!  B d czujnika ruchu  

!  Naruszenie bezpiecze stwa  

1 Usterka karty, slot karty kierowcy Nr 1   

 Usterka wy wietlacza  

 Usterka pobierania danych  

 Usterka drukarki  

 Usterka sensora ruchu  

 B d wewn trzny jednostki pojazdu (uszkodzony tachograf)  

 


