POR CZNIK U YTKOWNIKA
SMARTACH D-BOX
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1. Prezentacja
1.1. Zasadnicze funkcje
Odczyt i pobór danych z tachografu
Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu
(pami i karta inteligentna wprowadzona do tachografu).

•

Odczyt i pobór danych z karty inteligentnej
Patrz sekcja 6. Pobieranie danych z karty inteligentnej
wło onej do SmarTach® D-Box.

•

Transfer danych z tachografu
Patrz sekcja 7. Przenoszenie danych zawartych w urz dzeniu SmarTach® D-Box do
komputera.

1.2. Zawarto

•
•
•
•

opakowania i wła ciwo ci techniczne

SmarTach® D-Box w osłonie gumowej z przewodem
Dwie baterie AAA LRO3 .
Przewód ł cz cy SmarTach® D-Box z komputerem.
Niniejszy podr cznik u ytkownika .

do poboru danych.
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1.3. Zakładanie baterii
•

Usun

•

Otworzy pokryw baterii naciskaj c na
brzegi i przesuwaj c panel w dół.

•

Zało y baterie uwzgl dniaj c bieguny + i -

gumow osłon .
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Zalecenia bezpiecze stwa dotycz ce baterii AAA LRO3
•
•
•
•
•

•

•

Dozwolone jest u ycie wył cznie baterii AAA według IEC LRO3.
Nie podejmowa prób otwierania baterii i nie wrzuca ich do ognia.
Nie wyrzuca baterii wraz z odpadkami domowymi, ale pozby si ich
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o ochronie rodowiska.
Przechowywa baterie poza zasi giem dzieci. W przypadku spo ycia
bezzwłocznie skontaktowa si z lekarzem lub piel gniark
rodowiskow .
Nie dokonywa prób ponownego ładowania baterii ródłem ciepła,
elektrycznie lub innymi sposobami.

Zało y gumow osłon wciskaj c
®
doln cz
urz dzenia SmarTach
D-Box do osłony podtrzymuj c j u
dołu.
Dosun górn cz
osłony.
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2. Podł czanie SmarTach® D-Box
2.1. W jaki sposób podł czy SmarTach® D-Box do tachografu?

Do podł czenia SmarTach ®
D-Box do tachografu nale y
u y przewodu .

2.2. W jaki sposób podł czy SmarTach® D-Box do komputera
Surowo zabrania si podł czania przewodu , je li SmarTach® D-Box jest
ju podł czony do tachografu za pomoc przewodu

Etap 1. Podł czy wtyczk RS232 przewodu do komputera.
Etap 2. Podł czy wtyczk PS2 przewodu do komputera, a nast pnie podł czy
ponownie mysz do przedłu enia przewodu .
Je li to konieczne, nale y zrestartowa komputer.

eby pobra dane, wymagane jest u ycie specjalnego programu. D-Store,
oprogramowanie stworzone przez firm ACTIA, oferuje tak mo liwo

.
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3. Korzystanie z menu
Nacisn

na klawisz

eby

i

i
(klawisze nawigacji)

•

wł czy lub wył czy SmarTach® D-Box

•
•

aktywizowa funkcj
potwierdzi wprowadzenie lub wybór

•
•

anulowa czynno
wróci do pocz tkowego menu

•

wej

•

przemieszcza si pomi dzy ró nymi
menu

•

zapewni bezpo redni dost p do
transferu informacji do komputera

•

czyta kart inteligentn wprowadzon
do SmarTach® D-Box

•

wprowadzi pola cyfrowe

(skrót)

do

Wskazanie

w pola wprowadzania

Opis

Wielko dost pej pami ci wy wietlona po
wł czeniu SmarTach® D-Box
Je li to konieczne, dokona transferu danych do
komputera w celu zwolnienia pami ci
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4. Konfiguracja SmarTach® D-Box
eby pobra dane, wymagane jest u ycie specjalnego programu. D-Store,
oprogramowanie stworzone przez firm ACTIA, oferuje tak mo liwo .

Podł czy SmarTach® D-Box do komputera przy pomocy przewodu

.

Patrz sekcja 2.2.

Z głównego menu, wybra tryb CONFIGURATION (KONFIGURACJA).
u ywaj c

i

.

Potwierdzi naciskaj c na

lub

.

Pojawi si komunikat CONFIGURATION IN PROGRESS (TRWA
KONFIGURACJA).
Po zako czeniu operacji pojawi si komunikat CONFIGURATION OK.
(KONFIGURACJA ZAKO CZONA).

5. Pobieranie danych z tachografu

Pobór zawarto ci
pami ci tachografu
patrz rozdz. 5.1

Pobór całej zawarto ci
pami ci tachografu
patrz rozdz. 5.1.1.

Pobór cz ci pami ci
tachografu patrz rozdz.
5.1.2.

Pobór danych z
tachografu patrz
rozdz. 5
Pobór zawarto ci
pami ci karty
inteligentnej patrz
rozdz. 5.2

Procedura poboru danych jest zgodna z wymogami zał cznika 1B do
Rozporz dzenia Europejskiego 3821/85.
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5.1.

Pobór danych - tylko zawarto

pami ci tachografu

Podł czy SmarTach® D-Box do tachografu przy pomocy przewodu

.

Patrz sekcja 2.1

Stosuj c
i
TACHOGRAFU).

wybra tryb DOWNLOAD VU (POBÓR DANYCH Z

Potwierdzi naciskaj c na

lub

.

5.1.1. Pobór danych - CAŁA pami
•

tachografu

Wybra tryb TOTAL DOWNLOAD (CAŁKOWITY POBÓR DANYCH) u ywaj c
i

.

•

Potwierdzi naciskaj c na klawisz

•

Pojawi si komunikat CONNECT VU (PODŁ CZY

•

Nacisn

•

Komunikat START DOWNLOAD (POCZ TEK POBORU DANYCH) pokazuje

klawisz

lub

dat , od której ma si rozpocz

lub

.
TACHOGRAF).

w celu uruchomienia procedury.
pobieranie danych.

Mo na zmieni t informacj naciskaj c na klawisz
CLR, a nast pnie posługuj c si klawiatur .

•

Potwierdzi t dat naciskaj c na klawisz

•

Komunikat END DOWNLOAD (KONIEC POBORU DANYCH) pokazuje dat , na

lub

.

której zako czy si pobieranie danych.
Mo na zmieni t informacj naciskaj c na
klawisz CLR, a nast pnie posługuj c si
klawiatur .
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•

Potwierdzi dat naciskaj c na klawisz

•

Pojawi si komunikat TOTAL DOWNLOAD IN PROGRESS (TRWA CAŁKOWITY

lub

.

POBÓR DANYCH).
•

Po zako czeniu operacji pojawi si komunikat TOTAL DOWNLOAD OK
(CAŁKOWITY POBÓR DANYCH ZAKO CZONY).

5.1.2. Pobór danych – CZ
•

pami ci tachografu

Wybra polecenie PART DOWNLOAD (CZ
u ywaj c klawiszy

i

CIOWY POBÓR DANYCH)

.

•

Potwierdzi naciskaj c na klawisz

•

Pojawi si polecenie CONNECT VU (PODŁ CZY

•

Nacisn

•

Wybra informacj przeznaczon do odczytu u ywaj c klawiszy
-

klawisz

lub

lub

.
TACHOGRAF)

w celu rozpocz cia procedury.
i

:

ACTIVITIES (CZYNNO CI)
EVENTS & FAULTS (ZDARZENIA i BŁ DY)
SPEED (PR DKO )
TECHNICAL DATA (DANE TECHNICZNE)

•

Nacisn

•

Wybra VALIDATION LIST (ZATWIERDZI

LIST )

•

Nast pnie nacisn

.

na klawisz

lub

przycisk

w celu uaktywnienia wyboru.

lub

- Je li wybrano CZYNNO CI, pojawia si komunikat START DOWNLOAD
(POCZ TEK POBORU DANYCH), pokazuj cy dat , od której rozpocznie si
pobieranie danych.
Mo na zmieni t informacj naciskaj c na klawisz
CLR, a nast pnie posługuj c si klawiatur .

•

Potwierdzi t dat naciskaj c na klawisz

lub

.
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•

Komunikat END DOWNLOAD wy wietla dat , na której zako czy si pobieranie
danych.
Mo na zmieni t informacj naciskaj c na klawisz
CLR, a nast pnie posługuj c si klawiatur .

•
•
•

5.2.
•

Potwierdzi t dat naciskaj c na klawisz
lub
.
Pojawi si komunikat PART DOWNLOAD IN PROGRESS (TRWA CZ CIOWY
POBÓR DANYCH).
Po zako czeniu operacji pojawia si komunikat PART DOWNLOAD OK
(CZ CIOWY POBÓR DANYCH ZAKO CZONY).

Pobór danych – tylko zawarto

karty wło onej do tachografu

Wybra tryb DOWNLOAD CARD (POBÓR DANYCH Z KARTY), aby umo liwi
pobieranie danych z komputera u ywaj c klawiszy

i

.

•

Potwierdzi wybór naciskaj c na

•

Wy wietli si komunikat CONNECT VU (PODŁ CZY

•

Nacisn

•

Pojawi si komunikat INSERT CARD (WŁO Y KART ).

•

Nacisn

•

Wy wietla si komunikat CARD DOWNLOAD IN PROGRESS (TRWA POBÓR
DANYCH Z KARTY)
Po zako czeniu operacji pojawia si wiadomo CARD DOWNLOAD OK
(POBÓR DANYCH Z KARTY ZAKO CZONY).

•

na

na

lub

lub

.
TACHOGRAF)

.

lub

aby rozpocz

procedur .
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6. Pobieranie danych z karty inteligentnej wło onej do
Smartach® D-Box
•

Podł czy SmarTach® D-Box do komputera za pomoc przewodu

.

Patrz sekcja 2.2

•

Nacisn

przycisk F2

z menu głównego.

Je li nie wło ono karty do urz dzenia
SmarTach® D-Box, pojawi si komunikat
INSERT CARD (WŁO Y KART ).
Nale y wtedy wprowadzi kart w celu
pobrania danych.
•
•

Procedura poboru danych mo e
by wówczas aktywowana z
komputera.
Po zako czeniu operacji wy wietla
si wiadomo END DOWNLOAD
(KONIEC POBORU DANYCH).
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7. Przenoszenie zawarto ci SmarTach® D-Box do
komputera
eby pobra dane, wymagane jest u ycie specjalnego programu. D-Store,
oprogramowanie stworzone przez firm ACTIA, oferuje tak mo liwo .

•

Podł czy SmarTach ® D-Box do komputera przewodem

.

Patrz sekcja 2.2

Z głównego menu wybra polecenie TRANSFER u ywaj c
naciskaj c bezpo rednio na klawisz F1

,

lub

.

•

Potwierdzi naciskaj c na klawisz

•

Pojawi si komunikat CONNECT PC (PODŁ CZY

•

Wkrótce po podj ciu czynno ci przez komputer pojawi si komunikat TRANSFER IN
PROGRESS (TRWA TRANSFER).

•

Po zako czeniu operacji pojawi si komunikat TRANFER OK (TRANSFER
ZAKO CZONY)

lub

.
PC).
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8. Komunikaty o bł dach
Komunikat o bł dzie
Bł d w danych/
DATA ERROR

Opis
Informacje wymienione pomi dzy
ró nymi urz dzeniami s
nieprawidłowe
Pami SmarTach® D-Box
niewystarczaj ca do poboru danych

Problem z pami ci /
PROBLEM MEMORY
Brak danych do
przetransferowania/
Pami SmarTach® D-Box pusta
NO DATA TO BE
TRANSFERRED
Problem z poł czeniem/
Przewód le podł czony,
PROBLEM CONNECTION niepodł czony, albo wadliwy

Wymagane działanie
Zacz

działanie od nowa

Przetransferowa dane do
komputera
Pobra dane, by je potem
przetransferowa
Sprawdzi podł czenie.

Brak uprawnie /
ACCESS NOT
AUTHORISED

Wybra odpowiedni tryb
wkładaj c jedn z kart
chipowych do tachografu
Tryb pracy tachografu nie pozwala na
SmarTach®:
dost p do jego danych
-warsztatow
- kontroln
- firmow

Wymagana konfiguracja
za po rednictwem PC/
CONFIGURATION
REQUIRED VIA PC

SmarTach® D-Box
nieskonfigurowany. Pobór lub
transferowanie danych niemo liwe

Wykona konfiguracj przez PC
(patrz sekcja 4)
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