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1. Wstęp, czyli jak działa aplikacja TachoDroid2® 

Aplikacja TachoDroid zaprojektowana na urządzenia mobilne takie jak smartfony/tablety służy do 
łatwego, szybkiego odczytywania danych z Kart Kierowców i Tachografów cyfrowych.  

Dzięki temu nie musisz szukać punktów serwisowych lub być w siedzibie firmy, aby móc terminowo 
odczytać dane cyfrowe i przekazać je osobie zajmującej się ich przetwarzaniem. Pliki z odczytu można 
wysłać za pomocą sieci komórkowej (GPRS) lub korzystając z połączenia WiFi w telefonie lub tablecie. 

 

 

Pobierz i zainstaluj aplikację. Zajmie Ci to chwilę 

 

 

Zakup zestaw z licencją i urządzenia peryferyjne. 

  

 

Zarejestruj urządzenie i pobierz licencję. 

  

 

Wykonaj odczyt karty kierowcy. 

  

 

Wykonaj odczyt tachografu. 

  

 

Podglądaj pliki na swoim urządzeniu. 

  

 

Wyślij pliki, trafią one automatycznie na adresy email podane 
podczas zakupu licencji. 
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2. Kwestie techniczne 

2.1 Wymagania sprzętowe 

Aplikacja TachoDroid2® współpracuje z większością urządzeń z systemem Android w wersji 
5.x do 10x1   , nie ma ograniczeń co do liczby odczytywanych kart ani pojazdów. Do komunikacji 
z urządzeniami zewnętrznymi potrzebuje jednak aktywnego złącza USB (microUSB, miniUSB, USB-C lub 
pełnowymiarowe złącze USB). 

Aktywne złącze oznacza, że urządzenie ma włączoną fabrycznie w systemie funkcję, a w zasadzie 
tryb hosta USB OTG, który pozwala podłączyć do telefonu lub tabletu pamięć zewnętrzną, myszkę lub 
właśnie czytnik i kabel do tachografu. Aby sprawdzić czy Państwa telefon/tablet posiada tą funkcję 
należy sprawdzić to w jego specyfikacji technicznej. 

Wśród telefonów (smartfonów) z systemem Android są jednak modele, które pomimo posiadania 
złącza USB/microUSB nie potrafią obsłużyć czytnika kart lub ich nietypowa konfiguracja powoduje 
niestabilne działanie aplikacji. Szczególnie w przypadkach bliżej nieokreślonych marek sprowadzanych 
z dalekiego wschodu. 

Można również spróbować po prostu zainstalować aplikację, podłączyć do telefonu czytnik kart, 
jeśli zostanie wykryty przez telefon i będzie możliwy odczyt karty kierowcy, tzn., że funkcja OTG działa 
prawidłowo. 

2.2 Z jakimi tachografami i kartami współpracuje aplikacja TachoDroid®? 

Aplikacja TachoDroid odczytuje dane z każdego rodzaju tachografu cyfrowego jak również 
z wszystkich kart kierowców wydanych w Polce, jak również wydanych w innych krajach, dodatkowo 
jest możliwość odczytania danych z Karty Przedsiębiorcy. 

Podczas odczytu danych z Karty Kierowcy aplikacja zapisuje datę odczytu na karcie, dzięki temu 
podczas kontroli Inspektor widzi kiedy ostatnio była odczytywana karta. 

2.3 Przegląd plików i format zapisu 

Pliki z odczytów zapisywane są w formacie *.DDD.CRYPTED, dzięki czemu dane zawsze są chronione 
w przypadku utraty urządzenia (zgubienia/kradzieży). Po wysłaniu plików przez aplikację, trafiają one 
na podany podczas zakupu licencji adres email w formie *.DDD, który obsługują specjalistyczne 
programy przeznaczone do tego celu.  

                                                           
1 W Android 10 wymagane jest wyłączenie losowego adresu mac karty sieciowej, przed aktywacją licencji. 
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3. Instalacja aplikacji TachoDroid® 

3.1 Przed instalacją w przypadku urządzeń z OS Android 10 

Telefony z systemem operacyjnym Android 10 (inaczej Android Q) mają nową funkcję, która losowo 
zmienia adres MAC dla różnych połączeń WiFi. Ta funkcja jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć 
dla określonych sieci Wi-Fi.  

Wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć randomizację MAC: 

• Otwórz Ustawienia 
• Wybierz Sieć i Internet 

 

• Wybierz Wi-Fi 
• Stuknij ikonę koła zębatego obok bieżącego połączenia lub przytrzymaj dłużej palcem aby 

wyświetliło się menu 

 

• Wybierz Zaawansowane lub Modyfikuj sieć 
• Wybierz Prywatność 
• Wybierz „Użyj adresu MAC urządzenia”  
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3.2 Pobierz i zainstaluj 

Wejdź na stronę www.tachodroid.pl, z menu wybierz DEMO, a następnie „Pobierz wersję DEMO”. 
Wypełnij formularz i kliknij przycisk „Pobierz”.  

 

Na urządzeniu zostanie zainstalowana wersja demonstracyjna. Zezwala ona na korzystanie z 
wszelkich udogodnień aplikacji.  

Wersja demo nie zapisuje daty odczytu na karcie kierowcy i nie można podglądnąć plików odczytu. 
W wersji demonstracyjnej można wysłać pliki do deszyfracji jednak jest to usługa płatna. 

4. Uruchomienie aplikacji i zakup licencji 

4.1 Uruchomienie aplikacji 

Na swoim urządzeniu odszukaj ikonkę aplikacji TachoDroid i uruchom ją. 

 

https://www.tachodroid.pl/
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4.2 Zaakceptuj Licencję 

Aby móc korzystać z aplikacji wymagana jest akceptacja warunków licencji. 

          

4.3 Zakup licencji 

Podłącz urządzenie do sieci Internet. Uruchom menu aplikacji (przeważnie lewy przycisk pod 
wyświetlaczem), z wyświetlonego menu wybierz Licencja następnie Zakup licencji. W formularzu podaj 
pełną nazwę firmy, numer telefonu, adres email. 

                

W polu Kod (zakupowy, promocyjny) podaj numer licencji (np: TD2/9999), który otrzymałeś wraz z 
zakupionymi urządzeniami w przypadku zakupu bez telefonu. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe 
kliknij na przycisk Wyślij. 

Licencja zostanie wygenerowana w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia (tylko, gdy płatność za 
zakup została uregulowana, w innym przypadku czas wydłuża się o oczekiwanie na wpłatę).  

4.4 Wczytywanie licencji 

Podłącz urządzenie (telefon – smartfon/tablet) do sieci Internet. Otwórz menu aplikacji, następnie 
wybierz Licencja i Pobierz licencję z Internetu, jeżeli licencja została wygenerowana na urządzenie, 
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aplikacja automatycznie pobierze ją i poinformuje o 
tym użytkownika odpowiednim komunikatem. 
W innym przypadku pojawi się komunikat o braku 
licencji na serwerze. 

Informacja o licencji znajduje się w lewym dolnym 
ekranie aplikacji. 

 

Dane licencjobiorcy znajdują się w ustawieniach aplikacji w zakładce Informacje, można tam 
sprawdzić na kogo wystawiona jest licencja oraz jaki jest jej numer. Jak widać na obrazku po prawej 
stronie numer licencji to TD2/2099, a licencjobiorcą jest firma Quatro System Sp. z o.o.  

Znajduje się tu także Identyfikator urządzenia oraz Numer kompilacji (wersja programu). Te 
informacje mogą być przydatne podczas kontaktu z biurem lub serwisem TachoDroid. 

UWAGA! Licencję można pobrać tylko raz, jeżeli ustawienia telefonu zostały przywrócone do 
ustawień fabrycznych lub aplikacja TachoDroid została odinstalowana i ponownie zainstalowana, 
należy skontaktować się z biurem lub serwisem w celu odblokowania 
licencji. 

5. Wygląd aplikacji 

5.1 Główne okno aplikacji 

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się jej główne okno. Znajdują się tu 
odnośnik do ustawień (ikona zębatki w prawym górnym rogu), obok 
niej ikona pytajnika – wyświetli krótką informację na temat aplikacji. 

Poniżej logo TachoDroid znajduje się pasek 
stanu – przedstawia proces pobierania 
danych z karty kierowcy lub tachografu 
cyfrowego, poniżej paska stanu znajduje 
się przycisk START, jak sugeruje obrazek 
chipa służy ona do odczytywania danych z 
Karty Kierowcy lub Karty Przedsiębiorcy za 
pomocą czytnika kart. Poniżej znajduje się 
kolejna ikona z wizerunkiem kabiny 
samochodu, po kliknięciu na nią przeniesie 
na stronę odczytu z tachografu cyfrowego. 

Na samym dole ekranu po lewej stronie znajduje się informacja o licencji, 
a po przeciwnej znajduje się ikona, która otworzy listę plików odczytu. 

5.2 Okno ustawień programu 

5.2.1 Ustawienia ogólne  

Wyśli j  plik po odczyc ie  – Odczytane pliki zostają automatycznie 
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wysłane (wymagane połączenie z Internetem) na adres email podany podczas 
zakupu licencji,  

Pokaż plik po odczycie  – Po odczytaniu karty kierowcy lub tachografu 
zawartość pliku zostanie automatycznie wyświetlona, 

D łuższe kl iknięcie  – dzięki temu ustawieniu trzeba będzie dłużej przytrzymać 
przycisk START lub STOP co może pomóc w przypadkowym przerwaniu odczytu. 

5.2.2 Ustawienia odczytu 

Odczyt kart czytnikiem USB 

Automatyczny odczyt  – jeżeli do telefonu/tabletu podłączony jest czytnik 
kart po włożeniu karty do czytnika kart automatycznie zostanie odczytana, 

Tryb bezpieczny czytnika  – opcja pozwala na przyspieszenie odczytu 
w przypadku gdy czytniki współpracują bezbłędnie z aplikacją, 

Odczyt tachografu cyfrowego 

Połączenie  – określa z jakiego urządzenia ma korzystać aplikacja podczas 
odczytu danych z tachografu. Możliwe do wyboru kabel USB lub Adapter 
Bluetooth, 

Nazwa urządzenia bluetooth  – pozwala na wpisanie nazwy urządzenia, 
jeżeli jest inna niż TachoBT, 

Uszkodzony podpis  – określa co ma zrobić aplikacja, gdy trafi na uszkodzony 
podpis w danych tachografu. Możliwe do wyboru Opuść i czytaj dalej  lub 
Zapisz uszkodzony. 

5.2.3 Ustawienia przypomnień 

UWAGA! W celu korzystania z przypomnień, należy posiadać konto 
z kalendarzem (najbardziej rozpowszechnione jest konto Google), 

Włączone  – pozwala określić czy kalendarz systemowy ma przypominać 
o zbliżających się odczytach. 

Pokaż przed zapisem  – wyświetla okienko dodawania nowego wpisu do kalendarza, dzięki czemu 
można od razu ustawić różne opcje (zależne od kalendarza), 

Użyj kalendarza lokalnego  – dla starszych wersji Android możliwe jest 
korzystanie z kalendarza lokalnego – nie wymaga konta, 

Karta kierowcy – określa ile dni w przód ma zostać dodane wydarzenie 
do kalendarza, domyślnie 28 dni, 

Pamięć tachografu  – określa ile dni w przód ma zostać dodane 
wydarzenie do kalendarza w przypadku odczytu danych z Tachografu, 
domyślnie 90 dni. 

5.2.4 Informacje – ta zakładka była opisywana w dziale 4.4 
Wczytywanie licencji, znajdują się tutaj informacje o licencjobiorcy, 
Identyfikator urządzenia – potrzebny w kontaktach  z serwisem, 
oraz numer kompilacji (numer wersji). 

5.3 Pomoc (ikona pytajnika na stronie głównej aplikacji) 
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Znajduje się tutaj kilka podstawowych informacji o aplikacji. 

5.4 Podgląd plików z odczytów 

Klikając na ikonę w prawym dolnym rogu z symbolem DDD, aplikacja przeniesie nas do tabeli z listą 
plików z odczytami z kart kierowców i tachografu. Na liście znajdują się: Nazwa pliku pogrubioną 
czcionką, a pod nią znajduje się informacja kiedy plik został utworzony (data odczytu) jak i informacja 
kiedy plik został wysłany. Kwadracik po lewej stronie służy do zaznaczania wielu plików w celu ich 
wysłania, aby zaznaczyć wszystkie pliki należy kliknąć na ikonkę „ptaszka” na szarym tle koło koperty 
nad listą plików. Aby wysłać zaznaczone pliki należy kliknąć na kopertę znajdującą się w prawym 
górnym rogu. 

Po kliknięciu na jeden z plików zostanie on otwarty i wyświetlone podstawowe dane z odczytu: 

5.4.1 Podgląd plików z odczytu Karty Kierowcy 

       

Jak widać na obrazkach powyżej znajdują się tutaj podstawowe informacje o Kierowcy, dane 
o aktywnościach z poszczególnych dni, pojazdy jakimi kierowca jeździł oraz informacja 
o przekroczeniach granicy. 

5.4.2 Podgląd plików z odczytu tachografu 

               

Znajdują się tutaj informacje na temat samochodu, informacja o kontrolach, zdarzenia jakie 
zarejestrował tachograf, błędy i przekroczenia prędkości (zakładki które ma pobrać aplikacja można 
wybrać, więcej w dziale odczyt danych z tachografu cyfrowego). 

5.4.3 Podgląd plików z odczytu Karty Przedsiębiorcy 
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Znajdują się tu informacje o blokadach, kiedy zostały założone i na jakim pojeździe. 

5.5 Archiwizacja wysłanych plików 

 

   

Uruchom menu aplikacji (lewy przycisk pod wyświetlaczem), z wyświetlonego menu wybierz 
Archiwizacja. Klikając na ikonę plusa w prawym górnym rogu ekranu, aplikacja zapyta się czy przenieść 
wysłane pliki do archiwum, wybierając TAK aplikacja przeniesie wysłane pliki do archiwum, dzięki temu 
nie będą one wyświetlać się na liście plików przeznaczonych do wysyłki. 

Pliki znajdujące się w archiwum nie można podglądnąć, aby móc przeglądać zawartość plików w 
archiwum należy je wcześniej przywrócić. 

Aby przywrócić pliki do poprzedniej listy należy kliknąć na wybrany plik by powrócił do listy plików 
do wysłania. 

Zaleca się archiwizację plików w celu przyspieszenia działania programu. 
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5.6 Podłączanie urządzeń zewnętrznych 

Pierwsze podłączenie urządzeń wymaga zezwolenia użytkownika na korzystanie aplikacji z nich. 

5.6.1 Pierwsze podłączenie czytnika 

Po podłączeniu czytnika do smartfona czy tabletu, urządzenie zapyta się czy zezwolić aplikacji na 
korzystanie ze złącza USB i, gdy urządzenie wykryje podłączony czytnik ma otworzyć aplikację 
TachoDroid. 

 

Należy zaznaczyć pole Używaj domyślnie tego urządzenia USB i kliknąć OK. 

5.6.2 Pierwsze podłączenie kabla 

Po podłączeniu kabla do smartfona czy tabletu, urządzenie zapyta się czy zezwolić aplikacji na 
korzystanie ze złącza USB i, gdy urządzenie wykryje podłączony kabel ma otworzyć aplikację 
TachoDroid. 

 

Należy zaznaczyć pole Używaj domyślnie tego urządzenia USB i kliknąć OK. 
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5.6.3 Połączenie przy użyciu modułu Bluetooth 

Podczas pierwszego połączenia z tachografem cyfrowym, smartfon/tablet musi zostać sparowany 
z nowym urządzeniem Bluetooth, w tym celu podłącz moduł BT to tachografu. W ustawieniach 
aplikacji zmień sposób połączenia z tachografem (Ustawienia → Odczyt → Odczyt Tachografu → 
Połączenie). 

       

Jeżeli ustawienia zostały zmienione jak pokazano na obrazkach powyżej, należy przejść do odczytu 
danych z tachografu cyfrowego ikona samochodu (patrz wyżej) i kliknąć START. Aplikacja zacznie 
wyszukiwanie urządzeń BT i parowanie ich. 

         

Jak przedstawiono na powyższych obrazkach należy zezwolić na włączenie Bluetooth w telefonie 
i wyszukiwanie urządzeń. Aplikacja przeszuka czy znajduje się w pobliżu urządzenie do odczytu 
danych z tachografu cyfrowego, jeżeli znajdzie wyświetli się monit o podanie kodu PIN. Domyślny 
kod PIN to 1234, chyba że podano inny patrz w instrukcji Modułu Bluetooth. 
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6. Wykonywanie odczytów 

6.1 Odczyt Karty Kierowcy za pomocą czytnika kart 

Uruchamiamy aplikację TachoDroid na swoim urządzeniu mobilnym, podłączamy czytnik kart do 

portu microUSB. Podczas pierwszego użycia czytnika aplikacja poprosi o zezwolenie na korzystanie 

z urządzenia podłączonego do portu USB (zaznaczamy pole i klikamy OK). Dzięki temu, gdy do 

urządzenia podłączy się czytnik aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie. 

Do podłączonego czytnika wsadzamy Kartę Kierowcy lub Kartę Przedsiębiorstwa i klikamy na 

przycisk START na głównej stronie aplikacji. 

    

W zależności od ustawień aplikacji, odczytany plik zostanie zapisany, wysłany lub otworzony. Po 

zakończonym odczycie można wyciągnąć kartę z czytnika i wsadzić następną. 

Przebieg odczytu widoczny jest na pasku odczytu, znajduje się tam informacja o aktualnie 

odczytywanych danych, aplikację można zminimalizować odczyt będzie wykonywany w tle, można to 

zobaczyć na pasku powiadomień (patrz Instrukcja obsługi urządzenia).  

Proces odczytu nie blokuje możliwości korzystania z urządzenia, dlatego możliwe jest wykonywanie 

połączeń jak również i ich odbieranie. 

Z Karty Kierowcy zawsze pobierane są wszystkie informacje zapisane na niej. 

W zależności od częstości używania karty, mogą znajdować się na niej dane o aktywności nawet 

z okresu ostatniego roku lub więcej.  

Proces odczytu karty trwa średnio około 1 minuty. 

Za pomocą czytnika kart można odczytać także dane z Karty Przedsiębiorstwa, na której znajdują się 

informacje o założonych blokadach. 
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Przerwanie odczytu (wyciągnięcie karty, odłączenie czytnika, naciśnięcie STOP) spowoduje 

zatrzymanie procesu odczytu, a co za tym idzie nie zostanie zapisany plik z odczytu. Przerwanie 

odczytu karty nie spowoduje jej uszkodzenia. 

6.2 Odczyt Kary Kierowcy za pomocą tachografu cyfrowego. 

6.2.1 Przy użyciu kabla: 

a) Uruchom aplikację TachoDroid,  

b) Podłącz kabel do złącza microUSB. W przypadku pierwszego podłączenia kabla zezwól 

aplikacji na korzystanie z urządzenia podłączonego do portu USB (tak jak w przypadku 

czytnika kart), 

c) Włącz zapłon w samochodzie, 

d) Wprowadź Kartę kierowcy do slotu tachografu cyfrowego i poczekaj na jej załadowanie, 

e) Umieść Kartę Przedsiębiorstwa w wolnym slocie tachografu i poczekaj na jej załadowanie, 

UWAGA! W tachografach montowanych po 01.10.2010 roku do odczytu Karty Kierowcy 

za pomocą TC nie jest wymagana Karta Przedsiębiorstwa. 

f) Podłącz kabel do tachografu, 

g) W aplikacji kliknij na ikonkę z symbolem samochodu, 

h) Zaznacz pole TYLKO KARTA KIEROWCY, 

 
i) Naciśnij na przycisk START, TC zacznie przygotowywać dane z KK i 

wyśle je do urządzenia. W zależności od modelu TC na jego 

ekranie możne znajdować się informacja o wykonywaniu odczytu 

danych. 

6.2.2 Przy użyciu modułu Bluetooth: 
a) Włącz zapłon w samochodzie, 
b) Wprowadź Kartę Kierowcy do wolnego slotu i poczekaj aż się 

załaduje, 
c) Wprowadź Kartę Przedsiębiorstwa do tachografu i poczekaj aż się 

załaduje, 
UWAGA! W tachografach montowanych po 01.10.2010 roku do odczytu Karty Kierowcy 
za pomocą TC nie jest wymagana Karta Przedsiębiorstwa. 

d) Podłącz moduł BT do tachografu, 
e) Uruchom aplikację TachoDroid, 
f) W ustawieniach zmień urządzenie do odczytu danych z TC (patrz Podłączanie urządzeń 

zewnętrznych), 
g) Przejdź do odczytu danych z tachografu (ikona z samochodem), 
h) Zaznacz pole TYLKO KARTA KIEROWCY, 

 
i) Naciśnij START, smartfon/tablet może poprosić o zezwolenie na włączenie modułu BT należy 

zezwolić, 

Pobierając dane z Karty Kierowcy za pomocą tachografu należy pamiętać, że nie wszystkie tachografy 

zapisują datę odczytu na Karcie Kierowcy, jest to uzależnione od modelu tachografu. W przypadku 
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pobierania danych z Karty za pomocą czytnika kart data zapisywana jest za każdym razem dla aplikacji 

posiadających wczytaną licencję. 

6.3 Odczyt danych z tachografu cyfrowego 

6.3.1 Odczyt danych za pomocą kabla: 
a) Włącz zapłon w samochodzie,  
b) Wprowadź Kartę Przedsiębiorstwa w wolnym slocie tachografu (wymagane do pobierania 

danych z tachografu) i poczekaj aż zostanie wczytana przez tachograf (świadczy o tym 
odpowiednia ikona w wyświetlaczu tachografu – patrz instrukcja tachografu), 

c) Włącz aplikację TachoDroid, 
d) Podłącz kabel do smartfona, 
e) Podłącz kabel do tachografu cyfrowego, 
f) Przejdź do pobierania danych z tachografu klikając na ikonę samochodu w aplikacji. 

   

6.3.2 Odczyt danych za pomocą modułu bluetooth: 

Proces odczytu danych z tachografu za pomocą urządzenia bluetooth przebiega w taki sam sposób 
jak w przypadku kabla. W przypadku pierwszego odczytu należy skonfigurować 
połączenie z tachografem za pomocą urządzenia bluetooth (patrz Podłączanie urządzeń zewnętrznych). 

W przypadku pobierania danych z tachografu cyfrowego jest możliwość zmiany ustawień odczytu, aby 
zmienić ustawienia odczytu należy zaznaczyć pole POKAŻ USTAWIENIA ODCZYTU, na karcie odczytu 
danych z tachografu. 
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Dodatkowe ustawienia odczytu zezwalają na ustawienia ilości pobieranych danych, ilości dni jakie mają 
zostać pobrane z pamięci tachografu (domyślnie Od poprzedniego odczytu), można zmienić na ilość dni 
podając odpowiednią liczbę np.: 90, wszystkie dni z tachografu, lub wybrać zakres czyli od daty do daty. 
Można wybrać poszczególne dane, które mają być pobierane wraz z odczytem wystarczy tylko zmienić 
z pozycji OFF (wyłączony) na pozycję ON (włączone). Zmiany tych ustawień mogą wydłużyć lub skrócić czas 
pobierania danych z pamięci tachografu.  

Data odczytu zostaje zapisana w tachografie po wyciągnięciu karty przedsiębiorstwa. 

UWAGA: Data ostatniego pobrania (odczytu tachografu) jest zapisywana w pamięci tachografu i jest pobierana 
automatycznie przez program TachoDroid. 

Tachograf cyfrowy rejestruje prędkość w każdej sekundzie jazdy, ale przechowuje w pamięci tylko prędkość 
z ostatnich 24 godzin jazdy. 

Pobieranie danych o prędkościach wydłuża czas odczytu o kilka minut. 

Tryb „Szybki odczyt” może być wykorzystany tylko w tachografach firmy SIEMENS oraz najnowszych tachografach 
innych firm wyprodukowanych po roku 2012. W innych pojazdach uruchomienie tej opcji spowoduje przerwanie 
odczytu TC. 

Odczyt tachografu może trwać nawet jedną godzinę. 

Ustawienie zakresu dni nie ma wpływu na odczyt z karty kierowcy - urządzenie zawsze będzie pobierać wszystkie 
dane z karty kierowcy. 

7. Logi systemu 
Podczas kontaktu z serwisem można zostać poproszonym o wysłanie logów, w celu weryfikacji błędu. Aby 

wysłać logi należy podłączyć urządzenie do sieci Internet, uruchomić aplikację TachoDroid, a następnie wykonać 

polecenia zgodnie z instrukcją Serwisanta. 

 

Logi zawierają informację o błędach odczytów (jeżeli istnieją). 

8. Opis urządzeń do pobierania danych 

8.1 Czytniki kart 

 

 
Czytnik CLOUD 

Model: CLOUD 2910 R 
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8.2 Połączenie z tachografem cyfrowym 

 
Moduł TachoBT 

 
Kabel do tachografu cyfrowego 

 

8.3 Urządzenia dodatkowe 

 
Przejściówka OTG - Micro-USB na USB-C 



Quatro System Sp. z o.o. Strona 18 Podręcznik użytkownika aplikacji TachoDroid2® 

 

9. Rozwiązywanie problemów 

 

Upewnij się że czytnik kart został podłączony do urządzenia, 
Upewnij się, że urządzenie posiada obsługę OTG, 
Podłącz czytnik do innego urządzenia, 
Skontaktuj się z serwisem, 

 
Włącz Bluetooth w urządzeniu 

 

Upewnij się, że urządzenie posiada dostęp do sieci Internet za pomocą 
Wifi lub połączenia GSM, 
Sprawdź czy na urządzeniu ustawiona jest prawidłowa data i godzina, 
Upewnij się, że jesteś połączony z siecią zabezpieczoną  

 


