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Realtime beschikken over rij- en 
rustgegevens en bovendien de 
kaartgegevens en tachograaf 
downloaden op een Android 
smartphone of tablet.  
 
Daarna mailen naar de zaak of auto-
matisch uploaden voor analyse in de 
cloud met IDHA-online! 
 
GRATIS APP 
Download de gratis app 'digifob voor 
Android' in de Play Store. Plaats de 
digiblu in de tachograaf, stel de Blue-
tooth™ verbinding in en u bent klaar 
om gegevens te ontvangen. 
 
Het bijhouden van de werkduur 
“digifob voor Android” houdt alle acti-
viteitswijzigingen in de tachograaf in 
de gaten en berekent nauwkeurig de 
benodigde pauzes. Duidelijke count-

down die van kleur verandert 
(groen, oranje naar rood) als de 
verplichte pauze bereikt wordt. 
 
Downloaden massageheugen  
Met een bedrijfskaart zal de digi-
Blu tachodata verzenden naar 
het Android mobiel apparaat.  
 
Tacho File Viewer:  
Voor eenvoudige analyse op uw 
Android apparaat is in de Play 
Store bovendien de gratis app Tacho 
File Viewer op te halen. 
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Realtime uitlezen en uploaden kaart- en voertuiggegevens 

Technische Specificaties 
 

• Bluetooth™ interface 

• Past in alle Stoneridge, VDO en 

Actia digitale tachografen.  

• Seriële interface voor volledig 

ondersteunde tachograafdown-
load met een geldige bedrijfskaart 

• Automatische stop/start functie 

• Wordt gevoed door de tachograaf 

(geen batterijen nodig) 

• Sleutelhangeroog 

 
digifob for Android app. 
 

• Gratis  

• Android 2.1 of hoger 

• Bluetooth™ vereist 

• Constante monitoring van digiBlu 

output vanaf de tachograaf 

• Grafische weergave van real-time 

rijuren op basis van actuele EU 
regels 

• Weergave van resterende rijtijd 

• Volledig ondersteunde download 

van  de digitale tachograaf met 
lokale opslag van de bestanden. 
Maar ook verzending naar het 
bedrijf of upload naar een web-
analyse provider of IDHA-online 
(zie www.tacho.nu). 

De digiblu: 

• ondersteunt download van het massageheugen 
van alle digitale tachografen met bedrijfskaart; 

• bewaakt de modus van de tachograaf en maakt 

zijn eigen berekeningen van de rijtijd; 

• heeft een instelling voor de 1 minuut regel die 

nieuwere tachografen t.o.v. oude definieert; 

• ondersteunt de download van de bestuurders-
kaart zonder bedrijfskaart op de VDO versie 2 
en de Stoneridge Exact Duo;  


