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EU rijtijden  in digifobpro 

Digifobpro biedt volledige analyse van bestuurderskaarten. 
Hieronder een lijst met de door de Digifobpro geboden rijtij-
deninformatie.  
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Arbeidstijd  



 

EU rijtijden door Digifobpro 2 

Opladen Digifobpro en gebruik toetsen Digifobpro  4 

Download 5 

Aansluiten op de tachograaf 5 

Bestuurderskaart  5 

Tachograaf – Download 8 

Instellen download-opties tachograaf  11-13 

Wissen bestanden op de Digifobpro 7, 8, 18 

Instellen helderheid scherm 12 

Uitschakelen Digifobpro 5, 13 

Installeren DigiConnect Windows® software 14 

Aansluiten Digifobpro op de PC 15 

Algemene opties digiconnect 16 

Bekijk bestanden op Digifobpro met DigiConnect  18 

Beheer Digifobpro-bestanden via de PC 18-19 

DigiConnect  Software Opties 19-21 

Digifobpro configuratie via DigiConnect  Software  19-21 

Upgrading firmware 21 

Informatie over TREPS 21 

Reset Digifobpro 22 

Disclaimer 23 

  

  

  

Inhoudsopgave 



 

Digifobpro handleiding   Blz. - 4 

Onderdelen 
 

• Digifobpro 
• Voertuig downloadkabel 
• USB kabel 

 
Opladen digifobpro: 
 
Digifobpro kan opgeladen worden met een 5 volt USB adapter die 
doorgaans gebruikt wordt met smartphones, maar wij bevelen met kracht 
aan de digifobpro op te laden via de USB connector van PC of laptop .   
 
U ziet een rode LED als de unit correct wordt opgeladen.Als de unit volledig 
opgeladen is zal een groene LED zichtbaar zijn.Let op: het eerste opladen 
kan enkele uren duren. Voor het beste resultaat schakelt u de unit uit. 
 
Digifobpro beschikt over instellingen om energie te besparen. Deze kunnen 
worden beheerd via de Windows™ digiconnect software. Beschikbaar via 
www.tachosys.com (downloads) of is via USB te vinden op het interne 
geheugen van de digifobpro.  
 
Digifobpro toetsen: 
 

 

 

 

 

Return 

Enter of 

ON 

Blader 

door 

menus 

USB en opladen 
Voertuigverbinding 

Kaartlezer 

Functies Digifobpro  
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Om de Digifobpro aan te zetten: hou de OK toets +/- 2 seconden ingedrukt. 
 
=  schakel Digifobpro UIT (kies de knop op display).  
 
 

Digifobpro schakelt zich vanzelf uit als er een paar minuten geen activiteiten 
geweest zijn. De duur hiervan kan worden ingesteld. 
 

 
 
Download 
 
 

 
 
Om een voertuig te downloaden 
plaatst u een geldige bedrijfskaart in 
de tachograaf en verbindt 
vervolgens de meegeleverde kabel 
met de tachograaf als aangegeven 
in de afbeelding. 
 
 
 
 
Bestuurderskaart 

 
 
 
 
 

Download:  Met de digifobpro gaat het downloaden van de kaart 
automatisch. Plaats een bestuurderskaart in de lezer boven aan de 
digifobpro met de chip naar u toe gekeerd en naar onder.  Digifobpro plaatst 
het bestand op haar interne geheugen. Druk na lezing op OK om verdere 
mogelijkheden te bekijken. 
 

 
 
Bekijk bestaande bestanden 
 

Kies de chauffeur die u wilt analyseren en vervolgens selecteert u het 
analyse-icoon. U kunt chauffeurs sorteren op tijd en van A-Z of Z-A met 
behulp van de pijlen naar links en rechts. Met een filter kunt u kiezen welke 
onderdelen van de analyse u wilt bekijken. U kunt door de analyse scrollen 
met behulp van de pijlen Omhoog en Omlaag.. 
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 Laatste 

 Samenvatting 

 Overtredingen 

 Informatie 

Filteren:  De gegevens worden onderverdeeld in 3 niveaus.  Schakel opties 
AAN of UIT met de UP en DOWN pijlen en schakel een optie AAN of UIT 
met de Links of Rechts toetsen.    
 
Eerste niveau iconen bestuurderkaartanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tweede niveau iconen bestuurderkaartanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derde niveau iconen bestuurderkaartanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rijden 

 Rust 

 Alle act.: Rijden, Rust, Werk, 
Besch. 

 Werk 

 Beschikbaarheid 

 Tijdoverlap 

 Wekelijks 

 Tweewekelijks 

 Binnen 24 uur. 

 Pauze 



 

Digifobpro handleiding   Blz. - 7 

 Voorvallen en 
fouten 

 Wis bestanden  
 
VOORZICHTIG 

 

 

Activiteiten in 
grafische vorm 

Gebruikte 
voertuigen 

Samenvoegen analyse-iconen: 
 
De drie niveaus bij kaartanalyse zijn samengevoegd om in één oogopslag 
alle samengevatte gegevens te kunnen zien. Bijvoorbeeld:  

 
 
= Laatste samenvatting voor alle modes in laatste 24 
uur 
 
 
= Overtredingen - Rust - Wekelijkse rust  
 

 
U kunt door alle analyses scrollen en inzoomen met de OK-knop voor 
gedetailleerdere informatie. 
 
 
Extra functies bestuurderskaart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iconen over voorvallen en fouten bestuurders en voertuigen 
 

 Voorvallen 

 Fouten (in opnameapparatuur) 

 Inbreuk op de beveiliging 

 Sensor Security Breach  

 Snelheidsoverschreiding 
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Download van het voertuig 
 
 

Plaats een geldige bedrijfskaart in slot 1 of slot 2 van uw VU (Vehicle Unit, 
is tachograaf). Bevestig de meegeleverde VU-downloadkabel aan de 
tachograaf en het downloadmenu verschijnt automatisch. Gebruik de UP en 
DOWN pijlen om de opties te selecteren en de links en rechts knoppen om 
de optie aan en uit te zetten of om de waarden te verhogen. Selecteer de 
downloadicoon en druk op OK. 
 
De minimale vereisten voor een standaard download zijn:  
• Activiteit   : sinds vorige (VU)  
• Voorvallen en Fouten : Ja  
• Snelheid   : Nee  
• Technische gegevens  : Nee 
Met behulp van het digifobpromenu kunt u ALLE data downloaden of een 
bepaald aantal dagen of "Sinds vorige”, welke vanaf de vorige keer zal 
downloaden dat met uw digifobpro werd uitgelezen. 
 
“Sinds vorige (VU)” download is vanaf de datum die is geregistreerd in de 
tachograaf, gebaseerd op elk apparaat dat het gedownload heeft (m.u.v. 
controle- of werkplaatskaarten). Dit is standaard voor alle Tachosys 
apparaten. Er zijn nog meer download opties die kunnen worden ingesteld 
met behulp van de Digiconnect software (zie pagina 14 en verder). 

 
 
Voertuigmenu 
 
 

 
Kies het te analyseren voertuig vanuit de lijst. U kunt sorteren op de tijd, A-Z 
of Z-A met behulp van de pijlen naar links en rechts. 
 
Voertuigfuncties 

 

 Activiteiten - OK voor omlaag, UP/
DOWN blader 

 Snelheid, LINKS/RECHTS = zoom, 
UP/DOWN = blader 

 

 

Informatie over het gelezen 
bestand 

Voorvallen en fouten, OK voor 
omlaag  

 Kalibratiegegevens  Snelheidsgrafiek voor 4hz 
data (see blz. 13) 

 Wis bestand - voorzichtig   
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SRE DDS en VDO Counter 
 

 
Uw digifobpro beschikt over een nieuwe, unieke en heel nuttige functie. Door 
de digifobpro aan te sluiten op een willekeurige digitale tachograaf en de 
digifobpro  in te stellen op deze functie kunt u de actuele rijtotalen in real 
time zien.  
Hou er rekening mee dat, hoewel digitale tachograaf er al sinds 2006 is, 
meer uitgebreide real-time gegevens van de tachograaf pas sinds rond 2012 
beschikbaar zijn. Desondanks zijn er voordelen voor alle gebruikers om 
deze technologie te gebruiken. Tachosys produceert ook een reeks van 
Bluetooth-apparaten waarmee de digifobpro verbinding kan maken om een 
draadloze oplossing te hebben. Zie pagina 13 om te zien hoe Bluetooth-
apparaten kunnen worden gekoppeld. 
 
VDO Counter Compatability 
 
De onderstaande tabel toont welke versies tachografen de VDO Counter 
functionaliteit ondersteunen en of er updates of activatiekaarten nodig zijn. 
 

*  Upgrade is mogelijk via de werkplaats 
**  Moet worden geactiveerd met een Update Card 
***  Kan alleen worden geactiveerd via de werkplaats 

 
De VDO Counter Update Card is er in twee soorten: Single or Multi Use. 
De artikelnummers zijn: 
Single:  A2C59516603 Multi Use:   A2C59516604 
 
Stoneridge DDS Compatibility 
Er zijn momenteel twee modellen die DDS ondersteunen, de Exakt Duo en 

Exakt Duo².    
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Bluetooth / Smartphone Link 
 

 
Digifobpro heeft Bluetoothfunctionaliteit waardoor hij gebruikt kan worden als 
een interface naar de tachograaf via een Androidtelefoon of -tablet.  
 
Derden kunnen applicaties ontwikkelen met de digifobpro als verbinding met 
de tachograaf. Tachosys zal in de toekomst Android-applicaties ter 
beschikking stellen voor deze functie. 
 
Er zijn extra Bluetooth-instellingen in het hoofdstuk Instellingen (blz. 13). 
 

 
 
Extras 
 

 
Het digifobproplatform is uiterst flexibel en in de sectie Extra's zal Tachosys 
extra functionaliteit aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn gespecialiseerde 
functies voor de handhavingsautoriteiten of werkplaatsen. Het nieuws over 
dergelijke extra's zal beschikbaar zijn op www.tachosys.com. 
 
  

 
 
Over 
 

 
• Serienummer 
• Fabricagedatum 
• Gebruikte opslagruimte 
• Status batterij en status opladen indien van toepassing. 
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Instellingen 
 

 
Instellingen - Download 
 

 
Instellingen - Voertuigdownload  
 

 
VU Opties 
Downloadsnelheid: heeft betrekking op de duur van het 
downloaden zélf. Geoptimaliseerd is de snelste methode.  
Bij problemen met downloaden kiest u de standaardoptie of 
langzaam. Standaard dagen: het maximale aantal dagen 
gedownload uit de VU met de “Sedert laatste” optie. Gebruik 
de LINKS en RECHTS toets om aan te passen. 
 
Standaard Download 
Activiteit   : Kies instelling voor download 
Fouten en voorvallen : JA of NEE 
Snelheidgegevens   : JA of NEE 
Technische gegevens : JA of NEE 
 
Stoneridge Special Data 
Fabrikanten kunnen vragen om special TREP-nummers te 
downloaden voor reparatie van tachografen.  
 
VDO Special data 
Zoals hierboven, plus in het geval van een VDO tachograaf 
heeft u toegang tot aanvullende gegevens met betrekking 
tot verbeterde snelheidregistratie en langdurigere periode 
opnemen. 

 
Chauffeursdownload - Instellingen 
EU-regels    : Ja of Nee 
Werktijd    : Ja of Nee 
POA (Beschikbaarheid als Pauze) : Ja of Nee, afhankelijk van 
regionale/landelijke voorschriften.  
Periode rapportage        :  Kies aantal weken (max. 4) 
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Instellingen- Vervolg 
 

De digifobpro houdt een logboek bij van alle 
gedownloade gebeurtenissen om te helpen bij 
het identificeren van downloadproblemen 
 
Deze optie leegt het logboek 
 
 

Bestandssysteem 
 

U kunt de digifobpro instellen om gearchiveerde bestanden 
te overschrijven, zodat het geheugen niet volraakt. Dit is de 
standaardinstelling. 

 
U kunt de digifobpro instellen om bestanden te kunnen zien in 
Windows verkenner. Verbergen van Gearchiveerde 
bestanden zal ervoor zorgen dat u geen bestanden ziet die al 
zijn gedownload. U kunt hier ook de bestandsnaamgeving 
instellen voor import in uw analysesoftware. 
 
U kunt hier 3 GB digifobpro opslag reserveren voor eigen 
gebruik. Hou er rekening mee dat hier uw handleidingen en 
software staan. 
 
De optie Alles Verwijderen formatteert het flash-geheugen 
van uw toestel en alle bestanden zullen worden verwijderd. 
Dus gebruik deze optie heel voorzichtig. 
 

Stel de taal in. Als uw taal niet beschikbaar is ga dan naar 
www.tachosys.com en download de nieuwste Digiconnect 
software, omdat deze de meest recente taalupdates bevat. 
 
Stel de helderheid in. Ook het aantal seconden voordat het toestel 
gaat slapen. Ook kan de low power mode en het aantal seconden 
voordat het toestel wordt uitgeschakeld worden ingesteld. 
 
Stel datum en tijd in. 
 
 
Geluid: AAN of UIT 
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Instellingen- Vervolg 

 
Om Bluetooth-apparaten te gebruiken met uw digifobpro moeten 
ze eerst worden gekoppeld met deze functie. 
 

Deze optie scant naar Bluetooth-apparaten en stelt u in staat 
om ze toe te voegen met de juiste pincode voor het apparaat 
dat u verbonden heeft. 
 
U kunt tot 32 apparaten koppelen. Met deze optie kunt u 
apparaten die u niet meer nodig hebt verwijderen. Of u kunt 
de lijst opschonen van apparaten die u niet meer gebruikt. 

 
Stroom uitschakelen 
 
 

 
Verdere richtlijnen voor speciale functies 
 
4hz Speed Data 
 
4 Hz speed data is alleen beschikbaar bij VDO tachografen en moet worden 
geactiveerd in de VU download als "VDO Special Data".  

De 4 Hz data is verdeeld in zes 
delen van elk twee minuten lang 
en ze omvatten alle 
vertragingsevenementen.  
De twee verticale paarse lijnen 
(aangeduid als 1 en 2) kunnen 
worden verplaatst naar de start 
en finish van een 
vertragingsevenement en op de 
display worden weergegeven. 
De vertraging, de afgelegde 
afstand en de werkelijke 
vertraging in m / s². 

 
Gebruik de toetsen links en rechts om de lijnen <1> en <2> te selecteren en 
verplaats ze naar de plaats waar ze nodig zijn met behulp van de pijlen 
omhoog en omlaag. 
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Aanbevolen minimale PC Specificaties 
 
Processor  : Intel P4 1.4GHz, AMD Athlon 1.4 GHz 
Intern geheugen : 512Mbytes 
Harddisk  : 40 Gb 
Schermresolutie : 1024 x 768 
Operating Systems : Windows  W7 / W8 / W8.1 / W10 
 
De digiconnect software is vooraf op de digifobpro geplaatst. Sluit de 
digifobpro aan op een vrije USB-aansluiting en gebruik Windows Verkenner 
om naar de softwaremap te gaan. 
 
Installeren van de DigiConnect Windows® Software: 
 
1. Sluit de digifobpro aan op een USB-poort en ga via Windows Verkenner 

naar de hoofdmap en dubbelklik op Setup.exe;  
2. U wordt nu gevraagd naar de taal van uw voorkeur. Selecteer deze in 

de lijst en klik op 'OK'.  
3. U zult een welkomstbericht zien. Klik op 'volgende'.  
4. Ga akkoord met de voorwaarden in de licentie-overeenkomst en klik op 

'volgende'.  
5. Wijzig evt. de map waarin u het programma wil installeren. De 

standaardmap is  “C:\Program files(x86)\Tachosys\digiConnect”. Klik op 
'volgende'.  

6. Klik op 'Installeren'. Dit duurt een paar seconden. 
7. Laat het selectievakje “Het proramma starten” aangevinkt en klik op 

'Voltooien'.  
8. Als u ervoor kiest om Digiconnect te starten dan kunnen in het 

optiesmenu uw individuele instellingen worden geconfigureerd. 
 
 
 

DigiConnect Windows® Software - V5.00 en > 
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De Digifobpro aansluiten op uw PC 
• Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op een USB-poort van uw pc.  
• Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort aan de onderkant van de 

digifobpro.  
• Start de Digiconnect software door het selecteren van Programs- 

Tachosys - Digiconnect. 
• Zet uw Digifobpro aan door de OK-knop ingedrukt te houden gedurende 

minstens 2 seconden.  
De digifobpro zal het USB-Link Icoon weergeven. 
 
Als er problemen zijn met het aansluiten van de digifobpro op de PC koppel 
de kabel van uw PC los en probeer een andere USB-poort. Als u dan nog 
steeds problemen ervaart probeer dan een andere kabel van hetzelfde type. 
 
Als u het digifobpro USB-station niet ziet ga dan naar: 

 
Wijzig de ‘Ingeschakeld‘ optie in “Ja”.  
 

 
 

Digiconnect - Toegang tot de menufuncties op uw pc 
 
Digiconnect plaatst een pictogram in het systeemvak aan de 
rechteronderkant van het scherm. Als dit pictogram niet aanwezig is ga 
dan naar Windows - Programma's - Tachosys - Digiconnect en klik op 
het Digiconnect icoon. 
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Algemene opties voor digiconnect 
 
Er zijn diverse instellingen in digiconnect die van 
toepassing zijn op alle Tachosys apparaten die 
zijn aangesloten op uw pc. 
 
Selecteer in dit deel van het scherm als getoond 
in de afbeelding hiernaast. 
 
Open archiefmap... 
Met deze optie kunt u snel navigeren naar de 
map met kaart en voertuigbestanden op uw pc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opties: 
Kies Opties in het 
menu . 
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Archief: 
 
1. Kies de bestandnaamgeving geschikt voor uw analysesoftware. 

Doorgaans is dat *.DDD. 
2. Kies of u bestanden 'Automatisch' wil downloaden van uw Digifobpro of 

dat u eerst een melding wil ontvangen dat er nieuwe bestanden op het 
apparaat zijn wanneer het werd aangesloten op uw pc. Door 
Automatisch te selecteren zal elke keer als de Digifobpro is aangesloten 
op uw PC de bestanden die nog niet op uw pc staan automatisch 
worden gedownload. Een klein venster in de rechterbenedenhoek van 
het scherm zal de voortgang aangeven wanneer de automatische 
overdracht plaatsvindt. 

3. Kies de locatie waar u uw bestanden wil opslaan als ze worden 
gedownload van Digifobpro. 

4. Vink de optie 'Plaats gedownloade bestanden in de submap van de 
bestuurder of het voertuig' aan en gedownloade bestanden worden 
geplaatst in afzonderlijke mappen. 

5. Door te kiezen voor de optie “Handmatig” heeft u de volledige controle 
over het downloaden van de Digifobpro. In deze modus moet je door de 
Digifobpro bladeren en bestanden handmatig kopiëren via Digiconnect. 

 
Tabblad Kaartlezers: 
Digiconnect ondersteunt de meeste standaard kaartlezers en de Tachosys 
digiCard. Hiermee kunt u chauffeursbestanden direct naar de Digiconnect 
standaard archiefmap 
uploaden. 
 
Instellingen digiCentral 
Tachosys apparaten 
kunnen gegevens 
rechtstreeks verzenden 
naar uw analyseprovider. 
Bijv. IDHA-online. Vraag 
uw provider of zij 
ondersteuning bieden voor 
deze service. Hiernaast de 
instellingen voor upload 
naar IDHA. Indien u dit 
instelt geef dan het (de) 
serienummer(s) van uw 
unit(s) op aan tacho.nu 
BV, opdat ze kunnen 
worden geactiveerd op 
IDHA. 
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Digiconnect instellingen voor uw digifobpro 
 
Om specifieke instellingen voor uw digifobpro te 
configureren kies de onderstaande opties . 
 
Toon bestanden op apparaat 
 
Digifobpro heeft zijn eigen bestandsbeheer-
software, zodat u de bestanden die op de 
Digifobpro worden geplaatst via uw pc kunt 
beheren. Dit is vooral handig wanneer u hebt 
gekozen voor handmatig downloaden. Selecteer 
de “Toon bestanden op apparaat-optie” en u ziet 
het browserscherm zoals weergegeven in de 
figuur hieronder.   
 
Bestandstypen: U kunt op 'Bestuurderskaart' of 
'Tachograaf' klikken om de lijst met bestanden tot 
een bepaald type te beperken. 
 

Bestandsbeheer: 
Upload: Hiermee kunt u bestanden uploaden van de harde schijf van uw pc 
naar het interne geheugen van de Digifobpro. Download: U kunt elk bestand 
in het venster selecteren en klikken op 'Download'. Dan wordt gevraagd om 
een locatie en bestandsnaam waarin u het/de bestand(en) wilt opslaan. 

Wis / Wis alles: Selecteer een bestand en gebruik de optie Wissen om het 
te verwijderen. 'Wis Alles' zal alle bestanden van het apparaat verwijderen. 
Zorg ervoor dat u alle belangrijke bestanden hebt gedownload voordat u 
deze functie gebruikt. 

Let op: Het gedeelte “Anders” bevat tekstbestanden 

met bestuurderskaartanalyse. U kunt deze downloaden 

en openen in Word of Wordpad. Deze bestanden 
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Eigenschappen: Om de eigenschappen van elk geselecteerd bestand weer 
te geven. Hier kunt u het 'Archief' eigenschappen van een bestand te 
wijzigen. Als u de optie 'Gearchiveerd' en 'Gearchiveerd op afstand' 
deactiveert zal, de volgende keer dat u de Digifobpro aansluit op uw pc, dit 
bestand automatisch worden gedownload op voorwaarde dat “Archiveren” is 
ingesteld op Automatisch. Dit is vooral handig wanneer de bestanden 
verloren zijn gegaan op uw PC of een download halverwege werd 
onderbroken . 
 
Als u met de rechtermuisknop op een bestand in het hoofdvenster van de 
filebrowser klikt ziet u drie opties; Download, Verwijderen en 
Eigenschappen. Deze opties zijn precies zoals hierboven gedefinieerd. 
 
Configureer apparaat - Digifobpro 
Met deze optie kunt u alle onderdelen van de Digifobpro configureren.  
Onder 'Apparaat - digifobpro' kunt u de apparaatgegevens zien: firmware, 
serienummer en datum aanmaak. 

Opties 
Taal wijzigen, synchroniseer de tijd van de digifobpro met uw PC, pas de 
Lokale Tijd toe (vergelijkt de pc-tijd met de UTC-tijd en past het juiste 
verschil toe).   
 
Downloadsnelheid: verwijst naar digifobpro VU downloads en moet altijd 
worden ingesteld op Optimaal tenzij u een bijzonder trage tachograaf heeft 
en problemen hebt met het downloaden. 
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Massaopslag: Digifobpro reserveert 3GB van de opslag voor gebruik door 
de klant voor eigen bestanden. Als u niet wilt dat Windows elke keer dat u de 
digifobpro aansluit aan de PC hiernaar verwijst kunt u deze functie 
uitschakelen. 
 
Naamgevingsconventies voor bestanden: U mag de extensie van 
bestuurderskaart- en voertuigbestanden veranderen in die voor uw land of 
analysesoftware. Selecteer de meest geschikte optie in het drop down 
menu. Voor de Benelux is dat *.DDD. 
 
Toon alleen niet gearchiveerde bestanden: Standaard zijn bestanden die 
met de digifobpro werden gedownload onzichtbaar via Windows. Om 
gearchiveerde bestanden te zien dient deze optie te worden aangevinkt. 
 
Download voertuigunit - Opties 

 
Vink de juiste optie aan om Trep downloadwensen in te stellen. Klik op 
“Toepassen” en de instellingen zullen naar uw Digifobpro worden 
geschreven, klaar voor de volgende voertuigdownload. 
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Wijzig firmware: 
 
Van tijd tot tijd zijn er firmware-updates beschikbaar voor uw digifobpro. 
 
Bij het gebruik van Digiconnect en als er toegang is tot het internet wordt u 
er automatisch op gewezen dat er nieuwe firmware en software beschikbaar 
zijn. 
 
Als u de digigifobpro handmatig gaat bijwerken kies dan de optie 'Wijzig 
Firmware' en het Verkenner-venster van Windows® wordt geopend. 
Selecteer het firmware-upgrade-bestand dat u van het internet hebt 
gedownload of dat door uw leverancier werd geleverd. 
 
Zodra u een bestand selecteert wordt dit automatisch geüpload naar de 
Digifobpro en een venster met de voortgang zal de verschillende fasen van 
de update geven. Het proces duurt enkele minuten. Mocht de firmware-
upgrade falen dan verwijzen wij u naar Problemen oplossen op pagina 22. 

Informatie over TREPS 
 

We gebruiken de term TREP (transfer reponse parameters). Een definitie 
van elk van de TREPs staat in de onderstaande tabel. 

TREP 1 Overzicht: omvat gegevens zoals voertuig ID, Laatste voer-
tuigdownload en door middel van welk type kaart. 

TREP 2 Activiteiten: Alle door de tachograaf opgeslagen handelingen 
uitgevoerd met het voertuig door een bestuurder of andere 
kaarthouder. Omvat niet de fouten. 

TREP 3 Voorvallen en fouten: alle fouten die door de tachograaf wer-
den geregistreerd, waaronder; snelheidsoverschrijdingen, 
stroomonderbrekingen en tijdaanpassingen. 

TREP 4 Gedetailleerde snelheid: voertuigsnelheid wordt elke secon-
de opgenomen dat de truck in beweging is. Er is een limiet 
van 24 uur aan gegevens. 

TREP 5 Technische gegevens: gegevens die betrekking hebben op 
het de identiteit van de voertuigunit, softwareversie en kali-
bratie. 



  

 

Troubleshooting 

 
Digifobpro - volledige reset: 
 
Als uw Digifobpro helemaal niet meer reageert is het mogelijk om het 
apparaat te resetten door de Return-toets gedurende 5 seconden ingedrukt 
te houden. Gebruik deze optie niet als een vast onderdeel. Vooral niet als 
een firmware-upgrade aan de gang is. 
 
Firmware-upgrade mislukt: 
 
Als om wat voor reden dan ook een firmware-upgrade niet lukt is het 
mogelijk om terug te keren naar de vorige firmware die opgeslagen is op het 
apparaat. Schakel eerst de Digifobpro UIT. Met het apparaat nu 
uitgeschakeld, houdt u de UP pijl ingedrukt, en druk op de OK-knop op 
hetzelfde moment. Druk op OK wanneer u wordt gevraagd dit te doen. 
Digifobpro zal nu worden hersteld met de vorige firmware. Deze optie moet 
alleen worden gebruikt als een laatste redmiddel. 
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Disclaimer 

De digifobpro berekent overtredingen op basis van de Europese regelgeving. Dit met de volgende 
kanttekeningen: 
 
De interpretatie van de rij- en rusttijden, snelheid en informatie over mogelijke manipulatie van de digitale 
tachograaf wordt uitgevoerd door ambtenaren van de nationale toezichthoudende instanties op grond van 
Verordening (EG) nr 561/2006 van 15.03.2006 (rij- en rusttijden verordening) en Verordening (EG) nr 
1360/2002 van 13.06.2002 (apparatuur in wegtransport). Met de uitvoering van deze regeling in nationale 
wetgeving, is er enige ruimte voor interpretatie, die kan leiden tot verschillen van land tot land. 
 
Hoewel controleren op overtredingen met de digifobpro snel resultaat kan leveren kan dit niet in de plaats 
komen van een uitgebreide toetsing door de nationale toezichthoudende autoriteiten. Er zijn verschillende 
interpretaties en afwijkende toepassingen van de bovengenoemde regelingen die buiten de invloedssfeer 
van de fabrikant zijn. Dienovereenkomstig zal noch de fabrikant noch haar distributienetwerk aansprakelijk 
kunnen worden gesteld voor boetes die door een autoriteit werden geheven. De fabrikant of zijn 
verkoopkanaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van het 
apparaat. 
 
 
Voorvallen en fouten 
 
Houd er rekening mee dat Verordening (EG) nr. 2135/98 en de bijlage 1 (B) precies omschrijft welke fouten 
en gebeurtenissen worden geregistreerd door een voertuigunit. In principe kan de aard van de opgenomen 
gegevens binnen deze categorieën helpen bij het identificeren van geknoei met ofwel de tachograaf of de 
sensors of kunnen bijdragen tot diagnosticeren van een fout in de tachograaf of de sensoren. De lijst van 
mogelijke storingen is uitgebreid en ze zijn daarom ingedeeld in categorieën. We verwijzen naar bijlage 1 
(B) van de verordening of de gebruikershandleiding van uw tachograaf voor meer informatie over 
voorvallen en fouten. 



 


