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Dit pictogram geeft aan dat we het menu
van de digiconnect software beschrijven
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Activiteits
LED
Plug voor
aansluiting
op voertuig

Geheugen
LED

Aansluiten digivu op de tachograaf
Plaats een geldige bedrijfskaart in slot 1 of slot 2 van de tachograaf. Plaats daarna de digivu in de juiste aansluiting
van uw tachograaf zoals hieronder aangegeven.
De digivu wordt
gevoed door de
tachograaf.
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digivu intern geheugen
digivu heeft 16MB intern geheugen, waardoor gemiddeld 120+ voertuigbestanden
kunnen worden gedownload.
De indicator toont een:
groene LED voor voldoende geheugen
oranje LED voor 75% gebruikt geheugen
rode LED voor onvoldoende ruimte
voor download.
Met de DigiConnect software kunt u de digivu instellen op automatisch overschrijven van de oudste bestanden. Dan zal digivu niet
meer aangeven dat er onvoldoende ruimte is. Gebruik deze instelling dus alleen als u regelmatig archiveert en u uw data efficiënt
beheert.

digivu activiteits LED’s
Aangesloten op de tachograaf zal
de digivu met een LED de actuele
fase van het proces aangeven:
knippert als digivu
en voertuigunit communiceren.
rode LED:
geeft een fout in het
download-proces
aan.
groene LED: geeft aan dat de
download succesvol
was.
oranje LED:
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DigiConnect Windows Software
DigiConnect Software - vanaf versie 4.11
Aanbevolen minimale PC Specificaties
Processor:
Intern geheugen:
Harddisk:
Schermresolutie:
Operating Systems:

Intel P4 1.4GHz, AMD Athlon 1.4 GHz
512Mbytes
40 Gb
1024 x 768
Windows W7 / W8 / W8.1 / W10

Om de digiconnect software te installeren dient u te beschikken over een USB-poort óf een internetverbinding om
de software te downloaden.
BELANGRIJK: sluit de digivu niet aan voordat de software is geïnstalleerd
Installeren van de DigiConnect Windows® Software:
1. Plaats de meegeleverde digiflash memorystick in een USB-poort. Ga via Windows Verkenner naar de stick en dubbelklik op Setup.exe;
2. U wordt nu gevraagd naar de taal van uw
voorkeur. Selecteer deze in de lijst en klik
op 'Volgende'.
3. U zult een welkomstbericht zien. Klik op 'volgende'.
4. Ga akkoord met de voorwaarden in de licentieovereenkomst en klik op 'volgende/next'.
5. Kies de map waarin u het programma wil installeren. De
standaardmap is “program files”. Klik op 'volgende'.
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6. Klik op 'Installeren'.
7. Laat het selectievakje “Launch DigiConnect” (Start DigiConnect) aangevinkt en klik op 'Finish'.
8. Als u ervoor kiest om Digiconnect te starten dan kunnen
in het optiesmenu uw individuele instellingen worden
geconfigureerd.

Aansluiten digivu op de PC
1. Plaats de DigiVu in de USB-adapter en
daarna beide in een USB-poort op uw PC.
2. Als op de digivu de geheugenled groen oplicht en de activiteitsled knippert is er communicatie met de PC.
3. Een digivu-pictogram verschijnt in uw taakbalk.

Digivu V4 read-Only
Versie 4 van de digiVU heeft de mogelijkheid om te werken
als een normaal digiVU apparaat met digiconnect én als
een verwisselbare schijf.
U kunt een digivu gebruiken op elk besturingssysteem dat
verwisselbare schijven ondersteunt, waaronder ook Mac
OSX en Linux. De flashdrive is alleen-lezen (read-only), zodat hij niet gebruikt kan worden om andere bestanden op te
slaan. Het enige wat men kan doen is het kopiëren van de
gedownloade bestanden naar de pc. Het verwijderen van
bestanden wordt ook ondersteund via deze methode.
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Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld via DigiConnect in "Configureer Apparaat" bij “Opties”. Bij “Massaopslag” kiest men “Aan”. Als het vinkje bij “Toon alleen niet
gearchiveerde bestanden” wordt ingesteld ziet men alle bestanden op de digivu ook in Windows Verkenner.
DIGIVU - de menufuncties
Om toegang te krijgen tot alle functies van de digivuklikt u
met de rechtermuisknop op het
DigiConnect pictogram (zie pijl),
zichtbaar op de taakbalk of bij
verborgen pictogrammen. Indien
deze laatste is verborgen klik op
de naar boven wijzende pijl op
de taakbalk, rechtsonder in uw
scherm. De digivu moet zijn aangesloten op de pc om het functiemenu te activeren.
Digivu - Bestanden weergeven
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digivu heeft een eigen filebrowser zodat u de bestanden die op de digivu staan via uw pc kunt beheren.
Rechtsklik op het pictogram van de digivu in de taakbalk.
Selecteer de optie “Toon bestanden op apparaat” en u
ziet het file browserscherm zoals weergegeven in de figuur.
Bestandstypen
Uitgelezen bestanden worden per type weergegeven. U
kunt klikken op “Bestuurderskaart” of “Tachograaf” om de
uitgelezen bestanden te zien.
Bestandsbeheer
1. Upload: Om bestanden van de harde schijf van uw pc
te kopiëren naar het interne geheugen van de digivu.
De digivu is ontworpen voor de opslag van bestuurderskaart- en voertuigbestanden. Dus ongeschikt voor de
opslag van andere bestanden.
2. Download: U kunt een bestand selecteren in het bestandenvenster en daarna klikken op 'Download'. Vervolgens wordt om een locatie op uw PC gevraagd en
een bestandsnaam waaronder u het bestand wilt opslaan.
3. Wis: Selecteer een bestand in het hoofdvenster en klik
op “Delete”. Dit zal het bestand permanent van de digivu verwijderen. Deze optie moet met zorg gebruikt worden omdat het bestand permanent zal worden verwijderd.
4. Wis Alles: Deze optie zal alle bestanden permanent
van de digivu verwijderen. Het is duidelijk dat deze optie
met voorzichtigheid moet worden gebruikt.
5. Eigenschappen: Zal de eigenschappen van een geselecteerd bestand weergeven. Hier kunt u de Archiveereigenschappen van een bestand veranderen. Als u de
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optie “Gearchiveerd” en “Draadloos gearchiveerd” deselecteert zal de volgende keer dat u de digivu aansluit op
uw pc dit bestand automatisch worden gedownload,
mits “Archiveren” is ingesteld op “Automatisch” (zie Digiconnect - Opties). Dit is vooral handig wanneer bestanden verloren zijn gegaan op uw pc of een download
halverwege wordt onderbroken .
Als u met de rechtermuisknop klikt op een bestand in het
hoofdvenster zult u drie opties zien: Download, Wis en Eigenschappen. Deze opties zijn exact zoals hierboven gedefinieerd.

Digivu: Configureer
In dit gedeelte kunt u alle onderdelen
van de digivu configureren. Onder
“Apparaat-digivu” kunt u de versie
van de firmware, het serienummer en
productiedatum bekijken.

Bestandsopslag: hier kunt u kiezen wat te doen als de digivu vol is. Kies de beste optie voor uw situatie. Standaard
is: Oudste gearchiveerde.
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Digivu - Download voertuig instellen

TREP (transfer response parameters) betekent zoveel als
“Instellen Downloadparameters”. Digivu kan worden ingesteld om gegevens uit de tachograaf te downloaden volgens uw wensen. Stel de gewenste TREP's in (zie
“Informatie over TREP's”).
•

Voertuigunit: laat deze aangevinkt, behalve al u alleen
bestuurderskaarten wenst uit te lezen via de tachograaf.

TREP 1: Is gegrijst. Niet instelbaar
TREP 2:
•
Sinds laatste Download: als het voertuig eerder is gedownload met de digivu zal deze weten hoeveel dagen
te downloaden
•
Sinds laatste download als opgeslagen in VU: Dit is
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•
•
•

de standaardinstelling die in de tacho kijkt wanneer deze voor het laatst werd uitgelezen.
Bereik: Kies de periode die u wenst te downloaden
Laatste: stel het aantal benodigde dagen in.
Alle activiteiten: het hele massageheugen (een jaar)
wordt gedownload, wat de benodigde tijd aanzienlijk
verlengt.

•

Trep 3:
Voorvallen en fouten: Bevat nuttige informatie o.a. overzicht rijden zonder kaart, invoer kaart tijdens rijden, stroomonderbreking e.a..
Trep 4:
Gedetailleerde snelheid: snelheid van het voertuig wordt
elke seconde dat het voertuig beweegt opgenomen. Er is
een limiet van 24 uur aan gegevens. TIP: Download hiervan is niet verplicht en wordt afgeraden omdat het de duur
van downloaden aanzienlijk verlengt.
Bestuurderskaart: Aanvinken wanneer een bestuurderskaart in de voertuigunit is ten tijde van het downloaden. Er
wordt dan ook een bestuurderskaartbestand aangemaakt
op de digivu.

Digivu - wijzig firmware (updates)
Met deze optie kunt u de nieuwste updates voor de digivu installeren. Selecteer de optie “Upload Firmware File”
en het Windows ® Explorer-venster
wordt geopend. Selecteer het firmware
-upgrade-bestand dat u hebt gedown13

load van het internet of die zijn geleverd door uw leverancier. Zodra u een bestand selecteert en opent, wordt het
automatisch geüpload naar de digivu. De firmware wordt
geïnstalleerd en de digivu herstart. U moet het proces niet
onderbreken tot de update is voltooid. Anders zal uw digivu
niet meer functioneren.
Als een digivu firmware upgrade mislukte is het mogelijk
om terug te keren naar de vorige op het apparaat opgeslagen firmware. Verwijder de rubberen band die het dichtst bij
de activiteits-LED’s op de digivu zit. U vindt er een gat,
groot genoeg voor een paperclip of een ander puntig object. U moet de verborgen knop voor en tijdens de invoer
op de PC ingedrukt houden. Laat de knop los zodra de digivu een paar seconden in de PC is. De wisselende oranje
LED geeft aan dat het apparaat terugkeert naar zijn vorige
firmware. Een groene LED geeft aan dat de vorige firmware
hersteld is. Deze optie moet alleen worden gebruikt als een
laatste redmiddel.

DigiConnect - de menufuncties
Om toegang te krijgen tot alle functies van de DigiConnect pcsoftware klikt u met de rechtermuisknop op het DigiConnect pictogram (zie pijl), zichtbaar op de
taakbalk of bij verborgen pictogrammen. Indien deze laatste is
verborgen klik op de naar boven
wijzende pijl op de taakbalk,
rechtsonder in uw scherm. De digivu moet zijn aangesloten
op de pc om het functiemenu te activeren.
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Digiconnect - Open Archiefmap
Deze optie stelt u in staat om snel te navigeren naar de archiefmap op de computer van bestuurderskaart- en voertuigbestanden. Standaard is deze map hier geïnstalleerd:
“C:\Users\Public\Documents\Tachosys\digiConnect\Archive”

Digiconnect - Opties
Met deze functie kunt u locaties van bestanden, archiefinstellingen en downloadvoorkeuren definiëren.

Digiconnect - Tabblad Archief
Instellingen:
Selecteer het tabblad Archief in het pop-up venster.
•

•

U kunt de bestandsnaamgeving voor uw land of
analysesoftware aanpassen. Selecteer de meest
geschikte optie
(doorgaans *.DDD) uit
het drop down menu in
de software-opties.
Kies of u 'Automatisch'
bestanden wil downloaden van de digivu of dat u een melding wilt ontvangen
van nieuwe bestanden wanneer het apparaat is aangesloten op uw PC. Door “Automatisch” te selecteren zullen telkens als uw digivu is aangesloten op uw PC alle
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bestanden op het apparaat (die niet al op uw PC staan)
automatisch worden gedownload . Op een klein venster
in de rechterbenedenhoek van uw scherm wordt de
voortgang aangeven wanneer automatische overdracht
plaatsvindt .
•

•

•

Kies de locatie waar u uw bestuurderskaart- en voertuigbestanden op wil slaan wanneer ze worden gedownload van digivu.
Als u de optie “Plaats gedownloade bestanden in de
sub-map van de bestuurder of het voertuig” aanvinkt
zullen, wanneer bestuurderskaart- of voertuigbestanden worden gedownload van de digivu, ze automatisch
worden gesorteerd in afzonderlijke mappen op naam
van de bestuurder of het kenteken van het voertuig.
Door te kiezen voor 'Manual' (Handmatig) zult u totale
controle hebben over wat u download vanaf de digivu.
In deze modus moet men bladeren naar de digivu en
bestanden handmatig kopiëren met behulp van de meegeleverde software.

Digiconnect - Tabblad Kaartlezers
Digiconnect ondersteunt
de meeste standaard
kaartlezers en de Tachosys DIGICARD. Hiermee
kunt u bestuurderskaarten
direct naar de Digiconnect
archiefmap uploaden.

16

Instellingen digiCentral
Tachosys apparaten
kunnen hun gegevens
rechtstreeks uploaden
naar uw analyse provider (bijv. IDHA-online,
zie www.itacho.nu).
Vraag uw eigen provider of ze ondersteuning bieden voor
deze service.

Informatie over TREP's
Wanneer we het hebben over voertuigbestandsgegevens

TREP’s
TREP 1

Overzicht: omvat gegevens zoals voertuig ID, laatste voertuigdownload en door welke type kaart.

TREP 2

Activiteiten: alle door de tachograaf geregistreerde
acties uitgevoerd door een bestuurder of andere
kaarthouder. Fouten niet inbegrepen.

TREP 3

Voorvallen en fouten: alle fouten die op de tachograaf, waaronder snelheidsoverschrijdingen, stroomonderbrekingen en tijdaanpassingen.

TREP 4

Gedetailleerde snelheid: snelheid van het voertuig
wordt elke seconde dat het voertuig beweegt opgenomen. Er is een limiet van 24 uur aan gegevens.

TREP 5

Technische gegevens: gegevens met betrekking tot
de identiteit, softwareversie en kalibratie.

op de digivu gebruiken we de term TREP (Transfer Response parameters). Een definitie van elk van de TREP’s
wordt in de tabel aangegeven.
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Digivu +: overzicht
Als u de digivu + heeft aangeschaft dan heeft u de functionaliteit van de digivu uitgebreid met de lezing en opslag
van bestuurerskaartbestanden. Om totale draagbaarheid te
bieden is de digivu + een batterijgevoed apparaat en wordt
geleverd met vier AAA-batterijen. Het toestel verbruikt zeer
weinig spanning, zodat de batterijen goed zijn voor honderden kaartlezingen.

Digivu+: vervangen batterijen
Plaats uw duim op de drie concentrische tekens op de onderzijde van het apparaat. Schuif de batterijdeksel van het
apparaat met ongeveer 1 cm en
haal de batterijklep
weg. Terugplaatsen
van de batterijdeksel is gewoon de
omgekeerde werking.

Kaartlezing met digivu+
De digivu+ is volledig geïntegreerd met de digivu downloadapparaat. Plaats uw digivu in de digivu + met het label
naar buiten. Er is maar één manier waarop de digivu kan
worden ingevoegd. De digivu is correct geplaatst wanneer
het samenvalt met de behuizing van de digivu +.
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Bestuurderskaart lezen:
•

•

•

•

•

Houd de digivu+ zodanig dat het batterijcompartiment
zich onder bevindt.
Plaats nu de bestuurderskaart met de gouden chip naar
voren en naar boven.
Een rood lampje op de digivu geeft na ongeveer 3 seconden aan als de lezing mislukt is. Probeer het nogmaals met juiste plaatsing van de bestuurderskaart.
Wanneer de bestuurderskaart met succes wordt gelezen zal het oranje lampje knipperen
Wanneer de lezing is voltooid zal het veranderen in
groen. De lezing duurt ongeveer 60 seconden.

Troubleshooting:
Voertuig verbindingsproblemen
Als een rode LED oplicht tijdens een voertuigdownload:
•
Controleer de aanwezigheid van een bedrijfskaart;
•
Zorg dat het voertuig stilstaat
•
Controleer of het voertuigcontact is ingeschakeld
•
Probeer het opnieuw door het uithalen en opnieuw
plaatsen van uw digivu.
Error Code 12 / Downloadfout 12
Sommige (VDO) tachografen zullen een foutcode 12 aangeven op de display en zal de tachograaf een download
storing aangeven. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door een wijziging van het kenteken binnen de termijn die wordt gedownload. Om dit probleem te omzeilen
download vanaf de datum van de laatste kalibratie.
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Geheugen
Download bezig
TACHO.NU BV
Postbus 1111, 2280 CC Rijswijk
Handelskade 76, 2288 BG Rijswijk
Tel.: 070 415 4661
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