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Systémové požiadavky 
 
Pred inštalovaním aplikácie do Vášho počítača sa uistite, či systém 
vyhovuje nasledujúcim hardvérovým a softvérovým požiadavkam: 
Operačný systém: Windows XP- Servis Pack 2 
Operačná pamäť: 512 MB 
Procesor: min. 1GHz 
Voľná pamäť: min. 200 MB 
Iné: 1 voľný USB vstup na PC 
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Inštalácia aplikácie TachoSafe 1.0 Lite 
(inštalačný súbor aplikácie TachoSafe 1.0 Lite obsahuje prístroj na 
sťahovanie údajov TachoSafe Downloadtool) 

Priemerná životnosť batérií je približne 6 hodín v prevádzke, z tohto 
dôvodu odporúčame používať nabíjateľné batérie typu 2100 Ni-Mh 
(AA-1,2V), alebo použitie kvalitnejších batérií. 

Pripojte prístroj na sťahovanie TachoSafe 
DownloadTool cez USB vstup k počítaču 
prostredníctvom USB kábla nachádzajúceho sa 
v balení prístroja. 
Po rozoznaní prístroja na sťahovanie 
TachoSafe DownloadTool počítačom, 
otvorte ikonu „Tento počítač“ kde by sa 
mal nachádzať medzi odstrániteľnými 
médiami (Removable disk) s označením 
E:, F:, G: alebo iné aj prístroj na 
sťahovanie TachoSafe DownloadTool.  
V prípade, že počítač rozpoznal prístroj TachoSafe DownloadTool, postačí 
dvojklik na ikonu príslušného odstrániteľného média- disku. Tu sa 
nachádza aj inštalačný súbor aplikácie TachoSafe 1.0 Lite s názvom:  
 
 
Ide o spustiteľný súbor, prostredníctvom ktorého nainštalujete aplikáciu 
TachoSafe 1.0 Lite.  
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Dvojkliknutím na ikonu spustíte inštalačný súbor a ďalej postupujte podľa 
inštrukcií, ktoré sa zobrazia na obrazovke. 

 
Kliknite na možnosť Ďalej> 

 
Odporúča sa použitie základných nastavení aplikácie. 
Kliknite na možnosť Ďalej> 
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V hornom okne si môžete vybrať systémové umiestnenie, kam sa 
aplikácia bude inštalovať. Prednastavené systémové umiestnenie aplikácie 
sa nachádza na disku C:\Program Files\SVT Electronics\TachoSafe 1.0 
Lite\. 
 
Po pár minútach sa zobrazí nasledujúce okno: 

 
Kliknite na možnosť Dokončiť. 
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Ak označíte výber možnosti Spustiť programTachoSafe 1.0 Lite (základné 
nastavenie), aplikácia sa spustí v nasledujúcom okne: 

 
 
Meno užívateľa (v základnom nastavení): admin 
Heslo (v základnom nastavení): 1234 
 
Po vložení požadovaných údajov (meno užívateľa, heslo), kliknite na 
možnosť OK. Heslo je možné zmeniť v Menu aplikácie v položke 
Nastavenia. 

 
Pri zobrazení uvedeného okna na obrazovke počítača vytiahnite z prístroja 
TachSafe DownloadTool USB kábel, opätovne ho pripojte a kliknite na 
možnosť OK. Inak sa zobrazí základné okno aplikácie TachoSafe 1.0 Lite. 
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Môžu sa zobraziť aj nasledujúce okná. Tieto okná zobrazujú, aké typy 
súborov sa nachádzajú v prístroji na sťahovanie TachoSafe 
DownloadTool. Ak sa okná zobrazia, kliknite na možnosť OK , alebo si 
môžete zvoliť aj uloženie údajov/súborov (možnosť Yes/Áno). 

           
Po výbere zvolenej možnosti sa zobrazí hlavné okno aplikácie. 
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To predstavuje zároveň aj hlavné menu prístroja na sťahovanie TachoSafe 
DownloadTool. Zobrazí sa iba v prípade, že bol pripojený prístroj 
TachoSafe DownloadTool k počítaču prostredníctvom USB kábla. 

 
Nasledujúce okno sa zobrazí v prípade, že nebol správne alebo vôbec 
pripojený prístroj na sťahovanie TachoSafe DownloadTool k počítaču. 
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Ak prístroj na sťahovanie TachoSafe DownloadTool nie je pripojený k 
počítaču, celý riadok začínajúci funkciou „Súbor” je nevýraznej farby. 
Nie je možné vykonávať žiadne operácie so súbormi! 
V tom prípade je táto chyba zobrazená vpravo dole v spodnom riadku 
aplikácie: „Dátový kľúč nie je pripojený.”  
Po pripojení prístroja na sťahovanie TachoSafe DownloadTool k počítaču 
sa tieto funkcie stanú použiteľnými. 
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Hlavné menu aplikácie 

Menu súborov 

 DownloadTOOL 
Po kliknutí na túto funkciu, nainštalovaný program 
zobrazí, aké typy uložiteľných súborov sa nachádzajú 
na prístroji na sťahovanie TachoSafe DownloadTool. 
V prípade,že prístroj Tachosafe DownloadTool neobsahuje stiahnuteľné a 
uložiteľné súbory, zobrazí sa nasledujúce okno: 

 
V prípade, že prístroj Tachosafe DownloadTool obsahuje stiahnuteľné a 
uložiteľné údaje, zobrazí sa nasledujúce okno: 

 

 Čítač Smart karty 
Ak disponujete čítačom Smart kariet, je možné ho použiť po pripojení do 
USB vstupu a stiahnuť súbory z karty.Upozornenie! Nie všetky čítače 
Smart kariet sú kompatibilné s aplikáciou! 
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 Digitálny tachograf 
Aplikácia umožňuje stiahnutie súborov aj z digitálnych tachografov. Táto 
operácia si vyžaduje špeciálny sériový kábel. 

 Iné médiá... 
Aplikácia umožňuje importovanie súborov typu ddd, a1b, esm, dtc, dtg, 
v1b, c1b, ktoré sú uložené v počítači alebo na iných prenosných 
pamäťových médiách (napr.: USB kľúč). Po kliknutí na danú položku v 
menu aplikácie sa otvorí okno. Vyhľadajte súbory typu ddd, a1b, esm, dtc, 
dtg, v1b alebo c1b, označte ich a kliknite na možnosť Otvoriť (Open). Ak 
sú súbory správne a nepoškodené, načítajú sa do 
aplikácie. 

Menu zoznamov 

 Vodiči 
Umožňuje prezeranie údajov a činností uložených vodičov. 

 Vozidlá 
Umožňuje prezeranie údajov a činností 
uložených vozidiel. 
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Menu hlásenia vodičov 

 Priestupky 
Umožňuje prezeranie a tlačenie priestupkov 
vodičov vo zvolenom období. 

 Pracovný čas 
Umožňuje prezeranie, zhrnutie a tlačenie pracovných 
časov vo zvolenom období.  

 Graf cinností 
Umožňuje zobrazenie, prezeranie a tlačenie 
činností vodičov vo forme grafov vo zvolenom 
období. 

 Činnosti 
Umožňuje prezeranie a tlačenie podrobného rozpisu činností vodičov. 

 Detaily o rýchlosti 
Umožňuje prezeranie grafu rýchlosti jedného zvoleného dňa. Neexistujú 
údaje o rýchlosti pre každý deň prevádzky vozidla. Pri sťahovaní údajov 
sa zvyčajne dá pozrieť  posledných pár dní prevádzky vozidla. 
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 Udalosti a chyby 
Umožňuje prezeranie a tlačenie priestupkov vodičov a ďaľších rôznych 
udalostí a chybových hlásení nachádzajúcich sa v pamäti digitálnych 
tachografov. 

Menu nástrojov 

 

 Užívatelia aplikácie 
Funkcia umožňuje zmenu hesla (v základnom nastavení: 1234 ) ako aj 
pridávanie nových užívateľov do systému. Novým užívateľom je možné 
nastaviť možnosť administrácie aplikácie  TachoSafe 1.0 Lite. 
Administrátori programu majú prístup ku všetkým funkciám v hlavnom 
menu aplikácie, ostatný užívatelia prístup ku všetkým funkciám nemajú. 

 Nastavenia 
Umožňuje nastavenie parametrov stiahnuteľných súborov (zodpovedá 
CONFIG režimu prístroja na sťahovanie súborov z digitálnych 
tachografov- viď „Návod na použitie prístroja na sťahovanie TachoSafe 
DownloadTool“). Časový interval sťahovania súborov je možné nastaviť 
od 1 až po 90 posledných kalendárnych dní. 
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 História st’ahovani 
Umožňuje prezeranie čas spracovania importovaných alebo stiahnutých 
súborov a spôsob ich prenosu. 

Menu „Navštívte nás“ (kontakty) 

 

 Obstránenie chýb 
Fórum prevádzkované spoločnosťou SVT Electronics. 

Online pomoc na Yahoo Messenger 
Online podpora výrobcu prostredníctvom elektronickej pošty. 

 Email 
Umožňuje kontaktovanie výrobcu prostredníctvom elektronickej pošty. 

Odkazy na internetové stránky výrobcu/distribútora a 
kontakty: 
http://www.svt.ro 

http://www.fomco.ro 
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Použitie menu zoznamov 

Použitie menu vodičov 
Kliknutím na funkciu Vodičov sa zobrazí nasledujúce okno: 

 
Zoznam vodičov sa zobrazí v ľavej hornej časti okna. Stačí kliknuť na 
meno požadovaného vodiča a výber zmení farbu na modrú. Po zvolení 
vodiča kliknite v pravej časti okna na možnosť Obnoviť. Táto operácia sa 
dá previesť aj dvojkliknutím na meno požadovaného vodiča. 
 
Činnosti karty vodiča sa zobrazia v spodnej časti okna. Viď nasledujúci 
príklad: 
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V prípade, že sa meno vodiča zobrazí na červeno, vodič prekročil 
stanovených 28 dní, v ktorých mali byť údaje stiahnuté z karty vodiča. 
Vymazať vodiča a všetky súvisiace údaje zo zoznamu vykonáme 
označením mena požadovaného vodiča a výberom možnosti Del 
(Vymazať). Výber je nutné potvrdiť aj v dialógom okne, ktoré sa potom 
zobrazí. 

 (zelená) – prebiehala činnosť 

 (sivá) – neprebiehala činnosť 

 (ružová) – označuje sobotu a nedeľu, počas ktorých neprebiehala 
činnosť 

 – symbol označuje čas sťahovania 
V prípade, ak si chcete pozrieť činnosti a udalosti ktoréhokoľvek dňa, 
kliknite na zelenú ikonu prislúchajúcu požadovanému dňu a zobrazí sa 
ďaľšie okno: 

 
V tejto tabuľke nájdete meno vodiča, číslo jeho karty a číslo vodičského 
preukazu. 
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Pod údajmi vodiča sa nachádza podrobný rozpis činností vodiča so 
začiatkom a ukončením pracovného času, ako aj zaznamenané udalosti v 
priebehu dňa. Symbol W alebo ? znamená, že karta vodiča bola vytiahnutá 
po ukončení pracovnej činnosti z digitálneho tachografu. Symbol M 
označuje činnosti, ktoré boli vodičom vložené manuálne. 
V poslednom stĺpci sa nachádzajú údaje vozidla, na ktorom boli dané 
udalosti zaznamenané. 
V spodnej časti tabuľky sa nachádza rozpis rôznych činností, všetkých 
jázd a pracovných časov. 
Môžete si zvoliť aj iný dátum, kde by sa mal takisto nachádzať podrobný 
rozpis činností, jázd a pracovných časov. Aplikácia umožňuje užívateľom 
tento rozpis aj vytlačiť. 
Kliknutie na možnosť Zavrieť  umožní návrat do hlavného menu 
aplikácie TachoSafe 1.0 Lite 

Použitie menu vozidiel 
Kliknutím na funkciu Vozidlá sa zobrazí nasledujúce okno: 

 
Zoznam vozidiel sa zobrazí v ľavej hornej časti okna. Stačí kliknuť na 
požadovaného vozidlo a výber zmení farbu na modrú. 
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Po zvolení vozidla kliknite v pravej časti okna na možnosť Obnoviť. 
Aplikácia umožňuje výber intervalu kalendárnych dní požadovaného 
obdobia.  
Činnosti vykonané kartou vodiča sa zobrazia v spodnej časti okna. Viď 
nasledujúci príklad: 

 
V prípade, že sa vozidlo zobrazí na červeno, bolo prekročených zákonom 
stanovených 90 dní, v ktorých mali byť údaje stiahnuté z pamäte 
digitálneho tachografu. 

 (zelená) – prebiehala činnosť 

 (sivá) – neprebiehala činnosť 

 (ružová) – označuje sobotu a nedeľu, počas ktorých neprebiehala 
činnosť 

 – symbol označuje čas sťahovania 
 
V prípade, ak si chcete pozrieť rozpis udalostí ktoréhokoľvek dňa, kliknite 
na zelenú ikonu prislúchajúcu požadovanému dňu a zobrazí sa ďaľšie 
okno: 
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V tejto tabuľke nájdete evidenčné číslo vozidla, VIN číslo vozidla, 
jazdené kilometre (od začiatku až po koniec dňa), vzdialenosti medzi 
miestami a priemernú rýchlosť vozidla. 
Pod týmito údajmi  sa nachádza podrobný rozpis činností vozidla, ktoré 
boli stiahnuté z digitálneho tachografu, so zvlášť vyznačeným začiatkom 
a ukončením pracovnej činnosti vozidla, trvanie činností, zaznamenané 
udalosti a meno vodiča a prípadne meno druhého vodiča (v prípade, že 
pracovali obaja). 
Symbol W alebo ? znamená, že karta vodiča nebola používaná. 
Symbol M označuje činnosti, ktoré boli kartou vodiča vložené manuálne. 
V spodnej časti tabuľky sa nachádza súhrn rôznych činností, všetkých 
jázd, prestávok a pracovných časov. Nachádzajú sa tu časy, kedy bola 
karta vodiča vytiahnutá z digitálneho tachografu  a nakoniec celkový 
odjazdený čas a celkový pracovný čas. 
V ľavej časti tabuľky si môžete pozrieť čas činností karty vodiča prípadne 
karty druhého vodiča (ak pracovali obaja). 
Môžete si zvoliť aj iný dátum, kde by sa mal takisto nachádzať podrobný 
rozpis činností, jázd a pracovných časov. Aplikácia umožňuje užívateľom 
tento rozpis aj vytlačiť. 
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Použitie menu hlásení 

Hlásenia priestupkov 
V tejto funkcii sa zobrazuje nedodržanie povoleného trvania nepretržitého 
vedenia vozidla ako aj iné priestupky vykonané vodičom. Kliknutím na 
funkciu Priestupky sa zobrazí nasledujúce okno: 

 
Zvoľte si meno požadovaného vodiča, časové obdobie a dátum, prípadne 
časový interval (napríklad týždeň,rok, atď.) a kliknite na možnosť 
Pozrieť. Zobrazí sa nasledujúce okno: 

 
Zobrazia sa zaznamenané priestupky, napríklad úseky s dlhším 
nepretržitým vedením vozidla alebo nedodržanie zákonom stanoveného 
denného pracovného času. Program označuje druh priestupku, zákonom 
stanovené normy a rozdiely v skutočnom a povolenom pracovnom čase. 
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Aplikácia TachoSafe 1.0 Lite umožňuje nastavenie rôznych parametrov, 
ktoré užívateľ potrebuje spracovať. Parametre sa dajú nastaviť kliknutím 
na možnosť Tolerancia času.  

 
Zvoľte si požadované hodnoty parametrov alebo použite programom 
vopred nastavené hodnoty. 

Hlásenia pracovných časov 
Umožňuje pozrieť priestupky týkajúce sa povoleného trvania nepretržitého 
vedenia vozidla. Kliknutím na funkciu Pracovný čas sa zobrazí 
nasledujúce okno: 
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Označením mena požadovaného vodiča z daného výberu, začiatočného  a 
koncového dátumu časového intervalu alebo časového obdobia (napríklad 
týždeň,rok, atď.) a následným kliknutím na možnosť Pozrieť sa zobrazí 
nasledujúce okno: 

Z dole uvedenými funkciami môžeme v okne listovať strany, meniť 
veľkosti okna alebo zavrieť okno. 

 
Nasledujúce údaje sa zobrazia v riadku: dátum a čas, časy činností, 
identifikačné údaje, prejdené kilometre, priemerná rýchlosť, súhrn a rozpis 
rôznych ďaľších činností, pracovných časov a časov vedenia vozidla. 
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Hlásenia grafov činností 
Zobrazuje rozpis činností vodiča vo forme grafu. Kliknutím na funkciu 
Graf činností sa zobrazí nasledujúce okno: 

 
Označením mena požadovaného vodiča z daného výberu, začiatočného  a 
koncového dátumu časového intervalu alebo časového obdobia (napríklad 
týždeň,rok, atď.) a následným kliknutím na možnosť Pozrieť sa zobrazí 
nasledujúce okno: 

 
Z dole uvedenými funkciami môžeme v okne listovať strany, meniť 
veľkosti okna alebo zavrieť okno. 

 
Na konci každej strany sa nachádzajú vysvetlivky použitých farieb a 
znakov. 
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Hlásenia činností 
Funkcia umožňuje zistiť, aké činnosti vykonával vodič počas zvoleného 
obdobia. Kliknutím na funkciu Činnosti sa zobrazí nasledujúce okno: 

 
Označením mena požadovanej karty vodiča z daného výberu, 
začiatočného  a koncového dátumu časového intervalu alebo časového 
obdobia (napríklad týždeň,rok, atď.) a následným kliknutím na možnosť 
Pozrieť sa zobrazí nasledujúce okno: 

 
V tabuľke sa nachádza zhrnutie detailov činnosti karty vodiča. 
Aplikácia rozdeľuje činnosti karty vodiča podľa typu, času a dátumu. 
Symbol „?” – označuje časy a dátumy, kedy nebola karta vodiča vložená v 
digitálnom tachografe, alebo prípady, keď sa jedná o neznáme činnosti 
vodiča. 
Z dole uvedenými funkciami môžeme v okne listovať strany, meniť 
veľkosti okna alebo zavrieť okno. 
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Menu nástrojov 

Administrácia 
Kliknutím na funkciu Užívateľ aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno: 

 
Výberom možnosti „admin” a kliknutím na možnosť Upraviť sa zobrazí 
nasledujúce okno: 

 
Aplikácie TachoSafe 1.0 Lite umožňuje v tejto časti zmenu hesla  
(v základnom nastavení 1234), ktorú je potrebné v ďaľšom okne 
zopakovať a potvrdiť kliknutím na možnosť OK. 
Aplikácie TachoSafe 1.0 Lite umožňuje v tejto časti aj pridanie nových 
užívateľov prostredníctvom možnosti Pridať, napríklad: pridáte meno 
nového užívateľa („užívateľ  1“), napíšete a zopakujete jeho heslo 
a potvrdíte ho možnosťou OK . 




