
 

 

 

 

 

TACHO LINK DONGLE BRINGS YOU ADVANTAGES 

OF FREE STONERIDGE APPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Użyteczna aplikacja na telefon 
Dzięki kluczowi sprzętowemu Tacho Link użytkownicy mogą korzystać z dwóch 

bezpłatnych aplikacji Stoneridge: Tacho Center do pobierania danych z 

tachografów cyfrowych i Duo Mobile, aby otrzymywać aktualne informacje o 

czasie jazdy. Tacho Link można zamontować na dowolnym tachografie cyfrowym 

z homologacją typu UE *. Wkłada się z przodu cyfrowych tachografów i łączy się 

ze smartfonami lub tabletami z Androidem przez Bluetooth. 

 

Tacho Link jest również wyposażony w 

bezpłatną zmodyfikowaną cyfrową 

kasetę drukarki tachografu SE5000, 

która umożliwia włożenie klucza 

sprzętowego do dowolnego tachografu 

cyfrowego Stoneridge bez konieczności 

wyjmowania kasety drukarki. 

 
*Aplikacja Duo Mobile jest kompatybilna tylko z tachografami SE5000 Exakt Duo lub SE5000 Exakt Duo2.



 
 

Aplikacja Duo Mobile 
Po wysłuchaniu opinii naszych kierowców stworzyliśmy 

bezpłatną aplikację Duo Mobile, która oferuje wszystkie 

zalety technologii Duo w telefonie. Po zainstalowaniu tej 

intuicyjnej aplikacji telefon synchronizuje się z SE5000 

Exakt Duo lub Duo2, co daje drugi wyświetlacz Duo. 

Oznacza to, że na ekranie telefonu otrzymujesz 

aktualizacje w czasie rzeczywistym - w tym odliczanie 

czasu jazdy i odpoczynku, a także przydatne ostrzeżenia 

pomagające zachować zgodność z prawem. Duo Mobile 

obsługuje również obliczenia dyrektywy o czasie pracy 

oraz obsługę trybu promu / pociągu w czasie 

rzeczywistym. 

 
Duo Mobile zawiera teraz także Duo Watch, aplikację 

SmartWatch. Daje te wszystkie przydatne informacje o 

aplikacji na nadgarstku, dzięki czemu można je łatwo 

zobaczyć bez rozpraszania uwagi na drodze.. 

 

Ponadto zegarek informuje 

przez wibracje, gdy trzeba 

zrobić sobie przerwę, co 

oznacza, że nigdy nie było tak 

łatwo zachować zgodność z 

prawem. 
 

Aplikacja Duo Watch pobiera dane z tachografu w czasie 

rzeczywistym przez telefon, jedyna znana aplikacja do 

tego celu - dzięki czemu jest najdokładniejszą aplikacją 

SmartWatch w branży. 

 

Aplikacja Tacho Center 
Nasza innowacyjna bezpłatna aplikacja Tacho Center, 

kompatybilna z dowolnym tachografem cyfrowym z 

homologacją typu UE, umożliwia bezprzewodowe 

zarządzanie wszystkimi danymi tachografu. Oznacza to, 

że możesz pobrać dane karty kierowcy i przyrządu 

rejestrującego do telefonu bez kłopotów związanych z 

podłączaniem przewodów lub urządzeń do pobierania. Co 

więcej, Tacho Center dokładnie informuje, kiedy ostatnio 

pobrałeś dane dla konkretnego kierowcy lub pojazdu, 

dzięki czemu możesz nadal skutecznie zarządzać swoją 

flotą. Po przesłaniu informacji do telefonu możesz 

przesłać je pocztą e-mail na dowolny komputer, aby były 

bezpiecznie przechowywane lub wysłać bezpośrednio do 

oprogramowania analitycznego OPTAC3. 

 


