
Tacho Link Kit 
Użytkownicy Tacho Link mogą korzystać z 2 darmowych aplikacji Stoneridge: Tacho Center do 

pobierania danych z tachografu cyfrowego i Duo Mobile, aby otrzymywać aktualizacje w czasie 

rzeczywistym na temat czasu jazdy. 

Tacho Link można zamontować do dowolnego tachografu cyfrowego * i podłączyć do smartfonów z 

systemem Android przez Bluetooth. Tacho Link jest również wyposażony w bezpłatną 

zmodyfikowaną kasetę z tachografem cyfrowym SE5000, która umożliwia włożenie klucza 

sprzętowego do dowolnego tachografu cyfrowego Stoneridge bez wyjmowania kasety drukarki. 

„Aplikacje i klucz sprzętowy Tacho Link są łatwe w użyciu, szybkie i oferują świetne i bezpieczne 

rozwiązanie do pobierania”. 

Tomas Persson, Örebro Express AB 

* Aplikacja Duo Mobile jest przeznaczona wyłącznie do użytku z tachografem cyfrowym SE5000 

Exakt Duo. 

https://www.optac.info/uk/download-tools/tacho-link-dongle/ 

 

Darmowe aplikacje mobilne 

Stworzyliśmy dwie bezpłatne aplikacje na Androida, aby ułatwić Ci życie. Aby korzystać z 

naszych aplikacji, potrzebny będzie klucz Tacho Link *, aby umożliwić tachografowi cyfrowemu 

połączenie się z telefonem z systemem Android za pośrednictwem połączenia Bluetooth. 

„Aplikacje i klucz sprzętowy Tacho Link są łatwe w użyciu, szybkie i oferują świetne i 

bezpieczne rozwiązanie do pobierania”. 

Aronssohns Åkeri - Mikael Aronssohn, CEO 

Duo Mobile (Android) 

 

 

https://www.optac.info/uk/download-tools/tacho-link-dongle/


Po wysłuchaniu opinii kierowców stworzyliśmy Duo Mobile, bezpłatną aplikację, która zapewnia 

wszystkie zalety technologii Duo w telefonie. Dzięki tej intuicyjnej aplikacji Twój telefon 

synchronizuje się z SE5000 Exakt Duo, dając Ci drugi wyświetlacz Duo. Oznacza to, że otrzymujesz 

aktualizacje w czasie rzeczywistym - w tym odliczanie czasu jazdy i odpoczynku, a także przydatne 

ostrzeżenia, które pomogą Ci pozostać zgodnym z przepisami - na ekranie telefonu. 

Aplikacja Duo Mobile została niedawno zaktualizowana, aby obsługiwać nowe funkcje tachografu 

cyfrowego SE5000 Exakt Duo2: obliczenia dyrektywy dotyczącej czasu pracy i wsparcie dla trybu 

prom / pociąg w czasie rzeczywistym. 

Tacho Center (Android) 

 

Kompatybilny z dowolnym tachografem cyfrowym zatwierdzonym przez UE, nasza innowacyjna 

bezpłatna aplikacja Tacho Center umożliwia bezprzewodowe zarządzanie wszystkimi danymi 

tachografu. Oznacza to, że możesz pobierać dane karty kierowcy i jednostki pojazdu do telefonu bez 

kłopotów z podłączaniem przewodów lub urządzeń do pobierania. 

Co więcej, Tacho Center informuje dokładnie, kiedy ostatnio pobierałeś dane dla konkretnego 

kierowcy lub pojazdu, dzięki czemu możesz nadal skutecznie zarządzać flotą. Po przesłaniu informacji 

do telefonu możesz wysłać go pocztą e-mail na dowolny komputer, aby był bezpiecznie 

przechowywany lub wysłać go bezpośrednio do oprogramowania do analizy tachografów OPTAC. 

Teraz to inteligentna szwedzka inżynieria! 

Pamiętaj, że kontynuując pobieranie oprogramowania Tacho Center i Duo Mobile, zgadzasz się na 

warunki naszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Kopię której można znaleźć tutaj: 

(http://www.stoneridgeelectronics.com/stoneridge-eula ). 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sprawdź FAQ Duo Mobile lub FAQ Tacho Link. 

http://www.se5000.com/duo-mobile-app-faqs/ 

http://www.se5000.com/tacho-center-app-faqs/ 

 

Oba są dostępne w następujących językach: 

 

http://www.stoneridgeelectronics.com/stoneridge-eula
http://www.se5000.com/duo-mobile-app-faqs/
http://www.se5000.com/tacho-center-app-faqs/

