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Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści
wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.

Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani
autor nie odpowiadają za b łędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym
dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne
szkody ekonomiczne bez pośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą się
różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersji programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersji
programu innej od wersji instrukcji.
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1. Lista zmian

Lista zmian jakich dokonano w tej wersji oprogramowania urządzenia TachoReader Combo Plus:

dodano możliwość pobierania danych z karty kierowcy za pośrednictwem tachografu;

dodano możliwość zmiany zakresu odczytu danych bezpośrednio na urządzeniu (7, 14, 21,

28, 60, 90, 180 dni wstecz);

dodano opcję wyboru prędkości transmisji danych z tachografem (domyślna 9600, możliwa

zmiana na 115200) - ok. 2-krotne przyspieszenie pobierania danych. Zmiana prędkości
transmisji danych dostępna jest tylko dla nowych tachografów obsługujących prędkość:
115200;

dane pobrane z kart kierowców i z tachografów będą zapisywane do oddzielnych katalogów: "

Tacho" i "Driver".

2. Aktualizacja

Przed przystąpieniem do aktualizacji przygotuj następujące elementy:

urządzenie TachoReader Combo Plus;

kabel MINI-USB - do połączenia urządzenia z komputerem.

Aby zaktualizować oprogramowanie "firmware" w TRC należy:

1. Uruchomić program: "TRCUpdater.exe";

2. Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w poszczególnych oknach;

Urządzenie TachoReader Combo Plus należy podłączyć do komputera dopiero po uruchomieniu programu "
TRCUpdater.exe" w momencie przez niego sygnalizowanym.

3. Podczas aktualizacji niektóre ustawienia urządzenia TRC zostaną zresetowane. Ze względu na to,
po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlone okno ustawień urządzenia, w którym można
dokonać zmiany ustawień:
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Rys. Okno konfiguracji TachoReadera Combo.
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