


















5 Metode de depanare
Problemă 
detectată

Motive posibile SoluŃie

Eroare 
sistem de 
fişiere

Eroare sistem 
de fişiere

1. VerificaŃi integritatea sistemului de fişiere
Vezi capitolul 5.1
2. FormataŃi memoria internă a 
descărcătorului folosind FAT sau  FAT16  
Vezi capitolul 5.2

Baterie 
descărcată

1. SchimbaŃi bateria sau încărcaŃi 
acumulatorul.

Eroare memorie
intern ă

1. TrimiteŃi descărcătorul la cel mai apropiat
service

Nu descarc ă 
cartela 
conduc ă-
torului auto

Cartela este 
introdus ă greşit

1. VerificaŃi dacă cartela a fost introdusă 
corect
2. VerificaŃi dacă cartela funcŃionează în 
tahograf
3. VerificaŃi integritatea chipul de pe cartelă

Baterie 
descărcată

1. SchimbaŃi bateria sau încărcaŃi 
acumulatorul

Eroare citire 
cartel ă

1. TrimiteŃi descărcătorul la cel mai apropiat
service

Nu descarc ă 
tahograful 
digital

Cartela 
operatorului de 
transport nu 
este introdus ă 
în tahograf

1. VerificaŃi dacă cartela este introdus 
corect în tahograf
2. VerificaŃi validitatea cartelei
3. VerificaŃi integritatea chipul de pe cartelă

Cablul de 
descărcare nu 
este conectat 
corect

1. ReconectaŃi cablul de descărcare
2. VerificaŃi integritatea cablului
3. VerificaŃi integritatea conectorului.

Cablul de 
descărcare 
defect

1. ÎncercaŃi cu un alt cablu, dacă este 
disponibil.
2. CumpăraŃi un alt cablu

Eroare intern ă 1. TrimiteŃi descărcătorul la cel mai apropiat
service.



Problemă 
detectată

Motive posibile SoluŃie

Calculatorul nu 
recunoa şte 
desc ărcătorul 

Eroare sistem de 
fişiere

1. VerificaŃi integritatea sistemului 
de fişiere Vezi capitolul 5.1
2.. FormataŃi memoria internă a 
descărcătorului folosind FAT sau 
FAT16. Vezi capitolul 5.2

Cablul USB nu este 
conectat corect

1. ReconectaŃi cablul USB.

Cablu USB defect 1.  ÎncercaŃi un alt cablu mini USB.

Eroare memorie 
intern ă

1. TrimiteŃi descărcătorul la cel mai
apropiat service.

Eroare intern ă 1. TrimiteŃi descărcătorul la cel mai
apropiat service.

5.1 Windows Scan disk
     Utilizând Windows Error checking tool  puteŃi corecta majoritatea 
problemelor legate de sistemul de fişiere. Pentru verificarea sistemului de 
fişiere, urmăriŃi instrucŃiunile de mai jos.



5.2 Formatare sub Windows
     Dacă nu reuşiŃi sa corectaŃi erorile sistemului de fişiere cu scan disk, 
memoria internă trebuie formatată. ÎncercaŃi să salvaŃi directorul Download 
pentru a avea fişierele vechi. 

Important! 
     Toate datele de pe desc ărcător se vor pierde! Efectua Ńi setările 
corespunz ătoare şi selecta Ńi cu aten Ńie drive ul corespunz ător pentru 
a preveni pierderea datelor de pe calculatorul DVS.


