
Handleiding DigiVU+

Handmatig digitale tachograaf en bestuurderskaart uitlezen

Het bezitten van een digitale tachograaf en bestuurderskaart is net zo belangrijk als het uitlezen 
ervan. Daarom helpen wij je graag verder op weg. Voor het uitlezen van jouw digitale tachograaf en 
bestuurderskaart lees je hieronder een korte instructie. 



Digitale tachograaf uitlezen

Binnen 90 dagen moet jij jouw digitale tachograaf uitlezen. De DigiVU heeft twee sleuven: sleuf 
nummer 1 zit links en sleuf nummer 2 zit rechts. Voor het uitlezen van je digitale tachograaf steek je 
altijd de bedrijfskaart in sleuf nummer 1 van de digitale tachograaf. Om uit te lezen volg je deze 
stappen (zie ook de video hieronder):

1 Steek de bedrijfskaart in sleuf nummer 1 van de digitale tachograaf.

2 Steek de DigiVU in de poort tussen sleuf nummer 1 en sleuf nummer 2.

3 Het uitlezen is gestart wanneer je het oranje LED lampje op ziet lichten. Wacht 
vervolgens totdat het lampje groen licht geeft. Op dat moment is het uitlezen klaar. De 
bestanden zijn nu opgeslagen op de DigiVU.

4 Koppel de DigiVU via de usb-hub aan de computer om de bestanden veilig op te slaan. 
Het opslaan gaat automatisch.

Wil jij zowel jouw digitale tachograaf als jouw bestuurderskaart uitlezen, steek je bestuurderskaart 
dan in sleuf nummer 2. Herhaal de stappen.



Bestuurderskaart uitlezen

Binnen 28 dagen moet jij jouw bestuurderskaart uitlezen. Wil jij alleen even snel jouw 
bestuurderskaart uitlezen, steek de DigiVU dan in de DigiVU+. Omdat de kaartlezer op batterijen 
werkt kun je ‘m op elk moment gebruiken. Jouw bestuurderskaart uitlezen doe je aan de hand van de 
volgende stappen (zie ook de video hieronder):


1 Schuif de kaartlezer over de DigiVU. De DigiVU+ is nu klaar om jouw chauffeurskaart uit 
te lezen.

2 Steek de chauffeurskaart die je wilt uitlezen met de chip naar boven in de sleuf van de 
kaartlezer.
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3 Het uitlezen start vanzelf. Dit kun je zien aan het blauwe lampje. Na ongeveer ongeveer 
60 seconden wordt het lampje op de DigiVU groen.  Het uitlezen is klaar.

4 Koppel de DigiVU met de usb-hub aan op de computer om de bestanden veilig op te 
slaan. Het opslaan gaat automatisch.
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