DLKPro Download Key
Efektivní a jednoduché stažení dat
Pro autoparky, dílny a úřady. DLKPro
Download Key od VDO je ideální prostředek
pro stažení a archivaci dat z paměti
digitálního tachografu a dat z karet řidičů.

DLK Pro Download Key zajišťuje výborné
zabezpečení dat, díky integrované čtečce
SD karet - kdykoli může být vytvořena
záložní kopie na SD kartu.

Data z digitálního tachografu jsou stahována
přes 6-ti kolíkový interface, který je
kompatibilní se všemi digitálními tachografy.
Integrovaná čtečka karet umožňuje stažení
dat přímo z karty řidiče. Alternativně může
být karta stažena přes 6-kolíkový interface.
Vysokorychlostní USB interface pak zajistí
rychlý a bezpečný přenos dat do počítače.

Jelikož DLKPro Download Key nepotřebuje
zdroj energie pro stažení dat z tachografu
ani pro přenos dat do PC, dá se kdykoli
použít jak ve vozidle tak připojit k počítači.
Integrovaná nabíjecí baterie je nutná pouze
ke stažení karet řidičů a pro zobrazení na
displeji.

Tento mobilní klíč nabízí nejvyšší komfort a
jednoduché ovládání, také díky svému
integrovanému 2.2" TFT dotykovému
displeji. Klíč zobrazuje informaci o stavu
baterie volné paměti a připomínky stažení.

Za použití integrovaného softwaru můžete
archivovat data karet řidičů a vozidel,
zobrazit připomínky stažení dat a přehled
stažených dní, nastavit konfiguraci pro
stažení dat z vozidla. Pomocí licenční karty
lze aktivovat prohlížeč přestupků. DLKPro
Download Key může být také použit jako
obyčejný Flash disk.

DLKPro Download Key
Jednoduchý, efektivní a uživatelsky přístupný
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Uživatelsky přístupný: lehký, kompaktní, jednoduchý na ovládání
Splňuje zákonné podmínky pro stahování dat v autoparcích i dílnách
Naplnění zákonných podmínek archivace pro autoparky
Stažení dat z velkokapacitní paměti všech tachografů a z karet řidičů
(kompatibilní s12V a 24V zařízeními)
Možnost stažení dat z karty řidiče přímo přes integrovanou čtečku karet
Možnost rozšíření funkčnosti prohlížeče o kontrolu přestupků
Handy 2.2" TFT dotykový displej pro zobrazení posledních stažení,statutu
stažení, Stavu baterie a momentální kapacity paměti
LED dioda pro zobrazení statutu stažení plus zvukový signál,
pokud je stažení dokončeno
Připomínkovač stažení
Pro stažení dat z tachografu a zobrazení na PC není třeba žádný další zdroj
Paměť na cca 6000 čtvrtletních stažení
2 GB paměti
Rychlý přenos dat z tachografu do PC díky vysokorychlostnímu USB interface
Předdefinovatelná úvodní obrazovka
29 jazyků

Balení obsahuje
• DLKPro Download Key
• Software pro konfiguraci, zobrazení dat,
vyhodnocení a archivaci na klíči
• USB prodlužovací kabel
• Quick Start Booklet (tištěný) a Instrukce k ovládání
(v digitální podobě na zařízení)
• Poutko

Systémové požadavky
• Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP,
s aktuálním servisním balíčkem
• USB port na PC

Příslušenství
• DLKPro Licenční karta - Přestupky
• DLKPro Nabíječka
• DLKPro Neoprenové Pouzdro
Obj. č. Pro DLKPro Download Key: A2C59515252
Obj. č. Pro DLKPro Licenční kartu: A2C59515256
Obj. č. Pro DLKPro Nabíječku: A2C59514675
Obj. č. Pro DLKPro Neoprenové pouzdro: A2C59514917
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