
Nagyon gyors 

 
Ez a piacon található egyik leggyorsabb adatletöl-
tő, a hozzáadott PC szoftverrel egyszerűen konfi-
gurálható. Megadhatja, milyen adatokat és hány 
napot szeretne letölteni.  
Beállíthatja úgy is, hogy csak az utolsó letöltés óta 
keletkezett adatokat tölti le. 
 
A digivu tárol egy belső adatbázist az összes letöl-
tött járműről, a letöltés alkalmával csak a szüksé-
ges adatokat fogja letölteni. 
 

Használja a digipostpro-val 
 
A digivu-t használhatja a digipostpro-val együtt, így 
megoldhatja a kártya és a tachográf adatok letölté-
sét. A digipostpro használat esetén a kártya adatok 
automatikusan az előre beállított mappába kerül-
nek, így minden hibalehetőség kizárható. Használ-
ható LAN vagy GPRS kapcsolaton keresztül. 

2 LED  mutatja a tároló kapa-
citást és a tevékenységeket, 
sohasem fog elveszni a rész-
letekben 

HASZNÁLHATJA ÖNÁLLÓAN, VAGY A 
DIGIPOSTPRO-VAL 

  Megfelel az előírásoknak 
 
Az érvényes rendeletek szerint a 

tachográfokban tárolt adatokat le kell tölteni. 

Jelenleg Magyarországon legalább negyedé-

vente egyszer ez kötelező. 

Egyszerű használat 
 
Egyszerűen dugja be a digivu-t  a tachográfba, a 

narancs LED villogása mutatja, hogy a letöltés fo-

lyamatban van. Amikor a letöltés befejeződött, a 

LED fénye zöldre vált, ha valami probléma lenne, 

pirosan világít. Egy másik LED zöld, sárga, végül 

piros színnel mutatja a letöltésre rendelkezésre álló 

helyet.  

A jelenleg piacon található leggyor-
sabb adatletöltő 

Szeretne 
tachográfot 
4,5 perc 
alatt letöl-
teni?* 

Szupergyors letöltés. Csak azt 
töltse le, amire szüksége van. 
*30 nap adatainak letöltése, beleértve a rész-
letes sebesség adatokat is. A letöltés ideje 
függ a jármű típusától is. 



Gyors, egyszerű csatlakozás a számítógéphez 

 

A digivu saját dokkolójával csatlakozik a számítógép-

hez. Egy dokkolóhoz korlátlan digivu csatlakoztatható. 

A digivu beállítása 
 
Az optimális működéshez szükséges beállításokat 
könnyen elvégezheti. Beállíthatja a letöltendő napok 
számát, vagy speciális tachográf adatok letöltését. 
Beépített intelligencia 
 
A digivu tárol egy rekordot, amiben a letöltések ada-
tait tárolja. Így az „utolsó letöltés” időpontja az aktuá-
lis dátum  szerint lesz tárolva. Beállítható hogy mely 
fájlok kerüljenek törlésre. 

Gyártó: 
Prosys Development 
Mill House 
44 - 46 Mill Green Road 
Mitcham, Surrey 
CR4 4HY  UK 
Tel: 020 8687 3900 
Email: info@tachosys.com  
www.tachosys.com 
Forgalmazó: 

Szelpo AutoControl Systems Kft 

8000 Székesfehérvár, Budai Út 390. 

Tel: 22 500 863 

E-mail: szelpo@szelpo.hu 

A JÁRMŰ ADATLETÖLTÉS NEM LEHETNE EGYSZERŰBB, GYORSABB, 
HATÉKONYABB ÉS RUGALMASABB 

Technikai adatok 
 Soros csatlakozás a tachográfhoz 
 Soros csatlakozás a dokkolóhoz 
 Áramellátás a tachográftól, vagy a dokkolótól 
 Méretek: H: 78 mm, Sz: 24 mm, M: 12 mm 
 Belső flash memória 
 Windows

®
 alapú szoftver 

 Frissíthető firmware 
 Digifobpro-hoz csatlakoztatható 

CSATLAKOZTASSA A SZÁMÍTÓGÉPHEZ 

USB 
dokkoló 

KÖNNYEN ÉRTHETŐ JELZÉSEK 

Memória Letöltés 

...6-20  
perc 

mailto:info@tachosys.com

