
DUO TECHNOLÓGIA

Az új SE5000 Exakt Duo2 egy minden eddiginél intelligensebb, az egyperces szabályt alkalmazó tachográf! Jól kipróbált 
Duo technológiánk standard eleme, a valós idejű menetidőkről és pihenőidőkről tájékoztatást adva segíti a sofőrt a 
döntéshozatalban, lehetővé téve, hogy a sofőr figyelmét az útra fordíthassa, miközben maximálisan ki tudja használni a 
rendelkezésére álló vezetési időt és be tudja tartani a vonatkozó szabályokat*. A Duo technológiát most kiegészítettük 
Munkaidőre vonatkozó irányelv és Komp/vonat üzemmóddal.

Példa a Duo kijelzésreMaradék vezetési idő

A gépkocsivezető folyamatosan figyelemmel kísérheti a vezetési idő 
(4,5 óra), a napi vezetési idő (9 vagy 10 óra), illetve a heti (56 óra) és a 
kétheti (90 óra) vezetési idő alakulását.

A pihenőből hátralevő idő

A tachográf jelzi a szünetek alkalmával a vezetés megkezdéséig 
eltöltendő időt (45 perc, vagy 15 + 30 perc), a napi pihenőből hátralevő 
időt (9, 11 vagy 3+9 óra) valamint a heti vezetési időből hátralevő időt 
(45 vagy 24 óra). Az ábrán a gépjárművezetőnek még 45 percet kell 
pihennie, majd 4,5 órát vezethet.

Figyelmeztetés
Figyelmeztetések és előzetes figyelmeztetések segítik a gépkocsivezetőt a még rendelkezésre 
álló vezetési és pihenési időkről. Pl. Maximális vezetési idő, napi, heti vezetési idők kezdete.
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Munkaidő számítások

A Munkaidő kijelző figyelembe veszi a Munkaidő irányelvre vonatkozó 
számításokat, és a sofőr folyamatos tájékoztatása érdekében 
áttekintést ad a legutóbbi pihenőidő óta eltelt napi, heti munka és 
pihenőidőkről.
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SE5000 EXAKT DUO2: TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

ALKALMAZÁS  ANDROIDOS OKOSTELEFONRA

Az SE5000 Exakt Duo2 Stoneridge tachográfról további információkért hívjon 
bennünket a +36 22 500 863 telefonon, vagy írjon a szelpo@szelpo.hu címre.

A gépkocsivezetők munkájának megkönnyítésére két Androidos alkalmazás is elérhető.
                                                                                                                                                                                                                            
A Duo Mobile alkalmazásával a Duo technológia minden előnyét kihasználhatja az Ön okostelefonjával. Ha letölti ezt az 
egyszerűen használható alkalmazást, telefonja folyamatosan szinkronban lesz az SE5000 Exakt Duo vagy Duo2 készüléken 
lévő adatokkal, és úgy használhatja telefonját, mint egy második Duo kijelzőt. Ez azt jelenti, hogy Ön valós időben láthatja a 
vezetési-pihenési idők alakulását. Ugyancsak itt láthatja a tachográf által adott előzetes figyelmeztetéseket a telefon kijelzőjén.                                                                                                                                                                            

A Tacho Center programmal vezeték nélkül kezelheti a tachográf adatait. Ez azt jelenti, hogy le tudja tölteni a kártyát és a 
tachográfot, anélkül, hogy bármilyen kábelt és letöltő készüléket csatlakoztatna a tachográfhoz. A Tacho Center program azt 
is megmutatja, mikor töltötte le utoljára  a gk. vezetői kártyát vagy a tachográfot. Ha a letöltött adat a telefonon van, e-mail 
mellékletként bárhova elküldheti, pl. hosszú külföldi tartózkodás esetén. 

A Duo Mobile és a Tacho Center programok ingyenesen letölthetőek a Google Play oldalról, Önnek csak egy Tacho Link 
kulcsot kell vásárolnia. A Tacho Link dobozában található egy módosított nyomtató fedél, így nem kell eltávolítani a nyomtató 
kazettát a kulcs behelyezéséhez.       

* Átlagban, függ a fuvarfeladattól
** Az 561/2006 & 2002/15/EC rendeletnek megfelelően értékel

www.SE5000Exakt.com

Módosítható Rendelkezésre állás üzemmód

Az "Egyperces" tachográffal átlagban 45 perc vezetési 
időt takaríthat meg naponta*

Szupergyors letöltés - 3 hónap letöltése 1,5 perc alatt

A vezetési-pihenési idők számlálása a rendeletnek 
megfelelően**

Növeli a járművek kihasználtságát

Támogatja a második jelforrás működését, kötelező a 
2012. október 1. után aktivált tachográfoknál

"Pihenés mostanáig" funkció a kézi bevitelnél

Egyszerű, magától értetődő kézi bevitel
Távletöltés lehetséges

Gyors kártya behelyezés és kivétel

Üzemeltetői kártyával állítható, hogy mi történjen 
gyújtás ráadásra ill. levételre

Piacvezető a könnyű használat miatt, egyszerű 
menükezelés, jól látható, nagyméretű piktogramok

Online gyakorlási lehetőség

Nagyméretű tevékenység ikonok - csak az aktuális 
tevékenységet mutatja

Automatikus téli-nyári átállás

Egyszerű nyomtató papír csere

Nincs elemcsere

2 év kilométer korlátozás nélküli garancia

A Munkaidőre vonatkozó irányelvhez kapcsolódó 
számítások révén a sofőr több információval rendelkezik**

Valós idejű komp & vonat támogatás

A vállalkozás adatainak automatikus lezárása 
megakadályozza, hogy illetéktelen személyek 
hozzáférhessenek adataihoz


