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DLK Pro Download Key (DLK Pro ključ za prenos podatkov) voznim parkom, delavnicam in 
nadzornim organom pomeni idealen medij za nalaganje in arhiviranje podatkov množičnega 
pomnilnika z digitalnih in pametnih tahografov ter podatkov z vozniških kartic. Podatki 
tahografov se prenašajo preko serijskega 6-pinskega priključka, ki je združljiv z vsemi 
digitalnimi in pametnimi tahografi.

DLK Pro Download Key
USB ključ za učinkovit in uporabniku prijazen prenos podatkov

Vsebina kompleta
•  DLK Pro Download Key
•  Programska oprema za konfiguracijo 

ključa, prikaz podatkov in arhiviranje 
podatkov na ključu

•  USB podaljšek
•  Tiskani priročnik za hiter začetek  

in Navodila za uporabo (digitalna  
na ključu)

•  Zapestni trak

 Glavne prednosti naprave DLK Pro ključa za prenos podatkov 
so združljivost in avtonomija naprave, hiter prenos podatkov z 
digitalnega tahografa na računalnik, opozarjanje na zakonsko 
predpisane prenose, izpolnjevanje zakonskih zahtev in velika 
kapaciteta (spomin za 6000 četrtletnih prenosov podatkov).

370,00
+DDV

Naprava je v celoti 
združljiva z novo, drugo 

generacijo digitalnih 
tahografov.
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Seznam prednosti 
•  Uporabniku prijazna naprava: lahka, 

priročna, kompaktna, z enostavnim 
upravljanjem

•  Olajša izpolnjevanje zakonsko predpisanih 
obveznosti prenosa za upravljalce voznih 
parkov in delavnice ter izpolnjevanje 
zakonsko predpisanih obveznosti 
arhiviranja za vozne parke

•  Omogoča prenos množičnega pomnilnika 
in podatkov s kartice voznika na vse tipe 
digitalnih tahografov (12V in 24V)

•  Ponuja možnost prenosa podatkov 
neposredno s kartice voznika s pomočjo 
integrianega bralnika kartic

•  Priročen 2.2” TFT zaslon na dotik prikazuje 
zadnje prenose, status prenosa, nivo 
napolnjenosti baterije in razpoložljiv spomin

•  LED dioda za prikaz statusa prenosa in 
zvočni signal ob zaključku prenosa

•  Opomnik za prenose
•  Za prenos in oceno podatkov digitalnega 

tahografa na osebnem računalniku ni 
potrebno zunanje napajanje

•  Kapaciteta spomina za okoli 6000 
četrtletnih prenosov

•  2 GB spomina
•  Hiter prenos podatkov iz digitalnega 

tahografa na računalnik s pomočjo hitrega 
USB vmesnika

•  Napravo lahko uporabljate tudi kot običajen 
USB ključ

•  Deluje v 29 jezikih

Sistemske zahteve
•  Windows 10, 8 ali 7, z aktualnimi 

posodobitvami
•  Prost USB vhod na računalniku

Opis 
Podatki tahografov se prenašajo preko serijskega 
6-pinskega priključka, ki je združljiv z z vsemi tipsko 
odobrenimi digitalnimi in pametnimi tahografi. 
Z integriranim čitalnikom kartic lahko podatke 
prenašate neposredno s kartice voznika - pred 
prvo uporabo čitalnik kartic aktivirate z licenčno 
kartico. Podatke s kartice voznika lahko prenesete 
tudi s pomočjo 6-pinskega priključka. S hitrim USB 
vmesnikom se podatki varno in hitro prenesejo na 
računalnik.
Ključ za prenos podatkov s svojo mobilno zasnovo 
z integriranim 2,2 palčnim TFT zaslonom na dotik 
ponuja maksimalno udobje in preprosto rokovanje. 
Zaslon prikazuje zadnje prenose, opomnike za 
prenose, informacije o napolnjenosti baterije in 
kapaciteti spomina.

Pri zasnovi DLK Pro Download Key je bila v kar  
največji meri upoštevana varnost podatkov – z  
integrirano SD kartico lahko kadarkoli ustvarite  
zunanjo varnostno kopijo podatkov.
DLK Pro Download Key ne potrebuje napajanja niti 
za prenos podatkov s tahografa niti za prenos po-
datkov na računalnik in je vedno pripravljen na upo-
rabo v vozilih in v pisarni. Energija integrirane polnil-
ne baterije se porablja samo pri prenosu podatkov 
z voznikove kartice in za prikaz podatkov na zaslonu 
naprave. Integrirana programska oprema skrbi za 
prikaz podatkov in njihovo arhiviranje. Napravo lahko 
uporabljate tudi kot običajen USB ključ.

Opomnik za prenose

Vse potrebne informacije

Hiter pregled prenosov

Enostavne nastavitve


