
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLK Pro Download Key 
Effektiv, simpel og brugervenlig data håndtering 

 
DLK Pro Download Key fra VDO er det idéelle 
medie for download og arkivering af data fra 
digitale tachografer og førerkort for flåder, 
værksteder og myndigheder 

  
Digitale tachografer data hentes via det serielle 6-
PIN interface, som er kompatibel med alle 
digitale tachografer. Den integrerede kort læser 
muliggør download direkte fra førerkortet. 

Før anvendelse af kort læser, skal denne aktiveres 
med et licens kort. Alternativt kan kortet 
downloades via tachografens download interface.   

 
Den mobile Key i mobiltelefon format, tilbyder 
maksimalt komfort og nem betjening, ikke mindst 
takket være den integrerede 2,2” TFT touch 
skærm. Skærmen viser seneste download, 
download påmindelser, information om strøm 
niveau på det genopladelige batteri samt 
hukommelses kapacitet. 

Data sikkerhed i en DLK Pro Download Key er af 
yderste vigtighed – takket være det integrerede 
SD kort, kan du oprette ekstern backup til enhver 
en tid.  
 
DLK Pro Download Key kræver ingen 
strømforsyning for download af data, ej heller for 
overføresel af data til computer og er således 
altid klar til brug i køretøjer såvel som på 
kontoret. Det integrerede genopladelige batteri 
er kun påkrævet for download af førerkort via 
kortlæser samt visning af data på skærmen. 
 
DLK Pro Download Key har integreret software, 
der kan vise og arkivere data. DLK Pro Download 
Key kan også anvendes som normalt USB stik i 
hvilken som helst PC. 
 
 



 

 

 
 

 
 

DLK Pro Download Key 
Effektiv, simpel og brugervenlig data håndtering 
 

Fordele : 

 Brugervenlig: Let, handy, kompakt, simple betjening 

 Opfylde de lovmæssige krav til flåder* (visualisering og 
arkivering af masselager og førerkort data) 

 Download masselager og førerkort data fra alle digitale 
tachografer  

 Nem arkivering af masselager og førerkort data på et 
separat medie.  

 Mulighed for download direkte fra førerkort via 
integreret kort læser   

 2,2” TFT touch skærm for visning af seneste downloads, 
downlaod status, batteri niveau og hukommelsesstatus 

 Download påmindelser på skærm 

 LED indikator for visning af download status, samt et 
akustisk signal når download er færdig 

 Ingen ekstern strømforsyning nødvendig for download 
af data eller anvendelse på PC 

 2 GB hukommelse – plads til ca. 6.000 kvartalsvise 
downloads 

 Arbejder med 12 V og 24 V fartskrivere  

 Bruger indstillelig start skærm  

 29 sprog tilgængelig  

 

Systemkrav  

 Windows 7, Windows Vista eller Windows XP, hver med 
nyeste service pack  

 Ledig USB-port  

 

Pakke indhold 

 DLK Pro Download Key 

 SW for opsætning, data visning og arkivering er på Key 

 USB forlænger kabel, Quick Start Guide & strop 

 
Varenumre: 

A2C59515252 DLK Pro Download Key inkl. kortlæser 
A2C59515256 Overtrædelsesanalyse, licenskort 
A2C59514675 DLK Pro ekstern strømforsyning 
A2C59514917 Neoprene beskyttelses case 
 
 

 

 
Download påmindelse 
 

 
PC Visning af hentede filer 
 
 


