DTCO® SmartLink Pro
Den smarte forbindelse mellem din Smartphone og DTCO®

Med den nye DTCO® SmartLink løsning er DTCO®
release 1.3 i stand til øjeblikkeligt at forbinde via
Bluetooth til den nyeste almindelige Smartphone
inklusiv Apple iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 og
iPhone 3GS. Med den, tilbyder vi brugerne
muligheden for at anvende en moderne form for
hjælp på flere forskellige måder i den daglige
kørsel.
DTCO® SmartLink består af et Bluetooth modul
tilsluttet Front interface i VDO’s digitale
kontrolapparat DTCO® samt ”VDO Driver App”,
som viser funktionerne på Smartphonens skærm
ved hjælp af grafisk bruger interface.

såvel som vejledningen og dirigerer brugeren
nemt til VDOs hjemmeside. Der kan du finde
yderligere instruktioner og seneste version af
VDO Chauffør App.
Alt du behøver, er en Smartphone, internet
forbindelse og vores DTCO® SmartLink.
Download via din Smartphone VDO Chauffør
App’en på din Smartphone. Nu er du klar til at
anvende denne nye funktion.
Funktioner;
·
·

Isæt ganske enkelt DTCO® SmartLink i front
interfacet på DTCO® og indtast den printede
Bluetooth-adgangskode på din Smartphone.

·
·
·

Alle handlinger fremgår af den letforståelige
vejledning inkluderet i SmartLink pakken. QRkoden med link er ligeledes printet på pakken

·
·
·

Bluetooth stik for DTCO® 1.3 – 2.x front interface
DTCO® Display på din Smartphone (fra DTCO®
release 1.3)
Fjernbetjening af DTCO® (fra DTCO® release 1.3)
Kalender funktion (fra DTCO® release 1.4)
Visning af VDO-Counter Data (fra DTCO® release
2.0a)
Visning af køre- / hviletid (fra DTCO® release 2.0a)
Planlægning af næste pause (fra DTCO® release
2.0a)
TIS-Web® Communicator (beskeder)

DTCO® SmartLink Pro + VDO Chauffør App
Den smarte løsning for DTCO®
VDO Chauffør App for Smartphone

DTCO® SmartLink Pro

I det øjeblik chaufføren har installeret VDO Chauffør App’en,
vil følgende funktioner være tilgængelige;
§

§

§

Features:

VDO Counter menu

§

I forbindelse med DTCO® version 2.0a kan chaufføren
se VDO Counter information, som f.eks. resterende
køretid eller pause og hviletid grafisk

DTCO® SmartLink Pro for DTCO® fra release 1.3 (Front
interface)

§

Smart Plug & Play stik til DTCO® front, forsynet via
DTCO® front

Fjernbetjening af DTCO®

§

Fjernbetjening af DTCO®

Med SmartLink Pro kan DTCO® fjernbetjenes via
Smartphone; Printning kan ske via såkaldte Hot Keys
direkte fra Smartphonen

§

Adgang til VDO® Counter

Kalender funktion
Med visning af alle førerkort aktiviteter.
Med SmartLink Pro er alle gemte informationer på
førerkortet ikke længere en hemmelighed for føreren,
såfremt de er gemt på DTCO®

For kunder, der allerede anvender TIS-Web®
Communicator (Beskeder), findes samme
funktionaliteter som ovennævnte samt også Beskedfunktion som TIS-Web Fleet App.

Disse og yderligere idéer for Smartphones kan udledes
via DTCO® SmartLink Pro.

Varenummer:
DTCO® SmartLink Pro, Bluetooth interface for Tachograf
DTCO® 2.0a og brugerens SmartPhone
1981-2000000101
DTCO® SmartLink kan anvendes for DTCO® 2.0a; Funktionen fjernbetjening fra DTCO®
release 1.3 og kalender funktion fra DTCO® release 1.4

Tekniske data:
§

Strøm for betjening via 6 pin DTCO® interface

§

Stød og støv resistent (ved anvendelse i kabinen)

§

Oprettelse af forbindelse ca. < 10 sekunder

§

Betjeningstemperatur: -10 °C til +70 °C

§

Vægt: ca. 25 g

Sikker overførelse:
§

Bluetooth

§

Godkendelse påkrævet

Note:
For længere operationelle pauser eller ved lastning af
farlig gods, skal du fjerne SmartLink Pro og lukke front
interface!

