
De digivu-4 is een slimme 

en snelle downloadkey. 

Via de tachograaf kan niet alleen 

het voertuiggeheugen maar ook de 

bestuurderskaart worden uitgele-

zen. 

Eenvoudig te gebruiken 

Plaats de bedrijfskaart in de tacho-

graaf en steek de digivu in de 

daarvoor bestemde connector.  

Wanneer het downloaden is vol-

tooid wordt het lampje groen. Een 

LED geeft de beschikbare ruimte 

op het apparaat aan, variërend van 

groen naar oranje en uiteindelijk 

rood.  

Met de meegeleverde PC-software 

digiconnect kan worden ingesteld 

welke gegevens van de digitach 

nodig zijn alsmede het aantal te 

downloaden dagen. Of vanaf de 

vorige download. Dit bespaart tijd.  

Digivu kan op elke Windows ™ PC 

aangesloten worden met behulp 

van de USB-adapter.  

Ingebouwde intelligentie  

De digivu houdt een register bij 

van gedownloade voertuigen. Het 

downloaden van de 'nieuwste' data 

is daardoor gebaseerd op een 

nauwkeurige datum.  

Aangeslo-

ten op de 

USB van de 

computer 

worden alle 

gegevens 

door de di-

giconnect 

software 

automatisch 

geplaatst op 

de harde 

schijf. Daar-

na kunt u de 

bestanden importeren in uw  eigen 

applicatie.  

 
Maar nog eenvoudiger: de gege-
vens kunnen automatisch worden 
ge-üpload naar onze web-
applicatie IDHA-online. Meer info: 
www.tacho.nu. 

Technische gegevens: 
 

• Seriële aansluiting op voertuigunit 

• USB adapter 

• Gevoed door USB of tachograaf 

• Afmetingen: H = 12mm, B = 24 mm, L = 78 mm 

• Sleutelhangeroog 

• Intern flashgeheugen 

• Configuratiesoftware (Windows TM) op meege-

leverde 4GB memorystick.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
Gebruik de digivu zelfstandig of in 
combinatie met de digipostpro.  
De digivu kan ook gebruikt worden in 
combinatie met de digipostpro, ons al-
les in één apparaat voor het verzame-
len van zowel de bestuurderskaart en 
de voertuiggegevens. 
 
Digipostpro kan worden geplaatst op 
externe locaties met behulp van een 
LAN- of (draadloze) GPRS-verbinding. 
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