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NOVINKA: WEBDISPEČINK V MOBILNÍM TELEFONU
A je to tu - mobilní verze
Webdispečinku! Jedná se o program
pro mobilní telefon, který si uživatel
jednou do mobilu nainstaluje, zadá svoje
přihlašovací
údaje,
a
pak
má
Webdispečink vždy u sebe.
Aplikace
je
přístupná
na
http://www.webdispecink.cz/m/

adrese

Základní funkce:
• Zobrazení aktuální polohy
vybraných vozidel na mapě
• Zobrazení knihy jízd (pouze textový
seznam)
• Nalezení nebližších vozidel
Minimální technické požadavky:
• Google Android 2.1
• QVGA displej (320x240)
• Datové přenosy pro připojení
k internetu
Podrobnosti o tom, jak instalovat a jak
používat
najdete
na
stránkách
www.webdispecink.cz v sekci Ke stažení
v článku Webdispecink mobile.
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NOVINKA: WEBDISPEČINK V MOBILNÍM TELEFONU/ ČIDLO ECOROUTE HD
Dovolujeme si Vám představit čidlo ecoRouteHD.

Umožňuje propojení přenosné navigace s diagnostikou automobilu. Výhodou tohoto
propojení je, že je navigace schopna využívat informace z automobilu o spotřebě pohonných
hmot, teplotě provozních kapalin, stavu ventilace/klimatizace, případně zobrazit chybová
hlášení diagnostiky automobilu přímo na display navigace. Díky těmto informacím je
navigace kromě samotného navigování po trase k cíli schopna fungovat navíc jako
plnohodnotný palubní počítač.
Čidlo ecoRouteHD Vám pomůže ušetřit peníze:
•
•
•
•
•

Určitě vyzkoušejte - aplikace je zcela zdarma!
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Sledováním spotřeby PHM
Sledováním stylu jízdy
Jednoduchým bodovým vyjádřením šetrnosti jízdy řidiče
Zobrazováním problémů motoru
Tipy pro úspornou jízdu

ecoRouteHD monitoruje a zaznamenává data z automobilu i v okamžiku, kdy nevyužíváte
navigaci! Zaznamenaná data jsou do navigace poté přenesena zpětně při nejbližším použití
navigace.
Poznámka: Konektory čidla jsou standardní součástí automobilů vyrobených po roce 1996.
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PŘEDSTAVUJEME: ČIDLO ECOROUTE HD
S čidlem ecoRouteHD můžete dále
Učte se řídit šetrněji
1. Sledovat spotřebu PHM
ecoRouteHD využívá standardního konektoru pro monitoring
ekologie provozu vozu a na základě těchto dat vyhodnocuje,
jakým způsobem řídíte.
Za způsob jízdy dostává každý řidič bodové ohodnocení.
Snažte se dosáhnout co nejvyššího skóre s pomocí pomalých
rozjezdů, plynulého brzdění a udržení konstantní rychlosti
jízdy.

•
•
•
•
•
•

Okamžitá spotřeba paliva
Celková spotřeba paliva
Průměrná spotřeba paliva
Cena spotřebovaného paliva
Množství emisí
Grafické znázornění spotřeby

2. Sledovat stav motoru
3. Získáte tipy pro úspornou jízdu
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PŘEDSTAVUJEME: ČIDLO ECOROUTE HD
4. Získáte přehled o:
• RPM –zobrazení otáček motoru
• Okamžitá spotřeba paliva
• Teplota vzduchu na sání
• Teplota chladící kapaliny/teplota oleje/tlak
• Pozice plynového pedálu
• Palivová směs
• Stav motoru
• Informace o napětí baterie a stavu dobíjení
• Informace o ventilaci/klimatizaci apod.
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V případě zájmu objednávejte čidlo ecoRouteHD na eshopu
Webdispečinku:

eshop.webdispecink.cz
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