GÜVENLİ MOTOSİKLET MONTAJ DOKÜMANI
MONTAJ HAZIRLIK
Güvenli Motosiklet cihazının motosikletinize montajına başlamadan önce;
1. Ürün teslimatında görevlinin size göstermiş olduğu abonelik dokümanlarını eksiksiz
doldurarak imzalamalı, nüfus cüzdanı fotokopinizle birlikte teslim etmeli,
2. Evraklarınız Türk Telekom’a ulaştıktan sonra 3 iş günü içerisinde hat aktivasyonunuz yapılarak
size bilgi verilecektir. Sonrasında kutu içerisinden çıkan SIM Kartı, cihazdaki SIM Kart yuvasına
doğru şekilde yerleştirmeli,
3. Montaj için kendi motosiklet yetkili servisinize veya tercih ettiğiniz bir motosiklet servis
noktasına gidilmelidir.
MONTAJ
1. Cihazın konum tespiti yapabilmesi için, Güvenli Motosiklet yazan yüzey, üzerine herhangi bir
metal aksam gelmeyecek ve gökyüzüne bakacak şekilde montaj yapılmalıdır.
2. Güvenli Motosiklet cihazı suya dirençli de olsa yüzde yüz su geçirmezlik garanti
edilmediğinden suyun erişemeyeceği noktaların montaj için seçilmesi önemlidir.
3. Güvenli Motosiklet cihazında, tek konektör bulunmaktadır. Cihazın enerji ve giriş çıkış
bağlantısı tek konektörden gerçekleştirilir. Konektör, Micro-fit konektör kilitli tiptir ve kablo
karşılığı takılırken bastırıldığında kilit mandalı kendiliğinden kilitlenir. Kablo karşılığı
sökülürken kilit mandalına basılarak çekilmelidir. Cihaz üzerindeki konektöre karşıdan
bakıldığında pinler Resim – 1’deki gibi dizilmiştir. Cihazın bağlantısı ise Resim – 2’deki gibidir.

Resim 1 – Konektör Pin Dizilimi

Resim 2 – Cihaz Bağlanma Şekli

4. Montaj işlemine başlandığında, cihaz kablosunun motosiklete montajı yapılana kadar, soket
cihaza takılmamalıdır.
5. Kablo montajı tamamlandıktan sonra cihazı motosiklete sabitlemeden hemen önce, cihaza
enerji verilmek suretiyle doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, “Cihaz Durumu” ve
“Bağlantı Durumu” ibareleri yazan led ışıklara bakarak cihazın çalışması hakkında kesin bilgi
sahibi olunur;
a. Cihaz Durumu ışığı;
i. Sabit yanıyorsa sistemle bağlantıya geçilmiş anlamına gelir.
ii. Sabit yanıp sönüyorsa SIM kart aktif değildir. Bu durumda SIM kartı çıkartıp

yeniden takmak gerekir.
iii. Sabit yanmıyorsa kartınızın hattı aktifleştirilmemiş olabilir. Bu durumda hat
aktivasyonunun yapıldığı bayiye giderek veya Türk Telekom çağrı merkezini
arayarak hat aktivasyonu konusunda destek istenir.
b. Bağlantı Durumu ışığı;
i. Yanıp sönüyorsa cihaz normal çalışmaktadır.
ii. Hiç yanmıyorsa veya sabit şekilde yanıyorsa bu bir arıza göstergesidir. Bu
durumda 4440015’i arayarak destek alabilirsiniz
6. Güvenli Motosiklet cihazında ivme sensörü olduğu için montaj şekli ve yönü çok önemlidir.
Cihaz kurulumunun yapılacağı yüzey bu sebeple dikkatli seçilmelidir. Cihaz yönü, Resim 3‘te
belirtildiği (kablo seti motosikletin gidiş yönünü gösterecek şekilde) ve cihaz yere (şasi
düzlemine) tam paralel gelecek şekilde montaj gerçekleştirilmelidir. Montaj sağlam yapılmalı,
cihaz, titreşimlerde bağımsız bir şekilde sallanmamalı veya yerinden oynamamalıdır. Cihazın
düzgün bir şekilde çalışması, tümüyle montaj yapılan yere bağlıdır.

Resim 3 – Cihaz Montaj Yönü

