ARAÇ KONTROL MONTAJ DOKÜMANI
MONTAJ HAZIRLIK
Araç Kontrol cihazının aracınıza montajına başlamadan önce;
1. En yakın Türk Telekom mağazasına gidilerek Araç Kontrol kutusu içerisinden çıkan SIM Kart
ve kampanya aktivasyonu yapılmalı,
2. SIM Kart, cihazdaki SIM Kart yuvasına doğru şekilde yerleştirilmeli,
3. Kendisi montaj yapacaklar;
a. Cihaz montajının aracın neresine yapılacağını tespit etmeli, (Akü ile sigorta paneli
arasında bir yere yapılmamalıdır)
b. Montaj için gerekli olan sabitleme bandını hazır etmeli,
4. Yetkili montaj noktalarında cihaz montajı yaptıracaklar;
a. 4449015 numaralı çağrı merkezini arayarak en yakın yetkili montaj noktasına
yönlendirme istenmeli
b. Satın alınan Araç Kontrol ürün kutusuyla birlikte Yetkili Montaj Noktası’na gidilerek
montaj yaptırılmalıdır.
MONTAJ
1. Cihazın konum tespiti yapabilmesi için, Araç Kontrol yazan yüzey, üzerine herhangi bir metal
aksam gelmeyecek ve gökyüzüne bakacak şekilde, altına sabitleme bandı yapıştırılarak,
Resim 1’deki önerilen alanlardan uygun olanı üzerine sıkıca monte edilmelidir.

Resim 1 – Önerilen Montaj Alanları
2. Montaj işlemine başlandığında, cihaz kablosunun araca montajı yapılana kadar, soket cihaza
takılmamalıdır. Konektör bağlantıları, kablo renkleri ve bağlantıları Resim 2 ‘de belirtildiği
gibidir.
GRİ RÖLE: Boşta bırakılmalıdır.
KIRMIZI + VDC: Araç çalışırken ve dururken enerji sürekliliği olan
kablo ile birleştirilmelidir. Kontak açık veya kapalı; her durumda
cihaza kesintisiz enerji sağlamalıdır.
SARI KONTAK: Sadece araç çalıştırıldığında (kontak açıldığında)
enerji gelen kablo ile birleştirilmelidir.
SİYAH ŞASE: Şase (Toprak) bölümüne yapılmalıdır.
Resim 2 – Kablo Renkleri ve Bağlantı Açıklamaları

3. Kablo montajı tamamlandıktan sonra cihazı araca 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 4449015’i arayarak destek alabilirsiniz
4. Araç Kontrol cihazında ivme sensörü de olduğu için montaj şekli ve yönü çok önemlidir. Cihaz
montajının yapılacağı yüzey bu sebeple dikkatli seçilmelidir. Cihaz yönü, Resim 3‘te
belirtildiği (kablo seti aracın gidiş yönünü gösterecek şekilde) ve cihaz yere tam paralel
gelecek şekilde montaj gerçekleştirilmelidir. Bunun yanında cihazı sallanmayacak şekilde
araca sıkıca sabitlemek gerekmektedir. Cihazın düzgün bir şekilde çalışması, tümüyle montaj
yapılan yere bağlıdır.

Resim 3 – Cihaz yönü
Montaj sırasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde 4449015 numaralı
destek hattımızdan bize ulaşınız.

