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Cihaz Montaj Öncesi

Aktivasyon işleminin yapılması için montajın 
hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında 
yapılması gerekmektedir.
Sim kart cihazın içinde hazır olarak gelmektedir.
Cihazı aşırı ısınacak motor bloğu vb. bölgelere 
montaj yapmayınız.

ÖNEMLİ!

Cihazı su almayacak veya suyla doğrudan 
teması olmayan bölgelere montaj yapınız.
Cihaz içinde G-Sensör bulunduğundan hareket 
algılaması için motosiklet içinde çok sıkı 
sabitlemeyin.
Pozitif (+) enerji aldığınız kablo ile cihaz arasına 3 
Amper sigorta bağlayınız. 
Cihazın elektrik bağlantısında ek kablo 
kullanılması durumunda en az 2x0.50 mm2 
kablo ile yapılması gerekmektedir.
Ek yerlerinde lehim ve makaron uygulanması 
önerilir.
Cihaz ışıkları gökyüzünü görecek şekilde montaj 
yapılmasına özen gösterilmelidir.
Cihazı sabitlerken titreşim anında çıkmayacak 
şekilde uygun sıkılıkta olmasına ve kablonun 
zedelenmemesine özen gösterilmelidir.

Montaj Sonrası

Uydu görmesi için montaj sonrasında aracı açık 
alana çıkartmanız gerekmektedir.
Montaj bitiminde ışıkları kontrol edin.

Açık alanda aşağıdaki şekilde ışıkların yanması 
gereklidir.

Power > Yanıp sönmesi gerekmektedir. (En  
üst ışık)
GPS > GPS ışığı sabit olması gerekmektedir. 
(Orta ışık)
GSM > GSM ışığı sabit olması gerekmektedir. 
(En alt ışık)
Cihaz ışıkları sabitledikten sonra kontak açma 
ve kapatma yaparak uygulama üzerinden veya 
Turuncu Operasyon birimi ile iletişime geçerek 
kontak bilgisinin doğruluğunu teyit edin.
Cihazı sabitleyerek montaj işlemi için araç 
kapatılmadan önce  kabloların sıkışmadığını 
kontrol edin.
Sistem aktivasyonu ve kontrol için 0850 304 32   
79 numaradan destek alınız.
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UYGULAMA 
KURULUM EKRANI

Açılış Ekranı
Uygulamayı indirdikten 
sonra karşınıza çıkan 
ilk sayfada “Kayıt Ol” 
butonuna basınız. 

Seri No
Açılan sayfadaki 
kutucuğa, cihazın karton 
kutusunun arkasında yer 
alan “Seri Numarası” nı 
yazıp “Sorgula” butonuna 
basınız.

IMEI No
Cihaz üzerindeki IMEI 
numarası ile açılan sayfada 
yazan IMEI numarasını 
karşılaştırıp doğruluğundan 
emin olunuz.

Kayıt Ekranı
Karşınıza çıkan ekranda, 

sizden istenilen bilgileri 
eksiksiz bir  şekilde girip 

“Kaydet” butonuna 
basınız. Bu aşamadan 

sonra kayıt işlemini 
başarılı bir şekilde 

tamamlamış olacaksınız. 
Kullanıcı adınız ve şifreniz 

telefon numaranıza 
ve mail adresine 

gönderilmiştir. İyi günlerde 
kullanmanız dileğiyle... 
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STANDART MONTAJ KILAVUZU

MOTOSİKLET TAKİP SİSTEMİ

Paket İçeriği
1- Motosiklet Takip Cihazı
2- Montaj Kılavuzu
3- Entegre Kablo Grubu
4- 3A Sigorta
5- Kablo Terminali

Montaj Videosu

Besleme
(Kırmızı)

GND (Siyah)

Kontak (Yeşil)

3A Sigorta

Konnektör Yapısı
1- Besleme (+6-36 VDC) (Kırmızı)
2- GND (Siyah)
3- Kontak (Yeşil)

Kablo eklerinin olduğu her yerde kutu
içerisinden çıkan çeşitli ölçülerdeki
izolasyon ve güvenlik için makaronların
kullanılmasına lütfen özen gösteriniz.



3

Konnektör Yapısı
1- Besleme (+6-36 VDC) (Kırmızı)
2- GND (Siyah) 
3- Çıkış 1 (Beyaz)
4- Kontak (Yeşil)
5- Blokaj (Sarı-Beyaz)MOTOSİKLET TAKİP SİSTEMİ

BLOKAJLI MONTAJ
KILAVUZU
Paket İçeriği
1- Motosiklet Takip Cihazı
2- Montaj Kılavuzu
3- Entegre Kablo Grubu
4- Role
5- 3A Sigorta
6- Kablo Terminali

Besleme
(Kırmızı)

Kontak
(Yeşil)

GND
(Siyah)

GND
(Siyah)

3A Sigorta

BUZZER MONTAJ
KILAVUZU
Paket İçeriği
1- Motosiklet Takip Cihazı
2- Montaj Kılavuzu
3- Entegre Kablo Grubu
4- Buzzer
5- 3A Sigorta
6- Kablo Terminali

3A Sigorta

Blokaj
(Sarı-Beyaz)

Çıkış 1
(Beyaz)

Besleme
(Kırmızı)

Kontak
(Yeşil)

GND
(Siyah)

Blokaj
(Beyaz)

Buzzer Çıkış
(Siyah)

Çıkış 1
(Beyaz)


