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Güvenli iniz çin
Güvenli iniz için cihaz kullanmadan önce kullan m k lavuzu dikkatlice okuyunuz ve uyar lara uyunuz.

Ürün sadece araç takip cihaz olarak kullan lmal r, farkl amaçlar için kullanmay z.
Ürün elektronik cihaz oldu undan dikkatli kullan lmas gerekir, her ne kadar araç içi
kullan ma hizmet etmesi için kaliteli malzemeden üretilmi olsa da yüksek
sars nt lardan ve çarpmalardan koruyunuz.
Tüm kablosuz cihazlar donan ma etki edecek giri imde bulunabilirler.

Cihaz su temas na kar dayanakl de ildir, su ile temas ettirmeyiniz, temas etmesi
durumunda lütfen yetkili servis ile ileti ime geçiniz.
Sadece A-Smart taraf ndan onay verilmi yetkili servislerde montaj i lemini
gerçekle tiriniz. Ar za veya hata durumunda yetkisiz ki ilerin cihaza müdahale etmesi
durumunda kal hasarlar olu abilir.
A-Smart taraf ndan onaylanm yedek parça ve aksesuarlar kullan z.

Cihaz n çal ma voltaj 8-35 volt aras ndad r. Daha yüksek voltaj ve alternatif gerilim
verilmemelidir.
Patlama ve k sa devrelerden cihaz ve arac
kullan z.

korumak için güç giri lerine sigorta

Cihaz ba lant soketlerini tak p ç kart rken soketin zarar görmemesi için azami dikkat
edilmesi gerekir.
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Ba lang ç
Alm

oldu unuz ürün sizlerin uzun süreler hatas z kullanabilmesi için teknik ekibimiz taraf ndan

özenli bir Ar-Ge süreci sonras nda tasarlan p üretilmi tir.
A6 Araç Takip Cihaz arac

n bulundu u konumu dünya çevresinde bulunan GPS uydular yard

tespit ederek GSM/GPRS altyap

vas tas yla A-Smart sunucular na iletmektedir.

Dünyan n neresinde olursan z olun internet ba lant
ad ve ifresi ile internet taray

ile

olan herhangi bir yerden size verilecek kullan

zdan A-Smart sunucular na ba lanarak arac

takip edebilirsiniz.

A6 Cihaz Özellikleri
GPS Özellikleri

Di er Özellikler

Anten

Dahili

Çal ma Gerilimi

8V – 35V

GPS Duyarl

-162 dBm

Çal ma S cakl

-25°C..+85°C

SuperSense Indoor GPS

Evet

Normal Durumda Enerji Tüketimi

180 mW

Konumland rma Sistemi

GPSL1, GALILEOL1,
SBAS, WAAS, EGNOS,
MSAS,GGAN

Alma/Göndermede Enerji
Tüketimi (Ortalama)

1W

GPRS e ba lanma süresi

5-25 saniye

Araç içinde gizli montaj yapabilme

Evet

GPS Al

Kanal Say

Asist-GPS

50
Var

ba lant konnektör say

GSM Modem Özellikleri
GPRS Protokolü

Class 10

GSM Modem

Quad Band 800/900/
1800/1900

Anten

Dahili

Sim Kart

Harici

Haberle me
GPRS

Var

SMS

Var

Pozisyonlama
GPS pozisyonlama

Var

A-GPS Deste i

Var

GSM Hücre Bilgisi Gönderme

Var

Haf za

16Mb.

A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri

7 dijital giri / 2 analog
giri / 7 dijital ç
/1 RS232 / 1
I2C

Görsel Durum Bildirme

3 adet led ( GPS – GSM
- Sunucu )

Dahili Pil

Var – Dahili 850mA

Off-Line Konum kaydetme

Var

GPRS den Güncellenebilir
Firmware

Var

GPRS den çal ma ayarlar
okuma ve de tirme

Var

Konum S

Var

rma

Telekomünikasyon onay

Var

Yedek ba lant deste i

Var

Garanti

2 y l Garantili

Üretim Yeri

Türkiye
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A6 Cihaz Tan

A6 Araç Takip Cihaz Standart Kutu çeri i
1. A6 Araç Takip Donan
2. Güç, Giri /Ç
Kablosu ve Soketi
3. Kullan m ve Montaj K lavuzu
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A6 Cihaz ste e Ba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ek Donan mlar

Canbus
Sürücü Tan ma Birimi
JPEG Kamera
Hareket Alg lay Almaç
Sesli Görü me Kiti
Nem / S cakl k Almac
Depo, Kaput, Bagaj, Kap Almaçlar
Acil Durum Butonu
Motor Durdurma Rölesi

A6 Cihaz Montaj K lavuzu
A6 araç takip donan
yap lmal r.

mutlaka A-Smart firmas ndan onay alm yetkili bir servis taraf ndan montaj

A6 araç takip donan
bütünle ik GSM ve GPS anteni içermektedir, bu antenler cihaz d ndan
görülmemektedir. GSM anteni yap itibari ile özel bir konumland rma gerektirmeden çal maktad r.
GPS anteni ise yap itibari ile gökyüzüne dikey ekilde bakmal r. Do ru konumland rma için
mutlaka cihaz a
da belirtilen ekilde gökyüzünü dikey görecek pozisyonda araç içine monte
edilmelidir.
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Do ru Yerle im

Yanl Yerle im

Ba lant lar yap rken arac n hareket halinde sars nt ya u rayaca
dü ünerek gerek araç takip
donan
n sabitlendi i alan n gerekse kablolar n montajlar n yap lmas esnas nda azami özen
gösterilmelidir.
Kablo ba lant lar nda mümkünse kablo pabuçlar n kullan lmas ileride araç içinde ark olu mas
engellemede önemli bir önlem olacakt r.
Kablo ba lant lar n yap ld yerlerin sigorta panellerinde uygun ak m de erlerini kald racak alanlara
ba lanmas ve özellikle yük kablolar na ba lanmas na dikkat edilmelidir. Cihaz n montaj yap lmadan
önce araç içindeki donan mlar n ( Klima, Far vb. ) kapal oldu unu kontrol ediniz. Örne in farlar
aç kken kontak kablosu tespit edilmek istendi inde far kablosuna ba lant yap labilmekte ve buda
cihaz n hatal çal mas na neden olmaktad r.
Özellikle GPS anteninin bulundu u üst bölgenin metal yüzeylere yak n veya örten ekilde olmamas na
dikkat edilmelidir. Test i lemi montaj tamamen tamamland ktan sonra yap lmal r.
Soket ba lant lar yap rken kablolar n s

mamas ve gerdirilmemesine azami dikkat edilmelidir.

Standart Ba lant Kablosu

Kontak
12/24V Besleme
Motor Durdurma
ase Toprak
KM. Tetik
Yüksek Giri 2 (12V/24V)
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Standart ba lant kablosu 6 adet kablodan olu maktad r, bu kablonun A6 araç takip ve donan m
cihaz na ba lant , cihaz üzerinde gösterilen numaralar ile kolayl kla yap labilmektedir.
Standart Kablo Anlam ve Aç klamalar
1 numaral giri kontak giri i olarak belirtilmi tir. Kontak giri i arac n konta aç ld nda
gerilim olu an kablodan al nmal r. lgili kablonun kontak ile ba lant oldu unu dikkat
ediniz. Far veya klima kablosuna takmay z.
2 numaral giri cihaz n çal mas için gerekli olan sürekli gerilimin sa land besleme
gerilimin tatbik edildi i giri tir. Buradan sürekli akü geriliminin gelmesi gerekmektedir.
A6 araç takip cihaz n motor durdurma ç
aç k kolektör olarak tasarlanm r. Motor
durdurma aktif edildi inde 3 numaral kablonun ç
toprak hatt na çekilir. Bu durumda bu
kablonun ucuna ba lanan röle aktif hale gelecektir.
Motor durdurma aktif edildi inde
Motor durdurma pasif edildi inde

3 numaral kablo ç
3 numaral kablo ç

toprak (ground)
12 V (canl )

4 numaral giri cihaz n toprak ba lant
göstermektedir. Bu giri akünün toprak veya ase
hatt na ba lanmal r.
Kilometre bilgisinin sistemden al nmas na yarayan bölümdür. Bu birim kilometre mü irine
ba lanmal r.
6 numaral giri araç üzerindeki herhangi bir gerilimin alg lan p i lenmesi üzerine dijital giri
olarak standart donan mda sunulmu tur. Bu giri ten tatbik edilen gerilimin sistem taraf ndan
alg lanabilmesi için gerilimin 12V/24V olmas gerekir.
ste e Ba

Ek Donan m Kablolar

ste e ba olarak tak lan aksesuarlar için kullan lan giri /ç
ve COM soketi anlamlar a
da
verilmi tir. lgili aksesuarlar tak lmak istendi inde gerekli ba lant ekli ilgili aksesuarlar n kullanma
lavuzunda belirtilmektedir.
Aksesuarlar için gerekli olan kablo demetleri sat n alm oldu unuz aksesuarlar n kutular ndan
kacakt r. Standart kutu içeri inde aksesuar kablo demeti bulunmamaktad r.
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Dijital Giri Ç

Ba lant Kablosu

1
Dü ük Giri
2
Dü ük Giri
3
Dü ük Giri
4
Yüksek Giri
5
6

1 (0V)
2 (0V)
3 (0V)
1 (12V/24V)

Haberle me Ba lant Kablosu

3,3V Gerilim Ç
Toprak ase
Analog Gerilim Giri i 1
Analog Gerilim Giri i 2
I2C Saat
I2C Veri
RS232 TX
RS232 RX

Sesli Görü me Soketi
Cihaz üzerinde sesli görü me gerçekle tirmek için RJ11 soketi b rak lm
görü me kiti ba lant yap labilmektedir.
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Motor Durdurma Rölesi Ba lant ekli
daki ekilde görüldü ü gibi röle ba lant
Bunlar;
rm Kablo: 12V gerilim tatbik edilecektir.

yap labilir. Röle 4 kablodan meydana gelmektedir.

Siyah Kablo: Toprak (ground) tatbik edilecektir.
Mavi Kablolar: Konta n aç p kapand kablolard r. Normalde kapal ekilde gelir, motor durdurma
aktif edildi inde röle aktif hale gelerek aç k konuma gelmektedir.

Motor durdurma rölesinin mavi kablolar genelde arac n kontak anahtar nda bulunan “immobilizer”
uçlar na seri ba lanmaktad r. Genelde birçok araçta “immobilizer” ç lar iki kablodan olu maktad r.
Bu kablolardan 1 tanesinin kesilmesi durumunda kontak çevrildi inde mar çal sa dahi motor
çal mayacakt r.
Röle ç
ndaki mavi kablolar “immobilizer” ç
arac n durdurulmas sa lanabilecektir.

ndaki kablolardan bir tanesine seri ba lanarak

Ba lant i lemi azami dikkat gerektirmektedir, arac n orijinal donan
arac n garanti d kalmas na neden olunabilir. Arac n orijinal donan
sorunlardan A-Smart sorumlu de ildir.
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Bir arac n orijinal donan na müdahale edilmesi araçta kal hasarlar olu turabilir, bu hasarlar
sürücü sa
etkileyecek boyutlara ula abilir, bu ekilde arac n durdurulmas
A-Smart
kesinlikle önermemektedir.

Arac n ön konsolunun sökülmesinde arac n teknik yap bilen teknik servisten yard m almak önemli
olabilir. Yukar da temel bir arac n ön konsol yap ve “immobilizer” kablolar gösterilmi tir.
Cihaz n Çal mas
Cihaz araca sabitlenip i lem sonland lmadan önce cihaza sim kart tak lmal r, herhangi bir
operatörün kart n seçilmesi önemli de ildir. Al nan sim kart n a
daki özellikleri mutlaka
desteklemesi gerekmektedir.
Sim kart n “pin” kodu sorma özelli i kald lmal r.
Sim kart n “data” hatt aç k olmal r.
A6 modelinde sesli görü me özelli i oldu undan, e er kullanmak istiyorsan z ald
hizmeti desteklemelidir.

z hat bu

Sim kart cihaz üzerindeki sim yuvas na tak z. Sim kart tak ld nda sokete tam oturdu una emin
olmal
z. Sim kart yuvas na kart
takmaya çal
z zaman yuva içerisinde bulunan mekanizma
ile kart
kilitleyeceksiniz, kilitlendi ini anlamak için bir ses duyacaks z. Kart
ç karmak için
tekrardan kart yuvaya do ru bast
z.
A6 modeli dahili pile sahip oldu undan sim kart tak ld nda sistem çal maya ba layacakt r. Bu
durumda sistem aç k alanda ise GPS sinyal alacak ve sunucuya bilgi iletecektir.
Cihaz araca tak ld nda, enerji verildi i andan itibaren cihaz üzerinde bulunan 3 ayr
gösterge aktif hale gelecektir. Bu göstergeler GPS,SERVER,GSM’dir.
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Aç klamalar
GPS uydu bulamad

GPS
Sürekli
Yan yor

SERVER

GSM

GSM ba lanmad

Sürekli
Yan yor

GPS uydu buldu
Sunucu ba lant
Sunucu ba lant

Yan p
Sönüyor

yap lmad

Yan p
Sönüyor
Sürekli
Yan yor

yap ld

GSM ba land

Yan p
Sönüyor

Cihaz ilk çal
ld nda cihaz n aktif olabilmesi için kontak aç k konuma getirilmelidir. Kontak
aç ld nda sistem otomatik olarak sunucu ile ba lant ya geçmeye çal acakt r. lk olarak GSM
göstergesi yan p sönmeye ba layacakt r. Bu durumda cihaz GSM hatt ile ba lant kurmaya
çal maktad r. E er GSM göstergesi sürekli yan yorsa sim kart yanl takm veya “pin” kodunu
kald rmam olabilirsiniz lütfen kontrol ediniz.
GPS göstergesinin ilk çal mada uyduyu bulmas uzun sürebilir. lk uydu yakalama i lemi aç k alanda 3
dakikay bulabilir. GPS göstergesi yan p sönmeye ba lad nda uydular bulunmu ve yer tespiti
yap lm demektir.
Cihaz üzerindeki GPS, GSM ve SERVER göstergelerinin tamam yan p sönmeye ba lad nda cihaz z
sorunsuz haberle meye ba lam r, art k montaj i lemi sonland labilir.
Cihaz n do ru tak ld konum bilgisinin do ru al nd
ilk montajda test etmek isterseniz A-Smart
mü teri hizmetleri numaras ndan ( 0312 221 0000 ) ç kan yönlendirmelerden teknik servis hizmeti
seçerek ilgili ki iden sorgulayabilirsiniz.
Cihaz zleme Ekran
Cihaz montaj tamamland ktan sonra cihaz
bilgisayardan yararlanabilirsiniz.

n izlenmesi için internete ba

herhangi bir

nternet Explorer 7” ve üzeri, “Google Crome” veya “Firefox” web taray lar ile izleme ekran
görüntüleyebilirsiniz.
zleme i leminin h kullanm oldu unuz internet ba lant
n h ile ba lant
izleme i lemi için en az 2 Mbps h nda bir hatta sahip olman z gerekmektedir.
Bayi veya firma taraf ndan size doldurtulan web kullan
belirlenir. ifrenizi ilk giri te de tirmenizi öneririz.

aç

formu ile kullan

www.asmart.com.tr veya www.a-smart.com.tr adresinde bulunan kullan
bilgiler doldurularak giri i yap r.
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Sisteme giri yapt ktan sonra cihazlar
tan tabilir, plaka ve sürücü kimliklerini girebilirsiniz.
Araçlar z üzerindeki donan mlar n durumlar görebilirsiniz.
Arac za ait geçmi döneme ait raporlar inceleyebilir, kural ihlalleri, h z limitleri, rölanti bilgileri gibi
detayl bilgileri inceleyebilirsiniz.
Web ara yüzünün detayl anlat
için www.a-smart.com.tr adresinde ki dokumanlar sekmesinde ki
itim videosundan izleyebilirsiniz.
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Bak m ve Onar m
Cihaz z uzun y llar bak ma ihtiyaç duymadan çal abilecek ekilde haz rlanm
lavuzunda bulunan kurallara göre kullanmaya önem gösteriniz.

r. Cihaz kullanma

Cihaz yetkisiz ki ilerin müdahalesinden koruyunuz, yetkisiz müdahalelerde cihaz garanti
kapsam ndan ç kar.

Sorun Giderme
Durum
GPS
sürekli yan yor

Aç klama
GPS Anteni yanl ba lanm veya kopmu olabilir, önünde metal aksam
olmad na emin olunuz.
GSM
sürekli yan yor
Sim kart n do ru tak ld na, “pin” kodunun kald ld na, GSM antenin
ba lant
n tak oldu una emin olunuz.
SERVER
sürekli Sunucu ile cihaz n ba lant gerçekle memi tir, GSM antenin do ru
yan yor
tak ld na, sim kart n do ru tak ld na emin olunuz.
Cihaz
üstünde
k Güç kablosu ç km veya ba lant lar kopmu olabilir, kontrol ediniz.
yanm yor
Yukar daki aç klamalarda belirtilen uygulamalar tatbik edildi i halde bir düzelme olmuyor ise
mü teri hizmetleri numaras ndan teknik servis yönlendirmesi takip edilerek ar za kayd
olu turulmal r.

Ar za kayd olu turulurken, ilgili personel sizden a

daki bilgileri isteyecektir;

Firma Bilgisi:
Web ara yüzü giri kullan

ad :

Sorun ya anan araç plakas :
Sorun özeti:
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Garanti artlar
1. Garanti süresi, mal n fatura tarihinden itibaren ba lar ve iki y ld r.
2. Ürünün bütün parçalar dâhil olmak üzere firmam n garantisi kapsam ndad r.
3. Ürünün garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla otuz i günüdür. Bu süre, ürüne ili kin ar zan n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat
, bayii, acentesi,
temsilcili i, ithalatç veya imalatç üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren ba lar.
Ürün ar zas n 15 i günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatç – üretici veya ithalatç
mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir mal tüketicinin
kullan na tahsis etmek zorundad r.
4. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve i çilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay
ar zalanmas halinde, i çilik masraf , de tirilen parça bedeli yada ba ka herhangi bir ad
alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r.
5. Ürün kullan m k lavuzunda belirtilen artlar n d nda kullan rsa garanti kapsam ndan ç kar.
6. Ürünle birlikte verilen orijinal montaj aparatlar d nda ba ka ürünler kullanmak, ürünü
do rudan nem ve
etkisine maruz b rakmak veya b rakacak yerlere montaj yapmak,
arac n kazaya u ramas sonucu cihaz n hasar görmesi gibi d etkiler nedeni ile olu an
hasarlar garanti kapsam d ndad r.
7. Ürünün yetkili servisler haricinde montaj n yap lmas , cihaza harici müdahalede
bulunulmas cihaz garanti kapsam ndan ç kart r.
8. Cihaz n üzerindeki seri numaras , garanti etiketi ve di er etiketlerin ç kart lmas sonucu ürün
garanti kapsam ndan ç kar.
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Ek Sayfa
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Mü teri Hizmetleri: +90 (312) 221 0000

Mü teri Hizmetleri Numaras

+90 (312) 221 0000

Ürün Markas
A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri
Hilal Mah. 677 Sok. No:9 ÇANKAYA /ANKARA/TÜRK YE
Tel: +90 (312) 221 0000 (pbx)
Fax: +90 (312) 441 4218

Üretici Firma ve Yetkili Servis
A-TEL Telekomünikasyon San. Ve Tic. Ltd. ti.
Hilal Mah. 677 Sok. No:9 ÇANKAYA/ANKARA/TÜRK YE
Tel: +90 (312) 221 0000 (pbx)
Fax: +90 (312) 441 4218

Ça

merkezi çal ma saatleri:

Hafta içi 08.30 – 18.30
Mesai saatleri d nda veya hafta sonu sisteme b rakaca
kayd an nda nöbetçi birimlere aktar larak kay t önceli ine göre cevapland lacakt r.

z ar za

Bask Tarihi:
Güncelleme: 01 May s 2012
lavuz Revizyon Bilgisi: R-1.2
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