GPS-Buddy OBD
Hızlı başvuru kılavuzu
Yeni GPS-Buddy OBD-Connector’unuz hayırlı
olsun. Bu kılavuzda sistemi nasıl hızlı ve doğru bir
şekilde kuracağınızı ve kullanacağınızı okuyabilirsiniz. Kullanmadan önce kılavuzu iyi okuyunuz.
Kutunun içeriği
1 OBD-connector
1 Hızlı başvuru kılavuzu

Donanım ve yazılımlarımız sürekli güncellenmektedir. Bu sebepten dolayı yazılan özellikler veya
fonksiyonlar kullanım tarihinde fark gösterebilir.
Distribütör bu belgedeki yazım, imla veya baskı
hatalarından dolayı sorumlu tutulamaz.
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Tanıtım
Dikkat

• Eğer cihaz hasarlı ise ve bağladıysanız;
cihazın kendisine dokunmayınız.
Cihazı kendiniz demonte etmeye çalışmayınız.
• Wifi bağlantısı bulunan bütün cihazlar
etkileşime yol açar. Bu sebepten dolayı diğer
aygıtlar da etkilenebilir.
• OBD-connector’un doğru bağlandığından
emin değilseniz, yetkili teknisyen ile iletişime geçiniz.
• Cihaz suya dayanıklı değildir ve neme karşı
hassastır.
• OBD-connector’un USB arabirimi mevcuttur. GPS-Buddy yanlış bağlanma veya yanlış
kablo kullanımından dolayı oluşan hasarlardan sorumlu değildir.
• OBD-connector’un kullanımından dolayı
aracın elektrik devresinde oluşan arızlardan
GPS-Buddy sorumlu değildir.
• Elektrik devresinde arıza oluştuğunda
derhal OBD-connector’u demonte ediniz ve
ayrıntılı talimatlar için yardım masamız ile
iletişime geçiniz.
Güvenlik talimatları
Cihaz 10V – 16V DC güç kaynağı kullanmaktadır. Nominal gerilim 12V
DC’dir. OBD-connector bağlanmadan veya çıkarılmadan önce aracın
tamamen kapatılmasa gerekmektedir.
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Kullanım
OBD-connector araçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde takip etmenizi sağlar.
Sistemin çalışması
LED-durum

Tanımlama

Navigasyon-LED sürekli
açıktır

GNSS-sinyali yoktur

Navigasyon-LED her
saniye yanıp sönüyor

GNSS kullanıma hazırdır

Navigasyon -LED

GNSS ortamında aktif
değildir: Sistem standby’dadır.
GNSS modu anteni arızalanmıştır

Durum-LED her saniye
yanıp sönüyor

Sistem kullanıma hazırdır

Durum-LED her 2 saniyede
yanıp sönüyor

Sistem standby moduna
geçmiştir

Durum-LED kısa sürede
hızlı yanıp sönüyor

Modem aktiftir

Durum-LED uzun süredir
hızlı yanıp sönüyor

Önyükleme modu

Durum-LED

sistem ortamından aktif
değildir veya aygıt yazılımı yüklenmektedir
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GPS-Buddy OBD-connector’u bağlamak
GPS-Buddy OBD-connector kolaylıkla aracın bağlantı
yerine takılabilir. Bu bağlantı yeri genellikle sürücü
tarafında gösterge panelinin sol altında bulunur.
OBD-connector’u kullanmak
OBD-connector basit bir takip ve izleme sistemidir
ve araçlarınızın konumunu gerçek zamanlı olarak
kaydeder. OBD-connector’un araca konulmasından ve
araca bağlanmasından sonra LED durum göstergesi
her saniyede yanıp sönecektir. Bu, sistemin kullanıma
hazır olduğunu belirtir. Metal, yüksek binalar ve tünel
gibi çevresel faktörler sebebiyle sinyal geçici olarak
kesilebilir. Veriler o halde kaybolmaz ve geçici olarak
sisteme kaydedilir. Bağlantı tekrar sağlandığı zaman
veriler ağ aktarılır.
Teknik destek
Cihazın nasıl çalıştığı hakkında sorularınız varsa
GPS-Buddy yardım masası ile iletişime geçebilirsiniz:
destek@gps-buddy.com.tr veya 0850-8112003 numaralı telefondan Pazartesinden Cuma gününe kadar
saat 08.00 ila 18.00 arası ulaşabilirsiniz.
Detaylı kılavuzu www.gps-buddy.com/support/
uzantısından indirebilirsiniz.
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