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1. GİRİŞ 
  
Pars DT-101 Avrupa komisyonu 3821/85 sayılı yönetmeliğin teknik Ek-1B ekine göre işlev 
gören bir sayısal takograf araç ünitesidir. Takograf sisteminin genel yapısı aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir. Takograf sisteminde hareket sensörü (1), araç ünitesi (2), araç kümesi (3) ve 
takograf kartları (4) bulunmaktadır. 

 

1) Hareket Sensörü:  
 

Hareket sensörü aracın şanzıman grubundan hız bilgisinin alınmasını sağlar.  Hız sinyali 
hareket sensörü ile takograf araç ünitesi arasında şifreli ve dolayısıyla güvenli bir şekilde 
iletilir. Hız bilgilerinin şifreli iletimi güvenlik ihlallerinin algılanmasını ve kaydedilmesini 
sağlar. 
 

2) Sayısal Takograf Araç Ünitesi (Pars DT-101): 

Araç ünitesi; 

 Araç / sürücüsünün sürüş zaman dilimlerini kaydeder. 

 Aracın hızını kaydeder. 

 Kanunla belirlenen sınırlar içinde aracın kullanımını inceler. 

 Kayıtları bellekte tutar. 

 Bellekteki kayıtları ekran veya çıktısı üzerinden dışa aktarır. 

 

 

 

  

  

  



Sayısal takograf araç ünitesi aşağıdaki bilgileri kaydeder 

 Aracın mesafesi (kilometresini) 

 Aracın hızı 

 Sürüş Zamanı 

 İş veya uygunluk hakkındaki diğer dönemleri 

 Mola süreleri ve günlük dinlenme süreleri 

 Hatalar ve İhlaller 

3) Araç Kümesi: 
 
Araç kümesi sürücüye aracın hızı ve araç tarafından kat edilen mesafe gibi bilgilerin kolayca 
gözlemlenmesini sağlar. 
 
4) Takograf Kartları: 
 
Sürücü, Denetim, Atölye ve Şirket kartları olarak adlandırılan dört takograf kartı mevcuttur. 
 
Sürücü kartları: 
Bunlar araç sürücüleri için verilen kartlardır. Bu kartlar sürüş, etkinlikler ve kart sahibinin 
hatalarına ilişkin bilgileri tutmak için kullanılır. 
 
Sürücü kartları, ilgili devletin kart dağıtım otoritesi tarafından sağlanmaktadır. Örneğin, 
Türkiye'de bu yetkiye TOBB sahiptir. 
 
Takograf sürücü kartları belirli bir süre için geçerli olmak üzere üretilmektedir. Süresi 
dolmuş bir kart ile sürüş durumunda, bu duruma uygun bir olay kaydı oluşturulur. 
 
Sürücü kartının kaybedilmesi veya arıza durumunda, yedek kart için başvuru adresi yine 
Türkiye'de TOBB olmaktadır. Kayıp kart bulunursa Türkiye'de TOBB adresine iade 
edilmelidir. 
 

Atölye kartları: 
Bunlar, ilgili devletin yetkili kurumu tarafından, takograf üreticisi, taşıt üreticisi, atölye veya 
montaj tesisine sağlanan kartlardır. Bu kartların bir PIN güvenliği kontrolü vardır. Bu kartlar 
takograf araç ünitesinin kalibrasyon moduna sokulmasına izin vermek için kullanılır. Aynı 
zamanda bu kart ile araç kullanılırsa sürüş verilerini tutar. 
 
 
 
 
 



Denetim kartları: 
Denetim yetkilisine verilen kartlardır. Bunlar, takograf hafızasında kaydedilen verileri 
görüntülemek, yazmak veya indirmek amaçlı veya sürücü kartlarını kontrol etmek için 
kullanılır. 

 
 

Şirket kartları: 
Bunlar, sayısal takograf ile donatılmış araç sahiplerine sağlanan kartlar. Bunlar, yedekleme 
veya araç sahibinin kullanımı için takograf hafızasında kaydedilen verileri görüntülemek, çıktı 
almak veya indirmek için kullanılır. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SİSTEM TANIMI  

2.1 Genel Bilgi 
Yasaya göre, sayısal takograf tüm ticari karayolu taşımacılığı yapan araçlara takılması 
gerekir. Sayısal takograf araç üniteleri 12 aya kadar sürücü ve kendi faaliyetleri hakkında veri 
tutmaktadır. Araç üniteleri ayrıca, aşırı hız, kalibrasyon detayları ve veri indirme bilgileri gibi 
etkinliklere ek olarak hata ve sabotaj girişimleri hakkında bilgi tutmaktadır. 

 
Sürücüler sürücü aktiviteleri (yani sürüş, çalışma, dinlenme ve mevcut) aktivitelerinin 
kaydedilmesi için araç ünitesine yerleştirilen kişisel bir akıllı kart alırlar. Araç ünitesine ve 
sürücü kartına kaydedilen bilgiler yasal yükümlülükleri takip edebilmek üzere incelenmek 
için indirilebilmektedir. 
 
Pars DT-101 veri ve kullanıcının tipi ve / veya kimliğine uygun olarak işlevlere erişim hakkı 
sağlar. Araç ünitesi veri belleğinde ve takograf kartlarında kayıtları ve veri depolar. Bu 
işlemler, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bireylerin korunması ve bu tür verilerin serbest 
dolaşımına ilişkin 24 Ekim 1995 tarihli 95/46/EC sayılı direktifine uygun olarak 
yapılmaktadır. 
 
PARS DT-101 sayısal takograf araç ünitesinin önden görünümü aşağıda gösterilmiştir. 
 

 

Pars DT-101 ön panelinde bulunan özellikler:  

1) Karakter LCD ekran   

2) Geri tuşu   

3) Yukarı tuşu   

4) Servis arayüzü kapağı 

5) Sürücü kartı yuvası 

6) Sürücü 1 tuşu   

7) Sürücü 2 (yardımcı sürücü) düğmesi 

8) OK tuşu   



9) Aşağı tuşu   

10) F tuşu   

11) Yardımcı sürücü kartı yuvası 

12) Yazıcı modülü  

2.2 Tip Plakası   
PARS DT-101 sayısal takograf araç ünitesi aşağıda gösterildiği gibi bir tip plakasına (etiket) 
sahiptir. Bu tip plakasında araç ünitesinin versiyonu (örneğin v.1.1 gibi) gösterilmekte olup 
üretici bilgilerinin yanı sıra parça numarası, üretici yıl, seri numarası ve onay işareti 
bulunmaktadır. 

 

Tip plakası aşağıda gösterildiği şekilde PARS DT-101 araç ünitesinin üst tarafında 
yer almaktadır.  

  
  
  
 
 
 
 



2.3 Tuşlar  
  

 

OK Tuşu (3)  
 
OK tuşu standart ekran veya diğer tüm ekranlardayken alt menülerine erişmek için 
kullanılır. Ayrıca girdilerin doğrulaması ve manuel girdiler esnasında ekranlar 
arasında gezinmek için kullanılır. 

 

Geri Tuşu (1)  

Geri tuşuna basıldığında ekran ana ekrana veya önceki menüye geri döner.  

 

Yukarı – Aşağı Tuşları (2 ve 4)  

Bu tuşlar, menüler içinde gezinmek ve aynı zamanda saat, tarih veya pin değeri 
gibi giriş değerlerini arttırmak veya düşürmek için kullanılır. 

 

F Tuşu (5)  

Bu tuş fonksiyonel özelliklere hızlı erişim sağlar. Doğrudan bilgi menüsüne 
erişmek için kullanılır. Bu tuşun işlevi o esnada sürücünün kesintisiz sürüş süresini 
ve mola zamanların görüntülemektir. 

 

Sürücü (6) ve Yardımcı- Sürücü (7) Tuşları  
 

Bu tuşlar sürücü ve yardımcı sürücünün etkinlik durumunu değiştirmek için ve 
takograf kartı yuvalarından kart çıkarmak için kullanılır. Bu tuşlardan birine kısa 
bir süre için basıldığında, ilgili kart sahibinin faaliyeti değiştirilir. Tuşa uzun süre 
basıldığında, ilgili akıllı kart takograftan çıkarılır. 



2.4 Yazıcı Modülü 
Pars DT-101 araç ünitesinin yazdırma işlevini yerine getiren çıkarılabilir bir yazıcı 
modülü vardır. Yazıcı modülü aşağıda gösterilen şekilde iki yazıcı açma butonuna 
basılması ve yazıcı modülünün yuva dışına doğru çekilmesi ile araç ünitesinden 
çıkartılmaktadır. 

Yazıcı modülü APS SS205 modeli termal yazıcı içerir. Bu yazıcı çok keskin ve net 
çıktılar ile 100 mm / s hızı sağlar. Yazıcı tam elektrostatik koruma sağlar. 

 

Yazıcı modülü kolay kapak açılması ve kolay kağıt yükleme sağlar. Yazıcı modülü 
basit bir işlemle itilerek tekrar yerine geri oturtulur. 

 

Yazıcı Modülü, aşağıda gösterildiği gibi çıkartılır, kapak kaldırılır ve kağıt 
yerleştirilir. Kağıdın yazılabilir (termal) tarafı yazıcı yüzeyine bakacak şekilde alt 
tarafta ve kağıt yukarı doğru akacak yönde olmalıdır. 

 

 



2.5 Servis Arayüzü 
 

 

PARS DT-101 araç ünitesi şekilde gösterilen kapak altında bulunan bir 6-pinli bağlantı 
noktasından oluşan bir sahip servis arayüzüne sahiptir. Bu arayüz kalibrasyon yanı sıra veri 
indirmek için kullanılır. 

2.6 Çalıştırma Modları 
PARS DT-101 dijital takografında dört çalışma(işlem) modu bulunmaktadır. 

• Çalışma            

• Şirket                

• Kontrol             

• Kalibrasyon      

Geçerli çalıştırma modu ana ekranın sol üst köşesinde gösterilir. 

 

Çalışma modu takılan takograf kartlarına bağlı olarak otomatik olarak değişmektedir. Sürücü 
ve yardımcı sürücü yuvalarına yerleştirilmiş takograf kartlarına göre sayısal takografın 
çalışma şekli aşağıraki gibidir. 

 

           Çalışma Modu 

Sürücü Yuvası 

Kart Yok Sürücü Kartı Denetim Kartı Atölye Kartı Şirket Kartı 

Y
ar

dı
m

cı
 s

ür
üc

ü 
yu

va
sı

 

Kart Yok Çalışma Çalışma Kontrol Kalibrasyon Şirket 

Sürücü Kartı Çalışma Çalışma Kontrol Kalibrasyon Şirket 

Denetim Kartı Kontrol Kontrol Kontrol(*)  Çalışma  Çalışma  

Atölye Kartı Kalibrasyon  Kalibrasyon  Çalışma  Kalibrasyon(*) Çalışma  

Şirket Kartı Şirket  Şirket  Çalışma  Çalışma  Şirket (*) 

(*) Bu işaretlenmiş durumda sayısal takograf cihazı sadece sürücü yuvasına takılı bulunan kartı 
kullanmaktadır. 



2.7 Ekran 
Cihaz açıldığında varsayılan ana ekran aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir. 

 

 

Varsayılan ekran şu durumlarda görüntülenmektedir: 

• Sürücü veya atölye kartı takıldığında “Manuel Giriş Ekle” “Hayır” ile yanıtlandığında 

• “Manuel Giriş Ekle” “Evet ” ile yanıtlanıp giriş prosedürü sonlandırıldığında 

• Ana menü kısmında gezerken    tuşuna basıldığında 
• Araç durağan halden harekete geçtiğinde 

2.7.1 Ana Ekran Gösterimi 

  

1) Anlık araç hızı 
2) Araç yerel saati 
3) Araç çalışma modu 
4) 1.sürücü etkinliği 
5) 1.sürücü yuvası kart sembolü 
6) Araç kilometre değeri 
7) 2.sürücü yuvası kart sembolü 
8) 2.sürücü etkinliği 

2.7.2 Diğer Ekranlar 
 Tuşları  ana ekranın aşağıdaki ekranlara geçişini sağlar: 

1) Sürücü 1 ve sürücü 2 için etkinlik sürelerini toplu gösteren ekran, 
2) Sürücü 1 sürüş ve mola zamanlarını gösteren ekran, 
3) Sürücü 2 sürüş ve mola zamanlarını gösteren ekran, 
4) Zaman & Tarih ekranı, 
 
 

Sürücü 1 ve sürücü 2 için etkinlik sürelerini toplu gösteren ekran: 

Sol tarafta birinci ve ikinci sürücüye ait kesintisiz yapılan aktivite süresi gösterilmektedir.Sol 
üst kısımda birinci sürücüye ait yapılması gereken mola süresi, alt orta kısımda takografın 
çalışma modunu, sağ alt kısımda da cihazın yerel saati gösterilmektedir. 

 



Sürücü 1 sürüş ve mola zamanlarını gösteren ekran: 

Birinci yuvaya takılan kart için sol üst kısımda yapılan kesintisiz sürüş zamanı, sağ üst 
kısımda  kalan mola zamanı, sol alk kısımda da son iki haftalık zaman içerisinde yapılan 
toplam sürüş zamanı gösterilmektedir. 

  

Sürücü 2 sürüş ve mola zamanlarını gösteren ekran: 

İkinci yuvaya takılan karta ait sol üst kısımda son yaptığı kesintisiz sürüş süresi, sağ üst 
kısımda yaptığı mola süresi ve sol alt kısımda da son iki haftalık yaptığı sürüş süresi yer 
almaktadır. 

 

Zaman & Tarih ekranı: 

Bu ekranda sayısal takografa ait zaman bilgileri yer almaktadır. Sol üst kısımda cihazın 
gerçek UTC zaman değeri, sağ üst kısımda yerel saat değişikliğinin nekadar yapıldığına dair 
gösterim bulunmaktadır. Sağ alt kısımda cihazın UTC zamanının yerel saat değişikliğiyle 
birlikte görülen değeri ve sol alt kısımda da tarih bilgisi yer almaktadır.

  

  

2.7.3 F Butonu 
Bu tuşa basıldığında o esnada sürücünün kesintisiz sürüş süresini ve mola zamanlarını 
göstermektedir. 

Yönetmelikçe belirlenmiş kurallara göre kesintisiz olarak bir sürücü en fazla 4 buçuk saat 
sürüş yapabilmektedir. Bu 4 buçuk saat sürüş  zamanı içerisinde/sonrasında ise en az 45 
dakika mola yapmalıdır. Bunu kolaylıkla sürücüye göstermek için F butonu üzerinde kolay 
erişim sağlanmıştır. Sürüş zamanında bu butonla kalan sürüş süresi ve mola süresi kontrol 
edilmelidir. 

 

Bu sürüş ve mola zamanları kurallarına uymadan sürüş yapılmamalıdır. 

 



2.8 Takograf Menüsü 
Cihaz ana ekrandayken  tuşuna basıldığında takograf cihazının ana menülerine erişim 
sağlanır. Daha sonra  tuşları ile menüler arası geçiş sağlanır. Takograf menüleri 
görünümü aşağıdaki gibidir: 

1) Ayarlar 

 

2)  Girişler 

 

3) Yazdırma 

 

4)  Görüntüleme 

 

2.8.1 Ayarlar 
Dil değişikliği yapılmasını, cihaz sesinin açma/kapama durumunu ayarlamasını, cihaz 
üzerindeki dahili tuşlar, yazıcı ve ekranın kullanıcı tarafından testinin yapılmasını, ana 
ekranda görüntülenen hız birim cinsinin (kmh/mph) değiştirilmesini ve canbus hattının   
(CAN A) açılıp kapatılmasını sağlar. Ayarlar menüsündeyken  tuşuna basıldığında çıkan 
menüler aşağıdaki gibidir:  

 

 

 

 

 

 



 

2.8.1.1 Dil Seçenekleri  
Dil Seçenekleri sayfasındayken  tuşuna basıldığında alt menü olarak seçilecek diller gelir. 

 tuşları ile istenilen dil seçilip tekrar  tuşuna basılır ve seçilen dil onaylanır takograf 
artık seçilen dili kullanmaya başlar.  

  

Dil seçildikten sonra 

 

mesajı ekrana gelir ve cihaz bir önceki ekrana otomatik geri döner. 

PARS DT101 dijital takografı aşağıdaki dilleri desteklemektedir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Boşnakça 
22. Hırvatça 
23. Sırpça 
24. Yunanca 
25. Rusça 
26. Bulgarca 
27. Çekçe 
28. Litvanyaca 
29. Slovence 
30. Ukraynaca 

11. İzlandaca           
12. İtalyanca 
13. Letonyaca 
14. Norveçce 
15. Lehçe 
16. Portekizce 
17. Romence 
18. Slovakça 
19. İspanyolca 
20. Arnavutça    

1.Türkçe 
2. İngilizce 
3. İsveççe 
4. Danimarkaca 
5. Felemenkçe 
6. Estonyaca 
7. Fince 
8. Fransızca 
9. Almanca 
10. Macarca 
 



2.7.1.2 Ses Seçenekleri  
PARS DT-101 sayısal takografı üzerinde kullanıcıyı daha etkin biçimde uyarmak için sesli 
uyarı sistemi bulunmaktadır. Bu ses kullanıcı tarafından açılıp kapanma özelliğine sahiptir. 

Araç güvenliği için aşırı hız ön uyarısı sesli uyarı verecek şekilde ayarlanmıştır ve 
değiştirilemez. 

Ses Seçenekleri sayfasındayken  tuşuna basıldığında alt menü olarak seçenekler gelir. 
 tuşları ile açık/kapalı istenilen durum seçilir, bu seçim hafızaya alınıp kaydedilir.  

 

 

İstenilen durum seçildikten sonra  tuşuna basılır,  

 

uyarısı ekrana gelir ve otomatik olarak cihaz bir önceki ekrana geri döner. 

 

 

2.7.1.3 Dahili Test  

Dahili Test sayfasındayken  tuşuna basıldığında alt menü olarak test edilmek istenen 
birimlerin adları listelenir.  tuşları ile  istenilen birim seçilip dahili test başlatılmış olur. 
Yazdırma testi yazıcıdan bir test çıktısı alınıp kontrol edilerek, ekran testi cihazın LCD 
ekranına belirli karakterler basılıp test edilerek, tuş testi ise basıla tuş sembolünün ekranda 
görülmesiyle yapılır. 

 

 

 

 

 



2.7.1.4 Hız Birimi 
Hız Birimi sayfasındayken  tuşuna basıldığında alt menü olarak araç hızının hangi 
sembolde ekranda gösterileceği seçeneği gelir.  

 

 

Bunlardan  kmh veya mph seçilip hafızaya alınır ve araç ana ekranında seçili hız birimi 
gösterilir. 

                           

2.7.1.5 CAN A 

PARS DT-101 sayısal takografı arka konektörü üzerinden yapılan CAN-1 bağlantısını manuel 
olarak açıp kapamaya izin verir.  

Ancak CAN-1 bağlantısına bağlı bir cihaz veya sistem varsa yetkisiz birimlerce bu ayar 
değiştirilmemelidir. 

CAN A sayfasındayken  tuşuna basıldığında alt menü olarak açık/kapalı bırakılma 
seçeneği gelir. 

  

İstenilen durum seçildikten sonra  tuşuna basılır,  

  

Uyarısından sonra cihaz bir önceki ekrana geri döner. 

 

 

 

 

 

 



2.8.2 Girişler 
Sürücü 1 ve 2 için başlangıç ve bitiş ülkelerini manuel olarak girmemize, cihazın yerel saatini 
ve UTC zamanını ayarlamamıza, feribot moduna geçmeye ve kapsamdışı moda geçmeye izin 
verir. Girişler ana sayfasındayken  tuşuna basıldığında aşağıdaki alt menülere geçiş 
sağlanır. 

 

 

2.8.2.1 Sürücü 1 ve Sürücü 2 Giriş Menüleri 
Sürücü 1 veya sürücü 2 sayfasındayken  tuşuna basıldığında cihaz seçilen sürücü için 
başlangıç veya bitiş ülkesi girilmesini isteyecektir. 

 

İstenilen sürücü ve giriş veya çıkış ülkesi seçilip  tuşuna basıldığında ekrana gelen ülke 
listesinden belirlenen ülke seçilir. 

 

Ülke seçildikten sonra ekran bir önceki menüye geri döner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8.2.1.1 Araç Konum Ülkeleri 
Aşağıdaki listede sayısal takograf üzerinde girilebilecek ülke isimleri yanlarında kısaltmaları, 
İspanya için ülke bölgeleri ve kısaltmaları istelenmiştir. 

Ülkeler: 

Avusturya                 (A) Beyaz Rusya        (BY) Fransa                 (F) Hırvatistan(HR) Malta              (M) 

Arnavutluk             (AL) İsviçre                  (CH) Finlandiya       (FIN) İtalya             (I) Monako       (MC) 

Andorra              (AND) Kıbrıs                   (CY) Lihtenştayn       (FL) İrlanda      (IRL) Makedonya (MK) 

Ermenistan         (ARM) Çek Cumhuriyeti  (CZ) Faroe                 (FR) İzlanda        (IZ) Norveç           (N) 

Azerbaycan            (AZ) Almanya                 (D) Birleşik Krallık(UK) Kazakistan (KZ) Hollanda      (NL) 

Belçika                     (B) Danimarka           (DK) Gürcistan          (GE) Lüksemburg (L) Portekiz          (P) 

Bulgaristan            (BG) İspanya                   (E) Yuunanistan     (GR) Litvanya     (LT) Polonya        (PL) 

BosnaHersek         (BH) Estonya              (EST) Macaristan          (H) Letonya      (LV) Romanya     (RO) 

San Marino         (RSM) Rusya                 (RUS) İsveç                    (S) Slovakya    (SK) Slovenya    (SLO) 

Türkmenistan        (TM) Türkiye                 (TR) Ukrayna           (UA) Vatikan        (V) Yugoslavya  (YU) 

Karadağ             (MNE) Sırbistan             (SRB) Özbekistan       (UZ) Tacikistan    (TJ) Avrupa Top. (EC)    

Diğer Avrupa Ülkeleri      
(EUR) 

Diğer Dünya Ülkeleri             
(WLD ) 

 

 

 

 

 

İspanya Bölgeleri 

Andalucia  (AN) Cantabria (C) Castilla-La-Mancia (CM) Galicia (G) Navarra (NA) 

Aragon      (AR) Cataluna (CAT) Valencia (CV) Baleares (IB) Madrid (M) 

Pais Vasco (PV) Asturias  (AST) Castilla-Leon (CL) Extremadura (EXT) Canarias (IC) 

Murcia      (MU) La Rioja    (LR)  

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı ! 

1.Sürücü1 veya sürücü2 için aynı dakika içinde iki defa başlangıç veya bitiş ülkesi girilemez. 
İki ülke ardarda aynı dakika içinde girilmek istenirse cihaz ülke listesine erişimi engeller. 

2.Şirket ve Kontrol çalışma modlarında ülke girişine izin verilmez. 

 



2.8.2.2 Araç Giriş Menüleri 
Araç giriş sayfasındayken  tuşuna basıldığında kapsam dışı(OUT) modu, feribot modu, 
UTC düzeltme ve yerel saat ayarlama seçenekleri gelir. 

 

 

2.8.2.2.1 Kapsam Dışı Moda Alma 

Sayısal takografın bağlı olduğu aracın iş dışı sürüşler yaptığı bazı durumlar ve cihazın kayıt 
alma durumunun gerekli olmadığı durumlarda cihaz “Kapsam Dışı” durumuna getirilebilir. 
Cihaz “OUT Başlangıç” sayfasında iken  tuşuna basıldığında kapsamdışı moda alınır.  

Çıkmak için aynı sayfaya gelindiğinde, bu kez çıkmak için bitiş seçeneği karşımıza çıkar.  
tuşuna basılıp kapsam dışı moddan çıkılır.  

 

Aynı zamanda sürücü kartı cihaza takıldığında veya takılı bir sürücü kartı çıkartıldığında 
cihaz kapsam dışı moddan otomatik olarak çıkar. 

 

 

 

2.8.2.2.2 Feribot/Tren Aktivitesi 
Feribot veya tren yolculuğunu belirtmek için bu aktivitenin yapılması gerekir. 

Feribot aktivitesini açmak için , cihaz araç manuel giriş sayfasında feribot sekmesinde iken 
 tuşuna basılır ve etkinlik aktifleştirilir. Ve ana ekranda feribot simgesi görünmeye başlar. 

Feribot aktivitesi etkinken ekranda hız bilgisi gösterilmez.  

 

Araç hareket etmeye başladığında cihaz bu etkinlikten otomatik olarak çıkar. 

 

 

 

 

Uyarı! 
 
Hem KapsamDışı mod hem de Feribot/Tren etkinliği aynı anda açılamaz. 



2.8.2.2.3 UTC Saat Düzeltme 
Sayısal takografın kaydettiği tüm veriler UTC ( Evrensel Zaman) zamanına göre kaydedilir. 
Cihazın UTC zamanı elle ancak bir dakika ileri veya geri alınabilir. Cihazın UTC zamanını 
düzeltmek için araç girişler sayfasından “UTC Düzeltme” sekmesindeyken    tuşuna basılır 
ve gelen ekranda 1dakika azaltma veya artırma seçeneği karşımıza çıkar istenilen seçenek 
belirlenip onaylanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.2.4 Yerel Saat Düzeltme 
Yerel saat cihazın kullanılmakta olduğu ülke esas alınarak ayarlanır. Cihazda görsel olarak 
görünen saattir ve hafızaya alınan verilerin zamanına etki etmez. Çünkü cihaz tüm verilerini 
UTC zamanına göre hafızaya alır. 

 

Yerel saati ayarlamak için araç girişler sayfasından “Yerel Saat” sekmesindeyken  tuşuna 
basılır ve gelen ekranda 30’ar dakikalık azaltma veya artırma seçenekleri karşımıza çıkar 
belirlenen saat dilimi seçilip onaylanır. 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.En fazla 1 dakikalık değişim yapılabilir 
2.Cihazın saatiyle gerçek zaman arasında 20 dakikadan fazla sapma varsa yetkili servis 
tarafından ayarlanması gerekir. 
3.Bu 1 dakikalık değişim haftada en fazla 1 defa yapılabilir. 
4.UTC ayarında yaz/kış zaman ayarlaması yapılmaz. 

Uyarı! 

1.Yerel saat cihaza ve sürücü/atölye kaydedilen verilerin saat bilgisine etki etmez. 
2.30’ar dakikalık zaman aralıkları mevcuttur.  
3.Kart takıldığında manuel giriş kısımlarındaki zamanlar yerel saat esas alınarak gösterilir. 
4.En fazla ±12 saat zaman ayarı yapılabilir.  



2.8.3 Yazdırma 
Takograf hafızasında bulunan bilgilerin kağıt üzerinde çıktıları alınabilmektedir. Bu çıktılar 
aynı şekilde ekranda da gözlemlenebilir. Çıktı almak için yazdırma ana sayfasındayken  
tuşuna basılır ve çıktı alınabilecek veri seçenekleri listelenir. İstenilen çıktı belirlenip tekrar 

 tuşuna basılır ve cihaz seçilen veriyi yazdırmaya başlar. 

 

Seçilebilecek çıktı türleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 
1.Çıktı almak için aracın hareketsiz durumda olması gerekir. 
2.Yazıcının kağıt çıkış bölümü kapatılmamalıdır, aksi takdirde kağıt sıkışma durumu oluşabilir. 
3.Çıktı alındıktan sonra yazıcının termal bölgesine dokunulmamalıdır, aşırı sıcak cilde zarar verebilir. 
4.Kağıt yokken çıktı alınmak istendiğinde veya çıktı alınırken kağıt bitmesi durumunda kağıdın  
   yenilenmesiyle çıktı otomatik olarak baştan alınır. 
5.Düzgün yazma kalitesi için orijinal sayısal takograf kağıdı kullanılmalıdır. 
6.Yazıcı kağıdının bitme ihtimaline karşı sürücü yanında yedek kağıt bulundurmalıdır. 



2.8.3.2 Çıktı Örnekleri 

 
Teknik bilgi çıktısı 
Bu çıktıda araç ünitesinin teknik verileri 
basılmaktadır. 

  
  
   
  
 
 
 

1. Tarih ve saat (UTC saati).  
2. Çıktı Tipi (Teknik Veri Çıktısı)  
3. Atölye kartı sahibinin soyadı ve adı 
4. Kart numarası ve son kullanım tarihi 
5. Araç Kimlik Numarası (VIN), Araç 

Kayıt Numarası (VRN) ve kayıtlı 
olduğu ülke 

6. Takograf üreticisi.  
7. Takograf parça numarası 
8. Takograf onay numarası 
9. Takograf seri numarası, üretim tarihi, 

ekipman tipi ve üretim tarihi, ekipman 
tipi ve kod üretimi.  

10. Üretim Yılı.  
11. Yazılım versiyonu ve yüklenme tarihi    
12. Hareket Sensörü seri numarası 
13. Hareket Sensörü onay numarası 
14. Hareket sensörünün ilk montaj tarihi 
15. Kalibrasyonu yapan atölye 
16. Atölye adresi 
17. Atölye kartı numarası ve veren ülke 
18. Atölye kartının son kullanma tarihi 
19. Kalibrasyon tarihi ve kalibrasyon 

amacı 
20. Araç Kimlik Numarası (VIN).  
21. Araç Kayıt Numarası (VRN) ve 

kayıtlı olduğu ülke 
22. Aracın karakteristik katsayısı 
23. Araç ünitesinin sabit değeri 
24. Lastik çapı 
25. Lastik boyutu 
26. Hız ayarı 
27. Kilometre saati eski ve 

yeni değeri 
28. Son kalibrasyon tarih ve 

amacı 
29. Araç Kimlik Numarası (VIN).  
30. Araç Kayıt Numarası (VRN)  
31.  Yeni ve eski zaman (zaman ayarı 

öncesi). Yeni ve eski tarih (zaman 
ayarı öncesi).  

32. Araç ünitesindeki son olay ve hata 



Araçtan olay/arıza çıktısı 
  
Bu çıktıda aracın olay/hataları 
basılmaktadır. 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
1. Tarih ve saat (UTC saati).  
2. Çıktı Tipi (Araçtan 

olay/hata).  
3. Kart sahibinin soyadı.  
4. Kart sahibinin adı. 
5. Kart numarası ve veren 

ülke. 
6. Kartın son kullanma tarihi. 
7. Kart sahibinin soyadı.  
8. Kart sahibinin adı. 
9. Kart numarası ve veren 

ülke. 
10. Kartın son kullanma tarihi. 
11. Araç Kimlik Numarası 

(VIN), Araç Kayıt 
Numarası (VRN) ve kayıtlı 
olduğu ülke  

12. Takograftaki olayların 
listesi 

13. Takograftaki hataların 
listesi 

14. Kontrol Yeri 
15. Denetim görevlisinin 

imzası 
16. Sürücünün imzası

 
  
  
  
 
 

 
 



Sürücü kartından olay/arıza çıktısı 
 
Sürücü kartında kaydedilen olaylar, 
hatalar ve güvenlik ihlalleri bu çıktıda 
gösterilmektedir. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
1. Tarih ve Saat (UTC).  
2. Çıktı Tipi (Sürücü kartından olay ve 

hatalar).  
3. Kart sahibinin soyadı, adı. 
4. Kart numarası ve veren ülke. 
5. Araç Kimlik Numarası (VIN), Araç 

Kayıt Numarası (VRN) ve kayıtlı olduğu 
ülke  

6. Sürücü kartında kayıtlı olayların listesi.   
7. Sürücü kartında kayıtlı hataların listesi.   
8. Kontrol Yeri 
9. Denetim görevlisinin imzası 
10. Sürücünün imzası 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



Araç günlük çıktısı 
Bu çıktısı seçilen tarih (gün) için araç 
ünitesinde kayıtlı tüm aktiviteleri 
göstermektedir.    

   
  
 
 
 
 

 
1. Tarih ve Saat (UTC).  
2. Çıktı Tipi (Araçtan Günlük Çıktı). 
3. Kart sahibinin soyadı, adı. 
4. Kart numarası ve veren ülke 
5. Kart sahibinin soyadı, adı. 

(Yardımcı-Sürücü).  
6. Kart numarası ve veren ülke 

(Yardımcı-Sürücü). 
7. Araç Kimlik Numarası (VIN), Araç 

Kayıt Numarası (VRN) ve kayıtlı 
olduğu ülke  

8. Takograf üreticisi ve Takograf 
parça numarası 

9. Kalibrasyonu yapan atölye 
10. Atölye kartının numarası ve veren 

ülke, son kullanma tarihi 
11. Araç Ünitesinde kayıtlı 

aktivitelerin başlangıcı. (İlgili tarih, 
Başlangıç Kilometre Sayaç değeri)  

12. Sürücü-1 aktivite başlangıcı 
(Kartsız),   

13. Aktivite ve kilometre sayaç 
değerleri (başlama/bitiş)  

14. Kart takılma, kart ismi  
15. Kart numarası, veren ülke, son 

kullanma tarihi 
16. Bir önceki araçtan kart çıkartma 

bilgileri 
17. Aktivitelerin başlama ve bitiş 

zamanları 
18. Kart çıkartımı, sonraki aktivite, 

kilometre sayaç değeri 
19. Kart takılma, kart ismi  
20. Kart numarası, veren ülke, son 

kullanma tarihi 
21. Bir önceki araçtan kart çıkartma 

bilgileri 
22. Aktivitelerin başlama ve bitiş 

zamanları 
23. Kart çıkartımı, sonraki aktivite, 

kilometre sayaç değeri 
24. Kart takılma, kart ismi  

 



 
 
 
 
 
 
 

25. Kart numarası, veren ülke, son 
kullanma tarihi 

26. Bir önceki araçtan kart çıkartma 
bilgileri 

27. Aktivitelerin başlama ve bitiş 
zamanları  

28. Yardımcı-Sürücü (Sürücü 2) kartsız 
aktivite başlangıcı.  

29. Aktivitelerin başlama ve bitiş 
zamanları 

30. Kart çıkartımı, sonraki aktivite, 
kilometre sayaç değeri 

31. Kapsam Dışı Çalışma Verileri 
32. Günlük aktivitelerin özeti (Sürücü 

1).  
33. Günlük aktivitelerin özeti (Sürücü 

2).  
34. Kart takma çıkartma özeti 
35. VU son beş olay verisi 
36. Kontrol Yeri 
37. Denetim görevlisinin imzası 
38. Sürücünün imzası 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kart günlük çıktısı 
Bu çıktı kart içerisindeki günlük 
aktiviteleri göstermektedir.  

  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

1. Tarih ve Zaman (UTC).  
2. Çıktı Tipi (Karttan Günlük Çıktı).  
3. Kart sahibinin soyadı, adı 
4. Kart numarası, veren ülke, son 

kullanma tarihi 
5. Araç Kimlik Numarası (VIN), Araç 

Kayıt Numarası (VRN) ve kayıtlı 
olduğu ülke  

6. Takograf üreticisi ve parça numarası 
7. Kalibrasyonu yapan atölye 
8. Atölye kart numarası, kartı veren ülke 
9. Sürücünün son kontrolü bilgisi 
10. İlgili tarih ve kilometre sayaç değeri.  
11. Kartın takılı olduğu yuva. Plaka 

numarası ve veren ülke. Takma anında 
kilometre sayaç değeri.  

12. Kart takılıyken yapılan aktiviteler 
13. Kart çıkartımı: Kilometre sayaç değeri 

ve kart takıldığından beri sürüş 
mesafesi    

14. Özel Durum verisi 
15. Günlük aktivitelerin özeti 
16. Aktivitelerin toplam süresi 
17. Kartta kayıtlı son beş olay 
18. Kartta kayıtlı son beş hata 
19. Kontrol yeri 
20. Denetim görevlisi imzası 
21. Sürücü imzası 



 Aşırı hız çıktısı 
 
Bu çıktıda aşırı hız olayları, süreleri ve bu 
olaylara yol açan sürücü bilgileri 
gösterilmektedir. 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
1. Tarih ve Zaman (UTC).  
2. Çıktı Tipi (Aşırı Hız Çıktısı).  
3. Kart sahibi soyadı, adı 
4. Kart numarası ve veren ülke 
5. Yardımcı-sürücü kart sahibi soyadı, 

adı 
6. Yardımcı-sürücü kart numarası ve 

veren ülke 
7. Araç Kimlik Numarası (VIN), Araç 
Kayıt Numarası (VRN) ve kayıtlı 
olduğu ülke  

8. Son aşırı hız kontrolü ayraç çizgisi 
9. Son aşırı hız kontörlünün tarih ve 

zamanı, İlk aşırı hız kontrolünün tarih 
ve zamanı, o zamandan itibaren 
gerçekleşen aşırı hız olayları   

10. Son kalibrasyon sonrası ilk aşırı hız 
olayı: Aşırı hız olayının tarih ve 
zamanı, azami ve ortalama hız, o 
esnada kart yuvasında olan kart 
bilgisi.   

11. Son 365 gündeki en önemli Aşırı Hız 
olayları: Aşırı hız olayının tarih ve 
zamanı, azami ve ortalama hız, o 
esnada kart yuvasında olan kart 
bilgisi. 

12. Son on gündeki en önemli Aşırı Hız 
olayları: Aşırı hız olayının tarih ve 
zamanı, azami ve ortalama hız, o 
esnada kart yuvasında olan kart 
bilgisi. 

13. Kontrol yeri 
14. Denetim görevlisi imzası 
15. Sürücü imzası 
 
  

  

  
  
  

 



Manuel giriş çıktısı 
 
Bu çıktı kart takılması esnasında yapılan 
manuel girişleri göstermektedir. 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
1. Tarih ve Zaman (UTC).   
2. Kart sahibi soyadı, adı 
3. Kart numarası ve veren ülke  
4. Araç Kimlik Numarası (VIN), Araç 

Kayıt Numarası (VRN) ve kayıtlı olduğu 
ülke  

5.   Kart çıkartılma tarih ve zamanı 
6. Kart takılma anındaki manuel girişler 
7. Kart takılma tarih ve zamanı 
8.  Yapılan manuel girişlerin özeti  

  
  
     
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8.4 Görüntüleme 
Takograf üzerinde çıktı alınan verileri ekranda da görsel olarak görmek mümkündür. Ekranda 
veri görüntülemek için görüntüleme ana sayfasındayken  tuşuna basılır ve gösterimi 
yapılacak veri seçenekleri listelenir. İstenilen veri belirlenip tekrar  tuşuna basılır ve  
tuşu ile veriler arasında gezilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 
İkincil hız kaynağı (IMS ) konum bazlı alıcı olarak ayarlandığında, GPS menüsü cihazın 
konumunu göstermektedir. Aksi halde menü erişimi engellenmiştir. 



3. HATALARIN - OLAYLARIN VE MESAJLARIN GÖSTERİLMESİ 
 

Takograf cihazı, araçta ve/veya sürücü aktivitelerinde oluşabilecek olay ve hataları gerek 
öncesinde gerek sonuçlandığında kullanıcıyı üzerinde bulunan bilgi ekranı ve sesli uyarı 
sistemi ile bilgilendirir. Bu sayede kullanıcı henüz karşılaşmamış olduğu hataları öncesinden 
uyarı sistemi sayesinde farkederek gerekli tedbiri alabilir. 

3.1 Hataların-Olayların Gösterimi  
Sayısal takograf cihaz üzerinde ve araç üzerinde meydana gelen olayları, arızaları ve 
sabotajları algılayıp hafızasına kaydeder. Aynı anda hafızasına aldığı kayıtları kullanıcıya 
mesaj vererek uyarır. Bu uyarılar görsel ve sesli uyarılardır. 

Cihaz bir uyarı gösterdiğinde ekrana oluşan olayın, arızanın veya uyarının mesaj içeriği ve 
piktogram birleşimi görüntülenir. Uyarıyı ekrana geldiği anda birer saniye aralıkla yanıp 
söner. Cihazın  tuşları hariç herhangi bir tuşuna basıldığında mesajın yanıp sönme 
işlemi iptal edilir ve ekranda sabit görünmeye başlar. Tekrar  tuşuna basıldığında cihaz 
ekrandaki uyarıyı siler ve uyarı gelmeden önceki bulunduğu ekrana geri döner. 

 

Açıklama Olay/Arıza Nedeni Ekran Uyarı Mesajı Kodu 

Geçersiz Kart 
Takıldı  

Takografa uygun olmayan kart 
takılması, geçerlilik süresi dolmuş 
kart takılması veya yetkilendirme 
işlemi başarısız olması durumunda 
gösterilir. 

 

0x01 

Kart Uyuşmazlığı Geçersiz bir kart çifti takografa 
yerleştirilmiştir. Örneğin iki adet 
şirket kartı.  

0x02 

Zaman Çakışması Kart takılan cihazın saatinin kartın 
çıkarıldığı bir önceki takografın 
saatinden geri olması durumunda 
gösterilir. 

 

0x03 

Uygun Kart 
Olmadan Sürüş 

1.Sürücü yuvasında sürücü kartı 
olmadan veya yanlış bir kart 
birleşimi ile sürüş yapılırsa gösterilir.  

0x04 

Sürüş Halinde 

Kart Takıldı 

Araç hareket halinde iken sürücü 
yuvalarından herhangi birine kart 
takılması durumunda gösterilir.  

0x05 

Son Kart Otr. 
Kapatılmamıştır 

Takılan sürücü kartı en son 
çıkarıldığı takograftan düzgün bir 
şekilde çıkarılmadığı anlaşılırsa 
gösterilir. 

 

0x06 



AŞIRI HIZ Kalibrasyonla ayarlanmış azami hız 
üzerinde bir dakika boyunca gidilirse 
gösterilir.  

0x07 

Güç Kesintisi Cihazın gücünün kesilmesi 
durumunda tekrar güç verildiğinde 
ekranda gösterilir.  

0x08 

Sensör Data Hatası Sensör ile takograf arasındaki hız 
birimine müdahale edilmiş ve hız 
sayaçlarının uyuşmaması durumunda 
gösterilir. 

 

0x09 

Araç Hareket 
Uyuşmazlığı 

İkincil hız kaynağından alınan hızla 
araç hızının uyuşmaması durumunda 
gösterilir  

0x0A 

Hareket Sensörü 

Yetk. Hatası 

Takograf şifreli mesajlaşma sırasında 
doğrulama sorunu olduğunda 
gösterilir.  

0x11 

Kart  

Doğrulama Hatası 

Takografa takılan kartın 
doğrulanması sırasında hata 
gösterilir.  

0x12 

Yetkisiz  

Sensör Değişimi 

Takografa bağlı bulunan sensörden 
gelen mesajın eşlenmemiş başka bir 
sensörden geldiği anlaşılırsa 
gösterilir. 

 

0x13 

Kart Verisi                
Bütünlük Hatası 

Kart hafızasındaki verilerde bozulma 
olduğu anlaşılırsa gösterilir. 

 

0x14 

Takograf Veri 

Bütünlük Hatası 

Takograf hafızasındaki verilerin 
hesaplanmasında sorun yaşanırsa 
veya düzgün yazamama/okuyamama 
durumlarında gösterilir. 

 

0x15 

Veri Aktarım Hatası Takograf dahili hafızasına erişimde 
sorun yaşanıyorsa gösterilir. 

 

0x16 

Donanım Sabotaj Takograf kasasının açıldığında veya 
içinde kart varken güç kesilip tekrar 
güç verildiğinde kartı algılayamazsa, 
veya başka bir kart algılarsa 
gösterilir. 

 

 

0x18 



Kart İndirme Kalan 
Gün  Uyarısı 

Kartın 28 günlük indirme süresine 5 
günden az gün sayısı olduğu zaman 
gösterilir.  

0x19 

Araç İndirme Kalan 
Gün  Uyarısı  

Aracın 90 günlük indirme süresine 5 
günden az gün sayısı olduğu zaman 
gösterilir.  

0x1A 

İndirme Süresi 
Doldu 

Aracın indirme süresinin dolması 
durumunda gösterilir.. 

 

0x1B 

İndirme Süresi 
Doldu 

Takografa takılan kartın indirme 
süresinin dolması durumunda 
gösterilir  

0x1C 

Kalibrasyon Kalan 
Gün (G) 

Son kalibrasyonda hafızada tutulan 
bir sonraki kalibrasyon tarihine 5 
günden az bir gün sayısı kaldığında 
gösterilir. 

 

0x1D 

Kalibrasyon Süresi 
Doldu 

Takografın bir sonraki kalibrasyon 
tarihinin geçtiği durumda gösterilir. 

 

0x1E 

Sensör 
Yetkilendirme 

Hatası 

Takografa bağlı hareket sensörü 
tarafından takografa iletilir.  

 

0x21 

Sensör Veri 

Bütünlük Hatası 

Takografa bağlı hareket sensörü 
tarafından takografa iletilir. 

 

0x22 

Sensör Veri  

Aktarım Hatası 

Takografa bağlı hareket sensörü 
tarafından takografa iletilir. 

 

0x23 

Yetkisiz Sensör 

Açılması 

Takografa bağlı hareket sensörü 
tarafından takografa iletilir. 

 

0x24 

Sensör  

Donanım Sabotaj 

Takografa bağlı hareket sensörü 
tarafından takografa iletilir. 

 

0x25 

Takograf 

Cihaz Hatası 

Herhangi bir donanım hatası 
algılanırsa, takılan kart içerde sıkışıp 
çıkarılamadığı anlaşılırsa tetiklenir.  

0x31 

Yazıcı 

Hatası 

Yazıcı ünitesinin sıcaklığının cihaza 
zarar verecek seviyeye ulaştığı 
algılandığında gösterilir.   

0x32 



Sensör Hatası Takografa bağlı olan sensörden 
mesajlaşma sırasında cevap 
alınamaması durumunda gösterilir.  

0x35 

IMS Hatası Takografa bağlı olan ikincil hız 
kaynağıdan(IMS) düzgün sinyal 
alınamaması durumunda gösterilir.  

0x80 

Kart Hatası Takografa takılan karttan düzgün veri 
okuyamama veya karta veri yazma 
işlemi sırasında sorun oluştuğu 
durumda gösterilir. 

 

0x40 

Kesintisiz Sürüş 
Bitimi 

Kesintisiz sürüş süresinin bitimine 15 
dakika kaldığında ve süre bitimi 
olmak üzere iki defa gösterilir.  

0x0B 

Mola Bitimi Sürüşten sonra yapılan düzgün mola 
zamanı dolduğunda gösterilir. 

 

0x0C 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.Aşırı hız limiti üstünde hareket halindeyken cihaz olay yaratmadan önce sürücüyü sesli uyarı 
sistemiyle önceden uyarmaktadır. 
2.Ardışık gelen olay veya hatalar göründüğünde yetkili servise başvurulmalıdır. 
3.Araç hareket halindeyken ekrana uyarı geldiğinde 10 saniye yanıp sönerek daha sonra 5 saniye 
ana ekranı göstererek uyarı verme mekanizması vardır. Bu sürücünün araç hızını görebilmesi için 
yapılmıştır. 
4.Cihazın hata veya olay kaydetmemesi için yetkili servis dışında cihaza müdahale etmeyiniz. 



3.2 Uyarıların Gösterimi 
Uyarılar kullanıcıya bilgi verme amaçlıdır. Bazı uyarılarda kullanıcının işleme devam 
edebilmesi için uyarıdaki gerekliliği sağlaması gerekmektedir. Örnek uyarılar aşağıda 
gösterilmiştir. 

 

Cihaza takılan atölye kartına deneme sayısından fazla yanlış pin 
girilmişse cihaz bu yuarıyı verip kartı geri verir. 

 

Yoğun işlem yapılırken sırasında cihaz ekstra işleme izin 
vermemek için bu uyarıyı verir.  

 

Ayarlar ve girişler menülerinde yapılan seçimleri hafızaya 
aldığında cihazın verdiği uyarı ekranı.  

 

Cihaza kart takıldığında kart doğrulama işlemi bitene kadar cihaz 
bu ekranda kalır. 

 

Yazdırma ve görüntüleme menülerinde sürücü kartlarından veri 
istendiğinde cihaz içerisinde seçilen yuvada geçerli bir servis veya 
sürücü kartı yoksa bu uyarıyı verir. 

 

Yazdırma işlemi sırasında ekranda görünen bilgi mesajıdır. 

 

Yazdırma işlemi sırasında yazıcının aşırı olduğu algılanırsa cihaz 
bu uyarıyı verir ve yazdırma işlemini durdurur. Biraz süre 
soğuması beklendikten sonra tekrar çıktı alınmalıdır. Aynı sorun 
ardışık şekilde devam ederse yetkili servise gösterilmelidir. 

 

Yazdırma işlemi sırasında kağıt bitmesi durumunda cihaz kağıdın 
yenilenmesi durumunda çıktıyı otomatik tekrar yazdırmaya başlar. 
Kağıt bitmesi durumunda tekrar çıktı alınmak istenirse bu uyarıyı 
kullanıcıya gösterir. Yani tekrar kağıt takılana kadar yeni bir çıktı 
vermez. 

 

Çıktı alınmak istendiğinde yazıcının yuvada olmadığı algılanırsa 
bu uyarı gösterilir. 

 

Yazdırma işlemi sırasında kağıt biterse veya yazıcıda hiç kağıt 
yoksa bu uyarı verilir. Tekrar kağıt değiştirildiğinde istenilen çıktı 
otomatik olarak cihaz tarafından verilecektir. 

 

Cihaz gerilimi 9.1V ve 10.3 V arasında bir gerilime düşmüşse 
sayısal takograf çıktı alınmasına izin vermez. Bu durumla 
karşılaşıldığında en yakın yetkili servise cihaz götürülmelidir. 

 

Cihaz gerilimi 9.1V ve 7.5V arasında bir gerilime düşmüşse 
sayısal takograf sensörle iletişimin bozulacağına dair ön uyarıyı 
kullanıcıya iletir. Bu durumda en yakın yetkili servise cihaz 
götürülmelidir. 



 

3.3 Olay ve Arızaların Veri Kayıt Amacı 
PARS DT-101 sayısal takografı yakaladığı olay ve arızayı hafızaya alırken, yönetmelikçe 
belirlenmiş kuralları dikkate alır. 

  

Yukarıda resimde gösterilen numaralandırılmış bölümlerde 1 numara olayın kayıt amacını, 2 
numara ise aynı gün olan benzer olayların sayısını ifade eder. 

Takograf içerisinde kaydedile olay kayıt amacı türleri aşağıda listelenmiştir. 

 

0  = Meydana gelen en son 10 olay veya arızadan biri. 

1  = Son 10 gün içerisinde meydana gelmiş olaylardan en uzunu. 

2  = Son 365 gün içerisindeki en uzun süren 5 olaydan biri. 

3  = Son 10 gün içerisinde meydana gelen olayların en sonuncusu. 

4  = Bir olay olan son 10 gündeki en ağır olanı.  

5  = Son 365 gün içerisindeki en ağır 5 olaydan biri. 

6  = Yapılan son kalibrasyondan sonra oluşan ilk olay veya arıza. 

7  = Aktif olarak devam eden, bitmemiş olay veya arıza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Güç Düşümü Uyarıları 
PARS DT-101 sayısal takografı 4 adet çalışma modu sunar, bunlar standart çalışma modu ve 
üç adet düşük-güç modu. 

 

3.4.1 Standart Çalışma Modu 
Giriş gerilimi değeri 10.3 Volt (Vin > 10.3V) değerinden yüksekse sistem bu moddadır. 
Standart çalışma modunda PARS DT-101 tamamen işlevsel durumdadır.  

 

3.4.2 Düşük Güç Modu 1 
Giriş gerilimi değeri 10.3 Volt ile 9.1 Volt (9.1V < Vin  <10.3V) arasında olursa              
PARS DT-101 sayısal takografı “Düşük Güç Modu 1” modunda çalışacaktır. Bu durumda 
ekran arka aydınlatması kapatılır ve düşük gücü ifade edecek güç piktogramı ekranda sağ üst 
köşede gösterilir. Düşük Güç 1 modunda çıktı alınmak istediğinde kullanıcıya “Yazıcı 
Gerilimi Çok Düşük!” uyarısı verilir. Takografın çıktı alması engellenir.  

 

 

3.4.3 Düşük Güç Modu 2 
Giriş gerilimi seviyesi 9.1Volt ile 7.5V (7.5V< Vin < 9.1V) arasında olursa PARS DT-101 
sayısal takografı “Düşük Güç Modu 2”  modunda çalışacaktır. Bu durumda Düşük Güç 
Modu1 e ek olarak menü erişimi de engellenmektedir. Eğer gerilim seviyesi 8Volt seviyesinin 
altına düşerse hareket sensörü beslemesi kapatılır ve ekrana ilgili uyarı gösterilir.  

 

3.4.4 Düşük Güç Modu 3 
Giriş gerilimi seviyesi 7.5 Volt seviyesinden düşükse (Vin<7.5V) PARS DT-101 sayısal 
takografı “Düşük Güç Modu 3” modunda çalışmaya başlar. Bu durumda ekran tamamen 
kapatılır ve cihaz arka planda çalışmaya devam eder kullanıcıya bir erişim izni vermez. 

 

 

 

 

 

Uyarı! 
Takografın gücü yetkili birisi dahilinde olmadan kesilmemelidir. Atölye takılı bir sayısal 
takografın gücü kesildiğinde gerilim kesintisi olayı oluşturulmaz, aksi takdirde yaşanan 
gerilim kesintisi yetkisizce yapıldığı algılanır ve hafızaya alınır. 



Uyarı! 

1.Yönetmelik gereğince araç hareket halindeyken kart takma işlemi yapılmalıdır. Sürüş 
halinde kart takılması durumunda takograf bunu olay olarak gösterir ve hafızasına 
kaydeder. 

2.Yönetmelik gereğince kartın dijital takograf cihaz içinde olmadığı süre manuel giriş ile 
belirlenmelidir. 

4. SERVİS (Kalibrasyon) MODU  
Bu bölümde atölye kartının cihaza takılması, atölye kartı şifre girişi, manuel giriş senaryoları anlatılacaktır. 

4.1 Atölye Kartının Takılması 

                     
  

 
1.Atölye kartı bellek yongası yukarı bakacak şekilde kart yuvasına sokulur ve ileriye doğru 
itilir. 
   
2.Atölye kartı okunur ve kart sahibinin adı ile “Hoşgeldiniz” mesajı görüntülenir. 
 
3.Takograf atölye kartının pin kodunu sorar.  
 
4.Kullanıcının doğru pin kodunu girmek için kart üreticisinin belirlediği kadar 
deneme hakkı vardır. Eğer pin kodu bu limit kadar arka arkaya hatalı girilirse 
atölye kartı bloke olur ve bir daha kullanılamaz.  

5.Pin kodunun doğru girilmesinden sonra manuel giriş ekranı görüntülenir.  

6.Manuel girişlerden sonra takograf araç ünitesi “Kalibrasyon” moduna girer.   

 

4.2 Atölye Kartının Çıkartılması 
1.Atölye kartı takılan yuvaya ait tuşa uzun süre basılır. 

2.Takograf “Bitiş Ülkesi” girilmesini ister ve bu girişin ardından kartı yuvadan atar. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Manuel Girişler 
Sürücü veya atölye kartı takografa takıldığında kartın cihaz içinde olmadığı süreyi belirtmek için bu 
senaryolar gereklidir. 

Takografa bir atölye kartı takıldığında görünen ekranlar aşağıdaki gibidir. 

 

Kart okunduktan sonra karta girilecek şifrenin uzunluğu kullanıcıdan istenir. En az 4 en fazla 8 haneli 
olacak şekilde şifre girilebilir.  tuşları ile istenen hane sayısı belirlenir ve  tuşuna basılır. 

 

Hane belirlendikten sonra girilen hane sayısı kadar yıldız sembolü olarak şekilde şifre girme menüsü gelir. 
İlk haneden başlayarak  tuşları ile o haneye ait değer seçilir daha sonra  tuşu ile bir sonraki 
haneye geçiş sağlanır. Adım adım girerek şifre düzgün şekilde girilmelidir. Eğer yanlış karakter girişi 

yapılmışsa  tuşu ile istenilen haneye gidilie ve tekrar değer girişi yapılabilir. 

 

 

 

Şifre yanlış girilmişse hatalı giriş ekranıyla karşılaşılır ve kalan deneme hakkı ekranda gösterilir. Daha 
sonra tekrar düzgün pin girilmesi için pin sayısı belirleme sayfasına geri döner. 

 

 

Eğer şifre yanlış girme limitinin üzerinde yanlış girilmişse cihaz kartın bloke olduğuna dair 
kullanıcıyı uyarır ve kartı cihaztan atar. 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 
1.Cihaza takılan atölye kartının şifresi unutulmuşsa şifre girmeden cihaz pin girme 
sayfasındayken  tuşları ile takılan yuvaya ait tuşa basılır ve cihaz kartı atar. 

2.Yanlış girişe, unutmaya engel olmak için kalibrasyon cihazı üzerinden şifre girilmesi 
önerilir. 



 

Şifrenin doğru girilmesi durumunda ekrana gelecek sayfalar sıralanmıştır. Öncelikle şifrenin 
doğru olduğuna dair uyarı, kart takılan UTC saati ve cihazın bulunduğu bölgeye ait yerel saat, 
takıldığı yuvaya ait numara atölye işareti ve takılan kartın üzerinde yazan kart sahibinin ad 
soyad bilgileri ekranda görünür. 

Daha sonra kullanıcının kartın cihaz içinde olmayan zaman diliminin belirtmesi için manuel 
girişle bu zamanı girmesi istenir. Öncelikle kullanıcıya giriş eklemek isteğini “EVET”veya 
“HAYIR” olacak şekilde seçenek sunulur. “EVET” seçildiğinde zaman bilgilerini gireceği 
sayfalar karşısına gelir. 

”HAYIR” seçildiğinde cihaz ana ekrana direkt düşerek kullanıcıya manuel giriş yapmasını 
engeller ve bu zaman diliminin hepsini bilinmeyen zaman olarak değerlendirir ve hafızaya 
alır. 

 

“EVET” seçildiğinde gelen ekranda üst kısımda kartın bir önceki takograftan son çıkarılma 
zamanı alt kısımda da takografa kartın takıldığı zaman bilgisi gösterilir. Bu ekranda  
tuşları zaman değerleri çin artırma-azaltma, aktivite değeri için değişim işlemi yapar.  tuşu 
ile bir sonraki haneye geçiş sağlanır.    

Bütün zaman süresi doldurulduğunda cihaz otomatik olarak karta giriş ülkesi sorma kısmına 
geçer. 

 

 

 

 

 



 

Giriş ülkesi  tuşları ile belirlenip  tuşu ile onaylanır. Daha sonra cihaz kullanıcıya 
girilen zaman bilgilerinin kontrolü için yazdırma seçeneği sunar. 

 

  “EVET” seçildiğinde girilen zaman dilimleri ve o zaman dilimlerine ait aktivite sembollerini 
gösteren manuel giriş çıktısı yazdırılır. Yazma işlemi bittikten sonra veya yazdırma seçeneği 
“HAYIR” olarak seçildiğinde cihaz son olarak bu girilen verilerin kayıt edilip edilmek 
istenmediğini son kez teyit etmek için kullanıcıdan izin ister. 

 

“EVET” seçildiğinde cihaz bu girilen verileri kart ve takograf hafızasına kaydeder. Eğer 
“HAYIR” seçili ise cihaz kullanıcıyı manuel giriş senaryolarını baştan girmesi için en baştaki 
giriş ekleme sayfasına yönlendirilir. Ve ana sayfada cihazın kalibrasyon moduna geçtiği 
görülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.Girilen manuel girişlerin doğruluğunu kullanıcı belirler. Takograf bunu denetlemez. 
2.Kart üzerinde eğer zaman çakışması olayı varsa cihaz kullanıcıya manuel giriş eklemesine 
izin vermez. 
3.Bir önceki takograftan çıkarılan karta bitiş ülkesi girilmemiş ise kart takıldığında başlangıç 
ülkesi girilmesine izin verilmez. 
4.En fazla 1 dakikalık çözünürlükte zamanlarla manuel giriş girilebilir. 
5.Manuel giriş kısımlarında 1 dakikalık zaman aşımı vardır. Hiçbir tuşa basılmazsa cihaz 
otomatik olarak ana ekrana düşer. 
6. Manuel giriş ekleme “HAYIR” seçildiğinde kartın son çıkarılma tarihinden itibaren kartın 
takılma zamanına kadar arada geçen zamanın bilinmeyen zaman olarak hafızaya alınacağı 
unutulmamalıdır. 



4.4 Kalibrasyon Parametreleri 
Bir araç ünitesinin kalibrasyonu her servis bakımının zorunlu bir parçasıdır ve ayrıca 
kurulumdan sonra veya araç ünitesinin sistem ile bağlantısının kesilmesini gerektirecek bir 
onarım veya yeniden mühürleme sonrasında da yapılmalıdır. Aktif olmayan modda, araçlara 
takılabilmesi için araç ünitelerine atölye kartı olmadan da kalibrasyon parametrelerinin 
yüklenmesi mümkündür. Bir sayısal takograf aktive edildikten sonra kalibrasyon ve 
programlama sadece kalibrasyon modunda yapılabilmektedir. 

 

Kalibrasyon sürecinde araç ünitesinde güncellenen veya kaydedilen kalibrasyon parametreleri 
şunlardır: 

• Geçerli UTC tarih ve saati 
• Kilometre sayacı değeri 
• Araç karakteristik katsayısı(W-Faktörü) 
• Araç hız sabiti değeri(K-Faktörü) 

• Araç lastik boyutu  
• Araç lastik boyutunun etkin çevresi(L-Faktörü) 
• Bir sonraki kalibrasyon tarihi(Yapılan son kalibrasyondan itibaran 2 yıl) 

• Araç hız sınır değeri 
• Araç tescil ülkesi, ve araç plakası 
• Araç kimlik(şasi) numarası 

Bir kalibrasyon düzgün olarak gerçekleştirildiğinde takograf hafızasında bir kalibrasyon kaydı 
oluşturur. Bu kaydın içeriği : 

• Kalibrasyonun amacı  
• Kalibrasyonu yapan atölye adı, adresi, atölye kart numarası ve kartın son kullanma 

tarihi 

• Geçerli UTC tarih ve saati 
• Kilometre sayacı değeri 
• Araç karakteristik katsayısı(W-Faktörü) 
• Araç hız sabiti değeri(K-Faktörü) 

• Araç lastik boyutu  
• Araç lastik boyutunun etkin çevresi(L-Faktörü) 
• Bir sonraki kalibrasyon tarihi(Yapılan son kalibrasyondan itibaran 2 yıl) 
• Araç hız sınır değeri 

• Araç tescil ülkesi, ve araç plakası 
• Araç kimlik(şasi) numarası 

 
 
 
 
 
 



Benzer şekilde araç içerisinde hafızaya alınan yapılan bu kalibrasyon için atölye kartı için de 
bir kayıt üretilir ve atölye kartında saklanır.  Bu kaydın içeriği: 

• Kart ile gerçekleştirilen kalibrasyonların sayısı 

• Yapılan kalibrasyonun amacı 
• Kalibrasyon yapılan aracın şasi numarası ve araç plakası 
• Kalibrasyon yapılan aracın lastik boyutu ve lastik boyutunun etkin çevresi 
• Kalibrasyon yapılan aracın kilometre değeri 

• UTC tarihi ve zamanı 
• Kalibrasyon yapılan araç üzerindeki sayısal takografın parça ve seri numarası 
• Sayısal takografla eşleşmiş durumda olan hareket sensörünün seri numarası 
• Kalibrasyonu yapan atölye kartının son indirilmesinden itibaren  yaptığı kalibrasyon 

sayısı 

Kalibrasyon amacı sayısal takograf üzerinde yapılan kalibrasyonun ne amaçla yapıldığını 
belirten sayısal değerdir. Bu değerler : 

1    → Aktivasyon 

2    → Aktivasyon sonrası ilk kalibrasyon 

3    → Araç ünitesinin mevcut araça ilk kalibrasyonu 

4    → Periyodik kalibrasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1. Geçerlilik süresi dolmuş atölye kartıyla kalibrasyon yapılmasına izin verilmez. 
 
2. Kalibrasyon modunda olan cihaz UTC zaman değişimine kart oturumu süresince 1 kez 
izin vermektedir. Yanlış zaman ayarı yapıldığı anlaşılırsa kart çıkarıp tekrar takılmalıdır. 
 
3. 20 dakikadan az yapılan zaman değişimi ayarlarında cihaz kalibrasyon kaydı oluşturmaz, 
sadece zaman ayarı değişikliği kaydı oluşturur. Eğer 20 dakikadan fazla bir zaman değişimi 
yapılırsa cihaz bunu kalibrasyon kaydı olarak hafızaya alır.  
 
4. Kalibrasyona başlamadan önce araçtan teknik bilgi çıktısı alınarak takografın son 
kalibrasyonu kim tarafından ve hangi tarihte yapıldığı kontrol edilmelidir. 
 
5. Yanlış parametre kaydı ve/veya aracın hızını etkileyecek hatalı veri kaydı kalibrasyonu 
yapan kart sahibinin sorumluluğundadır. 
 
6. Yapılan kalibrasyon sonrası araçtan teknik çıktı alınarak yapılan son kalibrasyon 
verilerinin doğruluğunu son kez teyit etmeniz önerilir. 
 

7. Yapılan bir kalibrasyon sonrası araç üzerinde bulunan kalibrasyon levha etiketi güncel 
yapılan son kalibrasyon etiketi ile değiştirilmelidir. 



5. TAKOGRAF SİSTEMİNİN KURULUMU 
 

Bu kısımda PARS DT-101 sayısal takograf sisteminin kurulumu ve parçalarının birleşimi 
anlatılacaktır. Bu adımlardan birkaçı aşağıdaki gibidir. 

• Takografın araç sistemine elektrik bağlantılarının yapılması 
• Hareket sensörü kablosunun ayarlanması ve montajı 

• Takografın montajı 
• Takografın aktivasyonu 
• Takografın kalibrasyonu ve programlanması 
• Kurulum levhasının yerleştirilmesi 

5.1 Kurulum Öncesi Kontroller 
• Takografın üretim modunda olduğu emin olunmalıdır. 
• Hologramlarının düzgün olduğu kontrol edilmelidir. 

• Ürün kasasında herhangi bir üretim hatası, delik vb. olmadığı emin olunmalıdır. 
• Ürünün açılmamış olduğuna emin olunmalıdır. 

 

 

 

5.2 Güç Bağlantısı 
Takografa güç bağlantısı arka kısmındaki A soketinden yapılır. Takografı kısa devre ve 
yüksek gerilim vb. sorunlara karşı korumak için kullanılan tüm sigortalar belirtilen değerlerde 
takılmalıdır. 

Takograf güç bağlantısı şeması aşağıda gösterilmiştir. 

 

  

 

 



5.3 Hareket Sensör Bağlantısı 
Hareket sensörü aracın vites kutusuna bağlanır. Ticari araçlarda bu sensör bağlantı noktası 
mevcuttur. Sayısal takografa bağlanacak sensör sayısal modelde olmalıdır. Bu bağlantı için 
takografın B soketi kullanılır. 

Bağlantı yapılırken dikkat edilecek hususlar aşağıda listelenmiştir. 

• Sürtünme yaratacak şekilde bağlantı yapılmamalıdır ve araç elektrik tesisatı üzerinde 
diğer kablolardan etkilenmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. 

• Hareketli parçaların üzerinden geçirilmemelidir. 
• Sıcaklığı bulunan veya ısı etkisi yaratabilecek alanlardan uzak tutulmalıdır. 
• Hareket bilgisi ve şifreli haberleşme hattı olduğu için veri bozulmasına karşı ek kablo 

yapılmamalı ve daha önce kullanılmamış kablo kullanılmalıdır. 

• Araç üzerinde daha önce takılmış bir hız sensörü varsa hızı etkileyecek donanım 
sabotajlarına karşı dikkatli olunmalıdır. 

Örnek bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir. Sensörün numaralı bacakları B soketinde aynı 
numaraya denk gelecek şekilde bağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Takografın Montajı 
PARS DT-101 sayısal takografı ISO7736 standardına uygun bir yuva ile araç içine 
yerleştirilmektedir. Uluslararası ISO7736 standardı araba teyp ve muhafazaları için standart 
bir boyut tanımlamaktadır. Bir araca tipik yerleşim aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

5.5 Aktivasyon 
PARS DT-101 sayısal takografı aktif olmayan üretim modunda fabrikadan çıkmaktadır. Aktif 
olmayan(yani üretim) modunda araç ünitesi tam olarak faal değildir ve içerisinde veri kaydı 
tutmaz. Bu modda atölye kartının takılmasına gerek olmadan kalibrasyon verilerinin girişi 
mümkündür. Ancak aktif olmuş haldeki cihaza atölye kartı takmadan kalibrasyon verilerinin 
girişine izin verilmez. 

Aktif olmayan sayısal takograf ekranda aktivasyon sembolü belirmesiyle tespit edilebilir. 

Bu ekran aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 Uyarı! 

 Montaj yapılırken cihaz tam olarak yuvaya girecek şekilde arka kablo boşluğu ayarlanmalıdır ve  

 arka kablo mühür kapağının mühürünü aktifleştirmeyi unutmayın. 



Cihazın aktif hale gelmesi için bağlanan sensörle eşlenmesi gerekmektedir. Bunun için atölye 
kartı cihaza takılır ve manuel giriş kısımlarında anlatılan prosedürler uygulanır. Kart manuel 
giriş işlemleri bittiği zaman cihaz otomatik olarak sensör eşlemeye başlayacaktır. 

 

Sensör eşlemesi bittiği anda ekran uyarısı ve sesli uyarıyla kullanıcıyı uyarmaktadır. 

 

Eğer ekranda sensörün eşlenemediğine dair uyarı gelirse yapmış olduğunuz hareket sensör 
bağlantılarını kontrol edin veya takılan sensörün çalıştığına emin olun. Kart içine takıldıktan 
sonra sensör eşlenene kadar cihaz bu eşleme denemelerini sürdürecektir. 

Daha sonra cihaz aktif hale geldiği için otomatik olarak kalibrasyon moduna girdiği 
görülecektir. Bundan sonraki aşamada cihazın kalibrasyonu yapılacaktır. 

 

5.6 Kalibrasyon 
Takograf kalibrasyonu kurulum, mühürün bozulması gereken tamir durumlarında ve 
periyodik muayenelerde yapılması zorunlu olan ve yetkili atölye tarafından atölye kartı 
aracılığıyla yapılan bir işlemdir.  

Kalibrasyon işleminde sayısal takograf üzerinde değiştirilen  ve kaydedilen değerler şunlardır. 

• Aracın karakteristik katsayısı (W-Faktörü) 
• Aracın hız sabiti (K-Faktörü) 
• Tekerlek efektif dönüş çapı(L-Faktörü) 
• Kilometre değeri 

• Bir sonraki yapılması gereken kalibrasyon zamanı 
• Lastik çapı 
• Aşırı hız sınır değeri 

• Aracın kayıtlı olduğu ülke 
• Araç şasi numarası 
• Araç plakası 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.Bu verilerin doğruluğunu kalibrasyon yapan kişi kartını çıkarmadan önce teyit etmelidir. 
Aksi halde tekrar kalibrasyon yapması gerekir. 

2.Kart çıkarıldıktan sonra ki hafızaya alınan kalibrasyon verileri de teknik bilgi çıktısı alınarak 
kontrol edilmelidir. 

3.Bu verilerin doğruluğundan kalibrasyonu yapan atölye sorumlu olduğu için bu kontrole 
önem vermelidir 

4.PARS DT-101 cihazının ayarı için PARS TT-101 ayar cihazı kullanılması önerilir. Diğer 
marka ayar cihazları ile istenilen ayarlamalar yapılmayabilir. 



5.7 Kurulum Levhasının Tamamlanması 
Kurulumun veya kalibrasyonun son aşamasında takografa ait son kalibrasyon kaydına ait 
kalibrasyon verilerini gösteren yetkili kişi tarafından onaylı bir geçerli belge yapılmalıdır. Bu 
belge takografa yakın bir konumda ve kolayca okunabilen büyüklükte olmalıdır. Örnek bir 
kurulum levhası aşağıda gösterilmiştir. 

 

5.8 Takograf Sisteminin Kontrolü ve Değişimi 
Araç üzerinde bulunan takograf sistemi aşağıdaki durumlarda değiştirilmeli veya kontrol 
edilmelidir. 

• Hareket sensörünün kırılması durumunda 
• Lastik çapında bir değişim olduğunda 

• Sayısal takografın UTC saatinin 20 dakikadan fazla sapması durumunda 
• Takograf araç plaka değişimi durumunda 
• Yapılan son kalibrasyondan bu zamana kadar 2 yıl geçmiş ise 
• Takograf sisteminin herhangi bir bileşeninin çalışmadığı saptanırsa 

Yapılan periyodik muayenelerde muayene yapan yetkili kişinin takograf sistemi üzerinde 
dikkat etmesi gereken unsurlar bulunmaktadır.  

• Takograf üzerinde bulunan hologramın durduğunu teyit etmeli 
• Takograf üzerinde herhangi bir açıklık veya delik olmadığını kontrol etmeli 

• Hareket sensörü mührünü kontrol etmeli ve bir donanım müdahalesi olmadığına emin 
olmalı 

• Arka mühür kapağının yetkisiz birimlerce açılmadığını kontrol etmeli 
• Sayısal takograf üzerinde yapılan son kalibrasyonu teknik bilgi çıktısı alarak kontrol 

etmeli ve düzgün veri olduğunu kontrol etmeli 
• Cihazın açılmasını engelleyen araç ünitesi üzerindeki mühürleri kontrol edilmelidir 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.PARS DT-101 sayısal takografı açılmaya karşı korumalıdır. Bu yüzden açılması 
mümkün değildir. 
2.Arızalanan sayısal takograf yenisi ile değiştirilmelidir. 
3.Değişimden önce arızalı takograftan araca ait veriler indirilmeli ve saklanmalıdır. 
İndirme mümkün olmaması durumunda arızalı takografı yetkili birimlere iletilmelidir ve 
bu indirme işlemi yetkili birimlerce sağlanmalıdır. 
4.PARS DT-101 cihazı açıldığında güvenlik açığı olarak algılayıp hafızasındaki verileri 
sileceği unutulmamalıdır. 



5.9 Takograf Sökülmesi 
Araca montajı yapılan sayısal takograf ünitesi aşağıda şekilde gösterilen delikler aracılığıyla 
sökülebilir. Bunun için çıkarma aleti kullanılmalıdır. Çıkarma aleti deliklere dik olacak 
şekilde yerleştirilip bastırılmalıdır ve sonrasında çekilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. VERİ İNDİRME 
Veri indirme konektörü takografın servis arayüzü kapağının altında yer almaktadır. Veri 
indirme cihazının konektörü kapağın altındaki 6-pinli konektöre bağlanmalıdır. 

Veri indirme cihazı işlemi başlattığında ekranda  “Veri İndiriliyor” mesajı görüntülenir ve 
indirme işlemi bitene kadar devam eder. 

 

Veri indirme işlemi kayıtlı veriyi etkilemez veya silmez. Veri indirme işlemi sadece araç 
ünitesinden veri okuması gerçekleştirir. Herhangi bir veri kaybı yaşanması söz konusu 
değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.Veri indirme işlemi için takografa atölye kartı takılması gerektiği unutulmamalıdır. 
2.Bir indirme hatası oluştuğunda bağlantılar kontrol edilmeli ve indirme yeniden 
başlatılmalıdır. Herhangi bir arıza söz konusu ise yetkili birimlere götürülmelidir. 
3.Sayısal bir takograf hizmetten çıkarıldığında takografta mevcut veri atölye tarafından 
indirilip takograf sahibine teslim edilmelidir. 
4.Sayısal takograf verisinin 90 günde bir indirilmesi gerektiği takograf sahibine önemle 
vurgulanmalıdır. 



7. ARKA SOKET, VERİ İNDİRME ve KALİBRASYON BAĞLANTILARI 

7.1 Arka Soket Arayüzü 
Arka soket ISO16844 konektör biçimine göre 32-pin yapısında olup araç ünitesinin 
arkasından bakıldığında oluşan pin yapısı aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

Pin Tanımı PARS DT-101 

A1  Kalıcı Güç  Batarya +  

A2  Aydınlatma Aydınlatma 

A3  Ateşleme  Ateşleme 

A4  CAN H    CAN H   

A5  Eksi Batarya  Toprak, GND  

A6  Toprak, GND Toprak, GND 

A7  CAN GND  CAN GND  

A8  CAN L     CAN L  

         

B1  Pozitif Besleme 4  8V Besleme  

B2  Eksi Batarya Toprak, GND 

B3  Hız işareti, gerçek-zamanlı  Hız işareti, gerçek-zamanlı 

B4  Veri işareti  Veri işareti 

B5  Ayrılmamış 5  GPIO ( Giriş )   

B6  Hız darbe çıkışı 6  Hız darbe çıkışı GPIO ( Çıkış )   



B7  Hız darbe çıkışı 
Hız darbe çıkışı GPIO ( Çıkış )  

(B6 ile kısa devre)  

B8  Mesafe İşareti  GPIO (Çıkış)   

         

C1  Pozitif Besleme 8V Besleme 

C2  Toprak Toprak, GND 

C3  Devir İşareti, Giriş  GPIO (Giriş)  

C4  Devir İşareti, Giriş GPIO (Giriş)  

C5  CAN2 H  CAN H  

C6  CAN2 GND  CAN GND  

C7  CAN2 L  CAN L  

C8  CAN2 H Dahili Direnç CAN H Dahili Direnç 

         

D1  Durum Girişi   GPIO (Giriş)  

D2  Durum Girişi   GPIO (Giriş)  

D3  Ayrılmamış  8V Besleme  

D4  Genel Takograf Uyarı Çıkışı GPIO (Çıkış)  

D5  Ayrılmamış Toprak, GND 

D6  
Enstrüman için Hız Darbe 
çıkışı 

GPIO (Çıkış) 

D7  Veri Haberleşmesi  I2C ( SDA ) Seri Bilgi  

D8  Ayrılmamış I2C ( SCL )  Seri Bilgi 

 

 

 

 

 



7.2 CAN Arayüzü 
PARS DT-101 CAN-1 (A Konektörü) ve CAN-2 (C-Konektörü) olmak üzere 2 adet CAN 
arayüzüne sahiptir.  

CAN-1 standart TCO mesajlaşması ile araç kümesini sürmek için kullanılmaktadır. Ayrıca 
CAN-1 araç tarafından sunulan ve tekerlek hızını kullanan ikincil hareket kaynağı (IMS) 
olarak kullanılabilmektedir. 

CAN-2 harici GPS sistemi tarafından coğrafi verileri kullanan ikincil hız kaynağı (IMS) 
olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

7.3 Kalibrasyon / Veri İndirme Arayüzü 
Kalibrasyon ve veri indirme ön konektörü bir 6-pin konektör olup bağlantı aralıkları 2.54mm 
boyutundadır. Konektörün görünümü ve pin tanımlamaları aşağıda gösterilmektedir.  

 

Pin  Name  İşlevsel Tanım  

1  Batarya Eksi  Toprağa (GND) bağlanmaktadır.  

2  
Veri 
haberleşmesi  

ISO 14230 standardına göre seri haberleşme arayüzü. Bu bağlantı 
çift taraflı K-line giriş/çıkışı için kullanılmaktadır.  

3  
RxD 
haberleşme  

RS232 tanımlamalarına göre 9600 ile 115200 bps. Arasında seri 
haberleşme alıcı tarafı. 

4  
Kalibrasyon 
I/O.  

Kalibrasyon işareti Giriş/Çıkışı  

5  Batarya Artı Artı Güç bağlantısı. 

6  
TxD 
haberleşme.  

RS232 spesifikasyonlarına göre 9600 ile 115200 bps. arasında seri 
haberleşme verici tarafı. 

 

 

Uyarı! 

CAN-1 üzerinde takograf sistemi içerisinde 120Ω direnci dahili mevcuttur bu direnç    
TT-101 ayar  cihazı tarafından devre dışı bırakılabilir. 



8. İKİNCİL HIZ KAYNAĞI (IMS) YAPILANDIRILMASI 
PARS DT-101 sayısal takografı 3 adet IMS (Independet Motion Signal) kaynağını 
desteklemektedir. Bunlar: 

• CAN-1 Araç Tekerlek Hızı 
• CAN-2 GPS Temelli Konum Belirleme Sistemi 
• Dahili İvme Ölçer 

8.1 CAN-1 Araç Tekerlek Hızı 
Takografın IMS kaynağı  “CAN-1 Tekerlek Hızı”  seçilmişse cihaz aracın CAN-1 hattı 
üzerinden ABS(Anti-Lock Breaking System) mesajlaşmasında aracın tekerlek hızını 
okumaktadır. 

Bu aldığı hız bilgisi ile takografın ölçümlediği hızı sürekli kıyaslamaya başlar. Eğer 
10km/h’den büyük bir hız farkı sapması yakalanırsa PARS DT-101 sayısal takografı “Araç 
Hareket Uyuşmazlığı” olayını tetikler, ekranda gösterir ve hafızasına kaydeder. 

8.2 CAN-2 GPS Temelli Konum Belirleme Sistemi 
Takografın IMSkaynağı “CAN-2 Konum Belirleme Sistemi” olarak seçilmişse cihaz CAN-2 
hattı üzerine bağlanmış konum belirleyici sistemle haberleşmeye başlar. Ve cihazın 
göndemriş olduğu konum bilgisini sürekli dikkate alır. 

Aracın gittiği yol mesafesi ile GPS sisteminin göndermiş olduğu konum farkı arasında 500 
metreden büyük bir fark oluşursa PARS DT-101 “Araç Hareket Uyuşmazlığı” olayını tetikler, 
ekranda gösterir ve hafızasına kaydeder. 

8.3 Dahili İvme Ölçer  
Takografın IMSkaynağı “Dahili İvme Ölçer” olarak seçilmişse takograf üzerinde dahili 
bulunan ivme ölçeri kullanarak hız bilgisi üretmeye başlar. Eğer araç üzerinde hız yoksa ve 
aracın hareket ettiğine dair ivme ölçer üzerinden hız bilgisi saptanmışsa PARS DT-101 “Araç 
Hareket Uyuşmazlığı” olayını tetikler, ekranda gösterir ve hafızasına kaydeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.İvme ölçer aracın IMS kaynağı olarak belirlenmiş ise takograf montaj yapıldığı yerden 
çıkarılıp elle hareket ettirildiğinde olay tetikleyebilir. 
2.IMS kaynağı ivme ölçer ise takograf sökülmeden kalibrasyon moduna alınmalıdır. 
3.PARS DT-101 sayısal takografı cihaz kalibrasyon modunda iken yetkili kişi tarafından 
cihazın söküldüğünü algılar ve “Araç Hareket Uyuşmazlığı”  olayını tetiklemez.  

Uyarı! 

1.PARS DT-101 sayısal takografının IMS kaynağını ivme ölçer olarak ayarlamak için 
PARS TT-101 ayar cihazı kullanmak gereklidir. Piyasadaki ayar cihazları bu özelliği 
desteklememektedir. 



9. PİKTOGRAMLAR, SEMBOLLER VE ANLAMLARI 

9.1 Temel Semboller 
 Kişiler Fiiller Çalıştırma modları 

 Şirket  Şirket modu 

 Denetmen Kontrol Kontrol modu 

 Sürücü Sürüş Çalışma modu 

 Atölye /Test istasyonu muayene/kalibrasyon Kalibrasyon modu 

 İmalatçı   
    

 Faaliyetler Süre  

 Mevcut O anki hazır bulunma süresi  

 Sürüş Kesintisiz sürüş zamanı  

 Dinlenme O anki dinlenme Süresi  

 Çalışma O anki çalışma Süresi  

 Ara verme Toplam ara verme zamanı  

 Bilinmeyen   

 Cihaz Fonksiyonlar  

 Sürücü yuvası   

 Yardımcı sürücü yuvası   

 Kart   

 Saat   

 Görüntü Görüntüleme  

 Harici hafıza İndirme  

 Güç kaynağı   

 Yazıcı/çıktı Yazdırma  

 Sensör   

 Lastik ebadı   

 Araç/Araç ünitesi   

    
 Özel koşullar   

 Kapsam dışı   

 Feribot/tren taşıması   
    
 Çeşitli   

 Olaylar  Hatalar 

 
Günlük çalışma 
süresinin başlangıcı  Günlük çalışma süresinin bitimi 

 Yer  Sürücü faaliyetlerinin manuel girişi 

 Güvenlik  Hız 

 Zaman  Toplam/özet 
    
 Nitelendirici   

 Günlük   

 Haftalık   

 İki hafta   

 -den,-dan veya –e,-a   
 

 

 



9.2 Sembol Kombinasyonları 

 Çeşitli   

 Kontrol yeri   

 Günlük çalışma süresinin başladığı yer  Günlük çalışma 
süresinin bittiği yer 

 Zamandan  Zamana 

 Araçtan   

 Kapsam dışı başlangıcı  Kapsam dışı bitimi 
   
 Kartlar  

 Sürücü kartı  

 Şirket kartı  

 Denetim kartı  

 Atölye kartı  
--- Kart yok  
   
 Sürüş  

 Mürettebat sürüşü  

 Bir haftalık sürüş zamanı  

 İki haftalık sürüş zamanı  
   
 Çıktılar  

 Kart günlük sürücü faaliyetleri çıktısı  

 Araç günlük sürücü faaliyetleri çıktısı  

     Kart olaylar ve hatalar çıktısı  

     Araç olay ve hatalar çıktısı  

       Teknik veri çıktısı  

        Aşırı hız çıktısı  

          Son indirme çıktısı  
   
 Olaylar  

     Geçersiz bir kartın takılması  

 Kart çelişkisi  

 Zaman çakışması  

 Uygun bir kart olmadan sürüş  

 Sürüş sırasında kart takılması  

 Son kart oturumu düzgün kapatılmadı  

   Aşırı hız  

     Güç kaynağı kesintisi  

     Hareket verisi hatası  

     Güvenlik ihlali  

  Sensör güvenlik ihlali  

      Zaman ayarlaması (servis tarafından)  

    Aşırı hız kontrolü  

       Araç Hareket Uyuşmazlığı  

   
  

Hatalar 
 

 Kart hatası (sürücü yuvası)  

 Görüntü Hatası  

 İndirme Hatası  

 Yazıcı Hatası  

 Sensör Hatası  

 VU Dahili Hatası  

    IMS Hatası  
  

 
 

   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Manuel giriş yöntemi 

 

 Hala aynı günlük çalışma süresi  

 Bir önceki çalışma süresinin bitimi  

 Çalışma süresinin bittiği yerin doğrulaması veya girişi 

 Başlangıç zamanının girişi  

 Çalışma süresinin başladığı yerin girişi  



10. TEKNİK BİLGİLER 

10.1 Teknik Veriler 

Nominal-besleme gerilimi  12/24 V  

Besleme Gerilim Aralığı  10-24 V  

Hareket sensörü kullanımında güç tüketimi 74mA @ 24V, 93mA @ 12V  

Çıktı durumunda güç tüketimi  Ortalama: 175mA @ 24V, 275mA @ 12V  

Azami: 820mA @ 24 V, 1800mA @ 12V  

Hız ölçüm aralığı  0-255 km/h    ±1 km/h  

Ön-yüz olmadan boyutlar ( B x H x T)  179 x 50 x 162 mm  

Kurulum  ISO7736 yuvası 

Koruma Sınıfı   IP40  

Çalışma Sıcaklık Aralığı  -20 °C ile +70 °C  

 

10.2 Boyutlar 
PARS DT-101 araç ünitesinin boyutları aşağıda gösterilmiştir.  

  

  
 



Ön ve arkadan görünüş: 

 

 
  

10.3 Onaylı Çevre Koşulları 
Çalışma sıcaklığı -20 °C ile +70 °C arasındadır.   

Araç ünitesinin su ve yabancı cisimlere karşı IP40 koruması bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.4 Mühürler 

10.4.1 Arka konektör mühürü 
Arka konektör kapağı aşağıda gösterildiği gibi mühürlenmektedir. Mühür 
plastikten özel olarak üretilmiş, kırmızı renkte ve servis bilgisini üzerinde 
barındıran bir vida kapağı biçimindedir. Mühüre zarar verilmeden çıkarılması 
mümkün değildir. 

 

10.4.2 Araç Ünitesinin Mühürleri 
Araç ünitesi arka kapağı aşağıda gösterildiği şekilde plastikler eritilerek 
mühürleme gerçekleştirilmekte ve bu suretle arka kapak ön kapağa sabitlenmekte 
olup kırılmadan açılması mümkün olmamaktadır.  

 

Ayrıca, aşağıda gösterildiği gibi yazıcı bölmesinin sol tarafı içindeki bir etiket 
mühürü bulunmakta olup, açılma anında bu etiket yırtılmakta ve bu sayede 
müdahale tespit edilmektedir. 

 

 



 


