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Dikkat edilecek hususlar 

Montaj ve Güvenlik unsurlar 

Roadscope7, Profesyonel bir tekniker ve uygun ekipmanlar ile monte edilmelidir. 
 
Roadscope7 Montajı: Araç düz bir zeminde, park halide ve aracın kontak anahtarı kapalı iken kablo bağlantıları  
yapılmalıdır. 

 
Roadscope7 12 ~ 24v güç aralığında çalışmalıdır. 

 
Kamera montajı esnasında lens açısının uygun olduğundan emin olunuz. Ayrıca, kameranın kirli bir malzeme ile 
kaplanmamasına özen gösterininiz. 

 
Montaj bittiğinde, kullanım klavuzuna uygun bir biçimde ayarlar yapılmalıdır. 

 
Aracın motoru çalışırken herhangi bir kablonun söküp ,takılmaması gerekir. 

 
Roadscope 7, öndeki araçları ,şeritleri, yayaları ve trafik işaretlerini 100% doğrulukla algılayacağını garanti etmez. 
Algılama doğruluğu, kötü havaya ,yola ve kötü hava koşullarına göre değişebilir. 

 
Eğer, cihaz kullanım klavuzuna uygun bir biçimde monte edilmez ise , istenilen şekilde çalışmayabilir. 
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Sistem Yapısı 

Sistem Bileşenleri 

 Roadscope7 Ana Gövde 
 Gösterge paneli 
 Hub [ parça numarası: bağlantı şeması ] 
 Cihaz Bağlantı Kablosu 
 Ayarlar yazılım programı 【 R7 yönetim programı distiribütör tarafından ayrıca sağlanacaktır. 】 

 
Lütfen montaja başlamadan önce aşağıdaki parçaları kontrol ediniz. 

① Roadscope7 ana gövde : 
Ana gövde ve Hub bağlantı kablosu 

② Gösterge Paneli: 
Algılama bilgisi, uyarılar ve hassasiyet ayarlarını gösterir. 
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Sistem Yapısı 

Sistem Bilgileri 

④ Araç kablosu : Araç elektirik kablosu ve sinyal giriş kablosu 

⑤ R7 Yönetme : Yönetim yazılımı 
【 Distribütör tarafından ayrıca sağlanacaktır】 

③ Hub : Ana gövde , gösterge paneli , titreşim cihaız , kontak 
elektriği & sinyal girişi 

⑥ Yönetim programı bağlantı kablosu 
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Sistem Yapısı 

Hub Bağlantı Diyagramı 

3G cihazı, Tako vb., 
RS232 

UART 

Güç & Araç sinyali 

Opsiyonel 

Opsiyonel 
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Motaj 

Montaj Aşamaları 

 
 

1. Roadscope 7’ nin 
kabını çıkarınız 

 

4. Ayarları tamamlamak  
için R7 yönetim  
programına bağlantı  
yapınız. 

 
 

5. R7 yönetim programı  
vasıtasıyla kamera  
açısını kalibre ediniz 

 

6. Yol testine çıkarak,  
hız sinyalinin ve  
uyarıların sorunsuz  
çalıştığını kontrol ediniz 

 
3. Roadscope 7’ yi  
kablo ile Hub’ a  
sonrasında araç  
kablosunu da Hub ‘ a  
bağlayınız. 

 
 

2. Roadscope 7’ yi ön  
cama yapıştırınız 
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R7 Montaj 

Kablo rengi Açıklama Tavsiye 

Kırmızı IG2(Anahtar-Açık) Kablo / analog 

Kahve rengi El freni sinyali Kablo / analog 

Sarı Sağa dönüş sinyali Kablo / analog 

Beyaz Sola dönüş sinyalı Kablo / analog 

Mavi Hız Sinyali Kablo / analog 

Sihay Şase Kablo / analog 

Portakal CAN_High Distibütör ile temasa 
geçiniz * Gri CAN_Low 

*Dikkat! Temel bağlantı modu kablo/analog bağlantısıdır. 
 

*CAN bağlantısı için, aracın CAN protokollerinin cihaz ile eşleşmesi gerekir, lütfen R7 cihazı  
için ,distribütörü arayarak destek alınız. 

Aracın HUB’a kablo Pin haritası 
 

* Kablo bağlantıları 
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Ekran Modulü Kablo Pin Haritası 

R7 Montaj 

Color Connection 

Red  

Black 

COLOR CO NNECTION 

RED IG 

BLACK GN D 

Eğer, Kırmızı ve Siyah kablolar aracın kontak ve şasesine bağlı ise, Hub ile  
ekran modülü arasındaki bağlantı kesildiğinde ekranda arıza bildirebilir. ( Sarı)  

RENK BAĞLANTI 
 

Kırmızı 
 

Kontak 
 

Siyah 
 

Şase 
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Roadscope 7 Yönetim programı 

 Nasıl Yükleme yaparım? 
- Laptop PC nize , Distiribütör tarafından verilen , sürücü ve yönetim programını yükleyiniz 
 Sürücüyü nasıl yükleyeceksiniz? 
- Sürücü dosyası sizin OS özelliklerinize göre yüklenmelidir. Lütfen buna göre yükleme yapınız 
- 32bit : CP210 x VCPinstaller_x86 
- 64bit : CP210 x VCPinstaller_x64 
 Yönetim Fonksiyonu 
① Kamera Kalibrasyonu 
② Ürün ayaraları 
③ Gerçek zamanlı kamera görüntü kontrolü ve görüntü kayıt etme 
④ Hata Kodu Kontrol etme 
⑤ Program versiyon bilgisini kontrol etme 
 Yöentim Bağlantısı 

】bağlayınız.  - Roadscope 7 ‘yi R7 yönetim programına 'Connect' tuşuna basarak 【 

Tavsiye edilen OS 
- Window7/8/8.1/10【32/64bit】 

R7 Yönetim 
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Montaj 

Montaj Detayları 
Montaj & Dikkat edilecek hususlar 

Cihazı mutlaka düz bir zeminde monte ediniz 

 Cihazı aracın kontak anahtarı kapalı iken monte ediniz 

 Cihazın kamerası kirli ise yumuşak bir bezle siliniz 

 Aracın ön camının nemli olmadığından emin olunuz 

 Çift taraflı banta el ile dokunursanız yapışma kaybına yol açabilirsiniz 

 R7 cihazını şöförün görüş açısını kesmeyecek şekilde monte ediniz 

 R7 cihazını düz zemine paralel olarak takınız 
R7 cihazının ön camın tam ortasına monte edilmesini tavsiye ediyoruz, eğer  
bu mümkün değilse en fazla merkezden 20 cm kadar uzağa monte edilmelidir 

Kamera offset【Merkez=0cm】 

Tavsiye edilen montaj pozisyonu 

Otobüs Kamyon 

① Ön plastik kabı aşağı doğru çekerek çıkarınız 
② Üst kapağı çıkarmak için , yan vidaları gevşetiniz ve vidaları 
kaybetmemek için uygun bir yere koyunuz 

④ Ön camı temizleyerek cihazı yapıştırınız. Cihazı aracın camına yapıştırırken,  
gövdesine elinizle baskı yapınız, ancak PCB kısmına baskı yapmamaya özen  
gösteriniz 

③ (Buzzer) Uyarı sistemi üst kapağa tutturulmuştur. Önce, konnektörü sonra 
kapağı ayırınız 
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R7 Montaj 

Montaj Detayları 
Montaj-Uyarı 

 
 Ekranı ön göğüs üzerinde şöförün görüş açısını kesmeyecek 
şekilde bir yere monte ediniz 
 Önce, ana gövdeyi ve sonra göstergeyi Hub’a bağlayınız 
 Sonra ise , araç sinyal kablosunu Hub’a bağlayınız 

•Yukarıdaki diyagrama göre, herşeyden önce, ekran modülünü Hub’a bağlayınız , 

sonrasında, araç kablosunu Hub’a bağlayınız 
•Opsiyonel bir cihaz bağladığınızda,önce, opsiyonel cihazı Hub’a bağlayınız  

sonrasında ise araç kablosunu Hub’a bağlayınız 

• Kablo bağlantıları bittiğinde, kontak anahtarını çeviriniz ve ana gövdedeki Yeşil 

LED ve ekrandaki çizgi ikonunu kontrol ediniz 

① ② 

Son adım 
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R7 Montaj 

Montaj Detayları【Yönetim Program Bağlantısı】 
Montaj & Uyarılar 

 
 Ayarlama süresi 5 ile 10 dakika arasındadır . 
 Montajdan önce Labtab pilinin yeteri miktarda dolu olduğundan 

emin olunuz. 

① Düzenleme kablosunu ana gövde üzerindeki konnektöre bağlayınız 

Program açılış ekranı geldiğinde , kablonun LED ışığının açılıp kapanmadığını 

kontrol etmek için [connect] düğmesine tıklayın 

Eğer LED ışığı yok ise, R7 sürücüsünü PC nize yüklemeniz gerekebilir 

① Önce, Yönetim programından R7 nin bağlandığını kontrol ediniz sonra ,araç  

kablosunun uygun şekilde bağlandığından emin olunuz 

A. Frene bastığınızda , yönetim programında Fren İkonu belirecektir 

B. Sola işaret verdiğinizde, programda sol oku görmelisiniz 

C. Sağa işaret verdiğinizde, programda sağ oku görmelisiniz 

D. Aracınızı yavaş kullanarak , hız bilgisinin doğru geldiğini kontrol ediniz 

LED 

② Düzenleme kablosunu Laptap PC nize bağlayınız , 

arkasından , yönetim programını çalıştırınız , 

! CAN bağlantısı yaptığınızda, önce, ayar penceresinde CAN 
bağlantısını kontrol ettikten sonra araç sinyalini kontrol ediniz 
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R7 Montaj 

Montaj detayları【Yükeleme ayarları】 

ri 

R7 yönemim proramının 
‘Setting’ düğmesine basınız 

⑧ Aracın hız darbe bilgisini giriniz . 
( CAN bağlantısı yaptığınızda bil bilgiyi  

girmenize gerek yoktur)  

③ 

④ 

Kaput Boyu 
 
Kamera offset  
(Merkez=0mm) 

Kamera 
Yüksekliği 

② Araç Genişliği 

gi 

  ① 

⑤ Montaj Pozisyonunu  
girin 

⑥~⑦ Uygun Dönüş ve Fren sinyal tipini  
seçiniz. 

 
      

① ② 

③ ④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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R7 Montaj 

Montaj detayları 【Yükleme ayarları】 

① Alarmı ayarlayınız ON / OFF. (Açık/Kapalı) 

② Alarmın sesini ayarlayınız. 

③~④ Değiştirmek mümkün değildir. 

⑤ Ekranı ayarlayınız ON / OFF. (Açık/Kapalı) 

⑥ Titreşim cihazını ayarlayınız ON / OFF. 
⑦  Ana gövde ve ekranın, tuş etkinleştirme  

aktivasyon ayarlarını yapınız 

-ALL ON : Bütün tuşları aktif hale getiriniz 
-Function OFF : ADAS özelliğinin açma  

kapama düğmelerini devre dışı bırakır 

- ALL OFF : Bütün tuşları kullanım dışı  

bırakır 

- Test ON : Sadece TEST modunu aktive  

eder. 

Sesin ayarlama kısmını, hassasiyetini ve  

ADAS açık kapalı kısımlarını kullanım dışı  

bırakır.  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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R7 Montaj 

Montaj detayları 【Yükleme ayarları】 

 
 
 
 
 
 

!! CAN bağlantısı yapıldığında, üretici  

bilgilerinin CAN protokollerini öncesinde  

girmelisiniz 

① Üreticiyi seçiniz 
② Aracın modeli seçildiğinde, uygun CAN  

bilgisi gelecektir. CAN datası hakkında  

bilgi bulunamaz ise , anaIog kablo dan  

bağlantı yapılması önerilir. 

① 

② 
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R7 Montaj 

Montaj detayları 【Yükleme ayarları】 

① LDW’yi (Şerit takip uyarı sistemi)  

kapamak için kutucuğa klik atınız. 

② LDW fonksiyonun başlangıç hızını seçiniz. 
③ LDW sol ve sağ hassasiyet ayarlarını  

yapınız. 

① 

② 

③ 

5 

Yüksek  
Hassasiyet 

-5 
Düşük  
Hassasiyet 

0 

Orta 
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R7 Montaj 

Montaj detayları 【Yükleme ayarları】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
① FCW (Öndeki araç çarpışma uyarı sistemi)  

özelliğini kapatmak için kutucuğa klik  

koyunuz 

② FCW fonksiyonun hassasiyetini 

ayarlayınız. 

① 
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R7 Montaj 

Montaj detayları 【Yükleme ayarları】 

 
 
 
 
 
 
 
 
① HMW (Öndeki araç mesafe uyarı sistemi)  

fonksiyonunu kapatmak için kutucuğu  

işaretleyiniz 

② HMW özelliğinin başlangıç hızını  

ayarlayınız 

③ HMW özelliğinin hassasiyetini ayarlayınız . 

① 

② 

③ 
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R7 Montaj 

Montaj detayları 【Yükleme ayarları】 

 
 
 
① FCDA ( Öndeki araç hareket uyarısı)  

özelliğini kapatmak için kutucuğu  

işaretleyiniz 

 
•Tüm ayarları yaptıktan sonra WRITE  

düğmesine basarak ve EXIT düğmesine  

basarak ana menüye dönebilirsiniz 

•CAN sekmesi altında , araç modeli seçilip  

WRITE tuşuna basıldı ise, Data otomatik  

başlama durumundan sonra sisteme yüklenir. 

•CAN datası yüklendikten sonra , yönetim  

programının ana penceresinden araç  

sinyalleri kontrol edilebilir. 

① 
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R7 Montaj 

Montaj detayları 【Açı ayarları】 

Montaj-Uyarı 

 Lütfen kamerayı araç park halinde ve düz bir zeminde iken kalibre ediniz. 
 Kamera açsını ACC (Kontak ) açık iken ve motorun titreşiminden etkilenmeyecek şekilde yapınız. 
 Vidaları sıkarken kamera açısının değişmemesine dikkat etmelisiniz. 

(Eğer kamera vidasını yeterince sıkmazsanz, kamera açısı yol tümseklerine ve kullanım vibrasyonuna bağlı olarak değişebilir.) 
 Kamera ayarları iyi yapılmamış ise , algılama problemi veya yalnış alarm verebilir. 

①R7 yönetisinin .  
'Calibration' düğmesine  
basınız. 

② 1. gösterge çizgisini kırmızı çu  
buğun mavi alanına yerleştirmek  
için kamera açısını ayarlayınız 

③ 2. gösterge çizgisini mavi  
çubuğun yeşil alanına  
yerleştirmek için kamera  
açısını hafifçe ayarlayınız 

1st indicating line 2nd indicating line 

④ Ayarlamadan sonra ,  
kamerayı sıkıca yerleştirin,ve  
SAVE düğmesine basınız .  
Vidakarı sıkarken yeşil ve  
mavi çubuk ayarlarının  
bozulmamasına dikkat ediniz. 

⑤ SAVE düğmesine  
bastığınızda, ayarların  
tamamlandığına dair bir mesaj  
alacaksınız, konfirme  
düğmesine basarak ana  
menüye geri dönebilirsiniz. 
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R7 Montaj 

Montaj detayları 【Bilgi Kontrolü】 

 
 
 

① 'Info' düğmesine basarak aşağıdaki 

bilgileri kontrol edebilirsiniz 

- Roadscope7 Seri Numarası 

- Error kodu 

- F/W versiyonu 

- R7 Yönetim versionu 

- Uyarı Sayısı 
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R7 Montaj 

Montaj detayları 【Sürüş esnasında deneyiniz 】 

Montaj-Dikkat 

 Roadscope 7 nin doğru monte edilereke ayarlarının tam olarak  

yapıldığından emin olmak için sürüş esnasında test edilmesi  

tavsiye olunur. 

 Eğer R7 yönetim programı bağlantısı yapıldı ise, kullanıcı hız  

bilgisinin doğru geldiğini kontrol edebilir. Ayrıca her fonksiyonun  

hassasiyetini ayarlama imkanına kavuşur. 

 Sistemin çalışmasını izlemek için yolcu koltuğunda birinin 

oturması önem teşkil eder. Dikkatsiz kullanım kazaya yol açabilir. 
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Ana Gövde Birimleri 

Fonksiyonlar & Bileşenler 

Kamera 

Yapıştırma Bandı 

Düğme 
Plastik dış kap 

LED Lambası 

Hoparlör 

Montaj yüzeyi 
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Ana Gövde Bilgileri 

Ana Gövde Tuş Bilgileri 
① 

② 
③ 

Fonksiyon Tuş Açıklama 
 
 

Fonksiyon  
AÇIK/KAPALI 

② Sistem açık iken düğmeye 3 saniyeden fazla bir süre basılı tutulduğunda 
tüm fonksiyonlar kapanacaktır. 

② 
Sistem kapalı iken düğmeye 3 saniyeden fazla bir süre basılı  
tutulduğunda tüm fonksiyonlar açılacaktır. 
【Yönetim Programından fonksiyonlar kapalı olarak ayarlandı ise sistem 
açılmayacaktır 】 

 
Ses Ayaraları 

① Ses Seviyesi Yukarı 【 3 farklı ayarlama seviyesi】 

③ Ses Seviyesi Aşağı 【 3 farklı ayarlama seviyesi 】 
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Ana Gövde Bilgileri 

LED Açıklaması 

Renk Durum Açıklama 

 
Yeşil 

Titreşiyorsa Sistem açılıyor 

Açık Açıldıktan sonra kullanıma hazır 
【* Bazı fonksiyonlar kapalı bile olsa Yeşi Işık yanacaktır】 

 
 
 

Sarı 

 
 
 
 

Açık 

Bütün Fonksiyonlar kapalı 

Şerit Takip Sistemi kapalı yada aktif edilmemiş 

Fonksiyon ayarları kapatılmış olduğunda çalışma sinyali veremiyor 

Silecek çalıştığı için kullanım dışı 

Bozulma / Kullanım dışı 
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Gösterge Paneli Bilgileri 

Fonksiyonlar & İsimler 

Ön Ekran sayesinde şöför; şerit takibi , ön araç yaklaşma uyarısı, trafik işaretleri, yaya uyarısı ve çarpışma zamanı 
kontrol bilgisini takip edebilir.  

Operasyon Düğmesi 

Çift taraflı Bant 

 

Kablo Konnektörü 
Açı Ayarlayıcı【+】 
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Ekran Cihaz Bilgileri 

Tuşların İşlevleri 

① ② ③ 

Fonksyion Tuş Kullanım Grafik Ekranı 
 
 

Fonksiyon 
Açık/Kapalı 

② 3 saniye süre ile basılı tutarak tüm fonksiyonları kapatınız 

② 
3 saniye süre ile basılı tutarak tüm Fonksyionları açınız. 
【 Yönetim programından bazı fonksyionlar kapatıdı ise  
Düğmeye basılı tutulsa bile fonksiyonlar kapalı durumda  
olacaktır 】 

 
Ses 

Ayarları 

- ① Ses Azatma 【3 farklı seviye bulunur 】 

+ ③ Ses Artırma 【3 farklı seviye bulunur 】 

Hassasiyet Ayarları:   - + 3 saniye süre ile basılı tututarak ayarma moduna giriniz 
 

Hepsi yanıp sönüyor 

 
 

Şerit Takip  
Uyarı  

Sistemi 

① Eğer basılırsa , Sol Şerit takip uyarı sistemi hassasiyet ayar  
moduna girilir 

 
Yanıp sönüyor 

- Basıldığında , daha az duyarlı olacaktır 
 

-1, -2, -3, -4, -5 seviye göstergeleri 

+ Basıldığında , daha çok duyarlı olacaktır 
 

1, 2, 3, 4, 5 seviye göstergeleri 

② Eğer iki kere basılırsa , Sağ Şerit takip uyarı sistemi hassasiyet  
ayar moduna girilir 

 
Yanıp sönüyor 
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Ekran Cihaz Bilgileri 

Tuşların İşlevleri 

Fonksiyon Tuş Kullanım Grafik Ekranı 

HMW 
(Öndeki araç  
takip mesafe  
uyarı sistemi)  
Hassasiyeti 

, 3 üncü HMW hassasiyet ayarı 【ayarlama seviyeleri 0.5~1.2 】,  

- Basıldığında daha az duyarlı olacaktır  
TTT Bildirimine göre 
ayarlı + Basıldığında daha çok duyarlı olacaktır 

Manuel  
Kalibrasyon - 

Aracınız kullanmadan önce , 3 saniye süre ile basılı tutuarak  
manual kalibrasyon moduna giriniz 

Test  
Modu + 

Montajtan sonra, 3 saniye süre ile basılı tutarak ana gövde - ekran – 
titreşim cihazı kullanımını ardışık olarak test edebilirsiniz 
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Ekran Cihaz Bilgileri 
Grafikli arayüz açıklamaları 

Fonksyion Durum Açıklama Grafik Ekranı 

 
Açık 

Açılıyor TTT bildirimi açık olmayacak 

Açıldıktan sonra Sarı ikon gözükecek 

 
 

Şerit takip  
uyarı sistemi  

(LDW) 

Başlangıç  
hızının altında 

LDW Herhangi bir uyarı olmadığında Sarı çizgi  
ikonları belirecektir 

Başlangıç hızının 
üzerinde 

 
Şeritler algılandığında , Beyaz ikonlar gözükecektir 

Dikkat Şeritten ayrılma yönüne göre iki kez yanıp sönecektir 

 
LDW hata/kapalı 

LDW, bu fonksyion kapalı olduğunda yada kötü hava  
koşullarından dolayı çalışamaz durumda ise ve sarı  
çizgi ortaya çıkacaktır 

 

(HMW) Araç  
takip mesafe  

uyarısı 

Başlangıç hızı 
üzerinde 【Önde  

araç yok】 

 
Ortadaki TTT noktası gözükecektir 

Başlangıç hızı 
üzerinde 【Önde  

araç var】 

TTT bilgisi ile yeşil araç ikonu gösterilir. . Eğer TTT 2.5  
üzerinde ise, sadece yeşil araç bilgisi gözükür 

Dikkat Kırmızı araç ikonu yanıp sönecektir 

(FCW) Araç  
çarpma uyarı  

sistemi 

 
Dikkat 

 

Kırmızı araç ikonu yanıp sönecektir 
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Ekran Görüntü Açıklamaları 

Grafikli arayüz açıklamaları 

Fonksiyon Durum Açıklama Grafik Ekranı 

 
Bozulma 

Fonksiyon Kapalı 
【Hepsi 】 

 
Sarı çizgi ikonu ve 2 adet sarı yuvarlak gözükecektir 

Hata Sarı çizgi ikonu ve 2 adet sarı yuvarlak gözükecektir 
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Titreşim Cihazı ( Opsiyonel Cihaz) 

Açıklama 

< Titreşim Cihazı Gövde > < Örtü > 

Titreşim Gücü Ayarları 
(0 :Kapalı/ 1 :Düşük / 
2 :Normal / 3 :Güçlü) 

Konnektör (Hub Bağlantısı) 

Velkro Kapatıcı 
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Titreşim cihazı ( Opsiyonel Cihaz ) 

Uygulama 

① Titreşim cihazını torba  
içindeki cebe yerleştiriniz 

② Cebi kapatınız ③ Titreşim cihazını, yukarıdaki resimde görülen  
kısma yerleştirerek, şöförün vücudunun üst kısmının  
titreşimle uyarılmasını sağlayınız. 
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Teşhis etme 

Hata Kontrolü 

Roadscope 7 ‘nin her hangi bir nedenle  
arızalanması durumunda , cihazın LED  
kısmında sürekli SARI ışık yanacaktır .  

Roadscope 7 ‘nin her hangi bir nedenle  
arızalanması durumunda , cihazın LED  
kısmında solda gözüktüğü üzere sürekli SARI  
ışık yanacaktır .  

Kulanıcı Roadscope 7 Yönetim programı  
üzerinden hata kodunu kontrol edebilir.  Hata 
kodunu kontrol etmek için Yönetim  Programı 
üzerinden INFO kısmına klikleyiniz. 
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Teşhis 

Görüntü kontrolu ve kayıt etme 

① Kamera Görüntü (Camera  
Image) tuşuna basarak ön  
kamera görüntüsünü kayıt ediniz. 

② Eğer görüntü kayıt etme  
düğmesine basılırsa, kameranın  
gördüğü görüntü Jpg dosyasında  
kayıt edilecektir. Kayıt edilecek  
bölümü seçiniz ,dosyaya bir isim  
veriniz ve sonra açma  
düğmesine basınız. 

③ Kayıt etmeyi bitirmek için,  
‘Image save’ düğmesine tekrar  
basınız. Kayıttan sonra tekrar  
‘Camera Image’ düğmesine  
basarak ana menüye  
dönebilirsiniz 

Montaj esnasında dikkat edilecek hususlar 

Kullanıcı, bu menü sayesinde istediğinde kalibrasyonun doğru yapılıp yapılmadığını on-line görüş çizgisi ile kontrol edebilir 
Cihazda oluşabilecek anormal bir durumda , düz bir yolda dikey çizginin istenilen konumda olduğunu kontrol ediniz. Kayıt edilen  

dosya , distiribütör firmaya , cihazın performans durumunun anlaşılması ve arıza tesbiti için gönderilebilir. 
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Tamir ve Onarım 

① PCB kısmını montaj braketinden ayırınız 

② Ana gövde kablosunu ayırınız 
③ Cihazın arka kısmını ve plastik uç  

kapatıcısını birleştirerek , tamir servisine  

gönderiniz 

Roadscope 7 Kullanım Kılavuzu 



Cihazın özellikleri 

1. Normal Çalışma Voltajı 12/24V 

2. Minimum Çalışma Voltajı 9V 

3. Maksimum Çalışma Voltajı 36V 

4. Maksimum Elektrik Tüketimi 3.5W 

5. Çalışma Sıcaklığı -30~+85【°C】 

6. Saklama Sıcaklığı -40~ +105【°C】 

7. Kamera Tipi Renkli CMOS 

8. Dış Arabirim UART / CAN 

9. Ana Gövde Boyutu 【mm】 76 x 120 x 46 

10. Ana Gövde Ağırlığı 【g】 280g 

11. Gösterge Gövde Boyutu 【mm】 72.6 x 63.5 x 55.9 

12. Ekran Gövde Ağırlığı 【g】 120g 
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