AXA GO TELEMATİK CİHAZI (OBDII) KURULUM KILAVUZU
AXA GO platformuna dahil olabilmeniz ve indirimli kasko fiyatlarından yararlanabilmeniz için size
göndermiş olduğumuz telematik cihazını aracınıza takmanız gerekmektedir. OBDII adı verilen
girişlere takılan telematik cihazı ile aracınızın ve sürüş davranışlarınızın detaylı bilgilerini AXA GO
uygulamamızdan ya da AXA GO portalımızdan takip edebilirsiniz.
On-Board Diagnostic (OBD), 1970'li yıllarda otomotiv sektöründe kullanılan araçların motor
sorunlarını teşhis etmek amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Genel olarak araçlarda emisyon
kontrolünü sağlayan OBD 1990'lı yıllarda daha karmaşık bir hale gelerek araçlar üzerinde motor
kontrolü, şasi, gövde ve elektronik sistemlerde tespit ve iletişim sağlayan bir görev almıştır. 1996
yılında OBD sistemleri gelişerek yerini OBDII’ye bırakmıştır.
Araçlardaki telematik cihazlarının takılabileceği girişler, marka ve modele göre değişiklik
göstermektedir.
Genellikle aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi panelin altında sürücü koltuğunun hemen önündeki
alanda bulunmaktadır.

Şekilde görüldüğü üzere OBDII cihazlarının araca giriş soketlerinin bir tarafı uzun, diğer tarafı
kısadır.

1. ADIM
Öncelikle aracınızın çalışmıyor olduğundan emin olunuz. Aracınızda OBDII giriş soketini bulunuz.
Aracınıza ait OBDII giriş soketinin yerini bulmakta yardımcı olması açısından aşağıdaki internet
sitesini de kullanabilirsiniz:
https://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd.php

Cihazın aracınıza takılması ile ilgili yardım almak
isterseniz aşağıdaki anlaşmalı servislerimize giderek
ücretsiz destek alabilirsiniz.
RS Servis Telefon: 0850 777 40 77
http://www.rsservis.com.tr/servislerimiz.aspx
AutoKing Telefon: 0850 333 54 64
http://www.autoking.com.tr/TR/Home/#page4

2. ADIM
OBDII cihazınızı şekilde görüldüğü gibi uzun ve kısa kenarları
eşleşecek şekilde sokete yerleştiriniz. OBDII portunun yeri ile ilgili
sıkıntıdan dolayı uzatma kablosu ihtiyacı doğması durumunda
0850 250 99 99 numaralı telefondan 88 tuşlayarak yetkilimize
ulaşabilirsiniz.
LÜTFEN!! CİHAZA VURMAYINIZ VE ZORLAMAYINIZ. Bir sorun olması
durumunda yukarıda belirtilen telefon numarasından
yetkililerimize ulaşabilirsiniz.

3. ADIM
Cihazınızı taktığınızda cihaz üzerinde yeşil, kırmızı ve
turuncu olmak üzere 3 adet led yanacaktır. Bu ledler
cihazın takıldığını ve cihazın çalışmaya başladığını gösterir.
Kırmızı ışık: Cihazın elektrik bağlantısının olduğunu gösterir.
Elektrik bağlantısı var ise sürekli yanar, yok ise yanmaz.
Turuncu ışık: İnternet ile iletişimin sağlandığını gösterir. İlk
olarak yanıp sönmeye başlar, daha sonra devamlı yanmaya
başlar. Bu durum 3-4 dakika sürebilir.
Yeşil Işık: GPS modülünün aktif olduğunu gösterir.
İlk olarak yanıp sönmeye başlar, daha sonra devamlı
yanmaya başlar. Bu durum 15-20 dakika sürebilir. (Hava koşulları ve diğer etkenler
sebebiyle bu süre değişkenlik gösterebilir)
OBDII cihazınız soketine takıldıktan sonra kurulum tamamlanır. Cihazınız aktive olur. Her zamanki
şekilde aracınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Cihaz takıldıktan sonra en az 5km ve/veya 15
dakika sürüş yapılmalıdır. Sürüş bitip araç durduktan sonra veriler yansımaya başlayacaktır.
NOT: Cihazı hiçbir şekilde açmayınız. Aksi takdirde cihazın garantisi bozulacak ve cihaz ücreti
tarafınızdan tahsil edilecektir. Poliçenizin iptal olmaması için telematik cihazınızı teslim aldıktan
sonraki 5 gün içerisinde aracınıza takmanız gerekmektedir.

