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1. SE5000 Dijital Takografta  

“Kontak Kapandığında Otomatik Dinlenmeye Geçiş” Ayarı 

 

Stoneridge SE5000 Exact Duo dijital takografta, kontak kapatıldığı zaman otomatik 

olarak dinlenme durumuna geçiş ayarlanabilir.  

 

Yeni SE5000 takograf cihazı aktivasyonu yapılmamış durumda 

yani üretici modundadır. Aktivasyonu henüz yapılmamış SE5000 

cihazında ayarlamalar servis kartı veya şirket kartı takmadan 

yapılabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Aktivasyonu yapılmış SE5000 cihazlarda, bu ayarlamayı yapmak için araç 

sahibi firmanın “Şirket Kartı” veya bir takograf yetkili servisinin “Servis Kartı” 

gereklidir. 

 

            

1.1. SE5000 takografta    tuşuna basarak standart sürüş ekranını görüntüleyin: 

 

 

 

 

1.2.    tuşuna basın. Göstergede “YAZDIR” görülecektir.Ardından    ile 

“AYARLAR”a gelin.  

 

         

 

                                    

 

 

 

 

 00h12  14:53 

  

 

 00h12  14:53 

Üretici simgesi, 

Aktivasyonu yapılmamış 

değil, Takograf kayıt yapmaz. 

 

 00h28  15:07 
 Faal, aktivasyonu yapılmış,  
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1.3.   tuşuna basın.     ile “Parametreler” menüsüne gelin ve  tuşuna basın.      

İki kez      tuşuna basarak “Kontak Kapalı Vars.Etkinlik” yazısını bulun. 

 

 

            

 

1.4.  tuşuna basın.  Göstergenin sağında alt ve üst ok şekilleri arasında daha önce 

seçili olan etkinlik türü gözükecektir.    veya  kullanarak dinlenme “ ” simgesini 

bulun ve ardından  tuşuna basarak kaydedin. 

 

 

 

 

 

 

“Kontak kapanınca otomatik dinlenme” özelliğini test etmek için 

aşağıdaki adımları uygulayın: 

 

1.5. Kontak kapalı ise aracın kontağını açın. SE5000 takografta    tuşuna basarak 

standart sürüş ekranına gelin. 

 

 

 

 

 ve  simgelerinin yanında sürücü ve yedek sürücünün faaliyet durumlarına 

karşılık gelen işaretler görülmektedir.  

( : çalışma, :hazır,  : dinlenme/mola).  

 

1.6. Sürücü veya yedek sürücünün etkinliği dinlenme ( )  ise, “1”  ve “2” tuşlarına 

basarak, sürücü ve yedek sürücünün etkinliğini hazır ( ) veya çalışma ( ) olarak 

seçin: 

 

             
  

1.7. Aracın kontağını kapatın. SE5000 göstergesinde sürücü ve yedek sürücü etkinlik 

işaretlerinin her ikisinin de dinlenme ( ) durumuna geçtiğini kontrol edin. 

 

 

 

 

 

 

 

    kaydedildi 

 

 00h12  14:53 

  

 00h00  14:54 

  

 00h00  14:54 

Kontak kapalı 

vars. etkinlik  
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2. DDS Ayarları 

Araç kullanma ve dinlenme süreleri ile ilgili kurallar son derece 

karmaşıktır ve sürücülerin bu kurallara uygun mesai planlaması 

yapmaları kolay değildir. Stoneridge SE5000 dijital takografta mevcut 

olan  DDS (Driver Decision Support) özelliği, sürücülerin sürüş ve 

dinlenme süreleri kurallarına uymalarına yardımcı olmak amacıyla,  çeşitli 

uyarıları ve yol gösterici ekranları gösterir. 

 

Ancak SE5000 takografın DDS özelliği AB ülkelerinde geçerli olan ve 

henüz ülkemiz hukukuna tam aktarılmamış 561/2009 sayılı AB 

yönetmeliğine göre çalışmaktadır. 

DDS uyarıları ülkemiz mevzuatına uyumlu olmadığından, sadece 

yurtiçinde çalışan araçlar ve sürücüler için uygun olmayabilir. 

SE5000 DDS özelliği aşağıda tarif edilen şekilde kapatılabilir. 

Ancak yurtdışına sefer yapan müşteriler için DDS özelliğinin mutlaka 

açık olması gerektiği, aksi halde bulundukları ülkede yapılacak 

denetimlerde çeşitli yaptırımlar ile karşılaşabilecekleri 

unutulmamalıdır. 

NOT:  Fabrikada takılmış ve henüz aktivasyonu yapılmamış SE5000 

takograflarda DDS özelliğini kapatmak veya açmak için kart 

gerekmemektedir.  

Müşteri araçlarında bulunan ve aktivasyonu yapılmış SE5000 

takograflarda, DDS özelliğini açmak veya kapatmak için araç sahibi 

firmaya ait “ŞİRKET KARTI “ veya “SÜRÜCÜ KARTI” takılı olmalıdır.  

SERVIS KARTI ile de DDS özelliği kapatılabilir veya açılabilir. 
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DDS ÖZELLİĞİNİN KAPATILMASI: 

2.1. SE5000 takografta    tuşuna basarak standart sürüş ekranını 

görüntüleyin: 

 

 

 

 

2.2.    tuşuna basın. Göstergede “YAZDIR” görülecektir.  

    Ardından    ile “AYARLAR”a gelin.  

 

         

 

                                    

2.3. AYARLAR’da   tuşuna basın.  “Dil” görülecektir. Aşağı  tuşu ile 

“DDS Ayarları”na gelin. 

 

 

 

2.4. İki kez  tuşuna basın.  En sağda EVET görülecektir. Aşağı tuşu ile 

HAYIR’a getirin. 

 

 

 

2.5. HAYIR görülürken   tuşuna basarak DDS özelliğini kapatın. 

 

 

 

Not: DDS özelliği tekrar etkinleştirmek istenirse (örneğin, aracın 

yurtdışına gitmesi veya ilerde Mevzuatımız AB yönetmeliğine 

uyumlandırıldığında) EVET seçilerek OK tuşuna basılmalıdır.

 

 00h12  14:53 

 

 

 

 

  

 

    kaydedildi 
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3. SE5000’de Yerel Saat Ayarı 

SE5000 yerel saat ayarı tuşlar üzerinden kolaylıkla ayarlayabilir.  

3.1. SE5000’de  tuşuna sürekli basarak Standart Sürüş Ekranına gelin. 

3.2.    tuşuna bir kez basın. YAZDIR mesajının ardından  veya  

tuşları ile “AYARLAR” menüsünü bulun.  

            

 

3.3   tuşu ve ardından 3 kez aşağı  tuşuna basarak “Yerel Saat” 

menü başlığını bulun.   tuşuna basılınca yerel saat değeri görülür. 

    

 

3.4.  ve  tuşlarına basarak 30’ar dakikalık adımlarla yerel saati 

ayarlayın. Kaydetmek için   tuşuna basın. 

 

    

 

 

 

 

Not: UTC saatini  “ time.is/UTC ”  internet adresinden kontrol edin. Dijital 

takograflar UTC saatine ayarlı olmalıdır.  Yerel saati yanlış  olan dijital 

takografta SADECE yerel saati elle düzeltin. 

 

CTC II programlama cihazı sahipleri, cihazınızın tarihinin doğru ayarlanmış 

olduğundan emin olun. Aksi halde takografın UTC saatini 1 saat ileri yanlış 

ayarlanır. 

  

 

== doküman sonu == 

Yerel saat 

14:02 

Yerel saat 

16:02 

 

    kaydedildi 


