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Kutu İçeriği
Gönderi kutusunun bu öğeleri içerdiğinden emin olun:

• Thor VM1A araca monte edilen bilgisayar (Model VM1A-L0N)

• Yönetmelik Sayfası

Bilgisayarınız için ek aksesuarlar sipariş ettiyseniz bunların 
da siparişe dahil edildiğini doğrulayın. Bilgisayarı servise 
göndermeniz gerekebileceğinden, orijinal ambalajını saklayın.

Bilgisayar Özellikleri

Güç Düğmesi

Turuncu 
Tuş LED’i

Sistem 
LED’leri

Mikrofon

Hoparlör

Mavi Tuş 
LED’i

Mavi Tuş

Ortam Işığı 
Sensörü

Bağlantı 
LED’leri

Dokunmat
ik Panel

Turuncu 
Tuş

Shift/Caps 
Lock LED’i

Ctrl LED’i

Alt LED’i



Stylus

Wi-Fi 
(ANA)

SD Kart 
Erişim  
Paneli Yaslama 

Temas 
Yüzeyleri

Dizüstü Bilgisayar 
Güvenlik Kablosu 
için Provizyon

Asma Kilit için 
Provizyon

Çabuk Açılan 
Tutamak

Wi-Fi 
(AUX)

UPS Bağlantı 
Kesme 
Düğmesi 
Erişim Paneli



Yaslama Özellikleri
Yaslama 
Temas 
Yüzeyleri

Gerilim Önleyici Kıskaçları

Güç Konektörü
COM 2

COM 1

RAM Topu

Sigorta

Güç Şalteri
Ses

USB

Standart Yaslama



Aksesuar 
Montajı

Güç Şalteri

COM 2

Ethernet

USB 2

USB 1

Aksesuar 
Montajı

COM 1

Ses
Sigorta

Güç Konektörü Yaslama USB İstemci 
Bağlantı Noktası

Gelişmiş Yaslama

Gerilim Önleyici Kıskaçları



 Araca Montaj
Thor VM1A, araçta şu özelliklere sahip bir alana sabitlenmelidir:

• Sürücünün görüşünü kapatmayan veya aracın güvenli bir 
şekilde kullanılmasına engel olmayan.

• Yağmurdan veya fırtınalı havalardan korunaklı.

• Son derece yoğun tozdan ve rüzgarla taşınan döküntülerden 
korunan.

• Araç kullanılmadığı zaman sürücü koltuğundaki kullanıcı 
tarafından kolayca erişilebilen. 

VM1A’yı RAM montaj sistemini kullanarak monte etmek için:

1. Araca RAM tabanı takın (RAM topu, RAM Kıskacı, RAM  
Plakası vb.).

RAM Topu RAM Kıskacı RAM Plakası



2. RAM topunu Akıllı Yaslamaya takın.

3. RAM kolunu kullanarak VM1A düzeneğini RAM tabanına 
takın ve RAM kolundaki düğmeyi sıkın.

Montajla ilgili daha fazla ayrıntı için sps.honeywell.com 
adresinde bulunan kullanım kılavuzuna bakın.

http://sps.honeywell.com


12-48 VDC Araçlar için Güç Kablosunu Bağlama 
(10-60 VDC Doğrudan Bağlantı)
Not: Diğer güç bağlantıları için sps.honeywell.com adresinde 

bulunan Thor VM1A Kullanım Kılavuzu’na bakın.
Dikkat: Yalnızca eğitimli servis personeli tarafından 

kurulabilir.
Uyarı: Sigorta Gereksinimleri
Doğru ve güvenli kurulum için giriş güç kablosunun 
araçtaki sigortalı devreye bağlanması gerekir. 
Doğrudan aküye besleme bağlantısı kurulursa sigorta, 
akü pozitif (+) terminaline 12 cm’lik bir mesafede pozitif 
kablo ucuna takılmalıdır. Sigortalı devre için aşağıda 
belirtilen akım değerine sahip maksimum geciktirmeli 
sigorta gerekir. 

• 12 VDC giriş için DC voltaj değeri 12 VDC’den yüksek 
olan 10 A geciktirmeli sigorta kullanın.

• 24 VDC giriş için DC voltaj değeri 24 VDC’den yüksek 
olan 6 A geciktirmeli sigorta kullanın.

• 36 VDC giriş için DC voltaj değeri 36 VDC’den yüksek 
olan 4 A geciktirmeli sigorta kullanın.

• 48 VDC giriş için DC voltaj değeri 48 VDC’den yüksek 
olan 3 A geciktirmeli sigorta kullanın.

Not: Kuzey Amerika’da UL Listesinde bulunan bir 
sigorta kullanılmalıdır.

https://sps.honeywell.com


Güç Kablosu Yönlendirme



Doğru Açı ve 6 Telle Güç Kablosu Bağlantı Şeması

Araç gücüne bağlamadan önce kırmızı ile kırmızı/beyaz telleri ve 
siyah ile siyah/beyaz telleri sarın.

Yeşil teli araç toprağına bağlayın:
Dikkat: Aküyle çalışan araçlar için yeşil tel araç şasi 

toprağına bağlanmalıdır.
Dikkat: İçten yanmalı motorla çalışan araçlar için 

yeşil tel araç şasi toprağına bağlanır. Bu, akü 
negatif ucu da olabilir.

Tel Rengi Bağlantı

Kırmızı DC + (10-60 VDC)

Kırmızı/Beyaz DC + (10-60 VDC)

Siyah DC -

Siyah/Beyaz DC -

Yeşil Toprak

Mavi Ateşleme Algılama Girişi (isteğe bağlı)
Ateşleme kontrolü hakkında daha fazla 
bilgi için sps.honeywell.com adresinde 
bulunan Thor VM1A Kullanım 
Kılavuzu’na bakın. 

http://sps.honeywell.com


Araç 10-60 VDC Doğrudan Güç Bağlantısı
1. VM1A, yaslamaya monte edilmemelidir. Yaslamadaki güç 

şalteri, Kapalı konuma getirilmelidir. Güç kablosu, 
yaslamadan ÇIKARILMALIDIR.

2. Sigorta Gereksinimlerine uyarak güç kablosunu 
aracıngerçek akü terminallerine olabildiğince yakın bir 
şekilde bağlayın (şaltersiz güç kullanılıyorsa). 

3. Kabloyu sonlandırmak için uygun elektrik ve mekanik 
bağlama yöntemlerini kullanın. Uygun boyuttaki “kıvrımlı” 
elektrik terminalleri, kabul edilen sonlandırma yöntemidir. 
20 AWG (0,81 mm2) iletkenlerle kullanım için uygun boyuta 
sahip elektrik konektörlerini seçin.

4. Tel renkleri ve bağlantılar için aşağıdaki bağlantı 
şemalarına bakın:

• Ateşleme Kontrolü Bağlantı Şeması 
Şalterli araç gücü mevcutsa ateşleme kablosu bağlanabilir. 
VM1A, araç ateşleme açıldığında başlatılacaktır. 

Araçtaki Mevcut Devre

Akü

Ana Şalter

-Vo+Vo

Sigorta - Bkz.
Sigorta Uyarısı  

Ateşleme

Hızlı Montaj
Akıllı Yaslama

Kırmızı

Siyah

Yeşil

Mavi

Kırmızı/Beyaz (varsa)

Siyah/Beyaz (varsa)

İsteğe bağlı 
ekran karartma 

bağlantısı

Dairesel 
Güç 
Konektörü

Bkz. Dikkat beyanları

COM1 veya COM2 
Konektörü



• Otomatik Açık Kontrolü ve Manüel Kontrol Bağlantı Şeması 
Ateşleme kablosu çıkarılmış hâlde bırakılmalıdır. 

Dikkat: Aküyle çalışan araçlar için: 
Kırmızı ve kırmızı/beyaz tel, akü pozitif ucuna 
sarılır. 
Siyah ve siyah/beyaz tel, akü negatif ucuna 
sarılır. 
Yeşil tel araç şasi toprağına bağlanır.

Dikkat: İçten yanmalı motorla çalışan araçlar için: 
Kırmızı ve kırmızı/beyaz tel, akü pozitif ucuna 
sarılır. 
Siyah ve siyah/beyaz tel, akü negatif ucuna 
sarılır. 
Yeşil tel, araç şasi toprağına bağlanır. Bu, akü 
negatif ucu da olabilir.

Hızlı Montaj
Akıllı Yaslama

Dairesel 
Güç 
Konektörü

Araçtaki Mevcut Devre

Akü

Ana Şalter

-Vo+Vo

Sigorta - Bkz.
Sigorta Uyarısı 

(Bağlı değil)

Kırmızı

Siyah

Yeşil

Mavi

Kırmızı/Beyaz (varsa)

Siyah/Beyaz (varsa)

İsteğe bağlı 
ekran karartma 

bağlantısı

Bkz. Dikkat beyanları

COM1 veya COM2 
Konektörü



5. Kalan kabloları kaldırdıktan sonra kabloyu olası en kısa 
yoldan yönlendirin ve kablonun, aracın güvenli bir şekilde 
çalıştırılmasına ve bakıma alınmasına engel olmadığından 
emin olun. Kablonun maksimum sıcaklık sınıflandırması 
105°C’dir (221°F). Kablo, bu sıcaklığı aşan yüzeylerden, 
hareketli parçaların verebileceği fiziksel hasarlardan ve 
yalıtımın bozulmasına yol açabilecek kimyasal 
maddelerden veya yağlardan korunmalıdır. Kablonun 
keskin bir şekilde bükülmesini önleyin. Güç kablosunun 
esnekliği, sıcaklığın düşük olduğu ortamlarda azalır. 

6. Kabloyu yaklaşık otuz santimlik aralıklarla araç yapısına 
sabitleyin ve aşırı sıkmamaya, iletkenleri sıkıştırmamaya 
veya yalıtımı delmemeye dikkat edin. 

7. Güç kablosunun su geçirmez konektör ucunu, konektör 
pimlerini güç konektörüyle hizalayarak yaslama güç 
konektörüne bağlayın, su geçirmez konektöre bastırın ve 
güvenli bir şekilde bağlamak için bükün.

8. Güç kablosunu, gerilim önleyici kablo kıskaçlarını 
kullanarak VM1A’ya sabitleyin.

9. VM1A’yı yaslamaya yerleştirin.

10. Ekran Karartma özelliğini kullanıyorsanız ekran karartma 
kutusunu veya şalterini takın. (Ekran Karartma kutusu 
hakkında daha fazla bilgi için sps.honeywell.com adresinde 
bulunan Thor VM1A Kullanım Kılavuzu’na bakın.)

11. Yaslamanın arka tarafındaki güç şalterine basın.

12. VM1A’nın ön tarafındaki güç düğmesine basın.

13. Otomatik AÇIK davranışını yapılandırın.

http://sps.honeywell.com


Bilgisayarı Yeniden Başlatma
Bir uygulama sisteme yanıt vermeyi durdurduğunda veya 
bilgisayar kilitlenmiş gibi göründüğünde durumu düzeltmek 
için bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

1. Seçenekler menüsü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini 
basılı tutun.

2. Restart (Yeniden başlat).

Dokunmatik panel ekranı tepki vermediğinde bilgisayarı yeniden 
başlatmak için:

• Bilgisayar yeniden başlatılana kadar Güç düğmesini yaklaşık 
8 saniye basılı tutun.

Not: Gelişmiş sıfırlama seçenekleri hakkında bilgi almak için 
kullanım kılavuzuna bakın.



Destek
Bilgi bankamızda çözüm aramak veya Teknik Destek 
portalında oturum açarak sorun bildirmek için honeywell.com/
PSStechnicalsupport adresine gidin.

Kullanıcı Belgeleri
Kullanım kılavuzunu ve diğer belgeleri edinmek için 
sps.honeywell.com adresine gidin.

Sınırlı Garanti
Garanti bilgileri için sps.honeywell.com adresine 
giderek Support > Warranties (Destek > Garantiler) öğesine 
tıklayın.

Patentler
Patent bilgileri için bkz. www.hsmpats.com.

Ticari Markalar
Android bir Google LLC ticari markasıdır.

http://www.honeywellaidc.com/patents
http://honeywell.com/PSStechnicalsupport
http://honeywell.com/PSStechnicalsupport
http://sps.honeywell.com
http://sps.honeywell.com


Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make 
changes in specifications and other information contained in 
this document without prior notice, and the reader should in all 
cases consult HII to determine whether any such changes have 
been made. The information in this publication does not 
represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or 
omissions contained herein; nor for incidental or consequential 
damages resulting from the furnishing, performance, or use of 
this material. HII disclaims all responsibility for the selection 
and use of software and/or hardware to achieve intended 
results.

This document contains proprietary information that is 
protected by copyright. All rights are reserved. No part of this 
document may be photocopied, reproduced, or translated into 
another language without the prior written consent of HII.

Copyright  2018-2021 Honeywell International Inc.  
All rights reserved.
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