




HANDYCAN 3 TEST CİHAZI NEDİR? 
-HandyCan3   Honeywell tarafından üretilen Garrett marka  turboların elektronik 
mekenizmalarının ( wasgate )   arızalı olup olmadığını kontrol etmek ve doğru tanıların 
konulabilmesini sağlamak amacıyla  IAM adına özel olarak tasarlanmış bir test cihazıdır. 
-Kullanımı  basit olup   net ve ayrıntılı analiz yapmak için kesin sonuç verecek şekilde dizayn 
edilmiştir 
- Honeywell   bayileri tarafından garanti işlemleri için kullanılan HandyCan2  (sadece REA 
testi için kullanılıyor )  test  cihazı temel alınarak SREA testi içinde  işlevsellik eklenmiş ve 
kullanımı kolaylaştırılarak  bu yeni  test cihazı tasarlanmıştır 
-HandyCan 3 sadece Honeywell için Hella tarafından üretilen REA&SREA’nın tüm  
sürümlerini test eder. 
-7 farklı donanım çeşidi vardır. 
-Handycan 3, aracın üzerindeki  turbonun elektronik mekanizmasının  doğru çalışıp 
çalışmadığını kontrol ederken ,   aracın ( erişim izni  ) açık ya da kapalı olduğunu belirlemek 
için de bir takım testleri hızlı bir şekilde yapmak  için tasarlanmıştır. 
-Gerektiğinde manuel ( el ile) müdahaleye izin veren menü sürümü vardır 
-Test süresince ekranda net talimatlar görünür. 
-Testi  yapmak  çok az zaman alır. 





HANDYCAN 3 TEST CİHAZI NEDİR? 
 
 
-  ‘’ GİT VEYA GİTME ’’ tipi test cihazının Kullanımı basittir. 
- Sonuçlar basit bir şekilde aşağıdaki gibi  belirlenir : 
.Elektronik mekanizma  testi geçmiştir 
.Elektronik mekanizma  testte başarısız olmuştur 
.Kanatlar testi geçmiştir 
.Kanatlar testte başarısız olmuştur  
  
IAM  Distribütör Ağı kapsamında  Gereksiz yere  garanti sisteminde yapılan işlemler 
dolayısıyla  artan maliyetleri  azaltmayı hedeflemiştir. 
 





Güvenlik özelliği-Lisans Anahtarı 
-Handycan 3 cihazınızı korumak için tasarlanmış bir güvenlik özelliği içerir. Eğer Handycan3  
çalınmışsa, kaybolmuşsa ya da yetkisiz kişiler tarafından kullanılmaya çalışılıyorsa, test 
cihazının , önceden belirlenmiş olan bir süreden sonra işlevi  duracaktır. 
-Handycan3 ,  3 aya kadar kullanım izni için zamanlayıcı sınır belirler  ve o tarihten sonra 
yeni lisans için basit bir prosedür  takip eder.Bu yetkili kişi için zorluk derecesini en aza 
indirmeyi garanti eder,fakat yetkili olmayan bir kişi sizin birimlerinizi yeniden lisanlamaya 
çalışırsa Handycan 3 kilitlenir ve kullanımı engellenir.Bu da hırsızlar ve yetkisiz  kişiler için 
Handycan3 ün kullanımını  engeller. 
-HandyCan 3 ‘ü yeniden lisans  etmek için,lütfen  36 dan 44’e kadar olan sayfalardaki 
adımları kullanınız. 





Güvenlik Notu 1: 
-HandyCan 3 kullanmaya başlamadan önce bu işletme kavuzunu tamamıyla okumak  çok 
önemlidir. 

Güvenlik Notu 2: 
-Garrett  turbo  elektronik işletme mekanizmalarını  test  ederken, test cihazı  ,  krank çıkış 
mekanizmasına ve turbo üzerindeki kanat çalışma mekanizmasına  doğru hareket eder.     
Elektronik işletme mekanizmaları  çalışırken çok  büyük güç üretirler.  Yaralanmaları 
önlemek için test süresince ellerinizi,parmaklarınızı,bol giysilerinizi bu alandan uzak tutmayı 
sağlamak çok önemlidir. 

Güvenlik Notu 3: 
-Test süreci boyunca, güvenlik notlarını kullanıcıya hatırlatmak için test cihazı ekranında bu 
notlar görünecektir . 
  
  
  
  
  





•  HandyCan 3 test cihazı aşağıdaki gibidir. 
  

            

İçindekileri korumak için köpük 
astarlı taban ve kapağı vardır. 

Hafif ve sağlam taşıma çantası  

Açmak için iki kısımdan 
bastırın 





Tedarik edilen kısımlar 
1.Akıllı şarj aleti. Fazla doldurulamaz ve 
bataryalara zarar veremez. 
-Test cihazı kullanımda değilken, pil şarja bağlı 
bırakılabilir. 
2.Seri çıkış uçları bağlantı noktası 
-Bilgisayardan yazılımı güncellemek için 
kullanılır. 
3.usb port dönüştürücü 

Bilgisayarın seri portunun  olmadığı yerde 
kullanılır. 
4.REA için bağlantı kablosu (beyaz renkli 
bağlantı soket kontağı) 
5.SREA için bağlantı kablosu ( siyah renkli 
bağlantı soket kontağı ) 





Test cihazının arka kısmında seri numarası 
yazan bir etiket vardır. 
 

Üst kapağı kaldırınca bağlantı noktaları görülür. 

Parmaklarınız yardımıyla kapağı kaldırın. 

Başparmaklarınızla dayanağa güçlü bir 
baskı uygulayın. 
 

Test cihazını kullanmadan önce: 
•Test cihazının üst kapağını açın.Kapak anahtar ve bağlantıları 
korumak için yaylıdır.Yeniyken  kapak biraz sert olabilir. 
Lütfen Bu prosedürleri takip edin: 
Test cihazının arka kısmını size bakacak şekilde 
tutun.Gösterilen pozisyonlarda 2 parmağınızla kuvvetli  bir 
baskı uygularken,parmağınızı kullanarak kapağı açın. 





 Test cihazını kullanmadan önce 
 
 
Üst panelde 4 tane soket bağlantısı ve 1 tane anahtar bulunmaktadır. 
1.HandyCan 3 ‘te kullanılmaz 
2.REA ya da SREA konektör soketi (locating lug için not yuvası) 
3.Açma/kapama düğmesi 
4.Batarya şarj cihazı bağlantı soketi (locating lug için not yuvası) 
5.HandyCan 3 ‘te kullanılmaz 





Bağlayıcı ve soketin giriş yerleri vardır ve 
yanlış girişi önlemek için boşluğa yerleştirilir. 

Düğme kapalı pozisyonda gösteriliyor. 

Düğme açık pozisyonda gösteriliyor. 
 

Test cihazını kullanmadan önce 
 
3.İlk kullanımdan önce tamamıyla şarj edin. 
(mümkünse bir gece boyunca)  
Püf noktası : test cihazını kullanılmıyorken şarj 
ediniz. 
Akıllı şarj damlama şarj özelliği sayesinde  pilleri 
kullanıma hazır bir şekilde tutar. 
Not: şarj işlemi  boyunca test cihazı 
kapatılmalıdır. 
•Not: Bağlayıcı ve soket yuvası dizilmiş bir  

yerleştirme çıkıntısına sahiptir. 

• Sırasıyla dizili olan soketler için ; fişi yerine 

dikkatli bir şekilde bastırın,daha sonra  fiş 

kapalı konuma gelene kadar kilitleme kolunu 

saat yönünde çevirin.Çok fazla 

sıkmayın,sadece hafif bir parmak 

dokunuşuyla fiş yuvaya oturacaktır. 

•Şarj aletini ana elektrik sağlayıcısıyla 

bağlayınız.(EMEA için olandan, bu nominal 

olmalıdır 230V AC 50-60Hz). 





Batarya şarj göstergesindeki 4 tane çubuk 
tamamen şarj olduğunu gösterir. 

Test cihazını kullanmadan önce 

 
4.Şarj edildiğini onaylayınız 
1.Test cihazını açınız. (bir kere basın) 
2.İlk açılış ekranından sonra ,karşılama ekranını 
göreceksiniz. 
3.Sol  alt köşedeki pil ölçeri kontrol ediniz. Ekranda  şarjın 
gerçekleştirdiğini göstermek için çubuklar kutucuk 
boyunca soldan sağa doğru hareket  etmelidir. 
4.Test Cihazını kapattıktan sonra bile (bir kez basın),şarj 
olmaya devam eder. 
5.Periyodik olarak yukarıdaki gibi kapatıp açarak şarj 
durumunu kontrol ediniz. 
6.Tamamen şarj olduğunda ekranda 4 tane çubuk 
görünür. 
7.Şimdi test cihazını kullanabilirsiniz. 
Note: Eğer bu noktada  Licence Key Expiry ile ilgili bir 
mesaj görünürse lütfen öncelikle test cihazını şarj edin 
ve 36 dan 44 de kadar olan sayfalardaki yönergeleri 
izleyin. 





?  yazılım ve donanım hakınnda 
bilgi verir. 

Test cihazını kullanmak için 

5.Aktuatör için doğru sekmeyi seçin 

•Eğer hangi aktuatörün (REA/SREA) 

turboya uyumlu olup olmadığından emin 

değilseniz,merak etmeyin!Yanlış kısımla 

bağlantı kurmanız imkansızdır.Fiş ve 

prizlerin yanlış yöne bağlanmasını 

imkansız kılan 4 adet giriş ve yuvaları 

var.Talimatların sonunda genel bilgi 

notlarında görebilirsiniz. 
Not: Bulletin Tech049 doğru bağlantıları 
tanımlamak için değişik şekillerde gösterir: 
Aktüatör kapağı üzerinde gösterilen parça 
numarası ile (görülebilir nitelikte ise) 
Bağlayıcının rengi ile ( Her cihazda 
çalışmayabilir) 
Bağlayıcı için yerleştirme kısmı pozisyonuyla 





Bağlayıcı ve soketin giriş yerleri vardır  ve 
yanlış girişi önlemek için boşluğa yerleştirilir. 
 

 Vidayı saat yönünde döndürerek sıkın.Sadece 
parmakla sıkın,herhangi bir alet kullanmayın. 

Test cihazını kullanmak için 

 
6.Fişi test cihazının üst panelindeki 
sokete bağlanmış olan aktüatörün 
uç kısmına bağlayın. 
1.Vidayı sıkmadan önce doğru bir 
şekilde yerleştirildiğinizden emin 
olun 

2.Vida sadece parmak yardımıyla 
sıkılmalıdır. 





Su geçirmez keçenin zarar görmesini 
ve aktüatörün içine su girmesini 
önlemek için bağlayıcının zarar 
görmemiş olması gerekmektedir. 

Bağlayıcı burada doğru pozisyonda 
gösterilmektedir. 

Lock tab’lar aracın bağlantı fişi üzerindedir 
(sağda),HandyCAN 3 cihazında kaldırılmıştır.(solda) 

7.Test cihazını  turbonun  elektronik wasgate ‘tine  bağlayın: 
1.Eğer turbo aracın  üzerindeyse , elektronik wasgate ‘ den aracın 
elektrik tesisatı fişini çekin.Not:Fiş çıkarılmasına olanak sağlayan 
sıkıştırılması gereken kilit şeridine sahip olabilir.Kolay bağlantı için 
HandyCan3  test cihazı tüm  prizlerden çıkarılır. 
2.Elektronik  wasgate üzerindeki konektör bloğun içindeki elektrik 
bağlayıcısının kirli ya da hasar görmüş olup olmadığından  emin olun 
. 
3.Konektör fişini alın ve aktüatör kapağının üzerinde bulunan soketin 
içine doğru takın.Kolay bir şekilde takılacaktır.Lütfen fişi zorlamayın. 





Sonraki adıma geçmenizi sağlar. 

Test cihazını kullanırken 

8.Test cihazını açın.(bir kez basın) 
       9. İlk açılış ekranından sonra ,karşılama ekranını 
göreceksiniz. 
      10.Sol alt köşedeki pil ölçeri kontrol 
ediniz.Ekranda  şarjın gerçekleştirdiğini göstermek 
için çubuklar kutucuk boyunca soldan sağa doğru 
hareket etmelidir. 
      11.Bir sonraki ekrana geçmek için Ok  
sembolünün altında beyaz düğmeye basın. 
       12.Test cihazı şimdi doğru sonuca ulaşabilmek 
için size birtakım test şeklinde sorular soracaktır. 
       13.Testler interaktiftir ;  her aşamada size 
sorular soracak ve  evet ya da hayır tuşlarını 
kullanarak ilerlenecektir. 
Doğru girişler önemlidir. Lütfen  genel  bilgi 
notlarına bakın. 





Onaylamak için evet ya da hayır tuşunun 
altındaki beyaz düğmeye basınız. 

Test cihazını kullanırken 

 
 
14. Test süreci devam eder 
1. eğer turbo aracın üzerindeyse test cihazı size evet ya 
da hayır şeklinde cevaplanacak soru yöneltir. 
1.eğer  cevabınız evet ise  (turbo aracın üzerinde ise ) size 
kanat bağlantısı kesilebilir  diye soru sorulur.(bu erişime 
bağlı olarak mümkün olup olmayabilir.) 
2.Eğer cevabınız  hayır ise ( kanatlarla bağlantı 
kurulamaz) Test cihazı kanatların açık durumundaki 
adımına doğru hareket eder ( yüksek güçle) ve awsgate i  
tek başına test eden kanatların kapalı durumundaki adımı 
atlar. 





Klipsleri dikkatli bir şekilde kaldırın. 

Onaylamak için evet ya da hayır tuşunun 
altındaki beyaz düğmeye basınız. 

Test cihazını kullanırken 

 
14. Test süreci devam eder 
1. eğer turbo aracın üzerindeyse test cihazı size evet ya da hayır 
şeklinde cevaplanacak soru yöneltir. 
1.eğer  cevabınız evet ise  (turbo aracın üzerinde ise ) size kanat 
bağlantısı kesilebilir  diye soru sorulur.(bu erişime bağlı olarak 
mümkün olup olmayabilir.) 
2.Eğer cevabınız  hayır ise ( kanatlarla bağlantı kurulamaz) Test 
cihazı kanatların açık durumundaki adımına doğru hareket eder ( 
yüksek güçle) ve awsgate i  tek başına test eden kanatların kapalı 
durumundaki adımı atlar. 





Kanat mekanizması durumunu 

değerlendirmek için krankı el ile hareket 

ettirin. 

Onaylamak için evet ya da hayır tuşunun 
altındaki beyaz düğmeye basınız. 

Test cihazını kullanırken 

 

15.Test süreci devam eder: 

1. Bu noktada,test cihazı sizi manuel test yapmaya 

davet eder: 

3.El ile kanatların serbest olup olmadığını  ya da 

tamamen  kapalı konumda ele geçirildiğini 

değerlendirin. 

4.Daha sonra size  , kanatların serbest bir şekilde 

hareket edip edemeyeceği sorulur.bu size hayır 

seçeneğine  el ile basarak kanat testinin başarısız 

olduğu seçeneğini verir.Bu da kanatların açılmasını 

engeller. 

3.Eğer onlar hareket etmek için serbestse ya da 

hareketleri kısıtlandıysa,evet tuşuna basarak teste 

devam edebilirsiniz. 

3.eğer nasıl cevaplamanız gerektiğini bilmiyorsanız 

,evet tuşuna basın,test devam edecektir. 





Onaylamak için evet ya da 

hayır tuşunun altındaki 

beyaz düğmeye basınız. 

Test cihazını kullanırken 

 

 

16.Test süreci devam eder: 

1.Bir hatırlatma ekranı emin olmanız için size , test cihazı ile 

wasgate  arasında kablonun bağlı olup olmadığını sorar. 

2.Kabul etmek için evet tuşuna basın. 

3.wasgate ve wasgate  kanatları harekete başlayacağında 

her zaman  bir uyarı ekranı görünür. 

 





Kabul etmek için ‘’evet’’ 
tuşunun altındaki beyaz butona 
ya da diğer adıma geçmek için 
‘’hayır’’ tuşunun altındaki beyaz 
butona basınız. 

Test cihazını kullanırken 

 

17. Test süreci devam eder: 

1.Test cihazı şimdi karar vermek için  wasgate ile bağlantı kuruyor: 

1.Hangi geribildirim yöntemini kullanır: Voltaj,PWM ya da CAN 

2.İlk pozisyon.Bu sadece referans içindir,wasgate  test tamamlandığında 

bu pozisyona geri dönecektir. 

3.Minimum ve maksimum değerler.Gösterilen örnek voltajdır, ama bu 

uygulamaya bağlı olarak % PWM sinyali ya da CAN derecesi olarak 

gösterilebilir. 

Maksimum ve minimum değerler normal bir şekilde yaklaşık olacaktır: 

SREA: 

Voltaj<=0.75V ve  >=4.25V 

PWM <=15% ve >=95% (bazı yeni uygulamaları kullanabilirsiniz <=20% 

ve >=80%) 

REA: 
CAN typically 0°- 120° or 120° - 0° 
PWM 5% ya da 10% - 95% 

 

Not:bu bilgi sadece yönlendirmek içindir ve değerler  uygulamalara 

göre değişebilir.Bununla birlikte ,önemli nokta maksimum ve 

minumum değerlere ulaştırılmasıdır,bu wasgate in  çalıştığını 

doğrular.Eğer değerler bulunamazsa,wasgate kontrol testi başarısız 

olacaktır. 





18.Test süreci devam eder: 
 

 

1.wasgate ve wasgate  kanatları harekete 

başlamadan önce her seferinde  uyarı ekranı  

görünür. 

2.İkinci adım Tarama testidir. 

1.wasgate  bütün haraketlerini tamamlayana kadar 

10 devir hareket eder. 

2.Ekran  krank çıkışının wasgate hareketini 

göstermek için hareketli gösterge ibresini gösterir. 

3.Biz bütün testin tamamlanmasını tavsiye etsek 

de,evet butonuna basarak tarama testinin 

durdurabilirsiniz. 

Onaylamak için evet ya da hayır tuşunun 

altındaki beyaz düğmeye basınız. 





Devam etmek için evet tuşunun 

altındaki beyaz butona basınız. 

Bağlantı yeniden bağlanır. Tutma klipsinin güvenli olduğundan 
emin olun. 

Test cihazını kullanırken 

19.Test süreci devam eder 
1.Sürtünme testi 
1.Bu test harekete karşı aktüatörün tepki süresini ölçer. 
2.Bu testin en önemli kısmıdır fakat tamamlanması 
birkaç dakika sürer. 
2. Sürtünme testi tamamlandığında, kanat bağlantısına 
yeniden bağlanmanız istenir. 





Devam etmek için evet tuşunun 
altındaki beyaz düğmeye basın. 

Kanatlar açıkken küçük 
hareketler görülür. 

 
20. Test süreci devam eder: 
1’’.Kanatlar açık’’ testi  171.1 in bütün aşamalarını 
tekrarlar fakat şimdi kanatların işletme mekanizması 
bünyesinde normal bir sürtünmeye izin vermek için , 
daha güçlüdür. 
Bağlı kanat aralığı ile aktüatör belirleme (Kanatların 
kapalı durumundan daha küçük bir aralık beklenir) 
Tarama testi 
Pozisyonel geri bildirim aracının çalışmasını kontrol 
edin 

Süpürme testi 





Başarıyla tamamlandı 

Araç üzerinde kanat bağlantısı kesilemez.Yalnızca 
‘’Vanes On’’ testi mümkündür. ‘’Vanes On’’ testi 
başarısız olduğunda ,Kanatların başarısızlığının 
nenedinin araştırılması için turbonun kaldırılması 
gerekmektedir. 

Araç kapalı iken ‘’Vanes Off ‘’ testi başarısız 
olur.Aktüatörün başarısızlığından dolayı ‘’Vane On’’ testi 
bilinmez.Garanti süresi devam ediyorsa,turbo analiz için 
yeniden geri döndürülmelidir. 
 

Test cihazını kullanırken 

21. Test sonuçları : 
1.Test sonuçlarının bazı tipik örnekleri 
gösterilir. 
2.Test adımı ve  hata kodu cihazın ya da 
aktüatörün hata kodları değildir,fakat  
HandyCan 3 test süreci içinde nerede 
hata oluştuğunu gösterir. 





21. Test sonuçları: 
 
3. Aktüatör hatası ya da kanat arızası durumunda, birimi yeniden 
bağlamak için ekran sizi yönlendirir ve sonuçları doğrulamak için 
teste yeniden başlamanızı sağlar.Bu isteğe bağlıdır. 
1.Kısıtlı kanat hareketleri bazı durumlarda tarama testi süresince 
kanatları serbest bırakabilir. 





21. Test sonuçları: 
4. Garanti süresince aktüatör testinin başarısız olması durumunda,test sonuçlarından verileri 
kaydedin ve  Hata Raporu ekranından  Garanti talep edin. 





Test cihazındaki yazılımı güncelleme 

•HandyCan 3 ile birlikte gelen CD ROM’dan ‘’Flash Utility’’ yi çalıştırın ve bilgisayarınızda 
masaüstüne kaydedin ( ya da başka bir uygun dosyaya kaydedebilirsiniz) 

HandyCan 3 yazılımının son sürümünün masaüstünüze kaydettiğinizden emin olun.(Ya da herhangi 
uygun biryere.) 
 





Test cihazındaki yazılımı güncelleme 

3.HandyCan 3 ‘ün alt panel kapağını açın 

4. Alt panelde bir bağlantı soketi ve bir de sigorta kutusu bulunmaktadır. 
1. Ana sigorta 

2.Bilgisayar ile bağlantı için seri port 





5.Seri kabloyu HandyCan 3 ün alt panelindeki seri porta bağlayın. 
6.HandyCan 3 ü açın 

7.Kabloyu bilgisayarınıza bağlayın. 
1.Eğer bilgisayarınızın seri portu varsa,seri kablo kullanın 

2.Eğer bilgisayarınız USB portu varsa  seri/usb dönüştürücü kablo kullanın.Dönüştürücünün mavi 
kısmı bağlı olduğunu onaylamak için yanıp sönecektir. 





8. Yapılan tüm bağlantılardan sonra,fare ile Flash Utility’nin üzerine çift tıklayarak 
programı çalıştırın.Daha sonra aşağıda gösterilen ekranı göreceksiniz. 
9.Yazılım güncelleştirilmesini içeren Honeywell tarafından gönderilen email size ‘’ ana 
uygulama’’ güncelleştirmesi ya da  ‘’ cantrack display’’ güncelleştirmesi olup 
olmadığını belirtir. 
10.Doğru güncelleme butonuna  tek bir fare tıklamasıyla tıklayın. 





11.Şimdi dosyalarınızı bulmak için göz atmanızı ve doğru yazılım güncelleme dosyasını seçmenizi 
sağyalan gözden geçirme ekranı görünecektir. 
12.Bu örnekte vurgulanmış dosya kullanılacaktır 
13.Dosyayı tek bir fare tıklamasıyla seçin ve daha sonra ‘’ aç’’ butonuna tıklayın 





14. Birinci ekran güncellemenin başladığını gösterir. 
15.İkinci ekran görünürse,bu bağlantıda bir hata olduğunu gösterir.Eğer bu olursa,ilk olarak  
başka bir bağlantı portuyla değiştirin (örnekte ‘’com4’’ kullanılmıştır.)ve yeniden’’ güncelle’’ 
butonuna tıklayın. 
16.Üçüncü ekran HandyCan 3 ün yükleme yaptığını doğrular ve ekranın alt kısmında ilerlemeler 
görünmektedir.Güncelleme 1 dakikadan az sürmelidir. 





17. Dördüncü ekran son alt köşedeki  güncellemenin tamamlandı onayını gösterir’’ tamamlandı…. Ok’’ 





18.Son olarak yazılımın doğru bir şekilde yüklendiğini kabul edin. 
19.Karşılama ekranından aşağıdaki ‘?’ butonuna basın daha sonra yine aşağıda bulunan “è”  

butonuna basın. 

20.Alt satır yazılımın en son versiyonunun yüklendiğini doğrular. 
21.Seti kablosunun ya da Usb kablosunun bilgisayarınızla ve HandyCan 3 ile bağlantısını kesin. 
22.Yüklemeniz başarıyla tamamlanmıştır ve şimdi HandyCan 3 ü normal olarak kullanmaya 
devam edebilirsiniz. 





Güvenlik Özelliği-Lisans Anahtarı 
-HandyCan 3 işletiminizi korumak için tasarlanmış bir güvenlik özelliği içerir. 
-Eğer HandyCan 3 çalınmışsa,kaybolmuşsa ya da yetkisiz bir kişi tarafında 
kullanılmaya çalışılınıyorsa, test cihazı br süre sonra çalışmasına son verecektir. 
- Handycan 3 ,3 aya kadar kullanım izni için zamanlayıcı dahil eder ve o tarihten 
sonra yeni lisans için basit bir prosedür takip eder. Bu süreç siz ve yetkili kişi 
için zorluk derecesini en aza indirgemeyi garanti eder,fakat yetkili olmayan bir 
kişi sizin birimlerinizi yeniden lisanlamaya çalışırsa Handycan 3 kilitlenir ve 
kullanımı engellenir. Bu da hırsızlar için Handycan3 ün kullanılamayacağını 
sağlar . 
 -Handy Can 3 ü yeniden lisans etmek için lütfen ilerideki sayfaları takip edin. 





1.Güvenlik özelliği lisansının sona ermesinden 7 gün önce,HandyCan 3 ün ekranında Lisans 
anahtarınızın dolmak üzere olduğunu gösteren bir ön uyarı mesajı görülecektir. 
2.Bu 7 günlük süreçten sonra ya da lisansınızın süresi dolduğunda  HandyCan 3 ekranında sonraki 
mesajı göreceksiniz ve daha sonra  test cihazını kullanmadan önce yeni şifre indirmeniz gerekecek. 





3.HandyCan 3 cihazını açın 

4. .Karşılama ekranından aşağıdaki ‘?’ butonuna basın daha sonra yine aşağıda bulunan “è”  

butonuna basın. 

5.Ekran daha sonra Sürüm ve UID Yİ gösterir. 
6.Aşağıda gösterildiği gibi 4 karakteri not edin; bu örnekte A8CD ‘dir (sıfırları reddedin.) 
7.HandyCan 3 ü kapatın. 





8.Aşağıdaki gibi techsales.garrett@honeywell.com  adresine HandyCan 3 Lisan yenileme konulu bir 
mail gönder. 

UID,Kullanıcı Adı ve Firma Adı içerdiğinden emin olun. 

9.Daha sonra UID nin geçerli kullanıcıdan olup olmadığını kayıtlarımızdan kontrol edeceğiz ve lisans 
anahtarını size mail yoluyla geri göndereceğiz. 

10.Lisans anahtarınızı aldığınızda, ‘hcl’ adlı bir dosya uzantısı vardır.Bu dosyayı masaüstünüze ya da 
bilgisayarınızda uygun olan herhangi bir yere kaydedin. 

11.‘EXACTLY THE ORDER SHOWN.’ Daki sonraki aşamaları izleyin.Burada hata yapmak HandyCan 3 ün 
düzgün çalışmasını engelleyebilir. 
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12.Kablonuzu bilgisayarınıza bağlayın-ama HandyCan 3 e bağlamayın 

1.Eğer bilgisayarınızın seri portu varsa seri kablo kullanın 

2. Eğer bilgisayarınızız USB portu varsa  seri/usb dönüştürücü kablo kullanın.Dönüştürücünün mavi kısmı bağlı 
olduğunu onaylamak için yanıp sönecektir 
13. HandyCan 3 ü açın –fakat henüz bağlantı kurmayın 

14.Bilgisayarınızda ‘’HandyCan 3 Flash Utility’’ programını başlatın. 

Daha sonra bunu göreceksiniz. 

(Eğer Flash Utility programı bilgisayarınızda kayıtlı değilse,HandyCan 3 cihazı ile gelen CD ROM dan 
indirin. Bu konuyla ilgili bilgiyi 27. Sayfada görebilirsiniz.) 





15.Doğru bağlantı portunu seçin.(USB kablosunun ya da seri kablosunun bağlandiğı bölüm )Bu 
örnekte ‘’COM4’’ tür fakat sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. 
16.Şimdi seri kablosunu HandyCan 3 ün alt panelinde bulunan seri porta bağlayın. 
17.Tek fare tıklamasıyla ‘Aktif HandyCan’ i seçin  





18.Şimdi dosyalarınızı bulmak için göz atmanızı ve doğru lisans dosyasını seçmenizi sağlayan gözden geçirme 
ekranı görünecektir.Bu UID numaranızı da içerir. 
19.Bu örnekte vurgulanmış dosya kullanılacaktır 
20.Dosyayı tek bir fare tıklamasıyla seçin ve daha sonra ‘’ aç’’ butonuna tıklayın 

Uyarı: Doğru dosyayı gözden geçiriken,doğru dosyanın seçildiğinden emin olmak için dosyaların tarih ve 
saatine göz atın.Hataları önlemek için bilgisayarınızdan eski lisans dosyalarını silin. 





21. Flash Utility yeni lisansın aktif olduğunu gösterir ve başarıyla tamamlandığını teyit eder. 
22.Seri kablosunun  HandyCan 3 ün alt panelinden ve bilgisayarınızdan bağlantısını kesin. 

HandyCan 3 cihazınız artık başka bir 3 aylık kullanıma hazır durumda 





  

Güvenlik Özelliği,Lisans Anahtarı Güncelleme-Problemler 
 
23.Eğer aktivasyon herhangi bir sebepten dolayı hata verirse hata ekranını göreceksiniz.Örnekte sol tarafta yanlış 
bağlantı portu seçilmiştir. 
24.Örnekte sağ tarafta  yanlış lisans anahtarı seçilmiştir.Eskisini ,zamanı geçmiş lisans anahtarınızı bilgisayarınızdan 
silin. 
 

Hata durumunda ,HandyCAN 3 ü kapatın,tüm kablo bağlantılarının bağlantısını kesin ve  11’den yeniden 
Lisans Anahtarı Güncelleme işlemini başlatın. 





Genel Bilgiler: 
•Eğer aktüatörün tepesindeki bağlayıcı zarar görürse su keçesi 

tahrip olur ve su aktüatörün içine direk olarak sızarak elektronik 

donanıma zarar verir. 

•Motorun çalışması sırasında aktüatörün iç ısısı yükseldiğinde ve 

düştüğünde, kablo donanımı muhafaza borusuna/ konektöre 

ulaşan nem veya bozuk konektöre sızan nem direk olarak 

aktüatörün içine aktarılarak, kesikli çalışmaya yada tamamen 

arızaya sebep olabilir. 

•Motorlarda kullanılmış olan ve bu tarz zararlara maruz kalan 

turboların, üzerindeki elektronların zarar görmesi durumunda, 

HandyCan 3 testini başarısızlığa uğrattığı anlaşılmıştır. Materyal 

ile ya da üretimle ilgili bir hata bulunmadığı durumlarda, 

garanti talebi reddedilir. 

•Hasarlı konektörlü yeni turbocharger (turbo-şarjeder) 

markası, garanti olarak algılanmamalı kalite algısı olarak 

benimsenmelidir. 





2-Uyarılara ilişkin geçerli kullanıcı bilgileri: 
 1-Test süresince girilen verilere dair bir hata yapıldığında kapatma tuşuna basılır ve test 
yeniden başlatılır. 
 Örneğin: Eğer vantilatörlerin bağlanmış olduğunu onayladıysanız ancak vantilatörler 
bağlanmamış durumdaysa: kullanıcı aktüatörün gücünü arttırarak ve kilitleyerek  vitesi maksimum 
ve minimum aşamalarda tutabilir. 
 2-HandyCan 3’e özgü olarak bu problemlerin çözümüyle baş edebilmek üzere stratejiler 
geliştirilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, hala en güvenli yol doğru verileri sisteme tanıtmaktır. 
3-Aktüatör hareketli  ve gürültülü 
Test süresince, aktüatörün (veya vantilatörün) düzgün ve verimli çalışıp çalışmadığını tespit 
edebilmesine olanak sağlamak üzere, verilerin manuel olarak girilmesi imkanı vardır. 
Edinilen tecrübe arttıkça tespit kolaylaşır. 
Değişik vites ve motorlara sahip, 7 farklı aktüatör tipi vardır. Sesleri ve çalışma hızları birbirinden 
farklıdır. 





4-Aktüatör test başarısızlığı durumunda, bu verileri garanti dönüşümünü kapsamak üzere 
kaydedebilirsiniz. 
5-Vantilatör mekanizması başarısızlığı durumunda iki seçenek bulunmaktadır: 
•Vantilatör mekanizmasını tanımlama yapılabilir- bkz. MOD 04P VNT TM Vane Sticking 

•Zarar analizi için Honeywell’e dönüş yapılabilir, ancak unutmayınız ki hala bir NFF 

olabilir. 
6-HandyCan 3 testi süresince anlaşıldı ki, sınırlı pervane hareketli turbolar iyi bir aktüatör ile 
uygun hale getirilebilinir. 
7- HandyCan 3’e özgü olmak üzere, aktüatörün anında durdurulduğu durumlar için tanımlama ve 
düzeltme yapabilecek yapışmayı önleyici stratejiler geliştirilmiştir. 
8-HandyCan 3’e özgü olmak üzere, katlanma sorunlarını saptamak ve düzeltmek üzere katlanmayı 
önleyici stratejiler geliştirilmiştir. Katlanma bir aktüatör hatası değildir. 
 


