
Güvenli Kullanım Talimatları 

Üründe arıza veya hasarı önlemek için aşağıdaki kurallara riayet 

edilmelidir. 

• Çalışma sırasında ürün ıslak ve nemli bir ortamda kullanılmama-

lıdır. 

• Ürün, herhangi bir kaynaktan gelen ısıya maruz bırakılmamalı ve 

güvenilir bir çalışma için normal oda sıcaklığında kullanılmalıdır.  

• Baskı devre kartına ve konnektörlere mekanik ve/veya elektriksel 

hasar vermekten kaçınmak için ürün dikkatli bir şekilde kenarla-

rında tutulmalıdır. 

• Ürüne güç verildiğinde, baskı devre kartına temas etmekten 

kaçınılmalıdır.  

• Ürünü elektrostatik yüklenmeye (ESD) karşı uygun koruma 

olmadan kullanmak, üründe kalıcı hasara neden olabilir. 

• ESD hasarını önlemek için kullanım sırasında ortamın ESD 

korumalı kaplamalar ile örtülmesi ve kullanıcının ESD bileklik 

takması şiddetle tavsiye edilir. 

Uyarılar 

Uyarılar ve Güvenli Kullanım Talimatları başlıkları dikkatlice 

okunmalı ve bu kılavuz, gelecekte yaşanması muhtemel sorunlara 

çözüm bulabilmek için özenle saklanmalıdır. 

• Bu ürün, yalnızca Elektriksel Özellikler tablosunda verilen 

değerlere uygun bir güç kaynağına bağlanmalıdır. Ürünle birlikte 

kullanılacak güç kaynağı ilgili yönetmelik ve standartlara uygun 

olmalıdır. 

• Bu ürün; iyi havalandırılan bir ortamda çalıştırılmalı; eğer bir 

kasa içerisinde kullanılıyorsa kasası kapatılmamalıdır. 

• Bu ürün; kullanım sırasında sabit, düz ve iletken olmayan bir 

yüzeye yerleştirilmeli ve iletken maddelere temas ettirilmemelidir. 

• Elektriksel olarak uygun olmayan harici cihazların, pin ve diğer 

konnektörlere bağlanması elektriksel uyumluluğu etkileyebilir 

veya üründe hasara neden olabilir.  

• Kablo veya konnektör içermeyen harici çevre birimler ürüne 

bağlandığında, kullanılan kablo veya konnektörün standartlarla 

belirlenen güvenlik ve performans kriterlerini karşıladığından 

emin olunmalıdır.  

Elektriksel Özellikler ve Uyumluluk 
 

• Bu ürün, 2011/65/EU sayılı RoHS ve 2014/30/EU sayılı EMC 

direktiflerine uygundur.  

• Bu ürün, tüm elektrikli ve elektronik ekipmanlarda olduğu gibi; 

evsel atık olarak değerlendirilmemeli, geri dönüşümü ilgili yasa 

ve standartlar çerçevesinde sağlanmalıdır.  

Parametre Sembol 
Min. 

Değer 

Nom.

Değer 

Maks. 

Değer 
Birim 

Besleme Gerilimi VSUP +3.30 +5.00 +5.50 V 

Çıkış Gerilimi V3V3 +3.15 +3.30  V 

Çıkış Gerilimi V5V  +5.00 +5.15 V 

Li-Po Batarya Gerilimi VBAT +3.30  +4.20 V 

Çalışma Sıcaklığı TOP -20  +60 ⁰C 

Garanti Şartları 

• Ürünün garantisi, fatura tarihi itibari ile 12 aydır. 

• Uyarılar ve Güvenli Kullanım Talimatları başlıkları altındaki 

hususlara riayet edilmediği takdirde, ürünün garantisi geçersiz 

kalır. 
 

 

Üretici Bilgileri: 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı adına RFtek Elektronik Ar-Ge Dan. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiştir. 

 

RFtek Elektronik Ar-Ge Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 

Topçular Mah. İşgören Sok. No:29 Eyüpsultan/İstanbul, TÜRKİYE 

www.rftek.com.tr 

 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı: 

Orta Mahalle Topkapı Caddesi Canayakın Sitesi A Blok No:6 

Bayrampaşa/İstanbul, TÜRKİYE 

www.turkiyeteknolojitakimi.org 
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http://www.rftek.com.tr
http://www.turkiyeteknolojitakimi.org


Arduino IDE ile Programlama 

1. Arduino IDE programı, https://www.arduino.cc/en/software 
adresinden indirilir ve ilgili adımlar takip edilerek kurulur. 

2. Ana ekranda “Dosya (File)” sekmesinden “Tercihler 
(Preferences)” başlığı seçilir. 

3. Açılan pencerede “Ek Devre Kartları Yöneticisi URL’leri 
(Additional Boards Manager URLs) kısmına 4. adımda paylaşı-
lan .json uzantılı dosya ismi yazılır ve “Tamam (OK)” tuşuna 
basılarak pencere kapatılır. 

4. http://www.rftek.com.tr/arduino/package_deneyapkart_index.json 

5. Ana ekrana dönüldüğünde, “Araçlar (Tools)” sekmesinden 
“Kart (Board)” başlığı şeçilerek “Kart Yöneticisi (Boards 
Manager)”ne tıklanır.  

6. Bu pencerede üstteki satıra “Deneyap” yazılarak arama yapılır 
ve “Kur (Install)” tuşuna basılarak yükleme işlemine başlanır. 

7. Yükleme bittikten sonra pencere kapatılarak ana ekrana dönülür 
ve “Araçlar (Tools)” sekmesinden “Kart (Board)” olarak 
“Deneyap Kart” seçilir. 

8. USB kablonun Mikro-B ucu, Deneyap Kart’ın USB portuna;    
USB-A ucu ise bilgisayarın USB girişine bağlanır. 

9.  “Araçlar (Tools)” sekmesinden “Port” başlığındaki ilgili 
bağlantı noktası seçilir ve kodlamaya geçilir. 

 

Genel Bilgiler 

• Deneyap Kart’ın güç bağlantısı nasıl yapılır? 

Bu işlem aşağıda belirtilen 3 farklı şekilde yapılabilir. 

- USB kablo ile bilgisayar ya da adaptörün USB girişi kullanılarak, 

- Tek hücreli Li-Po bataryayı ilgili sokete bağlayarak, 

- Elektriksel Özellikler Tablosu’ndaki şartları sağlayan herhangi 

bir güç kaynağın Deneyap Kart’ın ilgili pinlerine (VBAT ve GND) 

bağlayarak. 

• Deneyap Kamera, Deneyap Kart’a nasıl bağlanır? 

Her iki devrenin arka yüzlerinde yer alan FPC konnektörler ve 

FFC kamera kablosu ile bu işlem gerçekleştirilir. FFC kablonun 

her iki ucunda bulunan ve açıkta olan pinler, her iki kartta da 

devre yüzeyine bakacak şekilde konnektörlere bağlanmalıdır. 

• Harici elemanlar Deneyap Kart’a nasıl bağlanır? 

Deneyap Kart ile birlikte kullanılacak herhangi bir modül, devre 

elemanı vb. ekipman ile ilgili pinler vasıtasıyla bağlantı yapılır. 

• Deneyap Kart ile Li-Po batarya nasıl şarj edilir? 

Tek hücreli Li-Po batarya Deneyap Kart’a bağlı iken, USB girişine 

güç verildiği takdirde şarj işlemi başlamış olur. Şarj süresince 

devre üstündeki SRJ ledi yanar ve şarj tamamlandığında söner. 

Kutu İçeriği 

1. DENEYAP KART 

2. DENEYAP KAMERA (2MP + KIZILÖTESİ FİLTRE) 

3. USB-A — USB MİKRO-B KABLO (50CM) 

4. 24 PİN FFC KAMERA KABLOSU (30CM) 
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İlk Uygulama 

(Yapay Zeka Tabanlı Kapalı 

Çevrim Güvenlik Sistemi) 

1. Deneyap Kart ve Deneyap Kamera kutudan çıkarıldıktan sonra 

FFC kablo aracılıgıyla birbirine bağlanır.  

2. Deneyap Kart uygun bir güç kaynağına bağlanır. 

3. Deneyap Kart enerji aldığında, “DeneyapKart” ismi ile kablosuz 

ağ yayını yapmaya başlar.  

4. Kablosuz ağa bağlanmaya uygun herhangi bir cihaz (mobil, 

tablet, bilgisayar vb.) kullanılarak bu ağa dahil olunur. 

5. Herhangi bir web tarayıcısında adres çubuğuna “192.168.4.1” 

yazılır. 

6. Açılan pencerede “Görüntü Başlat” butonu kullanılarak kamera 

başlatılır. 

7. Yüz tespiti ve yüz tanıma fonksiyonları ile temel yapay zeka 

uygulamaları gözlemlenir.  

8. Detaylar ve daha fazlası için www.deneyapkart.org adresini 

ziyaret ediniz. 
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https://www.arduino.cc/en/software

