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Bu belge kullanıcılar için kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır. Önceden Arkel'in yazılı izni alınmaksızın, bu belge 

içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit 

edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Arkel, bu belgede tanımlanan herhangi 

bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar. 

 

Arkel, bu kılavuzun bilgi içeriğinde olabilecek hatalardan ve yanlış bilgilerden dolayı sorumluluk kabul etmez. 

 



ARCUBE Aktivasyon Kılavuzu                                                 Versiyon : V1.01 

 

 

 

ARCUBE aktivasyonu için aşağıdaki adımları takip edin: 

Not: Ocak 2020 versiyon güncellemesi ile aktivasyon süreci başlatılacaktır.

1. https://www.arkel.com.tr/arcube adresinden 

ARCUBE sayfasını açınız. 

 

 

Şekil 1 ARCUBE web sayfası 

2. Öğeler satırından "Ürün Aktivasyonu" sekmesini 

tıklayınız. İlgili forma ulaşmak için üye girişi 

yapınız. 

 

Şekil 2 ARCUBE ürün aktivasyonu sekmesi 

3. Açılan sayfadaki kutucuklara kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip "Giriş" butonuna tıklayınız. 

 

Şekil 3 Üye giriş sayfası 

 

*Daha önceden üyeliğiniz varsa sisteme giriş 

yapabilirsiniz. Üye olmadıysanız "Yeni Kullanıcı Kaydı" 

bağlantısına tıklayarak üye olabilirsiniz. 

*Daha önce üye olduysanız fakat şifrenizi 

hatırlamıyorsanız "Şifremi Unuttum" bağlantısına 

tıklayarak yeni şifre oluşturabilirsiniz. 

4. Üye girişi yaptığınızda şekil 6’da görülen sayfaya ulaşacaksınız. Sayfadaki kurulum tipi, kurulum yapan firma, 

kurulum tarihi, ülke, şehir ve cihaz seri numarası bilgilerini eksiksiz giriniz, "Tamam" butonuna tıklayınız.  

  

  

 
Şekil 4 Cihaz seri numarası 

https://www.arkel.com.tr/arcube
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Şekil 5 Cihaz bilgi giriş sayfası 

 

*Aktivasyon kodunu alabilmeniz için cihaz seri 

numarasını eksiksiz ve doğru şekilde girmeniz 

gerekmektedir. 

*"Tamam" butonuna tıkladıktan sonra ekranda size 

verilen aktivasyon kodunu not ediniz. Aktivasyonun 

diğer aşamalarında bu kod gerekecektir.

5. Cihazın ana ekranındayken Şekil 6‘daki yazıyı 

görene kadar SOL tuşa basınız. Aktivasyon kodunu 

girmek için ASAGI ve YUKARI tuşlarına aynı anda 

basınız. 

 
 

Şekil 6 Cihazdaki aktivasyon ekranı 

6. CODE kısmına 4.aşamada elde ettiğiniz aktivasyon 

kodunu giriniz ve ENTER tuşuna basınız.  

 

Şekil 7 Cihazdaki aktivasyon kodu  
giriş ekranı 

*Eğer aktivasyon kodunu doğru girerseniz aktivasyon 

işleminiz tamamlanmış olur. 

 

 

Şekil 8 Aktivasyonun başarılı şekilde sonlandığı 
ekran 

*Eğer aktivasyon kodunu yanlış girerseniz 

"AKTIVASYON KODU GECERSIZ" şeklinde uyarı 

verir ve 15 saniye boyunca sistem kendini kitler. 15 

saniye sonunda tekrardan aktivasyon kodunu 

girebilirsiniz. 
 

Şekil 9 Aktivasyon uyarı ekranı 

Not: Cihaz aktivasyonu yapılmazsa revizyon veya geri almada hata vermez. Normal çalışmaya alındığı anda bir saat 

boyunca çalışır. Bir saat sonunda sistem "H62: AKTIVASYON GEREKLI" hatasını verir. Hatadan çıkmak için revizyon 

moduna veya geri alma moduna alınması gerekir. Sistemin bu hatayı vermemesi için aktivasyonun bir kez mutlaka 

yapılması gerekir. 
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Not: Garanti süresi,  ürünün alındığı tarihte değil aktivasyon işleminin uygulandığı tarihte başlatılacaktır. ( Önceden alınmış 

cihazlar için aktivasyon 30.06.2020 tarihine kadar yapılması şartı ile ) 

Not: Önceden alınmış cihazlarda Aktivasyon işlemi yapılmadan eski versiyonda devam edilmesi durumunda garanti süresi, 

fatura tarihine göre baz alınır.  

 


