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Inštalácia

Najprv zapnite

Set axles
Set weight
OBU status

Set axles
Set weight
OBU status
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Ak máte zariadenie pre rovnakú krajinu 
kde sa vybera mýto, vyberte ho a vložte do 
vrecka Vášho pôvodného zariadenia OMV 
Smart Europe.

 Po prvom zapnutí vyžaduje OBU niekoľko 
nastavení, ako napríklad prevádzkový jazyk, 
skutočný počet náprav a hmotnosť. Po 
dokončení skontrolujte Štátna poznávacia 
značka (skr. ŠPZ) zobrazenú na displeji!

English
Francais
Espanol

> 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0== : 5+

AB AB 12D

Umiestnite zariadenie tak, 
ako je to znázornené na 
obrázku!

Odstráňte nálepku na zadnej strane!

Upozorňujeme, že  OBU musí byť neustále pripojená na zdroj elektrickej energie!

alebo

Potlačte OBU na niekoľko 
sekúnd proti oknu.

červená 

čierna 

Biely

+12V/+24V elektrický

Uzemňovací

+12V/+24V elektrický

Stará OBU

Tienená 
taška

DôLEŽITé: texty zobrazené na piktogramoch sú štandardne zobrazené v angličtine.
Texty skutočne zobrazené na prístroji palubnej jednotky (OBU) zodpovedajú nastavenému jazyku.
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Zvoľ jazyk

English
Francais
Espanol

English
Francais
Espanol

Nastaviť nápravy

Upozorňujeme, že sa počítajú aj zdvihnuté nápravy!
Pred začatím cesty nezabudnite vždy zvoliť skutočný a správny počet náprav.

0=0 : 2
0=0-0=0 : 3
0=0-0=0 : 4

0=0 : 2
0=0-0=0 : 3
0=0-0=0 : 4

Prehľad štruktúry ponuky OBU a navigácie jednotky nájdete v kapitole 
„Prevádzka“.

0=0 : 2

0=0 : 3

0=0 : 4

0=0 : 5+

0=0-0=0 : 3

0=0-0=0 : 4

0=0-0=0 : 5+
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Hmotnosť súpravy

Pred začatím cesty nezabudnite vždy zvoliť správnu hmotnosť!

+ T=

Skontrolujte registráciu

>3.5..<7.5t
7.5..<12t
12t√

>3.5..<7.5t
7.5..<12t
12t√

F.2 (ťažné vozidlo ) ≤ Váha ≤ F.3 (vozidlo)

F.2 (ťažné vozidlo) F.2 (príves) Váha

> 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0== : 5+

AB AB 12D
Po dokončení vyššie uvedených nastavení sa zobrazí Hlavná ponuka. OBU sa nesmie 
používať vo vozidle, ktorého registrácia sa líši od registrácie zobrazenej na obrazovke. Uis-
tite sa, že sa registrácia zobrazená v hlavnej ponuke zhoduje s registráciou vozidla. Pokiaľ 
nie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb a pripravte si sériové číslo prístroja (nájdete 
ho v podponuke OBU-Status – Serial #).

Siete

A   GO Maut
H   HU-GO

OMV

Upozorňujeme, že viditeľné sú iba tie siete, ktoré boli aktivované pre váš prístroj!
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Prevádzka

Ovládacie prvky

PREHĽAD PONUKY

Stavy LED Význam stavov LED

LEDs

• LED dióda technického stavu môže byť buď zelená, blikajúca zelená, alebo 
červená.

• LED dióda správy je buď biela, alebo „VYPNUTÁ“.

• LED dióda Zmluvný stav môže byť zelená alebo červená.

• Zelená farba označuje normálny prevádzkový režim.

• Blikajúca zelená farba označuje varovanie. Zobrazí sa správa ako informácia o 
tom, v čom môže byť problém. Prečítajte si kapitolu „Chybové kódy“.

• červená farba označuje chybu. Zobrazí sa správa ako informácia o tom, v čom 
môže byť problém, alebo o kontaktných informáciách podpory.

GNSS privacy

Set axles Set weight OBU status Helpdesk # Latest msg Trip start/stop User config Networks

Battery SW version Activated on LPN Serial # Language Backlight

English
Francais
Espanol

English
Francais
Espanol

Šípka hore / dole

LED technického stavu 

VYPNUTÁ

Zruš alebo naspäť 

LED Správa 

zelená

Vyber

LED Zmluvný stav

zelená bliká 

červená

biely
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> 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0=0 : 5+ > 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0=0 : 5+

Indikácie

Výstraha
Upozornenie, prosím skontrolujte 
ponuku „latest msg“ pre správy a 
chybové kódy!

OK

> 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0=0 : 5+ > 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0=0 : 5+

BIELA LED dióda „Správa“ -> správa o zóne alebo službe, prečítajte si ponuku „najnovšia správa“
ČERVENÁ LED dióda „Zmluvný stav a technický stav“ -> Ak jedna z týchto LED svieti načerveno, ZASTAVTE jazdu a zavolajte miestneho poskytovateľa 
služieb, aby chybu prešetril

STOP

Zmluvná CHYBA Technická CHYBA

avolajte prosím 
vášho  poskytovateľa 
služieb

> 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0=0 : 5+

> 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0=0 : 5+

Výstraha:
Uupozornenie, PROSÍM KONTROLA PONUKY „latest msg“
pre správy a chybové kódy !

ABAB12

CO2 : 0 
Euro : 6 0=0  : 5+

> 32t  > 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0=0 : 5+

 > 32t

ABAB12

CO2 : 0
Euro : 6 0=0 : 5+
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Ktorý jazdný pruh 
použiť vo Francúzsku?

Ktorý jazdný pruh 
použiť v Španielsku?

Francúzsko a Španielsko

- Pri vjazde do spoplatneného úseku používajte 
jazdné pruhy označené       alebo značkou „Bez 
obmedzenia výšky”.

- Pri výjazde z mýtneho úseku použite jazdné 
pruhy označené       alebo             .

- Poznámka:      pruhy sú vyhradené pre 
nákladné vozidlá triedy 4.

- Mýtne pruhy bez nutnosti zastavenia pre 
osobné automobily aj ťažké nákladné vozidlá 
sú označené značkou             .    

V prípade poruchy komunikácie mýtna závora vyberte OBU z držiakov a využite možnosť manuálneho 
skenovania na zadnej strane zariadenia.

Podľa dopravných podmienok a miesta výberu 
mýta :

- Postupujte podľa týchto zobrazený značiek.

- Jazdné pruhy pre špeciálne vozidlá (napríklad 
ľahké vozidlá) sa nemôžu používať. Nastavte 
Upravte rýchlosť vozdila podľa pokynov na 
diaľnici!

- Jazdné pruhy pre ťažké nákladné vozidlá sa 
nachádzajú na pravej strane. 

Vehicle F     NULL003
Expiry Date 31/07/30

Key
250 05549 00007 121 1
PAN
315649 0103743 00003 2
SIN           03 0430823779 1943

04394237710
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Podmienky používania a bezpečnostné pokyny

Normálne použitie:

 - Toto zariadenie je určené na prevádzku v súvislosti s centrálnym systémom tolltickets v rámci 
krajín EÚ a EHP, ktoréprevádzkujú systémy mýta v súlade so smernicami 2004/52 / ES a 
2009/750 / ES.

 - Zariadenie je vhodné na použitie vo vnútri kabíny vodiča cestného vozidla.

 - Zariadenie musí byť inštalované výlučne na vnútornej strane čelného skla v súlade s údajmi v 
tomto návode na inštaláciu a obsluhu.

 - Povolené podmienky okolia sú -25 ° C - + 85 ° C a relatívna vlhkosť vzduchu max. 95%

Zneškodnenie:

 - S prístrojom OBU komunikujte iba keď je vozidlo zastavené. Tlačidlá nie sú funkčné pri rýchlosti 
10 km/h a viac.

 - Nemanipulujte so prístrojom  a nepokúšajte sa ho otvoriť.

 - Neponárajte prístroj do tekutín a chráňte ho pred dažďom a striekajúcou vodou.

 - Nepoužívajte prístroj, ak je viditeľne poškodený alebo chybný.

 - Nepoužívajte prístroj, ak doňho vnikli nejaké kvapaliny alebo ak z neho vytekajú kvapaliny.

 - V prípade použitia pevného spojenia s napájacím zdrojom vozidla musia inštaláciu vykonať 
technicky spôsobilé osoby, napr. v servise.

 - Prístroj inštalojte výlučne na vnútornú stranu čelného skla a nikdy nie na vonkajšejstrane vozidla.

 - Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.

Disposal:

 - Po použití tento prístroj  neodhadzujte do domového odpadu. Pošlite ho naspäť to tolltickets.
tolltickets GmbH - Kaiserstrasse 28, 83022 Rosenheim, Germany

Vyhlásenie o zhode:

 - Zariadenie je v súlade s príslušnými a platnými normami a právnymi predpismi. Aktuálne vyhlásenie 
o zhode nájdete na stránke: www.tolltickets.com/downloads
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Kód chyby

Kód chyby Typ chyby Akcia Jazda možná 
(áno / nie)

10000
10009
10010
10011
10022
11000
12001
13001
20034
20035

Technická chyba OBU (palubná jednotka) nie je možné použiť 
na platbu mýta v tomto štáte.
Prosím, použite na zaplatenie mýta iné 
prostriedky!Požiadajte vášho servisného 
partnera o výmenu OBU.

Nie

1002 Zariadenie bolo 
manipulované

OBU nie je možné použiť na platbu mýta v 
tomto štáte. Prosím, použite na za platenie 
mýta  iné prostriedky!Požiadajte vášho 
servisného partnera o výmenu OBU.

Nie

1031 Chyba mýtnej domény OBU nie je možné použiť na platenie mýta v 
tomto štáte pre TÚTO TOLL DOMÉNU!
(Možný dôvod chýbajúceho predplatného pre 
túto konkrétnu mýtnu doménu alebo zlyhanie 
konfigurácie). Prosím, použite iné prostriedky 
na zaplatenie mýta! Obráťte sa na  vášho 
servisného partnera so žiadosťou o radu.

Nie

10003 Batéria DSRC je takmer 
vybitá

V tomto štáte je možné OBU naďalej používať 
na platby mýta. Je však potrebné vymeniť 
OBU. Požiadajte svojho servisného partnera o 
výmenu OBU

Áno

10006 Hlavná batéria je vybitá Keď je batéria prázdna, OBU nemožete použiť 
na platbu mýta.
Pred začatím cesty zapojťe do OBU do 
nabíjačky a potom opätovne OBU zapnite.
Majte OBU neustále zapojenú do nabíjačky!
Keď je batéria nabitá a už sa nevyskytuje 
chyba, môžete  OBU znova použiť.

Áno, 
po opätovnom 
zapnutí

10018 Pripojenie k 
centrálnemu systému 
zlyhalo

‚Prejdite na miesto s pokrytím GSM a počkajte 
po dobu 30 minút. S OBU nezabudnite 
pravidelne pohybovať, aby neupadla do režimu 
spánku. OBU môžete opäť použiť až keď 
výstražné znamenie zmizne. Ak NIE, obráťte 
sa na vášho servisného partnera so žiadosťou 
o radu.

Iba vtedy, ak 
neukazuje žiadnu 
chybu

10020 Bol prekročený rozsah 
prevádzkovej teploty

‚Odstráňte dočasne OBU z predného skla na 
ochranu pred slnečným žiarením!
OBU môžete použiť vtedy, ak ukazovateľ 
chybného stavu zmizne; ak NIE, OBU 
nemožete použiť na platbu mýta a musíte 
v tomto prípade  použiť na platbu mýta iný 
spôsob platby!

Iba vtedy, ak 
neukazuje žiadnu 
chybu
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Kód chyby Typ chyby Akcia Jazda možná 
(áno / nie)

10021 Pripojenie k 
centrálnemu systému 
zlyhalo - trvalé

‚Prejdite na miesto s pokrytím GSM a počkajte 
po dobu 30 minút.
S OBU nezabudnite pravidelne pohybovať, aby 
neupadla do režimu spánku. OBU môžete opäť 
použiť až keď výstražné znamenie zmizne.
Ak NIE, obráťte sa na vášho servisného 
partnera so žiadosťou o radu.

Iba vtedy, ak 
neukazuje žiadnu 
chybu

11003 GPS signál
 nie je nepretržitý

‚Prejdite na miesto s pokrytím GSM a počkajte 
po dobu 15 minút.
S OBU nezabudnite pravidelne pohybovať, aby 
neupadla do režimu spánku. OBU môžete opäť 
použiť až keď výstražné znamenie zmizne.
Ak NIE, obráťte sa na vášho servisného 
partnera so žiadosťou o radu.

Iba vtedy, ak 
neukazuje žiadnu 
chybu

11004 GPS signál
 nie je nepretržitý

‚Prejdite na miesto s pokrytím GSM a počkajte 
po dobu 15 minút.
S OBU nezabudnite pravidelne pohybovať, aby 
neupadla do režimu spánku. OBU môžete opäť 
použiť až keď výstražné znamenie zmizne.
Ak NIE, obráťte sa na vášho servisného 
partnera so žiadosťou o radu.

Iba vtedy, ak 
neukazuje žiadnu 
chybu

12003 GSM žiadna 
komunikácia so sieťou

‚Prejdite na miesto s pokrytím GSM a počkajte 
po dobu 15 minút.
S OBU nezabudnite pravidelne pohybovať, aby 
neupadla do režimu spánku. OBU môžete opäť 
použiť až keď výstražné znamenie zmizne.
Ak NIE, obráťte sa na vášho servisného 
partnera so žiadosťou o radu.

Iba vtedy, ak 
neukazuje žiadnu 
chybu

12004 GSM žiadna 
komunikácia  so sieťou 
- trvalé

‚Prejdite na miesto s pokrytím GSM a počkajte 
po dobu 15 minút.
S OBU nezabudnite pravidelne pohybovať, aby 
neupadla do režimu spánku. OBU môžete opäť 
použiť až keď výstražné znamenie zmizne.
Ak NIE, obráťte sa na vášho servisného 
partnera so žiadosťou o radu.

Iba vtedy, ak 
neukazuje žiadnu 
chybu

20026 Spustená Indikácia 
slabej batérie

Keď je batéria prázdna, OBU nie je možné 
použiť na platbu mýta. Pred začatím cesty 
zapojťe do OBU do nabíjačky a potom opätovne 
OBU zapnite. Keď je batéria nabitá a nezobrazí 
sa už žiadna chyba, môžete palubnú jednotku 
znova použiť.

Iba vtedy, ak 
neukazuje žiadnu 
chybu

20037 Zakázaná OBU ‚OBU nemožete použiť na platbu mýta v tomto 
štáte. Prosím, použite na zaplatenie mýta iné 
prostriedky! Obráťte sa na vášho servisného 
partnera so žiadosťou o radu.

Nie


