Montaj
ÖNEMLİ: Piktogramlarda gösterilen metinler standart olarak İngilizce olarak gösterilir. OBU‘da
gösterilen metinler, ayarlanan dile karşılık gelir.
Arka taraftaki etiketi çıkarın!
Cihazı resimde gösterildiği
gibi yerleştirin!

Cihazı cama birkaç saniye
bastırın

Lütfen dikkat: cihaz her zaman elektrik fişine takılı tutulmalıdır!
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Eski cihaz
Eğer aynı ülke için bir başka cihazınız
varsa, lütfen cihazı çıkarın ve OMV Smart
Europe cihazınızın çantasına koyun.

Cihazı ilk çalıştırdıktdan sonra, çalıştırma dili,
gerçek aks sayısı ve ağırlık gibi birkaç ayar
yapmaniz gereklidir. Bunu tamamladıktan
sonra lütfen ekranda gösterilen plaka
numarasını kontrol edin!
D

Set axles
Set weight
OBU status

Set axles
Set weight
OBU status
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AB AB 12

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0== : 5+

OBU (cihaz) menü yapısı ve ünitenin navigasyonu hakkında genel bir bakış için
lütfen „Çalıştırma“ bölümüne bakın.

Dil Seçin

English
Francais
Espanol

English
Francais
Espanol

Aksları ayarla
Lütfen kaldırılmış aksların da geçerli olduğunu unutmayın!
Lütfen yolculuğunuz başlamadan önce her zaman aksları gerçek ve doğru sayıda
seçtiğinizden emin olun.

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

0=0 : 2

0=0 : 3

0=0-0=0 : 3

0=0 : 4

0=0-0=0 : 4

0=0 : 5+

0=0-0=0 : 5+
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Ağırlığı ayarlayın
Lütfen seyahatiniz başlamadan önce her zaman doğru ağırlığı seçtiğinizden emin olun!

>3.5..<7.5t
7.5..<12t
12t√

>3.5..<7.5t
7.5..<12t
12t√

F.2 (Traktör) ≤ Ağırlık ≤ F.3 (Araç)

+
F.2 (Traktör)

=
F.2 (trayler/römork)

T
Ağırlık

Kaydı Kontrol Et
D

Yukarıdaki ayarları tamamladıktan sonra Ana Menü görüntülenir. Araç Üstü Ünite (cihaz),

AB AB 12

kaydı ekranda gösterilenden farklı olan bir araçta kullanılamaz. Ana Menüde görüntülenen
kaydın aracınkiyle eşleştiğinden emin olun. Değilse, servis sağlayıcınızla iletişime geçin ve
ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0== : 5+

ünitenin seri numarasını hazır bulundurun (OBU-Durumu - Seri # alt menüsünde bulunabilir).

Ağlar
Lütfen yalnızca cihazınız için etkinleştirilen ağların göründüğünü unutmayın!

OMV
A GO Maut
H HU-GO
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işlem/ çalıştırma
kontroller

Yukarı / Aşağı Kaydırma

English
Francais
Espanol

İptal veya Geri
Seçim

LED‘ler (ışıklar)

teknik Durum LED‘i

English
Francais
Espanol

Mesaj LED‘i
Sözleşme Durum LED‘i

LED (ışık) durumları

LED durumlarının anlamı
• Teknik durum LED‘i yeşil, yanıp sönen yeşil veya kırmızı olabilir.

Kapalı

• Mesaj LED‘i beyaz veya „KAPALI“

Yeşil

• Sözleşme Durumu LED‘i yeşil veya kırmızı olabilir.

Yeşil yanıp sönüyor

• Yeşil renk, normal bir çalışma modunu gösterir.

Kırmızı

• Yanıp sönen yeşil renk bir uyarı olduğunu gösterir. Sorunun ne olabileceğinin bir
göstergesi olarak bir mesaj görüntülenir. Lütfen „Hata Kodları“ bölümüne bakın.

Beyaz

• Kırmızı renk bir hata olduğunu gösterir. Sorunun ne olabileceğinin ve / veya destek
iletişim bilgilerinin göstergesi olarak bir mesaj görüntülenir.

MENÜYE GENEL BAKIŞ
Set axles

Set weight

OBU status

Helpdesk #

Latest msg

Battery

SW version

Activated on
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Trip start/stop

LPN

Serial #

User config

Networks

Language

Backlight

GNSS privacy

Belirteçler
BEYAZ „Mesaj“ LED‘i -> bölge veya servis mesajı, okumak için lütfen „son mesaj“ menüsünü kontrol edin
KIRMIZI LED „Sözleşme ve teknik“ -> Bu LED‘lerden biri kırmızıya dönerse, lütfen sürüşü DURDURUN ve hatayı araştırmak için yerel servis sağlayıcınızı
arayın

OK

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

Uyarı
Mesajlar ve hata kodları için bir
bildirim var, LÜTFEN KONTROL
MENÜSÜ „son mesaj“ı kontoll
edin!
ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

STOP
ABAB12

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

CO2 : 0
Euro : 6

Lütfen servis
sağlayıcınızı arayın

> 32t
0=0 : 5+

Teknik hata

Sözleşmeye Bağlı HATA

Uyarı:
Bir bildirim var, LÜTFEN KONTROL MENÜSÜ „son mesaj“ı mesajlar
ve hata kodları için kontoll edin!

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

ABAB12

ABAB12
> 32t
0=0 : 5+

CO2 : 0
Euro : 6

CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+
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> 32t
0=0 : 5+

Fransa‘da hangi
şerit kullanılmalı?

İspanya‘da hangi
şerit kullanılmalı?

Trafik koşullarına ve ücretli geçiş plazasına
bağlı olarak:

Trafik koşullarına ve ücretli geçiş plazasına
bağlı olarak:

- Ücretli geçiş bölümüne girerken,
ile
belirlenen şeritleri kullanın veya yükseklik
kısıtlaması olmayan şeritleri.

- Lütfen burada gösterilen işaretleri takip edin.

- Ücretli geçiş bölümünden ayrılırken,
şeritlerini kullanın.

veya

- Not:
şeritler 4. sınıf ağır vasıtalar için
ayrılmıştır.

- Özel araçlar (örneğin hafif araçlar) için şeritler
elbette kullanılmayabilir. Lütfen hızınızı
otoyoldaki talimatlara göre ayarlayın!
- Ağır yük araçları (HGV) şeritleri sağ tarafta
bulunabilir.

- Hem otomobiller hem de ağır vasıtalar için
kesintisiz geçiş yolları
ile tanımlanır

Fransa & İspanya
Bariyerin iletişim arızası durumunda, OBU‘nuzu braketlerden çıkarın ve cihazın arkasındaki manuel
tarama imkanını kullanın.

Vehicle
Expiry Date

F NULL003
31/07/30

Key
250 05549 00007 121 1
PAN
315649 0103743 00003 2
SIN
03 0430823779 1943
04394237710
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Kullanım koşulları ve güvenlik talimatları
Normal kullanım:
- Bu cihaz, 2004/52 / EC ve 2009/750 / EC Direktiflerine uygun olarak geçiş ücreti sistemlerini
çalıştıran AB ve AEA ülkeleri içindeki geçiş ücreti arka plan sistemi ile bağlantılı olarak
çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihaz, bir karayolu taşıtının sürücü kabini içinde kullanılmaya uygundur.
- Bu kurulum ve çalıştırma talimatındaki spesifikasyonlara uygun olarak, Kurulum yalnızca ön
camın iç kısmına yapılmalıdır.
- İzin verilen ortam koşulları -25 ° C - + 85 ° C dir ve maksimum bağıl nem % 95 dir.
Güvenlik talimatları:
- Ünite ile yalnızca araç dururken etkileşim kurun. Düğmeler, 10 km/s ve üzerindeki hızlarda
çalışmaz.
- Cihazı manipüle etmeyin ve açmaya çalışmayın.
- Cihazı sıvılara batırmayın ve yağmurdan ve sıçrayan sudan koruyun.
- Gözle görülür şekilde hasar görmüş veya kusurlu ise cihazı kullanmayın.
- Cihaza herhangi bir sıvı girmişse veya dışarı sıvı sızıyorsa cihazı kullanmayın.
- Aracın güç kaynağına sabit bir bağlantının kullanılması durumunda, kurulum teknik olarak
uygun kişiler tarafından yapılmalıdır, örn. bir atölyede.
- Cihazı sadece ön camın içine monte edin ve asla aracın dışına monte etmeyin.
- Cihazı çocuklardan uzak tutun.
Bertaraf::
- Lütfen bu ürünü kullandıktan sonra evsel atıklarla birlikte atmayın. Tolltickets’e iade edin.
tolltickets GmbH - Kaiserstrasse 28, 83022 Rosenheim, Almanya
Uygunluk beyanı:
- Cihaz, ilgili ve geçerli standartlara ve yasal düzenlemelere uygundur. Güncel bir Uygunluk Beyanı
şu adresten bulunabilir ve edinilebilir: www.tolltickets.com/downloads

7/9

Hata Kodları
Hata Kodu

Hata türü

Eylem/ Yapılması gereken

Sürme/
Kullanma izni?

10000
10009
10010
10011
10022
11000
12001
13001
20034
20035

Teknik hata

OBU (cihaz) bu durumda geçiş ücreti ödemek
için kullanılamaz.
Geçiş ücreti ödemek için lütfen başka yöntemler
kullanın!
OBU (cihaz) değişimi için lütfen servis ortağınızı
arayın.

Hayır

1002

Cihaz manipüle edildi

OBU (cihaz) bu durumda geçiş ücreti ödemek
için kullanılamaz.
Geçiş ücreti ödemek için lütfen başka yöntemler
kullanın!
OBU (cihaz) değişimi için lütfen servis ortağınızı
arayın.

Hayır

1031

Ücretli Alan hatası

OBU, bu durumda BU ÜCRET ALANI için geçiş
ücreti ödemek için kullanılamaz!
(Muhtemel neden bu ücretli alan adı için eksik
abonelik veya yapılandırmada bir hata var).
Geçiş ücreti ödemek için lütfen başka yöntemler
kullanın!
Lütfen tavsiye için servis ortağınızı arayın.

Hayır

10003

DSRC pil seviyesi düşük

OBU, bu durumda geçiş ücreti ödemeleri için
hala kullanılabilir. Ancak, OBU‘nun değiştirilmesi
gerekiyor.
Lütfen değişim için servis ortağınızı arayın.

Evet

10006

Ana pil boş

OBU (cihaz), akü boşken geçiş ücreti ödemek
için kullanılamaz. Seyahatinize başlamadan
önce şarj cihazını takın ve OBU‘yu yeniden
başlatın.
Lütfen OBU‘nuzu HER ZAMAN elektrikte tutun!
Pil yüklendiğinde ve artık hata olmadığında,
OBU‘yu tekrar kullanabilirsiniz.

Evet,
yeniden
başlattıktan
sonra

10018

Merkezi sistem
bağlantısı başarısız oldu

Lütfen GSM kapsama alanı olan bir yere gidin
ve 30 dakika kadar bekleyin. Uyku modundan
kaçınmak için her zaman OBU‘yu hareket
ettirdiğinizden emin olun. Uyarının kaybolması
durumunda OBU‘yu kullanabilirsiniz, DEĞİLSE,
lütfen tavsiye için servis ortağınızı arayın.

Evet,
yeniden
başlattıktan
sonra

10020

Operasyonel sıcaklık
aralığı aşıldı

Lütfen OBU‘yu güneşten korumak için geçici
olarak ön camdan çıkarın!
Hata durumunun kaybolması durumunda
OBU‘yu kullanabilirsiniz; Eğer DEĞİLSE, OBU
geçiş ücreti ödemek için kullanılamaz, geçiş
ücreti için farklı bir ödeme yöntemi kullanmanız
gerekir!

Evet,
yeniden
başlattıktan
sonra
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Hata Kodu

Hata türü

Eylem/ Yapılması gereken

Sürme/
Kullanma izni?

10021

Merkezi Sistem
bağlantısı başarısız kalıcı

Lütfen GSM kapsama alanı olan bir yere gidin
ve 30 dakika kadar bekleyin. Uyku modundan
kaçınmak için her zaman OBU‘yu hareket
ettirdiğinizden emin olun. Uyarının kaybolması
durumunda OBU‘yu kullanabilirsiniz, DEĞİLSE,
lütfen tavsiye için servis ortağınızı arayın.

Evet,
yeniden
başlattıktan
sonra

11003

GPS sinyali sabit değil

Lütfen GPS kapsama alanı olan bir konuma
gidin ve 15 dakika kadar bekleyin. Uyku
modundan kaçınmak için her zaman OBU‘yu
hareket ettirdiğinizden emin olun. Uyarının
kaybolması durumunda OBU‘yu kullanabilirsiniz,
DEĞİLSE, lütfen tavsiye için servis ortağınızı
arayın.

Evet,
yeniden
başlattıktan
sonra

11004

GPS sinyali sabit değil

Lütfen GPS kapsama alanı olan bir konuma
gidin ve 30 dakika kadar bekleyin. Uyku
modundan kaçınmak için her zaman OBU‘yu
hareket ettirdiğinizden emin olun. Uyarının
kaybolması durumunda OBU‘yu kullanabilirsiniz,
DEĞİLSE, lütfen tavsiye için servis ortağınızı
arayın.

Evet,
yeniden
başlattıktan
sonra

12003

GSM ağ ile iletişim yok

Lütfen GPS kapsama alanı olan bir konuma
gidin ve 15 dakika kadar bekleyin. Uyku
modundan kaçınmak için her zaman OBU‘yu
hareket ettirdiğinizden emin olun. Uyarının
kaybolması durumunda OBU‘yu kullanabilirsiniz,
DEĞİLSE, lütfen tavsiye için servis ortağınızı
arayın.

Evet,
yeniden
başlattıktan
sonra

12004

GSM ağ ile iletişim yok
- kalıcı

Lütfen GPS kapsama alanı olan bir konuma
gidin ve 30 dakika kadar bekleyin. Uyku
modundan kaçınmak için her zaman OBU‘yu
hareket ettirdiğinizden emin olun. Uyarının
kaybolması durumunda OBU‘yu kullanabilirsiniz,
DEĞİLSE, lütfen tavsiye için servis ortağınızı
arayın.

Evet,
yeniden
başlattıktan
sonra

20026

Pil zayıf göstergesi
yükseldi

OBU, akü boşken geçiş ücreti ödemek için
kullanılamaz. Seyahatinize başlamadan önce
şarj cihazını takın ve OBU‘yu yeniden başlatın.
Lütfen OBU‘nuzu HER ZAMAN elektrikte tutun!
Pil yüklendiğinde (Sarjı dolduktan sonra) ve daha
fazla hata gösterilmediğinde, OBU‘yu tekrar
kullanabilirsiniz.

Evet,
yeniden
başlattıktan
sonra

20037

Yasaklı OBU (cihaz)

OBU (cihaz) bu durumda geçiş ücreti ödemek
için kullanılamaz.
Geçiş ücreti ödemek için lütfen başka yöntemler
kullanın!
Lütfen tavsiye için servis ortağınızı arayın.

Hayır
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