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ÜZEMBE HELYEZÉS
Tisztítsa meg a gépjármű műszerfalának felső vízszintes részét, majd ragassza fel a tépőzáras
rögzítőket a műszerfal vízszintes részére a szélvédő alá.
Rögzítse az OBU készüléket a tépőzárakra úgy, hogy a LED-ek felfele nézzenek, és a készüléknek tiszta
rálátása legyen az égboltra.
A készüléket NE a szélvédőre rögzítse! Kizárólag a fentiekben leírt mód az elfogadott, hogy a
jelvétel megfelelő legyen. Csatlakoztassa a készüléket a csomagban található töltővel a gépjármű
szivargyújtó csatlakozójához.
A töltést a KÉK LED folyamatos világítása jelzi.
Ezt követően a készülék automatikusan bekapcsol. Működés közben ajánlott a készüléket a töltőn
hagyni. Egyes gépjárműveknél a szivargyújtó nem tölt a gyújtás bekapcsolásáig, ebben az esetben
indítsa be a gépjárművet.

ESZKÖZ HASZNÁLATA
Magyarországi útdíjfizetés esetén
Mielőtt megkezdi útját a magyar fizető útvonalon, regisztráljon a http://www.hu-go.hu internetes oldalon és töltse
fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs kártyán található 12 jegyű kód segítségével az
internetes útmutató szerint regisztrálja az OBU készüléket, cégét és járművének adatait
Ez a regisztráció biztosítja, hogy az OBU által küldött útvonal adatok alapján kerül elszámolásra járművének
úthasználata, így teljesíti útvonal bevallási kötelezettségét.
A készülék a Magyarország területén igénybe vett fizető útvonalak önbevallását könnyíti meg.
Az önbevallás elmulasztása, akadályozása vagy manipulálása hatósági büntetést von maga után, ezért a
gépjárművezető felelőssége, hogy szabályosan üzemeltesse a készüléket! A készülék vételára 24 hónapra érvényes
adatforgalmi díjat is tartalmaz.
24 hónap elteltével lépjen kapcsolatba az Auto Securit Zrt.-vel és töltse fel adatforgalmi egyenlegét!

Lengyelországi útdíjfizetés esetén
1. Eszköz aktiválása
Kérjük aktiválja eszközét a https://etollpl.skyguard.hu/ vagy a https://skyguard.hu/lengyel-utdij címen.
Az aktiválást az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs kártyán található 12 jegyű kód segítségével tudja
megtenni.
2. Útdíj regisztráció
Az aktiválást követően, mielőtt megkezdi útját a lengyel fizető útvonalon, regisztráljon a https://etoll.gov.pl/
internetes oldalon és töltse fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs kártyán található 12 jegyű
kód segítségével az internetes útmutató szerint regisztrálja az OBU készüléket, cégét és járművének adatait.
Ez a regisztráció biztosítja, hogy az OBU által küldött útvonal adatok alapján kerül elszámolásra járművének
úthasználata, így teljesíti útvonal bevallási kötelezettségét.
A készülék Lengyelország területén igénybe vett fizető útvonalak önbevallását könnyíti meg. Az önbevallás
elmulasztása, akadályozása vagy manipulálása hatósági büntetést von maga után, ezért a gépjárművezető
felelőssége, hogy szabályosan üzemeltesse a készüléket!

BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS
A bekapcsolás automatikusan megtörténik, amint a készüléket a szivargyújtóhoz csatlakoztatja.
Egyéb esetben, ha a készülék nem csatlakozik a gépjármű szivargyújtójához a Power gomb hosszú megnyomásával
tudja be-illetve kikapcsolni a készüléket, melyet egy rövid sípolás és egyidejű rezgés jelez.
Figyelem! Tápellátás alatt a készüléket nem tudja kikapcsolni.

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA VISSZAJELZÉSE
Magyarországi útdíjfizetés esetén
A Telefon gomb egyszeri megnyomása után a készülék csipogásának száma (2,3 vagy 4 csipogás) jelzi a
kiválasztott gépjármű-kategóriát.
Amennyiben jármű szerelvényének tengelyszáma az utolsó beállítás óta megváltozott, kérem módosítsa a beállítást,
hogy a megfelelő útdíj kerüljön elszámolásra!

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA BEÁLLÍTÁSA
Magyarországi útdíjfizetés esetén
A járműkategória (tengelyszám) váltásához az SOS gomb folyamatos nyomása mellett a Telefon gomb többszöri
megnyomásával kiválasztjuk a megfelelő tengelyszámot (2-3-4-2-3-4... stb).
Az SOS gomb felengedésével elindul a kategóriaváltási folyamat.
A készülék folyamatos csipogással jelzi, hogy a HU-GO szerverével próbálja felvenni a kapcsolatot.
Ha sikeresen felvette a kapcsolatot és sikerült a tengelyszám váltása, akkor 3 gyors csippanást követően rövid
csipogással visszajelzi a készülék az aktuális tengelyszámot, majd a váltás sikerességéről rövid szöveges üzenet
érkezik a megadott kapcsolat-tartó részére. Kategóriaváltás után kérjük, ellenőrizze le a Telefon gomb segítségével
az aktuális tengelyszámot.
Amennyiben a kategóriaváltás nem sikerült vegye fel a kapcsolatot a 0-24 órás call centerrel és függessze fel az
úthasználatot.

ÚTHASZNÁLAT
Figyelem!
Amíg a ZÖLD LED villog, nem kezdheti meg az úthasználatot! Ha menet közben a ZÖLD LED villog vagy egyáltalán
nem világít, akkor az OBU nem tudja ellenőrizni az úthasználat jogosságát.
Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell
hárítani.
Várja meg, hogy a ZÖLD LED folyamatosan világítson, ekkor megkezdheti az úthasználatot.

HIBAELHÁRÍTÁS
GSM / GPS Kommunikációs kapcsolat
Amennyiben a ZÖLD LED villog (1,2, vagy 3 villanás) ellenőrizze, hogy a készülék nincsen leárnyékolva, illetve
ellenőrizze, hogy a készüléknek tiszta a rálátása az égboltra.

Tápellátás
Ha a KÉK LED folyamatosan világít, az akkumulátor töltődik. Ha a KÉK LED nem világít vagy
szaggatottan villog, a tápellátás nem megfelelő, ellenőrizze, hogy a készülék tápcsatlakozója ép és csatlakozik
a készülékhez. Ellenőrizze a szivargyújtó-töltő csatlakozást.

HANG ÉS FÉNYJELZÉSEK
ZÖLD LED
•
•
•
•
•

3 rövid villanás / sípolás: nincs GSM hálózat és nincs GPS navigáció
2 rövid villanás / sípolás: nincs GSM hálózat
1 rövid villanás / sípolás: nincs GPS navigáció
Folyamatos világítás: a készülék üzemkész (van GPS jel, és GSM hálózat)
Nem világít: a készülék ki van kapcsolva

KÉK LED
•
•
•
•

Nem világít: nincs akkutöltés
Szaggatott villogás: akkumulátor feszültség alacsony, a készülék hamarosan lemerül
Folyamatosan világít: akkumulátor töltődik
A tápellátás megszűnése esetén: 2 másodperces sípolás

Minden hibajelzés esetében bármely gomb megnyomására a készülék abbahagyja a hangjelzést.

Ha menet közben a fenti hibajelzések bármelyike észlelhető, akkor az OBU nem tudja ellenőrizni az
úthasználat jogosságát. Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az
úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani

FIGYELEM!
➢ Ne rongálja meg, ne manipulálja a Köszponti egységet, a
kezelőegységet és kiegészítő eszközeit!
Nem rendeltetésszerű használat nem megfelelő útdíj bevallást
eredményez, mely hatósági büntetést von maga után!
➢ Ne próbálja meg szétszerelni, javítani az OBU készüléket!
Az OBU nem tartalmaz felhasználó által javítható részt!
➢ Ne dobja tűzbe!
➢ Robbanásveszélyes elektronikai hulladék megsemmisítés szabályai
szerint ártalmatlanítsa!
➢ Üzemeltesse a leírás szerint!

Hiba esetén 0-24 órás call center:

Tel.: +36 30 933 34 46
Auto Securit Zrt.

