OBU EASY
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Versiune: 1.0_2022.04.

Butonul „telefon”
LED VERDE
3 flashuri:
Nu există semnal GSM și GPS

Butonul de pornire

2 flashuri:
Nu există semnal GSM
LED ALBASTRU
Luminează neîntrerupt:
Acumulatorul se încarcă

1 flash:
Nu există semnal GPS

Luminează intermitent:
Avertizare acumulator
descărcat, dispozitivul se
va opri în curând

Luminează neîntrerupt:
Dispozitivul este pregătit pentru
funcționare (există semnal GPS și
GSM)

Nu luminează:
Acumulatorul nu se încarcă

Buton STOP

Nu luminează:
Dispozitivul este oprit

INSTALARE
Curățați partea superioară, orizontală a bordului și lipiți benzile de fixare cu scai pe partea
orizontală a bordului, sub parbriz.
Fixați dispozitivul OBU pe aceste benzi cu scai cu LED-urile în sus și poziționați-l în așa fel încât să aibă
vizibilitate directă către cer.
Nu fixați dispozitivul pe parbriz! Pentru o recepție corespunzătoare, utilizați dispozitivul exclusiv în
modul descris mai sus. Conectați dispozitivul la priza brichetă auto cu acumulatorul inclus în pachet.
Dacă LEDUL ALBASTRU luminează continuu, acumulatorul se încarcă.
După instalare, dispozitivul va porni automat. În timpul funcționării, se recomandă a se lăsa dispozitivul
conectat la încărcare. În anumite autovehicule priza brichetă nu încarcă înaintea pornirii motorului; în
acest caz, porniți motorul.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI
Plata taxei de drum pe teritoriul Ungariei
Înainte să porniți la drum în Ungaria, înregistrați-vă pe pagina de internet http://www.hu-go.hu și încărcați-vă
contul. Utilizând codul din 12 cifre de pe cardul de înregistrare din pachetul OBU, înregistrați dispozitivul, compania
și datele autovehiculului Dvs.
Înregistrarea asigură decontarea utilizării drumurilor pe baza datelor transmise de dispozitivul OBU privind traseul
parcurs, și astfel puteți să vă îndepliniți obligația de declarare a traseului.
Dispozitivul facilitează autodeclararea traseelor cu plată utilizate pe teritoriul Ungariei.
Omiterea, împiedicarea sau manipularea declarației privind drumurile utilizate duce la amenzi, de aceea
conducătorul auto este responsabil pentru utilizarea corectă a dispozitivului. Prețul dispozitivului include și tarifele
serviciilor de date pentru 24 de luni.
După terminarea acestei perioade, luați legătura cu compania Auto Securit și reîncărcați-vă contul!

Plata taxei de drum pe teritoriul Poloniei
1. Activarea dispozitivului
Vă rugăm, activați-vă dispozitivul pe pagina https://etollpl.skyguard.hu/ sau
https://skyguard.hu/lengyel-utdij. Pentru a activa dispozitivul, utilizați codul din 12 cifre de pe cardul de
înregistrare din pachetul OBU.
2. Înregistrarea taxei de drum
După activare, înainte să porniți la drum în Polonia, înregistrați-vă pe pagina de internet https://etoll.gov.pl/ și încărcați-vă
contul. Utilizând codul din 12 cifre de pe cardul de înregistrare din pachetul OBU, înregistrați dispozitivul, compania

și datele autovehiculului Dvs.

Înregistrarea asigură decontarea utilizării drumurilor pe baza datelor transmise de dispozitivul OBU privind traseul
parcurs, și astfel puteți să vă îndepliniți obligația de declarare a traseului.
Dispozitivul facilitează autodeclararea traseelor cu plată utilizate pe teritoriul Poloniei.
Omiterea, împiedicarea sau manipularea declarației privind drumurile utilizate duce la amenzi, de aceea
conducătorul auto este responsabil pentru utilizarea corectă a dispozitivului.

PORNIRE / OPRIRE
Dispozitivul pornește automat după ce este conectat la priza brichetă.
Dacă dispozitivul nu se conectează la priza brichetă a vehiculului, acesta poate fi pornit/oprit prin apăsarea lungă
a butonului de pornire, operație care va fi însoțită de un semnal sonor scurt și vibrații simultane.
Atenție! Dispozitivul nu poate fi oprit în timp ce este conectat la o sursă de alimentare.

ÎNREGISTRAREA CATEGORIEI VEHICULULUI
Pentru plata taxei de drum în Ungaria
După ce apăsați butonul „telefon” o singură dată, numărul bipurilor emise de dispozitiv (2,3 sau 4 bipuri) va indica
categoria de vehicul selectat.
Dacă numărul de osii ale vehiculului s-a schimbat de la ultima setare, modificați setarea pentru a plăti taxa de drum
corespunzătoare.

SELECTAREA CATEGORIEI VEHICULULUI
Pentru plata taxei de drum în Ungaria
Pentru a modifica categoria de vehicul (numărul de osii), țineți apăsat butonul SOS și în același timp apăsați
butonul „telefon” de mai multe ori pentru a selecta numărul de osii (2-3-4-2-3-4... etc.). După ce eliberați
butonul SOS, dispozitivul va implementa modificarea categoriei.
Dispozitivul va emite bipuri neîntrerupt pentru a semnala că încearcă să se conecteze la serverul HU-GO.
După realizarea conexiunii și modificarea numărului de osii, dispozitivul va indica numărul actual de osii prin
emiterea a 3 bipuri foarte scurte, urmate de un bip, apoi persoana de contact va fi notificată despre executarea
modificării printr-un mesaj text. După modificarea categoriei, verificați numărul actual de osii cu ajutorul butonului
„telefon”. Dacă nu reușiți să modificați categoria, opriți-vă și luați legătura cu call center-ul non-stop.
LED
2
3
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Categorii de vehicule
Vehicule cu tonaj de peste 3,5 tone cu 2 osii
Vehicule cu tonaj de peste 3,5 tone cu 3 osii
Vehicule cu tonaj de peste 3,5 tone cu 4 sau mai multe osii

UTILIZAREA DRUMULUI
Atenție!
Nu porniți la drum până când LEDUL VERDE luminează intermitent! Dacă LEDUL VERDE luminează intermitent
sau nu luminează în timpul deplasării, dispozitivul OBU nu poate verifica legalitatea utilizării drumului.
În acest caz, opriți-vă respectând regulile de circulație până la eliminarea cauzei.
Așteptați până când LEDUL VERDE începe să lumineze neîntrerupt și porniți la drum doar după aceea.

REMEDIEREA PROBLEMELOR
Conexiune GSM / GPS
Dacă LEDUL VERDE luminează intermitent (1,2 sau 3 flashuri), verificați că dispozitivul nu este ecranat și că este
așezat în așa fel încât să aibă vizibilitate directă către cer.

Alimentare
Dacă LEDUL ALBASTRU luminează neîntrerupt, acumulatorul se încarcă. Dacă LEDUL ALBASTRU nu
luminează sau luminează intermitent, alimentarea dispozitivului nu este corespunzătoare, de aceea
verificați dacă cablul de alimentare este intact și conectat la dispozitiv. Verificați conectarea la priza brichetă.

SEMNALE SONORE ȘI LUMINOASE
LED VERDE
•
•
•
•
•

3 flashuri / bipuri: nu există semnal GSM și GPS
2 flashuri / bipuri: nu există semnal GSM
1 flash / bip: nu există semnal GPS
Luminează neîntrerupt: dispozitivul este pregătit pentru funcționare (există semnal GPS și GSM)
Nu luminează: dispozitivul este oprit

LED ALBASTRU
•
•
•
•

Nu luminează: acumulatorul nu se încarcă
Luminează intermitent: avertizare acumulator descărcat, dispozitivul se va opri în curând
Luminează neîntrerupt: acumulatorul nu se încarcă
În cazul întreruperii alimentării: un bip de 2 secunde

În cazul tuturor mesajelor de eroare, alarma poate fi oprită prin apăsarea oricărui buton.

Dacă observați oricare dintre alarmele descrise mai sus în timpul deplasării, dispozitivul OBU nu
poate verifica legalitatea utilizării drumului respectiv. În acest caz, opriți-vă respectând regulile de
circulație până la eliminarea cauzei.

ATENȚIE!

➢ Nu deteriorați și nu umblați la unitatea centrală,
unitatea de acționare și accesoriile.
➢ Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va rezulta
în declararea necorespunzătoare a taxei de drum, ceea
ce va duce la amenzi.
➢ Nu încercați să dezasamblați sau să reparați dispozitivul
OBU! Acesta nu conține componente care pot fi reparate de
utilizator.

➢ Nu aruncați dispozitivul în foc!
➢ Eliminați dispozitivul conform regulilor privind distrugerea
deșeurilor electronice cu risc de explozie!
➢ Utilizați dispozitivul conform descrierii.

Call center non-stop pentru sesizarea defecțiunilor:

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

