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Rendeltetésszerű használat 

A DKV BOX EUROPE (OBU) fedélzeti egységet elektronikos útdíjfizetéshez és egyéb telematikai 

szolgáltatásokhoz való használatra szánták, és kizárólag erre a célra használható, hacsak nincs más 

kifejezetten megengedett használat. Bármilyen egyéb felhasználás tiltott visszaélésnek minősül, és minden 

igény kizárásához vezetne. 

Biztonsági utasítások 

 

Általános utasítások: 

Az OBU kezeléséhez ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat. A tisztításhoz kizárólag 

vízzel megnedvesített kendőket használjon, ne használjon oldószereket vagy agresszív 

tisztítószereket. A rövidzárlat vagy tűz elkerülése érdekében azonnal cserélje ki a sérült 

tápkábeleket. 

 

Robbanásveszélyes környezetben való használat 

Az OBU használata robbanásveszélyes légkörben általában nem megengedett.  

 

Túlfeszültség miatti meghibásodás: 

Az OBU-t 8 V - 32 V (egyenáram) feszültségre tervezték, ezért ezen a 

feszültségtartományon belül kell működtetni. Amennyiben a járműve hálózata nagyobb 

feszültséget is képes előállítani (pl. indítás külső feszültségforrásból vagy a járműben lévő 

további erősebb generátorral), akkor a nagyobb feszültség fennállása idején le kell 

választania az OBU-t a fedélzeti rendszerről. 

 

(Újratölthető) akkumulátorok általi veszély: 

Óvja az akkumulátort a mechanikai erők hatásaitól (ütés, leesés, rezgés) és +85 °C-nál 

magasabb hőmérséklettől, mivel ez az akkumulátor kigyulladásához vezethet. További 

biztonsági utasításokat a részletes kezelési útmutatóban talál. 

 

 
Robbanásveszély:  
ADR-járművek (a Veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozásáról szóló európai 
megállapodás hatálya alá tartozó járművek) esetén csak fix beépítés engedélyezett. Ezt 
felhatalmazott személyzetnek kell végeznie. Amennyiben a készüléket ADR-járműbe 
szeretné beszerelni, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.  

 

A látás korlátozásának veszélye: 

Az OBU-t mindig úgy kell beszerelni, hogy az ne korlátozza a vezető látását. Ha kétségei 

vannak, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz. 

 

Balesetveszély: 

Az OBU kezelése vezetés közben nem megengedett! A navigációs gomb menet közben 

blokkolva van annak megakadályozása érdekében, hogy vezetés közben beállításokat 

hajtsanak végre. 

 

  

Környezetvédelem: 

Az OBU-ból ne vegye ki az akkumulátort. A teljes OBU-t küldje vissza szervizpartnerének. 

További információkat az ügyfélszolgálattól kaphat. 
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Arra az esetre, ha további segítségre lenne szüksége, kérjük, jegyezze fel az ügyfélszolgálat telefonszámát: 

…………………………. 
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1 Útdíjfizetés EETS területeken 
A DKV Euro Service GmbH szolgáltató az útdíjköteles járművek használóinak nyújtja EETS-szolgáltatását 

Európában. Az EETS jelentése „Európai Elektronikus Útdíjszolgáltatás” (European Electronic Toll Service).  

A DKV Euro Service EETS-kompatibilis fedélzeti egységei egész Európában egyszerűsíteni kívánják az 

díjköteles utak használatát azáltal, hogy átfogó díjbeszedési és fizetési szolgáltatást kínálnak, amely egyetlen 

eszközön keresztül aktiválható és amelyet egyetlen szolgáltató nyújt. 

 

EETS általában 

Az egyes európai útdíjfizetési területekre vonatkozó előírásoktól függően az OBU-t 3,5 tonna (pl. Belgium) 

vagy 7,5 t (pl. Németország) feletti össztömegű (GVW) tehergépjárművekben lehet használni útdíjfizetésre az 

autópályákon, ill. állami és regionális utakon vagy alagutakban és hidakon való közlekedéskor. Az OBU: 

• az útdíjterületenként megtett kilométerekre eső útdíj meghatározására használatos; egy útdíjterület vagy 

egy ország útdíjköteles útszakaszainak teljes hálózata, vagy egy ország útdíjköteles útszakaszainak 

bizonyos része (utak, alagutak, hidak); 

• sok útdíjterületet képes lefedni Európában és így az útdíj szempontjából releváns adatokat 

országhatárokon átívelően rögzíteni; 

• beépítésre kerül a járműbe annak megállapítása érdekében, hogy egy használt út útdíjköteles-e vagy 

sem; 

• rögzíti az útdíj szempontjából releváns adatokat, és továbbítja azokat egy adatközpontnak, ahol 

feldolgozzák őket számlázáshoz; 

• olyan járműhöz kapcsolódik, amelyre az EETS-szolgáltatások egy vagy több útdíjterületen (pl. Belgium, 

Németország, Franciaország, Spanyolország, Ausztria stb.) előfizethetők.  

Ha egy adott útdíjterületen a DKV Euro Service által kínált EETS-szolgáltatás még nem elérhető vagy egy 

adott területre nincs megrendelve, a felhasználó további országos útdíjeszközöket is üzemeltethet. 

Amennyiben azonban egy felhasználó egy országos útdíjszolgáltatóról az EETS-szolgáltatásra vált, az országos 

OBU-t ki kell kapcsolni, mielőtt az EETS-OBU-t a kiválasztott útdíjterületen használni kezdenék. 

 

EETS és a DKV Euro Service 

Az OBU megfelel az országos/regionális hatóságok útdíj-szabályozásának. Továbbá az OBU lehetővé teszi a 

felhasználó számára a határok megállás nélküli átlépését, mivel kompatibilis a különböző útdíjterületek 

különböző technikai rendszereivel (GNSS ill. DSRC).  

A DKV Euro Service EETS-szolgáltatása megrendelhető egy országra vagy több országra (adott 

útdíjterületekre vonatkozó „útdíj-szolgáltatásként”). A DKV Euro Service-en keresztül megrendelhető útdíj-

szolgáltatások egyre több útdíjterületet ölelnek fel. Azonban minden útdíjterületen mindig csak egy készülék 

használható annak elkerülése érdekében, hogy túl sok útdíjat fizessünk.  

A közlekedők kötelesek megállapítani, hogy járműveik útdíjkötelesek-e, és milyen rendelkezések vagy 

kivételek érvényesek az egyes útdíjterületeken. Ezek a rendelkezések a nemzeti útdíjtörvényekben vannak 

meghatározva. 

A DKV Euro Service EETS-szolgáltatásaira való regisztrációkor a felhasználónak, illetve a fuvarozó vállalatnak 

ki kell választania az útdíj-szolgáltatásokat, amelyeket használni kívánnak azokon az útdíjterületeken, ahol 
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közlekednek. A regisztráció előzetesen a DKV Euro Service-en keresztül történik. A regisztráció során a 

felhasználóknak ill. a fuvarozó vállalatoknak meg kell adniuk a megfelel ügyfél- és járműadatokat. A DKV Euro 

Service gondoskodik a regisztrációról, és minden járműhöz rendel egy OBU-t. Amint az összes szükséges adat 

átkerült a rendszerbe, az OBU személyre szabható a használathoz. A személyre szabási folyamat magában 

foglalja az OBU frissítését a szükséges szoftverrel, felhasználói és járműadatokkal és díjszabási adatokkal. Az 

OBU személyre szabása „vezeték nélkül”, mobilhálózaton keresztül történik, ha az OBU-t beépítették a 

járműbe és csatlakoztatták az áramforráshoz, és a vezető elindította a motort.  

Egyes útdíjterületeken a gépjárművezető előbb köteles saját maga ellenőrizni néhány (kiegészítő) változó 

adatot az OBU-ban (azaz a pótkocsi tengelyeinek számát, a járműszerelvény megengedett össztömegét), 

mielőtt az útdíjterület útjain közlekedne. A járműszerelvény megengedett össztömege a vonójármű és az 

aktuálisan hozzá csatlakoztatott pótkocsi együttes maximális megengedett össztömege. 

A következő fejezetekben részletesen leírjuk az OBU használatát és az egyes útdíjterületekre jellemző 

speciális paraméterek megadását. 

Az alábbi EETS-szolgáltatások megrendelhetők, a jövőben pedig továbbiakkal fognak bővülni. Az OBU-n a 

következőképpen jelennek meg: 

• Ausztria (Asfinag): ATasf 

• Belgium (Viapass): BEvia 

• Bulgária (RIA): BGria 

• Németország (BAG): DEbag 

• Franciaország (TisPL): FRtis 

• Spanyolország (Via-T): ESvia 

• Portugália (Viaverde): PTvve 

• Magyarország (HU-GO): HUgo 

• Belgium, Liefkenshoek alagút: BEliT 

• Németország, Warnowquerung alagút és Herrentunnel: DEtun 
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2 Gyors indítás 

 

 
Az OBU kezdő kijelzője Németországban (DEbag) 
 
Ha olyan területen közlekedik, ahol az OBU aktiválva van, mindig az aktív útdíjszolgáltatás és a rendszám 
látható a kijelzőn. A tömeg, a tengelyek száma és az EURO kibocsátási osztály csak akkor látható, ha ezek az 
információk az aktív szolgáltatás szempontjából relevánsak. 

• A tömeg kizárólag Németországban és Belgiumban jelenik meg. 

• A tengelyszám a vonójármű tengelyszámának és a vontatmány tengelyszámának összege, és 
Belgiumban vagy az alagutakban nem jelenik meg.  

 
Nyelv kiválasztása: 

1) A főmenü megnyitásához nyomja meg a  gombot (vagy egy tetszőleges gombot) a navigációs 
gombon 2 másodpercnél hosszabban. 

2) Válassza ki a /  gombokkal a Nyelv lehetőséget, és hagyja jóvá a  gombbal. 
3) Válassza ki a /  gombokkal a kívánt nyelvet (Német, Angol, English, …), és hagyja jóvá a  gombbal. 
4) Az OBU egy megerősítő hangjelzést ad és megváltoztatja a nyelvet. 

 
A gépjárművezető felelős a pótkocsinak megfelelő tengelyszám beállításáért. Ezt bármikor (bármilyen helyen) 
meg lehet tenni, akkor is, ha a tengelyek száma a kezdő kijelzőn nem látható. 

1) A főmenü megnyitásához nyomja meg a  gombot (vagy egy másik gombot) a navigációs gombon 2 
másodpercnél hosszabban. 

2) Válassza ki a /  gombokkal a Vontatmány tengelyszáma lehetőséget, és hagyja jóvá a  gombbal. 
3) Válassza ki a /  gombokkal a vontatmány helyes tengelyszámát, és hagyja jóvá a  gombbal. 
4) Az OBU egy megerősítő hangjelzést ad. Lépjen ki a menüből a  megnyomásával. 

Németországban a gépjárművezető felelős a járműszerelvény aktuálisan megengedett össztömegének 
konfigurálásáért. Ez bármikor lehetséges, akkor is ha a DEbag Németország termék (még) nincs aktiválva az 
OBU-n. 
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1) A főmenü megnyitásához nyomja meg a  gombot (vagy egy másik gombot) a navigációs gombon 2 
másodpercnél hosszabban. 

2) Válassza ki a /  gombokkal a Tömeg DEBag lehetőséget, és hagyja jóvá a  gombbal. 
3) Válassza ki a /  gombokkal a helyes értéket, és hagyja jóvá a  gombbal. 
4) Az OBU egy megerősítő hangjelzést ad. Lépjen ki a menüből a  megnyomásával. 

A járműszerelvény aktuálisan megengedett össztömege a vonójármű és az aktuálisan hozzá csatlakoztatott 

pótkocsi együttes maximális megengedett össztömege. 

Állapotjelző (LED) 

 

 

Zöld LED: Az OBU készen áll az útdíjfizetésre. Indulhat. 

 

Sárga LED: Az OBU nincs testre szabva vagy az útdíjszolgáltatás (még) nincs 

megrendelve/aktiválva az aktuális helyre, ahol a jármű éppen tartózkodik, vagy még nem 

létezik útdíjszolgáltatás ezen a területen (pl. Hollandia), vagy a helyi útdíjszolgáltatás az OBU-n 

még nem elérhető.  

 

 

Piros LED: Kritikus probléma. Ne induljon. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.  

Kivétel: Ha 30 percig nincs GPS vétel, az OBU pirosra vált.  

-> Például ha Ön éppen alagútban vagy garázsban van, menjen olyan helyre, ahol van GPS 

vétel. 

 

 

LED nem világít: Az OBU nem aktív (pl. alvó állapotban van). Mozgás ill. áramforrás 

csatlakoztatásakor újra bekapcsol. 

Az OBU első használata: 

Az aktiváláshoz kapcsolja az OBU-t áramforrásra.  

▪ A LED piros marad, amíg is a rendszer el nem indul. 
▪ Aztán sárga lesz, amíg a járműadatok (rendszám, tömeg) és a megrendelt szolgáltatások a 

mobiltelefon-hálózaton keresztül be nem töltődtek (személyre szabás „over-the-air”).  
▪ Végül zöld lesz, ha az útdíjszolgáltatás meg van rendelve arra a helyre, ahol az OBU éppen van. 
➔ Győződjön meg arról, hogy az OBU jó GPRS-jellel rendelkezik a személyre szabás során (mobiltelefon-

hálózat) 
➔ Győződjön meg arról, hogy az OBU jó a GNSS/ GPS vétellel rendelkezik, hogy az OBU tudja, melyik 

országban van. (Menjen/hajtson a szabadba. Ha szükséges, mozgassa az OBU-t néhány métert.) 
 
Az OBU a szoftverfrissítéseket is „over the air” fogadja. 

➔ Ha nem tudja követni a kezelési útmutató utasításait, pl. a menü nem olyan, mint ahogy itt le van írva, 
akkor forduljon az ügyfélszolgálathoz. Mindig az OBU kezelési útmutatójának legfrisseb változatát 
használja, melyet a DKV Euro Servicebocsát rendelkezésére. 

 
Az első út előtt: Ellenőrizze, hogy a rendszám megfelelő-e. 
 

Az út során: 

▪ Az OBU-nak az erre szolgáló tartóban rögzítve kell lennie. 
▪ Az OBU-nak kívülről láthatónak kell lennie, és nem takarhatja el semmi. 
▪ A választott pozíció ne legyen más készülékek (pl. más OBU-k/GPS/Airbag) közelében. 
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▪ Az OBU mindig legyen áramellátásra csatlakoztatva. 
▪ Vezetés közben ne manipulálja az OBU-t. 
▪ Tartsa be a közlekedési szabályokat. 

 
Az OBU optimális felismeréséhez a fizetős sávokban (DSRC): 

▪ Hagyjon 4 m távolságot az Ön előtt haladó járműtől. 
▪ Kövesse a fizetős sáv jelzőtábláit. 
▪ Csak zöld lámpánál haladjon át a fizetőkapun. 

 
Vészhelyzeti eljárások meghibásodás esetén a dedikált fizetősávokban 
Egy felhajtó vagy lehajtó fizetőkapunál fennálló tartós meghibásodás esetén a gépjárművezetőnek végül 
alternatív fizetési eszközzel kell fizetnie. Ezért a gépjárművezetőnél (Franciaországban kötelező) mindig legyen 
alternatív fizetőeszköz. (Üzemanyagkártya, hitelkártya, készpénz) 
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3 Fedélzeti egység (OBU) 

3.1 A csomag tartalma 

Vegye ki az OBU-t a csomagolásból. Kérjük, ellenőrizze, hogy a csomag tartalma hiánytalan és sérülésmentes. 

1 Karton 

2 Betét 

3 Rövid használati útmutató 

4 OBU tápkábellel 

5 Tisztítókendő 

6 Tartó tapadókorongokkal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: OBU csomag tartalma 
 
Az OBU minden akkumulátort tartalmaz, a tápkábelt pedig rugalmas telepítésre tervezték. A tapadókorongok 

már rögzítve vannak a tartóra, amellyel az OBU-t a szélvédőre kell rögzíteni. 

 
Az adapterre azért van szükség, hogy az OBU-t a 
járművében lévő dugaljtól függően az áramforráshoz 
csatlakoztathassa. 

Rugalmas csatlakoztatás a következő 

áramforrásokhoz: 

1 DIN szerinti dugalj 

2 szivargyújtó dugalj 

 
 
 

 
 

 
2. ábra: Adapter az áramforráshoz való rugalmas csatlakoztatáshoz 
 

Ha megállapítja, hogy valami hiányzik vagy sérült, ne használja az OBU-t, és azonnal forduljon az 

ügyfélszolgálathoz. 

 

3.2 Az OBU megjelenése 
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3. ábra: Az OBU megjelenése 
 

3.3 Kezdő kijelző 

Az OBU elő van készítve a gondos használatra. Az áramellátásra való csatlakoztatás után az OBU azonnal 

elindul. Megtörténik az OBU-t személyre szabása a járműadatokkal, amelyeket a szervizpartner továbbított a 

jármű regisztrálásakor. A személyre szabás során a választott EETS-szolgáltatás adati is mentésre kerülnek az 

OBU-n.  

A kezdő kijelző akkor jelenik meg, ha a jármű aktív útdíj-szolgáltatáson belül van. Például Németországban, ha a 

németországi útdíjszolgáltatás (röviden „DEbag”) aktiválva van, a képernyő a következőképpen néz ki. 

 

 
4. ábra: az OBU kezdő kijelzője a németországi útdíjszolgáltatás esetén) 

A kijelzett tengelyszám a vonójármű regisztrációkor megadott (az OBU-n személyre szabott, statikus) 

tengelyszámának és a vontatmány megadott tengelyszámának összege. A vontatmány aktuális tengelyszámát 

a gépjárművezető állítja be az OBU-n (lásd 5.2. fejezet). 

Megjegyzés: A személyre szabáshoz GNSS-jelre és GPRS-kapcsolatra van szükség. Kérjük, győződjön meg 

arról, hogy tiszta kilátás nyílik az égre (GNSS műholdakra). 

Az OBU telepítésére vonatkozó részletes információkat a 4. „Az OBU telepítése” fejezetben talál. 

A kijelzőre vonatkozó további információkat és tippeket a 7. „Hibakeresés és -elhárítás” fejezetben talál. 
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3.4 Navigálás a menüben 

Miután az OBU elindult, megjelenik a kezdő képernyő. 

Az OBU-n tárolt információk megjelenítéséhez, kérjük, használja a navigációs gombot a megfelelő menüpont 

lehívásához és a menüben való navigálásához. 

 

Főmenü lehívása  (A gombot 2 másodpercnél hosszabban nyomni) 

A menü megnyitásához nyomja 2 másodpercnél hosszabban a navigációs gombon található négy gomb 

egyikét. 

 
5. ábra: Navigálás a menüben 

3.5 Állapotjelző és annak jelentése 

Az állapotjelző a navigációs gombot körülvevő LED-gyűrű. Ezen kívül hangjelzés is jelzi az OBU állapotát. Az 

állapotjelző támogatja a felhasználót az út során és jelzi a készülék reakcióit különböző műveletek/állapotok 

esetén. 
 

 

Az OBU nem aktív.  

Az OBU ki van kapcsolva vagy nyugalmi állapotban van vagy szállítási állapotban van (lásd 

6.2. fejezet). 

 

 

Az OBU aktív és üzemkész. 

Indulhat. Kérjük, tartsa szem előtt a képernyőn megjelenő információkat. 

 

 

 

Figyelem! Sárga LED esetén, kérjük, vegye figyelembe a képernyőn megjelenő üzenetet. Az 

OBU: 

• Vagy még nincs személyre szabva vagy 

• A terület útdíjszolgáltatása, ahol a jármű jelenleg tartózkodik, nincs aktiválva vagy nem áll 

rendelkezésre az OBU-n vagy nincs elektronikus útdíjrendszer (pl. Hollandiában). 
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Kérjük, ellenőrizze, mely útdíj-szolgáltatások vannak aktiválva (az OBU kijelzőjének 

menüjében). Amennyiben útdíjfizetési kötelezettség áll fenn, kérjük, használja a helyi 

útdíjszolgáltató készülékét. 

 

 

Kritikus probléma, az útdíjfizetés nem működik, ne induljon el. Az OBU aktiválva van, de nem 

üzemkész. A LED piros, és egy hibaüzenet jelenik meg. A következő esetekben: 

• műszaki hiba, 

• Ha az útdíjszolgáltatást letiltották (a szervizpartner vagy az útdíj-üzemeltető), 

• ha az OBU több mint 30 percig nem fogad GPS jelet. 

Ezekben az esetekben ne menjen tovább az OBU-val, és vegye fel a kapcsolatot az 

ügyfélszolgálattal. Ha nyilvánvaló okokból nincs GPS jel, pl. ha éppen alagútban vagy 

mélygarázsban van, hajtson GPS vétellel rendelkező helyre. 

Amikor az állapotjelző piros, akkor villog is (alapbeállítás szerint), hogy problémát jelezzen. 

Az OBU ellenőrzésére vonatkozó további információkat a 7. „Hibakeresés és -elhárítás” 

fejezetben talál. 

 

 

Hangjelzés: 

• Végrehajtott műveletek jelzése vagy figyelmeztetés (pl. Ha nincs GPS vétel), 

• A felhasználó által végrehajtott műveletek visszaigazolása (pl. módosítások a menüben), 

• További információk megjelenítése az út során, 
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4 Az OBU telepítése 

 

Az OBU-t 8 V - 32 V (egyenáram) feszültségre tervezték, ezért ezen a 

feszültségtartományon belül kell működtetni. Amennyiben a járműve hálózata nagyobb 

feszültséget is képes előállítani (pl. indítás külső feszültségforrásból vagy a járműben lévő 

további erősebb generátorral), akkor a nagyobb feszültség fennállása idején az OBU-t le 

kell választani a fedélzeti rendszerről. 

 

Az OBU telepítésére kétféle lehetőség van: 

 Fix, állandó telepítés: 

Az OBU fixen csatlakoztatásra kerül a jármű áramellátásához. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: Fix telepítés a szélvédőn 
 

Rugalmas telepítés:  

Az OBU a szivargyújtóhoz kerül csatlakoztatásra. 

 

 

 

 
 
 
 

 

7. ábra: Rugalmas telepítés a szélvédőn 
 

Az áramellátás állapota megjelenik a kijelzőn: 

 Áramellátás a jármű fedélzeti rendszeréhez való csatlakoztatással 

 

Áramellátás újratölthető akkumulátorral. Az út során, kérjük, figyeljen az akkumulátor töltöttségi 

szintjére. 

4.1 Az OBU elhelyezése a szélvédőn 

 
Az OBU-t mindig úgy helyezze el, hogy az ne korlátozza a vezető látását! 

 

Kérjük, vegye figyelembe a szélvédő tulajdonságait, pl. fémoxid bevonatos/fémoxid bevonat 

nélküli területek, a járműbe beépített szélvédőtől függően. Ellenőrizze a szélvédő 

tulajdonságait a járműdokumentációban. A szélvédő bevonata ronthatja az OBU és a GPS ill. 

GPRS rendszer közötti kapcsolatfelvételt. 
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Az OBU-t úgy helyezze el a szélvédő belső oldalán, hogy 

 
 
8. ábra: Az OBU megfelelő elhelyezése a szélvédőn  

• a vezetés során semmi ne korlátozza a vezető 

látását; 

• a kiválasztott pozíció ne legyen mozgó alkatrészek 

(pl. légzsák burkolatok) közelében; 

• az OBU kívülről látható legyen, és ne takarják 

egyéb alkatrészek (pl. lekapcsolt ablaktörlők); 

• az OBU ne akadályozza a meleg levegő kimenetek 

működését; 

• fémfóliával bevont szélvédők esetén a 

fémbevonattól mentes felületeket kell használni; 

• betartsák a nemzeti törvényeket és előírásokat, 

valamint a jármű gyártójának előírásait. 

 

4.2 Az OBU rögzítése a szélvédőn 

 

A tapadókorongok rögzítéséhez a környezeti hőmérsékletnek 20 °C felett kell lennie. A 

tapadókorongok ragasztóanyaga 72 óra elteltével éri el végleges tapadóerejét, 

amennyiben a hőmérséklet legalább 20 °C vagy annál magasabb. Szükség esetén a 

szélvédőt és az azon elhelyezendő tartót melegíteni kell, amíg eléri a szükséges 

hőmérsékletet. 

 

Gondosan tisztítsa meg a választott helyet a szélvédőn a 

tisztítókendővel. Várjon, amíg megszárad a felület. 

 

 

Húzza le a védőfóliát a tapadókorongokról. 

Rögzítse a tartót a választott helyen a tapadókorongok segítségével. 
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Ügyeljen a  jelre a tartó megfelelő tájolásához. 

Helyezze el a tartót, és nyomja azokat a helyeket, ahol a 

tapadókorongok vannak, erősen az üvegre. 

 

9. ábra: A tartó rögzítése a szélvédőn 

4.3 Az OBU elhelyezése a tartóban 

 Tartsa az OBU-t a tartó elé és pattintsa be a tartóba. 

Ellenőrizze, hogy az OBU megfelelően van-e elhelyezve a tartóban.  

Az OBU nem mozoghat a tartóban. Ezt gondosan ellenőrizze. 

 

 

 

 

10. ábra: Az OBU elhelyezése a tartóban 
 

4.4 Fix telepítés 

 

Az ADR-járművekbe való beépítés csak fix telepítésként engedélyezett, és kizárólag 

felhatalmazott személyzet végezheti. Amennyiben a készüléket ADR-járműbe szeretné 

beszerelni, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz. 

Az OBU fix telepítését a mellékelt kapcsolási rajz szerint kell végezni. A megadott biztosítékokat kell 

használni. 

A jármű áramellátási hálózata: 

1 Piros: állandó feszültség (+) 

2 Fekete: Gyújtás 

3 Barna: Föld (-) 

4    Kábel az állandó áramellátáshoz  

       adapterrel 

*Biztosítékok (1 A, 2 A) - nem tartozékok 

 
11. ábra: Fix beépítés kapcsolási rajza 

 
Ha további információra van szüksége, kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz. 
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4.5 Rugalmas telepítés 

 

A tápkábelt úgy helyezze el, hogy a csatlakozás ne szakadhasson meg vezetés közben és ne 

akadályozza a jármű üzemelését. 

 
Használja az adaptert, hogy az OBU-t a járművében lévő dugaljtól függően az áramforráshoz 
csatlakoztathassa. 

Rugalmas csatlakoztatás a következő 

áramforrásokhoz: 

1 DIN szerinti dugalj  

2 szivargyújtó dugalj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
12. ábra: Áramellátás csatlakoztatása rugalmas telepítés esetén 
 

 

Bekapcsolt gyújtás mellett / menet közben az újratölthető akkumulátor tölt. 

Akkumulátoros üzemelésnél (nincs csatlakozás a szivargyújtó dugaljhoz) az OBU-t az 

akkumulátor négy órán keresztül látja el árammal. 

 

 

Az akkumulátor töltöttségi állapota megjelenik a kijelzőn. 

 

Az OBU sípoló hangot ad, ha a felhasználó lekapcsolja az áramellátást. 

Az út során, kérjük, figyeljen az akkumulátor töltöttségi szintjére. 

 

 
Ha az akkumulátor töltöttsége 25% alá esik, az OBU hangjelzést ad és egy figyelmeztető üzenet 

jelenik meg. A felhasználó nyugtázással visszajut a normál képernyőre. 

Ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá esik, az OBU hangjelzést ad és egy figyelmeztető üzenet 

jelenik meg. A felhasználó nyugtázással visszajut a normál képernyőre. 
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5 Az OBU menüje és az útdíjterületek speciális jellemzői  

5.1 Az OBU menüstruktúrája 

A következő menüáttekintésben szereplő ábrák csak példák, és eltérhetnek az Ön menüjétől. 

 
 
13. ábra: A menüstruktúra áttekintése 
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5.2 OBU paraméterbeállítások 

Az EETS-szolgáltatás használatához speciális járműparamétereket kell továbbítani. Ezek szolgálnak a jármű 
azonosításának és az útdíj kiszámításának alapjául. Ide tartoznak pl. a rendszám, a megengedett össztömeg és a 
kibocsátási osztály.  

Az EETS-szolgáltatásra vonatkozó első ügyfél-regisztrációt a szolgáltató partner végzi. A szükséges adatok 
továbbítása az OBU-ra automatikusan megtörténik az OBU személyre szabása során.  

Néhány esetben a gépjárműnek az út során frissítenie kell bizonyos útdíjterület-specifikus OBU-paramétereket. 
A továbbiakban ezt részletezzük. 

 
Nyelv kiválasztása 

 

A kívánt nyelv kiválasztása után nyomja meg a jobbra gombot az „ok”-hoz (= mentés). A mentést egy hangjelzés 
erősíti meg, és a nyelv módosításra kerül. 

A lenti példa mutatja, hogyan navigálhat a gépjárművezető a menüben, hogy megtalálja a releváns 
paramétereket. Egy útdíjszolgáltatás almenüjében azok a paraméterek jelennek meg, amelyek az adott 
szolgáltatás esetén a díjszabás szempontjából relevánsak. 

 
Aktív útdíj-szolgáltatások megjelenítése 

 

Az OBU az összes megrendelt útdíjszolgáltatást mutatja. Ha az OBU egy útdíjterületre nincs személyre szabva, a 
szolgáltatás neve nem szerepel a listában. A fenti példában a Portugália (PTvve), Bulgária (BGria) és 
Magyarország (HUgo) szolgáltatások nincsenek megrendelve, ezért nem szerepelnek a listában. 
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A vontatmány tengelyszámának módosítása 

A gépjárművezetőnek egy útdíjterületre való belépéskor mindig ellenőriznie ill. módosítania kell a 

tengelyszámot, különösen vontatmány fel- vagy lekapcsolását követően. 

Példa a vontatmány tengelyszámának módosítására 

 
 
 
 
Itt a vontatmány tengelyszámának nulláról (nincs vontatmány) háromra való módosítása látható. Az érték 
frissítését követően nyomja meg röviden a jobb oldali  gombot az „ok”-hoz. Lépjen ki a menüből a Balra 
gomb kétszer történő megnyomásával   
Ezt a menüt az aktuálisan beállított tengelyszám ellenőrzésére is használhatja. Amennyiben nem kívánja 
módosítani a számot, lépjen ki a menüből mentés nélkül a bal oldali gomb megnyomásával „ok” nélkül. Ha 
mentés nélkül lép ki a menüből és a tengelyszámot előzőleg módosította, néhány másodpercre az „Érték nincs 
módosítva” üzenet jelenik meg, és megtartja a régi értéket. 
 
Az „aktuális tömeg” módosítása a németországi útdíjszolgáltatás (DEbag) esetén 

A DEbag esetén a felhasználónak ellenőriznie és szükség esetén frissítenie kell a járműszerelvény (vonójármű + 
aktuálisan rákapcsolt vontatmány) aktuálisan megengedett össztömegének értékét, mielőtt belép 
Németországban, különösen akkor, ha a vontatmány változott.  

Példa: „DEbag - Aktuális tömeg módosítása” 

 

Itt a tömeg a vontatmány 7,5 t alattiról 7,5 - 12 t közöttire való cseréje miatt kerül módosításra. Az érték 
frissítését követően nyomja meg röviden a jobb oldali  gombot az „ok”-hoz. Lépjen ki a menüből a Balra 
gomb kétszer történő megnyomásával   
Ezt a menüt az aktuálisan beállított tömeg ellenőrzésére is használhatja. Amennyiben nem kívánja módosítani 
az értéket, lépjen ki a menüből mentés nélkül a bal oldali gomb megnyomásával „ok” nélkül. Ha mentés nélkül 
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lép ki a menüből és a tömeget előzőleg módosította, néhány másodpercre az „Érték nincs módosítva” üzenet 
jelenik meg, és megtartja a régi értéket. 
 
 

5.3 Az egyes útdíj-szolgáltatásokhoz tartozó OBU-paraméterek megtekintése 

 

Járműparaméterek megtekintése – németországi útdíjszolgáltatás (DEbag) 

A németországi útdíjszolgáltatás (DEbag) esetén a felhasználónak az 5.2 fejezetben leírtak szerint a következő 
paramétereket kell az OBU-n módosítania: 

• „Aktuális tömeg”, tehát a teljes járműszerelvény (vonójármű + vontatmány) aktuálisan megengedett 
össztömege 

• és a „vontatmány tengelyszáma” az út időpontjában 
 

Németország (DEbag) esetében az útdíj szempontjából releváns összes járműparaméter megjelenik az 
Útdíjszolgáltatás menüben, ahogy alább látható. 
 
Infó: A nem a felhasználó által beállított kibocsátási érték, vonójármű tengelyszáma és részecskeszűrő értékek 
az értékek megadását a szolgáltató partner végzi egyszeri alkalommal. Az OBU-n ezek nem módosíthatók. 

A részecskeszűrőre vonatkozó információ Igen/Nem-ként jelenik meg. Az „Igen” azt jelenti, hogy a megadott 
részecskeszűrő releváns az útdíj szempontjából. A „Nem” akkor jelenik meg, ha a regisztrált részecskeszűrő 
nem befolyásolja az útdíj kiszámítását. 

Járműparaméterek megjelenítése – belgiumi útdíjszolgáltatás (BEvia/Viapass) 

 

 
 
A BEvia esetén a felhasználó (csak) azokat az adatokat látja, amelyek az első járműregisztráció során a 
gépjármű forgalmi engedélye alapján továbbításra kerültek. A BEvia esetén semmilyen paramétert nem 
tud módosítani az OBU-n. 
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Járműparaméterek megjelenítése – Liefkenshoek alagút útdíjszolgáltatás (BEliT) 

 

 
 
A BEliT esetén nincsenek paraméterek.  

Járműparaméterek megtekintése – portugáliai útdíjszolgáltatás (PTvve) 

 
 
A PTvve esetén a felhasználó az 5.2 fejezetben leírtak szerint az aktuális út szerinti értékre tudja állítani a 
vontatmány tengelyszámát. 
 

Járműparaméterek megtekintése – spanyolországi útdíjszolgáltatás (ESvia) 

 

 
 
Az ESvia esetén a felhasználó az 5.2 fejezetben leírtak szerint az aktuális út szerinti értékre tudja állítani a 
vontatmány tengelyszámát. 

 

Járműparaméterek megtekintése – franciaországi útdíjszolgáltatás (FRtis) 

 

 
Az FRtis esetén a felhasználó köteles az 5.2 fejezetben leírtak szerint az aktuális út szerinti értékre tudja 
állítani a vontatmány tengelyszámát. 
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Járműparaméterek megtekintése – ausztriai útdíjszolgáltatás (ATasf) 

 

 
 
Az ATasf esetén a felhasználó köteles az 5.2 fejezetben leírtak szerint az aktuális út szerinti értékre tudja 
állítani a vontatmány tengelyszámát. 
 

Járműparaméterek megtekintése – bulgáriai útdíjszolgáltatás (BGria) 

 

 
 
A BGria esetén a felhasználó köteles az 5.2 fejezetben leírtak szerint az aktuális út szerinti értékre tudja 
állítani a vontatmány tengelyszámát. 

Járműparaméterek megtekintése – magyarországi útdíjszolgáltatás (HUgo) 

 

 
 

A BA HUgo esetén a felhasználó köteles az 5.2 fejezetben leírtak szerint az aktuális út szerinti értékre 

tudja állítani a vontatmány tengelyszámát. 

 
A Magyarországra vonatkozó részletes tengelyspecifikációkért, kérjük, olvassa el az 5.12 fejezetet is. 
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Az ügyfélszolgálat számának megjelenítése 

Kérjük, itt jegyezze fel az ügyfélszolgálat számát: 
 

 
 

Ez a funkció a jövőben lesz elérhető. 
Akkor jelenik meg egy szám, ha a szolgáltató partner rendelkezik közvetlen ügyfélszolgálati számmal. 
Amennyiben nem csak ügyfélszolgálati szám van, hanem például különböző országspecifikus számok is, akkor a 
kijelzőn „NA” látható, és a szolgáltató partner közvetlenül tájékoztatja az ügyfelet. 

Villogás konfigurálása 

 

 
A menüben van egy opció, amellyel konfigurálni lehet a LED villogását, ami általában piros vagy sárga LED-nél 
történik. A villogás alaphelyzetbe be van kapcsolva. A menüben kikapcsolhatja a villogást. A jóváhagyáshoz 
nyomja meg a Jobbra gombot („ok”). 

Az OBU adatainak és a szoftververzió megjelenítése 

 
Költséghely megadása 
 

 
 
A költséghely megadása opcionális. Ha kívánja, itt megadhatja a költséghely számát. A következő 
karaktereket használja (legfeljebb 8): betűk A-tól Z-ig, számok 0-tól 9-ig, különleges karakterek (-) mínusz, 
(,) vessző, (.) pont és szóköz.  
A karaktert a Fel és Le gombokkal választhatja ki. Mentse a bevitelt a Jobbra gomb megnyomásával. 



   
 

   
 

5.4 Útdíjterülettől függően módosítható OBU-paraméterek (áttekintés) 

Útdíjkezelő- vagy útdíjterület-specifikus követelmények alapján bizonyos adatokat meg kell adni, ill. frissíteni kell az OBU-n. Ez eltérő OBU-kijelzőket 
eredményezhet. Az útdíjterület különleges szabályozásaitól függően a gépjárműnek az aktuális járműszerelvényre vonatkozóan külön meg kell adnia a 
tengelyek számát és a járműszerelvény megengedett össztömegét. Az önbevallási kötelezettség részeként a gépjárművezető felelős ezen információk 
helyességéért.  

Egy út megkezdése előtt a gépjárművezető köteles az OBU és a jármű egyezését ellenőrizni. A gépjárművezetőnek egy vontatmány rá- vagy 
lekapcsolása után mindig frissítenie kell a vontatmány tengelyszámát. 

A következő táblázat megmutatja, milyen adatokról és útdíj-területekről van szó, és a választott útdíj-szolgáltatótól függően hogy néz ki az OBU kezdő 
kijelzője: 
 

Útdíjszolgáltatás  OBU kezdő képernyő A gépjárművezető által 
frissítendő paraméterek 

Magyarázat 

 
 

Vontatmány tengelyeinek száma 
➢ Menü => Vontatmány tengelyszám  
 
Szerelvény aktuális 
megengedett össztömege:  
➢ Menü => DEbag tömeg 
 

Tengelyek: A járműszerelvény (vonójármű + vontatmány) 
aktuális, tényleges tengelyeinek teljes száma kerül 
megjelenítésre (itt: „3”), amely a csatlakoztatott vontatmánytól 
függően eltérő lehet. Ezért a vontatmány tengelyeinek számát a 
gépjárművezetőnek az OBU-n keresztül meg kell adnia.     
Tömeg: Vontatmány rá- és lekapcsolásakor frissíteni kell a 
járműszerelvény új, tényleges megengedett össztömegét. 
A tömegtartománynak az OBU menüjében történő 

kiválasztásakor, pl.  legalább 7,5 t és 12 t alatti, az alacsonyabb 
érték jelenik meg az OBU képernyőjén  

Német alagutak - 
Warnowquerung és 

Herrentunnel   

- A gépjárművezetőnek nem kell semmit külön megadnia. 

Belgium - BEvia 

 

 

- 
A gépjárművezetőnek nem kell semmit külön megadnia.  
Belgium esetében a járműszerelvény forgalmi engedély szerinti 
maximálisan megengedett össztömege már az ügyfél 
regisztrációjakor tárolásra kerül a rendszerben, és 
automatikusan megjelenik az OBU képernyőjén, itt pl. 11,8 t. 
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Útdíjszolgáltatás  Kezdő képernyő Módosítható paraméterek - 
a gépjárművezető frissíti 

További magyarázat 

Belgium, Liefkenshoek 
alagút 

  

- 
A gépjárművezetőnek nem kell semmit külön megadnia. 

Ausztria (AT) 
ATasf 

 

 
 

Vontatmány tengelyeinek 
száma 
➢ Menü => Vontatmány tengelyszám 

Az OBU kijelzője a vonójármű tengelyeinek és a vontatmány 
tengelyeinek összegét mutatja. 
A vontatmány tengelyeinek számát frissíteni kell, amikor 
vontatmány kapcsolnak rá a vonójárműre vagy kapcsolnak le a 
vonójárműről. 

Bulgária 
BGria 

 

 

Vontatmány tengelyeinek 
száma 
Menü => Vontatmány tengelyszám 

A vontatmány tengelyeinek számát frissíteni kell, amikor 
vontatmány kapcsolnak rá a vonójárműre vagy kapcsolnak le a 
vonójárműről. 
Bulgária esetében a járműszerelvény forgalmi engedély szerinti 
maximálisan megengedett össztömege már az ügyfél 
regisztrációjakor tárolásra kerül a rendszerben, és 
automatikusan megjelenik az OBU képernyőjén, itt pl. 11,8 t. 

Franciaország (FR) 
FRtis 

 

 

Vontatmány tengelyeinek 
száma 
➢ Menü => Vontatmány tengelyszám 

A vontatmány tengelyeinek számát frissíteni kell, amikor 
vontatmány kapcsolnak rá a vonójárműre vagy kapcsolnak le a 
vonójárműről.  
A tengelyek számát ezzel párhuzamosan határozza meg az útdíj-
üzemeltető úti berendezése. 

Spanyolország (ES) 
ESvia 

 
 

 

Vontatmány tengelyeinek 
száma 
➢ Menü => Vontatmány tengelyszám 

A vontatmány tengelyeinek számát frissíteni kell, amikor 
vontatmány kapcsolnak rá a vonójárműre vagy kapcsolnak le a 
vonójárműről.  
A tengelyek számát ezzel párhuzamosan határozza meg az útdíj-
üzemeltető úti berendezése. 

Portugália (PT) 
PTvve 

 

Vontatmány tengelyeinek 
száma 
➢ Menü => Vontatmány tengelyszám 

A vontatmány tengelyeinek számát frissíteni kell, amikor 
vontatmány kapcsolnak rá a vonójárműre vagy kapcsolnak le a 
vonójárműről.  
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A tengelyek számát ezzel párhuzamosan határozza meg az útdíj-
üzemeltető úti berendezése. 

Magyarország 
HUgo 
 

 

 

 

Vontatmány tengelyeinek 
száma 
➢ Menü => Vontatmány tengelyszám 

Az OBU kijelzője a vonójármű tengelyeinek és a vontatmány 
tengelyeinek összegét mutatja. 
A vontatmány tengelyeinek számát frissíteni kell, amikor 
vontatmány kapcsolnak rá a vonójárműre vagy kapcsolnak le a 
vonójárműről. 

5.5 Útdíj-szolgáltatástól függő adatok 

 
Általános információk 
Egy díjköteles útra való felhajtáskor az OBU-nak az erre szolgáló tartóba rögzítve kell lennie. Út közben a gépjárművezető nem kezelheti az OBU-t. 
A fizetősávokban az OBU optimális felismerése érdekében a gépjárművezető köteles: 

• az előtte haladó járműtől 4 m-es távolságot tartani, 

• a fizetősáv jelzőtáblát betartani, 

• a sorompón csak akkor áthaladni, ha a lámpa zöld. 
Ha az OBU-t sikeresen felismeri a rendszer, akkor egy hangjelzés hallható, a lámpa zöldre vált, és felnyílik a sorompó.  
 
Vészhelyzeti eljárások hibák/meghibásodások esetén 
Tartós hiba esetén a gépjárművezetőnek a díjköteles útra való felhajtáskor jegyet kell váltania, aztán azt visszaadni és alternatív fizetőeszközzel fizetni. 
Ezért a gépjárművezetőnél (Franciaországban kötelező) mindig legyen alternatív fizetőeszköz (üzemanyagkártya, hitelkártya, készpénz). Az elfogadott 
fizetőeszközök listája elérhető az adott útdíj-üzemeltető weboldalán. 
Szükség esetén a gépjárművezető megnyomhatja a vészjelzőt és követheti az útdíj-üzemeltető személyzetének utasításait. 
Ha az OBU meghibásodott, fel kell venni a kapcsolatot a szolgáltató partnerrel.  
 
Az útdíj-területeken a következő táblák használatosak, hogy a gépjárművezetőt a megfelelő sávba irányítsák. 
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5.6 A Németország útdíjterület sajátosságai  

 

INFORMÁCIÓK A NÉMETORSZÁG-BAG ÚTDÍJTERÜLETRŐL 
A tehergépjármű útdíjra vonatkozó speciális előírások a Németország-BAG (DEbag) útdíjterületen és az útdíj 
alóli mentességre vonatkozó információk: www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-
maut_node.de 
 
Útdíjterület-specifikus módosítható paraméterek 
A Németország (DEbag) útdíjterület esetén a gépjárművezetőnek a következő paramétereket kell az OBU-n az 
aktuális állapotnak megfelelően frissíteni: 

• Vontatmány tengelyeinek száma 

• A járműszerelvény megengedett össztömege (a vonójármű plusz a vontatmány aktuálisan megengedett 
össztömege) 

 
Tengelyek: A járműszerelvény (vonójármű + vontatmány) aktuális, tényleges tengelyeinek teljes száma kerül 
megjelenítésre, amely a csatlakoztatott vontatmánytól függően eltérő lehet. Ezért a vontatmány tengelyeinek 
számát a gépjárművezetőnek az OBU-n keresztül meg kell adnia.   
 
Tömeg: Vontatmány vonójárműre kapcsolásakor a járműszerelvény (vonójármú a rákapcsolt vontatmánnyal) 
új, tényleges megengedett össztömegét frissíteni kell. 

A tömegtartománynak az OBU menüjében történő kiválasztásakor, pl.  legalább 7,5 t és 12 t alatti, az 
alacsonyabb érték jelenik meg az OBU képernyőjén. 
 
Példák a tömeg kijelzésére az OBU-n:  
 

Ha a tömeg 7,5 t alatt van, a kijelzőn az 
„útdíjmentes” felirat látható. 
  
DEbag, tömeg 7,5 és 12t között 
→ ≥7,5 t 

 
DEbag, tömeg 12 és 18 t között 
→ ≥12t 

 
DEbag, tömeg 18 t felett 
→ >18t 

 
 
  

http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de
http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de
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5.7 A Belgium útdíjterület sajátosságai  

 

 

INFORMÁCIÓK A BELGIUM- VIAPASS ÚTDÍJTERÜLETRŐL 
 
A Belgium-Viapass (BEvia) útdíjterületen a tehergépjármű útdíjra vonatkozó speciális előírásokat itt találja: 
 www.viapass.be/en/downloads/ 
 
Az útdíj alóli mentességre vonatkozó információk 
Bizonyos járművek mentesülnek az útdíj alól. A mentességet az illetékes regionális szolgáltatóknál kell kérelmezni. 
Kérjük vegye figyelembe: 
www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/ 
 
Útdíjterület-specifikus módosítható paraméterek 
A Belgium (BEvia) útdíjterület esetén a gépjárművezetőnek az OBU-n semmilyen paramétert nem kell 
módosítania. 
 
Útmutató az osztályozáshoz hiányzó paraméterek esetén  
Ha a „jármű maximális megengedett össztömege” és az „EURO kibocsátási osztály” járműparaméterek egy 
adott jármű esetén nem elérhetők vagy nincsenek megfelelően dokumentálva, akkor a jármű a 
következőképpen kerül besorolásra:  

• A jármű tömege: „Jármű össztömege 32 t felett” 
       és 

• Járműkategória: „Egyéb EURO kibocsátási osztály” 
Az utólagos igazolásokat, pl. a jármű kibocsátási osztályáról a már megtett kilométerekre vonatkozóan 
visszamenőlegesen nem lehet figyelembe venni. 

5.8 A Bulgária útdíjterület sajátosságai  

 

 

INFORMÁCIÓK A BULGÁRIA-BGRIA ÚTDÍJTERÜLETRŐL 
Az autópályák, egyes alacsonyabb kategóriába tartozó utak, egyes hidak és kompok használata útdíjköteles 
Bulgáriában. A 3,5 tonna feletti megengedett össztömegű áru- és személyszállító járműveknek műholddal 
támogatott útdíjrendszeren (GNSS) keresztül kell az útdíjat megfizetniük. 
 
A bulgáriai útdíjszolgáltatás (BGria) leírása itt található: https://www.bgtoll.bg/de/ 
 
Bolgár nyelv 
Abban az esetben, ha a végső ügyfélnek bolgár nyelven van szüksége a bulgáriai útdíjkezelőre vonatkozó 
információkra, az ügyfél a következőhöz fordulhat:  
 
E-mail: support@tollpass.bg és  
Telefon: (Callcenter) +359884005500. 
 
Útdíjterület-specifikus módosítható paraméterek 

http://www.viapass.be/en/downloads/
http://www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/
https://www.bgtoll.bg/de/
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A Bulgária (BGria) útdíjterület esetén a gépjárművezetőnek a következő paramétereket kell az OBU-n a 
tényleges állapotnak megfelelően frissíteni: 

• Vontatmány tengelyszáma 
 

5.9 A Franciaország útdíjterület sajátosságai  

 

INFORMÁCIÓK A FRANCIAORSZÁG EETS-ÚTDÍJTERÜLETRŐL 
A franciaországi útdíjszolgáltatás magában foglalja az összes díjköteles utat Franciaországban (amelyek a TIS-PL 
rendszer részei) és egyes parkolókat. A Franciaország TIS PL „Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds” (FRtis) 
útdíjterületen a tehergépjármű útdíjra vonatkozó speciális előírásokat itt találja:  
www.autoroutes.fr 
 
Útdíjterület-specifikus módosítható paraméterek 
A Franciaország (FRtis) útdíjterület esetén a gépjárművezetőnek a következő paramétereket kell az OBU-n a 
tényleges állapotnak megfelelően frissíteni: 

• Vontatmány tengelyszáma 
 

Az OBU a megengedett össztömeget (a vonójármű és a vontatmány együttes maximálisan megengedett 
össztömege) és a kibocsátási osztályt is kijelzi, ezek az OBU-n nem módosíthatók. 
 
A díjköteles utak típusai 

Hajtson a  sávba, vagy ha ilyen nincs, akkor a  sávba, amikor az autópályára felhajt vagy azt elhagyja.  
Ha a forgalmi sáv magasságkorlátozó rúddal rendelkezik, akkor a sávot kizárólag 2 méternél alacsonyabb 
könnyű járművek (1. kategória, könnyű járművek) használhatják.  
Ha a sávban nincs rúd, akkor bármilyen jármű használhatja.  
 
Vannak olyan fizetőkapuk is, amelyek rendelkeznek a gyorsabb áthaladást lehetővé tevő „30-as sebességű 
sávval”. Ebben a sávban legfeljebb 30 km/h sebességgel át lehet haladni. Az OBU-t automatikusan felismeri a 
rendszer, ha ebben a fizetősávban halad és az OBU megfelelően van telepítve. 
 
A fizetősáv helyes használata 
Haladjon lépésben annak biztosítása érdekében, hogy az OBU-t sikeresen felismerhesse a rendszer (sípoló 
hang). Tartson legalább 4 méteres követési távolságot az ÖN előtt haladó járműtől. Figyeljen a zöld lámpára, 
ami a sikeres áthaladást jelzi. Ha a sorompó már nyitva van, amikor Ön közeledik, na haladjon tovább addig, 
amíg ki nem gyullad a zöld lámpa. Figyeljen a az autópálya személyzetre, akik éppen átkelhetnek az úton.  
 
A Free Flow fizetősávok helyes használata 
A Free Flow fizetőkapu egy sorompó nélküli kapu, amelynél a gépjárművezetőnek meg kell állnia. Kérjük, 
kövesse az útdíj-üzemeltető Free Flow sávok helyes használatára vonatkozó utasításait. 
  

http://www.autoroutes.fr/


OBU kézikönyv 

3.0 verzió 2020. augusztus 27. 34 

5.10 Az Ausztria útdíjterület sajátosságai 

 

INFORMÁCIÓK AZ AUSZTRIA ÚTDÍJTERÜLETRŐL 
Az Ausztria Asfinag (ATasf) útdíjterületen a tehergépjármű útdíjra vonatkozó speciális előírásokat itt találja: 
www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/ 
 
Útdíjterület-specifikus módosítható paraméterek 
Az Ausztria (ATasf) útdíjterület esetén a gépjárművezetőnek a következő paramétereket kell az OBU-n a 
tényleges állapotnak megfelelően frissíteni: 

• Vontatmány tengelyeinek száma 
 
Igazolás 
A gépjárművezető gondoskodik az OBU megfelelő telepítéséről és szem előtt tartja az OBU jelzéseit. 
Meghibásodások (működési hiba jelei egy fizetőkapun való áthaladáskor) esetén a gépjárműnek kapcsolatba 
kell lépnie a szolgáltató partnerrel. 
 
Sípoló hang 
Fizetőkapun való áthaladáskor minden sikeres tranzakciót az OBU sípoló hangja jelez. Ha az áthaladáskor nem 
hallható sípoló hang, a gépjárművezetőnek a legközelebbi GO útdíj-értékesítési pontra kell hajtania. 
 
Gépjármű-nyilatkozat  
Ausztriában a gépjárművezető köteles magánál tartani a következő példához hasonló gépjármű-nyilatkozatot, 
és ellenőrzéskor azonosításképpen bemutatni. Ezt a gépjármű-nyilatkozatot a szolgáltató partneren keresztül 
lehet beszerezni. 
A gépjármű-nyilatkozatot a felhasználónak az OBU használata előtt ellenőriznie kell. A járműjellemzők (pl. 
Rendszám, EURO kibocsátási osztály) bármilyen módosítása esetén új gépjármű-nyilatkozatot kell kiadnia a 
szolgáltató partnernek. 
 

http://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/
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14. ábra: Ausztriai Gépjármű-nyilatkozat 
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5.11 Portugália és Spanyolország útdíjterületek sajátosságai 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁCIÓK A SPANYOLORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ÚTDÍJTERÜLETEKRŐL 
 
A Spanyolország (ESvia) útdíjterületen a tehergépjármű útdíjra vonatkozó speciális előírásokat itt találja: 
www.viat.es 
 
A Portugália (PTvve) útdíjterületen a tehergépjármű útdíjra vonatkozó speciális előírásokat itt találja: 
www.viaverde.pt 
Fizetősávok Portugáliában a „ViaVerde” sávot kell használni, amelyben a rendszer felismeri a járművet és az 
útdíjelszámolás automatikusan továbbításra kerül az értékesítési partnernek. 
 
 
Útdíjterület-specifikus módosítható paraméterek 
A Spanyolország (ESvia) és Portugália (PTvve) útdíjterületek esetén a gépjárművezetőnek a következő 
paramétereket kell az OBU-n az aktuális állapotnak megfelelően frissíteni: 

• Vontatmány tengelyeinek száma 
 
A fizetősávok helyes használata (Spanyolország) 
Haladjon lépésben annak biztosítása érdekében, hogy az OBU-t sikeresen felismerje a rendszer (sípoló hang). 
Tartson 4 méter minimális távolságot az Ön előtt haladó járműtől. Ügyeljen a zöld lámpára, amely a sikeres 
áthaladást jelzi. Ha a sorompó már közeledéskor nyitva van, ne hajtson tovább, amíg a lámpa zöldre nem vált. 
Figyeljen a az autópálya személyzetre, akik éppen átkelhetnek az úton. 
 
A fizetősávok helyes használata (Portugália) 
A Via Verde sávokban nincs sorompó, és a járművek legfeljebb 60 km/h sebességgel haladhatnak. Tartson 4 
méter minimális távolságot az Ön előtt haladó járműtől. Ügyeljen a zöld lámpára, amely a sikeres áthaladást 
jelzi. Figyeljen a az autópálya személyzetre, akik éppen átkelhetnek az úton. 
 
A „Freeflow” autóutak helyes használata 
Ezek az autóutak jelzőhidakkal vannak felszerelve. Egy híd megközelítésekor Ön tarthatja a sebességet. Kérjük, 
vegye figyelembe az autóút maximális sebességét. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12 A Magyarország útdíjterület sajátosságai  

 
 

http://www.viat.es/
http://www.viaverde.pt/
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INFORMÁCIÓK A MAGYARORSZÁG-HUGO ÚTDÍJTERÜLETRŐL 
A távolságalapú HU-GO elektronikus útdíjrendszerben Magyarországon minden 3,5 tonna felletti megengedett 
össztömegű tehergépkocsira és járműszervényre, vonójárműre (a nyerges vontatókat is beleértve) és minden 
olyan csuklós járműkombinációra, amelyek egy ilyen gépjárműből és egy vontatott pótkocsiból vagy nyerges 
pótkocsiból állnak, útdíjat kell fizetni. Az útdíj gyorsforgalmi utakra és egyes főutakra is fizetendő. Az 
elektronikus HU-GO rendszer egy műholddal támogatott útdíjrendszer (GNSS).  
 
A magyarországi útdíj-szolgáltatásra (HUgo) vonatkozó specifikációkat itt találja:  
https://www.hu-go.hu/articles/category/news 
 
Útdíjterület-specifikus módosítható paraméterek 
A Magyarország (HUgo) útdíjterület esetén a gépjárművezetőnek a következő paramétereket kell az OBU-n a 
tényleges állapotnak megfelelően frissíteni: 

• Vontatmány tengelyszáma 
 
A tengelyek módosításakor, kérjük, ügyeljen a következőkre:  
Tengelymódosítást követően Magyarországon (és csak Magyarországon) az OBU továbbítja a módosítást a 
háttérszolgáltatónak. Általában gyorsan válasz érkezik a háttérszolgáltatótól. Ha azonban ez 15 másodpercnél 
tovább tart (pl. rossz telefonkapcsolat miatt), az OBU piros színre vált és a „Tengelyek módosítva. Átvitel 
folyamatban.” figyelmeztető üzenetet mutatja. Ilyen esetben a gépjárművezetőnek várnia kell, amíg az OBU 
zöldre vált és a figyelmeztető üzenet eltűnik, mielőtt folytatná az utat. 
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6 Vezetés az OBU-val 

6.1 Az OBU indítása 

 
 

15. ábra: Az OBU indítása 

 

• Fordítsa el a jármű slusszkulcsát.  

Az OBU automatikusan elindul.  

• Az indításra vonatkozó információk megjelennek a 

kijelzőn. 

Az állapotjelző mutatja az OBU állapotát. 

• Az OBU alapvető konfigurálása és aktiválása 

automatikusan megtörténik.  

Az adott OBU járműadatai az Ön szolgáltató 

partnere által továbbított regisztrációs adatoknak 

megfelelően rendelkezésre állnak. 

• Kérjük ügyeljen rá, hogy az OBU az adott 

tartózkodási helyen rendelkezésre álló EETS-

szolgáltatást mutatja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az OBU felismeri az EETS-szolgáltatást, és a kijelző a megfelelő EETS-szolgáltatás kezdő 

képernyőjét mutatja. 

 

Az út megkezdése előtt: 

Kérjük, ellenőrizze a kijelzett járműadatokat: rendszám, tengelyszám. 

Kérjük, ellenőrizze az EETS-szolgáltatások beállításait. 

Szükség esetén módosítsa a beállításokat (Lásd 5.2 OBU paraméterbeállítások fejezet): 

• Tengelyszám 

• Járműszerelvény megengedett össztömege 

 

 

Az OBU üzemkész. 

Elindulhat. 

  

Nem kész 

Várakozás a 
személyre szabásra 
UNKNOWN A- 
ABCDEF12 t12.0
 

Üdvözöljük... 
Kérjük, várjon 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 
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Ha a GPS jel túl gyenge, előfordulhat, hogy nem fogja 

megtalálni az EETS-szolgáltatást. Ebben az esetben, kérjük, 

haladjon valamennyit a járművel, olyan helyre, ahol jobb a 

GPS-vétel.  

GPS-vétel nélkül az OBU 30 perc elteltével pirosra vált. 

Az kijelzőn megjelenő adatokra vonatkozó további információkat a 7. „Hibakeresés és -elhárítás” fejezetben 

talál. Ha módosítani szeretné az OBU beállításait (pl. a nyelvet), erre vonatkozóan az 5.2 „Az OBU menüje és 

az útdíjterületek speciális jellemzői” fejezetben talál információkat. 

Tipp: Ha a jármű 30 percnél hosszabb ideig áll, az OBU nyugalmi állapotba kapcsol. Automatikusan újra 
elindul, amint a jármű mozog (lásd lent). 

6.2 Üzemi állapotok 

Normál:  

Az út során az OBU „Normál” üzemi állapotban van. Minden adat rendelkezésre áll és az OBU üzemkész. Ha 

az OBU azt érzékeli, hogy a jármű mozog, akkor készen áll a megtett kilométerek számlálására. Az állapot 

megjelenik a kijelzőn, és a gépjármű értesítést kap az üzemi állapot változásáról és a tartózkodási helytől 

függő változásokról. 

Nyugalmi állapot: 

Rugalmas telepítés: Ha az OBU 30 percen keresztül nem érzékel mozgást, nyugalmi állapotba kapcsol. Ha a 

jármű mozog, az OBU néhány másodperc alatt visszaáll normál állapotba. 

Fix telepítés: Az OBU nyugalmi állapotba kapcsol, ha a gyújtás 30 percnél hosszabb ideig le van kapcsolva. Ha 

a gyújtást bekapcsolják, az OBU néhány másodperc alatt visszaáll normál állapotba. 

„Energiatakarékos” üzemi állapot 

Rugalmas telepítés: Az OBU energiatakarékos üzemmódba kapcsol, amint a tápkábelt kihúzzák a szivargyújtó 

csatlakozóból. A kijelző gyengébben világít. Az OBU üzemkész marad. Az út során, kérjük, figyeljen az 

akkumulátor töltöttségi szintjére. 

Fix telepítés: Az OBU a gyújtás lekapcsolása után energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A kijelző 

gyengébben világít.  

Szállítási üzemmód/OBU kikapcsolva 

Az ügyfél az OBU-t szállítási üzemmódban kapja meg. Az áramellátásra csatlakoztatva kerül aktiválásra.  

Ha az OBU nincs árammal ellátva és az akkumulátor töltése egy bizonyos szint alá esik, az OBU automatikusan 

kikapcsol. Ebben az esetben is újra elindul az OBU, ha áramot kap. 

  

Nem kész 
GPS jel keresése 

GPS jel keresése 
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6.3 OBU információ kijelzés 

A jármű tartózkodási helyétől függően az OBU menet közben megjeleníti a releváns információkat. 

Meghatározza az adott EETS-szolgáltatónál való regisztrációt és az adott EETS-területen érvényes 

paramétereket.  

Megrendelt EETS-szolgáltatási területen való közlekedés során az OBU kijelzőjén megjelenő 

információk 

 

Kezdő kijelző 

Indulhat, miután ellenőrizte ill. megadta a megfelelő 

járműparamétereket. 

   

Érvényes és megrendelt szolgáltatással közlekedik (itt Németország). 

Azonban nem kell útdíjat fizetnie, pl. mert a járműszerelvény aktuálisan 

megengedett maximális tömege az alatt a tömeg alatt van, amitől 

kezdve az adott EETS-szolgáltatás esetén útdíjat kell fizetni. 

   

Olyan megrendelt szolgáltatás területén közlekedik, ahol a 

„tengelyszám” járműparaméter nem útdíjköteles paraméter. 

Folytathatja az utat. 

   

 

Megszólal a hangjelzés. 

Néhány útdíjterületen a TCH előírja, hogy hangjelzés legyen hallható, 

amikor áthalad egy fizetőkapun és tranzakcióra került sor.  

Folytathatja az utat. 

 

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha nincs GPS jel. Ha több mint 30 percig 

nincs GPS-vétel, a LED pirosra vált. 

 

Megrendelt EETS-szolgáltatási területen kívül való közlekedés során az OBU kijelzőjén megjelenő 

információk 

   

 Olyan útdíjterületen halad, amelyre nincs megrendelve szolgáltatás. 

Az OBU ezen az útdíjterületen nem működik és nem történik 

útdíjfizetés. Kérjük ellenőrizze, hogy esetleg ezen a területen egy másik, 

más szolgáltató által rendelkezésre bocsátott készüléket kell-e 

használnia az útdíjfizetéshez. 

 

Ismert, de nem megrendelt EETS szolgáltatási területen (*) való 

közlekedéskor ez jelenik meg a kijelzőn: Olyan útdíjterületen közlekedik, 

amelyre az útdíjszolgáltatás nincs megrendelve vagy a megrendelési 

folyamat nem fejeződött be. Ellenőrizze, hogy a szolgáltatást a 

szolgáltató partnerén keresztül kellene-e megrendelni. 

(*) Technikai okokból ez a képernyő jelenleg akkor is megjelenik, ha az 

OBU Olaszországban van. Az olaszországi szolgáltatás a jövőben 

megrendelhető lesz. 

A figyelmeztető üzenetekre vagy az OBU-val kapcsolatos problémák megoldására vonatkozó további 

információkat a 7 „Hibakeresés és -elhárítás” fejezetben talál. 

 

Útdíjmentes 
DEbag 

Nem elérhető. 
Használjon helyi 
útdíjszolgáltatót 

DEbag   t ≥12   2 
ABCDEF12     EU5 

BEvia   t 15.8   - 
ABCDEF12     EU5 

ATasf   t -   4 
ABCDEF12     EU5 

GPS jel keresése 

A szolgáltatás nincs 
megrendelve vagy 
aktiválva. 
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6.4 Példák különböző EETS-területeken való áthaladásra 

Az Európát átszelő utak során az OBU kijelzi, hogy egy EETS-szolgáltatás meg van-e rendelve (a helyi 

útdíjszolgáltatáshoz) vagy sem („Nincs érvényes szolgáltatás”, EN: „no valid service”), és a konfigurált 

járműparaméterektől (tengelyszám, tömeg) függően az OBU meghatározza az útdíj mértékét. 

 

 

A tengelyszámot és a járműszerelvény megengedett maximális tömegét a gépjárművezetőnek 

az aktuális vontatmánynak és az EETS-területnek megfelelően meg kell adnia. 

 

A következőkben két példát mutatunk európai útdíjterületeket átszelő útvonalakra. Nyomon követhetik, 

hogyan változnak a kijelzőn megjelenített információk az út során. 

 

1. példa:  Az EETS-szolgáltatásokat megrendelték Belgiumra (Viapass) és Németországra (BAG).  

Járműparaméterek Megengedett össztömeg 3,5 t és 7,5 t között vontatmány nélkül. 

A jármű Belgiumban útdíjköteles. 

A jármű Németországban nem útdíjköteles, mivel a tehergépjármű-szerelvény aktuálisan 

megengedett össztömege 7,5 t alatt van. 

 

Szakasz A kijelzőn megjelenő információk Magyarázat 

Közlekedés Belgiumban 

  

A kezdő képernyő az aktív EETS-

szolgáltatást és a hozzá tartozó 

paramétereket mutatja. 

A határ átlépése és 

közlekedés 

Németországban 
  

A német határ átlépésekor az DEbag 

EETS-szolgáltatás jelenik meg a kijelzőn. 

A jármű nem útdíjköteles. A 

tehergépjármű-szerelvény aktuális 

megengedett össztömege 7,5 t alatt, így 

az útdíjköteles tömeg alatt van. 

 

 

 

 

  

Útdíjmentes 
DEbag 

BEvia   t 6.9    - 
ABCDEF12     EU5 
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2. példa:  Az EETS-szolgáltatásokat megrendelték Belgiumra (Viapass), viszont Németországra (BAG) 

nem.  

Járműparaméterek A megengedett össztömeg 7,5 t vontatmány nélkül. 

A jármű Belgiumban útdíjköteles. 

Németországra nincs megrendelve EETS-szolgáltatás. Csehország nem tartozik az EETS-be. 

 

Szakasz A kijelzőn megjelenő 

információk 

Magyarázat 

Közlekedés Belgiumban 

 

A kezdő képernyő az aktív EETS-

szolgáltatást és a hozzá tartozó 

paramétereket mutatja. 

A határ átlépése és 

közlekedés 

Németországban 

 

  

A német határ átlépésekor a LED sárgára 

vált, mivel a DEbag szolgáltatás nincs 

megrendelve. A jármű Németországban 

útdíjköteles. Felveheti a kapcsolatot az 

ügyfélszolgálattal az EETS-szolgáltatás 

megrendeléséhez az OBU-hoz, vagy 

használhatja a nemzeti útdíj-üzemeltető 

készülékét. 

Átlépi a határt és 

Csehországban halad. 

  

Olyan területen közlekedik, amit az OBU 

nem ismer és ezért nem is rendelhető 

meg. Kérjük, ellenőrizze hogy egy másik 

szolgáltató készülékét kell-e használnia 

az útdíjfizetéshez. 

 

A szolgáltatás nincs 
megrendelve vagy 
aktiválva. 

Nincs szolgáltatás. 
Használjon helyi 
szolgáltatót. 

BEvia   t 7.5      - 
ABCDEF12     EU5 



OBU kézikönyv 

3.0 verzió 2020. augusztus 27. 43 

7 Hibakeresés és -elhárítás  

Állapotjelző A kijelzőn megjelenő 
információk 

Lehetséges hiba Hibakeresés és -elhárítás 

  

Az OBU nincs teljesen 
személyre szabva vagy 
vezeték nélküli frissítést 
követően nem elérhető 
minden adat. 
 
  

Kérjük, várjon néhány percet. 
Az OBU önellenőrzést hajt 
végre, majd általában 
újraindul, melynek során 
különböző üzenetek jelennek 
meg. 
Ha az OBU az újraindítást 
követően nem a szokásos 
kezdő képernyőt mutatja, 
kérjük, forduljon az 
ügyfélszolgálathoz. 

 

 
 

Az OBU a franciaországi 
útdíjhoz (FRtis) zárolásra 
került. 
 

Piros OBU-val ne menjen 
tovább, hanem forduljon az 
ügyfélszolgálathoz. 

 
 

Az OBU az út után arra kéri 
Önt, hogy forduljon az 
ügyfélszolgálathoz. 

Kérjük az út után azonnal 
forduljon az 
ügyfélszolgálathoz. 

 
 

A tartózkodási helyétől 
függően előfordulhat, hogy 
gyenge a GPS-vétel (pl. 
alagútban). 

Kérjük, néhány percig 
folytassa az utat. Például 
előfordulhat, hogy az alagút 
elhagyása után jobb lesz a 
GPS-vétel.  
Ha a GPS-vétel az autópályán 
vagy díjköteles úton nem lesz 
jobb, akkor amilyen gyorsan 
csak lehet, hajtson le. 30 
perc elteltével a LED pirosra 
vált. Forduljon az 
ügyfélszolgálathoz. 

  

Amennyiben nincs GPS-
vétel és ez 30 percnél 
hosszabb ideig tart, a LED 
pirosra vált. 
 
 
 
 
 
 

Hajtson le a díjköteles útról, 
és forduljon az 
ügyfélszolgálathoz. 

 

 

Ez a hiba akkor léphet fel, 
ha az OBU-t hosszabb ideig 
nem használták. Ez az 
üzenet azt jelenti, hogy az 
OBU szoftvere elavult és 
frissíteni kell. 

Álljon meg a járművel. Az 
OBU általában minden 
indításkor rákérdez a 
szoftver frissítésére és azt 
letölti. Várjon egy kis ideig. 

Nem kész 
 

FRtis zárolva 
Ügyfélszolgálathoz 
fordulni 

Ügyfélszolgálathoz 
fordulni 

GPS jel keresése  

Nem kész 
GPS jel keresése  

Nem kész 
E04: Operációs 
szoftver elavult 
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Ha nem tud tovább várni 
vagy már forduljon az 
ügyfélszolgálathoz, és 
kövesse a munkatársaktól 
kapott utasításokat.  

 

 

Olyan területen halad, ahol 
az OBU érzékel EETS-
szolgáltatást. Az EETS-
szolgáltatás azonban az Ön 
OBU-ján nincs aktiválva. 

Az EETS-szolgáltatás OBU-
hoz való megrendeléséhez 
forduljon az 
ügyfélszolgálathoz 
(Olaszország esetén még 
nem) vagy használja a helyi 
útdíjszolgáltató készülékét. 

 

  

Ismeretlen területen halad, 
ahol nincs az OBU által 
támogatott EETS-
szolgáltatás. 

Ellenőrizze, hogy fennáll-e 
útdíjfizetési kötelezettség és 
hogy az útdíjat egy másik 
szolgáltatón keresztül kell-e 
fizetnie, mielőbb 
továbbmenne. Ha kétségei 
vannak, forduljon az 
ügyfélszolgálathoz. 

  

Az ügyfélszolgálat 
telefonszámának 
megjelenítése jelenleg még 
nem elérhető. Ezért a 
menüben az 
ügyfélszolgálat alatt mindig 
„ISMERETLEN” jelenik meg. 

Kérjük, a szolgáltató partner 
által megadott weboldalon 
keresse meg az 
ügyfélszolgálat 
telefonszámát. 
Kérjük, írja fel az 
ügyfélszolgálat 
telefonszámát a 2. oldalon. 
Folytassa az utat. 

 

 

 

Lehetséges, hogy 
hardverproblémáról van 
szó. 

Hajtson le a díjköteles útról, 
és forduljon az 
ügyfélszolgálathoz. 

A szolgáltatás nincs 
megrendelve vagy 
aktiválva. 

Nincs elérhető 
szolgáltatás. 
Helyi 
útdíjszolgáltató 
használata. 

Ügyfélszolgálat 
ISMERETLEN 

Üzemen kívül 
OBU 
meghibásodott  
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Műszaki adatok 
Üzemi hőmérséklet -40 °C-tól +85 °C-ig 

(a tárolás környezeti hőmérséklete is) 
Áramellátás Üzemi feszültség 8–32 V DC 
Biztosíték (külső) 1 A (a szivargyújtó-csatlakozókábel dugójában) 

2 A (a jármű áramellátó hálózatára való csatlakoztatás előtt, 15-ös és 30-as 
kapocs), nem tartozék 

Pufferakkumulátor Gombelem, névleges feszültség = 3,0 V 
Újratölthető akkumulátor Lítiumion-Akku 3,6 V névleges feszültséggel, névleges teljesítmény 1600 mAh.  

Töltési idő: 4 óra 3,0 V - 4,05 V esetén 
Jellemző energiafogyasztás „Standby” üzemi állapot: 25 mW. 

„Üzemelés” üzemi állapot: 450 mW. 
Támogatott rendszerek: GNSS:  GPS, GLONASS, Galileo 

 nagy érzékenységű 12 csatornás GPS-vevő belső antennával 
GSM: GPRS-képes négysávos GSM-modul (Multi Slot osztály 10) 
DSRC: DSRC-Interfész CEN/TC 278 szerint 

Méretek 145 × 93 × 36 mm 
Tömeg 400 g 
Védelmi osztály IP42 az IEC 60529 szerint 
 

Megfelelőségi nyilatkozat 

  

 0408 

Az OBU megfelel 2014/53/EU (RED) és 2011/65/EU (RoHS) európai irányelveknek. 
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Az OBU megfelel a 10.5 sz. EGB-előírásnak - Elektromágneses összeférhetőség  

 
 


