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Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Urządzenie pokładowe DKV BOX EUROPE przeznaczone jest do elektronicznego poboru opłat drogowych oraz 

innych usług telematycznych i należy z niego korzystać wyłącznie w tym celu, o ile wyraźnie nie zatwierdzono 

innych zastosowań. Każde inne zastosowanie uważane jest za zakazane nadużycie i prowadzi do wyłączenie 

wszystkich roszczeń. 

Zasady dotyczące bezpieczeństwa 

 

Instrukcje ogólne: 

Do obsługi urządzenia pokładowego nie należy stosować przedmiotów ostrych i o ostrych 

krawędziach. Urządzenie myć wyłącznie przy użyciu szmatki zwilżonej wodą, nie stosować 

rozpuszczalników lub agresywnych środków czyszczących. Uszkodzone kable zasilające 

należy niezwłocznie wymienić, aby chronić urządzenie przed zwarciami lub pożarami. 

 

Użytkowanie w atmosferze wybuchowej 

Zasadniczo zabrania się korzystania z urządzenia pokładowego w atmosferze grożącej 

wybuchem.  

 

Uszkodzenie na skutek przepięcia: 

Urządzenie pokładowe przystosowane jest do pracy z napięciem 8–32 V (napięcie stałe). W 

związku z tym należy z niego korzystać w takim zakresie napięcia. Jeżeli układ elektryczny 

w pojeździe może generować wyższe napięcie (np. urządzenie wspomagające rozruch przy 

użyciu zewnętrznego źródła napięcia lub dodatkowe, mocniejszego generatora w 

pojeździe), należy odłączyć urządzenie pokładowe od układu pokładowego w momencie 

występowania wyższego napięcia. 

 

Zagrożenie spowodowane przez akumulatory (wielokrotnie ładowane): 

Akumulator należy chronić przed działaniem sił mechanicznych (uderzenie, upadek, 

wibracje) oraz temperaturą >+85°C, gdyż może to prowadzić do zapłonu akumulatora. 

Pozostałe zasady i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w szczegółowej 

instrukcji obsługi. 

 

 
Ryzyko wybuchu:  
W pojazdach do przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (pojazdy, które podlegają 
międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków 
niebezpiecznych) dopuszczalny jest wyłącznie montaż na stałe. Montaż musi zostać 
przeprowadzony przez uprawniony personel. Należy skontaktować się z działem klienta, 
jeżeli urządzenie ma zostać zamontowane w pojeździe, służącym do przewozu towarów i 
ładunków niebezpiecznych.  

 

Zagrożenie ograniczenia pola widzenia: 

Urządzenie pokładowe zawsze należy tak montować, aby nie ograniczać pola widzenia 

kierowcy! W razie wątpliwości należy zwrócić się do obsługi klienta. 

 

Zagrożenie wypadkiem: 

Zakaz obsługi urządzenia pokładowego w czasie jazdy! Przycisk nawigacji jest zablokowany 

w czasie jazdy, aby zabezpieczyć przed wprowadzaniem ustawień w czasie jazdy. 
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Ochrona środowiska: 

Nie usuwać akumulatorów z urządzenia pokładowego. Kompletne urządzenie pokładowe 

należy odesłać do partnera handlowego. Więcej informacji dostępnych u obsługi klienta. 

 

 

Prosimy zapisać numer telefonu Państwa osoby kontaktowej na wypadek, gdyby potrzebowali Państwo 

dodatkowego wsparcia: …………………………. 



Instrukcja obsługi urządzenia pokładowego 

Wersja 3.0 czwartek, 27 sierpnia 2020 4 

Spis treści 

SPIS TREŚCI ............................................................................................................................................ 4 

ZDJĘCIA ................................................................................................................................................. 6 

1 POBIERANIE OPŁAT DROGOWYCH NA OBSZARACH EETS .................................................................... 7 

2 SZYBKI START .................................................................................................................................... 9 

3 URZĄDZENIE POKŁADOWE .............................................................................................................. 12 
3.1 Zawartość opakowania ......................................................................................................................... 12 

3.2 Wygląd urządzenia pokładowego ......................................................................................................... 13 

3.3 Wyświetlacz startowy ........................................................................................................................... 13 

3.4 Nawigacja w menu ................................................................................................................................ 14 

3.5 Wskazanie i znaczenie statusu .............................................................................................................. 14 

4 INSTALACJA URZĄDZENIA POKŁADOWEGO ...................................................................................... 16 
4.1 Montaż urządzenia pokładowego na szybie przedniej ......................................................................... 16 

4.2 Mocowanie urządzenia pokładowego na szybie przedniej .................................................................. 17 

4.3 Mocowanie urządzenia pokładowego w uchwycie .............................................................................. 18 

4.4 Montaż na stałe .................................................................................................................................... 18 

4.5 Montaż elastyczny ................................................................................................................................ 19 

5 URZĄDZENIE POKŁADOWE – MENU I SPECYFIKACJA OBSZARU POBORU OPŁAT ................................ 21 
5.1 Urządzenie pokładowe – struktura menu ............................................................................................ 21 

5.2 Urządzenie pokładowe – ustawienia parametrów ............................................................................... 22 

5.3 Sprawdzanie parametrów urządzenia pokładowego z podziałem na usługę poboru opłat................. 24 

5.4 Zmienne parametry urządzenia pokładowego w zależności od obszaru poboru opłat (przegląd) ...... 29 

5.5 Dane zależne od usługi poboru opłat ................................................................................................... 31 

5.6 Specyfikacja opłat drogowych w Niemczech ........................................................................................ 33 

5.7 Specyfikacja opłaty drogowej wBelgii .................................................................................................. 34 

5.8 Specyfikacja opłaty drogowej w Bułgarii .............................................................................................. 34 

5.9 Specyfikacja opłaty drogowej we Francji .............................................................................................. 35 

5.10 Specyfikacja opłaty drogowej w Austrii ................................................................................................ 36 

5.11 Specyfikacja opłat drogowych w Portugalii i Hiszpanii ......................................................................... 38 

5.12 Specyfikacja opłaty drogowej na Węgrzech ......................................................................................... 39 

6 JAZDA Z URZĄDZENIEM POKŁADOWYM........................................................................................... 40 
6.1 Uruchomienie urządzenia pokładowego .............................................................................................. 40 

6.2 Tryby pracy ........................................................................................................................................... 41 

6.3 Informacje na wyświetlaczu urządzenia pokładowego ........................................................................ 42 



Instrukcja obsługi urządzenia pokładowego 

Wersja 3.0 czwartek, 27 sierpnia 2020 5 

6.4 Przykłady przejazdu przez różne obszary EETS ..................................................................................... 43 

7 WYKRYWANIE I USUWANIE BŁĘDÓW .............................................................................................. 45 

DANE TECHNICZNE ............................................................................................................................... 47 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI ..................................................................................................................... 47 
 



Instrukcja obsługi urządzenia pokładowego 

Wersja 3.0 czwartek, 27 sierpnia 2020 6 

Zdjęcia 
Zdjęcie 1: Zawartość opakowania urządzenia pokładowego ............................................................................. 12 

Zdjęcie 2: Adapter do elastycznego podłączenia zasilania ................................................................................. 12 

Zdjęcie 3: Wygląd urządzenia pokładowego ...................................................................................................... 13 

Zdjęcie 4: Wyświetlacz startowy urządzenia pokładowego dla usługi poboru opłat) ........................................ 13 

Zdjęcie 5: Nawigacja w menu ............................................................................................................................. 14 

Zdjęcie 6: Montaż na stałe na szybie przedniej .................................................................................................. 16 

Zdjęcie 7: Montaż elastyczny na szybie przedniej .............................................................................................. 16 

Zdjęcie 8: Prawidłowy montaż urządzenia pokładowego na szybie przedniej ................................................... 17 

Zdjęcie 9: Mocowanie uchwytu na szybie przedniej .......................................................................................... 18 

Zdjęcie 10: Mocowanie urządzenia pokładowego w uchwycie.......................................................................... 18 

Zdjęcie 11: Schemat połączenia montażu na stałe ............................................................................................. 19 

Zdjęcie 12: Przyłącze zasilania montażu elastycznym ........................................................................................ 19 

Zdjęcie 13: Podgląd struktury menu ................................................................................................................... 21 

Zdjęcie 14: Deklaracja pojazdu w Austrii ............................................................................................................ 37 

Zdjęcie 15: Uruchomienie urządzenia pokładowego ......................................................................................... 40 

 



Instrukcja obsługi urządzenia pokładowego 

Wersja 3.0 czwartek, 27 sierpnia 2020 7 

1 Pobieranie opłat drogowych na obszarach EETS 
Usługodawca DKV Euro Service GmbH oferuje swoje usługi EETS użytkownikom pojazdów podlegających 

opłacie drogowej w Europie. EETS oznacza European Electronic Toll Service (ogólnoeuropejski elektroniczny 

system poboru opłat drogowych).  

Urządzenia pokładowe kompatybilne z EETS firmy DKV Euro Service ułatwiają korzystanie z odcinków 

płatnych w całej Europie, oferując kompleksową obsługę poboru opłat drogowych i płatności, która 

aktywowana jest przy użyciu danego urządzenia i oferowana przez usługodawcę. 

 

Ogólne informacje o EETS 

W zależności od postanowień, które obowiązują dla poszczególnych obszarów europejskich poboru opłat, 

urządzenie pokładowe może być stosowane w pojazdach ciężarowych o masie całkowitej od 3,5 t (np. w 

Belgii) lub od 7,5 t (np. w Niemczech) w celu pobierania opłat podczas przejazdu przez autostrady, drogi 

krajowe, regionalne lub tunele i mosty. Urządzenie pokładowe: 

• stosowane jest do określenia wysokości opłaty drogowej na podstawie kilometrów pokonanych na 

obszarze poboru opłat. Obszar poboru opłat to albo cała sieć odcinków płatnych w kraju lub określona 

część odcinków płatnych w kraju (ulice, tunele, mosty), 

• obejmuje wiele obszarów poboru opłat w Europie, a tym samym rejestruje dane przekroczenia granicy, 

wymagane do naliczenia opłaty, 

• jest montowane w pojeździe w celu określenia, czy pokonany odcinek podlega opłacie, czy nie, 

• rejestruje dane, wymagane do naliczenia opłaty i przenosi je do centrum danych, gdzie dane są 

przetwarzane w celu wystawienia faktury, 

• jest połączone z pojazdem, dla którego można subskrybować usługi EETS w jednym lub kilku krajach (np. 

Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Austrii itd.).  

Jeżeli dany obszar poboru opłat nie wchodzi jeszcze w zakres usług EETS oferowanych przez DKV Euro Service 

lub nie jest zarezerwowany, użytkownik może korzystać z dodatkowych krajowych urządzeń poboru opłat. 

Jeżeli użytkownik zmieni krajowego dostawcę usług opłat drogowych na usługę EETS, przed użyciem 

urządzenia pokładowego EETS na danym obszarze poboru opłat należy wyłączyć krajowe urządzenie 

pokładowe. 

 

EETS i DKV Euro Service 

Urządzenie pokładowe: jest zgodne z postanowieniami w zakresie opłat drogowych organów 

krajowych/regionalnych. Ponadto urządzenie pokładowe pozwala użytkownikowi na przekroczenie granicy 

bez zatrzymywania, ponieważ jest kompatybilne z różnymi systemami technicznymi na różnych obszarach 

poboru opłat (GNSS lub DSRC).  

Usługa EETS oferowana przez DKV Euro Service może być rezerwowana dla jednego lub kilku krajów (jako 

„usługa poboru opłat” dla danego obszaru poboru opłat). Usługi poboru opłat, które mogą być rezerwowane 

za pośrednictwem DKV Euro Service, obejmują co raz więcej obszarów. Na każdym obszarze poboru opłat 

zawsze należy stosować jedno urządzenie, aby uniknąć naliczenia zbyt dużej wysokości opłat drogowych.  

Uczestnicy ruchu są zobowiązani ustalić, czy ich pojazdy podlegają obowiązkowi zapłaty i jakie postanowienia 

lub wyjątki obowiązują na poszczególnych obszarach. Postanowienia te można znaleźć w krajowych ustawach 

w sprawie poboru opłat. 
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Podczas rejestracji do usług EETS oferowanych przez DKV Euro Service użytkownik lub przedsiębiorstwo 

transportowe musi wybrać usługi poboru opłat, z których chcą korzystać na obszarach poboru opłat, po 

których będą się poruszać. Wcześniej należy dokonać rejestracji za pośrednictwem DKV Euro Service. Podczas 

rejestracji użytkownik lub przedsiębiorstwo transportowe musi podać odpowiednie dane klientów i 

pojazdów. DKV Euro Service zajmuje się rejestracją i przydziela urządzenie pokładowe do każdego pojazdu. 

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych do systemu, można dokonać personalizacji urządzenia 

pokładowego w celu korzystania z niego. Proces personalizacji obejmuje aktualizację urządzenia 

pokładowego do wymaganego oprogramowania, danych użytkownikach i pojazdu oraz danych taryfowych. 

Personalizacja urządzenia pokładowego przeprowadzana jest „bezprzewodowo” za pośrednictwem sieci 

mobilnej, gdy urządzenie pokładowe zostanie zainstalowane w pojeździe, podłączone do zasilania, a kierowca 

uruchomi silnik.  

W niektórych wybranych obszarach poboru opłat kierowca zobowiązany jest najpierw samodzielnie 

sprawdzić własne (dodatkowe) wybrane dane zmienne w urządzeniu pokładowym (tzn. liczba osi przyczepy, 

dopuszczalna masa całkowita ciągnika) przed wjazdem na odcinki obszaru poboru opłat. Dopuszczalna masa 

całkowita ciągnika to maksymalna dopuszczalna masa całkowita ciągnika połączonego z przyczepą, która jest 

aktualnie do niego podłączona. 

W poniższych rozdziałach opisane jest stosowanie urządzenia pokładowego oraz wprowadzanie parametrów 

specyficznych dla poszczególnych obszarów poboru opłat. 

Podane niżej usługi EETS można rezerwować, a w przyszłości dostępne będą kolejne. Są one w następujący 

sposób wyświetlane w urządzeniu pokładowym: 

• Austria (Asfinag): ATasf 

• Belgia (Viapass): BEvia 

• Bułgaria (RIA): BGria 

• Niemcy (BAG): DEbag 

• Francja (TisPL): FRtis 

• Hiszpania (Via-T): ESvia 

• Portugalia (Viaverde): PTvve 

• Węgry (HU-GO): HUgo 

• Belgia tunel Liefkenshoek: BEliT 

• Niemcy tunel Warnowquerung i Herrentunnel: DEtun 
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2 Szybki start 

 
Wyświetlacz startowy urządzenia pokładowego w Niemczech (DEbag) 
 
Jeżeli przejeżdżają Państwo przez obszar, na którym włączane jest urządzenie pokładowe, wyświetlana jest 
zawsze aktywna usługa poboru opłat i oznaczenie. Widoczna jest masa, osie oraz klasa emisji spalin Euro, o ile 
informacje te są istotne dla aktywnej usługi. 

• Masa wyświetlana jest wyłącznie w Niemczech i Belgii. 

• Liczba osi to suma osi ciągnika i przyczepy, a informacja ta nie jest wyświetlana w Belgii lub w tunelach.  
 
Wybór języka: 

1) W celu otwarcia menu przytrzymać  (lub dowolny przycisk) na przycisku nawigacji przez ponad 2 
sekundy. 

2) Za pomocą /  wybrać język i potwierdzić przyciskiem  
3) Za pomocą /  wybrać język (niemiecki, angielski, …) i potwierdzić przyciskiem  
4) Urządzenie pokładowe wyda sygnał dźwiękowy w celu potwierdzenia i język zostanie zmieniony. 

 
Kierowca ponosi odpowiedzialność za ustawienie liczby osi odpowiednio dla przyczepy. Ustawienie można 
wprowadzić w każdej chwili (w każdym miejscu), nawet jeżeli na ekranie startowym nie jest widoczna liczba osi. 

1) W celu otwarcia menu przytrzymać  (lub inny przycisk) na przycisku nawigacji przez ponad 2 
sekundy. 

2) Za pomocą /  wybrać osie przyczepy i potwierdzić przyciskiem  
3) Za pomocą /  wybrać odpowiednią liczbę osi przyczepy i potwierdzić przyciskiem  
4) Urządzenie pokładowe wyda sygnał dźwiękowy w celu potwierdzenia. Menu opuszcza się przy użyciu 

przycisku  
W Niemczech kierowca ponosi odpowiedzialność za konfigurację aktualnej masy całkowitej ciągnika. Jest to 
możliwe, nawet jeżeli usługa poboru opłat w Niemczech DEbag nie jest (jeszcze) aktywowana na urządzeniu 
pokładowym. 
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1) W celu otwarcia menu przytrzymać  (lub inny przycisk) na przycisku nawigacji przez ponad 2 
sekundy. 

2) Za pomocą /  wybrać masę DEbag i potwierdzić przyciskiem  
3) Za pomocą /  wybrać poprawną wartość i potwierdzić przyciskiem  
4) Urządzenie pokładowe wyda sygnał dźwiękowy w celu potwierdzenia. Menu opuszcza się przy użyciu 

przycisku  

Aktualna dopuszczalna masa całkowita ciągnika to maksymalna dopuszczalna masa całkowita ciągnika 

połączonego z przyczepą, która jest aktualnie do niego podłączona. 

Wskazanie statusu (LED) 

 

 

Zielona dioda LED: Urządzenie pokładowe jest gotowe do uiszczenia opłaty drogowej. Można 

jechać. 

 

Żółta dioda LED: Urządzenie pokładowe nie jest spersonalizowane lub usługa poboru opłat dla 

miejsca, w którym pojazd aktualnie się znajduje, nie jest (jeszcze) 

zarezerwowana/aktywowana lub na danym obszarze nie ma systemu poboru opłat (np. 

Holandia) lub lokalna usługa poboru opłat nie jest dostępna na urządzeniu pokładowym.  

 

 

Czerwona dioda LED: Krytyczny problem. Nie należy jechać. Skontaktować się z obsługą 

klienta.  

Wyjątek: Dioda czerwona zapala się jeżeli urządzenie pokładowe przez ponad 30 minut nie 

odbiera sygnału GPS.  

-> Jeżeli przykładowo znajdują się Państwo w tunelu lub garażu, należy pojechać do miejsca z 

zasięgiem GPS. 

 

 

Dioda LED wyłączona: Urządzenie pokładowe nie jest włączone (np. w trybie uśpionym). 

Włączy się po ruszeniu lub podłączeniu do zasilania. 

Pierwsze użycie urządzenia pokładowego: 

W celu włączenia podłączyć urządzenie pokładowe do prądu!  

▪ Dioda LED pozostaje czerwona do momentu uruchomienia systemu. 
▪ Następnie zmienia kolor na żółty, do czasu ładowania za pośrednictwem sieci mobilnej danych pojazdu 

(rejestracja, masa) i zarezerwowanych usług (personalizacja bezprzewodowa).  
▪ Następnie zapala się zielona dioda LED, jeżeli usługa poboru opłat jest rezerwowana dla miejsca, w 

którym aktualnie znajduje się urządzenie pokładowe. 
➔ Należy się upewnić, że podczas personalizacji urządzenia pokładowego dostępny jest dobry sygnał 

GPRS (sieć dla telefonów komórkowych) 
➔ Należy się upewnić, że urządzenie pokładowe dobrze odbiera GNSS/GPS, żeby urządzenie pokładowe 

wiedziało, w jakim kraju się znajduje. (Wyjść/wyjechać na zewnątrz. W razie konieczności przenieść 
urządzenie pokładowe kilka metrów dalej). 

 
Urządzenie pokładowe również bezprzewodowo przeprowadza aktualizację oprogramowania. 

➔ Jeżeli nie można stosować się do poleceń w instrukcji obsługi, np. menu wygląda inaczej niż opisano, 
należy skontaktować się z Service Desk. Zawsze należy korzystać z ostatniej wersji instrukcji obsługi 
urządzenia pokładowego, udostępnionej przez DKV Euro Service. 

 
Przed pierwszą jazdą: Sprawdzić, czy zgadza się numer tablic rejestracyjnych. 
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Podczas jazdy: 

▪ Przymocować urządzenie pokładowe do odpowiedniego uchwytu. 
▪ Urządzenie pokładowe musi być dobrze widoczne z zewnątrz i nie może być zasłonięte. 
▪ Wybrane miejsce nie może znajdować się w pobliżu innych urządzeń (np. innych urządzeń 

pokładowych/GPS/poduszki powietrznej). 
▪ Podłączyć urządzenie pokładowe do zasilania. 
▪ Nie manipulować przy urządzeniu pokładowym w czasie jazdy. 
▪ Stosować się do przepisów drogowych. 

 
Optymalne rozpoznanie urządzenia pokładowego na pasach ruchu z poborem opłat (DSRC): 

▪ Zachować 4 m odstęp od pojazdu poprzedzającego. 
▪ Stosować się do znaków na pasie poboru opłat. 
▪ Przejeżdżać przez stacje poboru opłat wyłącznie na zielonym świetle. 

 
Postępowanie awaryjne w przypadku nieprawidłowego działania na pasach poboru opłat 
W przypadku nieprawidłowego działania na wjeździe lub wyjeździe ze stacji poboru opłat kierowca musi 
dokonać płatności opcjonalnym środkiem płatniczym. Kierowca powinien (we Francji musi) posiadać przy sobie 
opcjonalny środek płatniczy. (Kartę paliwową, kartę kredytową, gotówkę). 
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3 Urządzenie pokładowe 

3.1 Zawartość opakowania 

Wyjąć urządzenie pokładowe z opakowania. Sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna i 

nieuszkodzona. 

1 Karton 

2 Wkładka 

3 Skrócona instrukcja obsługi 

4 Urządzenie pokładowe z przewodem 

zasilającym 

5 Szmatka do czyszczenia 

6 Uchwyt z podkładkami 

samoprzylepnymi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zdjęcie 1: Zawartość opakowania urządzenia pokładowego 
 
Urządzenie pokładowe zawiera wszystkie akumulatory, a przewód zasilający zapewnia montaż elastyczny. 

Podkładki samoprzylepne są już przymocowane do uchwytu, za pomocą którego można zamontować 

urządzenie pokładowe na szybie przedniej. 

 
Wymagany jest adapter do podłączenia urządzenia 
pokładowego do zasilania za pośrednictwem gniazdka 
w pojeździe. 

Elastyczne przyłącze zasilania do: 

1 gniazdka zgodnie z DIN  

2 gniazdka do zapalniczki 

 
 
 

 
 
 

Zdjęcie 2: Adapter do elastycznego podłączenia zasilania 
 

Jeżeli zauważą Państwo, że czegoś brakuje lub któryś element jest uszkodzony, nie należy 

korzystać z urządzenia pokładowego i należy natychmiast skontaktować się z obsługą klienta. 
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3.2 Wygląd urządzenia pokładowego 

 

 
 
Zdjęcie 3: Wygląd urządzenia pokładowego 
 

3.3 Wyświetlacz startowy 

Urządzenie pokładowe przygotowane jest do natychmiastowego użycia. Po podłączeniu do zasilania 

urządzenie pokładowe natychmiast się uruchamia. Urządzenie pokładowe jest personalizowane przy użyciu 

danych pojazdu, które należy podać partnerowi handlowemu podczas rejestracji pojazdu. Podczas 

personalizacji na urządzeniu pokładowym przechowywane są również dane wybranej usługi EETS.  

Wyświetlacz startowy pokazuje się, gdy pojazd znajduje się w obszarze aktywowanej usługi poboru opłat. 

Przykładowo po uruchomieniu Deutsche Maut Service (w skrócie „DEbag”) w Niemczech ekran wygląda w 

następujący sposób. 

 

 
Zdjęcie 4: Wyświetlacz startowy urządzenia pokładowego dla usługi poboru opłat) 

Wyświetlona liczba osi to suma osi ciągnika i przyczepy podana podczas rejestracji (personalizowana w 

urządzeniu pokładowym, wartość statyczna). Kierowca wprowadza w urządzeniu pokładowym aktualną 

liczbę osi (patrz rozdział 5.2). 
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Uwaga: Personalizacja wymaga sygnału GNSS i połączenia GPRS. Należy się upewnić, że jest dostęp do 

satelitów GNSS. 

Szczegółowe informacje dotyczące montażu urządzenia pokładowego znajdują się w rozdziale 4 „Instalacja 

urządzenia pokładowego“. 

Dodatkowe informacje i porady dotyczące wyświetlacza znajdują się w rozdziale 7 „Wykrywanie i usuwanie 

błędów“. 

3.4 Nawigacja w menu 

Po uruchomieniu urządzenia pokładowego wyświetla się ekran startowy. 

W celu uzyskania podglądu informacji zapisanych na urządzeniu pokładowym należy przy użyciu przycisku 

nawigacji otworzyć odpowiedni punkt menu i poruszać się po nim. 

 

Otwieranie menu głównego:  (Przytrzymać przycisk przez ponad 2 sekundy) 

W celu otwarcia menu należy przytrzymać jeden z czterech przycisków na przycisku nawigacyjnym przez 

ponad 2 sekundy. 

 
Zdjęcie 5: Nawigacja w menu 

3.5 Wskazanie i znaczenie statusu 

Jako wskaźnik statusu służy pierścień LED otaczający przycisk nawigacji. Ponadto brzęczyk wydaje sygnał 

dźwiękowy informujący o stanie urządzenia pokładowego. Wskazanie statusu pomaga kierowcy w czasie 

jazdy i przy użyciu różnych działań/statusów zgłasza odpowiedzi urządzenia. 
 

 

Urządzenie pokładowe nie jest aktywne.  

Urządzenie pokładowe jest wyłączone, znajduje się w stanie spoczynkowym lub transportu 

(patrz rozdział 6.2). 

 

 

Urządzenie pokładowe jest aktywne i gotowe do pracy. 

Można jechać. Należy uwzględnić informacje wyświetlone na ekranie. 
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Uwaga! Jeżeli zapali się dioda LED w kolorze żółtym, zwrócić uwagę na komunikat na ekranie. 

Urządzenie pokładowe albo 

• nie zostało jeszcze spersonalizowane, albo 

• usługa poboru opłat w obszarze, w którym aktualnie znajduje się pojazd, nie jest aktywna 

lub dostępna na urządzeniu pokładowym lub nie ma elektronicznego systemu poboru 

opłat (np. w Holandii) 

Należy sprawdzić, które usługi poboru opłat są aktywowane (za pomocą menu na 

wyświetlaczu urządzenia pokładowego). Jeżeli zachodzi obowiązek opłaty drogowej, należy 

skorzystać z urządzeni lokalnego dostawcy systemu poboru opłat. 

 

 

Krytyczny problem, opłata drogowa zakończona niepowodzeniem, nie należy jechać. 

Urządzenie pokładowe jest uruchomione, ale niegotowe do pracy. Pojawia się czerwona dioda 

LED i powiadomienie o błędzie. W przypadku: 

• wady technicznej, 

• jeżeli usługa poboru opłat została zablokowana (przez partnera handlowego lub 

operatora systemu poboru opłat), 

• jeżeli urządzenie pokładowe nie odbiera sygnału GPS przez ponad 30 minut. 

W powyższych przypadkach nie należy jechać z urządzeniem pokładowym i należy 

skontaktować się z obsługą klienta. Jeżeli z oczywistych powodów nie ma sygnału GPS, np. w 

tunelu lub garażu, należy pojechać w miejsce, gdzie jest zasięg GPS. 

Jeżeli wskaźnik statusu mruga na czerwono (zgodnie z ustawieniem fabrycznym), to 

informuje on o problemie. Więcej informacji dotyczących sprawdzenia urządzenia 

pokładowego znajduje się w rozdziale 7 „Wykrywanie i usuwanie błędów“. 

 

 

Brzęczyk dla sygnałów akustycznych: 

• Sygnał przeprowadzonych czynności lub ostrzeżenie (np. brak zasięgu GPS), 

• potwierdzenie użytkownika przeprowadzonych czynności (np. zmiany w menu), 

• wyświetlacz dodatkowych informacji podczas jazdy, 
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4 Instalacja urządzenia pokładowego 

 

Urządzenie pokładowe przystosowane jest do pracy z napięciem 8–32 V (napięcie stałe). W 

związku z tym należy z niego korzystać w takim zakresie napięcia. Jeżeli układ elektryczny 

w pojeździe może generować wyższe napięcie (np. urządzenie wspomagające rozruch przy 

użyciu zewnętrznego źródła napięcia lub dodatkowe, mocniejszego generatora w 

pojeździe), należy odłączyć urządzenie pokładowe od układu pokładowego w momencie 

występowania wyższego napięcia. 

 

Urządzenie pokładowe może być montowane na dwa sposoby: 

 Montaż na stałe: 

Urządzenie pokładowe jest połączone na stale z zasilaniem pojazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 6: Montaż na stałe na szybie przedniej 
 

Montaż elastyczny:  

Urządzenie pokładowe jest połączone przez gniazdo zapalniczki. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Zdjęcie 7: Montaż elastyczny na szybie przedniej 
 

Na wyświetlaczu wyświetlany jest stan zasilania: 

 Zasilanie za pośrednictwem przyłącza do systemu pokładowego pojazdu 

 

Zasilanie przy użyciu akumulatora wielokrotnie ładowanego. Podczas jazdy należy zwrócić uwagę na 

poziom naładowania akumulatora. 

4.1 Montaż urządzenia pokładowego na szybie przedniej 

 

Urządzenie pokładowe zawsze należy tak montować, aby nie ograniczać pola widzenia 

kierowcy! 

 

Należy wziąć pod uwagę właściwości szyby, np. obszar metaliczny/niemetaliczny, w zależności 

od szyby przedniej zamontowanej w pojeździe. Sprawdzić właściwości szyby przedniej w 
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dokumentacji pojazdu. Powłoka szyby przedniej może mieć negatywny wpływ na połączenie 

pomiędzy urządzeniem pokładowym, a systemem GPS lub GPRS. 

 

Urządzenie pokładowe należy przymocować do strony wewnętrznej szyby w taki sposób, aby 

 
 
Zdjęcie 8: Prawidłowy montaż urządzenia pokładowego 
na szybie przedniej  

• nie ograniczało pola widzenia kierowcy w czasie 

jazdy, 

• wybrana pozycja nie może znajdować się w 

pobliżu części ruchomych (np. Osłony poduszki 

powietrznej), 

• urządzenie pokładowe jest widoczne z zewnątrz i 

nie zasłaniają go inne części (np. wyłączonych 

wycieraczek), 

• urządzenie pokładowe nie wpływa negatywnie na 

funkcję wylotów powietrza ciepłego, 

• w przypadku metalicznej szyby przedniej stosować 

obszary niemetaliczne, 

• stosować się do ustaw i przepisów krajowych oraz 

zaleceń producenta pojazdu. 

 

4.2 Mocowanie urządzenia pokładowego na szybie przedniej 

 

Podkładki samoprzylepne muszą być przechowywane w temperaturze otoczenia 20°C 

przed montażem. Klej na podkładkach osiąga swoją ostateczną siłę przyczepności 72 

godziny po nałożeniu, pod warunkiem, że temperatura wynosi 20°C lub więcej. W razie 

konieczności podgrzać szybę i przymocowywany do niej uchwyt do momentu osiągnięcia 

wymaganej temperatury. 

 

Wyczyścić wybrane miejsce na szybie szmatką do czyszczenia. 

Odczekać, aż powierzchnia będzie sucha. 

 

 

Zdjąć folię ochronną z podkładek samoprzylepnych. 

Przymocować w wybranym miejscu uchwyt przy użyciu podkładek 

samoprzylepnych. 
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Zwrócić uwagę na oznaczenia , aby prawidłowo wyrównać uchwyt. 

Przymocować uchwyt i docisnąć mocno do szyby w miejscu podkładek 

samoprzylepnych. 

 

Zdjęcie 9: Mocowanie uchwytu na szybie przedniej 

4.3 Mocowanie urządzenia pokładowego w uchwycie 

 Przytrzymać urządzenie pokładowe przed uchwytem i zatrzasnąć je w 

uchwycie. 

Sprawdzić, czy urządzenie pokładowe jest prawidłowo przymocowane w 

uchwycie.  

Urządzenie pokładowe nie może poruszać się w uchwycie. Dokładnie 

sprawdzić. 

 

 

 

 

Zdjęcie 10: Mocowanie urządzenia pokładowego w uchwycie 
 

4.4 Montaż na stałe 

 

W pojazdach do przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych dopuszczalny jest 

wyłącznie montaż na stałe przez dopuszczony personel. Należy skontaktować się z działem 

klienta, jeżeli urządzenie ma zostać zamontowane w pojeździe, służącym do przewozu 

towarów i ładunków niebezpiecznych. 

Podczas montażu na stałe urządzenia pokładowego należy uwzględnić załączony schemat połączeń. Należy 

stosować podane zabezpieczenia. 

Sieć zasilania pojazdu: 

1 Czerwony: napięcie stałe (+) 

2 Czarny: Zapłon 

3 Brązowy: Uziemienie (-) 

4    Przewód zasilania ciągłego  

       z wtykiem pośrednim 

*Zabezpieczenia (1 A, 2 A) nie wchodzą w 

zakres dostawy 
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Zdjęcie 11: Schemat połączenia montażu na stałe 

 
Jeżeli wymagane są dodatkowe informacje, należy skontaktować się z obsługą klienta. 
 

4.5 Montaż elastyczny 

 

Przewód zasilania należy zamontować w taki sposób, aby połączenie nie zostało zerwane w 

czasie jazdy lub nie miało negatywnego wpływu na pracę pojazdu. 

 
Wymagany jest adapter do podłączenia urządzenia pokładowego do zasilania za 
pośrednictwem gniazdka w pojeździe. 

Elastyczne przyłącze zasilania do: 

1 gniazdko zgodnie z DIN  

2 gniazdko zapalniczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcie 12: Przyłącze zasilania montażu elastycznym 
 

 

Przy włączonym zapłonie / podczas jazdy ładowany jest akumulator. 

W trybie akumulatora (brak podłączenia do przyłącza zapalniczki) urządzenie pokładowe 

zasilane jest akumulatorem przez cztery godziny. 

 

 

Na wyświetlaczu wyświetlany jest stan akumulatora. 

 

Urządzenie pokładowe wydaje sygnał dźwiękowy, gdy użytkownik odłączy zasilanie. 

Podczas jazdy należy zwrócić uwagę na poziom naładowania akumulatora. 
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Gdy poziom naładowania baterii wynosi poniżej 25% urządzenie pokładowe wydaje sygnał 

dźwiękowy i wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem. Po potwierdzeniu użytkownik wraca z 

powrotem do normalnego ekranu. 

Gdy poziom naładowania baterii jest poniżej 10% urządzenie pokładowe wydaje sygnał 

dźwiękowy i wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem. Po potwierdzeniu użytkownik wraca z 

powrotem do normalnego ekranu. 
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5 Urządzenie pokładowe – menu i specyfikacja obszaru poboru opłat  

5.1 Urządzenie pokładowe – struktura menu 

Zdjęcia w następującym podglądzie menu są przykładowe i w rzeczywistości mogą się różnić. 
 

 
Zdjęcie 13: Podgląd struktury menu 
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5.2 Urządzenie pokładowe – ustawienia parametrów 

W celu korzystania z usługi EETS należy wprowadzić specjalne parametry pojazdu. Stanowią one podstawę 
identyfikacji pojazdu i obliczenia opłaty drogowej. Zaliczają się do nich np. numer rejestracyjny, dopuszczona 
masa całkowita, klasa emisji.  

Początkowo rejestracja klienta do usługi EETS przeprowadzana jest przez partnera handlowego. Przeniesienie 
wymaganych danych na urządzenie pokładowe dokonywane jest automatycznie podczas personalizacji 
urządzenia pokładowego.  

W poszczególnych przypadkach kierowca podczas jazdy musi zaktualizować parametry urządzenia pokładowego 
specyficzne dla obszaru poboru opłat. Jest to objaśnione poniżej. 

 
Wybór języka 

 

Po wyborze języka wcisnąć prawy przycisk „ok” (= zapisz). Sygnał dźwiękowy potwierdza zapisanie i język zostanie 
zmieniony. 

Przykład poniżej pokazuje, w jaki sposób kierowca może nawigować menu urządzenia pokładowego, aby znaleźć 
ważne informacje. W podmenu usługi poboru opłat wyświetlane są parametry, które w ramach tej usługi mają 
znaczenie dla taryfy. 
Wskaźnik aktywowanych usług opłat drogowych

 
Urządzenie pokładowe wyświetla wszystkie zarezerwowane usługi opłaty drogowych. Jeżeli urządzenie 
pokładowe nie jest spersonalizowane dla obszaru poboru opłat, nazwa usługi nie jest podana. W powyższym 
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przykładzie nie są zarezerwowane usługi dla Portugalii (PTvve), Bułgarii (BGria) i Węgier (HUgo) a tym samym 
nie stanowią części składowej listy. 

 

Zmiana liczby osi przyczepy 

Podczas wjazdu na obszar poboru opłat kierowca zawsze musi sprawdzić lub zmienić liczbę osi, w szczególności 

po podłączeniu lub odłączeniu przyczepy. 

Przykład zmiany liczby osi przyczepy 

 
Tutaj przedstawiona jest liczba osi przyczepy od zera (bez przyczepy) do trzech. Po aktualizacji wartości wcisnąć 
krótko prawy przycisk  „ok”. W celu opuszczenia menu dwa razy nacisnąć lewy przycisk   
W tym menu można również sprawdzić aktualnie ustawioną liczbę osi. Jeżeli liczba ma pozostać bez zmian, 
należy wyjść z menu bez zapisywania, naciskając lewy przycisk „ok”. Jeżeli w menu nie mają być zapisane 
zmiany, a liczba osi została wcześniej zmieniona, przez kilka sekund wyświetlany będzie komunikat „Wartość 
nie zostanie zmieniona”, a poprzednia wartość pozostanie bez zmian. 
 
Zmiana „aktualnej masy” dla usługi poboru opłat w Niemczech (DEbag) 

W DEbag użytkownik musi sprawdzić wartość aktualnie dopuszczalnej masy całkowitej ciągnika (ciągnik + 
aktualnie podłączona przyczepa) i ewentualnie ją zaktualizować przed wjazdem do Niemiec, a w szczególności 
w przypadku zmiany przyczepy.  

  



Instrukcja obsługi urządzenia pokładowego 

Wersja 3.0 czwartek, 27 sierpnia 2020 24 

Przykład dla „DEbag – zmiana aktualnej masy” 

 
W tym przypadku w związku z wymianą przyczepy masa została zmieniona z mniejszej niż 7,5t na 7,5t do 12t. 
Po aktualizacji wartości wcisnąć krótko prawy przycisk  „ok”. W celu opuszczenia menu dwa razy nacisnąć 
lewy przycisk   
W tym menu można również sprawdzić aktualnie ustawioną masę. Jeżeli wartość ma pozostać bez zmian, 
należy wyjść z menu bez zapisywania, naciskając lewy przycisk „ok”. Jeżeli w menu nie mają być zapisane 
zmiany, a masa została wcześniej zmieniona, przez kilka sekund wyświetlany będzie komunikat „Wartość nie 
zostanie zmieniona”, a poprzednia wartość pozostanie bez zmian. 
 
 

5.3 Sprawdzanie parametrów urządzenia pokładowego z podziałem na usługę poboru opłat 

 

Wyświetlanie parametrów pojazdu – usługi poboru opłat w Niemczech (DEbag) 

W celu korzystania z usługi poboru opłat w Niemczech (DEbag) użytkownik musi zmienić następujące 
parametry w urządzeniu pokładowym opisane w rozdziale 5.2: 

• „Aktualna masa”, to znaczy aktualna dopuszczana masa całkowita całego ciągnika (ciągnik + przyczepa) 

• oraz liczbę „osi przyczepy” w momencie jazdy 
 
Wszystkie istotne dla opłaty drogowej parametry pojazdu w Niemczech (DEbag) wyświetlane są w menu opłat 
drogowych tak, jak opisano poniżej. 

 
Info: W przypadku wartości, które nie są wprowadzane przez użytkownika, takie jak klasa emisji, liczba osi 
ciągnika i filtr cząstek wartości wprowadzane są tylko raz przez przedstawiciela handlowego. Nie ma możliwości 
zmiany w urządzeniu pokładowym. 
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Dane o filtrze cząstek wyświetlane są jako tak/nie. „Tak” oznacza, że podany filtr cząstek ma znaczenie dla 
opłaty drogowej. „Nie” jest wyświetlane, jeżeli zarejestrowany filtr cząstek nie ma wpływu na rozliczenie opłaty 
drogowej. 

Wyświetlanie parametrów pojazdu – usługa opłat drogowych w Belgii (BEvia/Viapass) 

 
 
W przypadku BEvia użytkownik (wyłącznie) może zobaczyć dane, które zostały przekazane podczas 
wstępnej rejestracji pojazdu zgodnie z dowodem rejestracyjnym. W urządzeniu pokładowym nie można 
wprowadzić zmian parametrów dla BEvia. 
 

Wyświetlanie parametrów pojazdu – usługa opłat drogowych tunel Liefkenshoek (BEliT) 

 

 
 
Dla BEliT nie ma żadnych parametrów.  

Wyświetlanie parametrów pojazdu – usługi poboru opłat w Portugalii (PTvve) 

 
W przypadku PTvve użytkownik powinien ustawić liczbę osi przyczepy zgodnie z wartością aktualnego 
przejazdu, jak opisano w rozdziale 5.2. 
 

Wyświetlanie parametrów pojazdu – usługi poboru opłat w Hiszpanii (ESvia) 

 

 
 
W przypadku ESvia użytkownik powinien ustawić liczbę osi przyczepy zgodnie z wartością aktualnego 
przejazdu, jak opisano w rozdziale 5.2. 
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Wyświetlanie parametrów pojazdu – usługi poboru opłat we Francji (FRtis) 

 

 
W przypadku FRtis użytkownik powinien ustawić liczbę osi przyczepy zgodnie z wartością aktualnego 
przejazdu, jak opisano w rozdziale 5.2. 
 

Wyświetlanie parametrów pojazdu – usługi poboru opłat w Austrii (ATasf) 

 

 
W przypadku ATasf użytkownik powinien ustawić liczbę osi przyczepy zgodnie z wartością aktualnego 
przejazdu, jak opisano w rozdziale 5.2. 
 

Wyświetlanie parametrów pojazdu – usługi poboru opłat w Bułgarii (BGria) 

 

 
W przypadku BGria użytkownik powinien ustawić liczbę osi przyczepy zgodnie z wartością aktualnego 
przejazdu, jak opisano w rozdziale 5.2. 

Wyświetlanie parametrów pojazdu – usługi poboru opłat na Węgrzech (HUgo) 

 

 
W przypadku HUgo użytkownik powinien ustawić liczbę osi przyczepy zgodnie z wartością aktualnego 
przejazdu, jak opisano w rozdziale 5.2. 
Należy zapoznać się z rozdziałem 5.12, w którym podane są szczegółowe specyfikacje dla osi na 
Węgrzech. 
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Wyświetlanie numeru obsługi klienta 

Należy zapisać numer obsługi klienta: 

 
Funkcja będzie dostępna w przyszłości. 
Wyświetlany będzie tylko jeden numer, chyba że partner handlowy posiada centralny numer obsługi klienta. 
Jeżeli nie ma wyłącznie jednego numeru obsługi, lecz przykładowo kilka numerów krajowych, na wyświetlaczu 
pojawia się „ND” i partner handlowy informuje klienta bezpośrednio. 

Konfiguracja migania 

 

 

Wyświetlacz informacji urządzenia pokładowego i wersji oprogramowania 

 
Wprowadzenie miejsca powstawania kosztów 
 

 
Wprowadzenie miejsca powstawania kosztów jest opcjonalne. Jeżeli Państwo chcą, mogą Państwo tutaj 
wprowadzić numer miejsca powstawania kosztów. Należy użyć następujących znaków (maks. 8): Litery 
A–Z, cyfry 0–9, znaki specjalne (-) minus, (,) przecinek, (.) kropka i spacja.  
Znak można wybrać przy użyciu przycisku w górę lub w dół. Zapisać wpis i wcisnąć prawy przycisk. 



Instrukcja obsługi urządzenia pokładowego 

Wersja 3.0 czwartek, 27 sierpnia 2020 28 

W menu dostępna jest opcja konfiguracji migania diody LED, normalnie dla diody LED w kolorze czerwonym i 
żółtym. Miganie jest włączane w ustawieniach fabrycznych. Za pomocą menu można je wyłączyć. Nacisnąć 
prawy przycisk, aby potwierdzić („ok”). 
 



   
 

   
 

5.4 Zmienne parametry urządzenia pokładowego w zależności od obszaru poboru opłat (przegląd) 

Ze względu na wymagania zależne od poboru opłat i jego obszaru należy wprowadzić lub zaktualizować określone dane w urządzeniu pokładowym. 
Podczas ustawień mogą pojawić się różne wyświetlacze urządzenia pokładowego. W zależności od regulacji specjalnych danego obszaru poboru opłat 
kierowca musi podać liczbę osi i dopuszczalną masę całkowitą ciągnika oddzielnie dla bieżącego pojazdu. W ramach obowiązku samodzielnego zgłoszenia 
kierowca jest odpowiedzialny za dokładność tych informacji.  

Od momentu rozpoczęcia jazdy kierowca jest zobowiązany sprawdzić zgodność pomiędzy urządzeniem pokładowym a pojazdem. Po podłączeniu lub 
rozłączeniu przyczepy kierowca zawsze musi zaktualizować liczbę osi przyczepy. 

Następująca tabela pokazuje, o jakie dane i obszary poboru opłat chodzi i jaki wyświetlacz startowy urządzenia pokładowego jest wyświetlany w 
zależności od wybranej usługi poboru opłat: 
 

Usługa 
poboru 
opłat  

Ekran startowy urządzenia 
pokładowego 

Parametry aktualizowane przez 
kierowcę 

Wyjaśnienie 

 
 

Liczba osi przyczepy 
➢ Menu => osie przyczepy  
 
Aktualna dopuszczalna masa 
całkowita ciągnika:  
➢ Menu => masa DEbag 
 

Osie: Wyświetlana jest aktualna, rzeczywista liczba całkowita osi 
zespołu pojazdów (ciągnik + przyczepa) (tutaj: „3”), która może się 
różnić w zależności od podłączanej przyczepy. W związku z tym 
kierowca musi wprowadzić w urządzeniu pokładowym osie 
przyczepy.     
Masa: W przypadku podłączenia lub odłączenia przyczepy należy 
zaktualizować nową, rzeczywistą dopuszczalną masę całkowitą 
ciągnika. 
Podczas wyboru zakresu masy w menu urządzenia pokładowego, 

np.  7,5 t i < 12 t, na ekranie urządzenia pokładowego wyświetlana 
jest wartość niższa.  

Tunele w 
Niemczech – 

Warnowquerung 
+ Herrentunnel

 

 

– Kierowca nie musi wprowadzać danych. 
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Belgia – BEvia 

 

 

– 
Kierowca nie musi wprowadzać danych.  
W Belgii zapisywana jest maksymalna dopuszczalna masa całkowita 
dla zespołu pojazdów zgodnie z dowodem rejestracyjnym już 
podczas rejestracji klienta w systemie i automatycznie wyświetlana 
na ekranie urządzenia pokładowego, tutaj np. 11,8 t. 

 
 

Usługa 
poboru 
opłat  

Ekran startowy Parametry zmienne 
aktualizowane przez kierowcę 

Pozostałe wyjaśnienia 

Belgia – tunel 
Liefkenshoek 

  

– 
Kierowca nie musi wprowadzać danych. 

Austria (AT) 
ATasf 

 

 
 

Liczba osi przyczepy 
➢ Menu => osie przyczepy 

Urządzenie pokładowe wyświetla sumę osi ciągnika + osie 
przyczepy. 
Liczba osi przyczepy musi zostać zaktualizowana, jeżeli przyczepa 
jest podłączona do lub odłączona od ciągnika. 

Bułgaria 
BGria 

 

 

Liczba osi przyczepy 
Menu => osie przyczepy 

Liczba osi przyczepy musi zostać zaktualizowana, jeżeli przyczepa 
jest podłączona do lub odłączona od ciągnika. 
W Bułgarii zapisywana jest maksymalna dopuszczalna masa 
całkowita dla zespołu pojazdów zgodnie z dowodem rejestracyjnym 
już podczas rejestracji klienta w systemie i automatycznie 
wyświetlana na ekranie urządzenia pokładowego, tutaj np. 11,8 t. 

Francja (FR) 
FRtis 

 

 

Liczba osi przyczepy 
➢ Menu => osie przyczepy 

Liczba osi przyczepy musi zostać zaktualizowana, jeżeli przyczepa 
jest podłączona do lub odłączona od ciągnika.  
Liczba osi jest równolegle określana przy użyciu sprzętu drogowego 
operatora systemu poboru opłat. 

Hiszpania (ES) 
ESvia 

 

 

Liczba osi przyczepy 
➢ Menu => osie przyczepy 

Liczba osi przyczepy musi zostać zaktualizowana, jeżeli przyczepa 
jest podłączona do lub odłączona od ciągnika.  
Liczba osi jest równolegle określana przy użyciu sprzętu drogowego 
operatora systemu poboru opłat. 
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Portugalia (PT) 
PTvve 

 

 

Liczba osi przyczepy 
➢ Menu => osie przyczepy 

Liczba osi przyczepy musi zostać zaktualizowana, jeżeli przyczepa 
jest podłączona do lub odłączona od ciągnika.  
Liczba osi jest równolegle określana przy użyciu sprzętu drogowego 
operatora systemu poboru opłat. 

Węgry 
HUgo 
 

 

 

 

Liczba osi przyczepy 
➢ Menu => osie przyczepy 

Urządzenie pokładowe wyświetla sumę osi ciągnika + osie 
przyczepy. 
Liczba osi przyczepy musi zostać zaktualizowana, jeżeli przyczepa 
jest podłączona do lub odłączona od ciągnika. 

5.5 Dane zależne od usługi poboru opłat 

 
Informacje ogólne 
Podczas wjazdu na pas z opłatą drogową urządzenie pokładowe musi być zamontowane w uchwycie. Kierowca nie powinien w tym czasie manipulować 
przy urządzeniu pokładowym. 
W celu optymalnego rozpoznania urządzenia pokładowego na pasie opłaty drogowej kierowca musi: 

• upewnić się, że zachowany jest 4 m odstęp od pojazdu poprzedzającego, 

• stosować się do napisu na pasie opłaty drogowej, 

• przejechać przez barierki stacji poboru opłat, gdy sygnalizacja świeci na zielono. 
Gdy urządzenie pokładowe zostanie rozpoznane, wydaje sygnał, światło świeci na zielono, a bramka otwiera się.  
 
Procedura awaryjna w przypadku awarii / uszkodzeń 
W przypadku długotrwałej usterki na moście płatnym kierowca musi pobrać bilet przy wjeździe na drogę płatną, a następnie zwrócić go i zapłacić 
alternatywnym środkiem płatniczym. W związku z tym kierowca powinien (we Francji musi) posiadać przy sobie opcjonalny środek płatniczy (karta 
paliwowa, kredytowa, gotówka). Lista akceptowanych środków płatniczych podana jest na stronie internetowej danego operatora systemu poboru opłat. 
W razie konieczności kierowca może wcisnąć przycisk awaryjny i stosować się do instrukcji personelu systemu poboru opłat. 
W przypadku uszkodzenia urządzenia pokładowego należy skontaktować się z partnerem handlowym.  
 
Na obszarach poboru opłat stosowane są następujące oznakowania, wskazujące kierowcy prawidłowy pas opłaty drogowej. 
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5.6 Specyfikacja opłat drogowych w Niemczech  

 

INFORMACJE O OBSZARZE OPŁAT DROGOWYCH DEUTSCHLAND-BAG 
Specyfikacja opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych na obszarze opłat drogowych Deutschland BAG 
(DEbag) i informacje o zwolnieniach z opłaty drogowej: 
www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de 
 
Parametry zmienne zależne od obszaru poboru opłat 
Na obszarze opłat drogowych w Niemczech (DEbag) kierowca musi odpowiednio zaktualizować status 
urządzenia pokładowego: 

• Liczba osi przyczepy 

• Dopuszczalna masa całkowita ciągnika (aktualna dopuszczalna masa całkowita ciągnika plus przyczepy) 
 

Osie: Wyświetlana jest aktualna, rzeczywista liczba całkowita osi zespołu pojazdów (ciągnik + przyczepa), która 
może być różna w zależności od przyłączonej przyczepy. W związku z tym kierowca musi wprowadzić w 
urządzeniu pokładowym osie przyczepy.   
 
Masa: W przypadku podłączenia przyczepy do ciągnika należy zaktualizować nową, rzeczywistą dopuszczalną 
masę całkowitą ciągnika (ciągnik z podłączoną przyczepą). 

Podczas wyboru zakresu masy w menu urządzenia pokładowego, np.  7,5 t i < 12 t, na ekranie urządzenia 
pokładowego wyświetlana jest wartość niższa. 
 
Przykłady wyświetlania masy na urządzeniu pokładowym:  
 

Jeżeli masa wynosi poniżej 7,5t, na wyświetlaczu 
pojawia się „zwolniony z opłaty”. 
  
DEbag, masa pomiędzy 7,5, a 12t 
→ ≥7,5t 

 
DEbag, masa pomiędzy 12, a 18t 
→ ≥12t 

 
DEbag, masa > 18t 
→ >18t 

 
 
  

http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de
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5.7 Specyfikacja opłaty drogowej wBelgii  

 

 

INFORMACJE O OBSZARZE OPŁAT DROGOWYCH W BELGII – VIAPASS 
 
Specyfikacja opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych na obszarze opłaty drogowej w Belgii – Viapass (BEvia) 
dostępna jest pod adresem: 
 www.viapass.be/en/downloads/ 
 
Informacje o zwolnieniach z opłaty drogowej 
Określone pojazdy są zwolnione z opłaty drogowej. Wniosek o zwolnienie należy złożyć we właściwych służbach 
regionalnych. Ważne: 
www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/ 
 
Parametry zmienne zależne od obszaru poboru opłat 
W obszarze opłaty drogowej w Belgii (BEvia) kierowca nie musi zmieniać żadnych parametrów urządzenia 
pokładowego. 
 
Informacja o klasyfikacji parametrów brakujących  
Jeżeli parametry pojazdu „maksymalna dopuszczalna masa całkowita” i „klasa emisji Euro” nie są dostępne dla 
pojazdu lub nie są wystarczająco udokumentowane, pojazd zostanie sklasyfikowany w następujący sposób:  

• Masa pojazdu jako „masa całkowita pojazdu powyżej 32t” 
       i 

• kategoria pojazdu „inna klasa emisji Euro”. 
Dla pokonanych kilometrów nie można uwzględnić późniejszych potwierdzeń np. klasy emisji pojazdu z mocą 
wstecz. 

5.8 Specyfikacja opłaty drogowej w Bułgarii  

 

 

INFORMACJE O OBSZARZE OPŁAT DROGOWYCH W BUŁGARII – BGRIA 
Korzystanie z autostrad, niektórych dróg niższej kategorii, jak i niektórych mostów i promów podlega w Bułgarii 
obowiązkowi uiszczania opłat drogowych. Obowiązek opłat obejmuje pojazdy do przewozu towarów i osób o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton przy użyciu systemu opłat z wykorzystaniem technologii 
satelitarnej (GNSS). 
 
Opis usługi opłaty drogowej w Bułgarii (BGria) można znaleźć na stronie internetowej: 
https://www.bgtoll.bg/de/ 
 
Język bułgarski 
Jeżeli klient potrzebuje informacji na temat bułgarskiego operatora poboru opłat drogowych w języku 
bułgarskim, może skorzystać z następujących danych kontaktowych:  
 
e-mail: support@tollpass.bg oraz  
telefon: (centrum obsługi klienta) +359884005500. 

http://www.viapass.be/en/downloads/
http://www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/
https://www.bgtoll.bg/de/
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Parametry zmienne zależne od obszaru poboru opłat 
Na obszarze opłat drogowych w Bułgarii (BGria) kierowca musi odpowiednio zaktualizować status urządzenia 
pokładowego: 

• Osie przyczepy 
 

5.9 Specyfikacja opłaty drogowej we Francji  

 

INFORMACJE O OBSZARZE OPŁAT DROGOWYCH WE FRANCJI EETS 
Usługa opłat drogowych we Francji obejmuje wszystkie drogi płatne we Francji (które są częścią systemu TIS-PL) 
i wybrane parkingi. Specyfikacja opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych w obszarze opłat drogowych we 
Francji TIS PL „Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds” (FRtis) dostępna jest na stronie:  
www.autoroutes.fr 
 
Parametry zmienne zależne od obszaru poboru opłat 
Na obszarze opłat drogowych we Francji (FRtis) kierowca musi odpowiednio zaktualizować status urządzenia 
pokładowego: 

• Osie przyczepy 
 

Urządzenie pokładowe wyświetla dopuszczalną masę całkowitą (maksymalna dopuszczalna masa całkowita 
ciągnika i przyczepy) i klasę emisji, danych tych nie można zmienić w urządzeniu pokładowym. 
 
Różne rodzaje dróg płatnych 

Wjechać na pas lub jeżeli takiego nie ma na pas , podczas wjazdu i wyjazdu z autostrady.  
Jeżeli na pasie znajduje się ogranicznik wysokości, pas jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów lekkich o 
długości mniejszej niż 2 metry (kategoria 1, pojazdy lekkie).  
Jeżeli na pasie nie ma ogranicznika wysokości, może być używany przez każdy rodzaj pojazdu.  
 
Istnieją również punkty poboru opłat z „pasami z prędkością 30”, które umożliwiają szybszy przejazd. Po takim 
pasie można się poruszać z prędkością do 30 km/h. Urządzenie pokładowe jest automatycznie rozpoznawane 
po wjeździe na pas płatny, o ile jest prawidłowo zamontowane w pojeździe. 
 
Prawidłowe korzystanie z pasa płatnego 
Należy poruszać się w wolnym tempie, aby upewnić się, że udało się rozpoznać urządzenie pokładowe (sygnał 
dźwiękowy). Należy zachować 4 metrowy odstęp minimalny od pojazdu poprzedzającego. Zwrócić uwagę na 
zielone światło, sygnalizujące prawidłowy przejazd. Jeżeli barierka jest otwarta, przejechać można dopiero po 
zapaleniu się zielonego światła. Należy zwracać uwagę na służbę autostradową, która może przekroczyć jezdnię 
z poborem opłat.  
 
Prawidłowe korzystanie z pasów płatnych Free Flow 
Stacja poboru opłat Free Flow to stacja bez barierek, przy których kierowca musi się zatrzymać. Należy 
stosować się do instrukcji operatora systemu opłat w celu prawidłowego korzystania z pasów płatnych Free 
Flow. 
  

http://www.autoroutes.fr/
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5.10 Specyfikacja opłaty drogowej w Austrii 

 

INFORMACJE O OBSZARZE OPŁAT DROGOWYCH W AUSTRII 
Specyfikacja opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych na obszarze opłat drogowych w Austrii (ATasf) 
dostępna jest pod adresem: 
www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/ 
 
Parametry zmienne zależne od obszaru poboru opłat 
Na obszarze opłat drogowych w Austrii (ATasf) kierowca musi odpowiednio zaktualizować status urządzenia 
pokładowego: 

• Liczba osi przyczepy 
 
Weryfikacja 
Kierowca jest odpowiedzialny za prawidłową instalację urządzenia pokładowego i stosuje się do jego 
sygnalizacji. W przypadku awarii (wyświetlenie awarii działania podczas przejeżdżania przez stację poboru 
opłat) kierowca musi skontaktować się z partnerem handlowym. 
 
Sygnał dźwiękowy 
Każda wykonana transakcja sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym urządzenia pokładowego podczas 
przejeżdżania przez stację poboru opłat. Jeżeli podczas przejazdu nie jest wygenerowany sygnał dźwiękowy, 
kierowca musi skierować się do najbliższego biura sprzedaży opłat drogowych Go. 
 
Deklaracja pojazdu  
W Austrii kierowca jest zobowiązany posiadać deklarację pojazdu zgodnie z następującym przykładem i 
przedłożyć ją podczas kontroli w celu identyfikacji. Deklaracja pojazdu dostępna jest u partnera handlowego. 
Przed korzystaniem z urządzenia pokładowego kierowca musi sprawdzić deklarację pojazdu. Dla każdej zmiany 
pojazdu (np. numeru rejestracyjnego, klasy Euro) partner handlowy musi wydać nową deklarację pojazdu. 
 

http://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/
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Zdjęcie 14: Deklaracja pojazdu w Austrii 
  



Instrukcja obsługi urządzenia pokładowego 

Wersja 3.0 czwartek, 27 sierpnia 2020 38 

5.11 Specyfikacja opłat drogowych w Portugalii i Hiszpanii 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACJE O OBSZARZE POBORU OPŁAT W HISZPANII I PORTUGALII 
 
Specyfikacja opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych na obszarze opłat drogowych w Hiszpanii (ESvia) 
dostępna jest pod adresem: 
www.viat.es 
 
Specyfikacja opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych na obszarze opłat drogowych w Portugalii (PTvve) 
dostępna jest pod adresem: 
www.viaverde.pt 
Pasy płatne: W Portugalii należy korzystać z pasa „ViaVerde”, który pozwala na rozpoznanie pojazdu i 
automatycznie przekazuje sprzedawcy rozliczenie opłaty drogowej. 
 
 
Parametry zmienne zależne od obszaru poboru opłat 
Na obszarze opłat drogowych w Hiszpanii (ESvia) i Portugalii (PTvve) kierowca musi odpowiednio zaktualizować 
status urządzenia pokładowego: 

• Liczba osi przyczepy 
 
Prawidłowe korzystanie z pasów płatnych (Hiszpania) 
Należy poruszać się w wolnym tempie, aby upewnić się, że udało się rozpoznać urządzenie pokładowe (sygnał 
dźwiękowy). Zachować co najmniej 4 metrowy odstęp od pojazdu poprzedzającego. Zwrócić uwagę na zieloną 
sygnalizację, która sygnalizuje przejazd. Jeżeli podczas zbliżania się do stacji barierki są otwarte, nie należy przez 
nie przejeżdżać do momentu zaświecenia się zielonego światła. Należy zwracać uwagę na służbę autostradową, 
która może przekroczyć jezdnię z poborem opłat. 
 
Prawidłowe korzystanie z pasów płatnych (Portugalia) 
Pasy Via Verde nie posiadają barierek, a dopuszczalna prędkość maksymalna pojazdu wynosi 60 km/h. 
Zachować co najmniej 4 metrowy odstęp od pojazdu poprzedzającego. Zwrócić uwagę na zieloną sygnalizację, 
która sygnalizuje przejazd. Należy zwracać uwagę na służbę autostradową, która może przekroczyć jezdnię z 
poborem opłat. 
 
Prawidłowe korzystanie z dróg „Freeflow” 
Drogi te wyposażone są w mostki sygnałowe. Podczas zbliżania się do mostka można jechać z prędkością stałą. 
Należy stosować się do ograniczeń prędkości obowiązujących na pasie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viat.es/
http://www.viaverde.pt/
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5.12 Specyfikacja opłaty drogowej na Węgrzech  

 
 

 

INFORMACJE O OBSZARZE OPŁAT DROGOWYCH NA WĘGRZECH – HUGO 
W ramach elektronicznego systemu opłat drogowych zależnego od odległości HU-GO na Węgrzech naliczana 
jest dla wszystkich samochodów ciężarowych i ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, 
ciągników (w tym ciągników siodłowych) i pojazdów przegubowych, składających się z takiego pojazdu i 
przyczepy lub półprzyczepy, opłata drogowa. Opłata naliczana jest na drogach szybkiego ruchu i drogach 
głównych. Elektroniczny system HU-GO to system opłat drogowych z zastosowaniem technologii satelitarnej 
(GNSS).  
 
Specyfikacje dla opłaty drogowej na Węgrzech (HUgo) można znaleźć na następującej stronie  
https://www.hu-go.hu/articles/category/news 
 
Parametry zmienne zależne od obszaru poboru opłat 
Na obszarze opłat drogowych na Węgrzech (HUgo) kierowca musi odpowiednio zaktualizować status 
urządzenia pokładowego: 

• Osie przyczepy 
 
Podczas zmiany osi należy zwrócić uwagę na:  
Po dokonaniu zmiany osi na Węgrzech (wyłącznie na Węgrzech) urządzenie pokładowe przenosi zmianę do 
backendu. Zazwyczaj backend szybko przesyła odpowiedź zwrotną. Jeżeli zajmuje to dłużej niż 15 sekund (np. z 
powodu słabego połączenia telefonicznego), urządzenie pokładowe zmienia kolor na czerwony i wyświetla się 
ostrzeżenie „Zmieniono osie. Przeniesienie w toku”. W takim przypadku kierowca przed wznowieniem jazdy 
musi czekać, aż urządzenie pokładowe zmieni kolor na zielony, a ostrzeżenie zniknie. 
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6 Jazda z urządzeniem pokładowym 

6.1 Uruchomienie urządzenia pokładowego 

 
 

Zdjęcie 15: Uruchomienie urządzenia pokładowego 

 

• Przekręcić kluczyk w stacyjce.  

Urządzenie pokładowe uruchamia się 

automatycznie.  

• Informacje o uruchomieniu wyświetlane są na 

wyświetlaczu. 

Wskaźnik statusu informuje o stanie urządzenia 

pokładowego. 

• Podstawowa konfiguracja i aktywacja urządzeni 

pokładowego odbywa się automatycznie.  

Dane pojazdu odpowiedniego urządzenia 

pokładowego sporządzane są zgodnie z danymi 

rejestracyjnymi wprowadzonymi przez partnera 

handlowego. 

• Należy pamiętać, że urządzenie pokładowe 

wyświetla usługę EETS dostępną dla danej 

lokalizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usługa EETS zostanie rozpoznana, a na monitorze wyświetla się ekran startowy z 

odpowiednią usługą EETS. 

 

Przed rozpoczęciem jazdy: 

Należy sprawdzić wyświetlone dane pojazdu: Numer rejestracyjny, liczba osi. 

Sprawdzić ustawienia usług EETS. 

W razie konieczności zmienić ustawienia (patrz rozdział 5.2 Ustawienie parametrów 

urządzenia pokładowego): 

• Liczba osi 

• Dopuszczalna masa całkowita ciągnika 

 

 

Urządzenie pokładowe jest gotowe do użycia. 

Możesz rozpocząć przejazd. 

  

Niegotowe 

Czekaj na 
personalizację 
UNKNOWN A- 
ABCDEF12 t12.0
 

Witamy... 
Proszę czekać 

DEbag t ≥ 7,5  3 
ABCDEF12     EU5 

DEbag t ≥ 7,5  3 
ABCDEF12     EU5 
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Jeżeli sygnał GPS jest zbyt słaby, usługa EETS może nie zostać 

wykryta. W takim przypadku należy przejechać niewielki 

odcinek drogi do miejsca z lepszym sygnałem GPS.  

Bez sygnału GPS przez 30 minut urządzenie pokładowe świeci 

na czerwono. 

Więcej informacji dotyczących sprawdzenia wyświetlacza znajduje się w rozdziale 7 „Wykrywanie i usuwanie 

błędów“. W przypadku zmiany ustawień urządzenia pokładowego (np. język), należy zapoznać się z 

informacjami w rozdziale 5.2 „menu urządzenia pokładowego i specyfikacja obszaru poboru opłat“. 

Rada: Jeżeli pojazd stoi w miejscu przez ponad 30 minut, urządzenie pokładowe przechodzi w stan 
spoczynku. Uruchamia się automatycznie, gdy pojazd ruszy z miejsca (patrz niżej). 

6.2 Tryby pracy 

Standardowy:  

Podczas jazdy urządzenie pokładowe znajduje się w trybie pracy „standardowym”. Wszystkie dane są 

dostępne, a urządzenie pokładowe jest gotowe do pracy. Po stwierdzeniu ruchu pojazdu urządzenie 

pokładowe jest gotowe do liczenia pokonanych kilometrów. Stan wyświetlany jest na wyświetlaczu, a 

kierowca jest informowany o zmianie trybu pracy i zmianach zależnych od lokalizacji. 

Stan spoczynku: 

Montaż elastyczny: Jeżeli urządzenie pokładowe nie odnotuje żadnego ruchu w ciągu 30 minut, przechodzi w 

stan spoczynku. Gdy pojazd się poruszy, urządzenie pokładowe po kilku sekundach przechodzi do trybu 

standardowego. 

Montaż na stałe: Urządzenie pokładowe przechodzi w stan spoczynku, jeżeli zapłon jest wyłączony przez 

ponad 30 minut. Gdy zapłon zostanie uruchomiony, urządzenie pokładowe po kilku sekundach przechodzi do 

trybu standardowego. 

Tryb pracy „energooszczędny”: 

Montaż elastyczny: Urządzenie pokładowe przechodzi w tryb energooszczędny po odłączeniu przewodu 

zasilającego od gniazda zapalniczki. Ekran świeci słabszym światłem. Urządzenie pokładowe pozostaje 

gotowe do użycia. Podczas jazdy należy zwrócić uwagę na poziom naładowania akumulatora. 

Montaż na stałe: Po wyłączeniu stacyjki urządzenie pokładowe przechodzi w tryb energooszczędny. Ekran 

świeci słabszym światłem.  

Tryb transportowy/urządzenie pokładowe wyłączone 

Urządzenie pokładowe wysyłane jest do klienta w trybie transportowym. Aktywowane jest po podłączeniu 

zasilania.  

Jeżeli urządzenie pokładowe nie jest zasilane prądem, a poziom naładowania akumulatorów spada poniżej 

określonej granicy, urządzenie pokładowe wyłącza się samoczynnie. Również w takim przypadku urządzenie 

pokładowe aktywuje się po podłączeniu zasilania. 

  

Niegotowe 
Szuka sygnału GPS 

Szuka sygnału GPS 
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6.3 Informacje na wyświetlaczu urządzenia pokładowego 

W zależności od lokalizacji pojazdu urządzenie pokładowe wyświetla podczas jazdy istotne informacje. 

Określana jest rejestracja w danej usłudze EETS i parametry ważne dla danego obszaru EETS.  

Podczas przejazdu w ramach zarezerwowanej usługi EETS na wyświetlaczu urządzenia 

pokładowego wyświetlane są informacje 

 

Ekran startowy 

Można jechać po sprawdzeniu lub wprowadzeniu odpowiednich 

parametrów pojazdu. 

   

Przejazd z ważną i zarezerwowaną usługą (tutaj w Niemczech). Nie 

trzeba jednak płacić za przejazd, np. ponieważ aktualna dopuszczalna 

masa ciągnika jest niższa niż masa, powyżej której opłata za przejazd jest 

płatna w ramach odpowiedniej usługi EETS. 

   

Przejazd w obszarze zarezerwowanej usługi, gdzie parametr pojazdu 

„liczba osi” nie jest parametrem płatnym. Można jechać dalej. 

   

 

Brzęczyk wydaje sygnał. 

Na niektórych obszarach opłat drogowych krajowy TCH wymaga, aby po 

przejeździe przez mosty płatne lub transakcji wydawany był sygnał 

dźwiękowy.  

Można jechać dalej. 

 

Komunikat jest wyświetlany, gdy nie ma sygnału GPS. Jeżeli przez ponad 

30 minut nie będzie sygnału GPS, dioda LED zaświeci na czerwono 

 

Podczas przejazdu poza zarezerwowanymi usługami EETS na wyświetlaczu urządzenia 

pokładowego wyświetlane są informacje 

   

 Przejazd przez obszar poboru opłat, dla którego nie zarezerwowano 

usługi. 

Urządzenie pokładowe nie działa dla tego obszaru poboru opłat i opłata 

nie jest pobierana. Należy sprawdzić, czy należy stosować inne 

urządzenie w celu pobrania opłaty w tym obszarze. 

 

Wyświetla się podczas przejazdu przez znaną, lecz niezarezerwowaną 

usługę EETS (*): Wjazd do obszaru poboru opłat, w którym nie 

zarezerwowano usługi opłat drogowych lub proces rezerwacji nie 

dobiegł końca. Sprawdzić, czy można zarezerwować usługę za 

pośrednictwem partnera handlowego. 

(*) ze względów technicznych ekran ten jest wyświetlany również wtedy, 

gdy urządzenie pokładowe znajduje się we Włoszech. W przyszłości 

będzie możliwość rezerwacji usługi we Włoszech. 

Pozostałe informacje o ostrzeżeniach oraz rozwiązywaniu problemów urządzenia pokładowego dostępnych 

jest w rozdziale 7 „Wykrywanie i usuwanie błędów“. 

 

Wolne od opłaty 
drogowej 
DEbag 

Niedostępne. 
Korzystać z lokalnych 
operatorów systemu 
opłat drogowych 

DEbag t ≥ 12  2 
ABCDEF12     EU5 

BEvia t 15,8  – 
ABCDEF12     EU5 

ATasf t –  4 
ABCDEF12     EU5 

Szuka sygnału GPS 

Usługa 
niezarezerwowana 
lub nieaktywna. 
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6.4 Przykłady przejazdu przez różne obszary EETS 

Podczas przejazdów w Europie urządzenie pokładowe wyświetla informację, czy usługa EETS jest 

zarezerwowana (w ramach lokalnego systemu poboru opłat) czy nie („brak ważnej usługi”, EN: „no valid 

service“). Niezależnie od skonfigurowanych parametrów pojazdu (osie, masa) urządzenie pokładowe określa 

wysokość opłat. 

 

 

Kierowca podaje liczbę osi i maksymalną masę dopuszczalną ciągnika w zależności od pojazdu i 

obecnego obszaru EETS. 

 

Poniżej podane są dwa przykłady przejazdów przez odcinki w europejskich obszarach poboru opłat. Można 

zobaczyć, jak podczas przejazdu zmieniają się informacje na wyświetlaczu. 

 

Przykład 1:  Usługi EETS zarezerwowane są dla Belgii (Viapass) i Niemiec (BAG).  

Parametry pojazdu: Dopuszczalna masa całkowita pomiędzy 3,5 t i 7,5 t bez przyczepy. 

Pojazd podlega obowiązkowi opłaty drogowej w Belgii. 

Pojazd nie podlega obowiązkowi opłaty drogowej w Niemczech, ponieważ aktualna 

dopuszczalna masa całkowita ciągnika wynosi mniej niż 7,5 t. 

 

Odcinek Informacje wyświetlane na 

wyświetlaczu 

Wyjaśnienie 

Przejazd do Belgii 

  

Ekran startu pokazuje aktywną usługę 

EETS i odpowiednie parametry. 

Przekroczenie granicy i 

przejazd do Niemiec 
  

Po przekroczeniu granicy Niemiec 

wyświetlana jest usługa EETS DEbag. 

Pojazd nie podlega obowiązkowi opłaty 

drogowej. Aktualna dopuszczalna masa 

całkowita pojazdu wynosi mniej niż 7,5 

t, czyli poniżej masy podlegającej 

opłacie drogowej. 

 

 

 

 

  

Wolne od opłaty 
drogowej 
DEbag 

BEvia t 6,9  – 
ABCDEF12     EU5 
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Przykład 2:  Usługi EETS zarezerwowane są dla Belgii (Viapass), ale nie dla Niemiec (BAG).  

Parametry pojazdu: Dopuszczalna masa całkowita wynosi 7.5 t bez przyczepy. 

Pojazd podlega obowiązkowi opłaty drogowej w Belgii. 

Nie zarezerwowano usługi EETS w Niemczech. Czechy nie są połączone z EETS. 

 

Odcinek Informacje wyświetlane na 

wyświetlaczu 

Wyjaśnienie 

Przejazd do Belgii 

 

Ekran startu pokazuje aktywną usługę 

EETS i odpowiednie parametry. 

Przekroczenie granicy i 

przejazd do Niemiec 

 

  

Po przejechaniu przez granicę Niemiec 

dioda LED świeci na żółto, gdyż usługa 

DEbag nie jest zarezerwowana. Pojazd 

podlega opłacie drogowej w Niemczech. 

W związku z tym można skontaktować 

się z działem obsługi klienta, aby 

zarezerwować usługę EETS w urządzeniu 

pokładowym lub należy korzystać z 

urządzenia międzynarodowego 

dostawcy opłat drogowych. 

Przekroczenie granicy i 

przejazd do Czech 

  

Wjazd w obszar, który nie jest 

rozpoznawany przez urządzenie 

pokładowe, a przez to nie można 

dokonać jego rezerwacji. Należy 

sprawdzić, czy należy korzystać z 

urządzenia innego usługodawcy w celu 

pobrania opłaty. 

 

Usługa 
niezarezerwowana 
lub nieaktywna. 

Usługi nie są 
dostępne. Korzystać z 
lokalnego 
usługodawcy. 

BEvia t 7,5  – 
ABCDEF12     EU5 
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7 Wykrywanie i usuwanie błędów  

Wyświetlanie 
statusu 

Informacje 
wyświetlane na 
wyświetlaczu 

Możliwy błąd Wykrywanie i usuwanie 
błędów 

  

Urządzenie pokładowe nie 
jest kompletnie 
spersonalizowane lub brak 
niektórych danych po 
przeprowadzaniu 
aktualizacji 
bezprzewodowej. 
 
  

Należy odczekać kilka minut. 
Urządzenie pokładowe 
przeprowadza automatyczny 
test, po którym zazwyczaj 
uruchamia się ponownie, 
przy czym wyświetlane są 
różne komunikaty. 
Jeżeli na urządzeniu 
końcowym pod koniec 
restartu nie wyświetla się 
typowy ekran startu należy 
skontaktować się z działem 
obsługi klienta. 

 

 
 

Urządzenie pokładowe 
zostało zablokowane dla 
opłat drogowych we 
Francji (FRtis). 
 

Nie należy przemieszczać się 
z urządzeniem pokładowym 
świecącym na czerwono, 
skontaktować się z obsługą 
klienta. 

 
 

Urządzenie pokładowe 
prosi o zgłoszenie się do 
obsługi klienta po 
zakończeniu przejazdu. 

Natychmiastowo po 
zakończeniu przejazdu 
zgłosić się do obsługi klienta. 

 
 

W zależności od lokalizacji 
odbierany jest słaby sygnał 
GPS (np. w tunelu). 

Należy kontynuować 
przejazd przez kilka minut. 
Przykładowo po opuszczeniu 
tunelu sygnał GPS będzie 
lepszy.  
Jeżeli sygnał GPS nie poprawi 
się na autostradzie lub 
drodze płatnej, należy jak 
najszybciej z niej zjechać. Po 
30 minutach dioda zacznie 
świecić na czerwono. Należy 
zwrócić się do obsługi 
klienta. 

  

Jeżeli nie ma sygnału GPS 
przez ponad 30 minut, 
dioda LED zaczyna świecić 
na czerwono. 
 
 
 
 
 
 

Zjechać z drogi płatnej i 
skontaktować się z obsługą 
klienta. 

Niegotowe 
 

FRtis zablokowane 
Skontaktować się z 
obsługą klienta 

Skontaktować się z 
obsługą klienta 

Szuka sygnału GPS  

Niegotowy 
Szuka sygnału GPS  
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Błąd ten może się pojawić, 
jeżeli urządzenie 
pokładowe nie było 
używane przez długi czas. 
Komunikat ten oznacza, że 
oprogramowanie 
urządzenia pokładowego 
nie jest aktualne i należy je 
zaktualizować. 

Zatrzymać pojazd. Normalnie 
urządzenie pokładowe pyta 
po każdym uruchomieniu o 
aktualizację i przeprowadza 
ją. Odczekać chwilę. 
Jeżeli nie można dłużej 
czekać lub minął już długi 
czas, należy skontaktować 
się z obsługą klienta i 
stosować się do instrukcji 
przekazanych przez 
pracownika.  

 

 

Jazda w obszarze, w 
którym rozpoznano usługi 
EETS. Usługa EETS nie jest 
jednak włączona w 
urządzeniu pokładowym. 

Należy skontaktować się z 
działem obsługi klienta, aby 
zarezerwować usługę EETS 
na urządzeniu pokładowym 
(brak takiej opcji we 
Włoszech) lub skorzystać z 
urządzenia lokalnego 
operatora opłat drogowych. 

 

  

Jazda w nieznanym 
obszarze bez usługi 
obsługiwanej przez EETS. 

Sprawdzić, czy zachodzi 
obowiązek opłaty drogowej i 
czy należy ją uregulować za 
pośrednictwem innego 
usługodawcy przed dalszą 
podróżą. W razie wątpliwości 
należy zwrócić się do obsługi 
klienta. 

  

W obecnej chwili nie ma 
możliwości wyświetlania 
numeru telefonu obsługi 
klienta. Dlatego dział 
obsługi klienta wyświetlany 
jest w menu jako 
„NIEZNANY”. 

Należy odszukać na stronie 
internetowej udostępnionej 
przez partnera numer 
telefonu obsługi klienta. 
Wprowadzić numer 
telefoniczny działu obsługi 
klienta na stronie 2. 
Kontynuować jazdę. 

 

 

 

Może chodzić o problem z 
urządzeniem. 

Zjechać z drogi płatnej i 
skontaktować się z obsługą 
klienta. 

Usługa 
niezarezerwowana 
lub nieaktywna 

Brak dostępnych 
usług. 
Korzystać z 
lokalnych 
operatorów 
systemu opłat 
drogowych.

Obsługa klienta 
NIEZNANA 

Wyłączenie z 
eksploatacji 
Uszkodzone 
urządzenia 
pokładowe 

Niegotowy 
E04: 
Oprogramowanie 
nieaktualne 
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Dane techniczne 
Temperatura pracy -40°C do +85°C 

(również temperatura przechowywania) 
Zasilanie Napięcie robocze 8–32 V DC 
Zabezpieczenie (zewnętrzne) 1 A (w gniazdku zapalniczki) 

2 A (przed przyłączeniem do sieci zasilania pojazdu, zaciski 15 i 30), nie wchodzi 
w zakres dostawy 

Akumulator zapasowy ogniwo głowicy, napięcie znamionowe = 3,0 V 
Akumulator wielokrotnego użytku 

Akumulator litowo-jonowy o napięciu znamionowym 3,6 V, pojemność 
nominalna 1 600 mAh.  
Czas ładowania: 4 godz. przy 3,0 V do 4,05 V 

Typowy pobór mocy 
Tryb pracy „Standard”: 25 mW. 
Tryb pracy „Praca”: 450 mW. 

Obsługiwane systemy: GNSS:  GPS, GLONASS, Galileo 
 bardzo czuły 12 kanałowy odbiornik GPS z anteną wewnętrzną 
GSM: Czteropasmowy moduł GSM z obsługą GPRS (klasa wielogniazdowa 10) 
DSRC: Interfejs DSRC zgodnie z CEN/TC 278 

Wymiary 145 × 93 × 36 mm 
Waga 400 g 
Klasa ochrony IP42 zgodnie z IEC 60529 
 

Deklaracja zgodności 

  

 0408 

Urządzenie pokładowe jest zgodne z dyrektywami europejskimi 2014/53/EU (RED) 

i 2011/65/EU (RoHS). 

 

  

 10R – 04 0012 

 

Urządzenie pokładowe jest zgodne z regulacją ECE nr 10.5 – kompatybilność 

elektromagnetyczna  

 
 


