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Öngörülen kullanım 

DKV BOX EUROPE (OBU) elektronik otoyol ücreti tahsilatı ve diğer telematik hizmetlerinde kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır ve açıkça izin verilmediği sürece başka amaçlar için kullanılamaz. Başka herhangi bir kullanım 

yasaklanmış kötüye kullanım olarak kabul edilir ve tüm iddiaların hariç tutulmasına yol açar. 

Güvenlik uyarıları 

 

Genel talimatlar: 

OBU'yu çalıştırmak için sivri veya keskin nesneler kullanmayın. Sadece suyla nemlendirilmiş 

bir bez ile temizleyin, çözelti veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Kısa devre 

veya yangın önlemek için hasarlı güç kablolarını derhal değiştirin. 

 

Patlama riski olan ortamlarda kullanım 

OBU’nun patlama riski olan ortamlarda kullanımı genel olarak yasaktır.  

 

Aşırı gerilimden dolayı tahrip: 

OBU, 8 V - 32 V (DC voltaj) gerilim için tasarlanmış olup bu voltaj aralığında çalıştırılmalıdır. 

Araç ağınız daha yüksek bir voltaj üretebiliyorsa (örn. harici bir voltaj kaynağı veya araçta 

daha güçlü ek jeneratörler ile başlatma yardımı), daha yüksek bir voltaj varken OBU'yu araç 

sisteminden ayırmanız gerekir. 

 

(Şarj edilebilir) pillerden kaynaklanan tehlike: 

Pilleri, mekanik kuvvetlerin etkilerine (darbe, düşme, titreşim) ve >+85 ° C’deki sıcaklıklara 

karşı koruyun; aksi takdirde tutuşabilirler. Daha fazla güvenlik bilgisi ve talimatı ayrıntılı 

kullanım talimatlarında bulabilirsiniz. 

 

 
Patlama tehlikesi:  
ADR araçları (Uluslararası Karayolu Tehlikeli Maddeleri Taşımacılığına ilişkin Avrupa 
Sözleşmesine tabi olan araçlar) için sadece sabit kuruluma izin verilmektedir. Bu araçlar 
yetkili personel tarafından kullanılmalıdır. Cihazı bir ADR aracına takmak istiyorsanız, lütfen 
müşteri hizmetlerine başvurun.  

 

Sınırlı görüş tehlikesi: 

OBU daima sürücünün görüşünü kısıtlamayacak şekilde kurulmalıdır! Emin olamadığınız 

durumlarda lütfen müşteri hizmetlerine başvurun. 

 

Kaza riski: 

Sürüş sırasında OBU'nun çalıştırılmasına izin verilmez! Sürüş sırasında navigasyon tuşu, 

sürüş sırasında ayarlama yapılmasını engellemek için, bloke edilir. 

 

  

Çevresel koruma: 

OBU’nun pillerini çıkartmayın. OBU’yu komple yetkili servisine geri gönderin. Müşteri 

hizmetlerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

 

 

Daha fazla desteğe ihtiyacınız olursa, lütfen müşteri hizmetlerinin numarasını not edin. …………………………. 



OBU El Kitabı 

Sürüm 3.0 27 Ağustos 2020 3 

İçindekiler 

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................................... 3 

GÖRSELLER ............................................................................................................................................ 5 

1 EETS ALANLARINDA ÜCRETLİ GEÇİŞ.................................................................................................... 6 

2 HIZLI BAŞLANGIÇ ............................................................................................................................... 8 

3 ON-BOARD CİHAZI (OBU) ................................................................................................................ 11 
3.1 Paket içeriği........................................................................................................................................... 11 

3.2 OBU’nun görünümü .............................................................................................................................. 11 

3.3 Başlangıçgöstergesi ............................................................................................................................... 12 

3.4 Menüde gezinmek ................................................................................................................................ 13 

3.5 Durum göstergesi ve anlamı ................................................................................................................. 13 

4 OBU’NUN KURULUMU .................................................................................................................... 15 
4.1 OBU'nun ön cama yerleştirilmesi ......................................................................................................... 15 

4.2 OBU’nun ön cama sabitlenmesi............................................................................................................ 16 

4.3 Tutucunun ön cama tutturulması ......................................................................................................... 16 

4.4 Sabit kurulumu ...................................................................................................................................... 17 

4.5 Esnek kurulum ...................................................................................................................................... 17 

5 OBU MENÜSÜ VE OTOYOL ÜCRETİ ALANININ ÖZELLİKLERİ ............................................................... 19 
5.1 OBU menüsü yapısı ............................................................................................................................... 19 

5.2 OBU parametre ayarları ........................................................................................................................ 20 

5.3 Otoyol ücret hizmeti başına OBU parametrelerini aramak .................................................................. 22 

5.4 Otoyol ücretine özel değişken OBU parametreleri (genel bakış) ......................................................... 26 

5.5 Otoyol ücretine özel bilgiler .................................................................................................................. 28 

5.6 Almanya otoyol ücreti alanının özellikleri ............................................................................................ 30 

5.7 Belçika ücreti otoyol alanı özellikleri .................................................................................................... 31 

5.8 Bulgaristan için ücreti otoyol alanı özellikleri ....................................................................................... 31 

5.9 Fransa otoyol ücreti alanının özellikleri ................................................................................................ 32 

5.10 Avusturya otoyol ücreti alanının özellikleri .......................................................................................... 33 

5.11 Portekiz ve İspanya otoyol ücreti alanının özellikleri ........................................................................... 35 

5.12 Macaristan için ücreti otoyol alanı özellikleri ....................................................................................... 35 

6 OBU İLE YOLCULUK.......................................................................................................................... 37 
6.1 OBU’yu başlatmak ................................................................................................................................ 37 

6.2 Çalışma durumları ................................................................................................................................. 38 

6.3 OBU gösterge bilgisi .............................................................................................................................. 39 



OBU El Kitabı 

Sürüm 3.0 27 Ağustos 2020 4 

6.4 Farklı EETS alanlarından geçiş örnekleri ............................................................................................... 39 

7 HATA ARAMA VE GİDERME ............................................................................................................. 42 

TEKNİK VERİLER ................................................................................................................................... 44 

UYUM BEYANI ...................................................................................................................................... 44 
 



OBU El Kitabı 

Sürüm 3.0 27 Ağustos 2020 5 

Görseller 
Görsel 1: OBU paket içeriği ................................................................................................................................. 11 

Görsel 2: Esnek güç kaynağı bağlantısı için adaptör ........................................................................................... 11 

Görsel 3: OBU’nun görünümü ............................................................................................................................ 12 

Görsel 4: Alman otoyol hizmeti ücretinin başlangıç göstergesi) ........................................................................ 12 

Görsel 5: Menüde gezinme ................................................................................................................................ 13 

Görsel 6: Ön cama sabit kurulum ....................................................................................................................... 15 

Görsel 7: Ön cama esnek kurulum ..................................................................................................................... 15 

Görsel 8: OBU’nun ön cama doğru yerleştirilmesi ............................................................................................. 16 

Görsel 9: Tutucunun ön cama sabitlenmesi ....................................................................................................... 16 

Görsel 10: Tutucunun ön cama tutturulması ..................................................................................................... 17 

Görsel 11: Sabit kurulum için devre şeması ....................................................................................................... 17 

Görsel 12: Esnek kurulumda güç bağlantısı ........................................................................................................ 18 

Görsel 13: Menü yapısına genel bakış ................................................................................................................ 19 

Görsel 14: Avusturya araç beyanı ....................................................................................................................... 34 

Görsel 15: OBU’yu başlatmak ............................................................................................................................. 37 

 



OBU El Kitabı 

Sürüm 3.0 27 Ağustos 2020 6 

1 EETS alanlarında ücretli geçiş 
Servis sağlayıcı DKV Euro Service GmbH, EETS servisini Avrupa’da yol ücretine tabi olan araçların 

kullanıcılarına sunmaktadır. EETS’nin açılımı, European Electronic Toll Service (Avrupa Elektronik Ücretli 

Servis)’tir.  

DKV Euro Service’in EETS özellikli On Board cihazları, tek bir cihazla etkinleştirilen ve tek bir operatör 

tarafından sunulan kapsamlı bir ücretli geçiş ve ödeme hizmeti sunarak Avrupa genelindeki ücretli yolların 

kullanımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

 

Genel olarak EETS 

Avrupa'nın her bir otoyol ücreti alanı için geçerli olan düzenlemelere bağlı olarak OBU, 3.5 ton (örneğin 

Belçika'da) veya 7.5 tondan başlayan (örneğin Almanya'da) brüt ağırlığı olan kamyonların otoyol, şehirler 

arası yollarda ve bölgesel yollarda, ayrıca tünel ve köprülerde ücretli geçiş için kullanılabilir. OBU; 

• Otoyol ücreti alanında seyahat edilen kilometre başına otoyol ücretini belirlemek için kullanılır; otoyol 

ücreti alanı, bir ülkedeki tüm ücretli güzergah ağı veya bir ülkedeki ücretli güzergahların belirli bir kısmıdır 

(yollar, tüneller, köprüler); 

• Avrupa'daki pek çok otoyol ücreti alanını kapsayabilir ve böylece ulusal sınırların ötesinde otoyol ücretiyle 

ilgili verileri toplayabilir; 

• bir yolun ücretli olup olmadığını belirlemek için araca monte edilir; 

• ücretle ilgili verileri toplar ve muhasebe için işlendiği bir veri merkezine aktarır; 

• EETS servislerinin bir veya birden fazla otoyol ücreti alanında (örn. Belçika, Almanya, Fransa, İspanya, 

Avusturya, vb.) abone edilebileceği araca bağlanır.  

Belirli bir otoyol ücreti alanı henüz DKV Euro Service tarafından sunulan EETS servisi kapsamında değilse veya 

alınmamış ise, kullanıcı ayrıca ilave ulusal geçiş ücreti cihazı da kullanabilir. Ancak, bir kullanıcı ulusal bir 

otoyol geçiş servis operatöründen EETS servisine geçerse, EETS-OBU, seçilen ücreti otoyol alanı için 

kullanılmadan önce ulusal OBU kapatılmalıdır. 

 

EETS ve DKV Euro Service 

OBU, ulusal / bölgesel resmi makamların otoyol ücreti yönetmeliklerine uygundur. OBU ayrıca kullanıcının 

durmak zorunda kalmadan sınırları geçmesini sağlar, çünkü çeşitli otoyol ücreti alanlarındaki çeşitli teknik 

sistemler (GNSS veya DSRC) ile uyumludur.  

DKV Euro Service’in EETS servisi bir veya birden fazla ülke için alınabilir (belirli otoyol ücreti alanları için 

“Otoyol ücreti hizmeti” olarak). DKV Euro Service üzerinden alınabilen otoyol ücreti hizmetleri gittikçe daha 

fazla otoyol ücreti alanını kapsamaktadır. Ancak fazla otoyol ücreti ödememek için her otoyol ücreti alanında 

yalnızca bir cihaz kullanılabilir.  

Sürücüler araçlarının otoyol ücretine tabi olup olmadığını ve her bir otoyol ücreti alanında hangi hükümlerin 

veya istisnaların geçerli olduğunu belirlemekle yükümlüdür. Bu hükümler ulusal otoyol geçiş ücreti 

kanunlarında listelenmiştir. 

DKV Euro Servis’in EETS servisleri için kaydolurken kullanıcı veya nakliye şirketi, kullanmak istedikleri otoyol 

ücreti alanlarında kullanmak istedikleri otoyol ücreti hizmetini seçmelidir. İlk önce DKV Euro Service 

üzerinden kayıt yaptırılır. Kayıt esnasında kullanıcı veya nakliye şirketi ilgili müşteri ve araç bilgilerini 
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vermelidir. DKV Euro Servisi kayıt ile ilgilenir ve her araca bir OBU tahsis eder. Gerekli tüm veriler sisteme 

aktarılır aktarılmaz, OBU kullanım için kişiselleştirilebilir. Kişiselleştirme süreci, OBU’nun gerekli yazılım, 

kullanıcı ve araç verileri ve tarife verileriyle güncellenmesini kapsar. Kişiselleştirme, OBU araca takılmış, güç 

kaynağına bağlanmış ve sürücü motoru çalıştırdığında, mobil bir ağ üzerinden “kablosuz olarak” gerçekleşir.  

Seçilen bazı otoyol ücreti alanlarında, sürücü otoyol ücreti alanındaki yolları kullanmadan önce, OBU’nun bazı 

(ek olarak) seçilen değişken verilerini (yani römork aks sayısı, izin verilen toplam çekici ağırlığı) kontrol 

etmekle yükümlüdür. İzin verilen toplam çekici ağırlığı (veya çekicinin izin verilen toplam ağırlığı) çekici ile 

yeni takılan römorkun toplamda izin verilen maksimum ağırlığıdır. 

Aşağıdaki bölümlerde, OBU’nun nasıl kullanılacağı ve her bir otoyol ücreti alanına özgü parametrelerin nasıl 

girileceği ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Aşağıdaki EETS hizmetleri alınabilir ve gelecekte daha da eklenecektir. OBU'da aşağıdaki gibi görüntülenirler: 

• Avusturya (Asfinag): ATasf 

• Belçika (Viapass): BEvia 

• Bulgaristan (RIA): BGria 

• Almanya (BAG): DEbag 

• Fransa (TisPL): FRtis 

• İspanya (Via-T): ESvia 

• Portekiz (Viaverde): PTvve 

• Macaristan (HU-GO): HUgo 

• Belçika Liefkenshoek tüneli: BEliT 

• Almanya Warnow kavşağı tüneli ve Herren Tüneli: DEtun 
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2 Hızlı başlangıç 
 

 

 
Almanya'da OBU başlangıç ekranı (DEbag) 
 
OBU’nun aktif olduğu bir bölgede seyahat ediyorsanız, daima aktif otoyol ücreti hizmeti ve plaka gösterilir. Aktif 
hizmet için önemli ise, ağırlık, akslar ve Euro emisyon sınıfı gibi bilgiler görülebilir. 

• Ağırlık yalnızca Almanya ve Belçika'da görüntülenir. 

• Aks sayısı, çekici akslarının ve römork akslarının toplamıdır ve Belçika'da veya tünellerde gösterilmez.  
 
Dil seçimi: 

1) Ana menüyü açmak için  gezinme butonuna  (veya herhangi bir tuşa) 2 saniyeden daha uzun süre 
basılı tutun. 

2) /  ile Dil seçimini yapın ve  ile onaylayın 
3) /  ile dilinizi seçin (Almanca, İngilizce, …) ve  ile onaylayın 
4) OBU onay için sesli bir sinyal verir ve dili değiştirir. 

 
Sürücü, aks sayısına göre aks sayısını ayarlamakla yükümlüdür. Bu, başlangıç ekranında aks sayısı görülmese bile 
her zaman (her yerde) yapılabilir. 
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1) Ana menüyü açmak için  gezinme butonunda  (veya başka bir tuşu) 2 saniyeden daha uzun süre basılı 
tutun. 

2) /  ile aks römork seçin ve  ile onaylayın 
3) /  ile doğru römork aks sayısını seçin ve  ile onaylayın 
4) OBU onay için bir sinyal sesi verir. Menüden  ile çıkın 

Almanya’da sürücü, römorklu kamyonun güncel olarak izin verilen toplam ağırlığını yapılandırmakla 
sorumludur. Bu, Almanya DEbag ürünü (henüz) OBU’da etkinleştirilmemiş olsa bile her zaman mümkündür: 

1) Ana menüyü açmak için  gezinme butonunda  (veya başka bir tuşu) 2 saniyeden daha uzun süre basılı 
tutun. 

2) /  ile ağırlık DEbag seçimini yapın ve  ile onaylayın 
3) /  ile doğru değeri seçin ve  ile onaylayın 
4) OBU onay için bir sinyal sesi verir. Menüden  ile çıkın 

Güncel olarak izin verilen toplam çekici ağırlığı çekici ile yeni takılan römorkun toplamda izin verilen maksimum 

ağırlığıdır. 

Durum göstergesi (LED) 

 

 

Yeşil LED: OBU, otoyol ücretini ödemeye hazır. Yola çıkabilirsiniz. 

 

Sarı LED: OBU kişiselleştirilmemiştir veya aracın o anda bulunduğu otoyol ücreti hizmeti 

(henüz) alınmamış / etkinleştirilmemiştir veya bu bölgede (örneğin Hollanda) herhangi bir 

otoyol ücret sistemi yoktur veya yerel otoyol ücreti hizmeti OBU’da mevcut değildir.  

 

 

Kırmızı LED: Kritik sorun. Hareket etmeyin. Müşteri hizmetlerini arayın.  

İstisna: OBU, GPS alımı olmaksızın 30 dakika sonra kırmızıya döner.  

Örneğin bir tünel veya garajdaysanız GPS alımı olan bir yere sürün. 

 

 

LED kapalı: OBU aktif değil (örneğin uykuda). Hareket ettiğinizde veya güç bağlandığında aktif 

hale gelir. 

OBU'nun ilk kullanımı: 

OBU’yu etkinleştirmek için güç kaynağına bağlayın!  

▪ Sistem başlatılana kadar LED kırmızı kalır. 
▪ Araç verileri (plaka, ağırlık) ve rezerve edilen servisler mobil telefon şebekesi (kişiselleştirme 

“kablosuz”) yüklendiği sürece sarı kalır.  
▪ Sonunda, OBU’nun o anda bulunduğu yer için otoyol ücreti hizmeti alındığında yeşil olur. 
➔ OBU’nun kişiselleştirme esnasında iyi bir GPRS sinyaline sahip olduğundan emin olun (cep telefonu 

şebekesi). 
➔ OBU’nun iyi bir GNSS / GPS sinyaline sahip olduğundan emin olun, çünkü OBU’nun hangi ülkede 

olduğunu bilmesi gerekir. (Dışarı çıkın / sürün. Gerekirse, OBU’yu birkaç metre hareket ettirin). 
 
OBU ayrıca “kablosuz” yazılım güncellemelerini de alır. 

➔ Kullanım kılavuzundaki talimatları izleyemiyorsanız, ör.menü burada açıklandığı gibi değilse hizmet 
masasına başvurun. Daima DKV Euro Service’in sağladığı OBU kullanım talimatlarının en son sürümünü 
kullanın. 

 
İlk sürüşten önce: Plakanın doğru olup olmadığını kontrol edin. 
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Hareket halinde: 

▪ OBU kendi tutucusuna sabitlenmelidir. 
▪ OBU dıştan görünür olmalı ve kapatılmamalıdır. 
▪ Seçilen konum, diğer cihazların yakınında olmamalıdır (örn. diğer OBU’lar / GPS / hava yastıkları). 
▪ OBU’yu daima güç kaynağına bağlayın. 
▪ Sürüş sırasında OBU’yu manipüle etmeyin. 
▪ Trafik kurallarına uyun. 

 
OBU’nun ücreti geçiş şeritlerinde (DSRC) optimum algılanması için: 

▪ Öndeki araç ile aranızda 4m mesafe bırakın. 
▪ Ücreti geçiş şeritlerindeki işaretlere uyun. 
▪ Sadece yeşil ışık yandığında geçiş ücreti istasyonundan geçin. 

 
Kiralanan ücretli geçiş şeritlerinde hata durumunda acil durum prosedürleri 
Giriş ve çıkıştaki otoyol ücreti istasyonunda hatanın devam etmesi durumunda sürücü alternatif bir ödeme şekli 
kullanmalıdır. Sürücü her zaman alternatif bir ödeme yöntemi bulundurmalıdır (Fransa'da zorunlu). (Yakıt kartı, 
kredi kartı, nakit). 
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3 On-Board cihazı (OBU) 

3.1 Paket içeriği 

OBU’yu paketinden çıkartın. Lütfen paket içeriğinin eksiksiz ve hasarsız olduğunu kontrol edin. 

1 Karton 

2 Ped 

3 Hızlı başlangıç kılavuzu 

4 OBU ile güç kablosu 

5 Temizleme bezi 

6 Yapışkanlı tutucu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 1: OBU paket içeriği 
 
OBU tüm pilleri ve esnek kurulum için tasarlanan güç kaynağı kablosunu içerir. Yapışkanlar, OBU’nun ön cama 

sabitleneceği tutucuya önceden tutturulmuştur. 

 
Adaptör, OBU’yu aracınızdaki sokete göre güç 
kaynağına bağlamak için gereklidir. 

Aşağıdakiler için esnek güç kaynağı bağlantısı: 

1 DIN uyarınca soket 

2 Çakmak soketi 

 
 
 

 
 
 
Görsel 2: Esnek güç kaynağı bağlantısı için adaptör 

 
Herhangi bir şeyin eksik veya hasarlı olduğunu tespit ederseniz OBU’yu kullanmayın ve derhal 

müşteri hizmetlerine başvurun. 

 

3.2 OBU’nun görünümü 
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Görsel 3: OBU’nun görünümü 
 

3.3 Başlangıçgöstergesi 

OBU hemen kullanıma hazırdır. Güç kaynağına bağlandıktan sonra, OBU hemen başlar. OBU, araç 

kaydedilirken araç tescil edildiğinde servis ortağınız tarafından aktarılan araç verileri ile kişiselleştirilir. Seçilen 

EETS hizmetinin verileri de, kişiselleştirme esnasında OBU'ya da kaydedilir.  

Araç aktif bir otoyol ücreti hizmeti içerisindeyken başlangıç göstergesi gösterilir. Örneğin Alman otoyol ücreti 

hizmeti (kısaca: “DEbag”) aktif ise, Almanya'da ekran aşağıdaki gibi görünür. 

 

 
Görsel 4: Alman otoyol hizmeti ücretinin başlangıç göstergesi) 

Görüntülenen aks sayısı kayıt esnasında belirtilen aksların (OBU’da kişiselleştirilen istatistiksel) toplamıdır - 

çekicinin aks sayısı ve girilen römork aks sayısı. Güncel römork akslarının sayısı sürücü tarafından OBU’da 

ayarlanır (bak bölüm 5.2). 

Not: Kişiselleştirme bir GNSS sinyali ve GPRS bağlantısı gerektirir. Lütfen açık havada bulunduğundan emin 

olun (GNSS uyduları). 

OBU’nun kurulumu hakkında ayrıntılı bilgi 4 "OBU’nun kurulumu" bölümünde bulunur. 

Ekran ile ilgili ek bilgiler ve ipuçları 7 "Hata arama ve giderme" bölümünde bulunur. 
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3.4 Menüde gezinmek 

OBU başlatıldıktan sonra, başlangıç ekranı belirir. 

OBU’da kaydedilen bilgileri görüntülemek için, ilgili menü ögesini çağırmak ve menüde gezinmek için lütfen 

gezinme butonunu kullanın. 

 

Ana menüyü çağırın:  (tuşa 2 saniyeden daha uzun süre basın) 

Menüyü açmak için gezinme butonundaki dört tuştan birine 2 saniyeden uzun süre basın. 

 
Görsel 5: Menüde gezinme 

3.5 Durum göstergesi ve anlamı 

Durum göstergesi, gezinme düğmesini çevreleyen bir LED halkasıdır. Ek olarak bir zil OBU’nun durumu için 

akustik bir sinyal verir. Durum göstergesi kullanıcıyı seyahat sırasında destekler cihazın çeşitli aksiyonlara / 

durumlara tepkilerini bildirir. 
 

 

OBU aktif değil.  

OBU kapalı, duraklama veya hareket halinde (bk. bölüm 6.2). 

 

 

OBU aktif ve kullanıma hazır. 

Yola çıkabilirsiniz. Lütfen ekranda gösterilen bilgilere dikkat edin. 

 

 

 

Dikkat! LED sarı yandığında lütfen ekrandaki mesajı dikkate alın. OBU ya 

• henüz kişiselleştirilmemiştir veya 

• aracın bulunduğu bölgedeki otoyol ücreti hizmeti aktif değildir, OBU’da kullanılamıyor 

veya elektronik otoyol ücreti hizmeti yoktur (örneğin Hollanda’da) 
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Lütfen hangi otoyol ücreti hizmetlerinin aktif olduğunu kontrol edin (OBU ekranındaki menü 

üzerinden). Otoyol ücreti zorunluluğu varsa, lütfen lokal otoyol ücreti sağlayıcısının düzeneğini 

kullanın. 

 

 

Kritik sorun, otoyol ücreti ödemesi engellendi, lütfen yola devam etmeyin. OBU aktif ancak 

kullanıma hazır değil. Kırımızı LED ve hata bildirimi gösterilir. Eğer: 

• teknik arıza varsa, 

• otoyol ücreti hizmeti bloke edildiyse (servis ortağı ve otoyol ücreti işletmecisi 

tarafından) 

• OBU 30 dakikadan daha uzun süre GPS sinyali almıyorsa. 

Bu gibi durumlarda OBU ile seyahat etmeyin ve müşteri hizmetlerine başvurun. Belirli 

nedenlerden dolayı GPS alamıyorsanız, örn. tünelde veya garajdaysanız, GPS sinyali olan bir 

yere gidin. 

Durum göstergesi kırmızı ise, (önceden ayarlandığı gibi) hata bildirmek için yanıp söner. OBU 

kontrolü hakkında daha fazla bilgi 7 "Hata arama ve giderme" bölümünde bulabilirsiniz. 

 

 

Akustik sinyal zili: 

• Gerçekleştirilen işlemleri bildiren veya uyarı sinyali (örn. GPS algılanamıyorsa), 

• Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemler için onay (örn. menüde yapılan 

değişiklikler), 

• Sürüş sırasında ek bilgilerin görüntülenmesi, 
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4 OBU’nun kurulumu 

 

OBU, 8 V - 32 V (DC voltaj) gerilim için tasarlanmış olup bu voltaj aralığında çalıştırılmalıdır. 

Araç ağınız daha yüksek bir voltaj üretebiliyorsa (örn. harici bir voltaj kaynağı veya araçta 

daha güçlü ek jeneratörler ile başlatma yardımı), daha yüksek bir voltaj varken OBU’yu araç 

sisteminden ayırmanız gerekir. 

 

OBU iki şekilde kurulabilir; 

 :Sabit, kalıcı kurulum: 

OBU, aracın güç kaynağına kalıcı olarak bağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 6: Ön cama sabit kurulum 
 

Esnek kurulum:  

OBU, aracın çakmak soketine bağlanır. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Görsel 7: Ön cama esnek kurulum 
 

Güç kaynağının durumu ekranda gösterilir: 

 Araç sistemine bağlanarak güç beslemesi 

 

Şarj edilebilir pil ile güç kaynağı. Lütfen sürüş sırasında pilin şarj durumuna dikkat edin. 

4.1 OBU'nun ön cama yerleştirilmesi 

 
OBU daima sürücünün görüşünü kısıtlamayacak şekilde yerleştirilmelidir! 

 

Lütfen aracınıza takılan ön cama bağlı olarak örn. metal / metal olmayan alanlar, ön camın 

özelliklerini dikkate alın. Araç belgelerinizden ön camın özelliklerini kontrol edin. Ön camdaki 

bir kaplama, OBU ile GPS veya GPRS sistemi arasındaki bağlantıyı olumsuz etkileyebilir. 

 

OBU ön camın içi tarafına 



   
 

   
 

 
 
Görsel 8: OBU’nun ön cama doğru yerleştirilmesi  

• sürücünün görüş açısı, sürüş sırasında 

engellenmeyecek şekilde; 

• seçilen pozisyon, hareketli parçaların (örn. hava 

yastığı kapağı) yakınında olmayacak şekilde; 

• OBU dışarıdan görülecek şekilde ve başka parçalar 

tarafından (örn. kapalı silecekler) üzeri 

kapatılmayacak şekilde; 

• OBU sıcak hava çıkışlarını etkilemeyecek şekilde; 

• metal kaplı ön camlarda, metal kaplı olmayan 

bölgeler kullanılacak şekilde; 

• ulusal yasa ve yönetmelikler ile araç üreticisinin 

tavsiyelerine uygun şekilde takılmalıdır. 

 

4.2 OBU’nun ön cama sabitlenmesi 

 

Yapışkanları tutturmak için ortam sıcaklığı 20 °C‘nin üzerinde olmalıdır. Yapışkanlar, 

sıcaklığın 20 °C veya daha yüksek olması koşuluyla, uygulandıktan 72 saat sonra esas 

yapışkan kuvvetine ulaşır. Gerekirse, ön cam ve takılacak olan tutucu gerekli sıcaklığa 

ulaşana kadar ısıtılmalıdır. 

 

Ön camda seçilen yeri temizleme beziyle dikkatlice temizleyin. Yüzey 

kuruyana kadar bekleyin. 

 

 

Yapışkanların koruyucu filmini çıkartın. 

Tutucuyu yapışkanlar ile seçilen yere sabitleyin. 

 

 

Tutucuyu doğru hizalamak için , işaretlere dikkat edin. 

Tutucuyu yerleştirin ve yapışkanların bulunduğu yerde kuvvetlice 

cama bastırın. 

 

Görsel 9: Tutucunun ön cama sabitlenmesi 

4.3 Tutucunun ön cama tutturulması 

 OBU’yu tutucunun önüne tutun ve tutucuya oturtun. 

OBU’nun tutucuya doğru yerleşip yerleşmediğini kontrol edin.  
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OBU tutucunun içerisinde hareket ettirilmemelidir. Bunu dikkatlice 

kontrol edin. 

 

 

 

 

Görsel 10: Tutucunun ön cama tutturulması 
 

4.4 Sabit kurulumu 

 

ADR araçlarında sadece sabit kuruluma izin verilir ve sadece yetkili personel tarafından 

gerçekleştirilebilir. Cihazı bir ADR aracına takmak istiyorsanız, lütfen müşteri hizmetlerine 

başvurun. 

OBU'nun sabit kurulumu, ekli devre şemasına uygun olarak yapılmalıdır. Belirtilen sigortalar kullanılmalıdır. 

Araç güç kaynağı ağı: 

1 Kırmızı: sabit voltaj (+) 

2 siyah: Kontak 

3 kahverengi: toprak (-) 

Kalıcı akım beslemesi için 4 kablo  

       ve adaptör soketi ile 

*sigortalar (1 A, 2 A) teslimata dahil değil 

 
Görsel 11: Sabit kurulum için devre şeması 
 
Daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetlerine başvurun. 
 

4.5 Esnek kurulum 

 

Güç kablosunu, sürüş sırasında bağlantının kesilemeyeceği veya aracın çalışmasına engel 

olmayacak şekilde takın. 

 
Adaptörü, OBU’yu aracınızdaki sokete göre güç kaynağına bağlamak için kullanın. 
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Aşağıdakiler için esnek güç kaynağı bağlantısı: 

1 DIN’e uygun soket  

2 Çakmak soketi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Görsel 12: Esnek kurulumda güç bağlantısı 
 

 

Kontak aktif iken/sürüş esnasında şarj edilebilir pil şarj edilir. 

Pil ile çalışırken (çakmağa bağlı değilken) OBU dört saat boyunca güç kaynağını pilden alır. 

 

 

Pilin şarj durumu ekranda gösterilir: 

 

Kullanıcı güç kaynağını kapattığında OBU bir bip sesi çıkartır. 

Lütfen sürüş sırasında pilin şarj durumuna dikkat edin. 

 

 
Pil şarjı %25’un altına düştüğünde OBU akustik bir sinyal üretir ve bir uyarı mesajı gösterir. 

Kullanıcı, onaydan sonra normal ekrana geri döner. 

Pil şarjı %10’un altına düştüğünde OBU akustik bir sinyal üretir ve bir uyarı mesajı gösterir. 

Kullanıcı, onaydan sonra normal ekrana geri döner. 
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5 OBU menüsü ve otoyol ücreti alanının özellikleri  

5.1 OBU menüsü yapısı 

Aşağıdaki menüdeki görseller sadece örnektir ve farklılık gösterebilirler. 
 

 
Görsel 13: Menü yapısına genel bakış 
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5.2 OBU parametre ayarları 

EETS servisini kullanmak için özel araç parametreleri iletilmelidir. Araçların tanımlanması ve otoyol ücretinin 
hesaplanması için temel oluştururlar. Örn. plaka, izin verilen toplam ağırlık, emisyon sınıfı.  

EETS servisi için ilk müşteri kaydını servis ortağı yapar. Gerekli veriler OBU’ya otomatik olarak OBU 
kişiselleştirilirken iletilir.  

Bazı durumlarda bölgeye özel otoyol ücreti OBU parametrelerinin sürücü tarafından seyahat sırasında 
güncellenmesi gerekir. Bu, aşağıda açıklanmaktadır: 

 
Dil seçimi 

 

İstediğiniz dili seçtikten sonra, “tamam” (= kaydet) için sağ tuşa basın. Bir sinyal sesi kaydı onaylar ve dil 
değiştirilir. 

Aşağıdaki örnek, sürücünün ilgili bilgileri bulmak için OBU menüsünde nasıl gezinebileceğini gösterir. Bir otoyol 
ücreti hizmetinin alt menüsünde, bu hizmetteki tarife ile ilgili parametreler görüntülenir. 

 
Aktif otoyol ücreti hizmetleri ekranı 

 

OBU, alınan tüm otoyol ücreti hizmetlerini gösterir. OBU bir otoyol ücreti alan için kişiselleştirilmemişse, 
hizmetin adı listelenmez. Yukarıdaki örnekte Portekiz (PTvve), Bulgaristan (BGria) ve Macaristan (HUgo) 
hizmetleri alınmamış ve bundan dolayı listede gösterilmemektedir. 
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Römork akslarının sayısını değiştirmek 

Sürücü, bir otoyol ücreti alanına girerken, özellikle aşağıdaki durumlarda aks sayısını kontrol etmek veya 

değiştirmek zorundadır, özellikle bir römorku takıp çıkardıktan sonra. 

Örnek römork aks sayısını değiştirmek 

 
 
 
 
Burada, römork akslarının sayısı sıfırdan (römork yok) üçe kadar gösterilmektedir. Değeri güncelledikten sonra,  
“tamam” için sağ  tuşuna kısaca basın. Sol   tuşuna iki defa basarak menüden çıkın 
Bu menüyü, güncel olarak ayarlanmış dingil sayısını kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Eğer sayıyı 
değiştirmek istemiyorsanız, menüden, sol tuşa basarak kaydetmeden, “tamam” a basmadan çıkın. Menüden 
kaydetmeden çıkarsanız ve aks sayısı daha önce değiştirilmiş ise, bir kaç saniyeliğine “değer değiştirilmedi” 
bildirimi gösterilecektir ve eski değer saklı kalır. 
 
Almanya otoyol ücreti hizmeti (DEbag) için “güncel ağırlık” değişikliği 

DEbag için kullanıcı çekicinin güncel olarak izin verilen toplam ağırlığını (çekici+yeni takılan römork) kontrol 
etmek ve gerektiğinde Almanya’e ya giriş yapmadan önce, özellikle de römork değiştirilmiş ise, güncellemek 
zorundadır.  

DEbag - güncel ağırlığı değiştirmek için örnek 

 

Burada, römork değişikliğinden dolayı ağırlık 7,5 tondan azdan 7,5 ton ila 12 tona değiştirildi. Değeri 
güncelledikten sonra,  “tamam” için sağ  tuşuna kısaca basın. Sol   tuşuna iki defa basarak menüden çıkın 
Bu menüyü, güncel olarak ayarlanmış ağırlığı kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Eğer değeri değiştirmek 
istemiyorsanız, menüden, sol tuşa basarak kaydetmeden, “tamam” a basmadan çıkın. Menüden kaydetmeden 
çıkarsanız ve ağırlık daha önce değiştirilmiş ise, bir kaç saniyeliğine “değer değiştirilmedi” bildirimi 
gösterilecektir ve eski değer saklı kalır. 
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5.3 Otoyol ücret hizmeti başına OBU parametrelerini aramak 

 

Almanya otoyol ücreti hizmeti (DEbag) araç parametrelerini göstermek 

Almanya otoyol ücreti hizmeti(DEbag) için kullanıcı, OBU’da aşağıdaki parametreyi bölüm 5.2de gösterildiği gibi  
değiştirmelidir: 

• “Güncel ağırlık”, tüm römorklu kamyonun (çekici + römork) güncel izin verilen ağırlığı 

• ve seyahat esnasında “römork aks” sayısı 
 
Almanya (DEbag) için tüm ücret ile ilgili araç parametreleri, aşağıda gösterildiği gibi, otoyol ücret hizmeti 
menüsünde görüntülenebilir. 

 
Bilgi: Emisyon sınıfı, çekicinin aks sayısı ve partikül filtresi gibi kullanıcı tarafından belirlenmeyen değerler bir 
defaya mahsus servis ortağı tarafından girilir. OBU üzerinde değişiklik yapılamaz. 

Partikül filtresi ile ilgili bilgiler evet / hayır ile gösterilir. “Evet” gösterildiğinde partikül filtresinin otoyol ücreti 
için önemli olduğu anlamına gelir. Kayıtlı partikül filtresi otoyol ücretinin hesaplanmasına etki etmiyorsa, 
“hayır” gösterilir. 

Belçika otoyol ücreti hizmeti (BEvia/Viapass) – araç parametrelerini göstermek 

 

 
 
BEvia için kullanıcı (sadece) araç tescil belgesine göre ilk araç tescili sırasında iletilen verileri görebilir. 
BEvia için OBU üzerinde parametre değiştirilemez. 
 

Liefkenshoek tüneli (BEliT) otoyol ücreti hizmeti – araç parametrelerini göstermek 

 

 
 
BEliT için herhangi bir parametre mevcut değildir.  
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Portekiz (PTvve) otoyol ücreti hizmeti – araç parametreleri göstermek 

 
 
PTvve için kullanıcı, bölüm 5.2 de tarif edildiği gibi aks sayısını güncel seyahatin değerine göre 
ayarlamalıdır. 
 

İspanya (ESvia) otoyol ücreti hizmeti – araç parametrelerini göstermek 

 

 
Esvia için kullanıcı, bölüm 5.2 de tarif edildiği gibi aks sayısını güncel seyahatin değerine göre 
ayarlamalıdır. 

 

Fransa (FRtis) otoyol ücreti hizmeti – araç parametrelerini göstermek 

 

 
FRtis için kullanıcı, bölüm 5.2 de tarif edildiği gibi aks sayısını güncel seyahatin değerine göre 
ayarlamalıdır. 
 
 

Avusturya (ATasf) otoyol ücreti hizmeti – araç parametrelerini göstermek 

 

 
 
ATasf için kullanıcı, bölüm 5.2 de tarif edildiği gibi aks sayısını güncel seyahatin değerine göre 
ayarlamalıdır. 
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Bulgaristan (BGria): otoyol ücreti hizmeti – araç parametrelerini göstermek 

 

 
 
BGria için kullanıcı, bölüm 5.2 de tarif edildiği gibi aks sayısını güncel seyahatin değerine göre 
ayarlamalıdır. 

Macaristan (HUgo) otoyol ücreti hizmeti – araç parametrelerini göstermek 

 

 
 

HUgo için kullanıcı, bölüm 5.2 de tarif edildiği gibi aks sayısını güncel seyahatin değerine göre 

ayarlamalıdır. 

 
Macaristan için ayrıntılı aks özelliklerini görmek için lütfen bölüm 5.12’yi de okuyun. 

 

 

 

OBU bilgilerinin ve yazılım sürümünün görüntülenmesi 

 
Muhasebe yerinin girilmesi 
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Müşteri hizmetleri numarasının gösterilmesi 

Lütfen müşteri hizmetlerinin numarasını buraya kaydedin: 
 

 
 

Bu işlev daha sonra kullanılabilecek. 
Servis ortağının merkezi müşteri hizmetleri numarası varsa, yalnızca bir numara görüntülenir. Sadece bir servis 
numarası değil de örneğin ülkeye özgü farklı numaralar varsa, ekranda “NA” görüntülenir ve servis ortağı 
müşteriyi doğrudan bilgilendirir. 

Yanıp sönmeyi yapılandırmak 

 

 
Menüde LED’in yanıp sönmesini yapılandırmak için bir seçenek vardır. Normalde LED kırmızı veya sarı olduğunda 
gerçekleşir. Yanıp sönme başlangıçta açıktır. Menü üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz. Onay (”tamam”) için sağ 
tuşa basın. 
 

 
 
Muhasebe yerinin girilmesi isteğe bağlıdır. Dilerseniz muhasebe yeri numaranızı buraya girebilirsiniz. 
Aşağıdaki karakterleri kullanın (maks. 8): Harfler A-Z, sayılar 0-9, özel karakterler (-) eksi, (,) virgül, (.) 
nokta ve boşluk.  
Karakteri yukarı veya aşağı tuşuyla seçebilirsiniz. Girdiğiniz karakterleri kaydetmek için sağ tuşa basın. 



   
 

   
 

5.4 Otoyol ücretine özel değişken OBU parametreleri (genel bakış) 

Otoyol ücret tahsili ve otoyol ücreti alanına özgü gereksinimler nedeniyle, OBU'ya belirli veriler girilmeli veya güncellenmelidir. Bunun sonucunda çeşitli 
OBU göstergeleri gösterilebilir. Bir otoyol ücreti alanının özel düzenlemelerine bağlı olarak aks sayıları ve çekicinin izin verilen toplam ağırlığı sürücü 
tarafından güncel araç için ayrıca girilmelidir. Sürücü, öz bildirim yükümlülüğü çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğundan sorumludur.  

Bir yolculuğa başlamadan önce, sürücü OBU ile araç arasındaki uygunluğu kontrol etmekle yükümlüdür. Römorku takıp çıkardıktan sonra sürücü 
römork aks sayısını güncellemek zorundadır. 

Aşağıdaki tabloda, hangi verilerin ve otoyol ücreti alanların söz konusu olduğu seçilen otoyol ücreti hizmetine göre hangi OBU başlangıç ekranının 
gösterileceği gösterilmektedir: 
 

Otoyol 
ücreti 
hizmeti  

OBU başlangıç ekranı Sürücü tarafından güncellenecek 
parametreler 

Açıklamalar 

 
 

Römork aks sayısı 
➢ Menü=>Römork aksları  
 
İzin verilen güncel toplam çekici 
ağırlığı:  
➢ Menü=>ağırlık DEbag 
 

Akslar: Takılan römorka bağlı olarak değişebilir araç kombinasyonu 
(çekici + römork) için güncel, gerçek toplam aks sayısı görüntülenir 
(burada: “3”). Bu nedenle, römork aksları sürücü tarafından OBU 
üzerinden girilmelidir.     
Ağırlık: Bir römorku takıp çıkarırken yeni gerçek izin verilen toplam 
çekici ağırlığı güncellenmelidir. 

OBU menüsünden ağırlık aralığını seçerken, örn.  7.5t ve <=12t, 
OBU ekranında düşük değer görüntülenir.  

Almanya Warnow 
kavşağı tüneli ve 

Herren Tüneli 

 
 

- Sürücünün özel bir bilgi girmesine gerek yok. 

Belçika - Bevia 

 

 

- 
Sürücünün özel bir bilgi girmesine gerek yok.  
Belçika için, araç ruhsatına göre araç kombinasyonu için izin verilen 
maksimum toplam ağırlık müşteri kaydolurken sisteme kaydedilir ve 
otomatik olarak OBU ekranında gösterilir, örn. 11,8t. 
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Otoyol 
ücreti 
hizmeti  

Ana ekran Değiştirilebilir parametreler - 
Sürücü tarafından güncellenir 

Diğer açıklamalar 

Belçika 
Liefkenshoek 
tüneli 

 
 

- 
Sürücünün özel bir bilgi girmesine gerek yok. 

Avusturya: 
ATasf 

 

 
 

Römork aks sayısı 
➢ Menü=>Römork aksları 

OBU göstergesi çekici + römork akslarının toplam aks sayısını 
gösterir. 
Römork aks sayısı çekiciye bir römork takılıp çıkarıldıktan sonra 
güncellenmelidir. 

Bulgaristan 
BGria 

 

 

Römork aks sayısı 
Menü=>Römork aksları 

Römork aks sayısı çekiciye bir römork takılıp çıkarıldıktan sonra 
güncellenmelidir. 
Bulgaristan için, araç ruhsatına göre araç kombinasyonu için izin 
verilen maksimum toplam ağırlık müşteri kaydolurken sisteme 
kaydedilir ve otomatik olarak OBU ekranında gösterilir, örn. 11,8t. 

Fransa 
FRtis 

 

 

Römork aks sayısı 
➢ Menü=>Römork aksları 

Römork aks sayısı çekiciye bir römork takılıp çıkarıldıktan sonra 
güncellenmelidir.  
Aks sayısı, paralele olarak otoyol ücreti işletmecisinin yol ekipmanı 
tarafından belirlenir. 

İspanya 
ESvia 

 
 

 

Römork aks sayısı 
➢ Menü=>Römork aksları 

Römork aks sayısı çekiciye bir römork takılıp çıkarıldıktan sonra 
güncellenmelidir.  
Aks sayısı, paralele olarak otoyol ücreti işletmecisinin yol ekipmanı 
tarafından belirlenir. 

Portekiz 
PTvve 

 

 

Römork aks sayısı 
➢ Menü=>Römork aksları 

Römork aks sayısı çekiciye bir römork takılıp çıkarıldıktan sonra 
güncellenmelidir.  
Aks sayısı, paralele olarak otoyol ücreti işletmecisinin yol ekipmanı 
tarafından belirlenir. 
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Macaristan 
HUgo 
 

 

 

 

Römork aks sayısı 
➢ Menü=>Römork aksları 

OBU göstergesi çekici + römork akslarının toplam aks sayısını 
gösterir. 
Römork aks sayısı çekiciye bir römork takılıp çıkarıldıktan sonra 
güncellenmelidir. 

5.5 Otoyol ücretine özel bilgiler 

 
Genel bilgiler 
Ücretli bir yola girerken OBU ilgili tutucuya sabitlenmiş olmalıdır. Sürücü yoldayken OBU’yu çalıştıramaz. 
OBU’nun ücretli geçiş şeridinde en iyi şekilde algılanması için sürücü: 

• önündeki araç ile arasında en az 4 m mesafe olduğundan emin olmak, 

• ücretli geçiş şeridinin levhalarını dikkate almak, 

• ücretli geçiş bariyerini sadece yeşil ışık yandığında geçmek durumundadır 
OBU başarılı bir şekilde algılandığında bir sinyal sesi duyulur, trafik lambası yeşil yanar ve bariyer kalkar.  
 
Hata / arıza durumunda acil durum prosedürleri 
Bir ücretli geçiş köprüsünde arıza devam ederse, sürücü ücretli yola girerken bir bilet almalı, daha sonra iade etmeli ve alternatif bir ödeme yöntemiyle 
ödeme yapmalıdır. Sürücü her zaman alternatif bir ödeme yöntemi (yakıt kartı, kredi kartı, nakit) bulundurmalıdır (Fransa’da zorunlu). Kabul edilen 
ödeme yöntemlerinin listesi otoyol ücretli işletmecisinin ilgili web sitesinde bulunur. 
İhtiyaç halinde sürücü acil durum düğmesine basabilir ve ücretli geçiş personelinin talimatlarını uygulayabilir. 
OBU arızalıysa, servis ortağı ile iletişime geçilmelidir.  
 
Otoyol ücreti alanlarında sürücüye doğru ücretli geçiş şeridini göstermek için aşağıdaki işaretler kullanılır. 
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5.6 Almanya otoyol ücreti alanının özellikleri  

 

BAG - ALMANYA OTOYOL ÜCRETİ ALANI HAKKINDA BİLGİ 
BAG Almanya otoyol ücreti alanındaki tır ücretli geçiş özellikleri (DEbag) ve ücretli geçiş muafiyeti hakkında 
bilgiler:www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de 
 
Otoyol ücreti alanına özel değişken parametreler 
Almanya otoyol ücreti alanı (DEbag) için sürücü mevcut duruma göre OBU üzerindeki aşağıdaki parametreleri 
güncellemelidir: 

• Römork aks sayısı 

• İzin verilen toplam çekici ağırlığı (çekicinin artı römorkun güncel olarak izin verilen toplam ağırlığı) 
 

Akslar: Takılan römorka bağlı olarak değişebilen araç kombinasyonu (çekici + römork) için güncel, gerçek 
toplam aks sayısı gösterilir. Bu nedenle, römork aksları sürücü tarafından OBU üzerinden girilmelidir.   
 
Ağırlık: Bir römorku çekiciye takarken çekicinin yeni gerçek izin verilen toplam ağırlığı (çekici ve takılan römork) 
güncellenmelidir. 

OBU menüsünden ağırlık aralığını seçerken, örn.  7.5t ve <=12t, OBU ekranında düşük değer görüntülenir. 
 
OBU’da ağırlık göstergeleri için örnekler:  
 

Ağırlık 7,5 t’un altındaysa, ekranda “ücretsiz” 
gösterilir. 
  
DEbag, ağırlık 7,5 ile 12t arasında 
→ ≥7,5t 

 
DEbag, ağırlık 12 ile 18t arasında 
→ ≥12t 

 
DEbag, ağırlık > 18t 
→ >18t 

 
 
  

http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de
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5.7 Belçika ücreti otoyol alanı özellikleri  

 

 

BELÇİKA-VIAPASS OTOYOL ÜCRETİ ALANI HAKKINDA BİLGİ 
 
Belçika otoyol ücreti alanı Viapass'taki (BEvia) TIR otoyol ücretlerinin özellikleri hakkında bilgi aşağıda 
bulabilirsiniz: 
 www.viapass.be/en/downloads/ 
 
Otoyol ücretinden muaf tutulma hakkında bilgi 
Bazı araçlar otoyol ücretinden muaftır. Muafiyet için ilgili yerel hizmetlere başvuru yapılması gerekir. Lütfen dikkate 
alın: 
www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/ 
 
Otoyol ücreti alanına özel değişken parametreler 
Belçika otoyol ücreti alanı (BEvia) için sürücünün OBU’da herhangi bir parametre değiştirmesi gerekmez. 
 
Eksik parametrelerde sınıflandırma uyarısı  
“Maksimum izin verilen toplam araç ağırlığı” ve "Euro emisyon sınıfı” parametreleri bir araç için mevcut değil 
veya yeterli belgelenmemiş ise, araç aşağıdaki gibi sınıflandırılır:  

• Toplam araç ağırlığı “32 tonun üzerinde toplam araç ağırlığı” 
       ve 

• araç sınıfı “diğer emisyon sınıfları”. 
Örneğin aracın emisyon sınıfını kanıtlayan sonradan getirilen belgeler kat edilmiş kilometreler için geriye dönük 
olarak dikkate alınamaz. 

5.8 Bulgaristan için ücreti otoyol alanı özellikleri  

 

 

BULGARİSTAN OTOYOL ÜCRETİ ALANI (BGRİA) HAKKINDA BİLGİ 
Bulgaristan’da otoyolların, alt kategorideki bazı yolların ve bazı köprülerin ve feribotların kullanımı  ücrete 
tabidir. İzin verilen ağırlığı 3,5 tondan fazla olan, mal ve insan taşımacılığında kullanılan araçlar uydu destekli bir 
otoyol ücretlendirme sistemi (GNSS) ile geçiş ücretine tabidir. 
 
Bulgaristan otoyol ücretinin (BGria) tarifini aşağıda bulabilirsiniz: https://www.bgtoll.bg/de/ 
 
Bulgar dili 
Eğer müşterinin Bulgar otoyol ücreti tahsildar hakkında Bulgar dilinde bilgiye ihtiyacı varsa, aşağıdaki iletişim 
bilgilerini kullanabilir.  
 
E-posta: support@tollpass.bg ve  
Telefon: (Çağrı merkezi) +359884005500. 
 
Otoyol ücreti alanına özel değişken parametreler 

http://www.viapass.be/en/downloads/
http://www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/
https://www.bgtoll.bg/de/
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Bulgaristan otoyol ücreti alanı (BGria) için sürücü mevcut duruma göre OBU üzerindeki aşağıdaki parametreleri 
güncellemelidir: 

• Römork aksları 
 

5.9 Fransa otoyol ücreti alanının özellikleri  

 

EETS FRANSA OTOYOL ÜCRETİ ALANI HAKKINDA BİLGİ 
Fransa otoyol ücreti hizmeti Fransa’daki (TIS-PL sisteminin bir parçası olan) tüm ücretli geçiş yollarını ve seçilen 
park alanlarını kapsar. Fransa TIS PL "Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds" (Frtis) otoyol ücreti alanındaki TIR 
otoyol ücretlerinin özelliklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:  
www.autoroutes.fr 
 
Otoyol ücreti alanına özel değişken parametreler 
Fransa otoyol ücreti alanı (FRtis) için sürücü mevcut duruma göre OBU üzerindeki aşağıdaki parametreleri 
güncellemelidir: 

• Römork aksları 
 

OBU ayrıca izin verilen toplam ağırlığı (çekici ve römorkun birlikte maksimum izin verilen toplam ağırlığı) ve 
emisyon sınıfını gösterir; bunlar OBU üzerine değiştirilemez. 
 
Ücretli yol çeşitleri 

Otoyola girerken veya otoyoldan çıkarken  şeridini takip edin, yoksa  şeridini takip edin.  
Şeritte yükseklik sınırlama çubuğu varsa, şerit yalnızca yüksekliği 2 metreden az olan hafif araçlar (1. sınıf, hafif 
araçlar) için tasarlanmıştır.  
Şeridin çubuğu yoksa, herhangi bir araç tarafından kullanılabilir.  
 
Daha hızlı geçişe izin veren “Tempo 30 şeritli” ücretli geçiş noktaları da vardır. Bu şeritten maks. 30 km / s hız ile 
geçilebilir. Ücretli otoyol şeridinden geçtiğinizde ve OBU usulüne uygun şekilde araca takılmış ise, OBU otomatik 
olarak algılanır. 
 
Ücretli otoyol şeridinin doğru kullanımı 
OBU’nun başarılı şekilde algılanmasını sağlamak için yürüme hızında sürün (bip sesi). Öndeki araç ile aranızda 
en az 4 metre mesafe korumaya dikkat edin. Başarılı bir geçiş yaptığınıza işaret eden yeşil ışığa dikkat edin. 
Bariyer, yaklaştığınızda zaten açık ise, yeşil ışık yanmadan devam etmeyin. Ücretli yoldan karşıya geçebilecek 
otoyol personeline dikkat edin.  
 
Free Flow otoyol ücreti şeritlerinin doğru kullanımı 
Sürücünün durması gerektiği bariyersiz Free Flow otoyol ücreti istasyonu. Free Flow otoyol ücreti şeritlerinin 
doğru kullanımı için lütfen otoyol ücreti operatörünün talimatlarına uyun. 
  

http://www.autoroutes.fr/
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5.10 Avusturya otoyol ücreti alanının özellikleri 

 

AVUSTURYA OTOYOL ÜCRETİ ALANI HAKKINDA BİLGİ 
Avusturya Asfinag (ATasf) otoyol ücreti alanındaki TIR otoyol ücretlerinin özellikleri hakkında bilgi aşağıda 
bulabilirsiniz: 
www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/ 
 
Otoyol ücreti alanına özel değişken parametreler 
Avusturya otoyol ücreti alanı (ATasf) için sürücü mevcut duruma göre OBU üzerindeki aşağıdaki parametreleri 
güncellemelidir: 

• Römork aks sayısı 
 
Doğrulama 
Sürücü, OBU’nun doğru kurulumunu sağlar ve OBU’nun sinyalini dikkate alır. Arıza durumunda (ücretli bir geçiş 
istasyonundan geçerken arıza bildirimi), sürücü servis ortağına başvurmalıdır. 
 
Bip sesi 
Bir otoyol ücreti istasyonundan her başarılı geçişe OBU bir bip sesi ile eşlik eder. Eğer bir geçişte bip sesi 
duyulmazsa, sürücü en yakın GO otoyol ücreti satış noktasına başvurmalıdır. 
 
Araç beyanı  
Avusturya'da, sürücü aşağıdaki örneğe benzer bir araç beyanı taşımak ve bir kontrol durumunda tanımlama için 
sunmakla yükümlüdür. Araç beyanını servis ortağından alır. 
Araç beyanı kullanıcı tarafından OBU kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. Araç özelliklerindeki her değişiklik 
için (örn. plaka, Euro sınıfı) servis ortağı yeni bir araç beyanı verir. 
 

http://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/
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Görsel 14: Avusturya araç beyanı 
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5.11 Portekiz ve İspanya otoyol ücreti alanının özellikleri 

 
 
 
 
 
 
 

 

PORTEKİZ VE İSPANYA OTOYOL ÜCRETİ ALANI HAKKINDA BİLGİ 
 
İspanya (ESvia) otoyol ücreti alanındaki TIR otoyol ücretlerinin özellikleri hakkında bilgi aşağıda bulabilirsiniz: 
www.viat.es 
 
Portekiz (PTvve) otoyol ücreti alanındaki TIR otoyol ücretlerinin özellikleri hakkında bilgi aşağıda bulabilirsiniz: 
www.viaverde.pt 
Ücretli geçiş şeritleri: Portekiz'de, aracın algılandığı ve otoyol ücreti hesabının satış ortağına otomatik olarak 
iletildiği “ViaVerde” şeridi kullanılmalıdır. 
 
 
Otoyol ücreti alanına özel değişken parametreler 
İspanya (ESvia) ve Portekiz (PTvve) otoyol ücreti alanı için sürücü mevcut duruma göre OBU üzerindeki 
aşağıdaki parametreleri güncellemek zorundadır: 

• Römork aks sayısı 
 
Ücretli geçiş şeritlerinin doğru kullanımı (İspanya) 
OBU’nun başarılı şekilde algılanmasını sağlamak için yürüme hızında sürün (sinyal sesi). Önünüzdeki araç ile 
aranızda en az 4 metre mesafe korumaya dikkat edin. Başarılı bir geçiş yaptığınıza işaret eden yeşil ışığa dikkat 
edin. Bariyer, yaklaştığınızda zaten açık ise, yeşil ışık yanmadan devam etmeyin. Ücretli yoldan karşıya 
geçebilecek otoyol personeline dikkat edin. 
 
Ücretli geçiş şeritlerinin doğru kullanımı (Portekiz) 
Via Verde şeritleri bariyersizdir ve araçlar maksimum 60 m / s hız ile gidebilir. Önünüzdeki araç ile aranızda en 
az 4 metre mesafe korumaya dikkat edin. Başarılı bir geçiş yaptığınıza işaret eden yeşil ışığa dikkat edin. Ücretli 
yoldan karşıya geçebilecek otoyol personeline dikkat edin. 
 
“Freeflow” otoyollarının doğru kullanımı 
Bu otoyollar sinyal köprüleri ile donatılmıştır. Bir köprüye yaklaşırken hızınızı koruyabilirsiniz. Lütfen otoyolun 
maksimum hız sınırını dikkate alın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12 Macaristan için ücreti otoyol alanı özellikleri  

 
 

http://www.viat.es/
http://www.viaverde.pt/
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MACARİSTAN HUGO OTOYOL ÜCRETİ ALANI HAKKINDA BİLGİ 
Mesafeye bağlı elektronik otoyol geçiş ücreti sistemi HU-GO’da Macaristan’da 3,5 tondan fazla izin verilen 
toplam ağırlıkta tüm kamyon ve çekici araçlar, böyle bir motorlu araçtan ve çekilen bir römorktan veya yarı 
römorktan oluşan çekiciler (römork çekici araç dahil) ve tüm yarım römork kombinasyonları için otoyol geçiş 
ücreti tahsil edilir. Otoyol geçiş ücreti hızlı yollarda ve bazı ana yollarda tahsil edilir. Elektronik HU-GO sistemi, 
uydu destekli bir otoyol ücret sistemidir (GNSS).  
 
Macaristan otoyol ücreti hizmetlerinin (HUgo) özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz:  
https://www.hu-go.hu/articles/category/news 
 
Otoyol ücreti alanına özel değişken parametreler 
Macaristan otoyol ücreti alanı (HUgo) için sürücü mevcut duruma göre OBU üzerindeki aşağıdaki parametreleri 
güncellemelidir: 

• Römork aksları 
 
Aksları değiştirirken lütfen aşağıdakilere dikkat edin:  
Macaristan’da (ve sadece Macaristan’da) aksları değiştirdikten sonra, OBU değişikliği arkaya aktarır. Normalde 
cevap arkadan daha hızlı gelir. Ancak 15 saniyeden daha uzun sürerse (örn. telefon bağlantısının kötü 
olmasından dolayı) OBU kırmızıya döner ve “akslar değiştirildi, Aktarma devam ediyor.” uyarısını gösterir. Bu 
durumda sürücü, yola devam etmek için OBU yeşile dönene ve uyarı kaybolana kadar beklemelidir. 
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6 OBU ile yolculuk 

6.1 OBU’yu başlatmak 

 
 

Görsel 15: OBU’yu başlatmak 

 

• Aracınızın kontak anahtarını çevirin.  

OBU otomatik olarak başlar.  

• Başlatma ile ilgili bilgiler ekranda gösterilir. 

Durum göstergesi OBU'nun durumunu gösterir. 

• OBU’nun temel yapılandırması ve aktivasyonu 

otomatik gerçekleşir.  

İlgili OBU’nun araç verileri, servis ortağınızın 

sağladığı kayıt verilerine göre hazırlanır. 

• Lütfen OBU’nun bulunduğunuz yerdeki EETS 

servisini gösterdiğini unutmayın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EETS servisi algılanır ve ekranda ilgili EETS servisiyle başlangıç ekranı gösterilir. 

 

Yola çıkmadan önce: 

Lütfen görüntülenen araç verilerini kontrol edin: Plaka, aks sayısı. 

Lütfen EETS servis ayarlarını kontrol edin. 

Gerekirse ayarları değiştirin (bk. bölüm 5.2 OBU parametre ayarları): 

• Aks sayısı 

• Çekicinin izin verilen toplam ağırlığı 

 

 

OBU kullanıma hazırdır. 

Yola çıkabilirsiniz. 

  

Hazır değil 

Kişiselleştirme 
bekleniyor 
UNKNOWN A- 
ABCDEF12 t12.0
 

Hoş geldiniz... 
Lütfen bekleyin 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 
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GPS sinyali çok zayıf ise, EETS servisi belirlenemeyebilir. Bu 

durumda, lütfen aracınızla kısa bir süre devam ederek daha iyi 

GPS alımı olan bir yere gidin.  

GPS sinyali yoksa OBU 30 dakika sonra kırmızıya döner. 

Ekran göstergeleri hakkında daha fazla bilgiyi 7 "Hata arama ve giderme" bölümünde bulabilirsiniz. OBU’nun 

ayarlarını (örneğin dil) değiştirmek ile ilgili bilgileri Bölüm 5.2 içerisinde bulabilirsiniz: "OBU menüsü ve otoyol 

ücreti alanının özellikleri". 

İpucu: Araç 30 dakikadan uzun süre hareketsiz kalırsa, OBU uyku moduna geçer. Araç hareket eder etmez 
otomatik olarak tekrar başlar (bk. aşağı). 

6.2 Çalışma durumları 

Standart:  

OBU sürüş sırasında "Standart" çalışma durumundadır. Tüm veriler mevcuttur ve OBU çalışmaya hazırdır. 

OBU aracın hareket ettiğini tespit ederse, kat edilen kilometreleri saymaya hazırdır. Durum ekranda gösterilir 

ve sürücü çalışma durumundaki değişiklikler ve konuma bağlı değişiklikler hakkında bilgilendirilir. 

Uyku modu: 

Esnek kurulum: OBU 30 dakika boyunca herhangi bir hareket algılamazsa, uyku moduna geçer. Araç hareket 

ettiğinde OBU birkaç saniye sonra standart duruma geri döner. 

Sabit kurulum: Kontak 30 dakikadan fazla kapalı kalırsa OBU uyku moduna geçer. Araç hareket ettiğinde OBU 

birkaç saniye sonra standart duruma geri döner. 

Çalışma durumu “güç tasarrufu”: 

Esnek kurulum: Güç kablosu çakmak soketinden ayrılır ayrılmaz OBU güç tasarrufu moduna geçer. Ekran 

parlaklığı azalır. OBU kullanıma hazır olmaya devam eder. Lütfen sürüş sırasında pilin şarj durumuna dikkat 

edin. 

Sabit kurulum: OBU, kontak kapatıldıktan sonra güç tasarrufu moduna geçer. Ekran parlaklığı azalır.  

Taşıma modu / OBU kapalı 

OBU müşteriye taşıma modunda gönderilir. Bir güç kaynağı ateşlendiğinde etkinleştirilir.  

OBU elektrik ile beslenmez ise ve pil şarjı belirli bir sınırın altına düşerse, OBU kendini kapatır. Bu durumda da 

ancak elektrik ile beslendiğinde etkinleşir. 

  

Hazır değil 
GPS sinyali ara 

GPS sinyali ara 
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6.3 OBU gösterge bilgisi 

Aracın konumuna bağlı olarak, OBU sürüş sırasında önemli bilgileri görüntüler. İlgili EETS servisine yapılan 

kayıt ve ilgili EETS alanı için geçerli parametreler belirlenir.  

Alınmış bir EETS hizmetinde yolculuk yaparken OBU ekranında görüntülenen bilgiler 

 

Başlangıç ekranı 

İlgili araç parametrelerini kontrol ettikten veya girdikten sonra yola 

çıkabilirsiniz. 

   

Alınmış ve geçerli bir hizmet ile yolculuk yapıyorsunuz (burada 

Almanya). Örneğin çekicinin maksimum izin verilen ağırlığı, ilgili EETS 

hizmetinde otoyol ücretinin ödenmesi gereken ağırlığın altında ise, 

otoyol ücreti ödemeniz gerekmez. 

   

Alınan hizmetin “aks sayısı” parametresinin otoyol ücretine tabi olmadığı 

bölgesinde seyahat ediyorsunuz. Yola devam edebilirsiniz. 

   

 

Zil sesi duyulur. 

Bazı otoyol ücreti alanlarında ulusal TCH’den bir ücretli geçiş köprüsü 

geçtikten veya bir işlem yapıldıktan sonra akustik bir sinyal sesi verilmesi 

istenir.  

Yola devam edebilirsiniz. 

 

Bu mesaj, GPS sinyali yoksa görüntülenir. 30 dakikadan uzun bir süre 

GPS sinyali alınmazsa LED kırmızıya döner 

 

Alınmış hizmetlerin dışında yolculuk yaparken OBU ekranında görüntülenen bilgiler 

   

 Hizmet almadığınız bir otoyol ücreti alanında seyahat ediyorsunuz. 

OBU bu otoyol ücreti alanında çalışmaz ve geçiş ücreti tahsil edilmez. 

Lütfen bu alandaki otoyol ücreti tahsilatı için başka bir operatör 

tarafından sağlanan farklı bir cihaz kullanmak zorunda olup olmadığınızı 

kontrol edin. 

 

Bilinen ancak alınmamış bir EETS servis alanında yolculuk yaparken 

gösterilen ekran: Hizmet almadığınız veya alım işlemi tamamlanmayan 

bir otoyol ücreti alanında seyahat ediyorsunuz. Hizmetin, servis ortağınız 

tarafından alınıp alınmaması gerektiğini kontrol edin. 

(*) Teknik nedenlerden dolayı, bu ekran şu anda OBU İtalya'dayken de 

görüntülenmektedir. Gelecekte İtalya için de hizmet alınabilecektir. 

Uyarı mesajları veya OBU ile ilgili sorunları çözme hakkında daha fazla bilgi 7 “Hata arama ve giderme“ 

bölümünde bulabilirsiniz. 

 

6.4 Farklı EETS alanlarından geçiş örnekleri 

Avrupa’da seyahat ederken OBU, bir EETS hizmetinin alınıp alınmadığını (yerel otoyol ücreti alan için) gösterir 

(”geçerli hizmet yok", EN: "no valid service") ve konfigüre edilen araç parametrelerine (akslar, ağırlık) bağlı 

Ücretsiz 
DEbag 

Veri yok. 
Yerel otoyol ücreti 
operatörünü kullanın 

DEbag   t ≥12   2 
ABCDEF12     EU5 

BEvia   t 15.8   - 
ABCDEF12     EU5 

ATasf   t -   4 
ABCDEF12     EU5 

GPS sinyali ara 

Hizmet alınmamış 
veya aktif değil. 
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olarak, OBU otoyol geçiş ücretini belirler. 

 

 

Aks sayısı ve çekicinin izin verilen azami ağırlığı, güncel römork ve EETS alanına göre sürücü 

tarafından belirtilmelidir. 

 

Aşağıda, Avrupa’nın otoyol ücreti alanları için iki rota örneği bulunmaktadır. Yolculuk esnasında ekrandaki 

bilgilerin nasıl değiştiğini takip edebilirsiniz. 

 

Örnek 1:  Belçika (Viapass) ve Almanya (BAG) için EETS hizmetleri alındı.  

Araç parametreleri: İzin verilen toplam ağırlık 3,5 t ile 7,5 t arasındadır. 

Araç Belçika'da otoyol ücretine tabidir. 

Araç Almanya’da otoyol ücretine tabi değildir, çünkü römorklu kamyonun güncel izin verilen 

toplam ağırlığı 7,5  tonun altındadır. 

 

Güzergah Ekranda gösterilen bilgiler Açıklamalar 

Belçika'da seyahat 

etmek 

  

Başlangıç ekranı aktif EETS hizmetini ve 

ona ait parametreleri gösterir. 

Almanya'da sınırları 

geçmek ve seyahat 

etmek 
  

Almanya sınırını geçtikten sonra EETS 

hizmeti görüntülenir. Araç otoyol 

ücretine tabidir. Römorklu kamyonun 

izin verilen güncel toplam ağırlığı 7,5 

tonun altında olduğundan, ücrete tabi 

ağırlığın altındadır. 

 

 

 

 

  

Ücretsiz 
DEbag 

BEvia   t 6.9    - 
ABCDEF12     EU5 
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Örnek 2:  Ancak EETS hizmetleri Belçika (Viapass) için alındı ve Almanya (BAG) için alınmadı.  

Araç parametreleri: İzin verilen toplam ağırlık, römorksuz 7.5 t’dur. 

Araç Belçika'da otoyol ücretine tabidir. 

Almanya için EETS hizmetleri alınmadı. Çek Cumhuriyeti EETS ile bağlantılı değildir. 

 

Güzergah Ekranda gösterilen bilgiler Açıklamalar 

Belçika'da seyahat 

etmek  

Başlangıç ekranı aktif EETS hizmetini ve 

ona ait parametreleri gösterir. 

Almanya'da sınırları 

geçmek ve seyahat 

etmek 

 

  

Almanya sınırını geçtikten sonra LED sarı 

yanar, çünkü DEbag hizmeti 

alınmamıştır. Araç Almanya’da otoyol 

ücretine tabidir. OBU’da EETS hizmetini 

almak için müşteri hizmetleri ile iletişime 

geçebilir veya ulusal geçiş operatörünün 

cihazını kullanabilirsiniz. 

Sınırı geçmek ve Çek 

Cumhuriyetinde 

seyahat etmek   

OBU’da bilinmeyen ve bu nedenle 

alınamayan bir bölgede seyahat 

ediyorsunuz. Lütfen otoyol ücretlerini 

ödemek için başka bir servis 

operatörünün cihazını kullanmak 

durumunda olup olmadığınızı kontrol 

edin. 

 

Hizmet alınmamış 
veya aktif değil. 

Hizmet mevcut değil. 
Yerel operatörleri 
kullanın. 

BEvia   t 7.5      - 
ABCDEF12     EU5 
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7 Hata arama ve giderme  

Durum 
göstergesi 

Ekranda gösterilen 
bilgiler 

Olası hatalar Hata arama ve giderme 

  

OBU tam olarak 
kişiselleştirilmemiş veya 
kablosuz bir 
güncellemeden sonra tüm 
veriler kullanılamıyor. 
 
  

Lütfen birkaç dakika 
bekleyin. 
OBU kendi kendini test eder 
ve ondan sonra normalde 
kendi kendini yeniden 
başlatır ve bu arada çeşitli 
uyarılar verir. 
Eğer OBU yeniden 
başlatmanın sonunda bilindik 
ana ekranını göstermez ise, 
lütfen müşteri hizmetleri ile 
iletişime geçin. 

 

 
 

OBU Fransa otoyol ücreti 
geçiş hizmeti için bloke 
edildi. 
 

Kırmızı OBU ile yola 
çıkmayın, müşteri 
hizmetlerine başvurun. 

 
 

OBU seyahatten sonra 
müşteri hizmetlerine 
başvurmanız konusunda 
sizi uyarıyor. 

Lütfen seyahatten hemen 
sonra müşteri hizmetlerine 
başvurun. 

 
 

Bulunduğunuz konuma 
bağlı olarak muhtemelen 
GPS sinyalini çok zayıf 
algılayabiliyorsunuz (örn. 
bir tünelde). 

Lütfen birkaç dakika yola 
devam edin. Örneğin 
tünelden çıktıktan sonra GPS 
sinyalini daha iyi 
algılayabilirsiniz.  
GPS sinyali otobanda veya 
geçiş ücretine tabi yolda 
iyileşmezse, mümkün olan en 
kısa sürede o yoldan ayrılın. 
LED 30 dakika sonra kırmızı 
yanar. Müşteri hizmetlerine 
başvurun. 

  

30 dakikadan uzun süre 
GPS sinyali algılanmazsa, 
LED kırmızı yanar. 
 
 
 
 
 
 

Otoyol ücretine tabi yoldan 
çıkın ve müşteri hizmetleri ile 
iletişime geçin. 

 

 

Bu hata, OBU’yu uzun süre 
kullanmadığınızda, ortaya 
çıkabilir. Bu bildirim, OBU 
yazılımını uzun süre 

Aracı durdurun. Normalde, 
OBU her açıldığında yazılım 
güncellenip 
güncellenmediğini sorar ve 

Hazır değil 
 

FRtis bloke edilmiş 
Müşteri hizmetlerine 
başvurun 

Müşteri 
hizmetlerine 
başvurun 

GPS sinyali ara  

Hazır değil 
GPS sinyalini ara  

Hazır değil 
E04: İşletim yazılımı 
eski 
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kullanmadığınız anlamına 
gelir. 

güncellenmesini ister. Kısa 
bir süre bekleyin. 
Daha fazla bekleyemiyorsanız 
veya uzun süredir 
bekliyorsanız, müşteri 
hizmetlerine başvurun ve 
müşteri temsilcisinin 
talimatlarına uyun.  

 

 

OBU'nun bir EETS hizmeti 
algılandığı bir bölgede 
seyahat ediyorsunuz. 
Ancak, EETS hizmeti 
OBU’nuzda etkin değil. 

OBU’da EETS hizmetini almak 
için müşteri hizmetleri ile 
iletişime geçin (İtalya için 
henüz mümkün değil) veya 
yerel otoyol ücreti 
operatörünün cihazını 
kullanın. 

 

  

OBU destekli EETS servisi 
olmayan, bilinmeyen bir 
bölgede seyahat 
ediyorsunuz. 

Yola devam etmeden önce, 
otoyol ücreti zorunluluğu 
olup olmadığını ve otoyol 
ücretini başka bir operatör 
üzerinden ödemek zorunda 
olup olmadığınızı kontrol 
edin. Emin olamadığınız 
durumlarda lütfen müşteri 
hizmetlerine başvurun. 

  

Müşteri hizmetinin telefon 
numarası henüz 
görüntülenemiyor. Bu 
nedenle müşteri 
hizmetlerinde her zaman 
“bilinmiyor” uyarısı 
gösterilir. 

Lütfen müşteri hizmetlerinin 
telefon numarasını yetkili 
servisin web sitesinden 
bulun. 
Lütfen müşteri 
hizmetlerinizin telefon 
numarasını 2. sayfaya girin. 
Yola devam edin. 

 

 

 

Bir donanım sorunu 
olabilir. 

Otoyol ücretine tabi yoldan 
çıkın ve müşteri hizmetleri ile 
iletişime geçin. 

Hizmet alınmamış 
veya aktif değil 

Hizmet 
sağlanmamaktadır. 
Yerel otoyol ücreti 
operatörünü 
kullanın. 

Müşteri hizmetleri 
BİLİNMİYOR 

Devre dışı 
OBU arızalı  
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Teknik veriler 
İşletim sıcaklığı - 40 °C – +85 °C 

(aynı zamanda muhafaza edileceği ortam sıcaklığı) 
Güç kaynağı çalışma gerilimi 8–32 V DC 
Sigorta (harici) 1 A (çakmak-bağlantı kablosu soketinde) 

2 A (aracın güç kaynağı ağına bağlanmadan önce, klemens 15 ve 30), teslimata 
dahil değil 

Tampon pili buton hücresi, nominal gerilim = 3,0 V 
Şarj edilebilir pil 3,6 V nominal gerilimli lityum iyon pil, nominal kapasite1600 mAh.  

Şarj süresi: 3,0 V — 4,05 V’da 4 saat 
Tipik enerji tüketimi çalışma durumu “Standby“: 25 mW. 

Çalışma durumu “etkin”. 450 mW. 
Desteklenen sistemler: GNSS:  GPS, GLONASS, Galileo 

 yüksek hassasiyetli 12-kanal-GPS-alıcısı ve dahili anten 
GSM: GPRS özellikli dört bantlı GSM modülü (multi slot sınıf 10) 
DSRC: CEN / TC 278'e göre DSRC arayüzü 

Boyutları 145 × 93 × 36 mm 
Ağırlık 400 g 
Koruma sınıfı IEC 60529 uyarınca IP42 
 

Uyum beyanı 

  

 0408 

OBU, 2014/53/AB (RED) ve 2011/65/AB (RoHS) sayılı Avrupa Yönetmelikleri'ne 

uygundur. 

 

  

 10R – 04 0012 

 

OBU, 10.5 sayılı ECE Direktifi -ElektromanyetikUyumluluk - uygundur  

 
 


