Návod k obsluze UTA MultiBoxu®

Porucha UTA MultiBoxu®
Slabá baterie
Když svítí zelená kontrolka a zazní výstražný signál (1x), baterie UTA
MultiBoxu® je slabá, a je potřeba jej připojit k síti, případně
zkontrolujte kabel připojený k síti.
Bez nabití vydrží baterie až 4 hodiny.

Porucha
V případě poruchy svítí červená kontrolka a výstražný signál zní
opakovaně 4x za sebou, a zároveň se na displeji objeví chybová
hláška.
Červené světlo upozorňuje na to, že se můžou chybně načítat mýtné
poplatky. V tomto případě co nejdříve zastavte a zkontaktujte službu
technické podpory. Použijte telefonní číslo, které se objeví na displeji.
Červená kontrolka se může rozsvítit v případě že se na delší
dobu dostanete mimo signál ( např. v tunelu). Jakmile se ale
dostanete na dosah signálu, znovu se rozsvítí zelená kontrolka.
Porucha satelitní služby
V případě poruchy nemůže být Váš UTA MultiBox® lokalizován. Prosíme zastavte své
vozidlo, jakmile to bude možné a zavolejte technickou podporu na toto telefonní číslo:

+33 4 26 29 75 55
Služba je dostupná v těchto jazycích: DE, CZ, ES, FR, IT, NL, PL Pro správnou
identifikaci, prosíme, sdělte Vaší SPZ a identifikační číslo Vašeho Boxu (19
čísel). Obě informace naleznete na etiketě na levé straně UTA MultiBoxu® .
Prosíme, řiďte se pokyny technické služby.

Příslušenství:
Prosíme zkontrolujte obsah balení.
· UTA MultiBox®
· držák
· kabel pro cigaretový zapalovač
· hliníkový obal
Prosíme, zkontrolujte si, zda na etiketě na levé straně UTA MultiBoxu® je správně
uvedena SPZ vozidla, ve kterém bude UTA MultiBox® nainstalovaný. V případě, že
vytištěná SPZ na etiketě nesouhlasí s SPZ Vašeho vozidla, UTA MultiBox® nesmí být
použit. V tomto případě bezprostředně kontaktujte naše kontaktní centrum UTA
telephone: +49 (0) 6027 509-617.
Jakmile je UTA MultiBox® jednou vyjmutý z hliníkového obalu, zaktivuje se ke snímání
mýtných poplatků ve Francii, Španělsku a Belgii.
Instalace Vašeho UTA MultiBoxu® :
1. Očistěte vnitřní stranu předního skla Vašeho vozidla.
2. Připevněte držák UTA MultiBoxu® na jeho zadní
část.
3. Odstraňte z držáku ochrannou fólii.

4. Umístěte UTA MultiBox® do středu čelního skla
(Na spodní část skla k čárkované
lince, dle obrázku ).

Důležité!
Nemanipulujte s UTA MultiBoxem® během řízení.
UTA MultiBox® – stejně jako jiná elektronická zařízení – nesmí být používán v riskantních
(hazardních) oblastech. V případě nutnosti vyjměte UTA MultiBox® z držáku, odpojte
z elektrické sítě a zabalte jej do originálního hliníkového pouzdra. V tomto případě jsou všechny
funkce a služby přerušené. Jakmile vjedete do oblasti, kde se snímá mýtné, nezapomeňte UTA
MultiBox® vybalit z obalu, dát do držáku a zapojit do sítě, jinak Vám hrozí pokuta.
Pro objednání náhradních dílů volejte společnosti UTA na +49 (0) 6027 509-617.
Pokud UTA MultiBox® už nepotřebujete, vraťte ho (včetně příslušenství)
– zabalený do originálního hliníkového obalu – na následující adresu:
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, Registrierungsservice, Heinrich-EcksteinStr. 1, 63801 Kleinostheim, GERMANY
V případě dotazů ohledně UTA MultiBoxu® prosíme neváhejte kontaktovat naše registrační
oddělení na tel.: +49 (0) 6027 509-617.
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5. Zapojte kabel do zásuvného modulu na pravé straně
UTA MultiBoxu®.
6. UTA MultiBox® může být zapojen do cigaretové zásuvky
Vašeho vozidla. Kromě toho ho lze zapojit do napájecího
systému Vašeho vozidla (více v kapitole “Pevné připojení
k napájecímu systému Vašeho vozidla”).
Před prvním použitím je potřeba udělat základní nastavení UTA MultiBoxu®
(viz. Kapitola “Základní nastavení”).
Doporučujeme mít UTA MultiBox® vždy zapojen v cigaretové zásuvce ve Vašem vozidle. Bez
elektrického proudu vydrží baterie UTA MultiBoxu® maximálně 4 hodiny v provozu.
Pevné připojení UTA MultiBoxu® k napájecímu systému Vašeho vozidla:
UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÍ KABELU A ZAPOJENÍ UTA MultiBoxu® K NAPÁJECÍMU
SYSTÉMU MUSÍ BÝT ODBORNĚ PROVEDENO ELEKTRIKÁŘEM! UTA A JEJÍ
SERVISNÍ DODAVETELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA NEODBORNOU INSTALACI !!!
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Váš UTA MultiBox® je nyní připraven k použití!

1. Vezměte přiložený kabel a natáhněte jej k cigaretové zásuvce a naměřte si potřebnou
délku. Odstřihněte cigaretový konec a odstřihněte zbytek kabelu dle potřeby.
2. Lokalizujte přípojné body ve Všem vozidle dle nákresu níže. Drát určený pro spuštění signálu
musí být zapojen do zapalování.
3. Nainstalujte zpomalený 5A jistič do sériového zapojení s napájecími dráty (červený a černý
drát) před tím, než zapojíte kabely do vozidla. Jakmile je zajištěno zabezpečení vozidla,
následuje tento krok.
4. Napojte dráty do příslušných již identifikovaných bodů (napájení baterie, zapalování a
uzemnění).

Pokud svítí zelené světlo,
UTA MultiBox®
je připraven pro provoz.

Vybraný počet náprav se
zobrazuje na displeji
pod SPZ.

UTA MultiBox® se zaktivuje po prvním nastartování Vašeho vozidla. Po několika vteřinách
se na UTA MultiBoxu® rozsvítí zelená kontrolka – přístroj je připraven pro provoz.
V případě, že se rozsvítí červená kontrolka, UTA MultiBox® není možno začít používat
(viz. kapitola: „Porucha UTA Multiboxu®“)

Základní nastavení UTA MultiBoxu®

Obsluha:
Šipky použijte pro pohyb
v menu nebo pro změnu
nastavení.

Další vlastnosti UTA MultiBoxu®

Pro otevření nabídky
stiskněte 2x

Stisknutím tlačítka

2x za sebou otevřete menu.
Registrované mýtné systémy
Pro zobrazení mýtných systémů ve kterých může být Váš
UTA MultiBox® použit, vyberte menu „Networks OK“.

Stiskněte pro zavření
menu.
Pouze 3 kroky pro nastavení UTA MultiBoxu®
Prosíme, udělejte následující nastavení UTA MultiBoxu® :

Změna nastavení počtu náprav
V případě připojení / odpojení návěsu, je třeba změnit počet náprav
ve Vašem UTA MultiBoxu®.

V případě erroru odpojte přístroj ze sítě. Znovu připojte k síti a opět
nastavte základní nastavení.

Vyberte menu „Number of Axles“. Pomocí šipek vyberte
požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem
.

1. Nastavení jazyka: Pro nastavení prosím vyberte preferovaný jazyk.
Vyberte jazyk použitím šipek a potvrďte tlačítkem
.
2. Ověření SPZ: Zkontrolujte, zda SPZ na obrazovce souhlasí s SPZ Vašeho vozidla.
Pokud SPZ nesouhlasí, nesmí být UTA MultiBox® použit pro snímání mýta. V tomto
případě volejte na toto telefonní číslo: +49 (0) 6027 509-617.
3. N a s t a v e n í p o č t u n á p r a v : Výchozí nastavení UTA MultiBoxu® již nabízí základní
kategorie vozidel (bez návěsu). Tento počet náprav je označen takto
.
Stanovte celkový počet náprav Vašeho vozidla – kombinace (včetně návěsu / návěs):
Vyplňte dle toho, zda chcete přičíst nápravy návěsu nebo uvést nápravy návěsu a později je
odpojit.
DŮLEŽITÉ: V případě zjištění, že je počet náprav chybně nastaven,
můžete být pokutováni.
Pokud k tahači nemáte připojen návěs, vyberte ikonu „0=0“ a odpovídající počet náprav.
Pokud máte k tahači připojen návěs, vyberte ikonu „0=0-0==0“ a odpovídající
počet náprav.
Vyberte odpovídající počet náprav Vašeho vozidla / kombinace a potvrďte tlačítkem
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Pokud k tahači nemáte připojený návěs, vyberte ikonu „0=0“ a
odpovídající počet náprav.
Pokud máte k tahači připojen návěs, vyberte ikonu „0=0-0==0“ a
odpovídající počet náprav.
UTA MultiBox® nahraje poslední nastavení (počet náprav). To
znamená, že nastavené informace budou uloženy i v případě vypojení
z elektrické sítě.
Zprávy
Pokud kontrolka svítí modře, přišla Vám SMS zpráva (např. poruchové
informace).
Pro přečtení zprávy, je povinnost zastavit vozidlo. Přečtení zprávy
a modrá kontrolka zhasne.
potvrďte tlačítkem
Do přístroje se automaticky ukládá vždy poslední přijatá zpráva. Pro
opakované přečtení zprávy, vyberte menu „Last Message“.
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