CZ
Pozor
▪ Vozidlová jednotka (OBU) je povinná pro výběr
elektronického mýta v Bělorusku.
▪ Vozidlová jednotka není přenosná, nelze jí střídat ve více
vozidlech!
▪ Vozidlová jednotka je navržená pouze pro užívání ve
vozidlech s nepokovenými čelními skly nebo s
pokovenými skly s bezmetalovou plochou.
▪ Vozidla s pokovenými čelními skly jsou povinna použít
vozidlovou jednotku unit-2 s externí anténou.
Obsah balení
Zkontrolujte si, že obdržené balení obsahuje všechny
následující díly a že nejsou porušené:
vozidlová jednotka
uživatelský manuál
lepicí páska s krátkými instrukcemi
čistící kapesníček
2 samolepící hook-and-loop pásky
Instalace

A. Vybalte vozidlovou jednotku a přilepte na ní
samolepící pásku, dle přiložených instrukcí na horní
část vozidlové jednotky.

B. Před upevněním vozidlové jednotky vyčistěte vnitřní
povrch čelního skla přiloženým čistícím
kapesníčkem.

Upozornění:
Určené místo pro upevnění vozidlové jednotky je spodní
část vnitřní strany čelního skla mezi střední částí skla a
stěračem. V dosahu zorného pole řidiče je zakázáno
umísťovat jakékoli předměty, které můžou znemožnit
výhled řidiče ve všech směrech. Stěrače v klidové
poloze by neměly zablokovat vozidlovou jednotku.
Řidič vozidla je zodpovědný za správné umístění
jednotky!
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C. Odstraňte ochranou fólii z jedné strany hook-and- loop
pásky a nalepte samolepící částí pásky na určené rovné
místo vozidlové jednotky.

D. Odstraňte ochrannou fólii z druhé strany hook-and-loop
pásky a přilepte vozidlovou jednotku na očištěnou plochu
čelního skla.
Použití
▪ Nyní je vozidlová jednotka řádně namontovaná a
připravená k použití.
▪ Vozidlovou jednotku je možné odlepit a znovu nalepit v
závistosti na životnosti hook-and-loop pásky.
▪ V případě vrácení, výměny, nebo opravy vaší vozidlové
jednotky – prosíme, odstraňte jednotku z čelního
skla.

E. Kontrolní prvky vozidlové jednotky
1. Funkčnost tlačítka
2. LED indikátor “2, 3, 4” pro nastavení počtu náprav
3. LED indikátor “X” pro OBU režim
4. Zvukový signál (buzzer) – zazní pouze při průjezdu
mýtnou bránou

F. Nastavení počtu náprav
Základní nastavení počtu náprav probíhá při registraci a
uživatel není oprávněn měnit počet náprav na menší
počet, než je registrován.
Řidič vozidla musí vždy nastavit aktuální počet náprav
v souladu s aktuálním počtem náprav včetně přívěsu a
návěsu.
Řidiči autobusů a obytných vozů nemusí měnit základní
nastavení počtu náprav, jelikož pro tato vozidla přívěs
není započítáván.
Pro změnu počtu náprav stiskněte tlačítko a držte déle
než 2 sekundy. Opakovaně stačte push- button dokud
se na displeji neukáže požadovaný počet náprav.
Krátké zabliknutí odpovídajícího indikátoru (2, 3 or 4)
potvrdí změnu nastavení.
Řidič vozidla je zodpovědný za správné nastavení
počtu náprav!
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G. Kontrola stavu jednotky
Pro kontrolu stavu vozidlové jednotky stiskněte krátce
tlačítko méně, než 2 sekundy a indikátor ”X” s
indikátorem nastavení aktuálního počtu náprav “2, 3 nebo
4” svítí:
1x zeleně

2x zeleně

OBU je aktivní.
OBU je aktivní, ale je slabá baterie
nebo se blíží konec platnosti jednotky,
nebo upozorňuje na nízký deposit.
V případě nízkého depositu navštivte
nejbližší distribuční místo a kredit
dobijte (pouze u pre-pay jednotek).

4x červeně

OBU není aktivní. Navštivte nejbližší
distribuční místo

žádné světlo

OBU není aktivní. Navštivte nejbližší
distribuční místo

H. Provoz jednotky na zpoplatněných silnicích:
Při průjezdu mýtnou bránou, se ozve následující signál:
1x pípnutí

2x
pípnutí

Mýtná transakce proběhla v pořádku
Mýtná transakce proběhla v pořádku, ale je
slabá baterie nebo se blíží konec platnosti
jednotky, nebo upozorňuje na nízký
deposit.
V případě nízkého depositu navštivte
nejbližší distribuční místo a kredit dobijte
(pouze u pre-pay jednotek).

4x
pípnutí

Mýtná transakce neproběhla v pořádku.
Navštivte nejbližší distribuční místo

bez signálu

Mýtná transakce neproběhla v pořádku.
Navštivte nejbližší distribuční místo

Souhrnné informace
▪ vozidlová jednotka je určená ke snímání mýta ve
vozidlech s mýtnou povinností v Bělorusku.
▪ Pravidla vybírání mýtných poplatků jsou v souladu s
platnými zákony a předpisy v Bělorusku.
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