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Mielőtt megkezdi útját a magyar fizető útvonalon,
regisztráljon a http://www.hu-go.hu internetes oldalon
és töltse fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett
regisztrációs kártyán található 12 jegyű kód segítségével az
internetes útmutató szerint regisztrálja az OBU készüléket,
cégét és járművének adatait. Ez a regisztráció biztosítja,
hogy az OBU által küldött útvonal adatok alapján kerül
elszámolásra járművének úthasználata, így teljesíti útvonal
bevallási kötelezettségét.
A készülék a Magyarország területén igénybevett fizető
útvonalak önbevallását könnyíti meg. Az önbevallás
elmulasztása, akadályozása vagy manipulálása hatósági
büntetést von maga után, ezért a gépjárművezető
felelőssége, hogy szabályosan üzemeltesse a készüléket! A
készülék vételára 24 hónapra érvényes adatforgalmi díjat is
tartalmaz.
24 hónap elteltével lépjen kapcsolatba a Secret Control GPS
Kft-vel és töltse fel adatforgalmi egyenlegét!

FIGYELEM!

Ne rongálja meg, ne manipulálja a Köszponti egységet, a
kezelőegységet és kiegészítő eszközeit!
Nem rendeltetésszerű használat nem megfelelő útdíj
bevallást eredményez, mely hatósági büntetést von maga
után!
Ne próbálja meg szétszerelni, javítani az OBU készüléket!
Az OBU nem tartalmaz felhasználó által javítható részt!
Ne dobja tűzbe!
Robbanásveszélyes elektronikai hulladék megsemmisítés szabályai szerint ártalmatlanítsa!
Magyarország területén üzemeltesse a leírás szerint!
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ÜZEMBE HELYEZÉS

Az Eszköz beszerelését, üzembe helyezését és installációját
kizárólag a Forgalmazó hivatalos szerviz partnere végzheti
el. Az Eszközt nem lehet ki- vagy bekapcsolani, az
folyamatos tápellátásra van kötve.

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA BEÁLLÍTÁSA

Az alsó 1-es gomb folyamatos nyomása mellett nyomja meg
a felső 2-es gombot, amivel beállítható (léptethető) a kívánt
gépjármű kategória, a kiválasztott kategória a LED lámpákon
látszódik. A 2-es gombbal addig kell léptetni, amíg a
megfelelő LED nem világít. A beállítás véglegesítéséhez el
kell engedi az 1-es gombot, így az Eszköz hosszan sípol és a
beállított kategóriát eltárolja, beküldi a szervernek.
Amíg a szerver nem igazol vissza a kiválaszott tengelyszám
villog és 2 másodpercenként hangjelzés hallható.
Ha 2 perc alatt nem érkezik válasz, hosszú hangjelzés
hallható. A hibajelző piros LED világit, a tengelyszám váltó
LED-ek nem világítanak. További tengelyszám váltás nem
lehetséges. Ez addig így marad, míg nem kap az eszköz
érvényes tengelyszámot. Ellenőrizze a HU-GO oldalon az
aktuális tengelyszámot.
Ha sikeres a váltás. 3 rövid csippanás hallható, és az aktuális
tengelyszám jelző LED folyamatosan világit.
Ha átállítják WEB-es módba 3 rövid hangjelzés hallható,
az aktuális tengelyszám röviden villan másodpercenként.
Tengelyszám váltás nem kezdeményezhető.
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Ha újra engedélyezik az OBU-s váltást 3 rövid hangjelzés
hallható, a tengelyszám melletti LED újra folyamatosan
világít.
LED

Gépjármű kategóriák
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Kéttengelyes, 3,5 tonna megengedett
össztömeget meghaladó gépjármű
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Háromtengelyes, 3,5 tonna megengedett
össztömeget meghaladó gépjármű
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Négy- és többtengelyes, 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA ELLENŐRZÉSE

A kezelőegységen az aktuális kategóriához tartozó
LED lámpa világít. Amennyiben járműszerelvényének
tengelyszáma az utolsó beállítás óta megváltozott, kérem
módosítsa a beállítást, hogy a megfelelő útdíj kerüljön
elszámolásra!

ÚTHASZNÁLAT

Üzemkész használat során az 5. ZÖLD LED folyamatosan
világít. Ha menet közben az 1-es PIROS LED villog és a 2-es
és/vagy 3-as LED világít, akkor az Eszköz nem tudja
ellenőrizni az úthasználat jogosságát. Ekkor a vonatkozó
közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot
fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani.
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HIBAJELZÉSEK

GPS Helyzetmeghatározás
Ha menet közben az 1-es PIROS LED villog és 2-es LED
világít, akkor a GPS helymeghetározás nem működik, amit
még szaggatott sípolás is jelez.

GSM Kommunikációs kapcsolat
Ha menet közben az 1-es PIROS
LED villog és 3-as LED
LED JELZÉSEK
világít, akkor a GSM kommunikáció
nem
működik,
amitpiros
mégszínnel
hibajelzés
1-es LED
villog:
szaggatott sípolás is jelez. Mindkét
esetben
bármely
gomb
2-es LED világít: 2-es kategória kiválasztva
megnyomására a készülék abbahagyja
a hangjelzést.
3-es kategória kiválasztva
3-as LED világít:
Ha menet közben a fenti hibajelzés
bármelyike
hallható,
4-es kategória
kiválasztva
4-es LED világít:
akkor az OBU nem tudja1-esellenőrizni
az2-es
úthasználat
LED villog és
LED világít: GPS h
1-es LED
villog és 3-asszabályok
LED világít: GSM
jogosságát. Ekkor a vonatkozó
közlekedési
betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a
hibát el kell hárítani.

LED JELZÉSEK

1-es LED villog: hibajelzés piros színnel
2-es LED világít: 2-es kategória kiválasztva
Hibakiválasztva
esetén 0-24 órás call center :
3-as LED világít: 3-es kategória
In case
of any failure call our 0/24 call center:
4-es LED világít: 4-es kategória
kiválasztva
+36 30 334 50 50
1-es LED villog és 2-es LED Tel.:
világít:
GPS hibajelzés
Secret Control GPS Kft.
1-es LED villog és 3-as LED világít: GSM hibajelzés
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Hiba esetén 0-24 órás call center :
In case of any failure call our 0/24 call center:
Tel.: +36 30 334 50 50
Secret Control GPS Kft.
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