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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 bekapcsolni, az folyamatos
tápellátásra van kötve.

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA BEÁLLÍTÁSA

Bármely számbillentyű után látható az elérhető funkciók,
ahonnan a 6-os gombbal jutunk a tengelyszám váltás
képernyőre, amennyiben az OBU-s váltás engedélyezett.
Ha a korábbi tengelyváltás nem sikerült, visszaigazolásig
nem kezdeményezhető újabb tengelyváltás, ekkor ez látjuk:
Tengelyszám
ismeretlen!
Tovább->bármely bill
Ha az OBU-s váltás tiltva van (WEB üzemmód), akkor látjuk
az aktuális tengelyszámot, de nem változtathatunk:
Tengelyszám váltás
az interneten.
A tengelyszám:3
Tovább->bármely bill
Ha engedélyezett a váltás, akkor az alábbi képernyőt látjuk,
ahol az aktuális tengelyszám mellett „>” jel látható. Ha
meg akarjuk változtatni, nyomjuk meg a megfelelő számot
(2,3,4).
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2.>2 tengely
3. 3 tengely
4. 4 vagy több teng.
Vissza
Visszatérés a főképernyőre a * gombbal lehetséges.
A tényleges tengelyszám váltás csak akkor történik meg,
ha az Autópálya kezelő ezt visszaigazolja.
Tengelyszám váltás
folyamatban…
Tovább->bármely bill
A várakozás ideje alatt két másodpercenként csippanás
hallható. Bármely gomb nyomására visszatérhetünk a
főképernyőre.
Ha 2 percen belül nem érkezik válasz (kommunikációs hiba/
nincs gprs lefedettség), akkor meghiusul a tengelyváltás.
További tengelyváltás nem lehetséges amig a kommunikáció
helyre nem áll.
Tengelyszám váltás
sikertelen !
Akt. tengelyszám:
ismeretlen!
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Abban az esetben ha az Autópálya kezelő elutasitja a
kérést, a következő hibaüzenet olvasható:
Tengelyszám váltás
sikertelen !
Akt. tengelyszám:J2
Vissza
Sikeres váltás esetén, látható milyen tengelyre történt a
váltás:
Tengelyszám váltás
sikeres.
A tengelyszám:J3
Tovább->bármely bill
Weben történő tengelyváltás esetén az alábbi üzenetet
kapjuk:
Tengelyszám váltás
az interneten.
Az új tengelyszám:J3
Tovább->bármely bill
A web-en tiltható az OBU-s váltás, erről is kapunk
értesitést:
Tengelyszám váltás
csak az interneten
lehetséges!
Tovább->bármely bill
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Ha újra engedélyezik a az OBU-s váltást, az alábbi üzenetet
kapjuk:
Tengelyszám váltás
engedélyezve.
Akt. tengelyszám:J3
Tovább->bármely bill
Minden státusz üzenetnél 3 rövid figyelmeztető hangjelzés
hallható. A tengelyváltást álló helyzetben végezze.
Amenyiben a tengelyváltás sikertelen, ellenőrizze a HUGO
oldalon az aktuális tengelyszámot.
Ha menet közben az LCD kijelzőn hibaüzenet jelenik meg,
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.

HIBAJELZÉSEK
GPS helymeghatározi hiba jelzése:
GPS helymeghatározási hiba esetén egy hibaüzenet jelenik
meg a képernyőn, valamint a figyelem felkeltése érdekében
másodpercenkénti sípolás és folyamatos háttérvilágítás
jelzi a problémát!
Hiba! A jármű
pozicióját nem lehet
meghatározni!
Tovább->bármelybill
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GSM kommunikációs hiba jelzése:
GSM kommunikációs hiba esetén egy hibaüzenet jelenik
meg a képernyőn, valamint a figyelem felkeltése érdekében
másodpercenkénti sípolás és folyamatos háttérvilágítás
jelzi a problémát!
Hiba!
Nincs adatkapcsolat
a központtal!
Tovább->bármelybill
Mindkét hibajelzés esetében: a figyelmeztető sípolás 30
másodperc után abbamarad, de a hibaüzenet mindaddig a
képernyőn marad, amíg egy gombnyomással azt nem
nyugtázzuk. Bármelyik gomb megnyomására a kijelző a
főképernyőre vált, ahol az ”Utdíj hiba!” üzenet olvasható.
Ha menet közben a fenti hibajelzés bármelyike látható, akkor
az OBU 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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Ha a kapcsolat helyreállt, akkor a következő üzenet jelenik
meg az LCD kijelzőn:
Az útdij fizetés
helyreállt!
Tovább->bármelybill
Az üzenet megjelenésekor 5 sípolás is jelzi, hogy az útdíj
fizetés funkció helyreállt. Bármelyik gomb megnyomására
a kijelző a főképernyőre vált és ott már nem látható a
hibaüzenet.

Hiba esetén 0-24 órás call center:
Tel.: +36 30 334 50 50
Secret Control GPS Kft.
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