Technické
údajeegység
OBU C3080
A C3080 fedélzeti
műszaki adatai
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-40 °C ...-40
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-40 °C ...-40
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88–32
..... 32
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Készenlét jellemzően: < 55 mA, 24 VDC-nél

Pohotovostný
režim:
< 5524mA
při 24 V DC
Normál működés:
819 mA,
VDC-nél
Bežná
prevádzka:
Áramfogyasztás:
< 1819
A mA při 24 V DC
Spotreba
prúdu:
<
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A
GNSS-/GPS-vevőegység belső antennával

GNSS/GPS
prijímací
modul s internou anténou
GSM-modul belső
antennával
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Mikrohullámú,
GSM
modul sEETS-szabványnak
internou anténou megfelelő DSRC belső

F

Mikrovlnný štandard DSRC EETS s internou anténou

G

(38.3-as ENSZ
szállítási
Lithium-Ion
batéria
3,6teszten
V DC, megfelelt)
2100 mAh
(spĺňa
transportný
test UN 38.3)
IP54, IEC
60529 szerint
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Ⓑ
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J①

1②
2③

antennával
Lítiumion-akkumulátor, 3,6 VDC, 2100 mAh

260 gpodľa IEC 60529
IP54
145×93×36
mm
260
g
Kijelző
145
x 93 x 36 mm
Állapotjelző
Displej

Négyirányústatusu
navigációs gomb
Indikácia

3④

Hátul: akkumulátor
helye tlačidlo
Štvorsmerné
navigačné

4

Zadná časť: úložisko batérie

Ⓐ – Ⓙ / ① – ④ A részletes leírás a lap hátoldalán található.

Detailné vysvetlenie nájdete na zadnej strane.
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Doboz
Krabička
Betét
Výplň
Rövid
üzembe
helyezési
útmutató
Návod
na rýchle
nastavenie
C3080
kábellel
OBUfedélzeti
C3080 segység
káblom
Törlőkendő
Čistiaca handrička

Tartó
ragasztófelülettel
Držiak
s priľnavými vankúšikmi

Ellenőrizze,
hogy
tartalma hiánytalan
és sérülésmentes.
Skontrolujte,
či ajecsomag
balík kompletný
a nepoškodený.

TT (sklo,
20 °C
(szélvédő,držiak)
tartó) > 20>°C

bepattanásig
„klik“

1 ... Szivargyújtóaljzathoz

1... pre zásuvku do zapaľovača
2...
zásuvku DIN
2 ...pre
DIN-szabvány
szerinti aljzathoz

Použitie
s flexibilným
pripojenímtörténő
k zdrojuhasználat
Leválasztható
tápcsatlakozóval
Amint elindítja
a járművet,
a fedélzeti
egység
automatikusan
bekapcsol.
Akonáhle
naštartujete
vozidlo,
OBU
sa zapne
automaticky.

JEĎTE
ÚTRA KÉSZ

Použitie
so stálym
pripojením k zdroju
Fixen beépített
tápcsatlakozóval
történő használat
Amint elindítja
a járművet,
a fedélzeti
egység
automatikusan
bekapcsol.
Akonáhle
naštartujete
vozidlo,
OBU
sa zapne
automaticky.

ÚTRA KÉSZ
JEĎTE

Zelená
ZÖLD
Az EETS-szolgáltatás
aktiválva
van ezen
az útdíjköteles
közúthálózaton.
Služba
EETS je pre túto
doménu
mýtneho
aktivovaná.
Folytathatja
útját.
Môžete
pokračovať
v jazde.

JAZDA

RENDBEN
OK

RENDBEN
OK

Nincs
Není rendben
OK

Žltá
SÁRGA
AZ EETS-szolgáltatás
Služba
EETS je buď:
nincs aktiválva,
nem elérhető
kötelező:
–• neaktivovaná
= nedostupná
= vagy
alebonem
nepovinná:
Olvassa
le asprávy
fedélzetina
egységen
megjelenő
üzenetet. Amennyiben
Skontrolujte
OBU. Ak
vzniká povinnosť
platiť mýto,útdíjfizetési kötelezettsége van, használja a helyi útdíjfizetési szolgáltató
použite vybavenie lokálneho vyberača mýta;
fizetőberendezéseit; vagy
• alebo:
nincs GPS: haladjon tovább a járművével, hogy optimális legyen a
– G PS
nedostupné: Pohnite s vozidlom,
GPS-vétel.
aby sa optimalizoval príjem GPS.

PIROS
Červená
Műszaki hiba.
A fedélzeti
egységgel
valami nincs rendben.
Technická
porucha.
OBU
nie je OK.
Szakítsa meg
azaútját,
és hagyja
el az utat.
1.1.Prerušte
jazdu
opustite
vozovku.
2.
Tekintse
meg
a
fedélzeti
egységen
megjelenő üzenetet.
2. Skontrolujte správy na displeji OBU.
3. Hívja fel az ügyfélszolgálatot.
3. Kontaktujte zákaznícku podporu.

KONTROLA

STOP

CZ

Bezpečnostní pokyny:
Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu:
Použití zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu není dle evropské směrnice
2014/53/EU povoleno. V případě použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je
nutné dodržovat pokyny návodu k obsluze.
Nebezpečí způsobená akumulátory:
Akumulátor chraňte před mechanickým poškozením (nárazy, pády, vibrace)
resp. teplotami nad 85 °C! Nebezpečí požáru! Další ochranná opatření a pravidla
chování jsou uvedena v návodu k obsluze.
Nebezpečí způsobená omezeným výhledem:
Jednotku OBU montujte na čelní sklo vždy tak, aby neomezovala výhled řidiče.
V případě dotazů kontaktujte zákaznický servis.
Nebezpečí během jízdy:
Obsluha jednotky OBU během jízdy je nepřípustná. Navigační tlačítko je zablokováno, aby vylučovalo obsluhu během jízdy.
Všeobecné pokyny:
K obsluze jednotky OBU nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty. K čištění
používejte pouze lehce navlhčený hadřík, v žádném případě nepoužívejte
abrazivní prostředky nebo rozpouštědla. Poškozený napájecí kabel ihned
vyměňte - nebezpečí zkratu!
Pokyny k upevnění:
Montážní plocha čelního skla musí být čistá, suchá, zbavená mastnoty a oleje.
Upevnění držáku na čelní sklo musí být provedeno při teplotách nad +20 °C. V
případě potřeby nejprve uveďte držák i čelní sklo do vhodné teploty. Lepidlo je
při teplotách nad +20 °C plně vytvrzené za 72 hodin po aplikaci.

Upozornění k montáži a uvedení do provozu:

Jednotka EETS4U je opakovaně použitelný přístroj s jednoduchou
instalací. První uvedení do provozu probíhá automaticky.

Další bezpečnostní upozornění a podrobný návod k obsluze jsou k dispozici
na: www.toll4europe.eu
Zákaznický servis:
V případě dotazů k palubní jednotce se obraťte na svého prodejního partnera.
V žádném případě tento přístroj nelikvidujte v domovním odpadu!
Vrácení viz: www.toll4europe.eu

Označení CE a prohlášení o shodě:
Jednotka OBU splňuje předpisy následujících směrnic:
2014/53/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EU
ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských
států týkajících se poskytování rádiových zařízení na trhu a o zrušení
směrnice 1999/5/ES

2011/65/EC

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU ze
dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních

2009/750/
EG Příloha
III/2.1.2

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. října 2009
stanovení charakteristik evropské služby elektronického mýtného a
jejích technických složek; Příloha III/2.1.2

Prohlášení o shodě lze získat na adrese:
www.siemens.com/mobility-sensusunit-certificates Sitraffic Sensus Unit C3080
V tomto výrobku je použit software Open Source.
Bližší informace naleznete na:
www.siemens.com/mobility-sensusunit-certificates License terms
Vysvětlivky:
Přední strana: ① Indikátory, ② Indikátor stavu, ③ Navigační tlačítko se čtyřmi směry
Zadní strana: ④ Přihrádka pro baterie
Rozsah dodávky:
⑤ Kartón, ⑥ Vložka, ⑦ Návod k instalaci, ⑧ OBU C3080 s kabelem, ⑨ Hadřík na
čištění, ⑩ Držák s lepicí páskou
Technické údaje:
Ⓐ Teplota, Ⓑ Napětí, Ⓒ Příkon, Ⓒ GNSS interní, Ⓔ GSM interní, Ⓕ DSRC interní,
Ⓖ Baterie, Ⓗ Krytí, Ⓘ Hmotnost (bez držáku), Ⓙ Rozměry (bez držáku)
Technické údaje poskytl:
Siemens AG, RC-DE
Otto-Hahn-Ring 6
81379 Munich
Germany

