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Zamýšľané použitie
Palubná jednotka Toll4Europe (EETS4U) je určená na použitie pri elektronickom výbere mýta a ďalších
telematických službách a môže sa používať iba na tento účel, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Akékoľvek iné
použitie sa považuje za zakázané zneužitie a má za následok odmietnutie akýchkoľvek nárokov.

Bezpečnostné pokyny
Všeobecné inštrukcie:
Nepoužívajte jednotku so špicatými alebo ostrými predmetmi. Na čistenie používajte iba
navlhčenú látku, žiadne rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky. Poškodené
napájacie káble okamžite vymeňte, aby ste predišli riziku skratu alebo požiaru.
Použitie v potenciálne výbušnom prostredi:
Používanie jednotky EETS v potenciálne výbušnom prostredi nie je vo všeobecnosti povolené.
Zničenie spôsobené prepätím:
Jednotka EETS4U je navrhnutá pre rozsah napätia 8 V - 32 V DC, a preto sa musí používať v
rámci tohto rozsahu napätia. Ak vaša palubná sieť môže generovať vyššie napätie (napr.
štartovanie z externého zdroja energie alebo z ďalších silnejších generátorov energie vo
vozidle), musíte po dobu trvania prepätia odpojiť jednotku od palubnej siete.
Nebezpečenstvo spôsobené (nabíjateľnou) batériou:
Batériu chráňte pred mechanickým namáhaním (nárazom, pádom, vibráciami), ako aj pred
teplotami> +85 ° C, pretože to môže spôsobiť potenciálne nebezpečenstvo požiaru! Ďalšie
bezpečnostné opatrenia a smernice nájdete v podrobnej používateľskej príručke
Nebezpečenstvo výbuchu:
Pre vozidlá ADR (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru)
je povolená len pevná inštalácia. Túto činnosť musí vykonať oprávnený personál. Ak chcete
zariadenie nainštalovať do vozidla ADR, obráťte sa na zákaznícky servis.
Nebezpečenstvo zablokovania výhľadu
Vždy montujte jednotku tak, aby nedošlo k narušeniu výhľadu vodiča! V prípade pochybností
kontaktujte zákaznícky servis.
Riziko nehody:
Manipulácia s jednotkou počas jazdy nie je povolená! Navigačné tlačidlo je zamknuté, aby sa
zabránilo akémukoľvek zásahu počas pohybu vozidla.
Environmentálne znečistenie:
Nevyberajte batérie z jednotky.
Máte akékoľvek otázky? Pomôžu Vám naši odborníci na mýto od pondelka do piatku od 8:30 do 16:30 hodín:
Telefón: +421 948 902 806

Email: myto@fcs-slovakia.sk

Mimo pracovnej doby je k dispozícii zákaznícka linka spoločnosti Telepass: +39 055 936 8001 (iba v angličtine)
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Účtovanie mýta v doménach EETS

Poskytovateľ služieb Toll4Europe GmbH ponúka svoju službu EETS používateľom vozidiel podliehajúcich mýtnej
povinnosti v Európe. EETS znamená Európska elektronická mýtna služba. Cieľom palubnej jednotky s
povoleným EETS (EETS4U) od Toll4Europe je posilniť a zjednodušiť používanie spoplatnených ciest v celej
Európe tým, že ponúka komplexnú službu výberu mýta a platieb umožňovanú jedným zariadením a ponúkanú
jedným poskytovateľom.

EETS všeobecne
V závislosti od predpisov rôznych európskych mýtnych domén môže byť EETS4U jednotka používaná pre ťažké
nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou vozidla (GVW) vyššou ako 3,5 tony (t.j. v Belgicku) alebo 7,5 tony (t.j. v
Nemecku) na výber mýta pre diaľnice a/alebo množstvo národných a regionálnych ciest a/alebo tunely a mosty.
EETS4U jednotka:
• sa používa na zisťovanie príslušnej sumy mýta na základe najazdených kilometrov v mýtnej doméne. Mýtna doména je buď celá mýtna sieť krajiny alebo určitá časť spoplatnenej cestnej siete v rámci krajiny (cesty,
tunely, mosty).
• môže pokrývať mnoho mýtnych domén v celej Európe, a teda zhromažďovať relevantné informácie o mýte cez hranice.
• je nainštalovaný vo vozidle na zistenie toho, či sa používa spoplatnená alebo nespoplatnená cesta.
• zhromažďuje informácie dôležité pre výber mýta a zasiela ich do dátového centra, kde sa údaje spracúvajú na účely fakturácie.
• bude spojený s vozidlom, pre ktoré je možné predplatiť jednu alebo niekoľko mýtnych služieb (napr. Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Rakúsko atď.).
Ak určitá mýtna služba ešte nie je zahrnutá v službe T4E EETS, užívateľ môže prevádzkovať aj ďalšie národné
mýtne zariadenia. Ak sa však používateľ zmení z národného poskytovateľa mýta na službu EETS, musí pred použitím systému OBET EETS vypnúť alebo odstrániť vnútroštátnu jednotku.

EETS s Toll4Europe
EETS4U jednotka je v súlade s predpismi týkajúcimi sa mýta vnútroštátnych/regionálnych orgánov. EETS4U
jednotka ďalej umožňuje užívateľovi prekročiť hranice bez prerušenia, pretože je interoperabilný medzi rôznymi
technológiami používanými v rôznych mýtnych systémoch (GNSS a/alebo DSRC).
Službu Toll4Europe EETS si môžete rezervovať pre jednu alebo viac mýtnych domén (ako „mýtna služba“ pre
špecializované mýtne systémy). Pokrytie rezervovateľných mýtnych služieb Toll4Europe sa neustále rozširuje.
Pre každý mýtny systém sa však musí používať iba jedno zariadenie, aby sa predišlo riziku preplatenia.
Užívateľ cestnej premávky je povinný skontrolovať, či jeho vozidlo podlieha výberu mýta a ktoré podmienky
alebo výnimky sa vzťahujú na každý mýtny systém.
Pri registrácii do služby T4E EETS (EETS4U) musí užívateľ alebo logistická spoločnosť vybrať požadované mýtne
služby pre mýtne systémy, ktoré plánuje používať. Registrácia sa vykonáva vopred prostredníctvom vyhradených servisných partnerov Toll4Europe. Používateľ alebo logistická spoločnosť musia počas registrácie poskytnúť príslušné údaje o zákazníkovi a vozidle. Servisný partner sa postará o registráciu a každému vozidlu pridelí
jednotku EETS4U. Len čo sa do systému prenesú všetky príslušné údaje, možno EETS4U personalizovať pomoVezia 2.1, GM4.2
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cou požadovaných mýtnych služieb pre individuálne použitie. Proces personalizácie zahŕňa aktualizáciu EETS4U
jednotky s potrebným softvérom, parametrami užívateľa a vozidla a údajmi o tarifách. Personalizácia EETS4U
jednotky sa vykonáva prostredníctvom mobilnej siete „vzduchom“, keď je EETS4U jednotka namontovaná vo
vozidle, je pripojený k napájaniu a motor je zapnutý.
V prípade niektorých mýtnych služieb je vodič povinný pred použitím cestnej siete mýtnej domény najprv skontrolovať (dodatočné) konkrétne informácie, ktoré by sa mohli zmeniť, ako napríklad počet náprav a maximálna
povolená celková hmotnosť.
V nasledujúcich kapitolách je podrobne opísané použitie EETS4U jednotky a spôsob zadania vstupných parametrov špecifických pre mýtnu službu.
Je možné rezervovať si nasledujúce služby EETS a v budúcnosti bude k dispozícii viac mýtnych služieb. Na
jednotke sa označia takto:

•Austria (Asfinag): ATasf
•Belgium (Viapass): BEvia
•Germany (BAG): DEbag
•France (TisPL): FRtis
•Spain (Via-T): ESvia
•Portugal (Viaverde): PTvve
•Belgian Tunnel Liefkenshoek: BEliT
•German Tunnels Warnowquerung and Herrentunnel: DEtun

Vezia 2.1, GM4.2
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2

Rýchle spustenie

1

Aktivovaná mýtna služba, 2 Hmotnosť vozidla 3 Počet náprav, 4 Batéria alebo 12-Voltová prípojka
vozidla, 5 Príjem GPRS, 6 Príjem GNSS, 7 EURO trieda vozidla, 8 Evidenčné číslo vozidla

Displej spustenia jednotky pri jazde v Nemecku (DEbag).
Ak idete v oblasti / krajine, kde je aktivovaná jednotka, na displeji sa vždy zobrazí aktívna mýtna služba a vaša
poznávacia značka. Hmotnosť, nápravy a európska emisná trieda sa zobrazujú, ak sa tieto informácie používajú v službe
aktívneho mýta, a to najmä:

 Hmotnosť je uvedená iba v Nemecku a Belgicku.
 Počet náprav je súčet náprav ťahača a prívesu, zobrazený iba v Nemecku a Rakúsku.

Vyberte si jazyk:
1) Stlačením (alebo ľubovoľného klávesu) na navigačnom tlačidle na viac ako 2 sekundy otvoríte hlavné
menu.
2) Vyberte pomocou / jazyk a potvrďte pomocou
3) Vyberte pomocou / svoj jazyk (Deutsch, English, …) a potvrďte pomocou
4) OBU pípne na potvrdenie. Opustite menu stlačením
alebo počkajte 30 sekúnd.
Vodič je zodpovedný za konfiguráciu počtu náprav podľa pripojeného prívesu. Toto je možné vždy (na
akomkoľvek mieste), aj keď počet náprav nie je zobrazený na „Displeji spustenia“.
1) Stlačením (alebo ľubovoľného klávesu) na navigačnom tlačidle na viac ako 2 sekundy otvoríte hlavné
menu.
2) Vyberte pomocou / Mýtne služby a potvrďte pomocou
Vezia 2.1, GM4.2
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3) Vyberte pomocou / DEbag: rezervované (alebo ak nie je k dispozícii: PTvve, ESvia, FRtis alebo ATasf)
a potvrďte pomocou
4) Vyberte pomocou / Nápravy prívesu a potvrďte pomocou
5) Vyberte pomocou / správny počet náprav prívesu a potvrďte pomocou
6) OBU pípne na potvrdenie. Opustite menu stlačením
alebo počkajte 30 sekúnd.
V Nemecku je vodič zodpovedný za konfiguráciu hmotnosti ťažnej súpravy. Vykonajte vyššie uvedené kroky 1
až 3. Potom:
4) Vyberte pomocou / aktuálna hmotnosť a potvrďte pomocou
5) Vyberte pomocou / správna hodnota a potvrďte pomocou
6) OBU pípne na potvrdenie. Opustite menu stlačením
alebo počkajte 30 sekúnd.

Indikácia stavu (LED)
Zelená LED: jednotka je aktívna a spoplatňuje aktuálne miesto a je platné. Môžete šoférovať.
Žltá LED: jednotka ešte nie je personalizované alebo mýtna služba pre miesto (v ktorom sa
vozidlo aktuálne nachádza) nie je (zatiaľ) rezervované/aktívne, alebo v tejto oblasti neexistuje
žiadny elektronický mýtny systém (napr. Holandsko) alebo mýtna služba nie je pre tuto
jednotku k dispozícii.
Červená LED: Kritický problém. Neveďte vozidlo. Kontaktujte zákaznícky servis.
Výnimka: EETS4U jednotka zhasne po 30 minútach bez príjmu GPS.
-> Ak sa nachádzate napr. v tuneli alebo v garáži, choďte na miesto s príjmom GPS.
LED vypnutá: EETS4U jednotka nie je aktívna (napr. spánok). Zobudí sa s elektrinou alebo
pohybom).

Prvé použitie jednotky:
Pre aktiváciu pripojte jednotku EETS4U k napájaniu!
 LED dióda zostane červená, kým sa neskončí spúšťanie systému.
 Kým sa údaje o vozidle (ŠPZ, hmotnosť) a rezervované služby načítajú (personalizovanie OBU)
prostredníctvom mobilnej telefónnej siete („vzduchom“), zmení sa na žltú.
 Nakoniec sa zmení na zelenú, ak je rezervovaná mýtna služba v oblasti, v ktorej sa nachádzate.
 Uistite sa, že jednotka má dobrý GPRS signál na personalizáciu (mobilná telefónna sieť)
 Uistite sa, že máte dobré pripojenie GNSS/GPS, aby jednotka vedela, v ktorej krajine je.
(Choďte/šoférujte von. Ak je to potrebné, posuňte jednotku o niekoľko metrov).
Jednotka tiež prijíma aktualizácie softvéru cez vzduch.
 Ak nemôžete postupovať podľa pokynov alebo napr. menu nie je také, ako je popísané, zavolajte na
linku technickej podpory a požiadajte o ďalšie informácie. Váš servisný partner musí mať vždy k
dispozícii najnovšiu verziu návodu pre jednotku.
Pred prvou jazdou: Skontrolujte, či je ŠPZ na displeji jednotky správne!

Vezia 2.1, GM4.2
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Pri jazde:





jednotka musí byť upevnená v priloženom držiaku.
Udržujte jednotku pripojenú k napájaniu.
Pri jazde nemanipulujte s jednotkou.
Rešpektujte pravidlá premávky.

Pre optimálnu detekciu jednotky vo vyhradených jazdných pruhoch (DSRC):
 Vpredu udržiavajte vzdialenosť 4 m od vozidla
 Rešpektujte značenie v mýtnom pruhu
 Mýtnu bariéru prejdite, len keď svetlo svieti zeleno
Núdzový postup v prípade porúch / vád vyhradených mýtnych pruhov
V prípade pretrvávajúcich porúch na vstupnej alebo výstupnej bráne musí vodič prípadne zaplatiť alternatívnym
platobným prostriedkom. Vezmite prosím na vedomie, že vodič by mal mať pri sebe (a vo Francúzsku musí)
vždy alternatívny spôsob platby (palivová karta, kreditná karta alebo hotovosť).
Po aktivácii novej mýtnej služby na jednotke
Pri aktivácii novej mýtnej domény musí vodič vždy skontrolovať a/alebo aktualizovať počet náprav prívesu a
pre Nemecko aktuálnu hmotnosť.
Pozor: Po aktivácii novej mýtnej služby na jednotke je počiatočná hodnota pre nápravy prívesu (a hmotnosť v
Nemecku) pre túto mýtnu službu vždy nastavená na „0“. Preto je potrebné informovať vodiča, že musí nastaviť
počet náprav/hmotnosť. Novo nastavená hodnota potom bude platná pre všetky aktivované mýtne služby.

Vezia 2.1, GM4.2
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3
3.1

Jednotka EETS4U
Obsah balenia

Rozbaľte jednotku EETS4U. Skontrolujte, či je obsah balenia úplný a nepoškodený.
1. Box
2. Vloženie
3. Príručka pre rýchly štart
4. Jednotka s napájacím káblom
5. Čistiaca handrička
6. Držiak s lepiacimi vankúšikmi

Obrázok 1: Obsah balenia jednotky EETS4U
Jednotka EETS4U obsahuje všetky batérie a napájací kábel je pripravený na flexibilnú inštaláciu. Lepiace
vankúšiky sú už pripevnené k držiaku tak, aby jednotka EETS4U bolo umiestnené na čelnom skle.
V závislosti od pripojenia bude na pripojenie jednotky ku
napájaniu potrebný adaptér. Flexibilné pripojenie
napájania pre:
1. DIN štandardnú zásuvku
2. Zásuvku zapaľovača cigariet

Obrázok 2: Adaptér pre flexibilné pripojenie napájania
Ak zistíte, že niečo chýba alebo je poškodené, nepoužívajte jednotku EETS4U a okamžite
kontaktujte zákaznícky servis.

Vezia 2.1, GM4.2
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3.2

Dizajn jednotky EETS4U

Obrázok 3: Dizajn jednotky EETS4U
3.3 Displej spustenia
Jednotka EETS4U je pripravená na okamžité použitie. Po pripojení k napájaniu sa jednotkou EETS4U okamžite
spustí. Jednotka EETS4U bude personalizované údajmi o vozidle, ktoré boli prenesené pri registrácii vozidla
vašim servisným partnerom. Dáta pre vybratú službu EETS sa tiež ukladajú a prispôsobujú na jednotke EETS4U.
Displej spustenia sa zobrazí, keď sa vozidlo nachádza v oblasti alebo krajine s aktivovanou mýtnou službou.
Napríklad, keď je vozidlo v Nemecku a je aktivovaná nemecká mýtna služba (skratka „DEbag“), potom je
viditeľná nasledujúca obrazovka spustenia.

1 Aktivovaná mýtna služba, 2 Hmotnosť vozidla 3 Počet náprav, 4 Batéria alebo 12-Voltová prípojka vozidla, 5
Príjem GPRS, 6 Príjem GNSS, 7 EURO trieda vozidla, 8 Evidenčné číslo vozidla
Obrázok 4: Displej spustenia pre jednotku EETS4U pre nemeckú mýtnu službu
Vezia 2.1, GM4.2
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Počet náprav zobrazený na displeji spustenia je celkový počet náprav ťažnej súpravy vozidla. Pozostáva zo
(statického) počtu náprav ťahača (ako je uvedené servisným partnerom pri registrácii) plus skutočne
deklarované nápravy prívesu. Skutočné nápravy prívesu sú nastavené podľa aktuálneho stavu vodičom na OBU,
pozri kapitolu 5.2.
Poznámka: Personalizácia jednotky vyžaduje signál GNSS a pripojenie GPRS. Zaistite voľný výhľad na oblohu
(satelity GNSS).
Detailné informácie o inštalácii jednotky EETS4U sú uvedené v kapitole 4 „Inštalácia jednotky EETS4U“
Ďalšie informácie a rady týkajúce sa zobrazených informácií nájdete v kapitole 7 Riešenie problémov.

3.4 Navigácia v menu
Po zavedení jednotky EETS4U sa zobrazí úvodná obrazovka.
Na získanie uložených informácií použite navigačné tlačidlo, aby ste vybrali rôzne položky menu a listovali
rôznymi menu
Otvorenie hlavného menu:
Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte jedno zo štyroch tlačidiel navigačného tlačidla na viac ako 2 sekundy.

Obrázok 5: Navigácia v menu
3.5

Indikátor stavu a signalizácia

Indikátor stavu je krúžok LED okolo navigačného tlačidla. Okrem toho bzučiak signalizuje stav jednotky EETS4U
akusticky. Ukazovateľ stavu podporuje používateľa počas jazdy a poskytuje spätnú väzbu o rôznych stavoch.
Jednotka EETS4U nie je aktívna.
Jednotka EETS4U je vypnutá alebo je v režime spánku alebo v režime prepravy (pozri kapitolu
6.2).

Vezia 2.1, GM4.2
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Jednotka EETS4U je aktívna a pripravená na prevádzku.
Môžete šoférovať. Zohľadnite zobrazené informácie na displeji.
Pozor! Ak sa objaví žlté svetlo, skontrolujte správu na displeji jednotky.
Jednotka:
•zatiaľ nie personalizované, alebo
•mýtna služba pre oblasť, v ktorej sa vozidlo v súčasnosti nachádza, nie je aktivované
alebo nie je k dispozícii v jednotke, alebo
•neexistuje žiadny elektronický mýtny systém (napr. Holandsko).
Skontrolujte (prostredníctvom menu displeja), ktoré mýtne služby sú aktivované na EETS4U
OBU. V prípade povinnosti platiť mýto použite mýtne zariadenie miestneho poskytovateľa
mýta.
Kritický problém, ovplyvnený výber mýta, nie je v poriadku jazdiť. Jednotka EETS4U je
aktivovaná, ale nie je pripravená na prevádzku. V prípade, že sa objaví červený indikátor stavu
a chybové hlásenie

technickej chyby

alebo ak bola mýtna služba zablokovaná (servisným partnerom alebo mýtnym
úradom),

lebo ak OBU neprijme žiadny GPS signál dlhšie ako 30 minút.
V týchto prípadoch nejazdite s jednotkou a obráťte sa na zákaznícky servis. Ak zo zrejmých
dôvodov nemáte žiadny príjem GPS, napr. ak sa ocitnete v tuneli alebo v garáži, choďte na
miesto s príjmom GPS.
Vždy, keď je stavový indikátor červený, bude tiež blikať (predvolene), aby signalizoval problém.
Ďalšie informácie o kontrole jednotky EETS4U nájdete v kapitole 7 Riešenie problémov.
Bzučiak - pre zvukovú signalizáciu:

ignalizácia vykonaných akcií alebo varovaní, napr. žiadny signál GPS,

pätná väzba na interakcie používateľa, napr. zmeny v ponuke,

ignalizácia ďalších informácií počas jazdy.

Vezia 2.1, GM4.2
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4

Inštalácia jednotky EETS4U

Jednotka EETS4U je navrhnutá pre rozsah napätia 8 V - 32 V DC, a preto sa musí používať v
rámci tohto rozsahu napätia. Ak vaša palubná sieť môže generovať vyššie napätie (napr.
Štartovanie z externého zdroja energie alebo z ďalších silnejších generátorov energie vo
vozidle), musíte po dobu trvania prepätia odpojiť jednotku EETS4U od palubnej siete.
Jednotka EETS4U možno nainštalovať dvoma spôsobmi:
Trvalá inštalácia:
Jednotka EETS4U je trvalo pripojená k elektrickému systému vozidla.

Obrázok 6: Permanentná inštalácia na čelné sklo
Flexibilná inštalácia:
Jednotka EETS4U je pripojená k zásuvke zapaľovača cigariet.

Obrázok 7: Flexibilná inštalácia na čelné sklo
Stav napájacieho zdroja je viditeľný na displeji:
Napájanie prostredníctvom pripojenia k elektrickému systému vozidla
Napájanie pomocou nabíjateľnej batérie. Počas jazdy zvážte stav nabitia batérie.
4.1

Umiestnenie jednotky EETS4U na čelné sklo
Vždy montujte jednotku EETS4U tak, aby nedošlo k narušeniu výhľadu vodiča!
Zvážte rôzne vlastnosti čelného skla, napr. metalizované, nemetalizované oblasti v závislosti od
druhu čelného skla vášho vozidla. Skontrolujte charakteristiku čelného skla v dokumentácii k
vášmu vozidlu. Niektoré vrstvy čelného skla môžu brániť komunikácii medzi palubnou jednotkou

Vezia 2.1, GM4.2
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EETS4U a systémami GPS a GPRS.
Umiestnite jednotky EETS4U na vnútornú stranu čelného skla tak, aby bolo splnené nasledovné:
 Počas jazdy nie je narušené zorné pole vodiča,
 zvolená poloha nie je v blízkosti pohyblivých
častí, napr. kryty airbagov,
 Jednotka EETS4U je viditeľná zvonku a nie je
skrytá inými prvkami, ako sú stierače predného
skla, keď sú vypnuté,
 Jednotka EETS4U neobmedzuje funkciu
prieduchov na prístrojovej doske,
 Jednotka EETS4U nie je umiestnená v časti
metalizovaných čelných skiel, ale iba na
nemetalizovaných segmentoch čelného skla,
 sú dodržané miestne zákony a nariadenia, ako aj
Obrázok 8: Pravá poloha EETS4U OBU na čelnom skle
odporúčania výrobcu vozidla.
4.2

Montáž jednotky EETS4U na čelné sklo
Lepiace vankúšiky pripevnite na čelné sklo pri teplotách nad 20°C. Lepidlo vankúšikov
dosiahne svoju konečnú pevnosť až po 72 hodinách a pri aplikácii pri teplotách 20°C alebo
viac. Ak je to potrebné, predné sklo a držiak držte zohriate na vhodné teploty.
Vybrané miesto na čelnom skle starostlivo očistite čistiacou handričkou.
Počkajte, kým povrch nebude suchý.

Odstráňte ochranné fólie z lepiacich vankúšikov.
Pripevnite držiak vo zvolenej polohe pomocou lepiacich vankúšikov.

Dávajte pozor na symbol hore pre správnu inštáláciu držiaka.
Umiestnite držiak a pevne stlačte miesto, kde sú umiestnené lepiace
vankúšiky.

Obrázok 9: Montáž držiaka na čelné sklo
Vezia 2.1, GM4.2
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4.3

Zostavte jednotku EETS4U do držiaka
Umiestnite jednotky EETS4U pred držiak a zacvaknite ho do držiaka.
Skontrolujte správnu polohu jednotky EETS4U.
V držiaku nie je možné jednotku EETS4U pohnúť. Skontrolujte to starostlivo.

Obrázok 10: Zostavenie jednotky EETS4U do držiaka
4.4

Trvalá inštalácia
Montáž do vozidla ADR je povolená iba na pevnú inštaláciu a musí ju vykonať oprávnený
personál. Ak chcete zariadenie nainštalovať do vozidla ADR, obráťte sa na zákaznícky servis.

Pevná inštalácia jednotky EETS4U sa musí opierať o dodanú schému zapojenia. Použite príslušné poistky.
Elektrický systém vozidla:
Červená: konštantné napätie (+)
Čierna: zapaľovanie
Hnedá: zem (-)
Kábel permanentného napájania

Obrázok 11: Schéma zapojenia pre pevnú inštaláciu
Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na zákaznícky servis.
4.5

Flexibilná inštalácia
Napájací kábel pripevnite tak, aby sa nemohol odpojiť počas jazdy alebo aby nerušil bezpečnú
prevádzku vozidla.
Adaptér použite na pripojenie jednotky EETS4U k sieťovému pripojeniu v závislosti od zásuvky
vo vašom vozidle.

Vezia 2.1, GM4.2
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Obrázok 12: Sieťové pripojenie pre flexibilnú inštaláciu
Keď je zapnuté zapaľovanie/počas jazdy, bude sa nabíjať nabíjateľná batéria.
V režime batérie (spojenie so zapaľovačom cigariet je odpojené) bude jednotka EETS4U
napájaná z batérie 4 hodiny.
Na displeji sa zobrazí stav nabitia batérie.
Počas jazdy zvážte stav nabitia batérie.

Vezia 2.1, GM4.2
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5

Špecifikácie menu jednotky a mýtnej domény

5.1 Štruktúra menu jednotky
Čísla v nižšie uvedenej tabuľke menu sú iba príklady a môžu sa líšiť.

Obrázok 13: Prehľad štruktúry menu

Vezia 2.1, GM4.2
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5.2 Nastavenia parametrov jednotky
Na použitie služby EETS sa musia prenášať vyhradené parametre vozidla na jednotku EETS4U. Slúžia ako základ
pre identifikáciu vozidla a výpočet výšky mýta. Patria sem napríklad číslo poznávacej značky, prípustná celková
hmotnosť, emisná trieda.
Prvú registráciu zákazníka pre službu EETS vykonáva servisný partner. Prenos potrebných údajov do jednotky
EETS4U sa uskutoční automaticky počas personalizácie jednotky. V niektorých prípadoch musí vodič počas
svojej cesty aktualizovať parametre jednotky špecifické pre danú doménu. Tieto budú vysvetlené v
nasledujúcom texte.
Nasledujúce príklady ukazujú, ako vodič môže prehľadávať menu jednotky, aby našiel relevantné informácie a
ako môže zadávať a aktualizovať informácie. V každom podmenu sú pre každú mýtnu službu zobrazené iba
parametre relevantné pre tarify.

Výber jazykov

Po výbere požadovaného jazyka stlačte pravé tlačidlo pre „ok“ (= uložiť hodnotu). Signál potvrdí správne
uloženie a jazyk sa zmení.

Zobraziť aktivované mýtne služby

Na displeji jednotky sú zobrazené všetky rezervované mýtne služby. Ak jednotka nie je personalizovaná pre
mýtnu službu, názov mýtnej služby nebude uvedený. Vo vyššie uvedenom príklade nie je mýtna služba
Portugalsko (PTvve) rezervovaná, a preto nie je uvedená.
Vezia 2.1, GM4.2
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Zmena počtu náprav prívesu
Pri vstupe do novej mýtnej oblasti musí vodič vždy skontrolovať a/alebo aktualizovať počet náprav prívesu,
najmä v prípade:
(1) Pripojenie alebo odpojenie prívesu
(2) Po aktivácii novej mýtnej služby na jednotke
 Pozor: Po aktivácii novej mýtnej služby na jednotke je počiatočná hodnota pre nápravy prívesu
pre túto mýtnu službu vždy nastavená na „0“. Preto je potrebné informovať vodiča, že musí
nastaviť počet náprav znova. Novo nastavená hodnota potom bude platná pre všetky
aktivované mýtne služby.
Poznámka:
 Zmena hodnoty: Počet náprav prívesu je možné zmeniť v rôznych podmenu pre všetky tie mýtne služby,
pre ktoré je parameter „Nápravy prívesu“ meniteľný: napr. ATasf, DEbag, ESvia, PTvve.
 Prevzatie hodnoty: Zmena počtu náprav prívesu pre jednu mýtnu službu (napr. pre DEbag) bude vždy
aktualizovať / synchronizovať túto hodnotu (pre nápravy prívesu) vo všetkých ostatných mýtnych
službách.

Príklad pre službu výberu mýta Nemecko (DEbag) - „Zmena počtu náprav prívesu“

1. Aktualizácia sa vykonáva v časti mýtnej služby (tu napr. mýtna služba „DEbag“).
2. Vyberte skutočný parameter („nápravy prívesu“) a hodnotu (tu „3“).
3. Krátko stlačte pravé tlačidlo

pre „ok”. Uloženie sa potvrdí signálom. Ak nestlačíte pravé tlačidlo,

hodnota sa neuloží.
4. Menu opustíte štvornásobným stlačením ľavého tlačidla

a dostanete sa späť na displej

spustenia.
Pozor: Stlačením sa zobrazí staré číslo, aj keď bola hodnota uložená.

Vezia 2.1, GM4.2
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Príklad pre mýtnu službu v Nemecku (DEbag) - „Zmeňte „Aktuálna hmotnosť“
Pre DEbag musí užívateľ zmeniť hodnotu na aktuálnu max. prípustnú hmotnosť celého vozidla (príves + ťahač).
Po výbere správnej hodnoty stlačte pravé tlačidlo pre „ok“.

Ako vidieť / zobraziť / overiť počet náprav prívesu (alebo hmotnosť v DE):
1. Zmenili ste počet náprav prívesu.
2. Menu úplne opustíte tak, že sa vrátite na displej spustenia štvornásobným stlačením
ľavého tlačidla
3. Potom sa znova vráťte do podmenu, kde môžete vidieť zmenené parametre (náprav).

Rovnaký mechanizmus s návratom na počiatočné zobrazenie platí pre overenie hodnoty zadanej pre aktuálnu
hmotnosť v Nemecku (hmotnosť parametra sa dá meniť iba v mýtnej službe DEbag).

Vezia 2.1, GM4.2
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Parametre vozidla Mýtne služby Nemecko (DEbag)
Pre mýtnu službu Nemecko (DEbag) musí užívateľ zmeniť na jednotke tieto parametre:




„Aktuálna hmotnosť“, takže to bude aktuálna max. prípustná
hmotnosť celého vozidla (príves + ťahač)
a „nápravy prívesu“ použité v čase jazdy.

Info: Pri ostatných hodnotách ako emisná trieda, počet náprav ťahača alebo filter na častice zadáva hodnoty
pôvodne servisný partner a nedá sa upraviť na jednotke.
Podrobnosti filtra na častice sú zobrazené s áno / nie. Ak je špecifikovaný filter pre častice relevantný pre mýto,
zobrazí sa „áno“. Ak registrovaný filter pre častice nemá žiadny vplyv na výpočet mýta, zobrazí sa „nie“.

Vezia 2.1, GM4.2
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Parametre vozidla - Mýtna služba v Belgicku (BEvia / Viapass)

Pre BEvia môže užívateľ (iba) zistiť, ktoré údaje boli prenesené počas prvotnej registrácie vozidla podľa
osvedčenia o vozidle. Na jednotke nemôže zmeniť žiadne parametre pre BEvia.

Parametre vozidla - Mýtna služba Liefkenshoek Tunnel (BEliT)

Pre BEliT neexistujú žiadne špecifické servisné parametre.

Parametre vozidla - Mýtna služba Portugalsko (PTvve)

Pre PTvve môže užívateľ aktualizovať počet náprav prívesu na skutočnú hodnotu aktuálnej jazdy a stlačiť
pravé tlačidlo pre „ok“.

Parametre vozidla - Mýtne služby Španielsko (ESvia)

Pre ESvia môže užívateľ aktualizovať počet náprav prívesu na skutočnú hodnotu aktuálnej jazdy a stlačiť
pravé tlačidlo pre „ok“.
Vezia 2.1, GM4.2
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Parametre vozidla - Mýtna služba Francúzsko (FRtis)

Pre FRtis je užívateľ povinný zmeniť parametre jednotky: po pripojení alebo odpojení prívesu musí vodič
aktualizovať počet náprav prívesu na skutočnú hodnotu a stlačiť pravé tlačidlo pre „ok“.

Parametre vozidla - Mýtna služba Rakúsko (ATasf)

Pre ATasf je užívateľ povinný zmeniť parametre jednotky: po pripojení alebo odpojení prívesu musí vodič
aktualizovať počet náprav prívesu na skutočnú hodnotu a stlačiť pravé tlačidlo pre „ok“.

Vezia 2.1, GM4.2
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Zobraziť informácie o jednotke a verzie softvéru

Zadajte nákladové stredisko

Vstup do nákladového strediska je voliteľný. Ak chcete, môžete tu zadať číslo nákladového strediska. Použite
nasledujúce znaky (až 8): Znaky A-Z, číslice 0-9, špeciálne znaky (-) mínus, (,) čiarka, (.) bodka a medzery.
Znaky si môžete zvoliť pomocou tlačidiel hore, dole a vpravo. Uložte svoj záznam podržaním pravého tlačidla.

Zobraziť počet zákazníkov podporných služieb
Zaznačte si telefónne číslo svojho zákazníckeho servisu:

Táto funkcia bude k dispozícii v budúcnosti.
Potom sa zobrazí iba číslo, ak má servisný partner jedno centrálne telefónne číslo pre zákaznícky servis. V
prípade, že neexistuje jedno číslo servisného partnera alebo veľa rôznych čísel špecifických pre danú krajinu, na
displeji sa zobrazí „NA“ a servisný partner informuje klienta priamo.

Konfigurovať blikanie

V menu nájdete možnosť konfigurácie blikania LED, ktorá sa zvyčajne objaví v prípade červenej alebo žltej LED.
Blikanie v „aktívnom“ režime je nastavené ako predvolené, pomocou menu môžete prepnúť režim na
„neaktívny“. Stlačte pravé tlačidlo pre výber („ok“).

Vezia 2.1, GM4.2
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Meniteľné parametre jednotky špecifické pre mýtnu službu (prehľad)

Požiadavky týkajúce sa mýtneho úradu a mýtnych služieb si vyžadujú zadanie a aktualizáciu určitých údajov v jednotke. Môže to viesť k odlišným
zobrazeniam. V závislosti od osobitných predpisov mýtneho systému musí vodič uviesť počet náprav a prípustnú celkovú hmotnosť samostatne vzhľadom
na aktuálnu ťažnú súpravu vozidla. V rámci povinnosti vlastného vyhlásenia je vodič zodpovedný za správnosť týchto informácií.
Pred začiatkom jazdy musí vodič overiť zhodu jednotky a vozidla. Po pripojení alebo odpojení prívesu musí vodič vždy aktualizovať počet náprav
prívesu na jednotke EETS4U.
Nasledujúca tabuľka ukazuje, o ktoré údaje a mýtne služby ide a ktoré sa zobrazia na úvodné obrazovky jednotky v závislosti od vybranej mýtnej služby:
Mýtna
služba

Úvodná obrazovka jednotky

Parametre, ktoré sa majú
aktualizovať
vodičom
Počet náprav prívesu



Menu => Mýtne služby => DEbag:
rezervované => nápravy prívesu

Aktuálna celková nakladacia
hmotnosť:



Nemecké tunely Warnowtunnel +
Herrentunnel

-

Belgicko - BEvia

-

Menu => Mýtne služby =>DEbag:
rezervované =>aktuálna hmotnosť

Vysvetlenie
Nápravy: zobrazuje sa aktuálny skutočný celkový počet náprav pre
jazdnú súpravu (ťahač + príves) (tu: „3“), ktorý sa môže líšiť v
závislosti od pripojeného prívesu. Preto musia byť nápravy prívesu
osobitne špecifikované vodičom prostredníctvom jednotky.
Hmotnosť: Pri pripájaní prívesu k ťahaču sa musí aktualizovať nová
skutočná celková povolená hmotnosť nákladu.
Pri výbere rozsahu hmotnosti prívesu pomocou menu jednotky,
napr. g. > = 7,5 t a <12 t, sa na obrazovke jednotky zobrazí vždy
nižšia hodnota.
Nie sú potrebné žiadne konkrétne vstupy vodiča.

Nie sú potrebné žiadne konkrétne vstupy vodiča.
Pre Belgicko je maximálna povolená celková hmotnosť pre jazdnú
súpravu podľa osvedčenia o vozidle už uložená v systéme počas
registrácie klienta a automaticky sa zobrazuje na obrazovke
jednotky, napr. 11,8 ton.

www.mytoeu.sk

Mýtna
služba

Úvodná obrazovka

Meniteľné parametre ktoré má vodič aktualizovať

Ďalšie vysvetlenie
Nie sú potrebné žiadne konkrétne vstupy vodiča.

Belgický tunel Liefkenshoek

Rakúsko
ATasf

Počet náprav prívesu
 Menu => Mýtne služby =>
ATasf: rezervované=> nápravy
prívesu

Na displeji jednotky sa zobrazuje súčet náprav ťahača + nápravy
prívesu.
Počet náprav prívesu sa musí aktualizovať, ak je príves pripojený
alebo odpojený od ťahača.

Francúzsko
FRtis

Počet náprav prívesu
 Menu => Mýtne služby =>

Počet náprav prívesu musí sa aktualizovať po pripojení alebo
odpojení prívesu od ťahača.
Počet náprav sa kontroluje súbežne s cestným zariadením nabíjačky
mýta.

Počet náprav prívesu
 Menu => Mýtne služby =>

Počet náprav prívesu: musí sa aktualizovať po pripojení alebo
odpojení prívesu od ťahača.
Počet náprav sa určuje súbežne s cestným zariadením nabíjačky
mýta.

FRtis: rezervované=> nápravy
prívesu

Španielsko
ESvia

ESvia:rezervované =>nápravy prívesu

Portugalsko
PTvve

Počet náprav prívesu
 Menu => Mýtne služby =>
PTvve: rezervované=> nápravy
prívesu

Vezia 2.1, GM4.2
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5.4

Mýtne pruhy špecifické pre jednotlivé služby

Všeobecné informácie
Pri vjazde na spoplatnenú cestu musí byť OBU pripevnené na svoju podporu. V mýtnom pruhu sa nesmie manipulovať s jednotkou.
Pre optimálnu detekciu jedntoky v mýtnych pruhoch:
- Vodič sa musí postarať o to, aby bol 4 m od auta pred sebou
- Rešpektujte značenie v mýtnom pruhu
- Mýtnu bariéru prejdite, len keď svetlo svieti zeleno
Ak sa OBU úspešne detekuje, vydá zvuk, svetlo v jazdnom pruhu sa zmení na zelené a bariéra sa otvorí.
Núdzový postup v prípade porúch / vád
V prípade pretrvávajúcich porúch na vstupnej bráne musí vodič pri vstupe na spoplatnenú cestu zobrať lístok, potom tento lístok vrátiť a zaplatiť
alternatívnym spôsobom platby. Vezmite prosím na vedomie, že vodič by mal mať pri sebe (a vo Francúzsku musí) vždy alternatívny spôsob platby
(palivová karta, kreditná karta alebo hotovosť). Zoznam povolených spôsobov platby možno nájsť na internetovej stránke príslušného prevádzkovateľa
mýta.
Ak je to potrebné, môže vodič stlačiť núdzové tlačidlo a potom postupovať podľa pokynov zamestnancov výberu mýta.
Ak je OBU chybné, je potrebné kontaktovať servisného partnera.
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Nasledujúce značky sa používajú na nasmerovanie vodiča do správneho mýtneho pruhu.
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5.5

Špecifiká mýtnej služby Nemecko

INFORMÁCIE O MÝTNEJ SLUŽBE GERMANY-BAG
Špecifikácie pre mýtne služby Nemecko-BAG (DEbag) a informácie o oslobodení od mýta:
www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.html
Meniteľné parametre špecifické pre jednotlivé služby
Pre mýtne služby Nemecko (DEbag) vodič musí aktualizovať nasledujúce parametre OBU podľa aktuálneho
stavu:
 Počet náprav prívesu
 Aktuálna celková hmotnosť ťažnej súpravy a prívesu
Nápravy: zobrazuje sa aktuálny skutočný celkový počet náprav pre jazdnú súpravu (ťahač + príves), ktoré sa
môžu líšiť v závislosti od pripojeného prívesu, a preto musí vodič prostredníctvom jednotky špecifikovať
nápravy prívesu osobitne.
Hmotnosť: Pri pripájaní prívesu k ťahaču sa musí aktualizovať nová skutočná celková povolená hmotnosť
nákladu.
Pri výbere rozsahu hmotnosti pomocou menu jednotky, napr. g. > 7,5 t a <12 t, vždy sa na obrazovke jednotky
zobrazí vždy nižšia hodnota.
Príklady zobrazené hmotnosti na jednotke pre DEbag:
Ak bude hmotnosť pod 7.5t, displej
ukáže „bez mýta”.
DEbag, hmotnosť medzi 7.5 a 11.99t
 ≥7,5t
DEbag, hmotnosť medzi 12 a 18t
 ≥12t
DEbag, hmotnosť > 18t
 >18t
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5.6

Špecifiká mýtnych služieb v Belgicku

INFORMÁCIE O MÝTNEJ SLUŽBE BELGIUM-VIAPASS
Špecifikácie mýtnej služby Belgium-Viapass (BEvia) nájdete pod: www.viapass.be/en/downloads/
Informácie o oslobodení od mýta
Niektoré vozidlá sú od mýta oslobodené. Výnimka sa musí požadovať od príslušných regionálnych služieb.
Nájdete na:
www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/
Meniteľné parametre špecifické pre jednotlivé služby
Pokiaľ ide o oblasť služieb Belgicko (BEvia), vodič nemusí meniť na OBU žiadne konkrétne parametre.
Poznámka o klasifikácii pre chýbajúce parametre
Ak parametre vozidla „maximálna prípustná celková hmotnosť vozidla“ a „európska emisná trieda“ nie sú pre
vozidlo k dispozícii alebo nie sú primerane zdokumentované, vozidlo sa klasifikuje takto:
 Hmotnosť vozidla ako „celková hmotnosť vozidla nad 32 t“
a
 Kategória vozidla „iná európska emisná trieda“.
Následné dôkazy, napr. vzhľadom na emisnú triedu vozidla, nemožno so spätnou účinnosťou považovať za už
najazdené kilometre.

• V nasledujúcich prípadoch musí zákazník okamžite kontaktovať zákaznícke centrum spoločnosti FCS Slovakia,
s.r.o.
a) Ak EETS4U OBU oznámi, že došlo k poruche;
b) Ak chýba nejaký signál z jednotky EETS4U.
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5.7

Špecifiká mýtnych služieb vo Francúzsku

INFORMÁCIE O MÝTNEJ SLUŽBE FRANCÚZSKO
Toll Service France zahŕňa všetky mýta vo Francúzsku (je súčasťou systému TIS-PL) a vybrané parkoviská pre
nákladné vozidlá. Špecifikácie mýtnej služby Francúzsko TIS PL „Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds“ (FRtis)
nájdete pod: www.autoroutes.fr/index.htm?lang=en
Meniteľné parametre špecifické pre jednotlivé služby
V mýtnej službe France TIS PL musí vodič aktualizovať na OBU tieto parametre podľa skutočného stavu:
 Nápravy prívesu
Rôzne typy mýtnych pruhov
Choďte do pruhu

alebo ak tam taký nie je tak do pruhu

keď prichádzate alebo odchádzate z diaľnice.

Ak je pruh výškovo obmedzený, jazdný pruh je výlučne pre ľahké vozidlá s výškou menšou ako 2 metre
(kategória 1, ľahké vozidlo). Ak pruh nie je výškovo obmedzený, môže ho používať akékoľvek vozidlo.
Existujú tiež niektoré mýtne kabínky s "Tempo 30 jazdné pruhy", ktoré umožňujú rýchlejší prechod. Tento
jazdný pruh môžete prejsť rýchlosťou až 30 km/h a jednotka sa automaticky rozpozná, keď idete do mýtneho
pruhu, ak je jednotka vo vozidle správne umiestnená.
Správne použitie mýtneho pruhu
Jazdite takým tempom, aby ste zabezpečili úspešné rozpoznanie jednotky (pípne). Dodržiavajte minimálnu
vzdialenosť 4 metre od vozidla pred vami. Vyhľadajte zelené svetlo, ktoré signalizuje úspešnú jazdu. Ak je
prekážka už otvorená, keď k nej pristupujete, nepokračujte, kým sa neukáže zelené svetlo. Dajte si pozor na
zamestnancov diaľnice, ktorí môžu prechádzať cez mýtny pruh.
Správne používanie mýtneho pruhu s voľným prechodom
Stanica s voľným prechodom je stanica bez bariér, kde vodič nemusí zastavovať. Postupujte podľa pokynov
mýtneho úradu, aby ste správne používali pruh voľného prechodu.
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Jednotka EETS4U musí byť zapnutá počas celej vzdialenosti prejdenej v mýtnom priestore FRtis, a to nielen
počas prechodu mýtnymi stanicami, a musí byť uložená v držiaku dodanom výrobcom jednotky.
Zatiaľ čo jednotka EETS4U je v sieti mýtnej oblasti FRtis, nie je dovolené aktualizovať alebo upravovať
parametre jednotky, ak by takáto aktualizácia bránila správnej korešpondencii medzi vstupnými a výstupnými
údajmi do a zo siete a určovaním správnych sadzieb a zliav mýta. Platí to najmä pre tieto vlastnosti: Atribúty
identifikácie vozidla (trieda, hmotnosť, ŠPZ).
5.8

špecifiká Rakúsko

INFORMÁCIE O MÝTNEJ SLUŽBE RAKÚSKO
Špecifikácie pre mýto v mýtnych službách Austria Asfinag (ATasf) možno nájsť na:
www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/
http://www.asfinag.at/toll/tollingregulations

Meniteľné parametre špecifické pre jednotlivé služby
Pre mýtnu doménu Rakúsko (ATasf) musí vodič aktualizovať na jednotke tieto parametre podľa skutočného
stavu:
 Počet náprav prívesu
Overenie
Vodič sa stará o správnu inštaláciu jednotky a pozoruje signalizácie. V prípade porúch (známka poruchy pri
prejazde mýtnou stanicou) musí vodič kontaktovať servisného partnera.
Bzučiak
Každá úspešná transakcia sa signalizuje jedným bzučiakom jednotky pri prechádzaní mýtnou stanicou. Ak
signalizácia nevydá jeden bzučivý zvuk, vodič je povinný ísť do najbližšieho predajného miesta Go Maut.
Vyhlásenie o vozidle
V Rakúsku je vodič povinný mať vyhlásenie o vozidle poskytnuté FCS Slovakia, s.r.o., podobne ako príklad vyššie
a preukázať ho v prípade vykonania identifikácie spolu so všetkými dôkazmi, ktoré umožňujú overenie
zaradenia emisnej triedy EURO do tarifnej skupiny.
Vyhlásenie o vozidle musí byť pred použitím palubnej jednotky overené používateľom.
Vodič zabezpečí, aby pred použitím ciest mýtneho priestoru ATasf bola registračná tabuľka pripevnená na
motorovom vozidle, krajina registrácie a číslo vybavenia vozidla (OBU-ID) uvedené na jednotke zodpovedalo
údajom uvedeným na vyhlásení o vozidle. Ak sa údaje vo vyhlásení o vozidle nezhodujú alebo ak zákazník v
mýtnej oblasti ATasf nemá nárok na mýtne služby prostredníctvom jednotky, jednotka sa nemôže použiť na
úhradu mýta, inak sa to môže považovať za trestný čin odloženia mýta.
Pre každú zmenu charakteristík vozidla (napr. číslo poznávacej značky, Euro trieda) musí FCS Slovakia, s.r.o.
doručiť nové vyhlásenie o vozidle.
Vodič musí pred každou jazdou, počas nej a po nej skontrolovať funkčnosť jednotky. V prípade, že jednotka
nemôže alebo nemohlo zaplatiť mýto v mýtnej oblasti ATasf, musí sa použiť „miestny“ rakúsky GO box, ktorý
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možno získať z ktorejkoľvek predajne GO. Vodič musí najmä zabezpečiť, aby pri prechode na „miestny“ rakúsky
GO-Box tiež splnil svoje povinnosti platiť po tom, čo k nej došlo.
Ak OBU nie je úplne funkčné, mýto sa musí zaplatiť iným povoleným spôsobom, napríklad „miestnym“
rakúskym GO boxom, najmä v týchto prípadoch:
 v prípade technických problémov OBU
 v prípade uzamknutého OBU
 ak údaje na vyhlásení o vozidle nezodpovedajú registračnej značke pripevnenej na motorovom vozidle,
krajine registrácie a identifikačnému číslu jednotky uvedenému na jednotke.
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Obrázok 14: Vyhlásenie o vozidle Rakúsko
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5.9

Špecifiká mýtnych služieb v Španielsku a Portugalsku

INFORMÁCIE O MÝTNYCH SLUŽBÁCH V PORTUGALSKU A ŠPANIELSKU
Špecifikácie pre mýto v mýtnych službách Spain (ESvia) možno nájsť na:
www.viat.es
Špecifikácie pre mýto v mýtnych službách Portugal (PTvve) možno nájsť na:
www.viaverde.pt
Spoplatnené cesty: V Portugalsku sa musí použiť pruh „ViaVerde“, na ktorom je vozidlo rozpoznané a výpočet
mýta je automaticky prenesený na servisného partnera.
Meniteľné parametre špecifické pre jednotlivé služby
Pre mýtne služby Portugalsko (PTvve) a Španielsko (ESvia) musí vodič aktualizovať tieto parametre na OBU
podľa skutočného stavu:
 Počet náprav prívesu
Správne používanie mýtnych pruhov (Španielsko)
Jazdite takým tempom, aby ste zabezpečili úspešné rozpoznanie jednotky (pípne). Dodržiavajte minimálnu
vzdialenosť 4 metre od vozidla pred vami. Vyhľadajte zelené svetlo, ktoré signalizuje úspešnú jazdu. Ak je
prekážka už otvorená, keď k nej pristupujete, nepokračujte, kým sa nezobrazí zelené svetlo. Dajte si pozor na
zamestnancov diaľnice, ktorí môžu prechádzať cez mýtny pruh.
Správne používanie mýtnych pruhov (Portugalsko)
Via Verde pruhy nemajú žiadne bariéry a vozidlá môžu jazdiť s maximálnou rýchlosťou 60 km za hodinu.
Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 4 metre od vozidla pred vami. Vyhľadajte zelené svetlo, ktoré signalizuje
úspešnú jazdu. Dajte si pozor na zamestnancov diaľnice, ktorí môžu prechádzať cez mýtny pruh.
Správne používanie diaľnic s voľným prechodom
Tieto diaľnice sú vybavené mýtnymi portálmi. Pri priblížení sa k mýtnemu portálu nie je potrebné spomaľovať,
rešpektujte maximálnu rýchlosť diaľnice.
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6
6.1

Jazdenie s jednotkou EETS4U
Spustite jednotku EETS4U






Obrázok 15: Spustite jednotku EETS4U

Zapnite zapaľovanie vozidla. Jednotka
EETS4U sa spustí automaticky.
Informácie o zavádzaní systému sa
zobrazia na displeji.
Indikátor stavu zobrazuje stav jednotky EETS4U.
Počiatočná konfigurácia a aktivácia
jednotky EETS4U sa vykonáva automaticky.
Údaje o vozidle pre tuto jednotku EETS4U sa
poskytujú podľa registračných údajov
poskytnutých vašim servisným partnerom.
Upozorňujeme, že jednotka EETS4U
označuje zodpovedajúcu službu EETS v závislosti
od miesta, kde sa nachádzate.

Vitajte…
čakajte
prosím.
Čakanie na
personalizáciu
UNKNOWN ANepripravené

DEbag t ≥7.5
3
ABCDEF12
EU5

Služba EETS je detekovaná a na displeji sa zobrazí úvodná obrazovka s príslušnou službou
EETS.
Skôr ako začnete viesť vozidlo:
Skontrolujte zobrazené údaje o vozidle: ŠPZ, počet náprav.
Skontrolujte príslušné nastavenia pre príslušnú službu EETS.
V prípade potreby zmeňte nastavenia, pozri kapitolu5.3 Meniteľné parametre jednotky
špecifické pre mýtnu službu:

Počet náprav

Maximálna hmotnosť ťažnej súpravy.
DEbag t ≥7.5
3
ABCDEF12
EU5
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Vyhľadávanie GPS

NepripravenéVyhľ
adávanie GPS

V niektorých prípadoch nie je možné zistiť službu EETS, ak je
príjem GPS príliš slabý. V takom prípade posuňte vozidlo krátko
dopredu, aby ste dosiahli lepší príjem GPS.
Ak počas jazdy nedochádza k príjmu signálu GPS alebo ak príjem
GPS zlyhá, kontrolka LED sa rozsvieti na červeno, ak táto chyba
trvá viac ako 30 minút.

Ďalšie informácie zobrazené na displeji nájdete v kapitole 7 Riešenie problémov. Ak by ste chceli zmeniť
niektoré nastavenia v EETS4U OBU, napr. jazyk, prejdite na kapitolu 5.1 Štruktúra menu jednotky.
Tip: Ak zastavíte na dlhšie ako 30 minút, jednotka EETS4U prejde do režimu spánku. Automaticky sa spustí,
keď sa vozidlo začne pohybovať (pozri nižšie).

6.2

T4E Prevádzkové režimy

Štandardný režim:
Počas jazdy je palubný počítač EETS4U v štandardnom režime. Všetky údaje sú k dispozícii a jednotka EETS4U je
pripravené na prevádzku. Ak jednotka EETS4U zistí pohyb vozidla, je pripravené zmerať najazdené kilometre.
Stav sa zobrazí na displeji a vodič bude informovaný o zmenách stavu a zmenách v závislosti od aktuálneho
umiestnenia.
Režim spánku:
Flexibilná inštalácia: Ak jednotka EETS4U nezistí po dobu 30 minút žiadne pohyby vozidla, vypne sa do režimu
spánku. Ak sa vozidlo začne pohybovať, jednotka EETS4U bude po niekoľkých sekundách v štandardnom
režime.
Pevná inštalácia: Po vypnutí zapaľovania na viac ako 30 minút sa jednotka EETS4U vypne do režimu spánku. Ak
je zapnuté zapaľovanie, jednotka EETS4U bude po niekoľkých sekundách v štandardnom režime.
Úsporný režim:
Flexibilná inštalácia: Po odpojení napájacieho kábla od zapaľovača cigariet sa jednotka EETS4U prepne do
režimu úspory energie. Displej bude stlmený. Jednotka EETS4U je stále pripravená na prevádzku. Počas jazdy
zvážte stav nabitia batérie.
Trvalá inštalácia: Po vypnutí zapaľovania sa jednotka EETS4U prepne do režimu úspory energie. Displej bude
stlmený.
Režim prepravy / vypnutý:
Jednotka sa dodáva zákazníkovi v prepravnom režime. Pre aktiváciu je potrebné pripojenie ku elektrine.
Aj keď jednotka nie je pripojená k napájaniu a stav batérie klesne pod definovanú úroveň, jednotka sa odpojí a
sám sa vypne. Aj v tomto prípade sa jednotka zobudí, len keď bude pripojené k elektrine.
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6.3

Informácie o displeji jednotky

V závislosti od polohy vozidla signalizuje jednotka EETS4U príslušné informácie počas cesty. Bude zistená
registrácia pre zodpovedajúcu službu EETS, ako aj parametre súvisiace s mýtom.

Informácie jednotka zobrazuje počas jazdy v rezervovanej službe EETS
DEbag t ≥12
2
ABCDEF12
EU5

Displej spustenia.
Po kontrole alebo zadaní príslušných parametrov vozidla môžete jazdiť.

Tollfree
DEbag

Jazdíte v rezervovanej službe (tu Nemecko). Nemáte však povinnosť platiť
mýto, napr. maximálna hmotnosť ťažnej súpravy je pod zodpovedajúcim
parametrom mýta pre zodpovedajúcu službu EETS.

BEvia t 15.8
ABCDEF12
EU5

Prevádzkujete rezervovanú službu (tu Belgicko), kde parameter vozidla
„počet náprav“ nie je príslušným parametrom mýta. Môžete pokračovať v
jazde.

ATasf t ABCDEF12

4

EU5

Vyhľadávanie GPS.

Bzučiak raz zapípa.
V niektorých mýtnych službách požaduje národný mýtny úrad zvukový
signál po absolvovaní mýtneho portálu a vykonaní transakcie.
Môžete pokračovať v jazde.
Táto správa sa zobrazí, ak nie je prijímaný signál GPS. Ak po dobu 30 minút
nie je prijímaný žiadny signál GPS, kontrolka LED sa zmení na červenú.

LED OBU a zobrazené správy počas jazdy mimo rezervovanej služby EETS
Neposkytuje sa
žiadna služba.
Využite miestneho
poskytovateľa

Služba nie je
rezervovaná ani
aktivovaná.

Jazdíte v oblasti služieb, pre ktorú nie je dostupná služba Toll4Europe EETS
alebo jednotka nerozpoznáva oblasť ako mýtnu doménu, a preto neúčtuje
žiadne mýto. Skontrolujte, či musíte na spoplatnenie mýta použiť ďalšie
palubné zariadenie/zariadenie pre výber mýta iného poskytovateľa
služieb.
Zobrazuje sa počas jazdy v známej, ale nerezervovanej službe EETS: Jazdíte
v mýtnej doméne, pre ktorú nie je mýtna služba T4E rezervovaná. Mýtna
služba je známa, ale nebola aktivovaná. Skontrolujte, či táto služba je už
rezervovateľnou mýtnou službou, ktorú je možné aktivovať
prostredníctvom vášho servisného partnera.

Ďalšie informácie o varovných správach alebo o riešení určitých problémov jednotky EETS4U nájdete v kapitole
7 Riešenie problémov.
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6.4

Príklady jazdenia cez rôzne služby EETS

Počas cestovania po Európe jednotka EETS4U indikuje, či je služba EETS rezervovaná (pre jednu alebo niekoľko
mýtnych domén) alebo či nie je rezervovaná („žiadna platná služba“), a v závislosti od požadovaných vstupných
údajov kontroluje jednotka EETS4U aktívne parametre vozidla a zodpovednosť za mýto vozidla.
Počet náprav a maximálnu hmotnosť ťažnej súpravy musí vodič uviesť v závislosti od ťažnej
súpravy vozidla a oblasti EETS.
V nasledujúcom texte budú uvedené dva príklady ciest cez európske mýtne systémy. Zmeny môžete počas
jazdy sledovať na displeji jednotky EETS4U.
Príklad 1:

Služby EETS sú rezervované pre Belgicko (Viapass) a pre Nemecko (BAG).
Parametre vozidla sú: brutto hodnota hmotnosti medzi 3,5 ta 7,5 t bez prívesu.
Vozidlo je v Belgicku povinné platiť mýto.
Vozidlo nie je povinné platiť mýto v Nemecku, pretože jeho celková hmotnosť je nižšia ako 7,5
t.

Trasa
Jazdenie v Belgicku

Prekračovanie hranice a
jazda v Nemecku

Vezia 2.1, GM4.2

Informácie na displeji
BEvia t 6.9
ABCDEF12

Vysvetlenie
EU5

Tollfree
DEbag

6. september 2019

Úvodná obrazovka zobrazuje aktívnu službu
EETS a súvisiace parametre.
Po vstupe do Nemecka sa aktivuje služba
EETS DEbag. Vozidlo nie je povinné platiť
mýto. Hrubá hmotnosť ťažnej súpravy je
pod 7,5 t, a teda pod hranicou povinného
výberu mýta.
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Príklad 2:

Služby EETS sú rezervované pre Belgicko (Viapass), ale nie pre Nemecko (BAG) a nie pre Českú
republiku.
Parametre vozidla sú: celková hmotnosť bez prívesu je 7,5 t.
Vozidlo je v Belgicku povinné platiť mýto.
Služba EETS pre Nemecko nie je rezervovaná, ale vozidlo je povinné platiť mýto.
Česká republika nie je prepojená s EETS.

Trasa
Jazdenie v Belgicku

Prekračovanie hranice a
jazda v Nemecku

Prekračovanie hranice a
jazda v Českej republike

Vezia 2.1, GM4.2

Informácie na displeji
BEvia t 7.5
ABCDEF12

Vysvetlenie
EU5

Služba nie je
rezervovaná ani
aktivovaná.

Neposkytuje sa
žiadna služba.
Využite miestneho
poskytovateľa mýta.

6. september 2019

Úvodná obrazovka zobrazuje aktívnu službu
EETS a súvisiace parametre.
Po vstupe do Nemecka sa kontrolka LED
rozsvieti žlto, pretože služba EETS DEbag
nie je aktivovaná (nie je rezervovaná). V
Nemecku ste povinní platiť mýto. Preto
musíte používať zariadenie národného
poskytovateľa.
Jazdíte v servisnej oblasti, ktorá nie je
rezervovateľná / nie je známa na jednotke
EETS4U, takže sa nevykonáva žiadny výber
mýta. Skontrolujte, či musíte na
spoplatnenie mýta použiť ďalšie palubné
zariadenie/zariadenie pre výber mýta iného
poskytovateľa služieb v tejto doméne. V
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7

Riešenie problémov

Indikátor
stavu

Informácie na displeji

Možná chyba

Riešenie problémov

jednotka EETS4U nie je úplne
personalizovaná alebo nemá k
dispozícii všetky údaje po
aktualizácii prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia.

Počkajte niekoľko minút.
Jednotka EETS4U automaticky
spustí samokontrolu a znova
spustí postup spustenia.
Ak sa OBU nedá úplne spustiť,
obráťte sa na zákaznícky servis.

Nepripravené

Jednotka EETS4U nie je
pripravená na výber mýta.

Obráťte sa na zákaznícky servis a
získajte informácie o
alternatívnych možnostiach
pokračovania v ceste.
Ako alternatívu môžete použiť
národný mýtny systém.
Príklad pre Nemecko:
Zarezervujte si lístok na terminál
Toll Collect na plánovanú cestu.
Príklad pre Belgicko: Získajte
OBLE Satellic na predajných
automatoch Satellic
(Satellomat). Informácie o tom,
ako nájsť ďalší Satellomat si
môžete vyžiadať od svojho
zákazníckeho servisu.

FRtis zamknutý
Kontaktujte
zákaznícky servis

Jednotka EETS4U je zamknutá
pre francúzske mýtne domény
(FRtis).

Nejazdite s červeným
indikátorom na jednotke,
obráťte sa na zákaznícky servis.

Kontaktujte
zákaznícky servis

Váš EETS4U OBU vás po
ukončení cesty požiada, aby
ste sa spojili so servisom.

Ihneď po vašej ceste sa obráťte
na zákaznícky servis.

Hľadá sa GPS…

V závislosti od vašej polohy
môže byť signál GPS slabý,
napr. v tuneli.

Pokračujte v jazde na niekoľko
minút, napr. po východe z tunela
bude signál GPS opäť k
dispozícii.
Ak sa príjem GPS na
spoplatnenej ceste nezlepší, čo
najskôr z nej zíďte. Po 30
minútach sa LED dióda zmení na
červenú. Kontaktujte zákaznícky
servis EETS4U

Nepripravené

Vezia 2.1, GM4.2

6. september 2019
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Ak nedôjde k príjmu signálu
GPS a výpadok príjmu GPS
počas jazdy trvá dlhšie ako 30
minút, kontrolka LED sa zmení
na červenú

Opustite spoplatnenú cestu a
obráťte sa na zákaznícky servis.

Nie je
pripravenéE04:
Neplatné vydanie

K tomu by mohlo dôjsť, ak ste
jednotku EETS4U dlho
nepoužívali. Táto správa vás
informuje, že stav vydania
softvéru jednotky uplynul a
musí sa aktualizovať.

Zastavte vozidlo. Za normálnych
okolností bude jednotka EETS4U
požadovať aktualizáciu vydania
softvéru nepretržite počas
spúšťania systému. Počkajte
chvíľu.
Ak už nemôžete čakať alebo ste
už čakali dlhý čas, obráťte sa na
zákaznícky servis a postupujte
podľa uvedených pokynov.

Služba nie je
rezervovaná ani
aktivovaná.

Jazdíte v oblasti služby EETS,
ktorú T4E pozná. Služba EETS
však nie je na vašej jednotke
aktivovaná.

Pokračujte v ceste. Skontrolujte
však, či môžete zaplatiť mýto
prostredníctvom iného
poskytovateľa. Alebo sa obráťte
na zákaznícky servis a rezervujte
si službu EETS pre túto oblasť.

Jazdíte v neznámej oblasti bez
akýchkoľvek služieb EETS
podporovaných jednotkou
EETS4U.

Pokračujte v ceste. Skontrolujte
však, či v novej oblasti existuje
povinnosť vyberať mýto a či
musíte zaplatiť mýto
prostredníctvom iného
poskytovateľa. Ak máte
pochybnosti, kontaktujte
zákaznícky servis a získajte
ďalšie pokyny.

Váš servisný partner
neposkytol konkrétne
telefónne číslo.

Telefónne číslo svojho
zákazníckeho servisu nájdete na
poskytnutej webovej stránke
servisného partnera.
Zapíšte si telefónne číslo svojho
zákazníckeho servisu na strane
2.
Pokračujte v ceste.

NepripravenéVyhľ
adávanie GPS

(Platnosť
vydaniavypršala)

Neposkytuje sa
žiadna služba.
Využite miestneho
poskytovateľa mýta.

Zákaznícky servis
NEZNÁMY

Vezia 2.1, GM4.2

6. september 2019
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Technické dáta
Prevádzková teplota Napájanie
Poistka (externá)

40°C až +85°C(tiež okolitá teplota skladovania)
Prevádzkové napájanie 8–32 V DC
1 A (v konektore kábla zapaľovača cigariet)2 A (pred pripojením k elektrickému
systému vozidla, Term 15 a 30), nezahrnuté
Záložná batéria
Mincový článok, menovité napätie = 3,0 V
Nabíjateľná batéria Li-Ion s menovitým napätím 3,6 V, menovitou kapacitou 1600 mAh.
Doba nabíjania: 4 hodiny pri 3,0 V až 4,05 V
Spotreba energie
Režim napájania „Pohotovostný režim“: Typ 25 mW.Režim napájania „Chod“: Typ
450 mW.
Podporované technológie GNSS:
GPS, GLONASS, Galileo12-kanálový vysoko citlivý prijímač GPS s vnútornou
anténouGSM:
Štvorpásmový modul GSM s možnosťou GPRS (multi-slot
trieda 10)DSRC:
Rozhranie DSRC je v súlade s CEN/TC 278
Rozmery
145 × 93 × 36 mm
Hmotnosť
400 g
Trieda ochrany
IP42 podľa IEC 60529
Vyhlásenie o zhode

0408

Jednotka EETS4U je v súlade s európskymi smernicami 2014/53/EÚ (RED) a
2011/65/EÚ (RoHS).

10R – 04 0012

Jednotka spĺňa Nariadenie EHS č. 10.5 - Elektromagnetickákompatibilita.

Vezia 2.1, GM4.2

6. september 2019
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