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Úvod
Tato základní u!ivatelská p"íru#ka vám pom$!e s%instalací a%ovládáním palubní jednotky Billien 
OBU 5051, která p"edstavuje „elektronické za"ízení“ ve smyslu § 22, odst. 2 zákona #.%13/1997 
Sb. o%pozemních komunikací, v%platném zn&ní, a%která bude dále ozna#ována jen jako OBU. 
Dal'í informace o%povinnostech provozovatel$ a%"idi#$ vozidel v%souvislosti s%v(b&rem m(tného, 
o%Systému elektronického m(tného v%)eské republice (SEM) a%o%pou!ívání OBU m$!ete získat:
t� Na webov(ch stránkách SEM na adrese: www.mytocz.eu
t� Na zákaznické lince SEM na telefonním #ísle: +420!243!243!243

7ÝFPCFDOÏ�JOGPSNBDF�BŬVQP[PSOĶOÓ
t� OBU je ur#ena pouze pro provoz v%SEM a%její pou!ívání je povinné ve vozidlech, která mají 

povinnost platit m(tné na zpoplatn&n(ch pozemních komunikacích v%)eské republice. 
t� OBU je v%majetku )eské republiky a%je provozovateli vozidla pouze zap$j#ena. Provozovatel 

vozidla je povinen dbát, aby nedo'lo k jejímu zni#ení, po'kození nebo ztrát&. V%p"ípad& zni#ení, 
po'kození nebo ztráty OBU vám vzniká povinnost nahradit 'kodu.

t� OBU je nep"enosná. Ve va'em vozidle pou!ívejte pouze OBU, která k%n&mu byla vydána.
t� OBU, která vám byla vydána, je ur#ena pro do#asnou instalaci. Pokud pot"ebujete sadu pro 

trvalou instalaci (nap"íklad pokud va'e vozidlo není vybaveno zásuvkou cigaretového zapalo-
va#e v%kabin& "idi#e), kontaktujte zákaznickou linku SEM nebo nav'tivte webové stránky SEM 
pro dal'í informace.

t� Pokud má va'e vozidlo pln& metalizovaná (pokovená) skla, kontaktujte zákaznickou linku SEM 
nebo nav'tivte webové stránky SEM pro dal'í pokyny.

t� OBU pou!ívejte pouze tak, jak je popsáno v%této u!ivatelské p"íru#ce. OBU nezakr(vejte, ani se 
nesna!te ovlivnit její funkci. V%!ádném p"ípad& se nepokou'ejte OBU otev"ít. 

0CTBI�CBMFOÓ
Nejprve si zkontrolujte, zda jste ve v(dejním sá#ku obdr!eli:
t� OBU s%p"ipojen(m napájecím kabelem.
t� %SäÈL�0#6 se #ty"mi p"ísavkami pro instalaci na #elní sklo vozidla.
t� +FEOPSÈ[PWPV�WMIĲFOPV�VUĶSLV pro o#i't&ní místa instalace na #elním skle a%p"ísavek na 

dr!áku OBU.
t� Tuto [ÈLMBEOÓ�VäJWBUFMTLPV�QœÓSVĲLV�
Pokud balení není úplné, nav'tivte nejbli!'í obchodní místo SEM; seznam obchodních míst SEM 
je umíst&n na webov(ch stránkách SEM.
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;ÈLMBEOÓ�VäJWBUFMTLÈ�QœÓSVĲLB



*OTUBMBDF�0#6
��� Vyberte vhodné místo pro instalaci OBU na #elním skle va'eho vozidla tak, aby vám p"i "ízení 

vozidla neomezovala v(hled. V%tomto míst& nesmí b(t #elní sklo metalizováno a%p"ed tímto 
místem se nesmí zvenku nacházet !ádné #ásti vozidla jako jsou st&ra#e, spoilery, p"ídavné 
sv&tlomety a%podobn&. Vezm&te také v%úvahu, !e napájecí kabel je vyveden z%OBU dole a%není 
vhodné ho násiln& oh(bat. (obrázek 1.) Za správné umíst&ní OBU je odpov&dn( "idi# vozidla.

��� O#ist&te vybrané místo instalace na #elním skle vozidla a%p"ísavky na dr!áku OBU p"ilo!enou 
jednorázovou vlh#enou ut&rkou (obrázek 2.). Myslete na !ivotní prost"edí a%po pou!ití s%ut&r-
kou nalo!te jako s%b&!n(m komunálním odpadem.

��� Nato#te dr!ák OBU tak, aby dva otvory pro zasunutí v(stupk$ OBU na krajích dr!áku byly dole. 
P"itiskn&te dr!ák s%p"ísavkami pevn& na #elní sklo. Zata!ením za dr!ák sm&rem k%vám ov&"te, 
!e v'echny p"ísavky správn& dr!í (obrázek 3.).

��� Nato#te OBU tak, aby kabel sm&roval dol$. Vlo!te OBU do dr!áku tak, !e nejprve zasu*te dva 
v(stupky na spodní stran& OBU do otvor$ dr!áku, a%potom OBU pohybem sm&rem k%#elnímu 
sklu zacvakn&te na horní stran&. Zata!ením za OBU sm&rem k%vám se p"esv&d#te, !e je 
v%dr!áku správn& uchycena (obrázek 4.).

��� Pokud je va'e vozidlo vybaveno zásuvkou cigaretového zapalova#e s%men'ím pr$m&rem, 
sejm&te pooto#ením #erven( element na konci zástr#ky napájecího kabelu OBU (obrázek 5.). 
)erven( element pe#liv& uschovejte, nebo+ bude po!adováno jeho vrácení spolu s%OBU.

��� Zapojte zástr#ku napájecího kabelu do zásuvky cigaretového zapalova#e (obrázek 6.). OBU 
pracuje správn& p"i jmenovitém nap&tí zásuvky cigaretového zapalova#e 12 V i 24 V.

��� Pokud má va'e vozidlo metalizované sklo, nebo je signál OBU jinak ru'en, kontaktujte zákaz-
nickou linku pro ur#ení dal'ího postupu.

A) )MBWOÓ�LPOUSPMLB�TUBWV

Celkov( stav OBU a její p"ipravenosti k provozu ukazuje hlavní kontrolka stavu OBU (A). Pokud je 
v'e v po"ádku a OBU je p"ipravena k #innosti, svítí tato kontrolka trval(m zelen(m sv&tlem. Pokud 
hlavní kontrolka stavu bliká zelen(m sv&tlem, v&nujte pozornost kontrolce stavu m(tného ú#tu 
(B). Rozsvítí-li se kontrolka #erven(m sv&tlem, bliká #erven& nebo na území )R nesvítí v$bec, 
p"eru'te jízdu, obra+te se na zákaznickou linku SEM a podle pokyn$ pokra#ujte na nejbli!'í 
obchodní místo SEM.

B) ,POUSPMLB�TUBWV�NâUOÏIP�ÞĲUV

Zelen(m sv&tlem ukazuje, !e je v'e v%po"ádku. Pokud se kontrolka rozsvítí !lut(m sv&tlem 

1PVäÓWÈOÓ�0#6
Ovládací a%signaliza#ní prvky OBU jsou znázorn&ny na obrázku 7.



(sou#asn& hlavní kontrolka stavu (A) bliká zelen(m sv&tlem), znamená to varování p"ed mo!n(m 
vznikem problému s%va'ím m(tn(m ú#tem. V%re!imu placení p"edem se jedná o%upozorn&ní, !e 
z$statek p"edplaceného m(tného je velmi nízk( a%je nutné co nejd"íve provést platbu p"edplace-
ného m(tného. V re!imu následného placení se jedná o varování, !e v('e m(tného k úhrad& se ji! 
blí!í hodnot& poskytnuté bankovní záruky a je t"eba zvá!it její nav('ení. Rozsvítí-li se kontrolka 
#erven(m sv&tlem, p"eru'te jízdu, obra+te se na zákaznickou linku SEM a%podle pokyn$ pokra#uj-
te na nejbli!'í obchodní místo SEM.

C) ,POUSPMLB�TUBWV�OBQÈKFOÓ�

Trval(m zelen(m sv&tlem ukazuje, !e baterie je pln& nabitá a OBU je správn& p"ipojena k 
napájení. Trvalé !luté sv&tlo ukazuje, !e se baterie nabíjí; po nabití se barva zm&ní na zelenou. 
Pokud kontrolka svítí trval(m #erven(m sv&tlem je její baterie zcela vybitá. Pro správné nabití 
se p"esv&d#te, !e je zástr#ka napájecího kabelu OBU "ádn& p"ipojena do zásuvky cigaretového 
zapalova#e; baterie se pak bude nabíjet b&hem jízdy (vozidlo musí b(t v pohybu). Pokud se barva 
kontrolky nezm&ní na !lutou nebo zelenou ani po del'í jízd&, nav'tivte p"i vhodné p"íle!itosti 
obchodní místo SEM. Blikání kontrolky stavu napájení znamená, !e OBU nedostává napájení. 
Zkontrolujte, !e zásuvka cigaretového zapalova#e poskytuje napájení a !e napájecí kabel OBU je 
správn& p"ipojen. Pokud je v'e v po"ádku a kontrolka p"esto bliká, nav'tivte nejbli!'í obchodní 
místo SEM pro vy"e'ení problému.

D) ,POUSPMLZ�QPĲUV�OÈQSBW

Trvale ukazují nastaven( po#et náprav vozidla/jízdní soupravy. V(znam kontrolek je následující 
(obrázek 8.):

E) 5MBĲÓULB�QSP�OBTUBWFOÓ�QPĲUV�OÈQSBW

Slou!í k%nastavování aktuálního po#tu náprav vozidla/jízdní soupravy.

%WĶ�OÈQSBWZ

5œJ�OÈQSBWZ

üUZœJ�OÈQSBWZ

1ĶU�BŬWÓDF�OÈQSBW

8.



G) 5MBĲÓULP�QSP�WZQOVUÓ�[BQOVUÓ�[WVLPWâDI�VQP[PSOĶOÓ

OBU poskytuje zvuková upozorn&ní (nap"íklad p"i stisku tla#ítka) a%zvukové v(strahy. Tla#ítko 
slou!í k%vypnutí/zapnutí zvukov(ch upozorn&ní; vypnutí zvukov(ch v(strah není mo!né. Pro 
vypnutí zvukov(ch upozorn&ní stiskn&te tla#ítko; OBU vydá zvukové upozorn&ní jako potvrzení. 
Pro zapnutí zvukov(ch upozorn&ní pou!ijte stejn( postup.

t� Pro vyjmutí OBU z%dr!áku mírn& zatla#te v(stupek na horní stran& dr!áku sm&rem k%#elnímu 
sklu a%OBU z%dr!áku vyklopte (proti sm&ru 'ipky na obrázku 4).

t� Pro sejmutí dr!áku OBU nadzdvihn&te p"ísavky (nejlépe zata!ením za v(#n&lek p"ísavky) a%tím 
dr!ák uvoln&te. Nepou!ívejte ostré p"edm&ty, které by mohly p"ísavky po'kodit.

t� Programové vybavení a%data OBU mohou b(t aktualizovány dálkov&. To se projeví zhasnutím 
v'ech kontrolek. Aktualizace zpravidla netrvá déle ne! jednu minutu. Nezahajujte jízdu, dokud 
se hlavní kontrolka stavu (A) nerozsvítí zelen(m sv&tlem.

1œFE�KÓ[EPV
t� Zkontrolujte, !e napájecí kabel OBU je správn& zapojen do zásuvky cigaretového zapalova#e. 
t� Zkontrolujte, !e hlavní kontrolka stavu (A) svítí zelen(m sv&tlem a%kontrolka stavu m(tného 

ú#tu (B) svítí zelen(m sv&tlem (nebo !lut(m sv&tlem – viz kapitola Pou!ívání OBU).
t�  Zkontrolujte nastaven( po#et náprav vozidla (v#etn& p"ív&s$, náv&s$ a%podobn&) na kontrol-

kách po#tu náprav podle obrázku 8. v%bod& (D). Pokud po#et náprav neodpovídá aktuálnímu 
konfiguraci va'eho vozidla/jízdní soupravy, nastavte správn( po#et náprav pomocí tla#ítek 
(E). Je mo!né nastavit pouze ty hodnoty, které jsou pro va'e vozidlo p"ípustné. Za nastavení 
správného po#tu náprav je odpov&dn( "idi# vozidla.

6QP[PSOĶOÓ� Nastavení po#tu náprav musí b(t provedeno ve stojícím vozidle. Za jízdy jsou 
tla#ítka OBU blokována.

F) 5MBĲÓULP�QSP�WZWPMÈOÓ�LPNVOJLBDF�0#6

Je ur#eno k%vyvolání komunikace OBU. Tla#ítko pou!ijte, pokud o%to budete po!ádáni obsluhou 
obchodního místa SEM nebo operátorem zákaznické linky SEM. Pro vyvolání komunikace tla#ítko 
stiskn&te a%dr!te, dokud v'echny kontrolky po#tu náprav (D) neza#nou blikat zelen(m sv&tlem 
a%kontrolka stavu napájení (C) a%kontrolka stavu m(tného ú#tu (B) nezhasnou; OBU vydá zvukové 
upozorn&ní. Po dokon#ení komunikace OBU vydá zvukové upozorn&ní a%kontrolka stavu napájení 
(C) a%kontrolka stavu m(tného ú#tu (B) zobrazí na 10 sekund v(sledek komunikace – zelen(m 
sv&tlem úsp&'né dokon#ení komunikace nebo #erven(m sv&tlem chybu p"i komunikaci. Násled-
n& se v'echny kontrolky rozsvítí podle aktuální situace.



#ĶIFN�KÓ[EZ
B&hem jízdy ob#as zkontrolujte, !e:
t� nedo'lo ke zm&n& barvy kontrolek na #ervenou nebo na území )R ke zhasnutí – zejména hlavní 

kontrolky stavu (A) a kontrolky stavu m(tného ú#tu (B),
t� zástr#ka napájecího kabelu OBU je stále správn& zapojena do zásuvky cigaretového zapalova#e.

Pokud p"ijí!díte ze zahrani#í, kde OBU nemusí b(t p"ipojena k%napájení, zapojte napájecí kabel 
OBU do zásuvky cigaretového zapalova#e je't& p"ed vjezdem do )eské republiky (alespo* 30 
km p"ed hrani#ním p"echodem), aby byla zaji't&na správná funkce OBU. Po p"ejetí hrani#ního 
p"echodu prove,te kontrolní úkony podle pokyn$ v%kapitole P"ed jízdou.
Po opu't&ní území )eské republiky hlavní kontrolka stavu (A) svítí !lut(m sv&tlem, dokud OBU 
nedokon#í probíhající aktivity, a%následn& zhasne. Po zhasnutí hlavní kontrolky stavu (A) m$!ete 
OBU odpojit ze zásuvky cigaretového zapalova#e.

1P�TLPOĲFOÓ�KÓ[EZ
Po skon#ení jízdy není pot"ebná !ádná kontrola ani obsluha OBU. Po ur#ité dob& ne#innosti OBU 
automaticky p"ejde do re!imu spánku (kontrolky v%tomto stavu nesvítí).

ÁESäCB�0#6
OBU nevy!aduje provád&ní !ádné údr!by. V%p"ípad& zaprá'ení nebo zne#i't&ní OBU ji m$!ete 
o#istit had"íkem navlh#en(m vla!nou vodou. V%!ádném p"ípad& na #i't&ní OBU nepou!ívejte 
agresivní nebo abrazivní #istící prost"edky nebo rozpou't&dla a%ani OBU nepono"ujte do 
!ádn(ch tekutin.





RoHSE8




