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8TUĺQ
Niniejsza podstawowa instrukcja obs/ugi pomo0e w instalacji i obs/udze jednostki pok/adowej Bil-
lien OBU 5051, która jest „urz1dzeniem elektronicznym” w my2l § 22 ust. 2 ustawy nr 13/1997 
Dz. U. o drogach l1dowych, w brzmieniu obowi1zuj1cym, dalej nazywana jako OBU. 

Dalsze informacje na temat obowi1zków eksploatatorów i kierowców pojazdów w zwi1zku          
z poborem op/at drogowych, elektronicznym systemem poboru op/at w Republice Czeskiej (SEM) 
oraz korzystaniem z OBU mo0na uzyska3:
t� Na stronach internetowych SEM na: www.mytocz.eu
t� Dzwoni1c na infolini4 SEM pod numer telefonu: +420!243!243!243

0HØMOF�JOGPSNBDKF�J�PTUS[FŤFOJB
t� OBU jest przeznaczona wy/1cznie do korzystania w Republice Czeskiej, a jej stosowanie jest 

obowi1zkowe w pojazdach, które s1 zobowi1zane do uiszczania op/at za przejazd p/atnymi 
drogami l1dowymi w Republice Czeskiej.

t� OBU jest w/asno2ci1 Republiki Czeskiej i jest jedynie wypo0yczana eksploatatorowi pojazdu. 
Eksploatator pojazdu musi dba3 o to, aby OBU nie zosta/a zniszczona, uszkodzona lub 
skradziona. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub kradzie0y OBU, powstaje mu obowi1zek 
naprawienia szkody.

t� OBU jest niezbywalna. W swoim poje5dzie u0ywaj tylko OBU, która zosta/a wydana.
t� OBU, która zosta/a wydana, jest przeznaczona do tymczasowej instalacji. Je0eli potrzebujesz 

zestawu do instalacji na sta/e (na przyk/ad, je0eli pojazd nie jest wyposa0ony w gniazdko zapal-
niczki samochodowej w kabinie kierowcy), skontaktuj si4 z infolini1 klienta SEM lub odwied5 
stron4 internetow1 SEM, aby uzyska3 dalsze informacje.

t� Je0eli pojazd ma ca/kowicie metalizowane (powlekane) szyby, skontaktuj si4 z infolini1 klienta 
SEM lub odwied5 stron4 internetow1 SEM, aby uzyska3 dalsze wskazówki.

t� U0ywaj OBU tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obs/ugi. Nie przykrywaj OBU  ani nie 
próbuj wp/ywa3 na jej funkcjonowanie. W 0adnym wypadku nie próbuj otwiera3 OBU.

;BXBSUPŔİ�PQBLPXBOJB
Najpierw sprawd5, co otrzyma/e2 w wydanym woreczku:
t� OBU z do/1czonym kablem zasilaj1cym.
t� 6DIXZU�0#6�z czterema przyssawkami do monta0u na przedniej szybie pojazdu.
t� +FEOPSB[PXį�DIVTUFD[Lĺ�OBXJMŤBKįDį�do oczyszczenia miejsca instalacji na szybie przed-

niej i przyssawki na uchwycie OBU.
t� Niniejsz1 QPETUBXPXį�JOTUSVLDKJ�PCT�VHJ�
Je0eli opakowanie jest niekompletne, odwied5 najbli0szy punkt obs/ugi klienta SEM; lista

PL
#JMMJFO�0#6������
1PETUBXPXB�JOTUSVLDKB�PCT�VHJ���



punktów obs/ugi klienta SEM znajduje si4 na stronie internetowej SEM.

*OTUBMBDKB�0#6
��� 1. Wybierz odpowiednie miejsce do zainstalowania OBU na przedniej szybie swojego pojazdu, 

aby nie ogranicza/a widoczno2ci podczas jazdy. W tym miejscu przednia szyba nie mo0e by3 
metalizowana i przed tym miejscem nie mog1 znajdowa3 si4 na zewn1trz 0adne cz42ci pojaz-
du, jak na przyk/ad wycieraczki, spojlery, dodatkowe reflektory itp. Nale0y równie0 pami4ta3, 
0e kabel zasilaj1cy jest poprowadzony od OBU w dó/ i nie jest zalecane, aby kabel by/  zgi4ty 
(rysunek 1). Kierowca pojazdu jest odpowiedzialny za prawid/owe umieszczenie OBU. 

���  Oczy23 wybrane miejsce instalacji na przedniej szybie pojazdu i przyssawk4 na uchwycie OBU 
za pomoc1 do/1czonej jednorazowej nawil0onej 2ciereczki (rysunek 2). Dbaj o 2rodowisko i po 
u0yciu wyrzu3 j1 do kosza, jak w przypadku zwyk/ych 2mieci komunalnych.

��� Obró3 uchwyt OBU w taki sposób, aby dwa otwory do zasuni4cia wystaj1cej cz42ci OBU 
na kraw4dziach uchwytu znajdowa/y si4 na dole. Mocno doci2nij uchwyt z przyssawkami 
do przedniej szyby. Poci1gaj1c za uchwyt sprawd5, czy wszystkie przyssawki trzymaj1 si4 
prawid/owo (rysunek 3). 

��� Obró3 OBU w taki sposób, aby kabel zosta/ skierowany w dó/. W/ó0 OBU do uchwytu w taki 
sposób, aby najpierw zasun13 dwie wystaj1ce cz42ci na spodzie OBU do otworów uchwytu, a 
nast4pnie przesuwaj1c OBU w kierunku szyby przedniej nale0y zatrzasn13 na górze. Poci1gnij 
OBU do siebie, aby upewni3 si4, 0e jest prawid/owo umieszczona w uchwycie (rysunek 4).

��� Je0eli pojazd jest wyposa0ony w gniazdo zapalniczki samochodowej o mniejszej 2rednicy, 
zdejmij czerwony element obracaj1c go na ko6cu wtyczki przewodu zasilaj1cego OBU 
(Rysunek 5). Schowaj ten czerwony element, poniewa0 nale0y go potem zwróci3 wraz z OBU. 
Pod/1cz wtyczk4 przewodu zasilaj1cego do gniazda zapalniczki samochodowej (Rysunek 6). 
OBU dzia/a prawid/owo  przy napi4ciu gniazda zapalniczki samochodowej 12 V i 24 V.

��� Je2li Twój pojazd posiada szyb4 metalizowan1 lub sygna/ OBU jest zak/ócany w inny sposób, 
skontaktuj si4 z dzia/em obs/ugi klienta, aby ustali3 dalsze czynno2ci.

A) (�ØXOB�MBNQLB�LPOUSPMOB�TUBOV

Ogólny stan OBU i jej gotowo23 do u0ytkowania pokazuje g/ówna lampka kontrolna stanu OBU 
(A). Je0eli wszystko jest w porz1dku i OBU jest gotowa do pracy, lampka kontrolna 2wieci si4 
2wiat/em sta/ym w kolorze zielonym. Je2li g/ówna lampka kontrolna stanu miga na zielono, 
nale0y zwróci3 uwag4 na lampk4 kontroln1 stanu op/at (B). Je0eli lampka kontrolna za2wieci si4 
na czerwono, lub miga na czerwono lub na terytorium CZ w ogóle si4 nie 2wieci nale0y przerwa3 
jazd4, zadzwoni3 na infolini4 SEM i zgodnie z wytycznymi uda3 si4 do najbli0szego punktu 
obs/ugi klienta SEM.

4UPTPXBOJF�0#6
Elementy sterowania i sygnalizacji OBU zosta/y pokazane na rysunku 7.



B) 8TLBţOJL�TUBOV�LPOUB�PQ�BU�

C) 8TLBţOJL�TUBOV�[BTJMBOJB�

7wiat/o sta/e w kolorze zielonym wskazuje, 0e akumulator jest w pe/ni na/adowany, a OBU  jest 
prawid/owo pod/1czona do zasilania. 7wiat/o sta/e w kolorze 0ó/tym wskazuje, 0e akumulator si4 
/aduje; po na/adowaniu kolor zmieni si4 na zielony. Je0eli lampka kontrolna 2wieci na czerwono, 
oznacza to, 0e akumulator jest ca/kowicie roz/adowany. Upewnij si4, 0e wtyczka przewodu 
zasilaj1cego OBU jest prawid/owo pod/1czona do gniazda zapalniczki, aby zapewni3 prawid/owe 
/adowanie; akumulator b4dzie si4 wówczas /adowa/ podczas jazdy (pojazd musi by3 w ruchu). 
Je2li lampka kontrolna nie zmieni koloru na 0ó/ty lub zielony nawet po d/u0szej je5dzie, odwied5 
najbli0szy punkt sprzeda0y SEM przy odpowiedniej okazji. Migaj1ca lampka kontrolna stanu zasi-
lania wskazuje, 0e OBU nie otrzymuje zasilania. Sprawd5, czy gniazdo zapalniczki samochodowej 
zapewnia zasilanie i czy przewód zasilaj1cy OBU jest prawid/owo pod/1czony. Je0eli wszystko 
jest w porz1dku, a lampka kontrolna nadal miga, nale0y uda3 si4 do najbli0szego punktu obs/ugi 
klienta SEM, aby rozwi1za3 problem.

D) -BNQLJ�LPOUSPMOF�MJD[CZ�PTJ�

Stale pokazuj1 ustawion1 liczb4 osi pojazdu / zespo/u pojazdów. Znaczenie lampek kontrolnych 
jest nast4puj1ce (rysunek 8):

E) 1S[ZDJTLJ�EP�VTUBXJBOJB�MJD[CZ�PTJ�

S/u0y do nastawiania aktualnej liczby osi pojazdu / zespo/u pojazdów.

%XJF�PTJF

5S[Z�PTJF

$[UFSZ�PTJF

1Jĺİ�MVC�XJĺDFK�PTJ

8.

Zielone 2wiat/o pokazuje, 0e wszystko jest w porz1dku. Je0eli  lampka kontrolna za2wieci si4 na 
0ó/to (jednocze2nie g/ówna lampka kontrolna stanu (A) miga na zielono), oznacza to ostrze0enie 
przed mo0liwym problemem z Twoim kontem poboru op/at. W trybie przedp/aty chodzi o ostrze-
0enie, 0e saldo przedp/aty op/aty drogowej jest bardzo niskie i musisz jak najszybciej dokona3 
przedp/aty op/aty drogowej. W trybie p/atno2ci chodzi o ostrze0enie, 0e kwota op/aty drogowej 
zbli0a si4 do warto2ci udzielonej gwarancji bankowej i nale0y rozwa0y3 jej podwy0szenie. Je2li 
zapali si4 czerwona lampka kontrolna, nale0y zatrzyma3 pojazd, zadzwoni3 na infolini4 SEM i 
zgodnie z wytycznymi uda3 si4 do najbli0szego punktu obs/ugi klienta SEM.



G) 1S[ZDJTL�XZ�įD[BOJB���X�įD[BOJB�BMBSNØX�EţXJĺLPXZDI

OBU zapewnia alarmy d5wi4kowe (na przyk/ad po naci2ni4ciu przycisku) i d5wi4kowe sygna/y 
ostrzegawcze. Przycisk s/u0y do w/1czenia / wy/1czenia alarmu d5wi4kowego; nie mo0na 
wy/1czy3 d5wi4kowych sygna/ów ostrzegawczych. Aby wy/1czy3 alarmy d5wi4kowe, naci2nij 
przycisk; OBU wyda alarm d5wi4kowy jako potwierdzenie. Zastosuj te same kroki, aby w/1czy3 
alarmy d5wi4kowe.

t� Aby wyj13 OBU z uchwytu, delikatnie wci2nij wystaj1c1 cz423 w górnej cz42ci uchwytu w kie-
runku przedniej szyby i odchyl OBU z uchwytu (odwrotnie do kierunku strza/ki na rysunku 4).

t� Aby wyj13 uchwyt OBU, podnie2 przyssawki (najlepiej poci1gaj1c za uchwyt przyssawki), aby 
zwolni3 uchwyt. Nie u0ywaj ostrych przedmiotów, które mog/yby uszkodzi3 przyssawki.

t� Oprogramowanie i dane OBU mog1 by3 zdalnie aktualizowane. Spowoduje to, 0e wszystkie 
lampki kontrolne zgasn1. Z regu/y aktualizacja nie trwa d/u0ej ni0 jedn1 minut4. Nie rozpoczy-
naj jazdy, dopóki lampka kontrolna stanu (A) nie zapali si4 na zielono. 

1S[FE�KB[Eį
t� Sprawd5, czy przewód zasilaj1cy OBU jest prawid/owo pod/1czony do gniazda zapalniczki 

samochodowej.
t� Sprawd5, czy g/ówna lampka kontrolna stanu (A) 2wieci si4 na zielono, a lampka kontrolna 

stanu konta op/at drogowych (B) 2wieci si4 na zielono (lub na 0ó/to - patrz rozdzia/ Stosowanie 
OBU).

t� Sprawd5 ustawion1 liczb4 osi pojazdu (w tym przyczepy, naczepy itp.) na lampkach kontro-
lnych wskazuj1cych liczb4 osi wed/ug rysunku 8 w punkcie (D). Je0eli liczba osi ró0ni si4 od 
bie01cej konfiguracji Twojego pojazdu / zespo/u pojazdu, ustaw  prawid/ow1 liczb4 osi za 

Przeznaczony jest do zainicjowania komunikacji. U0yj przycisku, je2li za01da tego punkt obs/ugi 
klienta SEM lub operator infolinii SEM. Aby zainicjowa3 komunikacj4, nale0y nacisn13 i przytrzy-
ma3 przycisk, a0 nie zaczn1 miga3 na zielono wszystkie lampki kontrolne liczby osi (D) i nie zga-
2nie lampka kontrolna stanu zasilania (C) oraz lampka kontrolna konta op/at drogowych (B); OBU 
wyda ostrze0enie d5wi4kowe. Po zako6czeniu komunikacji OBU  wyda ostrze0enie d5wi4kowe, 
a lampka kontrolna stanu zasilania (C) i lampka kontrolna stanu konta op/at (B) wy2wietl1 przez 
10 sekund wynik komunikacji - zielone 2wiat/o oznacza pomy2lne zako6czenie komunikacji, a 
czerwone 2wiat/o b/1d w komunikacji. Nast4pnie wszystkie lampki kontrolne zapalaj1 si4 zgodnie 
z bie01c1 sytuacj1.  

F) 1S[ZDJTL�QS[F[OBD[POZ�EP�[BJOJDKPXBOJB�LPNVOJLBDKJ



pomoc1 przycisków (E) �. Mo0na ustawi3 tylko te warto2ci, które s1 dopuszczalne dla twojego 
pojazdu. Kierowca pojazdu jest odpowiedzialny za ustawienie prawid/owej liczby osi.

6XBHB� Nastawienie liczby osi nale0y wykona3, gdy pojazd stoi. Przyciski OBU podczas jazdy s1 
zablokowane.

1PED[BT�KB[EZ
Podczas jazdy, od czasu do czasu, nale0y sprawdzi3, czy:
t� nie dosz/o do zmiany koloru lampek kontrolnych na czerwony lub na terytorium CZ do ich 

zga2ni4cia- w szczególno2ci g/ównej lampki kontrolnej stanu (A) i lampki kontrolnej stanu konta 
op/at drogowych (B)

t� wtyczka kabla zasilaj1cego OBU jest nadal prawid/owo pod/1czona do gniazda zapalniczki 
samochodowej .

Je2li przyje0d0asz z zagranicy, gdzie OBU nie musi by3 pod/1czona do zasilania, pod/1cz kabel 
zasilaj1cy OBU do gniazda zapalniczki samochodowej jeszcze przed wjazdem do Republiki 
Czeskiej (co najmniej 30 km przed przej2ciem granicznym), aby zapewni3 prawid/owe dzia/anie 
OBU. Po przekroczeniu przej2cia granicznego wykonaj czynno2ci kontrolne opisane w rozdziale 
Przed jazd1.
Po opuszczeniu terytorium Republiki Czeskiej g/ówna lampka kontrolna stanu (A) 2wieci si4 na 
0ó/to, do momentu a0 OBU nie zako6czy bie01cych czynno2ci, a nast4pnie zga2nie. Po zga2ni4ciu 
g/ównej lampki kontrolnej stanu (A) mo0na od/1czy3 OBU od gniazda zapalniczki samochodowej.

1P�[BLPŊD[FOJV�KB[EZ
Po zako6czeniu jazdy nie jest wymagana 0adna kontrola ani obs/uga OBU. Po pewnym okresie 
jej nau0ywania OBU automatycznie przechodzi w tryb u2pienia (w tym stanie lampki kontrolne s1 
wy/1czone).

,POTFSXBDKB�0#6��
OBU nie wymaga 0adnej konserwacji. Je0eli OBU jest zakurzona lub brudna, mo0na j1 wyczy2ci3 
szmatk1 zwil0on1 w letniej wodzie. W 0adnym wypadku nie nale0y u0ywa3 agresywnych lub 
2ciernych 2rodków czyszcz1cych lub rozpuszczalników do czyszczenia OBU, ani nie zanurza3 
OBU w 0adnych p/ynach.2ciernych 2rodków czyszcz1cych lub rozpuszczalników do czyszczenia 
OBU, ani nie zanurza3 OBU w 0adnych p/ynach.
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