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*OUSPEVDFSF
Acest manual de utilizare prezint8 instruc9iuni privind instalarea :i utilizarea unit89ii de bord 
Billien OBU 5051 care este „echipamentul electronic” conform par. 22 alin. 2 din Legea nr. 
13/1997 privind c8ile de comunica9ie rutiere, astfel cum a fost modificat8, :i care va fi denumit8 
în continuare OBU. 
Alte informa9ii despre obliga9iile operatorilor :i conduc8torilor auto în leg8tur8 cu colectarea taxei 
rutiere, despre Sistemul de taxare electronic8 în Republica Ceh8 (SEM) :i despre utilizarea OBU 
ve9i g8si:
t� Pe site-ul SEM la adresa: www.mytocz.eu
t� La Serviciul pentru clien9i SEM la num8rul de telefon: +420!243!243!243

*OGPSNBůJJ�HFOFSBMF�ŗJ�BWFSUJ[ĮSJ
t� OBU este destinat doar pentru func9ionarea în Sistemul electronic de taxare rutier8,  utilizarea 

acestuia fiind obligatorie în vehiculele care sunt obligate s8 pl8teasc8 taxa rutier8 pe drumurile 
cu tax8 din Republica Ceh8.  

t� Echipamentul electronic OBU se afl8 în proprietatea Republicii Cehe :i este doar închiriat ope-
ratorului vehiculului. Operatorul vehiculului este obligat s8 se asigure c8 acesta nu va fi distrus, 
deteriorat sau pierdut. În caz de distrugere, deteriorare sau pierdere a OBU ve9i fi obligat s8 
compensa9i daunele.  

t� OBU este netransferabil. Utiliza9i în autovehiculul d-voastr8 numai OBU emis pentru autovehi-
culul respectiv.

t� OBU care v-a fost emis este destinat pentru o instalare temporar8. Dac8 ave9i nevoie de un kit 
de instalare permanent8 (de exemplu, dac8 autovehiculul d-voastr8 nu este echipat cu o priz8 
de brichet8 în cabina :oferului), contacta9i Serviciul pentru clien9i din cadrul Sistemului de taxa-
re electronic8 sau vizita9i site-ul Sistemului de taxare electronic8 pentru mai multe informa9ii.

t� În cazul în care vehiculul d-voastr8 este prev8zut cu o sticl8 complet metalizat8 (atermic8), 
contacta9i Serviciul pentru clien9i din cadrul Sistemului de taxare electronic8 sau vizita9i site-ul 
Sistemului de taxare electronic8 pentru mai multe informa9ii.

t� Utiliza9i OBU conform instruc9iunilor din acest manual de utilizare. Nu acoperi9i OBU :i nu încer-
ca9i s8 influen9a9i func9ionalitatea acestuia.  În niciun caz nu încerca9i s8 deschide9i OBU.  

$POůJOVUVM�QBDIFUVMVJ
Verifica9i mai întâi dac8 pachetul con9ine urm8toarele elemente:
t� OBU cu cablul de alimentare conectat.
t� 4VQPSU�0#6 cu patru ventuze pentru instalarea pe parbriz.
t� 6O�ŗFSWFůFM�VNFE�EF�VOJDĮ�GPMPTJOůĮ pentru cur89area locului de montare pe parbriz :i 

a%ventuzelor de pe suportul OBU.
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t� Acest NBOVBM�EF�VUJMJ[BSF�
În cazul în care pachetul nu este complet, vizita9i cel mai apropiat punct de vânzare al Sistemului 
de taxare electronic8; lista punctelor de vânzare SEM o%pute9i g8si pe site-ul SEM.

*OTUBMBSFB�0#6
��� Alege9i locul potrivit pentru instalarea OBU pe parbrizul vehiculului d-voastr8 astfel încât 

s8 nu v8 limiteze sectorul de vizibilitate. În acest loc parbrizul nu ar trebui s8 fie metalizat, 
iar în partea exterioar8 a parbrizului nu ar trebui s8 fie amplasate diferite componente ale 
vehiculului, cum ar fi :terg8toarele, spoilerele, farurile auxiliare etc. care s8 îi restric9ioneze 
func9ionarea. Re9ine9i de asemenea c8 cablul de alimentare iese din OBU prin partea inferioar8 
:i nu se recomand8 s8 fie îndoit for9at (figura 1). ;oferul vehiculului este responsabil pentru 
pozi9ionarea corect8 a OBU.

��� Cur89a9i cu :erve9elul umed locul de pe parbriz în care va fi instalat OBU :i ventuzele de pe 
suportul OBU (figura 2). Dup8 utilizare elimina9i :erve9elul umed în de:eurile municipale.

���  Întoarce9i suportul OBU astfel încât cele dou8 orificii pentru introducerea proeminen9elor 
OBU, care se afl8 pe marginile suportului, s8 se afle în partea de jos. Ap8sa9i ferm suportul cu 
ventuze pe parbriz. Prin tragerea suportului spre d-voastr8 verifica9i dac8 toate ventuzele sunt 
fixate în mod corespunz8tor (figura 3).

��� Pozi9iona9i OBU în a:a fel încât cablul s8 fie orientat în jos. Introduce9i OBU în suport, 
introducând mai întâi cele dou8 proeminen9e din partea din jos a OBU în orificiile suportului. 
Apoi fixa9i OBU în partea de sus, ap8sându-l în direc9ia parbrizului. Prin tragerea OBU spre 
d-voastr8 verifica9i dac8 toate ventuzele sunt fixate în mod corespunz8tor (figura 4).

���  În cazul în care vehiculul d-voastr8 este prev8zut cu o priz8 de brichet8 cu un diametru mai 
mic, scoate9i prin rotire elementul ro:u de la cap8tul mufei cablului de alimentare OBU (figura 
5). P8stra9i elementul ro:u deoarece va trebui s8 îl returna9i împreun8 cu OBU.

��� Conecta9i mufa cablului de alimentare la priza brichetei (figura 6). OBU func9ioneaz8 corect la 
o tensiune nominal8 a prizei brichetei de 12 V :i 24 V.

���  Dac8 autovehiculul d-voastr8 este prev8zut cu o sticl8 complet metalizat8 (atermic8), sau 
semnalul OBU este altfel perturbat, v8 rug8m s8 contacta9i serviciul pentru clien9i pentru 
stabilirea urm8torilor pa:i.

A) *OEJDBUPSVM�QSJODJQBM�EF�TUBSF

Indicatorul principal de stare al OBU (A) indic8 starea total8 a OBU :i faptul c8 poate fi pus în 
func9iune. Dac8 totul este în regul8 :i OBU este preg8tit pentru func9ionare, indicatorul verde 
va lumina constant. Dac8 indicatorul principal de stare lumineaz8 intermitent (verde), verifica9i 
indicatorul de stare a contului de tax8 rutier8 (B). În cazul în care se aprinde lumina ro:ie, sau 
pe teritoriul Republicii Cehe nu este aprins8 deloc,întrerupe9i deplasarea :i contacta9i Serviciul 

6UJMJ[BSFB�0#6
Elementele de comand8 :i semnalizare ale OBU sunt afi:ate în figura 7.



B) *OEJDBUPSVM�EF�TUBSF�BŬDPOUVMVJ�EF�UBYĮ�SVUJFSĮ

Lumina verde indic8 faptul c8 totul este în regul8. Aprinderea indicatorului galben (în acela:i timp 
indicatorul principal de stare (A) lumineaz8 intermitent în verde) semnalizeaz8 un avertisment 
privind o poten9ial8 problem8 legat8 de contul d-voastr8 de tax8 rutier8. În regimul de plat8 
anterioar8 aceasta înseamn8 c8 soldul taxei rutiere prepl8tite este foarte sc8zut :i este necesar8 
efectuarea pl89ii taxei rutiere prepl8tite cât mai curând posibil. În regimul de plat8 ulterioar8 
aceasta înseamn8 c8 valoarea taxei rutiere de plat8 se apropie de valoarea garan9iei bancare 
furnizate :i, prin urmare, trebuie luat8 în considerare majorarea acesteia.  În cazul în care se 
aprinde lumina ro:ie, întrerupe9i deplasarea, contacta9i Serviciul pentru clien9i al Sistemului de 
taxare electronic8 :i  deplasa9i-v8 la cel mai apropiat punct de vânzare conform instruc9iunilor

C) *OEJDBUPSVM�EF�TUBSF�BŬBMJNFOUĮSJJ

Lumina verde constant8 indic8 faptul c8 bateria este înc8rcat8 complet, iar OBU este conectat 
corespunz8tor la alimentare. Lumina galben8 permanent8 indic8 faptul c8 bateria se încarc8; 
dup8 înc8rcare, indicatorul de stare devine verde. Dac8 apare lumina ro:ie constant8, înseamn8 
c8 bateria este desc8rcat8 complet. Pentru ca înc8rcarea s8 decurg8 în mod corespunz8tor, 
asigura9i-v8 c8 mufa cablului de alimentare este conectat8 corect la priza brichetei; astfel bateria 
se va înc8rca în timpul deplas8rii (vehiculul trebuie s8 se afle în mi:care). Dac8 indicatorul de 
stare nu devine galben sau verde nici dup8 o deplasare mai îndelungat8, vizita9i cel mai apropiat 
punct de vânzare al Sistemului de taxare electronic8. Lumina intermitent8 a indicatorului de stare 
a aliment8rii indic8 faptul c8 OBU nu prime:te energie. Verifica9i dac8 priza brichetei furnizeaz8 
energie :i dac8 cablul de alimentare al OBU este conectat în mod corespunz8tor. În cazul în care 
totul este în regul8 :i în ciuda acestui fapt indicatorul de stare lumineaz8 intermitent, vizita9i cel 
mai apropiat punct de vânzare al Sistemului de taxare electronic8 pentru a remedia problema. 

D) *OEJDBUPBSFMF�EF�TUBSF�BMF�OVNĮSVMVJ�EF�BYF

Acestea indic8 permanent num8rul setat de axe ale vehiculului/ansamblului de vehicule.  Semni-
fica9ia indicatoarelor luminoase este urm8toarea:

%PVĮ�BYF

5SFJ�BYF

1BUSV�BYF

$JODJ�ŗJ�NBJ�NVMUF�BYF

8.

pentru clien9i al Sistemului de taxare electronic8 :i  deplasa9i-v8 la cel mai apropiat punct de 
vânzare conform instruc9iunilor.



E) #VUPBOFMF�QFOUSV�TFUBSFB�OVNĮSVMVJ�EF�BYF

Servesc la setarea num8rului actual de axe ale vehiculului/ansamblului de vehicule.

G) #VUPOVM�QFOUSV�BDUJWBSFB�EF[BDUJWBSFB�BWFSUJ[ĮSJMPS�TPOPSF

OBU emite avertiz8ri sonore (de exemplu, la ap8sarea butonului) :i alerte sonore. Butonul 
serve:te la dezactivarea/activarea avertiz8rilor sonore; nu este posibil8 îns8 oprirea alertelor 
sonore. Pentru dezactivarea avertiz8rilor sonore ap8sa9i butonul; OBU va confirma acest fapt prin-
tr-o%avertizare sonor8. Utiliza9i aceea:i procedur8 pentru a%activa avertiz8rile sonore.

t� Pentru a%scoate OBU din suport ap8sa9i u:or proeminen9a aflat8 în partea superioar8 a%supor-
tului în direc9ia parbrizului :i scoate9i OBU din suport (în direc9ia opus8 s8ge9ii din figura 4).

t� Pentru a%da jos suportul OBU, desprinde9i ventuzele (de preferin98 tr8gând de marginea 
ventuzei). Nu utiliza9i obiecte ascu9ite care ar putea deteriora ventuzele.

t� Software-ul :i datele OBU pot fi actualizate de la distan98. Acest fapt se va manifesta prin 
stingerea tuturor indicatoarelor. De obicei, actualizarea nu dureaz8 mai mult decât un minut. 
Nu începe9i s8 conduce9i pân8 când indicatorul principal de stare (A) va începe s8 lumineze 
în verde.

F) #VUPO�EF�JOJůJFSF�BŬDPNVOJDĮSJJ�0#6

Acesta este destinat ini9ierii comunic8rii OBU. Utiliza9i butonul, dac8 vi se solicit8 acest fapt 
din partea operatorului punctului de vânzare al Sistemului de taxare electronic8 sau de c8tre 
operatorul Serviciului pentru clien9i din cadrul Sistemului de taxare electronic8. Pentru a%ini9ia 
comunicarea ap8sa9i butonul :i 9ine9i-l ap8sat pân8 ce toate indicatoarele num8rului de axe (D) 
încep s8 lumineze intermitent în verde, iar indicatorul aliment8rii (C) :i indicatorul contului de 
tax8 rutier8 (B) se sting; OBU va emite un avertisment sonor. Dup8 finalizarea comunic8rii OBU 
va emite un avertisment sonor, iar indicatorul de stare a%aliment8rii (C) :i indicatorul de stare 
a%contului de tax8 rutier8 (B) va afi:a pe o%perioad8 de 10 secunde rezultatul comunic8rii - lumina 
verde indic8 finalizarea cu succes a%comunic8rii, iar lumina ro:ie indic8 apari9ia unei erori în 
comunicare. Ulterior se vor aprinde toate indicatoarele de stare în func9ie de situa9ia actual8.

·OBJOUF�EF�EFQMBTBSF
t� Verifica9i dac8 cablul de alimentare este conectat corect la priza brichetei. 
t� Verifica9i dac8 indicatorul principal de stare (A) lumineaz8 în verde, iar indicatorul de stare 

a%contului de tax8 rutier8  (B) lumineaz8 în verde (sau în galben - vezi capitolul Utilizarea 
OBU).



t� Verifica9i num8rul setat de axe ale vehiculului (inclusiv remorcile, semiremorcile etc.) la 
indicatoarele num8rului de axe conform figurii 8 din punctul (D). Dac8 num8rul de axe nu 
corespunde configura9iei actuale a vehiculului/ansamblului de vehicule, seta9i num8rul corect 
de axe cu ajutorul butoanelor (E). Se pot seta doar acele valori care sunt admisibile pentru ve-
hiculul d-voastr8 Pentru setarea num8rului corect de axe este responsabil :oferul vehiculului. 

"WFSUJTNFOU��Num8rul de axe trebuie setat în timp ce vehiculul se afl8 în sta9ionare. În timpul 
deplas8rii butoanele OBU sunt blocate.

·O�UJNQVM�EFQMBTĮSJJ
În timpul deplas8rii verifica9i dac8:
t� indicatoarele de stare nu lumineaz8 în ro:u sau pe teritoriul Republicii Cehe nu s-a stins - în 

special, indicatorul principal de stare (A) :i indicatoarele de stare a contului taxei rutiere (B), 
t� mufa cablului de alimentare este conectat8 în mod corespunz8tor la priza brichetei.

Dac8 veni9i din str8in8tate, unde OBU nu trebuie s8 fie conectat la o%surs8 de energie electric8, 
conecta9i cablul de alimentare OBU în priza brichetei înainte de a%intra în Republica Ceh8 (la cel 
pu9in 30 km înainte de frontier8), pentru a%se asigura func9ionalitatea corespunz8toare a%OBU. 
Dup8 traversarea frontierei efectua9i opera9iile de control conform instruc9iunilor din capitolul 
Înainte de deplasare.
Dup8 p8r8sirea Republicii Cehe indicatorul principal de stare (A) se aprinde în galben, pân8 ce 
OBU finalizeaz8 activit89ile în desf8:urare, apoi se stinge. Dup8 stingerea indicatorului principal 
de stare (A) pute9i deconecta OBU din priza brichetei.

%VQĮ�mOBMJ[BSFB�EFQMBTĮSJJ
Dup8 finalizarea deplas8rii nu este necesar8 verificarea sau deservirea OBU. Dup8 o%anumit8 
perioad8 de inactivitate OBU trece automat în modul sleep (luminile sunt stinse în aceast8 stare).

·OUSFůJOFSFB�0#6
OBU nu necesit8 între9inere. Pute9i cur89a OBU de praf sau de impurit89i cu o%cârp8 umezit8 cu 
ap8 c8ldu98. Nu utiliza9i niciodat8 în acest sens agen9i de cur89are agresivi sau abrazivi, respectiv 
solven9i. De asemenea, nu imersa9i OBU în niciun fel de lichide.
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