Billien OBU 5051
Ana kullanıcı kılavuzu
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Bu ana kullanıcı kılavuzu Billien OBU 5051 on board ünitesinin kurum ve kullanımı konularında
size yardımcı olacaktır. Bu ünite elektrikli cihazdan olușmakta ve geçerli hali ile 13/1997 sayılı
kara yolları kanun kitabının 22. madde, 2. fıkrasına uymakta olup, bundan böyle OBU olarak
adlandırılacaktır. Bu kılavuzun daha ayrıntılı halini www.mytocz.eu adresinden inceleyebilirsiniz.
Ücretli geçiș kapsamında operatörlerin ve araç sürücülerinin yükümlülükleri, Ç.C.’ndeki ücretli
geçiș sistemi (SEM) ve OBU kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için:
adresinde SEM web sayfasında,
telefon numarasında SEM müșteri hattında elde edebilirsiniz.

OBU, yalnızca SEM kapsamında çalıșması için tasarlanmıștır ve Çek Cumhuriyeti’ndeki ücretli
yollarda geçiș ücreti ödemek zorunda olan araçlarda kullanılması zorunludur.
OBU Çek Cumhuriyeti’nin malıdır ve araç operatörüne ödünç verilir. Araç operatörü, tahrip
edilmemesi, zarar görmemesi veya kaybolmamasına dikkat etmek zorundadır. OBU’nun imhası,
hasarı veya kaybı durumunda, hasarı telafi etme zorunluluğu vardır.
OBU bașkasına devredilemez. Yalnızca sizin aracınız için verilen OBU’yu aracınızda kullanın.
Size ödünç verilen OBU geçici kurulum için tasarlanmıștır. Kalıcı bir montaj kitine ihtiyacınız
varsa (örneğin, aracınızda sürücü kabininde çakmak prizi bulunmuyorsa), SEM müșteri yardım
hattını arayın veya daha fazla bilgi için SEM web sitesini ziyaret edin.
Aracınızın camları tamamen metalize ise, SEM Müșteri Hattına bașvurun veya daha fazla bilgi
için SEM web sitesini ziyaret edin.
OBU’yu yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklandığı șekilde kullanın. OBU’yu kapatmayın,
örtmeyin veya ișlevini etkilemeye çalıșmayın. Hiçbir koșulda OBU’yu açmaya çalıșmamalısınız.

İlk önce paketin içeriğini kontrol edin. Burada bulunması gerekenler:
Güç kablosu ve
.
Araç ön camına montaj için dört vantuzlu
OBU’daki ön cam ve vantuz montaj yerini temizlemek için tek
Bu
Pakette eksiklik var ise, en yakın SEM ișletme noktasını ziyaret edin; SEM ișletme noktaları listesi,
SEM web sitesinde yer almaktadır.

OBU’yu aracınızın ön camına kurmak için doğru yeri seçin. OBU sürüș esnasında görüșünüzü
kısıtlamamalıdır. Montaj için seçtiğiniz noktada, ön cam metaliz olmamalı ve silecekler, spoiler,
yardımcı farlar ve benzeri hiçbir araç parçası ön camın dıșına yerleștirilmiș olmamalıdır. Ayrı-

ca, güç kablosunun OBU’dan așağıya yönlendirildiğini ve șiddetle bükülmesinin uygun olmadığını unutmayın (Șekil 1). OBU’nun doğru konumlandırılmasından araç sürücüsü sorumludur.
Aracın ön camında seçtiğiniz kurulum yerini ve OBU tutucudaki vantuzu verilen tek kullanımlık
ıslak mendille temizleyin (Șekil 2). Çevreyi düșünün ve mendili kullandıktan sonra normal
evsel atık olarak bertaraf edin.
OBU tutucuyu, braket kenarlarındaki iki OBU yerleștirme deliği așağı gelecek șekilde çevirin.
Vantuz tutucuyu ön cama sıkıca bastırın. Tüm vantuzların doğru șekilde oturduğundan emin
olmak için kolu kendinize doğru çekin (Șekil 3).
OBU’yu, kablo așağı gelecek șekilde çevirin. OBU’yu, önce OBU’nun altındaki iki tırnağı
tutucunun deliklerine takarak ve ardından OBU’yu ön cama doğru hareket ettirerek üst tarafa
tıklayarak tutucunun içine yerleștirin. Tutucunun doğru șekilde oturduğundan emin olmak için
OBU’yu kendinize doğru çekin (Șekil 4).
Aracınızda küçük çapa sahip bir çakmak soketi varsa, OBU güç kablosu fișinin ucundaki kırmızı elemanı çevirerek çıkarın (Șekil 5). OBU ile birlikte iade edilmesi gerekeceğinden kırmızı
elemanı dikkatlice saklayın.
Elektrik fișini çakmak soketine takın (Șekil 6). OBU, çakmak soketinin 12 V ve 24 V nominal
geriliminde doğru șekilde çalıșır.
Aracınızda metalize cam varsa veya OBU sinyali bașka șekilde kesiliyorsa, bir sonraki adımı
belirlemek için müșteri hattıyla iletișime geçin.

OBU kontrolü ve sinyal elemanları Șekil 7‘de gösterilmektedir.
A)
OBU durum göstergesi (A), OBU’nun durumunu ve çalıșmaya hazır olduğunu gösterir. Her șey
yolundaysa ve OBU çalıșmaya hazırsa, yeșil ıșık yanar. Durum ıșığı yeșil renkte yanıp sönüyorsa,
ücretli geçiș hesap durumu ıșığına dikkat edin (B). Çek Cumhuriyeti’nde kontrol göstergesi kırmızı
yanıyorsa, kırmızı renkte yanıp sönüyorsa veya hiç yanmıyorsa, sürüșü durdurun, SEM müșteri
hattıyla iletișime geçin ve en yakın SEM satıș bașvurun.
B)
Yeșil ıșık her șeyin yolunda olduğunu gösterir. Sarı ıșık yanıyorsa (aynı zamanda durum göstergesi
(A) yeșil renkte yanıp sönüyorsa), bu, ücretli geçiș hesabınızla ilgili olası bir sorun hakkında
uyarı olduğunu gösterir. Ön ödeme modunda, ön ödemeli ücret bakiyenizin çok düșük olduğu
ve mümkün olan en kısa sürede ücreti ödemesi yapmanız gerektiği hakkında bilgi verir. Ödeme
sonrası modunda, ödenecek ücret miktarının halihazırda sağlanan banka garantisinin değerine
yakın olduğu ve artırılmasının göz önünde bulundurulması gerektiği konusunda bilgi verir. Kırmızı
ıșık yanarsa sürüșü durdurun, SEM müșteri servisini arayın ve verilen talimatlar doğrultusunda en
yakın SEM satıcısına gidin.

C)
Sürekli yanan yeșil ıșık, pilin tamamen șarj olduğunu ve OBU’nun güç kaynağına uygun șekilde
bağlandığını gösterir. Sürekli yanan sarı ıșık pilin șarj olduğunu gösterir; șarj ettikten sonra, renk
yeșile döner. Ișık sürekli kırmızıysa, pil tamamen boșalmıștır. Doğru șarj etmek için, OBU güç
kablosunun fișinin sigara çakmağı soketine düzgün șekilde takıldığından emin olun; akü daha
sonra sürüș sırasında șarj olacaktır (araç hareket ediyor olmalı). Uzun bir sürüșten sonra bile
uyarı ıșığının rengi sarı veya yeșile dönmezse, uygun bir fırsatta bir SEM noktasına bașvurun. Güç
durum ıșığının yanıp sönmesi, OBU’nun güç almadığı anlamına gelir. Çakmak soketinin güç sağladığından ve doğru bağlandığından emin olun. Her șey yolundaysa ve ıșık hala yanıp sönüyorsa,
sorunu çözmek için en yakın SEM noktasını ziyaret edin.
D)
Araç / araç kombinasyonunda ayarlanan aks
sayısını gösterir. Ișıkların
anlamı așağıdaki gibidir.
(çizim no. 8):

8.

E)
Araç / araç kombinasyonunda geçerli aks sayısını ayarlamak için kullanılır.

F)
OBU iletișimini tetiklemek için tasarlanmıștır. SEM satıș ofisi operatörü veya SEM müșteri hattı
operatörü tarafından istenirse düğmeyi kullanın. İletișimi bașlatmak için, aks sayısı lambaları (D)
yeșil renkte yanıp sönmeye bașlamasına ve güç durumu göstergesi (C) ile ücret hesabı durum
göstergesi (B) sönene kadar düğmeye basın, OBU alarm çalacaktır. İletișim tamamlandığında,
OBU sesli bir uyarı verir ve güç durumu göstergesi (C) ve ücretli hesap durumu göstergesi (B) 10
saniye boyunca iletișim sonucunu gösterir- iletișimi bașarılı ise yeșil ıșık ya da hatalı ise kırmızı
ıșık yanar. Daha sonra, tüm göstergeler mevcut duruma göre yanar.

G)
OBU sesli uyarılar (örneğin, bir tușa basıldığında) verir. Sesli uyarıları açmak / kapatmak için düğmeye basılır; sesli uyarıları kapatmak mümkün değildir. Sesli uyarıları kapatmak için düğmeye basın;

OBU, onay olarak sesli bir uyarı verecektir. Sesli uyarıları açmak için aynı prosedürü kullanın.
OBU’yu braketten çıkarmak için, braketin üstündeki tırnağı ön cama doğru yavașça itin ve
OBU’yu braketin dıșına doğru eğin (Șekil 4- ok yönünde).
OBU tutucusunu çıkarmak için, tutucuyu serbest bırakmak için vantuzları (tercihen vantuz
tırnağını çekerek) kaldırın. Vantuzlara zarar verebilecek keskin nesneler kullanmayın.
Yazılım ve OBU verileri uzaktan güncellenebilir. Bu, tüm ıșıkların sönmesine neden olacaktır.
Kural olarak, güncelleme bir dakikadan uzun sürmez. Durum göstergesi (A) yeșil yanıncaya
kadar sürüșe bașlamayın.

Elektrik kablosunun çakmak yuvasına düzgün șekilde takıldığından emin olun.
Ana durum göstergesinin (A) yeșil olduğunu ve ücret geçiș durum göstergesinin (B) yeșil
renkte yandığından (veya sarı -OBU’yu kullanma bölümüne bakınız) emin olun.
Ayarlanmıș aks sayısını madde (D), resim 8 de gösterildiği gibi (römorklar, yarı römorklar vb.
dahil) kontrol ediniz. Aks sayısı, araç / araç kombinasyonunuzun mevcut konfigürasyonuna
uymuyorsa, doğru aks sayısını girmek için (E) düğmesini kullanın. Yalnızca aracınız için izin
verilen değerler ayarlanabilir. Doğru aks sayısının ayarlanmasından araç sürücüsü sorumludur.
Araç dururken aksların sayısı ayarlanmalıdır. OBU düğmeleri sürüș sırasında kilitlenir.

Zaman zaman șunları kontrol edin:
ıșıkların rengi kırmızıya döndü (veya Çek Cumhuriyeti’nde söndü) - özellikle ana durum ıșıkları
(A) ve geçiș ücreti hesabı durum ıșıkları (B),
OBU güç kablosunun fiși, çakmak soketine hala düzgün bir șekilde takılıdır.
OBU’nun güç kaynağına bağlanması gerekmeyen yurt dıșından geliyorsanız, OBU’nun çalıșmasını
sağlamak için Çek Cumhuriyeti’ne girmeden önce (sınır geçișinden en az 30 km önce) OBU güç
kablosunu çakmak soketine bağlayın. Sınır geçișini geçtikten sonra, muayene İșlemlerini ‘Sürüș
Öncesi’ bölümünde açıklandığı șekilde yapın.
Çek Cumhuriyeti’nden çıktıktan sonra, ana durum göstergesi (A) OBU devam eden faaliyetleri
tamamlayana ve ardından sönene kadar sarı renkte yanar. Ana durum göstergesi (A) söndükten
sonra, OBU’yu çakmak soketinden çıkarabilirsiniz.

Yolculuk bittikten sonra OBU’nun denetlenmesi veya çalıștırılması gerekmez. Belirli bir süre
kullanılmadığında, OBU otomatik olarak uyku maduna girer (ıșıklar bu durumda söner).

OBU herhangi bir bakım gerektirmez. OBU tozlu veya kirliyse, ılık suyla nemlendirilmiș bir bezle
temizleyebilirsiniz. Hiçbir durumda OBU’yu temizlemek için așındırıcı madde, așındırıcı temizleyiciler veya çözücüler kullanmamalı veya OBU’yu herhangi bir sıvı maddeye batırmamalısınız.

E8

RoHS

