
Пристрій DarsGo 

 

Перш ніж встановити пристрій DarsGo, будь ласка прочитайте інструкцію по використанню системи 

DarsGo – пам'ятайте, серійний номер пристрою DarsGo повинен відповідати номерному знаку 

транспортного засобу (ТЗ). 

 

 

 

Інструкція з встановлення DarsGo: 

 

1. Для оплати дорожніх зборів в системі DarsGo, необхідно встановити пристрій DarsGo в усіх ТЗ, 

максимальна допустима вага яких перевищує 3,5 т. 

 

2. У комплекті з пристроєм DarsGo надається тримач, який повинен бути встановлений на лобовому склі 

автомобіля. Розмістіть пристрій DarsGo на тримачі. 

 

3. Активізуйте пристрій DarsGo, натиснувши кнопку. Під час активації ви почуєте звуковий сигнал. 

 

4. Використайте тканину, надану в комплекті, щоб очистити зону лобового скла, де потрібно встановити 

пристрій DarsGo. Рекомендується встановлювати пристрій DarsGo посередині нижнього краю лобового 

скла, 10 см над краєм. Пристрій DarsGo не повинен встановлюватися за склоочисниками. 

 

5. Зніміть захисну плівку з пристрою DarsGo. 

 

6. Помістіть тримач з комплекту DarsGo на очищеній частині лобового скла. 

 



Інструкція з використання пристрою DarsGo 

 

Пристрій DarsGo повинен бути встановлений відповідно до наведених вище інструкцій, інакше його 

функціонування може бути неправильним. 

 

A. Введіть на пристрої правильну кількість осей для кожної поїздки. Затисніть кнопку на пристрої DarsGo на 

5 секунд і зачекайте, поки пристрій вибере правильну кількість осей. Прилад DarsGo дозволяє 

встановлювати осі транспортних засобів на 2, 3, 4 або більше осей (зліва направо): 

• 2 = 2 осі, 

• 3 = 3 осі, 

• 4 = 4 або більше осей. 

 

B. Ви можете перевірити встановлену кількість осей на вашому пристрої DarsGo, натиснувши кнопку. Після 

короткого натискання кнопки засвітиться індикатор, що показує задану кількість осей. Якщо ви хочете 

скинути кількість осей, див. Інструкцію A. 

 

C. Щоразу, коли ви проїжджаєте через толлінгову брамку (пункт оплат), пристрій DarsGo повинен подати 

звуковий сигнал, повідомляючи про те, що ви пройшли через брамку. 

      

Звукові сигнали пристрою DarsGo: 

1 звуковий сигнал транзакція OK (на основі встановленої кількості осей та заданого ЄВРО-класу). 

2 звукових сигнали конкретна транзакція OK (на основі встановленої кількості осей та збереженого 

Є-класу), але ви повинні відвідати найближчий пункт обслуговування DarsGo, де 

ви отримаєте додаткову інформацію про те, що потрібно зробити (наприклад, 

низький кредитний ліміт на рахунку транспортного засобу, платіжна картка, що 

прив'язана до пристрою DarsGo, перебуває у чорному списку, дані потрібно 

змінити/оновити, треба замінити пристрій DarsGo тощо). 

4 звукових сигнали транзакція ОК, але проїзд не був оплачений. Невідкладно відвідайте 

найближчий пункт DarsGo, де ви зможете сплатити неоплачену ділянку та 

врегулювати плату за подальші дорожні збори. 

Жодного сигналу слід виконувати ті самі дії, що і при 4 звукових сигналах. 

 

D. Коли система DarsGo працює належним чином (пристрій DarsGo та брамка зчитування), статус 

останнього проїзду через брамку зчитування зберігається, а пристрій DarsGo подає звуковий сигнал, як 

описано в пункті C. Статус цього проїзду можна перевірити, натиснувши кнопку. Засвітиться світлодіод, 

позначений "S" у кольорі, що позначатиме статус проїзду: 

Зелений світлодіод Зчитування - ОК 

Жовтий світлодіод Зчитування – ОК, однак необхідно відвідати найближчий сервіс пункт DarsGo 

Червоний світлодіод Зчитування не пройшло корректно, негайно їхати у найближчий сервіс пункт 

DarsGo 

 

Одночасно, коли загориться "S", також з'явиться світловий сигнал, що показує встановлену кількість осей, з 

якою відбувся останній перетин, за умови, що ви не змінювали кількість осей з моменту останнього 

проходження брамки зчитування. 



 

Правила експлуатації пристрою DarsGo: 

• Не намагайтеся відкрити пристрій DarsGo. Якщо є видимі пошкодження або зміни вигляду корпусу 

пристрою, безкоштовна заміна пристрою на новий буде недоступною. 

• Не знімайте наліпки та знаки з пристрою DarsGo, оскільки пристрій може припинити функціонувати 

належним чином. 

• Волога та хімічні засоби миття можуть пошкодити деталі та електропроводку в приладі DarsGo. 

Детальна технічна інформація опублікована на веб-сайті www.darsgo.si  

 

Додаткову інформацію про використання системи DarsGo можна отримати: 

• на веб-сайті: www.darsgo.si  

• електронною поштою: info@darsgo.si  

• через колл-центр: +386 1 518 8 350. 
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