
Моделі пристроїв: BOSCH та BOSCH 2

Мануал по Toll Collect

Кнопка - OK:

Для відкривання меню,  

підтвердження вибору та сповіщень

Кнопки зі стрілками права та ліва:

Для вибору та встановлення функцій

Кнопки зі стрілками вверх та вниз:

Для переходу вперед та назад по 

меню

Кнопка очистити:

Для скасування записів

Для переходу на вищий рівень меню

Сервісний інтерфейс:

Тільки для службових цілей

(Будьте обережні, щоб не пошкодити

печатку)

Щоб відкрити меню, натисніть кнопку    ,     для того щоби 

проглянути пункти меню натискайте кнопку   

Навігація по меню пристроїв BOSCH дещо відрізняється від 

пристроїв моделей Grundig та Continental, але послідовність та 

операції є аналогічними. Нижче наведено приклад відмінностей:

Значення кнопок

Світлодіод 

Зелений:

пристрій готовий до 

користування; відповідає всім 

вимогам для автоматичної 

оплати дорожніх зборів

Червоний:

Пристрій несправний; оплата 

дорожніх зборів не вібдувається

Останні налаштування кількості 

осей

Автомагістраль, яку перетинають і 

наступне сполучення або 

федеральна дорога з номером 

федеральної дороги

Загальна сума дорожнього збору

Часткова сума маршруту

Дисплей 

Панель управління пристроями BOSCH 2-го 

покоління така ж, як у пристроїв першого покоління. 

Старіша версія пристроїв все ще має два 
інтерфейси сервісу. 



Моделі пристроїв: Grundig та Continental

Кнопка - OK:

Для підтвердження меню вибору та 

сповіщень

Кнопка вибору:

Для вибору та встановлення функцій, 

для навігації по меню

Кнопка меню:

Для входу / виходу з меню

Кнопки зі стрілками:

Для переміщення вперед і назад в 

меню.

Кнопка очистити:

Для скасування записів

Для переходу на вищий рівень меню

Кнопка поки немає функцій

Сервісний інтерфейс:

Тільки для службових цілей

(Будьте обережні, щоб не пошкодити

печатку)

Значення кнопок

Світлодіод 

Зелений:

пристрій готовий до 

користування; відповідає всім 

вимогам для автоматичної 

оплати дорожніх зборів

Червоний:

Пристрій несправний; оплата 

дорожніх зборів не відбувається

Останні налаштування кількості 

осей

Автомагістраль, яку перетинають і 

наступне сполучення або 

федеральна дорога з номером 

федеральної дороги

Загальна сума дорожнього збору

Часткова сума маршруту

Дисплей 



Налаштування
1.1 Внесення даних
Перед початком руху, після включення запалення, пристрій автоматично запросить 

ввести дані.

Вага ТЗ вираховується на основі комбінації максимально дозволеної ваги (тягач та 

причіп або напівпричіп). Ця інформація має відношення для стягнення дорожнього збору 

в Німеччині.

Текст “VEHICLE WEIGHT” відображається на дисплеї, коли на вашому пристрої внесена 

вага є меншою 7,5т. В цьому випадку Вам потрібно ввести повну масу.

Якщо вносите повну масу ТЗ і вона становить 7,5т або більше, то автоматично запросить 

ввести кількість осей.

Використовуйте кнопки зі 

стрілками              на пристрої

(Grundig) та

(для BOSCH) щоб обрати між 

<7,5т (менше ніж 7,5т) та 

>=7,5т (7,5т та більше). 

Підтвердіть правильний вибір 

Використовуйте кнопку         

щоб обрати між <7,5т 

(менше ніж 7,5т) та >=7,5т 

(7,5т та більше). 
Підтвердіть правильний вибір

Для ТЗ вагою <7,5т (менше ніж 7,5т) не знімається дорожній збір в Німеччині. “AUTOMATIC 

COLLECT INACTIVE” з'являється автоматично на дисплеї і загоряється червоний 

світлодіод

На дорожній збір в Австрії не впливає вага ТЗ, але має бути проставлена правильна 
кількість осей. Ви можете змінити кількість осей в “NUMBER OF AXLES”.

Кількість осей
Останні налаштування кількості осей автоматично виводяться на екран пристрою

Використовуйте кнопки зі 

стрілками              на пристрої

(Grundig) та

(для BOSCH) щоб обрати між 

мінімальною кількістю осей 2 

та максимальною – 8 

Підтвердіть правильний вибір 

осей

Використовуйте кнопку ) щоб 

обрати між мінімальною 

кількістю осей 2 та 

максимальною – 8 

Підтвердіть правильний вибір 

осей  

Звертаємо увагу, Ви не можете встановити кількість осей меншу ніж кількість 

осей, що записана на Вашому пристрої



Зображення на дисплеї 
1.1 під час руху по Німеччині

Ви на безоплатному відрізку дороги в Німеччині.

Останні налаштування кількостей осей

Загальна сума дорожнього збору

Сповіщення про безкоштовну дорогу

Безоплатний відрізок дороги

Дорожній збір на автомагістралях
Ви на платній автомагістралі в Німеччині.

❶ Останні налаштування кількостей осей

❷ Загальна сума дорожнього збору

❸ Автомагістраль, яку перетинають і наступне        

сполучення

❹ Часткова сума маршруту

❺ Світлодіод зелений (готовий до використання)

Дорожній збір на дорогах федерального значення
Ви на платній дорозі федерального значення в Німеччині.

❶ Останні налаштування кількостей осей

❷ Загальна сума дорожнього збору

❸ Федеральна дорога, яку перетинають з номером 

федеральної дороги

❹ Часткова сума маршруту

❺ Світлодіод зелений (готовий до використання)

Автоматична плата за дороги неактивна
Пристрій готовий до використання за таких умов, хоча 

автоматична оплата доріг не відбувається:

1. Встановлено максимальну повна маса <7,5т (менше ніж 7,5т).

2. Вибрано налаштування “TOLL COLLECTION MANUAL” в 

підпункті меню “TOLL COLLECTION”. В цьому випадку, Ви 

бронюєте вручну он-лайн використовуючи додаток Toll Collect

або термінал

1.2 під час руху в Австрії

На платних дорогах Австрії, оплата доріг з допомогою пристрою завжди супроводжується звуковим сигналом. Звукові 

сигнали не можуть бути відключеними. Ні світлодіоди, ні екрани на пристроях не надають жодної інформації по зборах 

на цих маршрутах. 

Пристрій видає звуковий сигнал, який засвідчує, що оплата пройшла успішно при перетині брамки. Якщо ж пристрій 

відключений, то прозвучить чотири звукові сигнали. Якщо ж при перетині брамки, в Австрії, відсутній звуковий сигнал, то 

оплата дорожнього збору не відбулась. В такому випадку, Ви повинні сплатити дорожній збір по факту в пункті 

дистрибуції GO. Якщо ж це постійно повторюється, то ви можете взяти GO-Box в пункті дистрибуції GO

Австрійська мережа платних доріг – з активованою австрійською мережею АТ

Ви в австрійській зоні обслуговування і Ви зареєстрували пристрій Toll

Collect для оплати доріг в Австрії

❶ Останні налаштування кількостей осей

❷ Код країни – АТ (Австрія)

❸ Світлодіод зеленого кольору (не є показником)

Австрійська мережа платних доріг – без додатково активованої австрійської 

мережі АТ

Ви в австрійській зоні обслуговування і Ви не зареєстрували пристрій Toll

Collect для оплати доріг в Австрії

❶ Останні налаштування кількостей осей

❷ Оплата дорожнього збору з допомогою пристрою не відбувається

❸ Світлодіод зеленого кольору (не є показником)


