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Використання
Пристрій призначений тільки для оплати дорожніх зборів та інших телематичних
зборів і має використовуватись виключно для цих цілей.

Заходи безпеки.

ЗАБОРОНЕНО:

• Розкривати пристрій, особливо гострими предметами.

• Мити/чистити будь-якими хімічними речовинами. (Використовуйте вологу ганчірку,

без розчинників або абразивних засобів).

• Експлуатувати з несправним/пошкодженим кабелем живлення,

• Використовувати у вибухонебезпечному середовищі.

• Подавати напругу поза межами діапазону 8 V – 32 V чи виймати акумулятор з

пристрою.

• Завдавати ударів та механічних ушкоджень акумулятору чи нагріву понад +85 °C

• Встановлювати пристрій з перекриттям нормального огляду для водія.

• Користування OBU під час руху. Навігаційну кнопку заблоковано, щоб запобігти

будь-яким діям під час керування автомобілем.

(!) Для ADR ТЗ - дозволено лише фіксований монтаж. Підключення до електромережі
автомобіля має виконувати кваліфікований персонал. Якщо є потреба встановити
пристрій на ADR транспортний засіб, зверніться до служби підтримки клієнтів.

Не виймайте акумулятори з OBU! Поверніть OBU у повній комплектації своєму 
сервісному партнеру після припинення експлуатації. За додатковою інформацією, 
зверніться до служби підтримки клієнтів.

T4E OBU Інструкція

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020

1. Тарифікація в EETS доменах

Сервіс-провайдер Toll4Europe GmbH (T4E) пропонує послугу EETS користувачам
транспортних засобів, що підпадають під вимогу оплати проїзду в Європі. EETS
розшифровується як European Electronic Toll Service. Призначенням бортового
пристрою Toll4Europe з підтримкою EETS (T4E OBU) є розширення можливостей та
спрощення використання платних доріг по всій Європі, через пропозицію комплексної
оплати дорожніх зборів та податків за допомогою одного пристрою, запропонованого
одним постачальником.

Про EETS
Залежно від нормативів різних європейських платних доменів, T4E OBU може
використовуватися великоваговими транспортними засобами з повною масою
транспортного засобу (GVW) більше 3,5 тон (наприклад у Бельгії) або 7,5 тон (наприклад
у Німеччині) для толінгу на автомагістралі і / або на низці національних та регіональних
доріг і / або тунелів і мостів. T4E OBU:
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• використовується для визначення відповідної суми до оплати за проїзд на основі
подоланих кілометрів в зоні оплати за проїзд. Платний домен - це або вся платна
мережа країни, або певна ділянка мережі платних доріг всередині країни (дороги, тунелі,
мости).
• може охоплювати багато платних доменів по всій Європі і, таким чином, збирати
відповідну платну інформацію по межах.
• встановлюється в транспортному засобі для визначення того, чи використовується
платна або безоплатна дорога.
• збирає інформацію, необхідну для стягнення плати за проїзд, і передає її в центр
обробки даних, де дані опрацьовуються для виставлення рахунків.
• буде прив'язаний до транспортного засобу, що може бути підписаний на один або
декілька сервісів оплати (наприклад, в Бельгії, Німеччині, Франції, Іспанії, Австрії і т.д.).
Якщо певний сервіс оплати доріг ще не охоплений Службою T4E EETS, користувач
також може задіяти додаткові національні пристрої сервісів оплати. Однак, якщо
користувач переходить від національного постачальника (-ів) сервісів оплати на послугу
EETS, він повинен відключити або вилучити національний OBU перед використанням
OBU EETS.

EETS з Toll4Europe

T4E OBU відповідає правилам дорожніх зборів національних / регіональних урядів.
Крім того, OBU T4E дозволяє користувачеві перетинати кордони без перерв, адже він
сумісний з різними технологіями, що використовуються в різноманітних толінгових
системах (GNSS і / або DSRC).
Послуга Toll4Europe EETS може бути зареєстрована під один або декілька платних
доменів (в якості «сервісу оплати» для певних платних систем). Охоплення сервісів
оплат, що можна реєструвати через Toll4Europe постійно розширюється. Однак для
кожної толінгової системи необхідно використовувати тільки один пристрій, щоб
уникнути ризику переплат. Учасник дорожнього руху зобов'язаний перевірити, чи
підлягає його транспортний засіб толінгу, і які умови або виключення застосовуються до
кожної з толінгових систем.
Під час реєстрації на послугу T4E EETS користувач або логістична компанія має

обрати потрібні сервіси оплат для толінгових систем, які він має намір використовувати.
Реєстрація здійснюється заздалегідь через спеціальних сервісних партнерів Toll4Europe.
Користувач або логістична компанія при реєстрації повинні надати відповідні дані про
клієнта і транспортний засіб. Сервісний партнер здійснює реєстрацію та призначає T4E
OBU для кожного транспортного засобу. Як тільки всі відповідні дані передаються в
систему, OBU T4E можна персоналізувати за допомогою визначених сервісів оплати
для індивідуального використання. Процес персоналізації включає оновлення на OBU
T4E за допомогою необхідного програмного забезпечення, параметрів користувача та
транспортного засобу, а також даних про тарифи. Персоналізація T4E OBU
здійснюється через мобільну мережу («over the air» - технологія), коли T4E OBU
встановлений на транспортному засобі, під'єднаний до джерела живлення і двигун
увімкнений.

Для деяких сервісів оплати водій зобов'язаний спочатку перевірити (додаткову)
конкретну змінну інформацію, таку як кількість осей та дійсна повна маса автопоїзда,
перш ніж використовувати дорожню мережу платного домену. Дійсна повна маса
автопоїзда (GTW) - це максимально допустима сумарна вага тягача і причепа.
У наступних розділах є детальний опис використання OBU T4E і порядок введення

специфічних вхідних параметрів для певних сервісів оплати.

T4E OBU Інструкція

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020 4



В EETS можна зареєструвати наступні сервіси, а в майбутньому буде доступно більше
сервісів оплати.

На OBU Т4Е вони вказані в такий спосіб:

• Австрія (Asfinag): ATasf
• Бельгія (Viapass): BEvia
• Болгарія (РІА): BGria
• Німеччина (BAG): DEbag
• Франція (TisPL): FRtis
• Іспанія (Via-T): ESvia
• Португалія (Viaverde): PTvve
• Бельгійський тунель Liefkenshoek: BEliT
• Німецькі тунеліWarnowquerung і Herrentunnel: DEtun

T4E OBU Інструкція

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020

Дисплей

Індикація стану (LED кольори: зелений, жовтий, червоний)

Навігаційна кнопка (з 4-ма позиціями : вгору, донизу, ліворуч, праворуч)

2. Швидкий старт

Головний екран OBU при проїзді по Німеччині (DEbag).

Активний сервіс оплати Вага в тонах Кількість осей

Батарея або 12-вольтне
підключення до мережі

GNSS сигнал (або GPS)

GPRS прийом (дані мобільного зв'язку)

Клас викидів EUROДержномер ТЗ

Під час руху в регіоні / країні, де активовано OBU, ви завжди можете побачити на дисплеї
активний сервіс оплати за проїзд та номерний знак на екрані. Вага, осі та клас викидів
Євро відображаються, якщо ця інформація використовується в активному сервісі оплати
і, в основному, стосується:
• Німеччини та Бельгії, де відображається вага
• Кількість осей - це сума осей тягача і причепу (не відображається в Бельгії).
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Вага, яку потрібно налаштувати перед використанням дорожньої мережі платного
домену - це повна маса автопоїзда (GTW).
Повна маса автопоїзда - це максимально допустима сумарна вага тягача та
причепу.

Для вибору мови:
1. Затисніть кнопку довше ніж на 2 секунди для відкриття меню.
2. За допомогою кнопок «вгору»/ «донизу» гортайте меню до пункту

Language, та схваліть вибір кнопкою .
3. За допомогою кнопок / знайдіть бажану мову з переліку, та схваліть

вибір кнопкою .
4. В результаті пристрій має подати звуковий сигнал на знак підтвердження зміни

мови.
5. Вийдіть з меню натиснувши кнопку «ліворуч» двічі

Примітка: протягом 2020 року на пристрої буде додано українську мову
інтерфейсу. Слідкуйте за автоматичними оновленнями.

!!! Перед поїздкою водій обов’язково має виставити поточну кількість осей.
Це можна зробити не залежно від того, чи кількість осей відображено на
дисплеї.

1. Затисніть кнопку довше ніж на 2 секунди для відкриття меню.
2. За допомогою кнопок / гортайте меню до пункту Axles Trailer > схваліть

вибір кнопкою
3. За допомогою кнопок / відрегулюйте кількість осей і схваліть вибір

кнопкою
4. В результаті пристрій має подати звуковий сигнал на знак підтвердження

зміни кількості осей.
5. Вийдіть з меню натиснувши кнопку «ліворуч» двічі

!!! Перед поїздкою (по Німеччині) водій обов’язково має виставити поточну вагу
(повну масу автопоїзда). Це можна зробити не залежно від того, чи вагу
відображено на дисплеї.

1. Затисніть кнопку довше ніж на 2 секунди для відкриття меню.
2. За допомогою кнопок / гортайте меню до пункту Вага Debag >

схваліть вибір кнопкою «праворуч»
3. За допомогою кнопок / встановіть вагу > схваліть вибір кнопкою

«праворуч»
4. Після цього пристрій має подати звуковий сигнал, як підтвердження зміни.
5. Вийдіть з меню натиснувши кнопку «ліворуч» двічі.
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Для кращого зчитування пристрою на автострадах:

• Зберігайте дистанцію 4 метри від машини, що йде попереду вас
• Зважайте на дорожні знаки
• Проїжджайте контрольний пункт тільки на зелений сигнал світлофора

(!) У випадку несправності пристрою при виїзді на платні дороги завчасно подбайте про
альтернативні методи оплати.
Зверніть увагу, що водію завжди бажано мати при собі (а у Франції обов'язково)
альтернативні засоби оплати (паливна або банківська картка, готівка).

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020

Перше використання пристрою:

Підключіть живлення на пристрій (вставте кабель у прикурювач) для увімкнення!

▪ індикатор горітиме червоним поки не запуститься система

▪ індикатор зміниться на жовтий після того, як водій введе дані автомобіля (вага, осі, №ТЗ) 

та відбудеться персоналізація OBU через мобільну мережу 

▪ якщо пристрій знаходиться в країні покриття і активовано сервіс оплати - індикатор 

загориться зеленим.

Переконайтесь, що пристрій отримує GPRS сигнал для успішної персоналізації

Переконайтесь, що пристрій отримує GNSS/GPS сигнал для визначення локації OBU.

Т4Е OBU періодично отримує дистанційне оновлення програмного забезпечення по GPRS

➢Якщо ви не можете слідувати інструкціям, наприклад меню виглядає не так, як описано, 
зателефонуйте в службу підтримки для отримання інформації. Не забувайте завжди мати
останню версію Інструкції з OBU, наданої вашим Сервісним Партнером. 

Перед першою поїздкою: 

(!) Перевірте правильність номерного знаку автомобіля на дисплеї OBU!

Під час поїздки:

• Переконайтесь, що пристрій не перешкоджає огляду під
час руху, та знаходиться поза досяжністю рухомих деталей
та подушок безпеки.

• Переконайтесь, що пристрій видно ззовні і він не
перекритий іншими елементами (щітками склоочисника у
стані спокою)

• Кріплення пристрою має бути тільки на неметалізованій частині лобового скла. Щоб
визначити захищені зони вітрового скла, перегляньте документацію на автомобіль.

• Тримайте пристрій завжди приєднаним до джерела електроживлення.
• Не налаштовуйте пристрій безпосередньо під час руху!
• Під час заїзду на автостраду пристрій має бути закріплений у тримачі
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3. Пристрій T4E OBU (T4E On Board Unit )

3.1 Вміст пакування

Розпакуйте T4E OBU та перевірте повноту та неушкодженість вмісту.

1. Коробка

2. Вкладиш

3. Посібник із швидкого запуску

4. OBU з кабелем живлення

5. Тканина для чистки

6. Тримач з клейкими смужками

• OBU T4E містить акумулятори та кабель живлення, що готовий для мобільного встановлення.
• Клейкі фіксатори вже закріплені на тримачі, щоб розташувати OB4 T4E на лобовому склі авто.

Адаптер потрібен для підключення OBU до мережі
живлення (залежно від типу розетки у вашому
автомобілі).

1. Розетка DIN-стандарту

або

2. Розетка “прикурювача”

Якщо вами виявлено відсутні або пошкоджені елементи комплектації

- не користуйтеся T4E OBU і негайно зверніться до постачальника!

T4E OBU Інструкція

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020

3.2 Дизайн пристрою

Дисплей

Датчик автоматичного регулювання яскравості

Індикатор стану
(LED)

Навігаційна 4-х позиційна кнопка

Динамік

Роз'єм для під'єднання кабелю живлення
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OBU T4E готовий до негайного використання. Після підключення до живлення, T4E OBU
завантажується негайно.

OBU T4E буде персоналізований з даними ТЗ, які були передані вашим Сервісним
Партнером при реєстрації транспортного засобу. Також дані для вибраної служби EETS
зберігаються та персоналізуються на пристрої OBU T4E.

Головний екран відображає інформацію, коли транспортний засіб розміщено в межах
місцевості або країни з активованою послугою платного проїзду. Наприклад, коли
транспортний засіб перебуває в межах Німеччини, і німецька послуга платного проїзду
(скорочено «DEbag») активована, видно наступний головний екран.

3.3 Головний екран

• Кількість осей, показаних на головному екрані, є загальною кількістю осей автопоїзда,
що складається зі статичної кількості осей тягача (як заявлено Сервісним Партнером
під час реєстрації ТЗ) плюс фактично внесені (вручну водієм) осі причепів.

• Фактична кількість осей причепа (напівпричепа) встановлюється відповідно до
поточного стану водієм на OBU пристрої, див. Розділ 5.2.

Примітки:
Для персоналізації OBU потрібен сигнал GNSS/GPS та GPRS-з'єднання!
Потрібно забезпечити доступ супутникового сигналу (супутники GNSS).
Проводьте налаштування на відкритій місцевості!

Детальна інформація про встановлення OB4 T4E наведена у Розділі «4. Встановлення OBU T4E»
Додаткова інформація та підказки щодо відображеної на екрані інформації - у Розділі «7. Усунення
недоліків»

T4E OBU Інструкція

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020

3.4 Навігація по меню

• Після завантаження, на пристрої OBU T4E відображається екран запуску.
• Щоб отримати збережену інформацію, скористайтесь кнопкою навігації для вибору

різних пунктів меню.

• Щоб відкрити головне меню – натисніть та тримайте більше 2 секунд будь-яку з
кнопок Кнопка «Вгору»

Прокрутка вгору

Кнопка «Донизу»
Прокрутка вниз

Кнопка «Праворуч»
Прокрутка до наступного пункту меню/
Підтвердження вибору («ОК»)

Кнопка «Ліворуч»
Повернення до попереднього пункту меню/
Скасування вибору («Cancel»)

9



3.5 Індикація стану та сигнали

Водій має постійно слідкувати за станом пристрою під час подорожі (по кольоровому 

LED-індикатору навколо кнопок).

• сповіщення про зміни або застереження (наприклад, відсутність GPS зв’язку)

• зворотній зв’язок на користувацькі зміни (зміни у меню)

• сповіщення про додаткову інформацію під час руху

Звукова сигналізація:

Більше інформації – у розділі «7. Усунення недоліків» даної Інструкції.

Перевірте активацію сервісу оплати
доріг поточної країни!
У разі потреби оплат дорожніх
зборів – скористайтеся
обладнанням місцевого оператора 
або альтернативними способами 
(квиток, готівка, банківська картка)

(!) При виїзді в зону покриття GPS-
сигналу індикація має показати
нормальний стан (зелений).

Водій повинен:
(1) зупинитися !!!
(2) перевірити індикацію помилки
на дисплеї
(3) зафіксувати покази дисплею
(запис або фото).
(4) зателефонувати в службу
екстреної допомоги свого
Сервісного партнера.

Зелений: пристрій активний і справний, 
можна їхати.

Жовтий: перевірте стан пристрою
• пристрій не налаштовано
• поза зоною покриття або дана країна

не підключена
• в даній країні немає електронної

оплати доріг (напр. Нідерланди)

Червоний: Критична проблема -
пристрій не працює! 
• Технічна несправність OBU.
• Сервіс оплати заблоковано

оператором.

• або OBU більше 30 хв поза зоною 
GPS-покриття (тунель, склад, гараж)

Без кольору: пристрій неактивний/
«сплячий» режим

Активується при підключенні до
електромережі, або під час руху.

T4E OBU Інструкція
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OBU T4E розрахований на напругу 8 В - 32 В постійного струму і має
використовуватися в цьому діапазоні.
Якщо бортова електромережа може генерувати більш високу напругу
(наприклад, стрибок від зовнішнього джерела живлення або від додаткових
генераторів електроживлення в транспортному засобі) - OBU T4E повинен бути
від'єднаний від мережі протягом періоду таких стрибків.

Пристрій можна встановити двома способами

(1) Фіксоване встановлення
на лобовому склі

(2) Мобільне встановлення
на лобовому склі

Підключення 
до розетки «прикурювача»

Підключення 
до бортової електромережі автомобіля

Стан електроживлення відображено на дисплеї OBU-пристрою

- Живлення від внутрішнього акумулятора.
Звертайте увагу на стан зарядженості акумулятора під час руху!

- Живлення від зовнішньої електромережі.

При включенні запалювання / під час руху акумуляторна батарея заряджатиметься.
У режимі акумулятора - пристрій може працювати до 4 годин.
Рівень заряду відображається на дисплеї відповідною індикацією.

OBU подає попереджувальний звуковий сигнал, якщо відключено подачу живлення
від мережі.

• Якщо рівень заряду акумулятора 25%: OBU подає сигнал і
показує повідомлення.

• Якщо рівень заряду акумулятора 10%: OBU подає сигнал і
показує повідомлення.

T4E OBU Інструкція

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020

4. Встановлення OBU T4E

➢ Водій має натиснути ОК (кнопка «праворуч»), щоб повернутися до звичайного екрану
та підключити пристрій до мережі живлення, якщо ТЗ знаходиться на платному відрізку
дороги.
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4.1 Розташування OBU на лобовому склі

4.2 Встановлення OBU на лобове скло та кріплення в тримачі

T4E OBU Інструкція

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020

• Встановіть пристрій так, щоб він не перешкоджав
огляду водія під час руху та не перекривав
видимість штатних приладів автомобіля.

• OBU має знаходитися поза досяжністю рухомих
деталей та подушок безпеки!

• Переконайтесь, що пристрій видно ззовні і він не
перекритий іншими елементами (щітками
склоочисника у стані спокою)

• Кріплення пристрою має бути тільки на неметалізованій частині лобового скла. Щоб
визначити захищені зони вітрового скла, перегляньте документацію на ТЗ. (Деякі
покриття лобового скла можуть перешкоджати обміну сигналом між OBU T4E та
системами GPS та GPRS).

• Розміщення пристрою також має відповідати місцевому законодавству та правилам,
і рекомендаціям виробника транспортного засобу.

(1) Ретельно протріть область приклеювання
на лобовому склі, використовуючи
багатоцільовий миючий засіб та почекайте
висихання скла. Нагрійте скло до
температури вище +20 С

(2) Приклейте липкі смужки до тримача (при
температурі вище +20 С)

(3) Зніміть захисну плівку зі смужок та
поверніть тримач пристрою, орієнтуючись
по стрілці  «верх».

1 2 3

4 5

(!) Повне висихання клею займає 72 години. Рекомендовано витримати цей час без вібрацій та
навантажень.

(4) Намітивши місце кріплення, щільно притисніть тримач до лобового скла (особливо
в тих місцях, де розташовані клейкі смужки на зворотному боці).
(5) Вставте пристрій у тримач до характерного звуку (має клацнути, зайшовши в пази).
Обережно перевірте чи пристрій не рухається в тримачі – це є підтвердженням, що
все встановлено правильно.
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4.3 Фіксоване встановлення T4E OBU

(!) Для ADR транспортних засобів - дозволено лише фіксований монтаж.

• Підключення до електромережі автомобіля має виконувати кваліфікований
автоелектрик.

• Якщо є потреба встановити пристрій на ADR ТЗ - зверніться до служби
підтримки клієнтів за консультацією.

Фіксоване встановлення OBU T4E має відповідати наведеній схемі.
Використовуйте відповідні запобіжники!

4.4 Мобільне встановлення T4E OBU

• Закріпіть кабель живлення таким чином, щоб він не міг від'єднатися під час керування
автомобілем, або порушити безпечну роботу транспортного засобу.

• Використовуйте адаптер для підключення OBU T4E до джерела живлення, залежно від
типу розетки у вашому транспортному засобі:

1. Розетка DIN-стандарту

2. Розетка “прикурювача”

T4E OBU Інструкція
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5. Меню T4E OBU та особливості толінгових доменів

T4E OBU Інструкція

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020

5.1 Структура меню T4E OBU

Цифри приведені на схемі – для прикладу. Реальні дані можуть відрізнятися

Змінні значення (ручне введення)

Параметри ТЗ, що показані на
дисплеї, залежно від сервісу оплати
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5.2 Налаштування параметрів OBU

Для використання послуги EETS необхідна передача спеціальних параметрів
транспортного засобу. Вони служать основою для ідентифікації транспортного засобу та
розрахунку суми оплати. До них відносяться, наприклад, дані номерного знаку, повна
маса автомобіля, клас викидів.

Початкова реєстрація клієнта на послугу EETS проводиться Сервісним Партнером.
Передача необхідних даних в OBU T4E відбувається автоматично під час персоналізації
OBU T4E. В деяких випадках водій повинен оновлювати параметри OBU, пов’язані з
платним доменом, під час своєї поїздки. Далі буде наведено, які саме.

Наведені нижче приклади показують, як водій може переглядати меню OBU, щоб знайти
відповідну інформацію, та як вводити і оновлювати інформацію. У кожному підменю
відображаються лише відповідні тарифні параметри сервісу оплати доріг.

Вибір мови

Вибравши потрібну мову, натисніть кнопку «праворуч» для "ok" (= зберегти значення). 
Звуковий сигнал підтвердить правильне збереження, і мова зміниться.

Показати активні сервіси оплати доріг

Примітка: протягом 2020 року на пристрої буде додано українську мову інтерфейсу. 
Слідкуйте за автоматичними оновленнями.

На дисплеї OBU відображаються всі зареєстровані сервіси з оплати доріг. Якщо OBU не 
персоналізовано для даного сервісу оплати за проїзд, то його назви не буде в переліку. 
У наведеному вище прикладі сервіси оплати в Болгарії (BGria) та Португалії (PTvve) не 
зареєстровані, а тому і не показані.
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Зміна кількості осей причепа

Водій повинен завжди перевіряти та / або оновлювати кількість осей причепа при
активації нового сервісу оплати доріг, а особливо у випадку зчеплення або від'єднання
причепа (напівпричепа).

Приклад:

Головне меню Вибір даних для введення

В прикладі кількість осей причепа змінюється з нуля (без причепа) на три. Після
оновлення значення натисніть кнопку «праворуч», щоб зберегти зміни. Натиснувши два
рази кнопку «ліворуч», ви повернетеся до головного меню.

Якщо натиснути кнопку «ліворуч» без збереження зміни кількості осей - на кілька
секунд відобразиться інформаційний екран: «Значення не змінено» і збережеться старе
значення.

Ви також можете скористатися цим меню для перевірки встановленої на даний
момент кількості осей. Якщо не потрібно змінювати - вийдіть з меню, натиснувши
кнопку «ліворуч», не натискаючи “ОК”.

Зміна повної маси автопоїзда для оплати доріг в Німеччині (DEbag)

!!! Для використання OBU в Німеччині (DEbug) водій обов’язково має перевірити \
оновити поточну вагу (повну масу автопоїзда - GTW).
Повна маса автопоїзда - це максимально допустима сумарна вага тягача та причепу.

Приклад:

Тут повна маса змінюється від «менш ніж 7,5 т» до «між 7,5 і 12 т» через зміну
причепа. Після оновлення значення натисніть кнопку «праворуч», щоб зберегти зміни.
Натиснувши два рази кнопку «ліворуч», ви повернетеся до головного меню.

Якщо натиснути кнопку «ліворуч» без збереження зміни повної маси - на кілька
секунд відобразиться інформаційний екран: «Значення не змінено» і збережеться
старе значення.

Ви також можете скористатися цим меню для перевірки встановленої на даний
момент повної маси автопоїзда. Якщо не потрібно змінювати - вийдіть з меню,
натиснувши кнопку «ліворуч», не натискаючи “ОК”.
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5.3 Налаштування параметрів OBU по сервісам оплати доріг

Параметри ТЗ для оплати доріг в Німеччині (DEbag)

Для сервісу оплати доріг у Німеччині (DEbag) користувачеві необхідно змінити наступні 
параметри на OBU, як це було описано в розділі 5.2:
• "Поточна вага", тобто повна маса автопоїзда (GTW)
• та кількість «причіпних осей".

Параметри транспортного засобу для Німеччини (Debag):

Інформація:
Для значень, що не встановлюються користувачем, такі як клас викидів Євро, кількість

осей тягача або наявність сажового фільтра, введення даних здійснюється спочатку
Сервісним партнером і не може бути змінено через OBU. Дані сажового фільтра
відображаються «так» / «ні».

Відображається «Так», якщо вказаний сажовий фільтр має значення для розрахунку
оплати. Відображається "Ні", якщо зареєстрований сажовий фільтр не впливає на
розрахунок оплати.

Параметри ТЗ для оплати доріг в Бельгії (BEvia/Viapass)

Для BEvia користувач може (лише) бачити, які дані були внесені під час первинної
реєстрації транспортного засобу відповідно до техпаспорту транспортного засобу. Він
не може змінити жодних параметрів для BEvia на OBU.

Параметри ТЗ для оплати Liefkenshoek тунелю (BEliT)

Для BEliT немає специфічних параметрів ТЗ.
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Параметри ТЗ для оплати доріг в Португалії (PTvve)

Для PTvve користувач повинен оновити кількість осей причепа до фактичного значення
поточної поїздки, як описано в розділі 5.2

Параметри ТЗ для оплати доріг в Іспанії (ESvia)

Для ESvia користувач повинен оновити кількість осей причепа до фактичного значення
поточної поїздки, як описано в розділі 5.2

Параметри ТЗ для оплати доріг у Франції (FRtis)

Для FRtis користувач повинен оновити кількість осей причепа до фактичного значення
поточної поїздки, як описано в розділі 5.2

Параметри ТЗ для оплати доріг у Австрії (ATasf)

Для ATasf користувач повинен оновити кількість осей причепа до фактичного значення
поточної поїздки, як описано в розділі 5.2

Параметри ТЗ для оплати доріг у Болгарії (BGria)

Для BGria користувач повинен оновити кількість осей причепа до фактичного значення
поточної поїздки, як описано в розділі 5.2
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Відображення поточної версії ПЗ та інформації про OBU

Введення МВЗ

Введення МВЗ – опційний параметр. При бажанні ви можете ввести тут номер свого
центру витрат. Використовуйте такі символи (до 8): Символи A-Z, цифри 0-9, спеціальні
символи (-) мінус, (,) кома, (.) крапка та пробіли. Ви можете обрати символи за допомогою
навігаційної кнопки «вгору», «донизу» та «праворуч». Збережіть запис, утримуючи кнопку 
«праворуч».

Показати номер сервісної підтримки клієнтів

Ця функція буде доступна в майбутньому.
Буде відображено номер, якщо ваш Сервісний Партнер має один центральний номер 
служби обслуговування клієнтів. У випадку, якщо немає жодного номера, або є кілька
різних номерів, залежно від кожної країни - на дисплеї відображається “NA”, і Сервісний
Партнер повідомляє клієнта про такий номер підтримки.

Налаштування миготіння світлодіоду

В меню ви можете знайти параметр налаштування миготіння LED-світлодіоу, який
з’являється зазвичай при червоній або жовтій індикації. Миготіння в "активному" режимі
встановлюється за замовчуванням, через меню ви можете переключити режим на
"неактивний". Натисніть кнопку «праворуч» для вибору («ОК»).
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Оператори дорожніх зборів та специфічні вимоги толінгових сервісів вимагають введення та оновлення певних даних в OBU.
Це призводить до різниці у відображенні даних на дисплеї пристрою. В залежності від спеціальних правил толінгових сервісів, водієм
мають вручну вводитися поточна кількість осей та повна маса автопоїзда. В рамках зобовязань про самодекларування водій несе
повну відповідальність за достовірність цієї інформації.

Перед поїздкою водій повинен перевірити відповідність OBU та транспортного засобу. Після приєднання або від'єднання причепа
водієві завжди необхідно оновити кількість причіпних осей на Т4Е OBU.

У наступній таблиці показано, про які дані та сервіси оплати йдеться, а також які головні екрани OBU з'являться залежно від обраної служби :
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(Продовження)
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Загальна інформація
Під час виїзду на платну дорогу OBU має бути зафіксований у своєму тримачі. Безпосередньо на платній смузі руху в OBU не слід 
міняти налаштування.
Для оптимального зчитування OBU:
- Водієві необхідно забезпечити дистанцію 4 м до автомобіля перед ним;
- Притримуватися вимог табличок з позначеннями смуг;
- Проходити шлагбаум лише тоді, коли світлофор показує зелений сигнал.
Якщо OBU зчитано успішно, він видає звук, світлофор на смузі стане зеленим і шлагбаум відкривається.

5.5 Сервіси оплати – смуги руху для платного проїзду

(!) У випадку несправності пристрою при виїзді на платні дороги завчасно подбайте про альтернативні методи оплати.
Зверніть увагу, що водію завжди бажано мати при собі (а у Франції обов'язково) альтернативні засоби оплати (паливна або банківська
картка, готівка).
Інформацію про альтернативні способи оплати дорожнього збору можна отримати на офіційних сайтах операторів доріг, або
звернутися по допомогу до свого Сервісного Партнера.

Знаки, що використовуються для спрямування водія на правильну смугу руху в пунктах оплати:

Смуги для оплати - позначення

<- Якщо ви використовуєте OBU пристрій для автоматичної
<- cплати збору – тримайтеся смуг з наведеними знаками.

<- Якщо ви бажаєте швидше пройти платні «брамки» -
використовуйте смуги зі знаком «Tempo 30».
(!) Зважайте на дистанцію 4 м від передуючого авто
(!) Зважайте на зелений сигнал світлофору

<- Якщо вашOBU пристрій вийшов з ладу і не працює.
Оплату карткою або готівкою приймають на таких смугах
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОЛЛ СЕРВІС GERMANY-BAG

Технічні умови сервісу оплати Germany-BAG (DEbag) та інформація про звільнення від 
сплати за проїзд: www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-
maut_node.html

5.6 Специфіка сервісу оплати доріг в Німеччині 

Особливості змінних параметрів сервісу
Для послуги оплати за проїзд у Німеччині (DEbag) водій повинен оновити наступні
параметри OBU відповідно до фактичного стану:
• Кількість осей причепа
• Поточна повна маса автопоїзда. Повна маса автопоїзда - це максимально допустима
сумарна вага тягача та причепу.

Осі: відображається поточна, фактична загальна кількість осей для комбінації 
транспортного засобу (тягач + причіп), яка може змінюватися залежно від причепленого 
причепа, і тому вісь причепа повинен бути настроєний водієм окремо через OBU.

Вага: Нова, поточна повна маса автопоїзда повинна бути оновлена під час зчеплення 
причепа до тягача. 

Вибираючи діапазон ваги через меню OBU, напр.  7,5t та <12t - на екрані OBU буде 

показано нижнє значення 7,5t.

Приклади відображеної ваги на OBU для DEbag:

Якщо вага менше 7.5 т, на екрані буде 
показано “Mautfrei” (“Безкоштовно») 

 

DEbag, вага між 7.5 та 12 т 
→ ≥7,5t 

 

 

DEbag, вага між 12 та 18 т 
→ ≥12t 

 
 

DEbag, вага > 18 т 
→ >18t 
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5.7 Специфіка сервісу оплати доріг у Бельгії

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОЛЛ СЕРВІС BELGIUM-VIAPASS

Технічні умови сервісу оплати Belgium-Viapass (BEvia) за посиланням: 
www.viapass.be/en/downloads/

Інформація про звільнення від сплати збору
Деякі транспортні засоби звільнені від сплати за проїзд. Звільнення потрібно запитувати у 
відповідних регіональних служб. Будь ласка зверніться до: 
www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/

Особливості змінних параметрів сервісу
Для сервісного домену Бельгія (BEvia) водій не повинен змінювати параметри на OBU.

Примітка щодо класифікації відсутніх параметрів 
Якщо параметри транспортного засобу "максимально допустима повна маса 
транспортного засобу" та "клас викидів Євро" недоступні, або належним чином не 
зареєстровані - транспортний засіб, за замовчуванням, класифікується таким чином:
• повна маса транспортного засобу, як «повна маса автомобіля понад 32 т»
і
• категорія транспортного засобу „інший клас викидів євро”.
Наступні докази, наприклад щодо класу викидів автомобіля, не можна розглядати заднім 
числом для вже пройдених кілометрів.

• У наступних випадках користувач повинен негайно звернутися до Центру підтримки 
клієнтів Shell:
(a) якщо OBU T4E сигналізує про наявність несправності;
(b) Якщо відсутні будь-які сигнали від OBU T4E (пристрій не активний).

5.8 Специфіка сервісу оплати доріг у Болгарії

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОЛЛ СЕРВІС BULGARIA-BGRIA

У Болгарії за користування автомобільними дорогами та деякими дорогами 1-го класу
стягується плата за проїзд транспортних засобів, а також за переправу через деякі мости та 
поромні переправи. Стягується плата з автотранспортних засобів, що перевозять вантажі
або пасажирів загальною технічно допустимою максимальною масою, що перевищує 3,5 т 
через супутникову систему оплати (GNSS).
Технічні умови сервісу оплати Bulgaria (BGria) за посиланням:
https://www.bgtoll.bg/en/toll-en

Особливості змінних параметрів сервісу

Для сервісного домену Bulgaria (BGria) водій повинен змінювати через OBU:

• Кількість осей причепа
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5.9 Специфіка сервісу оплати доріг у Франції

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОЛЛ СЕРВІС FRANCE-FRTIS
До сервісів оплати доріг Франції входять усі учасники системи TIS-PL та деякі

автостоянки (платні паркінги).
Технічні умови для сервісу оплати TIS PL „Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds“ (FRtis)

можна знайти за посиланням: www.autoroutes.fr/index.htm?lang=en

Особливості змінних параметрів сервісу

Для сервісного домену France (FRtis) водій повинен змінювати через OBU:

• Кількість осей причепа

Різновиди платних смуг

Виїжджайте на смугу руху або, якщо такої немає, тримайтеся смуги руху під час
виїзду з автостради або заїзду на неї.

Якщо смуга руху має обмеження висоти, то смуга руху призначена виключно для
легкових транспортних засобів висотою менше 2 метрів (категорія 1, легковий
транспортний засіб). Якщо на смузі немає штанги, її може використовувати будь-який
транспортний засіб.

Також мають місце кабінки оплати з маркуванням «Tempo 30 смуги», які дозволяють
швидкий проїзд. Цією смугою руху можна проїхати зі швидкістю до 30 км / год, і OBU
автоматично розпізнається, коли ви проїзджаєте по ній, якщо OBU правильно розміщений
у транспортному засобі.

Правильне використання платної смуги руху
Рухайтеся у пішохідному темпі, щоб забезпечити успішне розпізнавання OBU (звуковий

сигнал). Тримайте відстань мінімум у 4 метри від транспортного засобу, що передує вам.
Очікуйте зеленого світлофора, що сигналізує про вдалий проїзд. Якщо шлагбаум вже
відкритий, коли ви наближаєтесь до нього, не рушайте до зеленого сигналу світлофора.
Слідкуйте за персоналом автомобільної дороги, який може перетинати платну смугу.

Правильне використання смуги наскрізного проїзду
Станція наскрізного проїзду - станція без бар'єрів, на якій водієві не потрібно зупинятися.

Дотримуйтесь інструкцій, наданих дорожнім оператором, для правильного використання
смуги наскрізного проїзду.

Пристрій T4E OBU має бути ввімкнено протягом усієї відстані, пройденої в межах зони
платного проїзду FRtis, а не тільки під час проходження станцій збору оплати, і повинен
знаходитися у тримачі, наданому виробником OBU. У той час як T4E OBU знаходиться в
мережі платної зони FRtis, не дозволяється оновлювати або змінювати параметри OBU,
якщо такі оновлення спотворять відповідність між вхідними та вихідними даними в мережу
та з неї, та зашкодять правильному розрахунку тарифікації та знижок. Це стосується,
зокрема, таких характеристик: атрибути ідентифікації транспортного засобу (клас, вага,
номерний знак).
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5.10 Специфіка сервісу оплати доріг в Австрії

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОЛЛ СЕРВІС AUSTRIA-ATASF
Технічні умови для сервісу оплати Austria Asfinag (ATasf) можна знайти за посиланням:

www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/

Особливості змінних параметрів сервісу

Для сервісного домену Austria (ATasf) водій повинен змінювати через OBU:

• Кількість осей причепа

Перевірка
Водій має дбати про правильну установку OBU і стежити за сигналізацією OBU. У разі

виникнення порушень (ознака несправності при проїзді станції оплати) водій повинен
звернутися до Сервісного Партнера.

Зумер
Кожна успішна транзакція відображається одним зумером OBU під час проходження

станції оплати. Якщо сигналізація не видає жодного зумер, водій зобов’язаний прямувати
до наступного пункту продажу Go Maut.

Декларація транспортного засобу
В Австрії водій зобов’язаний мати декларацію про транспортний засіб, надану Shell,

аналогічну наведеному нижче прикладу та пред'явити її у разі перевірки для ідентифікації, а
також будь-які докази, що дозволяють перевірити відповідність класу викидів Євро
тарифній групі .

Декларація транспортного засобу повинна бути перевірена користувачем перед
використанням OBU.

Перед використанням доріг сервісу оплати ATasf водій повинен упевнитися, що
номерний знак, встановлений на автомобілі, країна реєстрації та номер пристрою ТЗ
(OBU-ID), зазначені в OBU, відповідають даним, зазначеним у Декларації ТЗ. Якщо дані
Декларації транспортного засобу не коректні, або якщо користувач сервісу оплати ATasf
не має права отримувати послуг з оплати доріг через OBU, пристрій не можна
використовувати, аби уникнути здійснення правопорушення - проїзд без належної оплати.
При кожній зміні характеристик транспортного засобу (наприклад, номерний знак, Євро
клас) Shell повинен надати нову Декларацію транспортного засобу.

Водій повинен перевірити функціональність OBU перед, під час та після кожної поїздки. У
випадку, якщо через OBU не можливо провести оплату за проїзд у зоні дії сервісу ATasf,
слід використовувати "місцевий" австрійський GO-box, який можна отримати в будь-якій
точці продажу GO. Зокрема, водій повинен переконатися, що при переході на "місцевий",
австрійський GO-Box, він також виконав свої зобов'язання щодо здійснення платежів по
фактично пройденій відстані. Перехід на GO-Box необхідно робити зокрема в таких
випадках:
• у випадку технічних несправностей OBU
• у випадку заблокованого OBU
• якщо дані Декларації ТЗ не відповідають номерному знаку автомобіля, країні реєстрації та
OBU-ID, зазначеному в пристрої OBU.
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Декларація транспортного засобу для ATasf (ПРИКЛАД)
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5.11 Специфіка сервісу оплати доріг в Іспанії та Португалії

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОЛЛ СЕРВІС SPAIN & PORTUGAL
Технічні умови для сервісу оплати Spain (ESvia) можна знайти за посиланням:

www.viat.es

Особливості змінних параметрів сервісу

Для сервісних доменів Portugal (PTvve) та Spain (ESvia) водій повинен змінювати через 

OBU:

• Кількість осей причепа

Правильне використання платних смуг (Іспанія)
Рухайтеся у темпі пішохода, щоб забезпечити успішне розпізнавання OBU (звуковий
сигнал). Тримайте мінімум відстань у 4 метри від транспортного засобу, що передує
вашому. Очікуйте зелений сигнал світлофора, який сигналізує про вдалий проїзд. Якщо
бар'єр вже відкритий, коли ви наближаєтесь до нього, не проїжджайте, поки не з’явиться
зелене світло. Зважайте на працівників автомобільної дороги, які можуть перетинати
платну смугу.

Правильне використання платних смуг (Португалія)
На смугах Via Verde немає бар'єрів, і транспортним засобам дозволяється їхати з
максимальною швидкістю до 60 км на годину. Тримайте мінімальну відстань у 4 метри від
транспортного засобу, що передує вашому. Шукайте зелене світло, яке сигналізує про
вдалий проїзд. Зважайте на працівників автомобільної дороги, які можуть перетинати
платну смугу.

Правильне використання автомагістралей з наскрізним проїздом
Ці автомагістралі обладнані платними порталами. Коли ви наближаєтесь до платних воріт,
то не потрібно зменшувати швидкість руху, але дотримуйтесь обмежень максимальної
швидкості руху на автомагістралі.

Технічні умови для сервісу оплати Portugal (PTvve) можна знайти за посиланням:
www.viaverde.pt
Платні смуги: в Португалії потрібно використовувати смугу "ViaVerde", на якій
розпізнається транспортний засіб, і розрахунок оплати автоматично передається
Сервісному Партнеру.
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6. Подорож з T4E OBU

6.1 Запуск T4E OBU

• Увімкніть запалювання вашого автомобіля. OBU 

T4E почне завантажуватися автоматично.

• Інформація про завантаження відобразиться на 

дисплеї. Індикатор стану показує стан OBU.

• Початкова конфігурація та активація OBU T4E 

здійснюється автоматично. Дані про ТЗ для цього 

Т4E OBU завантажаться відповідно до даних 

реєстрації, наданих Вашим Сервісним Партнером.

• Зауважте, що OBU T4E вказує відповідний сервіс 

EETS залежно від вашого місця розташування.

Welcome…
please wait.

Waiting for
personalization
UNKNOWN
AA1234TT t12.0

Not ready

DEbag t ≥7.5 3
AA1234TT EU5

Службу EETS виявлено, і на дисплеї відображається 
початковий екран із відповідною службою EETS.

Перш ніж вирушати в дорогу:
Перевірте наступні дані транспортного засобу: номерний знак ТЗ, кількість осей.
Перевірте активні налаштування сервісів EETS відповідних країн транзиту.
Змініть налаштування, якщо необхідно (див. Розділ 5.2 Налаштування параметрів OBU):
• Кількість осей
• Поточна повна маса автопоїзда

DEbag t ≥7.5 3
AA1234TT EU5

OBU T4E готовий до роботи.
Можна вирушати!

Searching for GPS У деяких випадках службу EETS неможливо виявити, якщо 
сигнал GPS занадто слабкий. У цьому випадку, будь ласка, 
трохи переїдьте, щоб отримати кращий сигнал GPS.

Not ready
Searching for GPS 

Якщо під час поїздки відсутній сигнал GPS, або перерва 
прийому довше 30 хв. - світлодіод стане червоним.

Щоб отримати будь-яку іншу інформацію, відображену на дисплеї, перегляньте розділ «7.
Усунення недоліків» Якщо ви хочете змінити деякі налаштування в OBU T4E, наприклад,
мова, - перейдіть до розділу «5.1 Структура меню OBU».

Підказка: Якщо ви припините рух на 30 хвилин і довше, OBU T4E перейде в режим сну.
Він знову запуститься автоматично, коли транспортний засіб почине рух (див. нижче).
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6.2 Робочі режими T4E OBU

Стандартний режим:

OBU T4E знаходиться в стандартному режимі під час руху. Всі дані доступні, і OBU T4E 
готовий до роботи. Якщо OBU T4E виявить рух транспортного засобу, він починає 
виміряти пройдені кілометри. Поточний стан відображається на дисплеї, і водій буде 
повідомлений про зміни стану та зміни поточного місця розташування.

Режим сну:

Мобільне встановлення: Якщо OBU T4E не виявляє руху автомобіля протягом 30 хвилин,
він перемикається в режим сну. Якщо транспортний засіб почне рухатись, OBU TU
перейде в стандартний режим за кілька секунд.

Фіксоване встановлення: OBU T4Е переходить у режим сну через 30 хв. після вимкнення
запалювання. Якщо запалювання увімкнути, OBU T4E перейде в стандартний режим за
кілька секунд.

Режим економії енергії:

Мобільне встановлення: OBU T4E переходить у режим економії електроенергії після 
відключення кабелю живлення від розетки прикурювача. Дисплей стає тьмяним. OBU T4E 
все ще готовий до роботи. Будь ласка, врахуйте стан зарядження акумулятора під час 
руху!

Фіксоване встановлення: OBU T4E перемикається в режим економії енергії після 
вимкнення запалювання. Дисплей буде тьмяним.

Режим транспортування / вимкнено:

OBU відвантажується замовнику в транспортному режимі. Він повинен бути підключений
до електричного живлення, щоб активуватися.
Крім того, якщо OBU не підключено до джерела живлення і зарадження акумулятора стає
нижче визначеного рівня - OBU тухне і вимикається. Також у цьому випадку OBU
прокинеться лише при підключенні до електричного живлення.

6.3 Інформація дисплею OBU

Залежно від місцезнаходження транспортного засобу, T4E OBU показує відповідну
інформацію під час поїздки. За локацією також провадиться і реєстрація відповідної
служби EETS разом з відповідними параметрами, що впливають на сплату дорожнього
збору.

OBU відображає таку інформацію в зоні зареєстрованого сервісу оплати EETS

DEbag   t ≥12 2
ABCDEF12 EU5

Tollfree
DEbag

BEvia   t 15.8 -
ABCDEF12 EU5

Початковий екран.
Ви можете їхати після перевірки або введення відповідних
параметрів транспортного засобу.

Ви їдете в зареєстрованому сервісі (тут Німеччина). Але звільнені
від сплати збору (напр. поточна повна маса автопоїзда нижче
відповідного параметра, що вимагає оплату сервісу EETS).

Ви їдете в зареєстрованому сервісі (тут Бельгія). Але параметр
«кількість осей» не впливає на тариф дорожнього збору. Можете
продовжувати поїздку.
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Зумер гуде один раз.
У деяких платних послугах національний оператор доріг
вимагає подачі звукового сигналу після проходження платних
воріт та здійснення транзакції.
Ви можете продовжувати поїздку.

Повідомлення зявляється, якщо пропав GPS-сигнал. Якщо сигнал
GPS не надходить більше 30 хв. - світлодіод стане червоним.

ATasf   t - 4
ABCDEF12 EU5

Searching for GPS.

OBU відображає таку інформацію поза зоною зареєстрованого сервісу оплати EETS

No Service 
provided. 
Use local toll 
provider.

Service not booked 
or activated.

Ви рухаєтесь в зоні обслуговування, для якої послуга Toll4Europe
EETS недоступна, або OBU не визначає зону, як платний домен і, не
здійснює жодної оплати за проїзд. Перевірте, чи потрібно
використовувати інше обладнання для оплати послуги дорожнього
збору від іншого постачальника.

Ви рухаєтесь в зоні обслуговування, яку пристрій OBU T4E
розпізнає, але вона не зареєстрована в сервісі Toll4Europe EETS (*):
Ви в зоні платного домену, для якого послуга платного проїзду T4E
не реєструється, або процес реєстрації не завершений (послуга не
активована). Перевірте, чи слід зареєструвати послугу через свого
сервісного партнера.
(*) З технічних причин цей дисплей наразі також відображається,
коли OBU Т4Е знаходиться в Італії. Італійський сервіс оплати
розпізнається пристроєм, але стане доступним для використання
незабаром.

Ви можете ознайомитись з додатковою інформацією про попереджувальні повідомлення,
або про вирішення певних проблем OBU T4E у розділі «7. Усунення недоліків».

6.4 Приклади проїзду різних сервісів EETS

Під час подорожі по Європі T4E OBU показує, чи сервіс EETS зареєстровано в місцевому
платному домені, та визначає, в залежності від змінних параметрів (осі, вага) суму зборів,
що підлягають сплаті.

Кількість осей та поточна повна маса автопоїзда повинні бути задекларовані
водієм залежно від параметрів власне автопоїзду, та вимог домену EETS.

Далі будуть наведені два приклади проїзду по дорогах через європейські системи оплати
дорожнього збору. Ви можете простежити за змінами на дисплеї OBU Т4E під час поїздки.

31



T4E OBU Інструкція

Версія 2.2, GM4.3 від 25.05.2020

Приклад 1: Сервіси EETS реєструються для Бельгії (Viapass) та для Німеччини (BAG).
Параметри ТЗ: повна маса автопоїзду від 3,5 т до 7,5 т без причепа.
Транспортний засіб зобов’язаний сплачувати збір в Бельгії.
ТЗ не зобов’язаний сплачувати за проїзд по Німеччині, оскільки повна маса <7,5 т.

Маршрут Інформація на дисплеї Пояснення

Транзит Бельгією

Перетин кордону та 
Транзит Німеччиною

На головному екрані відображається
активна служба EETS та пов'язані з нею 
параметри.

Після заїзду до Німеччини на дисплеї
відображається служба EETS DEbag.
Транспортний засіб не зобов’язаний
платити збір. Поточна повна маса
автопоїзда менше 7,5 т, що нижче межі
вимог платного проїзду.

Приклад 2: Сервіси EETS реєструються для Бельгії (Viapass) не зареєстровані для Німеччини та Чехії.
Параметри ТЗ: повна маса 7,5 т без причепа.
Транспортний засіб зобов’язаний сплачувати збір в Бельгії.
Сервіс не активований для Німеччини, але ТЗ має сплатити збір
Чеська Республіка не приєднана до EETS

Маршрут Інформація на дисплеї Пояснення

Транзит Бельгією

Перетин кордону та 
Транзит Німеччиною

Перетин кордону та 
транзит Чеською 
Республікою

На головному екрані відображається
активна служба EETS та пов'язані з нею 
параметри.

Після заїзду до Німеччини світлодіод
стає жовтим, оскільки EETS служба
DEbag не зареєстрована. У Німеччині ви
зобов'язані сплачувати збір. Тому можна
зв’язатися зі службою підтримки
клієнтів, щоб зареєструвати службу EETS
на OBU T4E, або скористатися
обладнанням національного оператора.

Ви їдете в зоні сервісу, який не
піддається реєстрації / не відомий для
OBU T4E, тому не стягується оплата за
дорожній збір. Перевірте, чи потрібно
використовувати інше обладнання для
оплати зборів від іншого постачальника
послуг в цьому платному домені.
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7. Усунення недоліків
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Технічні дані

Робоча температура: - 40 °C до +85 °C
(також стосується умов зберігання)

Електроживлення: Робочий діапазон напруги 8–32 V DC (постійний струм)
Запобіжники (зовн.):            1 A (в штекері кабелю живлення від «прикурювача»)

2 A (перед з'єднанням з електромережою автомобіля), 
не у комплекті поставки

Буферна батарея: «Кнопкового» типу, Номінальна напруга= 3.0 V
Основний акумулятор: Li-Ion з ном. напр. 3.6 V, номінальна ємність 1600 mAh. 
Час заряджання: 4 години при 3.0 V до 4.05 V
Споживання енергії: Режим “сплячий”: 25 mW typ.

Режим “робочий”: 450 mW typ.
Підтримувані технології: GNSS: GPS, GLONASS, Galileo

12-канальний високочутливий GPS-приймач з вбудованою антеною
GSM: Чотирьох-діапазонний GSM-модуль з GPRS передачею(мульти-слот класу 10) 
DSRC: DSRC інтерфейс відповідає CEN/TC 278
Розміри: 145 × 93 × 36 mm
Вага: 400 g
Клас захтсту: IP42 по IEC 60529

Декларація відповідності

0408

10R – 04 0012

OBU T4E відповідає Європейським нормам 2014/53 / EU (RED) 
та 2011/65 / EU (RoHS).

OBU відповідає Правилам ЄЕК № 10.5 - Електромагнітна 
сумісність.
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