
Podręcznik użytkownika 

Prosimy zachować niniejszy dokument. 

www.axxes.eu 

C
o
p
yr

ig
h

t 
A

x
x
ès

 -
V

8
 -
 l
is

to
p

ad
  2

0
1

5
 

http://www.axxes.eu
http://www.axxes.eu
http://www.axxes.eu
http://www.axxes.eu
http://www.axxes.eu
http://www.axxes.eu
http://www.axxes.eu


ROZDZIAŁ 1 

WPROWADZENIE 

Rozdział 1: Instalacja modułu 

Rozdział 2: Obsługa urządzenia 

Rozdział 3: Aktywacja modułu 

Rozdział 4: Zmiana liczby osi pojazdu 

Rozdział 5:  Jazda 

Rozdział 6: Znaczenie sygnalizacji diod LED 

A. Moduł 

B. Uchwyt 

C. Przewód zasilający 

D. Opakowanie aluminiowe (zachować na 

potrzeby zwrotu urządzenia) 

 

UWAGA: zamówienia na wszelki dodatkowy sprzęt 

należy składać w miejscowym biurze sprzedaży. 

Rozdział 7:  Postępowanie w razie 

                    problemów 
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i 
Dziękujemy za wybranie urządzenia Viaxxès. 

SAT. Doceniamy okazane nam zaufanie. 

W zależności od wybranych opcji moduł 

umożliwia: 

• uiszczanie opłat za autostrady 

• korzystanie ze świadczonych przez nas 

usług geolokalizacyjnych. 

UWAGA 

Przypominamy, że pełne korzystanie z 

dostępnych usług możliwe jest po aktywacji 

modułu. 

Firma Axxès nie ponosi odpowiedzialności za 

problemy wynikające z nieprawidłowej 

instalacji modułu ani za uszkodzenia 

spowodowane jego niewłaściwym 

użytkowaniem. 

Za wszelkie częściowe lub całkowite zmiany w 

wyglądzie modułu w momencie jego zwrotu 

nakładane będą kary. 

 

A                    B 

C 

D 

SPIS TREŚCI 
WPROWADZENIE 



ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 1 INSTALACJA MODUŁU INSTALACJA MODUŁU 

 KROK 1 – USTAWIANIE POZYCJI MODUŁU NA 
SZYBIE PRZEDNIEJ 

KROK 2 – MOCOWANIE MODUŁU DO SZYBY 
PRZEDNIEJ 

 Nalepka jednorazowego użytku. 

Podczas wybierania pozycji modułu należy zachować ostrożność, ponieważ po jego 

przymocowaniu zmiana położenia nie będzie już możliwa. 

Widok z zewnątrz pojazdu 

1. Ustalić, gdzie znajduje się górna 
część modułu (zob. rys. powyżej) i 
sprawdzić, czy uchwyt mocujący jest 
prawidłowo przymocowany do tylnej 
części modułu. 

. 

1. Moduł powinien znajdować się pośrodku szyby przedniej, na wysokości 

kierownicy, tuż nad wycieraczkami. Ekran powinien być skierowany w stronę kierowcy. 

2. Szybę należy przetrzeć szmatką, aby mieć pewność, że jednorazowa nalepka 

mocująca na uchwycie urządzenia (część  B) dobrze przyklei się do powierzchni szyby. 

24 25 

 

Góra 

 

Nalepka 

jednora-

zowego 

użytku 

2.  Usunąć folię ochronną z nalepki do 

mocowania i przykleić moduł do szyby 

przedniej w miejscu wskazanym 

powyżej (można to zrobić tylko raz – 

nalepka jest jednorazowa) 



  

ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 1  INSTALACJA MODUŁU INSTALACJA MODUŁU 

 KROK 3 – PODŁĄCZANIE DO GNIAZDA ZAPALNICZKI KROK 3 – PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA 
POJAZDU (METODA ZALECANA) 

1. Użyć załączonego przewodu (cześć C). Przewód powinien być wystarczająco długi, aby 
sięgać do źródła zasilania. Następnie usunąć wtyczkę zapalniczki i niepotrzebną część 
przewodu. 

2. W oparciu o schemat przedstawiony poniżej, zlokalizować punkty do podłączenia. Czarny 
przewód sygnałowy zapłonu należy podłączyć do zapłonu pojazdu. 

CZERWONY 
+12 V / +24 V zasilanie 

CZARNY 
+12 V / +24 V zapłon 

BIAŁY masa 

Przewód zasilający podłączyć do gniazda zapalniczki, sprawdzając, czy: 

- wtyczka została prawidłowo podłączona do gniazda 

- przewód nie przeszkadza kierowcy. 

3.   Przed podłączeniem przewodów do pojazdu należy zainstalować szeregowo 5-amperowy 
bezpiecznik (niezałączony w zestawie), zabezpieczając przewody zasilające (czerwony i 
czarny przewód). Jeżeli źródło zasilania pojazdu jest już zabezpieczone, krok ten można 
pominąć. 

4. Następnie podłączyć każdy z przewodów do ustalonych wcześniej punktów (źródła 
zasilania pojazdu, zapłonu oraz masy). 

Uwaga: zalecane jest podłączenie modułu do źródła zasilania pojazdu (zob. 

informacje na następnej stronie). 
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Czynność ta powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka 
samochodowego.  
Firma Axxès nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ani problemy 
spowodowane nieprawidłową instalacją. 



ROZDZIAŁ 1 INSTALACJA MODUŁU OBSŁUGA URZĄDZENIA 

KROK 4 – PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA DO ŹRÓDŁA 

ZASILANIA  

1. Wyjąć moduł z zamocowanego na szybie przedniej uchwytu, naciskając znajdującą się na 
uchwycie plastikową wypustkę. 

2. Do modułu podłączyć przewód zasilający. Przewód należy wsuwać do momentu, aż 
rozlegnie się kliknięcie. Aby urządzenie działało poprawnie, przewód musi zostać w pełni 
połączony. 

Poruszanie się po menu modułu:             Nacisnąć dwa 

razy   , aby 

wejść do 

menu 

 

Do poruszania się 

w obrębie menu 

służą strzałki 

Nacisnąć    , 

aby wyjść z menu 

3. Sprawdzić, czy moduł jest prawidłowo podłączony. Na ekranie powinny zostać 
wyświetlone informacje. Jeżeli ekran pozostanie pusty, powtórzyć czynności opisane w 
punkcie 2. 
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STOP                      Dla własnego bezpieczeństwa moduł należy obsługiwać wyłącznie 
podczas postoju pojazdu. Przy prędkości powyżej 10 km/h przyciski 
nie będą działać. 

 

„Klik” 

ROZDZIAŁ 2 



AKTYWACJA MODUŁU AKTYWACJA MODUŁU 

KROK 1 – USTAWIANIE JĘZYKA KROK 2 – SPRAWDZANIE NUMERU REJESTRACYJNEGO 

2. Sprawdzić, czy numer rejestracyjny (Reg. No.) wyświetlony na 

ekranie jest taki sam, jak numer rejestracyjny pojazdu. Jeżeli nie, 

skontaktować się ze swoim doradcą ds. sprzedaży. 

Niezależnie od sytuacji, nacisnąć   , aby przejść do następnego 
kroku. 

1. Wybrać język, używając strzałek     oraz    , 

a następnie zatwierdzić wybór, naciskając  . 
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                   Aby urządzenie działało prawidłowo, należy wykonać następujące trzy czynności: 

1. wybrać język 

2. sprawdzić numer rejestracyjny 

3. ustawić liczbę osi 

ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 3 



AKTYWACJA MODUŁU ROZDZIAŁ 3 AKTYWACJA MODUŁU 

KROK 3 – USTAWIANIE LICZBY OSI KROK 4 – AKTYWACJA ZAKOŃCZONA 

Następnie należy ustawić całkowitą liczbę osi ciągnika i naczepy. Świecąca się zielona dioda LED oznacza, że moduł został aktywowany. 

Proces aktywacji został zakończony. 

Zatwierdzić wybór i 
przejść do następnego 
kroku, naciskając . 

OZNACZENIA 

0=0 Ciągnik (skonfigurowany wcześniej 
zgodnie z deklaracją użytkownika) 

0=0 - 0=0 Ciągnik z naczepą 
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 i Jeżeli informacje te są niepoprawne, skontaktować się z doradcą ds. sprzedaży.
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. 

 

Axxès 
AAA123AA                                Number of axles selected 

CO2    : 0 

EURO : 2 

ROZDZIAŁ 4 ZMIANA LICZBY OSI POJAZDU 

Liczbę osi należy ustawiać po każdej zmianie konfiguracji ciągnik-naczepa, aby wskazać 
całkowitą liczbę osi znajdujących się w użyciu. 

Ustawiona liczba osi wyświetlana jest w prawej części ekranu głównego. 

Axxès 

Podana liczba osi Axxès 

Ekran pokazujący 

menu zmiany liczby osi 4 

1. Dwa razy nacisnąć     , aby wejść do menu głównego. 

2. Przejść do menu zmiany liczby osi i nacisnąć    , aby wejść do tego menu. 

3. Wybrać właściwą wartość, a następnie nacisnąć    , aby zatwierdzić wybór. 

4. Nacisnąć     , aby wyjść z menu i wrócić do ekranu głównego. 

 

 

 

 

 
Opłata za przejazd autostradą danej sieci naliczana jest według klasy pojazdu 

ustalanej na podstawie liczby osi wykrywanej podczas przejazdu pojazdu 

odcinkiem płatnym. 
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i     Zerowa wartość CO2 oznacza, że parametr ten nie został podany. 

i 

 
Dostępne liczby osi określone są w oparciu o oświadczenie użytkownika 
złożone podczas rejestracji pojazdu. 
Jeżeli liczba osi uległa zmianie, należy zapoznać się z informacjami w 
części pt. „Ustawianie liczby osi”. 

ROZDZIAŁ 4   ZMIANA LICZBY OSI POJAZDU 



  JAZDA JAZDA 

UISZCZANIE OPŁAT ZA AUTOSTRADY AKTYWNE SIECI 

 UWAGA - nie obsługiwać urządzenia podczas przejazdu pasem z automatycznym poborem opłat. 

- zwolnić i jechać z zachowaniem minimalnego odstępu między pojazdami wynoszącego 4 m. 
- podążać za znakami 

Aby mieć pewność, że pojazd zostanie zarejestrowany, zbliżając się do punktu poboru opłat, należy : 

Axxès - zaczekać na zielone światło (z wyjątkiem pasów oznaczonych       ). 
IS-PL 

W zależności od danej sieci, korzystać z następujących pasów: 

Aby wyświetlić sieci, w których urządzenie jest aktywne, użyć opcji „Networks 

OK” („Sieci OK”) w menu. 

Aby wyjść z menu, nacisnąć     . 
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i  Jeżeli informacje te są niepoprawne, skontaktować się z doradcą ds. sprzedaży. 
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ROZDIAŁ 5 ROZDZIAŁ 5 



ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 6   ZNACZENIE SYGNALIZACJI DIOD LED   ZNACZENIE SYGNALIZACJI DIOD LED 

  DIODY INFORMACYJNE DLA UŻYTKOWNIKA DIODY ALARMOWE 

KOMUNIKATY OPERACYJNE 

aktywna 

Axxès 
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Moduł Znaczenie 

sygnalizacji LED 

Geolokalizacja 

aktywna 

 

Axxès 

Użytkownik otrzymał nową wiadomość. Aby możliwe było 

wyświetlenie wiadomości, pojazd nie może znajdować się w 

ruchu. Potwierdzić odczytanie wiadomości, naciskając    . 

W systemie przechowywana jest tylko ostatnia wiadomość. W 

razie konieczności użyć opcji „last message” (ostatnia 

wiadomość) z menu, aby ponownie odczytać wiadomość. 

 

 

OK 

Moduł Znaczenie 

sygnalizacji LED 

Geolokalizacja 

 

Moduł działa prawidłowo i można rozpocząć jazdę. 

 

OK 

 
Axxès 

Moduł Znaczenie 

sygnalizacji  LED 

  Geolokalizacja  

aktywna 

 

X1 

 
Jeżeli silnik został dopiero co włączony, przed 

rozpoczęciem jazdy zaczekać, aż system dokona 

synchronizacji. 

Jeżeli stan baterii jest niski, podłączyć przewód 

zasilający. 

 

X1 

Warunki zewnętrzne uniemożliwiają normalne 

działanie. Jeżeli problem nie przestaje się pojawiać 

na obszarach objętych zasięgiem sieci GPS i GSM, 

skontaktować się ze swoim doradcą ds. sprzedaży. 

 

NIE 

Axxès
 

 
W urządzeniu wystąpił błąd wewnętrzny. 

Skontaktować się ze swoim doradcą ds. sprzedaży 

celem zgłoszenia usterki i rozwiązania problemu. 

 

NIE 

Axxès 

X4 

WIADOMOŚCI 
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ROZDZIAŁ 7    POSTĘPOWANIE W RAZIE PROBLEMÓW 

   NA ODCINKU PŁATNYM 
Znajdująca się z tyłu urządzenia etykieta z kodem kreskowym umożliwia ręczne rejestrowanie 

przejazdu na odcinku płatnym. Jeżeli nie rozwiązuje to problemu, a problem pojawia się podczas: 

wyjazdu z odcinka płatnego, kierować się w stronę: wjazdu na odcinek płatny: 

Sortie 

Exit 

Salida 

Uscita 

Ausfahrt 

Pobrać bilet. 

Użyć interkomu i zaczekać na  pomoc. 

1 

2 

Sortie 

Exit 

Salida 

Uscita 

Ausfahrt 

W razie częstego pojawiania się 

problemów, skontaktować się ze swoim 

biurem sprzedaży, które w razie 

konieczności wymieni urządzenie. 

Następnie odesłać wadliwe urządzenie w 

opakowaniu ochronnym (część D) 

przesyłką poleconą na adres: 

3 

= 

Sortie 

Exit 

Salida 

Liefkenshoek  Uscita 

Ausfahrt 

AXXÈS - ATELIER CGAS 
GARE DE PÉAGE AUTOROUTIERE ASF 

RN 113 
13310 SAINT MARTIN DE CRAU 

FRANCE 

Sortie 

Exit 

Salida 

Uscita 

Ausfahrt = 

Sortie 

Exit 

Salida 

Uscita 

Ausfahrt 

Herrentunnel 
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TICKET 

TIQUET 

BIGLIETT

O 

TICKET 

TIQUET 
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