
 

 

 

 

 

Urządzenie pokładowe ZMPDbox 

 
 

Instrukcja obsługi 

 
 

 SZYBKI START: 
I. Zmień język menu urządzenia na polski: 

1. Wciśnij na około 3 sekundy strzałkę w  górę,  

2. Wyszukaj w menu strzałką do góry pozycję „sprache” lub „language”, 

3. Zatwierdź strzałką w prawo, 

4. Wyszukaj strzałką do góry język „polski”, 

5. Zatwierdź operację strzałką w prawo. 

II. Ustaw liczbę osi twojej naczepy/przyczepy: Menu => Parametry pojazdu => Przyczepa osiowa => „3” 

III. Ustaw masę zestawu: Menu => Parametry pojazdu => Masa aktualna => „≥18t” (wartość dla zestawu po-

wyżej 18 t.) 

 

WAŻNE! Wyświetlacz urządzenia będzie pokazywał dane pojazdu dopiero  po wjechaniu na obszar 

w którym została aktywowana usługa poboru opłat przez ZMPDbox. 

 ☏ +48 22 536 18 58    ✉pomoc@zmpdbox.pl 

mailto:pomoc@zmpdbox.pl
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Przeznaczenie produktu 

Urządzanie pokładowe (OBU) ZMPDbox jest przeznaczone do elektronicznego pobierania opłat drogowych oraz 

innych usług telematycznych i może być wykorzystywane tylko w tym celu, chyba że wyraźnie wskazano inny. 

Każdy inny sposób używania urządzenia jest uważany za niewłaściwy, zabroniony i będzie skutkował odmową 

jakichkolwiek roszczeń. 

Instrukcje bezpieczeństwa 

 

Informacje ogólne: 

Nie obsługiwać urządzenia przy użyciu ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów. Do 

czyszczenia używać tylko lekko zwilżonej ściereczki, w żadnym wypadku nie używać środków 

szorujących lub rozpuszczalników. Uszkodzony przewód zasilania należy natychmiast wymie-

nić – niebezpieczeństwo zwarcia! 

 

Użytkowanie w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem: 

Korzystanie z urządzenia pokładowego EETS w potencjalnie wybuchowej atmosferze jest nie-

dozwolone. 

 

Zniszczenie spowodowane przepięciem: 

Urządzenie ZMPDbox jest zaprojektowane do pracy w zakresie napięcia 8 V - 32 V prądu sta-

łego (DC) i musi być używane w tym zakresie. Jeśli instalacja w pojeździe może generować 

wyższe napięcia (np. rozruch z zewnętrznego źródła zasilania lub z dodatkowych silniejszych 

generatorów mocy w pojeździe), musisz odłączyć urządzenie od sieci na czas trwania napię-

cia wyższego niż zalecane. 

 

Zagrożenie ze strony akumulatora: 
Chroń akumulator przed obciążeniami mechanicznymi (uderzenia, upadki, drgania) oraz tem-
peraturami powyżej 85 °C - powoduje to ryzyko pożaru. Więcej zaleceń ochronnych i zasad 
postępowania określają nakazy zawarte w instrukcji obsługi. 

 

Ryzyko wybuchu:  
W przypadku pojazdów ADR (Umowa europejska dotyczącą międzynarodowego przewozu 
materiałów, towarów niebezpiecznych) dozwolona jest tylko instalacja stała. Musi to być wy-
konane przez upoważniony personel. Jeśli chcesz zainstalować urządzenie w pojeździe ADR, 
skontaktuj się z obsługą klienta. 

 

Ryzyko zasłonięcia pola widzenia kierowcy: 

Zawsze montuj urządzenie OBU w taki sposób, aby pole widzenia kierowcy nie było ograni-

czone! W razie wątpliwości skontaktuj się z działem obsługi klienta. 

 

Ryzyko wypadku: 

Obsługa OBU podczas jazdy jest niedozwolona! Przycisk nawigacji jest zablokowany, aby za-

pobiec wszelkim działaniom podczas ruchu pojazdu. 

  

Zanieczyszczenie środowiska: 

Nie usuwaj baterii z urządzenia OBU. Zwróć kompletne OBU do partnera serwisowego. Skon-

taktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać dodatkowe informacje. 

 

Aby uzyskać pomoc, zanotuj numer telefonu obsługi klienta: 

+48 22 536 18 58 

lub napisz maila na adres: 

pomoc@zmpdbox.pl 

mailto:pomoc@zmpdbox.pl
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1 Pobór opłat drogowych w obszarach EETS 
Dostawca usług Toll4Europe GmbH (T4E) oferuje usługę EETS użytkownikom pojazdów podlegających opłacie 

drogowej w Europie. EETS (European Electronic Toll Service) oznacza Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej. 

Celem usługi jest ułatwienie jazdy po Europie za pomocą tylko jednego urządzenia do pobierania opłat. Dzięki 

jednostce pokładowej EETS z obsługą Toll4Europe (OBU ZMPDbox) korzystanie z płatnych dróg w Europie jest 

uproszczone dla kierowców ciężarówek, oferując kompleksowy pobór opłat i usług od jednego dostawcy. 

 

EETS ogólnie 

W zależności od przepisów różnych europejskich obszarów poboru opłat, urządzenie ZMPDbox może być uży-

wane przez samochody ciężarowe o masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony (tj. w Belgii) lub 7,5 tony (tj. w 

Niemczech) do pobierania opłat za przejazd autostradami i/lub drogami krajowymi i regionalnymi oraz/lub tu-

nelami i mostami. ZMPDbox: 

• służy do naliczania właściwej opłaty za przejechane kilometry w obszarze poboru opłat. Obszar poboru 

opłat to cała sieć płatna kraju lub pewna część płatnej sieci drogowej w danym kraju (drogi, tunele, mosty), 

• może obejmować wiele obszarów poboru opłat w całej Europie, a tym samym gromadzić informacje doty-

czące opłat przy przekraczaniu granic, 

• jest zainstalowany w pojeździe w celu wykrycia czy uczęszczana droga jest płatna lub bezpłatna, 

• gromadzi informacje istotne dla pobierania opłat i przesyła je do centrum wymiany danych, gdzie dane są 

przetwarzane do celów rozliczeniowych, 

• zostanie połączony z pojazdem, który można subskrybować w ramach usługi EETS w jednej lub kilku dowol-

nie wybranych obszarach poboru opłat (np. W Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Austrii itp.). 

Jeśli pewien obszar poboru oplat nie jest jeszcze objęty usługą EETS, użytkownik może korzystać na nim z 

innego krajowego urządzenia poboru opłat. Jeśli jednak użytkownik zmieni krajowego dostawcę usług 

pobierania opłat na usługę EETS, musi wyłączyć krajową jednostkę OBU przed użyciem urządzenia 

pokładowego EETS dla wybranego obszaru poboru opłat. 

Usługa EETS z urządzeniem ZMPDbox 

Urządzenie ZMPDbox spełnia wymogi przepisów władz krajowych/regionalnych dotyczących poboru opłat 

drogowych. Ponadto urządzenie ZMPDbox umożliwia użytkownikowi przekraczanie granic bez konieczniopsci 

zatrzymywania, ponieważ jest ono interoperacyjne wśród różnych technologii używanych w różnych obszarach 

poboru opłat (GNSS i / lub DSRC). 

Usługa EETS Toll4Europe może być włączona dla jednego lub więcej krajów (jako „usługa poboru opłat” dla 

dedykowanych obszarów). Ilość obsługiwanych przez Toll4Europe obszarów poboru opłat stale rośnie. Jednak 

dla każdego obszaru należy używać tylko jednego urządzenia, aby uniknąć ryzyka podwójnej płatności. 

Obowiązkiem użytkownika drogi jest sprawdzenie, czy jego pojazd podlega opłatom drogowym oraz czy 

przepisy lub zwolnienia mają zastosowanie w poszczególbnych obszarach poboru opłat. Przepisy te są 

określone w krajowych przepisach dotyczących opłat drogowych. 

Podczas rejestracji użytkownika czy też firmy transportowej w serwisie T4E EETS, należy zaznaczyć zamówione 

przez klienta kraje/obszary poboru opłat które zostały wybrane w ramach Umowy. Rejestracja odbywa się za 

pośrednictwem dedykowanych partnerów handlowych i serwisowych Toll4Europe do których należy ZMPD. 

Użytkownik lub firma transportowa musi podać odpowiednie dane klienta i pojazdu podczas rejestracji.  
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Partner sprzedaży i serwisu (ZMPD) zajmuje się rejestracją i przypisuje urządzenie pokładowe ZMPDbox do 

poszczególnych pojazdów. 

Gdy wszystkie niezbędne dane zostaną uzupełnione w systemie, urządzenie ZMPDbox można spersonalizować 

do indywidualnego użytku. Proces personalizacji obejmuje aktualizację OBU ZMPDbox za pomocą wymaganego 

oprogramowania, parametrów użytkownika i pojazdu oraz stawek opłat. Personalizacja urządzenia T4E OBU 

odbywa się za pośrednictwem sieci komórkowej „over the air”, gdy urządzenie ZMPDbox jest zamontowane w 

pojeździe, podłączone do źródła zasilania i kierowca uruchamia silnik. 

W niektórych wybranych obszarach poboru opłat kierowca jest zobowiązany do sprawdzenia w pierwszej 

kolejności  wybranych (dodatkowych) danych zmiennych w urządzeniu pokładowym ZMPDbox (tj. liczby osi 

naczepy, maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej) przed jazdą po sieci drogowej objętej opłatami. 

W kolejnych rozdziałach opisano szczegółowo zasady użytkowania ZMPDbox. Ponadto w pudełku z urządze-

niem znajduje się Skrócona instrukcja obsługi, która opisuje obsługę urządzenia ZMPDbox oraz sposób wprowa-

dzania parametrów wejściowych specyficznych dla poszczególnych podmiotów poboru opłat. 

 



ZMPDbox - Instrukcja obsługi 

Wersja 1.1 14 Czerwiec 2019 7 

2 Urządzenie pokładowe (OBU On Board Unit) ZMPDbox. 

2.1 Zawartość opakowania 

Rozpakuj urządzenie ZMPDbox. Sprawdź, czy zawartość pakietu jest kompletna i nieuszkodzona. 

1 Pudełko 

2 Kartonowa wkładka 

3 Skrócona instrukcja obsługi 

4 Urządzenie ZMPDbox z kablem 

5 Ściereczka 

6 Uchwyt z podkładkami samoprzylepnymi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1: Zawartość opakowania ZMPDbox 
 
Urządzenie T4E OBU zawiera niezbędne baterie, a kabel zasilający jest przygotowany do elastycznej instalacji. 

Nakładki samoprzylepne są już zamocowane na uchwycie, aby zamontować ZMPDbox na przedniej szybie. 

 
Adapter jest niezbędny do podłączenia urządzenia OBU 
z gniazdem zasilania w zależności od jego typu. 
Swobodne podłączenie zasilania do: 

1 Gniazda standardowego DIN  

2 Złącza zapalniczki samochodowej 

 
 
 

 

 

 

 
Rysunek 2: Adapter dla swobodnego podłączenia zasilania 
 

Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, nie korzystaj z urządzenia ZMPDbox i natychmiast skon-

taktuj się z obsługą klienta. 
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2.2 ZMPDbox wygląd zewnętrzny 

 
Rysunek 3: ZMPDbox wygląd zewnętrzny 

2.3 Ekran startowy 

OBU jest przygotowane do szybkiego użycia. Po podłączeniu do zasilania, urządzenie ZMPDbox uruchamia się 

automatycznie. Urządzenie zostanie spersonalizowane przez partnera serwisowego zgodnie z danymi pojazdu, 

które zostały dostarczone przy podpisaniu Umowy. Ponadto dane dla wybranych przez Klienta usług EETS są 

przechowywane i personalizowane w urządzeniu ZMPDbox.  

 

 
Rysunek 4: Ekran startowy urządzenia ZMPDbox 

Nazwa skrótowa aktywowanej usługi opłat EETS jest wyświetlana, jeśli usługa jest dostępna i poprawnie akty-

wowana oraz jeśli znajdujesz się w odpowiedniej strefie EETS lub jeżeli jesteś w jej pobliżu. 

Gdziekolwiek wyświetlana jest liczba osi, jej wartość została obliczona na podstawie sumy (stałej) liczby osi cią-

gnika siodłowego (zarejestrowanej przez partnera handlowego) oraz liczby osi naczepy, ustawionych przez kie-

rowcę w menu urządzenia OBU. 

Uwaga: Odbiór sygnału GPS jest niezbędny do personalizacji. Należy zapewnić urządzeniu niezakłócony widok 

na niebo (satelity GPS). Szczegółowe informacje na temat instalacji ZMPDbox znajdują się w rozdziale 3 Instala-

cja ZMPDbox. Dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące wyświetlacza można znaleźć w rozdziale 6 Rozwią-

zywanie problemów. 
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2.4 Nawigacja w menu 

Po uruchomieniu ZMPDbox wyświetlany jest ekran startowy. Aby wyświetlić zapisane informacje, użyj przycisku 

nawigacyjnego do wybierania elementów menu i ich przewijania. 

 
Aby otworzyć menu główne naciśnij dowolny przycisk nawigacyjny na co najmniej 2 sekundy. 

 
Rysunek 5: Nawigacja w menu 

2.5 Wskaźnik statusu i jego sygnalizacja 

Wskaźnik statusu to pierścień LED wokół przycisku nawigacji. Dodatkowo brzęczyk sygnalizuje dźwiękiem stan 

urządzenia ZMPDbox. Wskaźnik statusu wspomaga kierowcę podczas jazdy i przekazuje kierowcy informacje o 

różnych interakcjach. 

 

Urządzenie ZMPDbox nie jest aktywne. 

Urządzenie ZMPDbox jest wyłączone lub znajduje się w trybie uśpienia lub w trybie transportu. 

 

Urządzenie ZMPDbox jest aktywne i gotowe do pracy. 

Możesz prowadzić. Zwróć uwagę na wskazane informacje na wyświetlaczu. 

 

Urządzenie ZMPDbox jest aktywne, ale nie jest gotowe do pracy. Sprawdź (za pomocą menu 

na wyświetlaczu OBU), które usługi opłat są aktywowane. Jeśli urządzenie ZMPDbox nie jest 

włączone dla usługi EETS, wskaźnik statusu jest czerwony. 

W przypadku usterki technicznej świeci się czerwony wskaźnik statusu i pojawia się komunikat 

o błędzie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdu z OBU i koniecznie skontaktować 

się z Biurem Obsługi Klienta. W każdym przypadku, gdy wskaźnik świeci się na czerwono - 

dioda pulsuje. Więcej informacji na temat sprawdzania urządzenia T4E OBU można znaleźć w 

rozdziale 6 Rozwiązywanie problemów. 

 

Głośnik - do sygnalizacji akustycznej: 

• sygnalizacja wykonanych działań lub ostrzeżeń, np. brak odbioru GPS 

• informacje zwrotne dotyczące interakcji użytkownika, np. zmiany w menu 

• sygnalizacja dodatkowych informacji podczas jazdy 
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3 Instalacja ZMPDbox 

 

Urządzenie ZMPDbox jest zaprojektowane do pracy w zakresie napięcia 8 V - 32 V prądu sta-

łego (DC) i musi być używane w tym zakresie. Jeśli instalacja w pojeździe może generować 

wyższe napięcia (np. rozruch z zewnętrznego źródła zasilania lub z dodatkowych silniejszych 

generatorów mocy w pojeździe), musisz odłączyć urządzenie od sieci na czas trwania napię-

cia wyższego niż zalecane. 

ZMPDbox może być instalowane na dwa sposoby: 

 Instalacja na stałe: 

Urządzenie ZMPDbox jest podłączone na stałe do instalacji elektrycznej 

pojazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6: Instalacja OBU na stałe 

 Instalacja elastyczna:  

Urządzenie ZMPDbox jest podłączone do gniazda zapalniczki. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rysunek 7: Instalacja OBU elastyczna 

Status źródła zasilania jest widoczny na wyświetlaczu urządzenia: 

 Zasilanie poprzez połączenie z instalacją elektryczną pojazdu. 

 

Zasilanie przez akumulator urządzenia. Proszę wziąć pod uwagę stan naładowania akumulatora podczas 

jazdy. 

3.1 Umiejscowienie urządzenia ZMPDbox na szybie 

 
Zawsze montuj urządzenie OBU w taki sposób, aby pole widzenia kierowcy nie było ograniczone!  

 

Proszę wziąć pod uwagę różne właściwości szyby, np. metalizowane, niemetalizowane obszary, w 

zależności od zamontowanej szyby w samochodzie. Sprawdź charakterystykę przedniej szyby w 

dokumentacji swojego pojazdu. Powłoka przedniej szyby może utrudniać komunikację urządzenia 

ZMPDbox z systemami GPS i GPRS. 
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Umieść urządzenie T4E OBU po wewnętrznej stronie przedniej szyby w taki sposób, aby:

 
Rysunek 8: Prawidłowy montaż OBU na szybie 

• pole widzenia kierowcy nie było osłabione podczas 

jazdy, 

• wybrana pozycja nie znajdowała się w pobliżu ru-

chomych części, np. osłony poduszek powietrznych 

pojazdu, 

• ZMPDbox jest widoczny z zewnątrz i nie jest zakryty 

przez inne elementy, takie jak wycieraczki przed-

niej szyby, gdy są w stanie spoczynku, 

• ZMPDbox nie ograniczał funkcji wywietrzników, 

• w przypadku metalizowanej szyby przedniej umie-

ścić w obszarze niemetalizowanym, 

• przestrzegane są przepisy i regulacje, a także zale-

cenia producenta pojazdu. 

3.2 Montaż ZMPDbox na przedniej szybie 

 

Mocowanie podkładek samoprzylepnych do szyby przedniej należy wykonywać w temperatu-

rze powyżej 20 ° C. Klej podkładek klejących osiąga swoją końcową wytrzymałość 72 h po na-

łożeniu w temperaturze 20 ° C lub wyższej. W razie potrzeby zaparkować pojazd w pomiesz-

czeniu z odpowiednią temperaturą i przykleić uchwyt. 

 

Starannie wyczyść wybrane miejsce na przedniej szybie za pomocą ście-

reczki do czyszczenia. Poczekaj, aż powierzchnia wyschnie. 

 

Usuń folie ochronne z podkładek samoprzylepnych. 

Przymocuj uchwyt w wybranej pozycji za pomocą podkładek samoprzy-

lepnych. 

 

Stosuj się do znaku  w górę, aby uzyskać właściwy kierunek uchwytu. 

Ustaw uchwyt i mocno dociśnij w obszarach podkładek. 

 

Rysunek 8: Montaż urządzania ZMPDbox na przedniej szybie 
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3.3 Montaż urządzenia ZMPDbox w uchwycie 

 

Umieść urządzenie ZMPDbox bezpośrednio przed uchwytem a następ-

nie je wciśnij.  

Sprawdź właściwą pozycję urządzenia T4E OBU.  

Urządzenie nie powinno się przemieszczać w uchwycie. Sprawdź to do-

kładnie. 

 

Rysunek 9: Montaż urządzenia ZMPDbox w uchwycie 

3.4 Instalacja na stałe 

 

W przypadku pojazdów dozwolona jest tylko instalacja stała. Musi to być wykonane przez 

upoważniony personel. Jeśli chcesz zainstalować urządzenie w pojeździe ADR, skontaktuj się z 

obsługą klienta. 

Instalację na stałe ZMPDbox należy wykonać na dostarczonym schemacie obwodu. Użyj odpowiednich bez-

pieczników. 

Instalacja elektryczna pojazdu: 

1 Czerwony: napięcie stałe (+) 

2 Czarny: zapłon 

3 Brązowy: uziemienie (-) 

4 Stały kabel zasilający ze złączem 

pośrednim 

* Nie zawiera bezpieczników (1 A, 2 A) 

 
 

Rysunek 10: Schemat podłączenia dla instalacji stałej 
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z działem obsługi klienta. 

3.5 Instalacja elastyczna 

 

Zamocuj kabel zasilający w taki sposób, aby nie mógł zostać odłączony podczas prowadzenia po-

jazdu lub w inny sposób negatywnie wpłynął na działanie pojazdu. 

Użyj adaptera, aby podłączyć ZMPDbox do złącza zasilania w zależności od gniazda w samocho-

dzie. 
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Elastyczne podłączenie dla: 

1 Gniazda standardowego DIN  

2 Złącza zapalniczki samochodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11: Schemat podłączenia dla instalacji elastycznej 
 

 

Podczas jazdy akumulator urządzenia jest ładowany. 

W trybie bateryjnym (kabel odłączony z zasilania) urządzenie ZMPDbox będzie zasilane przez aku-

mulator przez 4 godziny. 

 

 

Poziom naładowania baterii pojawi się na wyświetlaczu. 

 

Proszę wziąć pod uwagę stan naładowania akumulatora podczas jazdy. 
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4 Menu urządzenia OBU i wymagania podmiotów poboru opłat 

4.1 Menu urządzenia OBU 

Wartości w poniższej tabeli menu są tylko przykładami i mogą się różnić w Twoim urządzeniu ZMPDbox. 
 

 
Rysunek 12: Struktura menu urządzenia OBU 
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4.2 Ustawienia parametrów OBU 

Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób kierowca może przeglądać menu OBU, aby znaleźć odpowiednie 
informacje i jak może wprowadzać i aktualizować dane. 

 
 
  

Wybór języka 

 

Wprowadzanie  
parametrów 
pojazdu 
 

 

 

 

 

             

Sprawdzanie wersji 
oprogramowania 
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Do korzystania z usługi EETS i powiązanej jednostki pokładowej Toll4Europe (T4E OBU) w dziedzinie opłat drogo-
wych należy przesłać dedykowane parametry pojazdu. Służą one jako podstawa do obliczenia opłaty. Należą do 
nich na przykład numer tablicy rejestracyjnej, dopuszczalna masa całkowita, klasa emisji. 

Rejestracja klienta do usługi EETS jest realizowana przez Partnera sprzedaży i serwisu. Wprowadzenie niezbęd-
nych danych do urządzenia T4E OBU odbywa się automatycznie podczas personalizacji urządzenia T4E OBU. 

W niektórych przypadkach parametry OBU specyficzne dla domeny muszą być aktualizowane przez kierowcę 
podczas jego podróży. Zostaną one wyjaśnione w następnych rozdziałach 
 
 

Pokaż aktywowane 
usługi opłat drogowych 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pokaż informacje o 
koncie 

 

Wprowadź centrum 
kosztowe  
 
 

 

Wpisz tutaj swoje centrum kosztów. Możesz użyć następujących znaków: Znaki A-Z, 
cyfry 0-9, znaki specjalne (-) minus, (,) przecinek, (.) Kropka i spacje. 

Możesz wybierać znaki za pomocą przycisków w górę, w dół i w prawo. Zapisz swój 
wpis z dłuższym naciśnięciem przycisku w prawo. Jeśli masz więcej niż 17 znaków, mu-
sisz je przewinąć. 

Pokaż numer usługi ob-
sługi klienta 

 

 

 

Proszę zanotować numer telefonu do swojej obsługi klienta: 

+48 22 536 18 58 

 [Wyświetlany jest tylko numer, jeśli partner serwisowy ma jeden centralny 
numer telefonu obsługi klienta. W przypadku różnych numerów krajowych, 
partner serwisowy informuje klienta bezpośrednio.] 



 

4.3 Zmiana parametrów urządzenia OBU - wymogi operatorów 

Podmiot pobierający opłaty i obszary opłat drogowych żądają wprowadzania i aktualizacji określonych danych do urządzenia pokładowego, a tym samym 
do wyświetlania na urządzeniu OBU innych informacji. W zależności od specjalnych przepisów dotyczących obszaru poboru opłat, liczba osi i dopusz-
czalna masa całkowita muszą być wprowadzone osobno przez kierowcę w odniesieniu do bieżącego zestawu pojazdów. W ramach obowiązku deklaracji 
własnej kierowca jest odpowiedzialny za poprawność tych informacji. 

Poniższa tabela pokazuje, które dane dotyczą poszczególnych obszarów poboru opłat, oraz jakie ekrany startowe OBU pojawią się w zależności od wybra-
nej usługi EETS: 

Obszar poboru 
opłat 

Dane wyświetlane na ekranie  
OBU 

Parametry do aktualizacji 
(wprowadzane przez kierowcę) 

Wyjaśnienie 

Niemcy (DEbag) 

 

 

Liczba osi przyczepy  
➢ Menu => Parametry pojazdu => 

Przyczepa osiowa 
 
 
 
 
 
 

Liczba osi: na urządzeniu zawsze jest wyświetlana aktualna, rze-
czywista całkowita liczba osi dla zestawu pojazdów (ciągnik + 
przyczepa - w tym przypadku: „A3”), która może się różnić w za-
leżności od rodzaju przyczepy i dlatego osie przyczepy muszą być 
określone osobno przez kierowcę za pośrednictwem urządzenia 
OBU. Liczbę osi przyczepy ustawiamy wchodząc w menu, wybie-
ramy: Parametry pojazdu => Przyczepa osiowa i ustawiamy liczbę 
osi samej przyczepy/naczepy, na przykład „3”. 

Bieżąca dopuszczalna masa cał-
kowita zestawu pojazdów:  

➢ Menu => Parametry pojazdu => 
Masa aktualna 

 

Waga: Nowa, rzeczywista dopuszczalna masa całkowita zestawu 
musi zostać zaktualizowana od razu po podpięciu przyczepy/na-
czepy do ciągnika. Wybieramy zakres ciężaru za pomocą menu 
OBU, np. „≥ 12t - ≤ 18t”, zawsze niższa wartość będzie wyświe-
tlana na ekranie OBU.  

Niemieckie tunele: przej-
ście Warnow + Herren-

tunel (DEwaT) 

     
 

- Brak konieczności wprowadzania danych przez kierowcę. 

Belgia (BEvia)

 

 

- 
Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych parametrów. 
W Belgii maksymalna dopuszczalna masa brutto zestawu pojaz-
dów jest już zapisana w systemie podczas rejestracji klienta przez 
agenta ZMPD i jest automatycznie wyświetlana na ekranie urzą-
dzenia pokładowego OBU, np. t11,8, co oznacza 11,8 tony. 
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Belgijski tunel – 
Liefkenshoek – (BEliT) 

      

- 
Brak konieczności wprowadzania danych przez kierowcę. 

 
 

Obszar poboru 
opłat 

Ekran startowy OBU Parametry do aktualizacji 
wprowadzane przez kierowcę 

Wyjaśnienie 

Austria 
(ATasf) 

 

 
 

Liczba osi naczepy 
➢ Menu => Parametry pojazdu => 

Przyczepa osiowa 

Wyświetlacz OBU pokazuje sumę osi ciągnika + osi przyczepy. 
Liczba osi przyczepy musi zostać zaktualizowana, jeśli przyczepa 
jest przymocowana do ciągnika. 

Francja 
(FRtis) 

 

 
 

Liczba osi naczepy 
➢ Menu => Parametry pojazdu => 

Przyczepa osiowa 

Liczbę osi przyczepy: należy zaktualizować, jeśli przyczepa jest 
przymocowana do ciągnika. Wejście przez OBU nie jest obowiąz-
kowe, ale zalecane. Liczba osi jest określana równolegle przez 
przydrożne urządzenia monitorujące. 
 

Hiszpania 
(ESvia) 

 

 

Liczba osi naczepy 
➢ Menu => Parametry pojazdu => 

Przyczepa osiowa 

Liczbę osi przyczepy: należy zaktualizować, jeśli przyczepa jest 
przymocowana do ciągnika. Wejście przez OBU nie jest obowiąz-
kowe, ale zalecane. Liczba osi jest określana równolegle przez 
przydrożne urządzenia monitorujące. 
 

Portugalia 
(PTvve) 

 

 

Liczba osi naczepy 
➢ Menu => Parametry pojazdu => 

Przyczepa osiowa 

Liczbę osi przyczepy: należy zaktualizować, jeśli przyczepa jest 
przymocowana do ciągnika. Wejście przez OBU nie jest obowiąz-
kowe, ale zalecane. Liczba osi jest określana równolegle przez 
przydrożne urządzenia monitorujące. 
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4.4 Dedykowane pasy drogowe do automatycznego poboru opłat 

Informacje ogólne  
Na dedykowanych pasach drogowych do automatycznego poboru opłat należy uwzględnić ograniczenia prędkości i oznakowanie. Po pomyślnym wykryciu 
urządzenia pokładowego (OBU) zapali się zielone światło na wskaźniku statusu i szlaban się otworzy. W tym czasie urządzenie pokładowe może wydać 
krótki sygnał dźwiękowy. Należy pamiętać, że kierowca zawsze powinien mieć ze sobą (we Francji obowiązkowo!) alternatywne metody płatności (kartę 
paliwową, kartę kredytową lub gotówkę). Lista akceptowanych metod płatności znajduje się na stronie internetowej każdego z operatorów opłat drogo-
wych, właściwych dla danego kraju. 

W przypadku problemów związanych z użytkowaniem urządzenia OBU należy: 

• Pobrać bilet przy wjeździe na płatny odcinek drogi. 

• Przy wyjeździe: nacisnąć przycisk awaryjny i postępować zgodnie z instrukcjami dyspozytora. 

• Jeśli urządzenie pokładowe jest uszkodzone, należy skontaktować się z obsługa klienta. 
 
Oznakowanie używane w strefach poboru opłat do kierowania pojazdów na odpowiedni pas ruchu:  



 

4.5 Niemcy - wymagania 

 

INFORMACJE NA TEMAT OBSZARU EETS W NIEMCZECH (GERMANY-BAG) 

Informacje dotyczące opłat za przejazd ciężarówką w obszarze poboru opłat na terenie Republiki Federalnej 
Niemiec (DEbag) oraz informacje o zwolnieniu z opłat drogowych znajdują się pod linkiem: 
www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.html  

Zmienne parametry  
W strefie poboru opłat w Niemczech (DEbag) kierowca musi zaktualizować następujące parametry  
w urządzeniu pokładowym, zgodnie ze stanem faktycznym: 

• Liczba osi naczepy 

• Waga (całkowita dopuszczalna masa ładunku) 
 
Liczba osi: wyświetlana jest aktualna, rzeczywista całkowita liczba osi dla zestawu pojazdów (ciągnik + przy-
czepa) (tutaj: „A3”), która może się różnić w zależności od rodzaju przyczepy i dlatego osie przyczepy muszą być 
określone osobno przez kierowcę za pośrednictwem OBU. 
 
Masa: Nowa, rzeczywista dopuszczalny masa całkowita pojazdu musi zostać zaktualizowany podczas podpinania 
przyczepy do ciągnika. Wybieramy zakres ciężaru za pomocą menu OBU, np. > 7.5t i <12t, zawsze niższa wartość 
będzie wyświetlana na ekranie OBU. 
 
 
  

http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.html
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4.6 Belgia - wymagania 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT OBSZARU EETS W BELGII (BELGIUM-VIAPASS) 
 
Informacje dotyczące opłat za przejazd pojazdem ciężarowym w belgijskim obszarze poboru opłat (BELGIUM-
VIAPASS) znajdują się pod linkiem: www.viapass.be/en/downloads/ 

Informacja o zwolnieniu z opłat drogowych 
Niektóre pojazdy są zwolnione z opłaty drogowej. W tym celu należy wystąpić do odpowiednich służb regional-
nych. Szczegóły w linku: www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/ 

Zmienne parametry  
W obszarze poboru opłat w Belgii (BEvia) kierowca nie musi zmieniać żadnych parametrów w urządzeniu pokła-
dowym.  

Uwaga dotycząca klasyfikacji brakujących parametrów 
Jeżeli następujące informacje o parametrach danego pojazdu: „maksymalna dopuszczalna masa całkowita po-
jazdu” i „klasa emisji Euro” nie są dostępne lub nie są odpowiednio udokumentowane, pojazd klasyfikuje się w 
następujący sposób: 
• Masa pojazdu jako „całkowita masa pojazdu ponad 32 t” 
i 
• Kategoria pojazdu „inna klasa emisji Euro”. 
Późniejsze przekazanie dokumentów, np. klasy emisji Euro nie umożliwia rozliczenia z niższą taryfą już przeje-
chanych kilometrów. 
 
  

http://www.viapass.be/en/downloads/
http://www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/
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4.7 Francja – wymagania  

 

INFORMACJA NA TEMAT OBSZARU EETS WE FRANCJI (FRANCE-TIS PL) 

Informacje dotyczące opłat za przejazd pojazdem ciężarowym w obszarze poboru opłat Francja TIS PL „Télépéage 
Inter-Sociétés Poids Lourds” (FRtis) znajdują się pod linkiem: www.autoroutes.fr/index.htm?lang=en 

Zmienne parametry 
W obszarze poboru opłat we Francji (FRtis) kierowca powinien zaktualizować następujące parametry  
w urządzeniu pokładowym, zgodnie ze stanem faktycznym: 
• Osie przyczepy 
 
Różne rodzaje pasów poboru opłat 

Należy wjechać na pas oznaczony symbolem  lub symbolami  przy wjeździe lub wyjeździe z autostrady.  
Jeżeli na danym pasie znajdują się ograniczenia dotyczące wysokości pojazdu, wówczas pas jest przeznaczony 
wyłącznie dla lekkich pojazdów o wysokości mniejszej niż 2 metry (kategoria 1, lekki pojazd). 
Jeżeli na pasie nie ma takiego ograniczenia, to znaczy, że może być użytkowany przez dowolny pojazd.  
Istnieją również punkty poboru opłat w tzw. strefie „Tempo 30”, które umożliwiają szybszy przejazd przez 
bramkę. Pas ten można przejechać z prędkością do 30 km/h, a urządzenie pokładowe zostanie automatycznie 
rozpoznane, gdy pojazd podjedzie do pasa poboru opłat, pod warunkiem, że urządzenie pokładowe jest prawi-
dłowo zamontowane w pojeździe. 
 
Prawidłowe korzystanie z drogi płatnej 
Należy jechać z prędkością pieszego, aby dać możliwość systemowi pomyślnego rozpoznania urządzenia pokła-
dowego (OBU emituje sygnał dźwiękowy). Należy także zachować odległość 4 metrów od pojazdu poprzedzają-
cego.  Włączone zielone światło na sygnalizatorze drogowym oznacza udany przejazd. Jeżeli bramka jest już 
otwarta, można się do niej zbliżyć tylko wtedy, gdy pojawi się zielone światło na sygnalizatorze. Równolegle w 
tym samym czasie personel autostrady może wydać dyspozycję przejazdu przez tę bramkę. 
 
  

http://www.autoroutes.fr/index.htm?lang=en
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4.8 Austria - wymagania 

 

INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU EETS W AUSTRII (AUSTRIA-ASFINAG) 

Informacje dotyczące opłat za przejazd pojazdem ciężarowym w obszarze poboru opłat Austria Asfinag (ATasf) 
znajdują się pod linkiem: www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/ 

Zmienne parametry  
W obszarze poboru opłat w Austrii (ATasf) kierowca musi zaktualizować następujące parametry OBU zgodnie ze 
stanem faktycznym: 
• Liczba osi przyczepy 
 
Zgłoszenie pojazdu  
W Austrii kierowca jest zobowiązany do posiadania deklaracji pojazdu podobnej do poniższego wzoru  
i okazania jej w przypadku kontroli.  
Deklarację można otrzymać za pośrednictwem swojego partnera serwisowego (ZMPD). 
 

 

http://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/
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4.9 Hiszpania i Portugalia - wymagania 

 

   

INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU EETS W HISZPANII (ESVIA) I PORTUGALII (PTVVE) 

Informacje dotyczące opłat za przejazd ciężarówką w obszarze poboru opłat w Hiszpanii (ESvia) można znaleźć 
pod linkiem: www.viat.es 
 
Informacje dotyczące opłat za przejazd ciężarówką w obszarze poboru opłat w Portugalii (PTvve) można znaleźć 
pod linkiem: www.viaverde.pt 

Zmienne parametry  
W obszarze poboru opłat w Portugalii (PTvve) i Hiszpanii (ESvia) kierowca powinien zaktualizować następujące 
parametry urządzenia pokładowego, zgodnie ze stanem faktycznym: 
• Liczba osi przyczepy 
 
 

http://www.viat.es/
http://www.viaverde.pt/
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5 Podróż z urządzeniem pokładowym ZMPDbox 

5.1 Uruchomienie urządzenia ZMPDbox 

 

Rysunek 13: Uruchomienie urządzenia ZMPDbox 

 

• Włącz zapłon pojazdu. Urządzenie OBU uruchomi 

się automatycznie.  

• Informacja o włączeniu się urządzenia pojawi się 

na jego wyświetlaczu. 

Wskaźnik statusu wskazuje na aktualny status 

urządzenia. 

• Początkowa konfiguracja i aktywacja urządzenia 

odbywa się automatycznie.  

Dane pojazdu zapisane w urządzeniu są wcześniej 

dostarczane do operatora przez partnera serwiso-

wego (ZMPD), zgodnie z danymi ujętymi  

w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

• Należy się upewnić czy urządzenie T4E wskazuje 

odpowiednią usługę EETS w zależności od miejsca 

lokalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykryto usługę EETS, a wyświetlacz pokazuje ekran startowy z odpowiednią usługą EETS 

zależną od lokalizacji pojazdu (w tym przypadku „DEbag” czyli Niemcy). 

 

Zanim zaczniesz prowadzić: 

Sprawdź dane pojazdu: wyświetlony numer rejestracyjny, liczbę osi. 

Sprawdź odpowiednie ustawienia dla odpowiedniej usługi EETS (w zależności od lokaliza-

cji pojazdu). 

W razie potrzeby zmień ustawienia, patrz rozdział 4.3: 

• Liczba osi 

• Maksymalna masa całkowita pojazdu. 

 

DEbag A2 
ABCDEF12 t12.0 

UNKNOWN A- 
ABCDEF12 t0.0 
 

Niegotowy 

Oczekiwanie na 
personalizację 
UNKNOWN A- 
ABCDEF12 t12.0
 

Witamy… 
 proszę czekać 
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Urządzenie OBU jest gotowe do pracy. 

Możesz rozpocząć jazdę. 

 
 

W niektórych przypadkach usługa EETS nie jest wykrywana z powodu słabego zasięgu 

GPS.  

 W tym przypadku należy przejechać autem krótki odcinek drogi, 

aby osiągnąć lepszy zasięg GPS 

Aby uzyskać dodatkowe informacje pokazywane na wyświetlaczu proszę przejść do rozdziału 6 “Rozwiązywanie 

problemów”. Jeśli chcecie Państwo zmienić ustawienia w urządzeniu OBU ZMPDbox, np. język, proszę przejść 

do rozdziału 4.1. Menu urządzenia OBU. 

Wskazówka: Jeśli pojazd nie porusza się przez dłużej niż 30 minut urządzenie ZMPDbox przechodzi w fazę 
uśpienia. Jeśli pojazd ponownie ruszy urządzenie włączy się automatycznie (spójrz poniżej). 

 

5.2 ZMPDbox Tryby pracy urządzenia 

Tryb aktywny:  

Urządzenie ZMPDbox w trakcie jazdy działa w trybie standardowym. Wszystkie dane są dostępne a OBU jest 

gotowe do działania. Jeśli urządzenie wykryje ruch pojazdu jest gotowe do pomiaru przejeżdżanych kilometrów. 

Status jest wyświetlany a kierowca będzie informowany o jego zmianach i zmianach zależnych od danej/aktual-

nej lokalizacji pojazdu.   

Tryb uśpienia: 

Elastyczne podłączenie OBU: Jeżeli urządzenie nie wykryje ruchu pojazdu przez 30 minut przełączy się w tryb 

uśpienia. Jeżeli pojazd zacznie się poruszać urządzenie w ciągu kilku sekund przejdzie automatycznie w tryb ak-

tywny. 

Stałe podłączenie OBU: urządzenie przejdzie w tryb uśpienia przy wyłączonym przez dłużej niż 30 minut zapło-

nie pojazdu. Jeżeli zapłon zostanie włączony urządzenie w ciągu kilku sekund przejedzie automatycznie w tryb 

aktywny.  

Tryb oszczędzania baterii: 

Elastyczne podłączenie OBU: Urządzenie ZMPDbox przejdzie w Tryb oszczędzania baterii, gdy kabel zasilający 

zostanie odłączony od gniazda zapalniczki. Wyświetlacz będzie wygaszony. Urządzenie ZMPDbox będzie nadal 

gotowe do działania. Zalecamy jednak ostrożność i ładowanie urządzenia przez gniazdo zapalniczki podczas 

jazdy.  

Stałe podłączenie OBU: urządzenie ZMPDbox przejdzie w Tryb oszczędzania baterii po odłączeniu zapłonu po-

jazdu. Wyświetlacz będzie wygaszony. 

  

Niegotowy 
Szukam sygnału GPS 

DEbag DEbag A2 
ABCDEF12 t12.0 
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5.3 Podróżowanie z urządzeniem ZMPDbox 

W zależności od lokalizacji pojazdu urządzenie OBU wskazuje odpowiednie informacje podczas podróży.  Odpo-

wiednia rejestracja usług EETS zostanie wykryta w momencie pobrania odpowiednich parametrów dla poszcze-

gólnych domen EETS. 

OBU wyświetla podczas jazdy informacje wymagane dla danej domeny EETS. 

 

Ekran startowy. 

Możesz jechać po uprzednim sprawdzeniu wprowadzonych danych po-

jazdu. 

(Wolna od opłat drogo-

wych) 

Poruszasz się z aktywną usługą EETS z ale nie podlegasz opłatom. Przykład: 

maksymalna masa Twojego zestawu jest mniejsza od progu, w którym za-

czynają być naliczane opłaty drogowe. 

 
(Nowy obszar poboru 

opłat)

  

Urządzenie ZMPDbox wykryło, że wkraczasz w nowy obszar, na którym ob-

owiązują opłaty drogowe. Ta informacja będzie wyświetlana tylko przez 60 

sekund, po czym zniknie.  

Wskazówka: Upewnij się czy zmieniły się wyświetlane dane pojazdu w 

związku z poruszaniem się w nowym obszarze opłat drogowych.  

Gdy sprawdzisz dane pojazdu możesz kontynuować podróż.  

Nowa domena poboru opłat pojawi się na wyświetlaczu, jeżeli wjedziesz 

na teren Belgii (Viapass) – potwierdzi to dostępność usług opłat drogo-

wych. 

   

Poruszasz się w obszarze opłat drogowych, w którym „liczba osi” nie jest 

wymaganym parametrem w opłatach drogowych.  Możesz kontynuować 

podróż.  

   

 

Głośnik wydaje dźwięk. 

W niektórych obszarach poboru opłat drogowych sygnał dźwiękowy wy-

stępuje po przekroczeniu bramownicy kontrolnej.  Sygnał ten jest wyma-

gany przez lokalnego operatora opłat drogowych w danym kraju. Opłata 

została naliczona. 

Możesz jechać dalej.  

Podczas podróży urządzenie ZMPDbox pokazuje informacje zależne od aktywowanych usług w systemie EETS. 

Sprawdź wymogi formalne i poprawność danych w danym systemie EETS.  

Informacje wyświetlane poza obszarami które są objęte opłatami drogowymi. 

   
(Prosimy skorzystać z 

usług lokalnego opera-

tora opłat drogowych) 

Poruszasz się w obszarze, dla którego nie obowiązuje system EETS.  

Urządzenie ZMPDbox nie obsługuje tego obszaru opłat drogowych i nie jest 

pobierana żadna opłata. Upewnij się, że posiadasz inne urządzenie OBU od 

innego dostawcy które jest aktywne w tym obszarze. 

Możesz uzyskać więcej informacji na temat komunikatów ostrzegawczych lub rozwiązać niektóre problemy z 

ZMPDbox w rozdziale 6. Rozwiązywanie problemów. 

BEvia A- 
ABCDEF12 t15.8 
 

ATasf A4 
ABCDEF12 t12,0 
 

Usługa niedostępna 
Prosimy skorzystać  

Nowy obszar po… 
Toll Domain: BEvia 
 

Wolna od opłat dr… 
DEbag 

DEbag A2 
ABCDEF12 t12.0 
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5.4 Przykładowe sytuacje w podróży przez różne domeny EETS 

W trakcie podróży przez Europę urządzenie ZMPDbox wykrywa czy jest przypisane do danego obszaru opłat 

drogowych EETS (od jednego do kilku obszarów objętych systemem poboru opłat) czy też nie („not valid se-

rvice”) oraz czy wprowadzone wymagane dane pojazdu są odpowiednie dla systemu opłat drogowych, w któ-

rego obszarze się poruszasz. Urządzenie ZMPDbox sprawdza ustawienia i zdolność pobierania opłat dla tego 

pojazdu.  

 

 

Liczba osi oraz dopuszczalna masa całkowita zestawu musi być uaktualniania przez kierowcę w 

zależności od rodzaju naczepy oraz obszaru, na którym obowiązuje konkretny system opłat drogo-

wych.  

Przykłady znajdziecie Państwo poniżej. Podczas podróży istnieje możliwość obserwacji zmian na wyświetlaczu 

urządzenia ZMPDbox oraz możliwość dokonania zmian w charakterystyce pojazdu. 

 

Przykład 1:  Usługi EETS są włączone dla Belgii (Viapass) i dla Niemiec (BAG). 

 Parametry pojazdu to: masa brutto między 3,5 t a 7,5 t bez przyczepy. 

 Pojazd ma obowiązek uiszczenia opłaty drogowej w Belgii. 

 Pojazd nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za przejazd w Niemczech, ponieważ masa 

brutto zestawy wynosi poniżej 7,5 tony. 

Droga Informacja na wyświetlaczu Znaczenie 

Jazda po terenie Belgii 

 

Wyświetlacz pokazuje aktywne usługi w 

systemie poboru opłat oraz ustawione pa-

rametry pojazdu. 

Jazda w pobliżu granicy 

Niemiec w kierunku na 

Niemcy 
  

 

Dzwonek wydaje dźwięk.  

Informacja jest wyświetlana przez 60 se-

kund i może zostać potwierdzenia przez 

kierowcę. Do momentu przekroczenia gra-

nicy wyświetlane będą poprzednie informa-

cje. 

Przekroczenie granicy i 

poruszanie się po terenie 

Niemiec 
  

Po wjechaniu na teren Niemiec aktywuje 

się system opłat drogowych DEbag. Pojazd 

nie jest zobligowany do uiszczenia opłaty. 

Jeśli masa całkowita zestawu jest poniżej 

7,5 tony opłaty drogowe nie będą uisz-

czane. 

 

  

Wolna od opłat… 
DEbag 

BEvia A-
ABCDEF12 t6.9 

Nowy obszar poboru 
Toll Domain: DEbag 
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Przykład 2:  Usługi EETS są włączone dla Belgii (Viapass) ale nie dla obszaru Niemiec (BAG).  

Parametry pojazdu to: masa brutto między 3,5 t a 7,5 t bez przyczepy. 

 Pojazd ma obowiązek uiszczenia opłaty drogowej w Belgii. 

 Usługa EETS dla Niemiec nie jest wykupiona. 

 

Droga Informacja na wyświetlaczu Znaczenie 

Jazda po terenie Belgii 

 

Wyświetlacz pokazuje aktywne usługi w 

systemie poboru opłat oraz ustawione pa-

rametry pojazdu. 

Jazda w pobliżu granicy 

Niemiec w kierunku na 

Niemcy 
  

        

Dzwonek wydaje dźwięk.  

Informacja jest wyświetlana przez 60 se-

kund i może zostać potwierdzenia przez 

kierowcę. Do momentu przekroczenia gra-

nicy wyświetlane będą poprzednie infor-

macje. 

Przekroczenie granicy i 

poruszanie się po terenie 

Niemiec 
  

(Prosimy skorzystać z usług 

lokalnego operatora opłat 

drogowych) 

Po wjechaniu na teren Niemiec OBU poin-

formuje o braku wykupionej usługi na 

Niemcy. 

 

5.5 Zmiana parametrów pojazdu na urządzeniu ZMPDbox  

W zależności od domeny EETS konieczna jest zmiana informacji dotyczących charakterystyki pojazdu, które zo-

stały ustawione w urządzeniu ZMPDbox.  

Szczególnie ważna jest liczba osi przyczepy, jak i masa ciągnika (masa całkowita) lub ciągnika łącznie z przyczepą 

(łączna masa całkowita). Wróć do rozdziału 4.3. Zmiana parametrów urządzenia OBU - Wymagania Operatorów 

(przegląd). 

Wskazówka: Zalecamy, aby ustawić liczbę osi przyczepy na urządzeniu ZMPDbox niezwłocznie po jej docze-
pieniu.   

Usługa niedostępna 
Prosimy skorzystać z.. 
usług lokalnego… 

BEvia A-
ABCDEF12 t6.9 

Nowy obszar poboru 
Toll Domain: DEbag 
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6 Rozwiązywanie problemów  

Wskaźnik 
statusu 

Informacja na wyświe-
tlaczu 

Możliwy błąd Rozwiązanie problemu 

  

Urządzenie ZMPDbox nie zo-
stało w pełni spersonalizo-
wane lub nie wszystkie infor-
macje są dostępne po dokona-
nej zdalnej aktualizacji urzą-
dzenia OBU.  

Odczekaj chwilę. Urządzenie 
ZMPDbox automatycznie do-
kona samo sprawdzenia i roz-
pocznie proces uruchamiania. 
Jeżeli OBU nie uruchomi się 
kompletnie proszę skontaktuj się 
z Działem Obsługi Klienta. 

  

Urządzenie ZMPDbox nie jest 
gotowe do pobierania opłat 
drogowych. 
 
  

Skontaktuj się z Działem Obsługi 

Klienta, aby uzyskać informacje 

o alternatywnych możliwościach 

kontynuowania swojej podróży.  

Możesz skorzystać z krajowego 

systemu poboru opłat, po któ-

rym się poruszasz.  

W przypadku Niemiec możesz 
wykupić w systemie Toll Collect 
bilet na przejazd danym odcin-
kiem drogi.  
W Belgii możesz wykupić w au-
tomacie „Satellomat” urządzenie 
OBU Satellic. Informacje o naj-
bliższym „Satellomacie” uzyskasz 
w Dziale Obsługi Klienta. 

  
(Skontaktuj się z biurem 
obsługi klienta) 

Urządzenie ZMPDbox zostało 
zablokowane, ponieważ wy-
stąpił błąd.  

Jeśli masz możliwość zanotuj 
kod błędu i skontaktuj się z Dzia-
łem Obsługi Klienta. 

 
 

Twoje urządzenie ZMPDbox 
prosi abyś po zakończonej po-
dróży skontaktował się z Dzia-
łem Obsługi Klienta. 

Gdy tylko zakończysz podróż 
skontaktuj się z Działem Obsługi 
Klienta. 

 
 

Informacja o zbyt dużej ilości 
danych przechowywanych w 
urządzeniu ZMPDbox przez co 
pojemność pamięci urządzenia 
jest ograniczona. Zdarza się to 
bardzo rzadko. Urządzenie 
OBU przekazuje informacje do 
tymczasowej warstwy pamięci 
danych.  

Skontaktuj się z Działem Obsługi 
Klienta i zwróć urządzenie 
ZMPDbox. 

Niegotowy 
 

Niegotowy 
 

Problem-ID 74 Skon-
taktuj się z biurem 
obsługi klienta ++ 

Skontaktuj się z biu-
rem obsługi klienta 

Niegotowy 
Out of data storage 
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W zależności od Twojego poło-
żenie zasięg GPS może być 
słaby np. w tunelu. 

Kontynuuj podróż przez kilka mi-
nut, np. po wyjechaniu z tunelu 
zasięg GPS będzie osiągalny. Jeśli 
zasięg nie pojawi się opuść auto-
stradę lub drogę płatną na naj-
bliższym zjeździe. Skontaktuj się 
z Działem Obsługi Klienta.  

   

Taki komunikat może pojawić 
się, jeśli nie używałeś urządze-
nia ZMPDbox przez dłuższy 
czas. Komunikat ten oznacza, 
że urządzenie wymaga aktuali-
zacji systemu operacyjnego. 

Zatrzymaj pojazd. Standardowo 
urządzenie OBU zażąda uaktual-
nienia systemu operacyjnego 
podczas uruchamiania się urzą-
dzenia.  Odczekaj chwilę. Jeśli 
nie możesz dłużej czekać lub 
czekałeś już dość długo skontak-
tuj się z Działem Obsługi Klienta i 
postępuj zgodnie z udzielanymi 
instrukcjami.  

 
 

Poruszasz się w obszarze sys-
temu poboru opłat drogo-
wych, który jest rozpoznawany 
przez urządzenie ZMPDbox, 
ale usługa poboru opłat drogo-
wych w tym systemie nie zo-
stała aktywowana na Twoim 
urządzeniu. 

Kontynuuj podróż. Jednak upew-
nij się, że opłacasz przejeżdżaną 
trasę poprzez inną formę niż 
urządzenie ZMPDbox lub skon-
taktuj się z Działem Obsługi 
Klienta w celu uruchomienia 
usługi. 

 

  

Poruszasz się w nieznanym ob-
szarze, gdzie urządzenie 
ZMPDbox nie obsługuje żad-
nego systemu poboru opłat 
drogowych. 

Kontynuuj podróż. 

  
(Kontakt z biurem obsługi 
klienta) 

Twój usługodawca nie wpro-
wadził specjalnego numeru te-
lefonu. 

Znajdź numer telefonu do biura 
obsługi klienta na stronie inter-
netowej twojego usługodawcy. 
Zapisz numer telefonu na stro-
nie 2. Kontynuuj podróż. 

 

Niegotowy 
Wyszukiwanie GPS.. 

Niegotowy 
Wersja nieaktualna 
++ 

Usługa niedostępna 
Prosimy skorzystać z 
usług lokalnego  

Usługa niedostępna 
Prosimy skorzystać 
z usług lokalnego 
operatora opłat 
drogowych. 
ABCDEF 12 
+++)provider 
No valid service AB
Kontakt z biurem… 
UNKNOWN 
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Dane techniczne 
Temperatura działania od - 40 °C do +85 °C 

(również temperatura przechowywania) 
Zasilanie Praca w zakresie napięcia 8–32 V DC 
Bezpiecznik (zewnętrzny) 1A (we wtyczce do zapalniczki) 

2A (sprawdź przed podłączeniem do instalacji auta) 
Dodatkowa bateria Bateria guzikowa, napięcie nominalne = 3.0 V 
Akumulator Li-Ion o napięciu znamionowym 3,6 V, pojemności znamionowej 1600 mAh. 
 Czas ładowania: 4 h przy 3,0 V do 4,05 V 
Pobór energii Tryb uśpienia”: 25 mW typ. 
 Tryb standardowy: 450 mW typ. 
Obsługiwane technologie GNSS: GPS, GLONASS, Galileo  
 12-kanałowy odbiornik GPS o wysokiej czułości z anteną wewnętrzną 

GSM: Czterozakresowy moduł GSM z obsługą GPRS (multi-slot class 10) 
DSRC: Interfejs DSRC zgodny z CEN / TC 278 

Wymiary 145 × 93 × 36 mm 
Waga 400 g 
Stopień ochrony IP42 zgodnie z IEC 60529 
 

Deklaracja zgodności 

  

 0408 

Urządzenie ZMPDbox jest zgodne z europejską dyrektywą 2014/53/EU (RED) i 

2011/65/EU (RoHS). 

 

  

 10R – 04 0012 

 

OBU spełnia wymogi ECE nr 10.5 - Kompatybilności elektromagnetycznej.  

 


