
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Urządzenie pokładowe ZMPDbox 
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Aby uzyskać pomoc, zanotuj numer telefonu obsługi klienta: 

+48 22 536 18 58 

lub napisz maila na adres: 

pomoc@zmpdbox.pl 
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

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

1. Pudełko. 

2. Kartonowa wkładka. 

3 .Skrócona instrukcja obsługi. 

4. ZMPDbox z kablem zasilającym. 

5. Ściereczka do oczyszczenia szyby. 

6. Uchwyt z taśmą samoprzylepną. 

 
Urządzenie ZMPDbox 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. 

 
 
 

 

 

 

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

skontaktuj się z obsługą klienta. 
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MONTAŻ 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. 

Umieść urządzenie ZMPDbox po wewnętrznej stronie przedniej szyby w taki sposób, aby: 
 

 

• pole widzenia kierowcy nie było osłabione 

podczas jazdy, 

• wybrana pozycja nie znajdowała się w pobliżu 

ruchomych części, np. osłony poduszek 

powietrznych pojazdu, 

• ZMPDbox jest widoczny z zewnątrz i nie jest 

zakryty przez inne elementy, takie jak 

wycieraczki przedniej szyby, gdy są w stanie 

spoczynku, 

• ZMPDbox nie ograniczał funkcji wywietrzników, 

• w przypadku metalizowanej szyby przedniej 

umieścić w obszarze niemetalizowanym, 

przestrzegane są przepisy i regulacje, a także 

zalecenia producenta pojazdu. 

 

Mocowanie podkładek samoprzylepnych do szyby przedniej należy wykonywać w 

temperaturze powyżej 20 ° C. Klej podkładek klejących osiąga swoją końcową wytrzymałość 

72 h po nałożeniu w temperaturze 20° C lub wyższej. W razie potrzeby zaparkować pojazd w 

pomieszczeniu z odpowiednią temperaturą i przykleić uchwyt. 

 

Starannie wyczyść wybrane miejsce na przedniej szybie za pomocą 

ściereczki do czyszczenia. Poczekaj, aż powierzchnia wyschnie. 

 

Usuń folie ochronne z podkładek samoprzylepnych. 

Przymocuj uchwyt w wybranej pozycji za pomocą podkładek 

samoprzylepnych. 

 

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

Ustaw uchwyt i mocno dociśnij w obszarach podkładek. 
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SZYBKI START 

 

 
Pierwsze użycie OBU: 

Podłącz ZMPDbox do zasilania, aby je aktywować! 

• Dioda LED pozostaje  czerwona  aż do zakończenia uruchamiania systemu. 

• Dioda zmieni kolor na  żółty  gdy dane pojazdu (numer rejestracyjny, masa) i zarezerwowane usługi są 

wgrywane (personalizacja OBU) przez sieć telefonii komórkowej (bezprzewodowo). 

• Kolor zmieni się na  zielony  jeśli włączono usługę poboru opłat w obszarze, w którym się znajdujesz. 

➔ Upewnij się, że urządzenie OBU ma silny sygnał GPRS do personalizacji (sieć telefonii komórkowej). 

➔ Upewnij się, że masz dobry sygnał GNSS/GPS, aby OBU było w stanie zweryfikować swoje położenie. 

(W razie potrzeby wyjedź/wyjdź na zewnątrz i zmień położenie urządzenia OBU o kilka metrów). 

OBU otrzymuje także aktualizacje oprogramowania drogą bezprzewodową. 

➔ Jeśli nie możesz wykonać powyższych instrukcji lub np. menu jest niezgodne z opisem, zadzwoń do działu 

pomocy technicznej, aby uzyskać dodatkowe informacje. Pamiętaj, aby zawsze mieć najnowszą wersję 

instrukcji OBU dostarczoną przez partnera serwisowego. 
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DIODA WSKAŹNIKA STANU OBU 
 

 

Zielona dioda LED: OBU jest aktywne i pobiera opłaty drogowe w bieżącej lokalizacji i jest 

aktywne. Możesz jechać. 

 

Żółta dioda LED: OBU nie jest jeszcze spersonalizowane lub usługa poboru opłat drogowych w 

bieżącej lokalizacji (w której aktualnie znajduje się pojazd) nie jest (jeszcze) 

zarezerwowana/aktywna lub w tym obszarze nie ma elektronicznego systemu poboru opłat (np. 

Holandia) lub usługa pobierania opłat nie jest dostępna dla tego urządzenia OBU. 

Sprawdź (za pomocą menu wyświetlacza), które usługi opłat drogowych są aktywowane. W 

przypadku obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd, skorzystaj z urządzeń do poboru opłat 

lokalnego operatora poboru opłat 

 

Czerwona dioda LED: Krytyczny problem, wpływający na pobieranie opłat. Zakaz kontynuowania 

podróży. W tym przypadku ZMPDbox jest aktywny, ale nie jest gotowy do pracy. Czerwony kolor 

wskaźnika stanu i komunikat o błędzie pojawią się w przypadku:  

• wady technicznej, 

• zablokowania usługi poboru opłat (przez Partnera Serwisowego lub podmiot pobierający 

opłatę), 

W tego typu sytuacjach należy skontaktować się z obsługą klienta (+48 22 536 18 58). 

Wyjątek: ZMPDbox zmienia kolor na czerwony po 30 minutach bez odbioru GPS. -> Jeśli znajdziesz 

się np. w tunelu lub garażu udaj się do lokalizacji z odbiorem GPS. 

 

 

Dioda wyłączona: OBU nie jest aktywne (np. Tryb uśpiony. Tryb pracy aktywuje się  poprzez 

zasilenie prądem lub wprawienie w ruch). 

 
 

 

 

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. 

PRZED PIERWSZĄ JAZDĄ:  
Sprawdź, czy numer rejestracyjny na wyświetlaczu OBU jest poprawny! Możesz ją zweryfikować również w menu 

głównym urządzenia w pozycji „Ustawienia Ogólne“. 

PODCZAS JAZDY: 
• OBU należy zamocować w dostarczonym uchwycie. 

• OBU musi być widoczne z zewnątrz i nie może być niczym zasłonięte. 

• Wybrane miejsce montażu nie powinno znajdować się w pobliżu innych urządzeń (np. Innych urządzeń 

pokładowych / nawigacji / poduszek powietrznych). 

• Trzymaj OBU podłączone do zasilania. 

• Nie obsługuj urządzenia OBU podczas jazdy. 
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KONFIGURACJA URZĄDZENIA: 

Wybierz swój język: 

1) Naciśnij  (lub inny dowolny klawisz Nawigacji) dłużej niż 3 sekundy aby otworzyć menu główne. 

2) Wyszukaj w menu za pomocą /   pozycję „Language” lub „Sprache” i potwierdź za pomocą . 

3) Wybierz za pomocą /  swój język obsługi (Polski, Deutsch, English,…) i potwierdź za pomocą . 

4) OBU wyda sygnał dźwiękowy który potwierdza wybór.  

Ekran startowy urządzenia OBU podczas jazdy w Niemczech (DEbag). 

Kiedy poruszasz się po obszarze/kraju, w którym OBU zostało aktywowane, zawsze możesz zobaczyć aktywną 

usługę opłat drogowych i numer rejestracyjny pojazdu na wyświetlaczu. Waga pojazdu, liczba osi zestawu i klasa 

emisji spalin są wyświetlane, jeśli ta informacja jest wykorzystywana w danym systemie poboru opłat: 

• Waga wyświetlana jest tylko w Niemczech i Belgii. 

• Liczba osi to suma osi ciągnika i przyczepy, pokazana tylko w Niemczech i Austrii. 

 

Ustawienie liczby osi przyczepy/naczepy: 

Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za skonfigurowanie liczby osi zestawu uwzględniając podpiętą 

przyczepę. Można to wykonać od ręki (w dowolnym miejscu), również wtedy, gdy liczba osi nie jest pokazywana 

na „Ekranie startowym urządzenia”. 

1) Naciśnij  (lub inny dowolny klawisz Nawigacji) dłużej niż 3 sekundy aby otworzyć menu główne. 

2) Wybierz za pomocą /   „Liczba osi przyczepy/naczepy” i potwierdź za pomocą . 

3) Wybierz za pomocą  /   prawidłową liczbę osi naczepy/przyczepy i potwierdź za pomocą . 

4) OBU wyda sygnał dźwiękowy który potwierdza wybór.  

Wyjdź z menu, naciskając   

 

Ustawienie kategorii wagowej: 

W Niemczech, a także w innych krajach, takich jak Austria, Bułgaria, Francja kierowca jest odpowiedzialny za 

konfigurację aktualnej masy zestawu. Można to zrobić w każdej chwili, także wtedy, gdy produkt, na przykład 

usługa poboru opłat drogowych w Niemczech, nie jest (jeszcze) aktywowana na urządzeniu pokładowym.  

1) Naciśnij  (lub inny dowolny klawisz Nawigacji) dłużej niż 3 sekundy aby otworzyć menu główne. 

2) Wybierz za pomocą /  „Aktualna masa zestawu DEbag” i potwierdź za pomocą . 

3) Wybierz za pomocą /   poprawny zakres wagowy i potwierdź za pomocą . 

4) OBU wyda sygnał dźwiękowy który potwierdza wybór.  

Wyjdź z menu, naciskając  lub poczekaj 30 sekund. 

WAŻNE! Aktualna masa całkowita zestawu to maksymalna dopuszczalna łączna masa pojazdu ciągnącego i 

aktualnie podłączonej naczepy/przyczepy. 

 

Oznaczenia usług w menu urządzenia 

• Bułgaria (RIA): BGria 

• Węgry (HU-GO): HUgo 

• Niemcy (BAG): Debag 

• Austria (Asfinag): ATasf 

• Szwajcaria (LSVA): CHlsv 

• Francja (TisPL): FRtis 

• Hiszpania (Via-T): ESvia 

• Portugalia (Viaverde): PTvve 

• Belgia (Viapass): BEvia 

• Włochy (SIT): ITsit 

• Belgijski Tunel Liefkenshoek: BEliT 

• Niemieckie Tunele Warnowquerung i 

Herrentunnel: DEtun 
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INFORMACJE I PORADY: 

W celu optymalnego wykrywania OBU na dedykowanych pasach opłat (DSRC): 

• Zachowaj 4m odległości od samochodu z przodu. 

• Stosuj się do oznakowania na pasie poboru opłat. 

• Przejeżdżaj przez bramownice opłat drogowych tylko wtedy, gdy wskaźnik stanu OBU świeci na zielono. 

 

Procedura awaryjna w przypadku awarii/usterki na wyznaczonych pasach płatnych: 

W przypadku utrzymujących się nieprawidłowości na bramce wjazdowej lub wyjazdowej kierowca musi 

ostatecznie uiścić opłatę alternatywnym środkiem płatności. Należy pamiętać, że kierowca powinien posiadać 

(we Francji zawsze) alternatywny środek płatności do zapłaty za myto (karta paliwowa, karta kredytowa lub 

gotówka). 

 

Po aktywowaniu nowej usługi pobierania opłat drogowych w urządzeniu OBU: 

Kierowca zawsze musi sprawdzić i/lub zaktualizować liczbę osi naczepy. W przypadku Niemiec konieczne jest 

również skontrolowanie aktualnej masy zestawu.  

Uwaga: Po aktywowaniu nowej usługi pobierania opłat w urządzeniu OBU, początkowa wartość dla liczby osi 

naczepy (i aktualnej masy zestawu w Niemczech) dla tej usługi pobierania opłat jest zawsze ustawiona na „0”. 

Dlatego konieczne jest poinformowanie kierowcy, że musi ustawić liczbę osi naczepy oraz aktualnej masy 

zestawu. Wartości ww. danych zostaną automatycznie zaktualizowane w pozostałych systemach opłat 

drogowych. 

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 3 

sekundy). 
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MENU URZĄDZENIA: 

 


