
INFORMATIEBLAD VOOR

EEN STORINGVRIJE RIT

www.toll-collect.de

Kijk op onze website of neem contact op met onze 
klantenservice voor meer informatie over de tol 
voor vrachtwagens.

Zo bereikt u ons

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Duitsland

Telefoonnummer: 
maandag tot vrijdag 7-19 uur
binnen Duitsland:  0800 222 26 28* 
vanuit het buitenland:  00800 0 222 26 28*
Fax:    +49 180 1 222 628**

info@toll-collect.de

Bezoek ons ook online: 
www.toll-collect.de
www.toll-collect-blog.de
op Facebook:
www.facebook.com/TollCollect 
of YouTube:
www.youtube.com/user/TollCollectVideo

* gratis, prijzen vanuit mobiel netwerk kunnen afwijken
**  binnen Duitsland: vanuit het vaste net 3,9 ct/min;  

vanuit mobiele netwerken maximaal 42 ct/min.

In opdracht van het

Voor perfect contact

Een storing van het voertuigtoestel of de DSRC-module 
kan ertoe leiden dat de Duitse rijksdienst voor goede-
renverkeer (BAG) u bij een controle tegenhoudt. Houd 
daarom rekening met de volgende opmerkingen voor 
een correct gebruik van het voertuigtoestel:

 J Demonteer of verander het voertuigtoestel niet zelf. 
Dat mag alleen gebeuren door een gecertificeerd ser-
vicepartner van Toll Collect. ①

 J Sluit geen andere toestellen aan op het voertuigtoe-
stel. Die kunnen storingen of uitval van het voertuig-
toestel veroorzaken. ②

 J Ook het opsplitsen van het tachosignaal, dat gebruikt 
wordt voor het automatische systeem voor tolboe-
king, kan storingen of uitval van het voertuigtoestel 
veroorzaken.

Altijd ontvangst

Houd rekening met de volgende opmerkingen voor 
een correct gebruik van de Toll Collect-antennes:

 J Tussen de Toll Collect-gps-antenne (resp. combi-an-
tenne) en andere gps-antennes (bijv. voor naviga-
tiesystemen) is een minimale afstand van 300 mm 
nodig. ③

 J Tussen de Toll Collect-gps-antenne (resp. combi-an-
tenne) en andere antennes (mobiel netwerk, radio, 
CB) is een minimale afstand van 150 mm nodig. ④

 J Deze minimale afstanden gelden ook voor de inter-
ne gps-antenne van de DSRC-module 2G.

 J Alle Toll Collect-antennes zijn uitsluitend bedoeld 
voor het ingebouwde voertuigtoestel.

ALTIJD IN 
VERBINDING

1.  Voertuigtoestel2. Antennes 
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Na de foutmelding is het voertuigtoestel niet gebruiks-
klaar voor het automatische tolheffingssysteem. Boek 
uw tol met de Toll Collect-app, online via het internet of 
bij een tolterminal.

4. DSRC-module 3.  Storing van het 
voertuigtoestel  

Duidelijke communicatie bij 
storingen

Als het voertuigtoestel niet correct functioneert, 
verschijnt op het display een foutmelding, is er een 
foutsignaal te horen (twee korte en een lange toon) en 
knippert de rode led. ⑤

Bij de foutmelding

neemt u uitsluitend contact op met de klantenservice 
van Toll Collect.

Om snel storingen te verhelpen

Bij storingen van het voertuigtoestel rijdt u naar de 
dichtstbijzijnde Toll Collect-servicepartner.

In de werkplaats kan de servicepartner vlug foutmeldin-
gen in het info-menu van het voertuigtoestel terugvin-
den. Dat versnelt de reparatie en beperkt zo de standtijd.

In het info-menu kunnen gegevens over het voertuig en 
foutmeldingen worden opgevraagd. Hier bevindt zich 
informatie over het kenteken van het motorrijtuig, de 
euro-milieuklasse, het type brandstof/energiebron van 
het voertuig, het serienummer van het voertuigtoestel 
en de twee laatst opgeslagen foutmeldingen van het 
voertuigtoestel.

   Meer informatie over het voertuigtoestel 
vindt u in de bedieningshandleiding.

⑥

⑤

⑧

⑦
⑨

Storingsvrij oppervlak 

Elektronische producten kunnen elektromagnetische 
storingen veroorzaken. In principe moeten alle toestel-
len, die niet nodig zijn voor de werking van het voertuig 
(vooral spanningsomvormers en verlichtingselementen) 
tijdens de rit van het boordnet losgekoppeld worden 
om mogelijke storingen te vermijden.

 J Breng geen laadkabels voor mobiele telefoons, note-
books, spanningsomvormers e.d. in de buurt van de 
DSRC-module. ⑥ ⑦

Correcte inbouw 

Laat de DSRC-module altijd in de voorgeschreven in-
bouwpositie:

 J Verander de inbouwhoek van de DSRC-module niet. ⑧

 J Zorg ervoor dat bekabeling van de DSRC-module on-
beschadigd blijft en ga bij zichtbare schade langs bij 
een Toll Collect-servicepartner. ⑨
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