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Účastníci systému automatického výberu mýta sú v zmysle bodu 29 Všeobecných obchodných podmienok 
spoločnosti Toll Collect GmbH povinní vykonávať správnu obsluhu palubných prístrojov. Predovšetkým sú 
povinní sa pred každým použitím ciest podliehajúcich mýtnemu presvedčiť o tom, že palubný prístroj je 
pripravený na výber mýta a údaje o príslušnom stave vozidla sú správne. Spoločnosť Toll Collect GmbH 
upozorňuje na to, že spustenie palubných prístrojov súbežne s naštartovaním nákladného vozidla, ako aj 
všetky zmeny nastavení vykonané vodičom na palubnom prístroji a chybné správanie ohľadne priprave-
nosti palubného prístroja na výber mýta, sa ukladajú spolu s časovým údajom.
V rámci kontrol dodržiavania mýtnej povinnosti si úradníci spolkového úradu pre nákladnú dopravu 
(BAG)* môžu vyžiadať tieto údaje z každého palubného prístroja a môžu každého zákazníka podrobiť kon-
trole plnenia povinností s ohľadom na časové priradenie.

Verzia 4.4.1 B.C.DG – 05/2022

Upozornenie k tomuto návodu na obsluhu – Čo je nové?

Dôležité funkcie vášho palubného prístroja boli optimalizované. 

Pokladničná uzávierka 
Rýchle zúčtovanie nákladov na mýto pre zákaznícke jazdy bolo zjednodušené prida-
ním nového bodu menu „CASH CLOSURE“ (Pokladničná uzávierka). Tu je možné pria-
mo spustiť pokladničnú uzávierku a tým výpočtovo ukončiť aktuálnu jazdu. V dô-
sledku toho budú čiastky mýtneho v zákazníckom portáli Toll Collect v časti „Nicht 
abgerechnete Fahrten“ (Nezúčtované jazdy) k dispozícii na ďalší výpočet.  

Výber mýta – manuálny režim
Menu „TOLL COLLECTION“ (Výber mýta) bolo rozšírené o  bod menu „SWITCHED 
OFF“ (Vypnuté). Po výbere tejto možnosti zostane výber mýta trvalo vypnutý. Pri-
tom rešpektujte upozornenia k  zákonným ustanoveniam v  kapitole  1.1. Voľbu 
„TOLL COLLECTION SWITCHED OFF“ (Vypnutý výber mýta) je možné deaktivovať po 
každom reštarte palubného prístroja alebo prostredníctvom menu.

Rozšírenie menu „Info“ (Informácie)
Servisný partner si môže prostredníctvom menu „INFO“ (Informácie) v novom pod-
menu „REMOVAL CODE“ (Kód demontáže) pozrieť informácie pre nový proces de-
montáže bez SPC.

Proces montáže bez mobilnej bezdrôtovej komunikácie
Nové chybové hlásenie opisuje zriedkavý prípad montáže palubného prístroja ser-
visným partnerom bez mobilného bezdrôtového spojenia, v dôsledku čoho nie je 
možné dokončiť proces personalizácie palubného prístroja. Pripravenosť palubné-
ho prístroja na prevádzku sa dosiahne, až keď bude mať vozidlo dostatočné mobil-
né bezdrôtové spojenie, aby mohol prístroj automaticky nahrať požadované údaje. 
Pri zastavenom vozidle sa môže potom ihneď po reštarte a zadaní správnych úda-
jov o vozidle uskutočniť automatická evidencia mýta. 

Nový jazyk rozhrania „rumunčina“ pre palubné prístroje BOSCH
Päť jazykov rozhrania, nemčina, angličtina, francúzština, poľština a  holandčina, 
bolo v prípade palubných prístrojov BOSCH doplnených o rumunčinu.

Hlásenia na displeji boli optimalizované.

Na stránke www.toll-collect.de sú vždy uvedené aktuálne informácie

Subjekt zodpovedný za obsah:  
Toll Collect GmbH, Linkstr. 4, 10785 Berlin

© 2021 Toll Collect GmbH. Všetky práva vyhradené.
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1    V Š E O B E C N É  I N F O R M Á C I E 2    S Y S T É M  A U T O M A T I C K É H O  V Ý B E R U  M Ý T A

Berte na vedomie: Ten, kto v Nemecku úmyselne alebo z nedbanlivosti nezaplatí 
správne mýto, dopúšťa sa priestupku, za ktorý môžu byť uložené sankcie vo forme 
peňažného trestu až do výšky 20 000 EUR [§ 10 odsek 2 zákona o vyberaní mýta na 
spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG)].

� Správne nastavenie hmotnosti a počtu náprav vozidla sú zákonnou povinnos-
ťou vodiča pred použitím ciest podliehajúcich mýtnemu na území Nemecka.  

� Pred použitím ciest podliehajúcich mýtnemu v Rakúsku musí byť vždy deklaro-
vaný správny počet náprav (kategória) v súlade s „Mýtnym poriadkom pre diaľ-
nice a rýchlostné komunikácie Rakúska“. Mýtny poriadok v aktuálne platnom 
znení si môžete kedykoľvek pozrieť na stránke www.asfinag.at  

� V prípade chybných funkcií palubného prístroja ste v Nemecku zo zákona po-
vinný príslušné cestné úseky podliehajúce mýtnemu manuálne prihlásiť pro-
stredníctvom aplikácie Toll Collect alebo prostredníctvom online prihlásenia. 

� V Rakúsku ste v prípade chybných funkcií palubného prístroja povinní dodatoč-
ne riadne zaplatiť mýto v súlade s mýtnym poriadkom na niektorom z predaj-
ných miest GO. Na predajnom mieste GO môžete v prípade trvalého výpadku 
palubného prístroja kedykoľvek získať GO box.

Pred prvou jazdou sa oboznámte s funkciami vášho palubného prístroja. Obsluha po-
čas jazdy zásadne nie je povolená. 

� Palubný prístroj musí do vášho vozidla v súlade s predpismi nainštalovať a za-
pečatiť autorizovaný servisný partner spoločnosti Toll Collect.

� Na palubnom prístroji alebo na prívodných vedeniach nevykonávajte žiadne 
zásahy a nemeňte montážnu polohu.

� Tlačidlá palubného prístroja nestláčajte ostrými alebo špicatými predmetmi.
� Na čistenie palubného prístroja nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a 

ani rozpúšťadlá, akými sú riedidlo alebo benzín. Na čistenie palubného prístro-
ja používajte mierne navlhčenú utierku.

� Pre zaistenie bezchybnej funkčnosti palubného prístroja sa medzi čelným sklom 
a modulom DSRC nesmú nachádzať žiadne predmety. Ani v prípade palubného 
prístroja Continental pre montáž na palubnú dosku sa nesmú vedľa alebo nad 
palubný prístroj umiestňovať žiadne predmety.

1 Všeobecné informácie 

1.1 Zákonné ustanovenia

1.2  Informácie týkajúce sa používania palubného prístroja

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

palubný prístroj je základom pre automatický výber mýta na cestách podliehajú-
cich mýtnemu v Nemecku a základom pre výber mýta na cestách podliehajúcich 
mýtnemu v Rakúsku pre voliteľný výber mýta. 

Úlohy palubného prístroja v Nemecku sú:

� nepretržité zisťovanie polohy vozidla pomocou satelitnej techniky;
� prenos údajov o jazde a charakteristík vozidla do centrály;
� hlásenie rušivých vplyvov (opticky a akusticky), ktoré bránia automatickému 

výberu mýta;
� zobrazovanie deklarácie vozidla a použitej mýtnej služby na displeji.

Úlohy palubného prístroja v Rakúsku sú:

� polohovo nezávislý výber mýta za prejazd vozidiel na mýtnych bránach nainšta-
lovaných na cestách pomocou mikrovlnnej (DSRC) technológie;

� výhradná signalizácia výberu mýta pomocou signálnych tónov;
� hlásenie rušivých vplyvov (opticky a akusticky), ktoré bránia výberu mýta.

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a oboznámte sa s používaním palub-
ného prístroja. Starostlivo si uschovajte všetky dodané dokumenty.  

Prajeme vám bezpečnú a šťastnú cestu.
Váš Toll Collect GmbH

2 Systém automatického výberu mýta
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Tlačidlo OK:
Vyvolanie menu,
potvrdenie zadaní v menu a hlásení

Tlačidlá so šípkami doprava a doľava: 
Výber a nastavenie funkcií 

Tlačidlá so šípkami nahor a nadol:  
Pohyb v menu dopredu a späť

Tlačidlo Clear:  
Zrušenie zadaní;
prechod do vyššej úrovne menu

Servisné rozhranie: 
Len na servisné účely
(nesmie dôjsť k poškodeniu zapečatenia) 

Zelená:
Palubný prístroj je technicky pripravený na prevádzku; všetky 
predpoklady na automatický výber mýta sú splnené, ak platí 
mýtna povinnosť.

Červená:
Palubný prístroj v Nemecku nie je pripravený na prevádzku; nie 
sú splnené predpoklady na automatický výber mýta.

Blikajúca červená:
Optická indikácia pri poruchách, ktoré ešte neboli potvrdené 
pomocou tlačidla OK, sprevádzaná akusticky pomocou chybo-
vých tónov.

Akustické upozornenia pri poruchách

Aktuálne nastavený počet náprav

Služba (DE = Nemecko)

Aktuálna deklarácia o hmotnosti

Indikácia na displeji pri aktívnej mobilnej bezdrôtovej komuni-
kácii (prenos dát) s centrálou spoločnosti Toll Collect

❶Tlačidlá

❷

❸

❹

❺

❻LED

❼Displej

❽

❾

❿

Pre prechod do náhľadu menu raz stlačte tlačidlo . Potom mô-
žete pomocou tlačidla  prelistovať jednotlivé položky menu.

Grafické stvárnenie menu na palubnom prístroji BOSCH sa mier-
ne líši od grafického stvárnenia na palubných prístrojoch Conti-
nental. Jednotlivé postupy a ovládanie sú však identické. 

Ilustračným príkladom je rozdiel na nasledujúcom obrázku:

3    O V L Á D A C I E  P R V K Y 3    O V L Á D A C I E  P R V K Y

Ovládacie prvky palubného prístroja BOSCH druhej generácie 
sa nelíšia od ovládacích prvkov prístroja prvej generácie. Staré 
prístroje majú ešte dve servisné rozhrania.

3 Ovládacie prvky 

3.1 Palubné prístroje BOSCH a BOSCH 2 s LTE

BOSCH   

MENU 
NUMBER OF AXLES

MENU
NUMBER OF AXLES

2
NUMBER OF AXLES
2

NUMBER OF AXLES

Continental  

MENU 
NUMBER OF AXLES

MENU
NUMBER OF AXLES

2
NUMBER OF AXLES
2

NUMBER OF AXLES

❹ ❸

5 AXLES 
DE >18t

3 AXLES 
DE TOLL FREE

5 AXLES 
DE 7.5..11.99t

5 AXLES 
DE 12..18t Ψ

❶ ❸❺ ❽ ❾ ❿

❷

❻

❼
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3    O V L Á D A C I E  P R V K Y 3    O V L Á D A C I E  P R V K Y

Tlačidlo OK:
Potvrdenie zadaní v menu a hlásení

Tlačidlo voľby: 
Voľba a nastavenie funkcií;
pohyb v menu smerom dopredu

Servisné rozhranie:
Len na servisné účely
(nesmie dôjsť k poškodeniu zapečatenia) 

Zelená:
Palubný prístroj je technicky pripravený na prevádzku; všetky 
predpoklady na automatický výber mýta sú splnené, ak platí 
mýtna povinnosť.

Červená:
Palubný prístroj v Nemecku nie je pripravený na prevádzku; nie 
sú splnené predpoklady na automatický výber mýta. 

Blikajúca červená:
Optická indikácia pri poruchách, ktoré ešte neboli potvrdené 
pomocou tlačidla OK, sprevádzaná akusticky pomocou chybo-
vých tónov.

Akustické upozornenia pri poruchách

Aktuálne nastavený počet náprav

Služba (DE = Nemecko)

Aktuálna deklarácia o hmotnosti

Indikácia na displeji pri aktívnej mobilnej bezdrôtovej komuni-
kácii (prenos dát) s centrálou spoločnosti Toll Collect

❶Tlačidlá

❷

❸

❹LED

❺Displej

❻

❼

❽

3.2 Palubné prístroje Continental

5 AXLES 
DE >18t

3 AXLES 
DE TOLL FREE

5 AXLES 
DE 7.5..11.99t

5 AXLES 
DE 12..18t

5 AXLES 
DE >18t

3 AXLES 
DE TOLL FREE

5 AXLES 
DE 7.5..11.99t

5 AXLES 
DE 12..18t

Ψ

Ψ

❶

❶

❷

❹

❸

❻

❸❷ ❹

❼ ❽

❼ ❽❺

❻

❺
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 4   Prevádzka

Mýto pre nákladné vozidlá sa vypočítava na základe emisnej triedy, hmotnostnej triedy a 
v prípade motorových vozidiel alebo kombinácií vozidiel s povolenou celkovou hmotnos-
ťou nad 18 ton aj podľa tried náprav. Okrem toho sa pripočítavajú aj náklady súvisiace so 
zaťažením hlukom. Je nutné zvoliť jednu z nasledujúcich hmotnostných tried:

Všetky motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 
tony podliehajú mýtnemu. V palubnom prístroji je zásadne natrvalo uložená povolená 
celková hmotnosť, ktorú majiteľ uviedol pri registrácii vozidla. Ak sa v dôsledku pripoje-
nia alebo odpojenia prívesu zmení povolená celková hmotnosť, tak pred nástupom na 
jazdu je potrebné v palubnom prístroji upraviť povolenú celkovú hmotnosť. To platí pre 
vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou až do 18 ton vrátane. Od 18 ton je navyše 
nutné uviesť aj počet náprav (≤ 3 nápravy resp. ≥ 4 nápravy).

Hmotnosť motorových vozidiel alebo jazdných súprav sa od 7,5 tony deklaruje vo výbe-
rových stupňoch po 1,5 tony. Pritom nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je 
menšia ako hmotnosť uložená v palubnom prístroji. Povolená celková hmotnosť v prí-
pade kombinácií vozidiel sa na rozdiel od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy vy-
tvára súčtom povolených celkových hmotností jednotlivých vozidiel. Zaťaženie ťažného 
vozidla prívesom a zvislé zaťaženie návesovej točnice nie je potrebné zohľadniť.

Hmotnostné triedy Deklarácia o hmotnosti * Deklarácia o nápra-
vách **

Nepodliehajúce 
mýtnemu
<7,5 t

<7,5 t
(indikácia na displeji „TOLL FREE“ (NEPODLIEHAJÚCE 
MÝTNEMU)

–

≥7,5 t až <12 t 7,5 t  –  9 t  –  10,5 t
(indikácia na displeji „7,5 t .. 11,99 t“)

–

≥12 t až ≤18 t 12 t  –  13,5 t  –  15 t  –  16,5 t  –  18 t
(indikácia na displeji „12 t .. 18 t“)

–

>18 t

> 18 t nie je potrebná deklarácia o 
hmotnosti

(indikácia na displeji „>18 t“)

≤ 3 nápravy alebo 
≥ 4 nápravy
(zadanie presného počtu 
náprav)

* vo výberových stupňoch po 1,5 t
**  Pri hmotnosti do 18 t vrátane je možné dobrovoľné zadanie počtu náprav, ktoré však nemá žiadny vplyv na 

výšku mýta.

 4.1 Zadanie údajov o vozidle

Pred začatím jazdy vás palubný prístroj pri aktivovanom zapaľo-
vaní automaticky vyzve k zadaniu údajov o vozidle, ktoré sú rele-
vantné pre výber mýta.

Po naštartovaní motora sa zobrazí nastavenie hmotnosti použité 
pri poslednej jazde. Pritom môže ísť o hmotnosť natrvalo ulože-
nú v palubnom prístroji alebo o hmotnosť, ktorú aktívne zvolil 
vodič. Ak je povolená celková hmotnosť nad 18 ton, nemusí sa 
prispôsobiť hmotnostná trieda. Palubný prístroj v tomto prípade 
nebude dopytovať hmotnosť.

Vezmite na vedomie, že nie je možné nastaviť hmotnostnú trie-
du, ktorá je menšia ako hmotnosť personalizovaná v palubnom 
prístroji.

zelená

MENU

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

Hmotnosť

Úhrada mýta v Rakúsku nezávisí od nastavenia hmotnosti, vyža-
duje si však správne uvedenie počtu náprav. Počet náprav môže-
te kedykoľvek zmeniť v bode menu „NUMBER OF AXLES“ (Počet 
náprav).

BOSCH   

Pomocou tlačidiel so šípkami 
 zvoľte správny údaj o 

hmotnosti. Správnu hmotnosť 
potvrďte pomocou . 

Continental  

Pomocou tlačidla  zvoľte 
správny údaj o hmotnosti. 
Správnu hmotnosť potvrďte 
pomocou .

...

zelená

MENU

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

zelená

MENU

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

4    P R E V Á D Z K A 4    P R E V Á D Z K A

<7.5t
7.5t

MENU

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

9t
10.5t
12t

WEIGHT
13.5t

MENU

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

MENU

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

MENU

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

zelená

MENU

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

nepodliehajúce mýtnemu

≥7,5 t až <12 t<7,5 t ≥12 t až ≤18 t >18 t
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Pre jedno nákladové stredisko možno zadať maximálne 8 číslic.Pomocou funkcie „COST CENTER“ (Nákladové stredisko) možno 
na účely vyúčtovania stanoviť počiatočný a cieľový bod jazdy. 

Zadaním nákladového strediska na začiatku jazdy a zmenou tohto 
nákladového strediska na konci jazdy máte možnosť aktuálneho 
zúčtovania nákladov na mýto za jednotlivé zákaznícke jazdy, ktoré 
si môžete rýchlo vyvolať online na zákazníckom portáli. Začiatok 
jazdy sa aktivuje zadaním nového nákladového strediska alebo 
sa uskutoční automaticky, ak ste posledný koniec jazdy ukončili 
prostredníctvom bodu menu „CASH CLOSURE“ (Pokladničná uzá-
vierka). Koniec jazdy môžete určiť zadaním nového nákladového 
strediska alebo v bode menu „CASH CLOSURE“ (Pokladničná uzá-
vierka) tak, že potvrdíte, že sa má vykonať pokladničná uzávierka. 
Zmenou nákladového strediska alebo vykonaním pokladničnej 
uzávierky sa aktivuje prenos údajov o  jazde, ktoré sa následne 
odošlú do centrály spoločnosti Toll Collect. 

Nákladové 
stredisko 

Keď je vozidlo v pohybe (v prípade prístroja Continental dlh-
šie ako tri sekundy), tak vyžiadanie údajov o vozidle sa už 
nezobrazuje. Indikácia na displeji sa automaticky prepne do 
prevádzkového režimu a prevezme sa nastavený počet náprav 
a hmotnosť z predchádzajúcej jazdy.

Vezmite na vedomie, že nie je možné nastaviť počet náprav, kto-
rý je menší ako počet náprav zaregistrovaný vo vašom palubnom 
prístroji.

V Nemecku nemá uvedenie počtu náprav až do hmotnostnej 
triedy II vrátane žiadny vplyv na náklady na mýto. V prípade mo-
torových vozidiel alebo kombinácií vozidiel s povolenou celko-
vou hmotnosťou nad 18 ton musí byť na palubnom prístroji na-
stavený aj počet náprav. Výška mýta sa riadi nasledujúcim krité-
riom: ≤ 3 nápravy a ≥ 4 nápravy. 
V Rakúsku je vždy potrebné presné uvedenie počtu náprav.

Počet náprav

Pri prenose údajov sa na štandardnom displeji zobrazuje sym-
bol „Ψ“, ktorý znamená aktívnu mobilnú komunikáciu s centrá-
lou spoločnosti Toll  Collect. Keď symbol „Ψ“ zmizne, prenos 
údajov o jazde je ukončený. Ak chcete vašu jazdu ukončiť po vy-
konaní pokladničnej uzávierky, zapaľovanie vozidla vypnite až 
po zmiznutí symbolu, aby ste zaistili kompletný prenos údajov 
týkajúcich sa mýta.

Správny spôsob stanovenia počtu náprav platný v Rakúsku (de-
klarácia kategórie vozidla) je uvedený v aktuálne platnom znení 
„Mýtneho poriadku pre diaľnice a rýchlostné komunikácie Ra-
kúska“, ktoré sa vždy nachádza na stránke www.asfinag.at

BOSCH   

Pomocou tlačidiel so šípkami 
 zvoľte minimálne 2 a 

maximálne 8 náprav. Správny 
počet náprav potvrďte pomo-
cou .

Continental  

Pomocou tlačidla  zvoľte 
minimálne 2 nápravy a maxi-
málne 8 náprav. Správny počet 
náprav potvrďte pomocou .

MENU

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

2

8

...

MENU

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

2

8

BOSCH   

Prvú číslicu vášho nákladové-
ho strediska zadajte tlačidlom 

 alebo . K nasledujúcej 
číslici prejdite tlačidlom . 
Tento postup zopakujte aj pri 
zadávaní ďalších číslic. Pre ko-
rekciu zadaní prejdite tlačid-
lom  na predtým zadané 
číslice. Požadované nákladové 
stredisko potvrďte pomocou 

.

Continental  

Prvú číslicu vášho nákladové-
ho strediska zadajte tlačidlom 

. K nasledujúcej číslici 
prejdite tlačidlom . Tento 
postup zopakujte aj pri zadá-
vaní ďalších číslic. Pre opravu 
predchádzajúcich číslic tlačid-
lom  zvoľte funkciu „←“ 
a  potom potvrďte tlačidlom 

. Tlačidlom  teraz môže-
te opraviť predchádzajúcu čís-
licu. Požadované nákladové 
stredisko potvrďte pomocou 

.

MENU

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER
12345678

COST CENTER

COST CENTER

QUERY ON

QUERY OFF

CHANGE

MENU

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER
12345678

COST CENTER

COST CENTER

QUERY ON

QUERY OFF

CHANGE...
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4.2  Služby spojené s evidenciou mýta v Nemecku  a Rakúsku

Ak je váš palubný prístroj aktivovaný pre evidenciu mýta v Ne-
mecku a Rakúsku, tak prevádzkový režim palubného prístroja sa 
po prejazde hranice automaticky prepne na službu tej krajiny, v 
ktorej sa nachádzate. Informácie o stave služby si môžete kedy-
koľvek pozrieť v menu „SERVICES“ (Služby):

4.3  Prevádzkové indikácie
4.3.1 Prevádzkové indikácie na cestách na území Nemecka

Po začiatku jazdy sa na displeji trvalo zobrazuje zvolený hmot-
nostný rozsah. Tu sú štyri príklady:

Pri celkovej hmotnosti nižšej ako 7,5 t

vozidlo s 3 nápravami
nepodliehajúce mýtnemu < 7,5 tony

Počas jazdy s nákladným vozidlom podliehajúcim mýtnemu

vozidlo s 5 nápravami
hmotnosť 9 ton

vozidlo s 5 nápravami
hmotnosť 16,5 ton

vozidlo s 5 nápravami
hmotnosť 40 ton

❶  Aktuálne nastavený počet náprav
❷  Služobná oblasť
❸  Aktuálna deklarácia o hmotnosti (deklarovaný rozsah: nepodliehajúce mýtnemu)
❹  Aktuálna deklarácia o hmotnosti (deklarovaný rozsah: ≥ 7,5 t až < 12 t)
❺  Aktuálna deklarácia o hmotnosti (deklarovaný rozsah: ≥ 12 t až ≤ 18 t)
❻  Aktuálna deklarácia o hmotnosti (deklarovaný rozsah: > 18 t)

zelená

5 AXLES 
DE >18t

3 AXLES 
DE TOLL FREE

5 AXLES 
DE 7.5..11.99t

5 AXLES 
DE 12..18t

❷ ❸

❶

zelená

5 AXLES 
DE >18t

3 AXLES 
DE TOLL FREE

5 AXLES 
DE 7.5..11.99t

5 AXLES 
DE 12..18t

❹ zelená

5 AXLES 
DE >18t

3 AXLES 
DE TOLL FREE

5 AXLES 
DE 7.5..11.99t

5 AXLES 
DE 12..18t

❺ zelená

5 AXLES 
DE >18t

3 AXLES 
DE TOLL FREE

5 AXLES 
DE 7.5..11.99t

5 AXLES 
DE 12..18t

❻

BOSCH   

Pomocou tlačidla  zvoľte 
menu palubného prístroja. 
Pomocou tlačidla  alebo 

 prelistujte rôzne funkcie 
menu až k indikácii „SERVICES“ 
(Služby). Pomocou  prejdete 
do menu „SERVICES“ (Služby). 
V menu „SERVICES“ (Služby) sa 
zobrazí aktuálny prevádzkový 
režim „DE SERVICE ACTIVE“ (DE 
služba aktívna) pre Nemecko 
alebo „AT SERVICE ACTIVE“ (AT 
služba aktívna) pre Rakúsko.

Tlačidlom  sa z vyvolaných 
podmenu vrátite do hlavného 
menu. Tlačidlom  sa z hlav-
ného menu vrátite k prevádz-
kovej indikácii.

Continental  

Na vyvolanie menu stláčajte 
v  režime prevádzkovej indiká-
cie tlačidlo  dovtedy, kým 
sa na displeji nezobrazí 
„MENU“ (Menu). „MENU“ 
(Menu) potvrďte pomocou . 
Palubný prístroj automaticky 
prejde do hlavného menu. Pri 
vyvolanom menu tlačidlom 
listujte až k indikátoru „SERVI-
CES“ (Služby). Pomocou 
prejdete do menu „SERVICES“ 
(Služby). V  menu „SERVICES“ 
(Služby) sa zobrazí aktuálny 
prevádzkový režim „DE SERVICE 
ACTIVE“ (DE služba aktívna) pre 
Nemecko alebo „AT SERVICE 
ACTIVE“ (AT služba aktívna) pre 
Rakúsko. Pomocou  sa pa-
lubný prístroj vráti do hlavné-
ho menu.

Na opustenie menu tlačidlo 
 stláčajte dovtedy, kým sa 

nezobrazí „MENU BACK“ (Menu 
späť). „MENU BACK“ (Menu 
späť) potvrďte pomocou . 
Palubný prístroj Continental sa 
automaticky vráti do prevádz-
kovej indikácie.

MENU

DE
SERVICE ACTIVE

AT
SERVICE ACTIVE

SERVICES
MENU

DE
SERVICE ACTIVE

AT
SERVICE ACTIVE

SERVICES

MENU

DE
SERVICE ACTIVE

AT
SERVICE ACTIVE

SERVICES
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Vypnutý automatický výber mýta

Keď bola v menu zvolená funkcia „TOLL COLLECTION DE: 
MANUAL“ (Výber mýta DE: manuálne), palubný prístroj až do na-
sledujúceho štartu nevykonáva výber mýta. Na displeji sa zobra-
zí „DE: TOLL COLLECTION SWITCHED OFF“ (DE: vypnutý výber 
mýta). V prípade mýtnej povinnosti je nutné jazdy prihlásiť pro-
stredníctvom aplikácie Toll Collect alebo prostredníctvom onli-
ne prihlásenia. Pri voľbe funkcie menu „DE: TOLL COLLECTION  
SWITCHED OFF“ (DE: vypnutý výber mýta) je výber mýta trvalo 
vypnutý. Prostredníctvom palubného prístroja sa nebude mýto 
vyberať dovtedy, kým sa výber mýta opäť nezapne. To sa môže 
vykonať pri každom reštarte palubného prístroja alebo kedykoľ-
vek prostredníctvom menu.

Vezmite na vedomie, že pri nadchádzajúcej mýtnej povinnosti 
podľa kap. 1.1 musíte opäť zapnúť režim „TOLL COLLECTION AU-
TOMATIC“ (Automatický výber mýta).

Palubný prístroj sa nachádza mimo aktívnych oblastí mýtnych 
služieb v Nemecku a Rakúsku. Výber mýta neprebieha.

4.3.2 Prevádzkové indikácie na cestách na území Rakúska

Výber mýta s palubným prístrojom na cestách podliehajúcich 
mýtnemu v Rakúsku sa vykonáva výlučne prostredníctvom akus-
tických signálov. Zvukové signály nemožno vypnúť. LED indikácie 
a displejové indikácie palubného prístroja neposkytujú žiadne 
informácie o výbere mýta na týchto cestách. 

Po úspešnej úhrade mýta pri prejazde cez mýtnu bránu palubný 
prístroj vždy vyšle zvukový signál. Ak je palubný prístroj zablo-
kovaný, zaznejú štyri zvukové signály za sebou. Ak pri prejazde 
cez mýtnu bránu v Rakúsku nezaznie zvukový signál, tak pravde-
podobne nedošlo k úhrade mýta. Chýbajúce čiastky mýtneho 
dodatočne uhraďte na predajnom mieste GO. Na predajnom 
mieste GO môžete v prípade trvalého výpadku palubného prí-
stroja kedykoľvek získať GO box.

červená

DE:TOLL COLLECTION
SWITCHED OFF

zelená

3 AXLES
NO TOLL SERVICE

Služobná oblasť Rakúsko – s aktivovanou službou TOLL2GO (služba AT) 

Nachádzate sa v služobnej oblasti Rakúsko a nechali ste si zare-
gistrovať váš palubný prístroj Toll Collect pre výber rakúskeho 
mýta.
❶  Aktuálne nastavený počet náprav
❷  Služba (AT = Rakúsko)
❸  LED dióda (zelená farba: indikuje pripravenosť na prevádzku 

v Nemecku, v Rakúsku nemá žiadny význam; červená farba: 
indikuje poruchu, pozrite si kapitolu 4.5 „Chybové hlásenia“.

Služobná oblasť Rakúsko – bez služby TOLL2GO (služba AT) 
a v ostatnom zahraničí

Nachádzate sa v služobnej oblasti Rakúsko, ale nenechali ste si 
zaregistrovať váš palubný prístroj Toll Collect pre výber rakúske-
ho alebo zahraničného mýta. 
❶  Aktuálne nastavený počet náprav
❷  Neprebieha výber mýta pomocou palubného prístroja
❸  Zelená LED dióda (v Rakúsku bez významu, LED dióda indiku-

je pripravenosť na prevádzku v Nemecku)

zelená

3 AXLES
AT

❷

❸❶

zelená

3 AXLES
NO TOLL SERVICE

❷

❸❶
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4.4 Nastavenia menu

← Menu „SERVICE MENU“ (Servisné menu) je potreb-
né len na servisné účely v servisnej prevádzke. 

← Menu „SIGNAL TONES“ (Signálne tóny) je v súčas-
nosti bez funkcie.

Zobrazenia hlásení na displeji sa môžu v závislosti 
od typu hardvéru a prítomnej verzie soÅtvéru mier-
ne odlišovať.

V prípade palubného prístroja Continental sa po 
zmene nastavenia ešte zobrazí potvrdzovacie hlá-
senie.

V prípade palubného prístroja pripraveného na prevádzku mô-
žete v menu vykonať rôzne nastavenia podľa vašich potrieb.

Menu možno ovládať len pri stojacom vozidle.

Ak po vyvolaní menu nedôjde počas doby dlhšej ako 10 sekúnd 
k stlačeniu žiadneho tlačidla, alebo ak sa vozidlo pri vyvolanom 
menu dá do pohybu, tak prístroj sa automaticky prepne do pre-
vádzkovej indikácie.

BOSCH   

Pomocou tlačidla  zvoľte 
hlavné menu. 

Pomocou tlačidiel  alebo 
prelistujte rôzne funkcie 
menu. Pomocou  prejdete 
do požadovaného podmenu. 

Tlačidlom  sa z vyvolaných 
podmenu vrátite do hlavného 
menu. Tlačidlom  sa z hlav-
ného menu vrátite k prevádz-
kovej indikácii.

Continental  

Na vyvolanie hlavného menu 
stláčajte v  režime prevádzko-
vej indikácie tlačidlo  do-
vtedy, kým sa na displeji ne-
zobrazí „MENU“ (Menu). 
„MENU“ (Menu) potvrďte po-
mocou . 

Pri vyvolanom menu prelistujte 
tlačidlom  rôzne funkcie 
menu. Pomocou  prejdete 
do požadovaného podmenu. 
Požadovanú funkciu nastavte 
tlačidlom . Požadovanú 
funkciu potvrďte pomocou 

. Tento postup zopakujte aj 
pri nastavovaní ďalších funkcií.

Na opustenie menu tlačidlo 
 stláčajte dovtedy, kým sa 

nezobrazí „MENU BACK“ (Menu 
späť). „MENU BACK“ (Menu 
späť) potvrďte pomocou . 
Palubný prístroj Continental sa 
automaticky vráti do prevádz-
kovej indikácie.

Vyvolanie 
hlavného menu

Navigácia v 
podmenu

Opustenie 
hlavného menu

4    P R E V Á D Z K A 4    P R E V Á D Z K A

ROMÂNĂ

DE: SWITCHED OFF

MENU
LANGUAGE DEUTSCH

ENGLISH
FRANÇAIS
POLSKI

NEDERLANDS

WEIGHT <7.5t
...
>18t

2
...
8

NUMBER OF AXLES

TOLL COLLECTION AUTOMATIC
DE: MANUAL

COST CENTER QUERY ON
QUERY OFF

CHANGE

SERVICE MENU

SERVICES

MENU 

MENU

MENU

CASH CLOSURE
MENU

MENU

MENU

SIGNAL TONES
MENU

MENU DE

PIN 
****

COST CENTER
2234- 

COST CENTER

TOLL COLLECTION

NUMBER OF AXLES

SIGNAL TONES
ON
OFF

CASH CLOSURE
YES

TRANSFER
SUCCESSFUL  [OK]

LANGUAGE

WEIGHT

MENU
INFO

REGISTRATION NO.:
...

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED  G2

AT 
SERVICE ACTIVE

← Zmena a potvrdenie čísiel

← vo výberových stupňoch po 1,5 t
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Zadaním nákladového strediska máte možnosť aktuálneho zúč-
tovania nákladov na mýto za zákaznícke jazdy, ktoré si potom 
možno rýchlo vyvolať online na zákazníckom portáli. Pomocou 
funkcie „CHANGE“ (Zmeniť) tu aktivujete počiatočný a  koncový 
bod jazdy. Pre jedno nákladové stredisko možno zadať maximál-
ne 8 číslic.

Menu Nákladové 
stredisko

V menu „LANGUAGE“ (Jazyk) sa vyberá jazyk rozhrania palubného 
prístroja. Môžete si vybrať z nasledujúcich jazykov: nemčina, an-
gličtina, francúzština, poľština, holandčina alebo rumunčina.

Menu Jazyk

BOSCH   

V  menu „LANGUAGE“ (Jazyk) 
vyberte tlačidlom  alebo 
jazyk „DEUTSCH, ENGLISH, 
FRANÇAIS, POLSKI, NEDER-
LANDS alebo ROMÂNĂ“. Poža-
dovaný jazyk potvrďte pomo-
cou .

Continental  

V menu „LANGUAGE“ (Jazyk) vy-
berte tlačidlom  jazyk 
„DEUTSCH, ENGLISH, FRANÇAIS, 
POLSKI alebo NEDERLANDS“. 
Požadovaný jazyk potvrďte po-
mocou . Na displeji sa zo-
brazí „LANGUAGE CHANGED“ 
(Jazyk zmenený) a prístroj auto-
maticky prejde späť do hlavné-
ho menu.

LANGUAGE 

LANGUE 

JEZYK 

TAAL 

SPRACHE 
DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

POLSKI

NEDERLANDS

LIMBĂ
ROMÂNĂ

MENU
LANGUAGE

LANGUAGE 

LANGUE 

JEZYK 

TAAL 

SPRACHE 
DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

POLSKI

NEDERLANDS

LIMBĂ
ROMÂNĂ

MENU
LANGUAGE

LANGUAGE 

LANGUE 

JEZYK 

TAAL 

SPRACHE 
DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

POLSKI

NEDERLANDS

LIMBĂ
ROMÂNĂ

MENU
LANGUAGE

...

Bosch  

V  menu „COST CENTER“ (Ná-
kladové stredisko) tlačidlom 

 alebo  zvoľte „QUERY 
ON“ (Zapnuté vyžiadanie), 
„QUERY OFF“ (Vypnuté vyžia-
danie) alebo „CHANGE“ (Zme-
niť). Po zvolení funkcie „QUERY 
OFF“ (Vypnuté vyžiadanie) sa 
pri zapnutí palubného prístro-
ja už nezobrazí vyžiadanie ná-
kladového strediska. Zmenu 
nákladového strediska (na 
odoslanie údajov o  jazde) je 
potom nutné vždy vykonať 

MENU

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER
12345678

COST CENTER

COST CENTER

QUERY ON

QUERY OFF

CHANGE

MENU

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER
12345678

COST CENTER

COST CENTER

QUERY ON

QUERY OFF

CHANGE

MENU

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER
12345678

COST CENTER

COST CENTER

QUERY ON

QUERY OFF

CHANGE

Continental  

V  menu „COST CENTER“ (Ná-
kladové stredisko) tlačidlom 

 zvoľte „QUERY ON“ (Zap-
nuté vyžiadanie), „QUERY OFF“ 
(Vypnuté vyžiadanie) alebo 
„CHANGE“ (Zmeniť). Po zvolení 
funkcie „QUERY OFF“ (Vypnuté 
vyžiadanie) sa pri zapnutí pa-
lubného prístroja už nezobrazí 
vyžiadanie nákladového stre-
diska. Zmenu nákladového 
strediska (na odoslanie úda-
jov o  jazde) je potom nutné 
vždy vykonať prostredníctvom 

(Pokračovanie )

BOSCH   Continental  (Pokračovanie)

prostredníctvom menu „COST 
CENTER CHANGE“ (Zmeniť ná-
kladové stredisko). Požadova-
né nastavenie potvrďte pomo-
cou .

Pre zmenu nákladového stre-
diska postupujte nasledovne: 
Prvú číslicu vášho nákladové-
ho strediska zadajte tlačidlom 

 alebo .

K nasledujúcej číslici prejdite 
tlačidlom . Tento postup 
zopakujte aj pri zadávaní ďal-
ších číslic. Pre korekciu čísiel 
prejdite tlačidlom  na pred-
tým zadané číslice. Požadova-
né nákladové stredisko po-
tvrďte pomocou .

MENU

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER
12345678

COST CENTER

COST CENTER

QUERY ON

QUERY OFF

CHANGE

MENU

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER

COST CENTER
12345678

COST CENTER

COST CENTER

QUERY ON

QUERY OFF

CHANGE

menu „COST CENTER CHANGE“ 
(Zmeniť nákladové stredisko). 
Požadované nastavenie po-
tvrďte pomocou . Pri „QUE-
RY ON“ (Vyžiadanie zap.) a 
„QUERY OFF“ (Vyžiadanie vyp.) 
sa na displeji zobrazí „COST 
CENTER CHANGED“ (Nákladové 
stredisko zmenené) a prístroj 
automaticky prejde späť do 
hlavného menu. 

Pre zmenu nákladového stre-
diska postupujte nasledovne: 
Prvú číslicu vášho nákladové-
ho strediska zadajte tlačidlom 

. K nasledujúcej číslici prej-
dite tlačidlom . Tento po-
stup zopakujte aj pri zadávaní 
ďalších číslic. Pre predchá-
dzajúcu číslicu tlačidlom 
zvoľte funkciu „←“ a potom po-
tvrďte tlačidlom . Tlačidlom 

 teraz môžete opraviť pred-
chádzajúcu číslicu. Po zadaní 
požadovaného nákladového 
strediska potvrďte vaše zada-
nia pomocou . Na displeji 
sa zobrazí „COST CENTER AC-
CEPTED“ (Nákladové stredisko 
prijaté) a  prístroj automaticky 
prejde späť do hlavného menu.
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Hmotnosť, ktorú ste podľa svojej registrácie vozidla zadali pri zadá-
vaní údajov o vozidle, môžete zmeniť v menu „WEIGHT“ (Hmotnosť).

Menu Hmotnosť

V prípade hmotnostnej triedy „< 7,5 t“ (menej ako 7,5 tony) sa v 
Nemecku na cestách podliehajúcich mýtnemu nevyberá mýto. 
Na displeji sa zobrazí „DE TOLL FREE“ (DE nepodliehajúce mýtne-
mu). Zelená LED dióda svieti vtedy, keď je palubný prístroj tech-
nicky pripravený na prevádzku.

Vezmite na vedomie, že nie je možné nastaviť hmotnostnú trie-
du, ktorá je menšia ako hmotnosť personalizovaná v palubnom 
prístroji.

Počet náprav nastavený pri zadaní údajov o vozidle môžete zme-
niť v menu „NUMBER OF AXLES“ (Počet náprav). 

Menu Počet 
náprav

Vezmite na vedomie, že nie je možné nastaviť počet náprav, kto-
rý je menší ako počet náprav zaregistrovaný vo vašom palubnom 
prístroji.

Okrem funkcie „COST CENTER CHANGE“ (Zmeniť nákladové stre-
disko) máte vďaka funkcii „CASH CLOSURE“ (Pokladničná uzá-
vierka) možnosť ukončiť jazdu na účely zúčtovania mýtneho. Vy-
konaním pokladničnej uzávierky sa aktivuje prenos údajov o jaz-
de, ktoré sa následne odošlú do centrály spoločnosti Toll Collect. 

Menu Pokladnič-
ná uzávierka

BOSCH   

V menu „WEIGHT“ (Hmotnosť) 
zvoľte pomocou tlačidiel so 
šípkami  správnu hmot-
nosť v  krokoch po 1,5  tony. 
Správnu hmotnosť potvrďte 
pomocou .

Continental  

V  menu „WEIGHT“ (Hmotnosť) 
zvoľte pomocou tlačidla 
správnu hmotnosť v krokoch po 
1,5 tony. Správnu hmotnosť po-
tvrďte pomocou . Na displeji 
sa zobrazí „WEIGHT CHANGED“ 
(Hmotnosť zmenená) a prístroj 
automaticky prejde späť do 
hlavného menu.

...
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BOSCH   

Pre zmenu počtu náprav tla-
čidlom  alebo  zvoľte mi-
nimálne 2 nápravy a maximál-
ne 8 náprav. Správny počet 
náprav potvrďte pomocou .

Continental  

Pomocou tlačidla  zvoľte 
minimálne 2 nápravy a maxi-
málne 8 náprav. Správny počet 
náprav potvrďte pomocou . 
Na displeji sa zobrazí „NUM-
BER OF AXLES CHANGED“ (Po-
čet náprav zmenený) a prístroj 
automaticky prejde späť do 
hlavného menu.

MENU

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

2

8

MENU

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

2

8

...

MENU

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

NUMBER OF AXLES

2

8

BOSCH   

Pomocou tlačidla  zvoľte 
menu palubného prístroja. 
Pomocou tlačidla  alebo 
prelistujte rôzne funkcie menu 
až k indikácii „CASH CLOSURE“ 
(Pokladničná uzávierka). Po-
mocou  prejdite do podme-
nu „CASH CLOSURE YES“ (Vy-
konať pokladničnú uzávierku? 
Áno). Ak chcete svoju jazdu 
ukončiť, pomocou tlačidla 

 sa údaje o  jazde odošlú 
do spoločnosti Toll  Collect. 
Na displeji sa na krátky čas 
objaví hlásenie „TRANSFER 
SUCCESSFUL“ (Prenos úspeš-
ný) sprevádzané informačným 
tónom. Po potvrdení tlačidlom 

 sa zobrazenie automaticky 
vráti späť na prevádzkovú in-
dikáciu. Ak chcete zrušiť pok-
ladničnú uzávierku, môžete 
tlačidlom  opustiť podmenu 
a následne tlačidlom  znova 
opustiť menu „CASH CLOSURE“ 
(Pokladničná uzávierka).

Continental  

Na vyvolanie menu stláčajte 
v režime prevádzkovej indikácie 
tlačidlo  dovtedy, kým sa 
na displeji nezobrazí „MENU“ 
(Menu). „MENU“ (Menu) po-
tvrďte pomocou . Palubný 
prístroj automaticky prejde do 
hlavného menu. Tlačidlom 
listujte až k  indikátoru „CASH 
CLOSURE“ (Pokladničná uzá-
vierka). Pomocou  prejdete 
do podmenu „CASH CLOSURE 
YES“ (Pokladničná uzávierka 
áno). Ak chcete svoju jazdu 
ukončiť, pomocou tlačidla 
sa údaje o jazde odošlú do spo-
ločnosti Toll Collect. Na displeji 
sa na krátky čas objaví hláse-
nie „TRANSFER SUCCESSFUL“ 
(Prenos úspešný) sprevádzané 
informačným tónom. Po potvr-
dení tlačidlom  sa zobraze-
nie automaticky vráti späť na 
prevádzkovú indikáciu. Ak chce-
te zrušiť pokladničnú uzávierku, 
môžete tlačidlom  zvoliť 
„CASH CLOSURE NO“ (Poklad-
ničná uzávierka nie), potvrdiť 
tlačidlom  a  následne tla-
čidlom  znova opustiť menu 
„CASH CLOSURE“ (Pokladničná 
uzávierka).

MENU

CASH CLOSURE
YES

COST CENTER

CASH CLOSURE

MENU

CASH CLOSURE
YES

COST CENTER

CASH CLOSURE
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Ak nebol prenos údajov úspešný, na displeji sa zobrazí informácia 
„TRANSFER FAILED“ (Prenos neúspešný) sprevádzaná chybovým 
tónom. Potom je možné zopakovať pokladničnú uzávierku. Ak ste 
jazdu úspešne ukončili pokladničnou uzávierkou, nová jazda sa 
spustí automaticky bez toho, aby sa muselo zmeniť nákladové 
stredisko.

V prípade potreby možno automatický výber mýta palubným prí-
strojom pre nemeckú cestnú sieť vypnúť. V Rakúsku zostáva vý-
ber mýta palubným prístrojom vždy aktívny, ak je palubný prí-
stroj aktivovaný pre službu v Rakúsku.

Menu Výber mýta

Ak je váš palubný prístroj aktivovaný pre evidenciu mýta v Ne-
mecku a Rakúsku, tak prevádzkový režim palubného prístroja sa 
po prejazde hranice automaticky prepne na službu tej krajiny, v 
ktorej sa nachádzate. Služby, ktoré sú k dispozícii na vašom pa-
lubnom prístroji, sú uvedené v menu „SERVICES“ (Služby): 

Menu Služby

Voľba bodu menu „TOLL COLLECTION DE: SWITCHED OFF“ (Výber 
mýta DE: vypnutý) sa uloží v palubnom prístroji a zobrazí pri kaž-
dom reštarte. Predvoľbu je možné potvrdiť tlačidlom OK, ak na-
ďalej neplatí mýtna povinnosť. Ak sa má po reštarte OBU zmeniť 
metóda výberu mýta, je možné vykonať voľbu. Ak v menu nie je 
zvolené „TOLL COLLECTION DE: SWITCHED OFF“ (Výber mýta DE: 
vypnutý), po reštarte OBU sa vždy zobrazí výber „AUTOMATIC“ 
(Automaticky).

BOSCH   

V  menu „TOLL COLLECTION“ 
(Výber mýta) tlačidlom  ale-
bo  zvoľte niektorú z  troch 
funkcií – automatická metóda 
výberu mýta, manuálna metó-
da výberu mýta alebo výber 
mýta vypnutý. Požadovanú me-
tódu výberu mýta potvrďte tla-
čidlom . Prístroj automaticky 
prejde späť do hlavného menu. 
Pri nastavení „TOLL COLLEC-
TION DE: MANUAL“ (Výber mýta 
DE: manuálne) a „TOLL COLLEC-
TION DE: SWITCHED OFF“ (Vý-
ber mýta DE: vypnutý) sa na 
prevádzkovej indikácii na disp-
leji automaticky zobrazí „DE:-
TOLL COLLECTION SWITCHED 
OFF“ (DE: vypnutý výber mýta) 
a svieti červená LED. V menu sa 
môže nastavená metóda výbe-
ru mýta kedykoľvek zmeniť.

Continental  

V  menu „TOLL COLLECTION“ 
(Výber mýta) tlačidlom 
zvoľte niektorú z  troch funkcií 
– automatická metóda výberu 
mýta, manuálna metóda vý-
beru mýta alebo výber mýta 
vypnutý. Požadovanú metódu 
výberu mýta potvrďte tlačid-
lom . Na displeji sa zobrazí 
„TOLL COLLECTION CHANGED“ 
(Výber mýta zmenený) a prístroj 
automaticky prejde späť do 
hlavného menu. Pri nastavení 
„TOLL COLLECTION DE: MANU-
AL“ (Výber mýta DE: manuálne) 
alebo „TOLL COLLECTION DE: 
SWITCHED OFF“ (Výber mýta DE: 
vypnutý) sa na prevádzkovej 
indikácii na displeji automatic-
ky zobrazí „DE:TOLL COLLECT. 
SWITCHED OFF“ (DE: vypnutý vý-
ber mýta) a LED svieti načerve-
no. V menu sa môže nastavená 
metóda výberu mýta kedykoľ-
vek zmeniť.

MENU

TOLL COLLECTION

TOLL COLLECTION

TOLL COLLECTION

AUTOMATIC

DE: MANUAL

TOLL COLLECTION
DE: SWITCHED OFF

MENU
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Prihlásenie mýta pri manuálnej metóde výberu mýta sa v Ne-
mecku realizuje prostredníctvom aplikácie Toll Collect alebo 
online prihlásenia.

Bosch  

Pomocou tlačidla  zvoľte 
menu palubného prístroja. Po-
mocou tlačidla  alebo 
prelistujte rôzne funkcie menu 
až k indikácii „SERVICES“ (Služ-
by).

Pomocou  prejdete do menu 
„SERVICES“ (Služby). V  menu 
„SERVICES“ (Služby) sa zobrazí 
aktuálny prevádzkový režim 
„DE SERVICE ACTIVE“ (DE služ-
ba aktívna) pre Nemecko ale-
bo „AT SERVICE ACTIVE“ (AT 
služba aktívna) pre Rakúsko.

Tlačidlom  sa z vyvolaných 
podmenu vrátite do hlavného 
menu. Tlačidlom  sa z hlav-
ného menu vrátite k prevádz-
kovej indikácii.

MENU

DE
SERVICE ACTIVE

AT
SERVICE ACTIVE

SERVICES

MENU

DE
SERVICE ACTIVE

AT
SERVICE ACTIVE

SERVICES

MENU

DE
SERVICE ACTIVE

AT
SERVICE ACTIVE

SERVICES

Continental  

Na vyvolanie menu stláčajte 
v  režime prevádzkovej indiká-
cie tlačidlo  dovtedy, kým 
sa na displeji nezobrazí 
„MENU“ (Menu). „MENU“ 
(Menu) potvrďte pomocou .

Palubný prístroj automaticky 
prejde do hlavného menu. Pri 
vyvolanom menu tlačidlom 
listujte až k indikátoru „SERVI-
CES“ (Služby). Potvrďte pomo-
cou . V  menu „SERVICES“ 
(Služby) sa zobrazí aktuálny 
prevádzkový režim „DE SERVICE 
ACTIVE“ (DE služba aktívna) pre 
Nemecko alebo „AT SERVICE 
ACTIVE“ (AT služba aktívna) pre 
Rakúsko. Pomocou  sa pa-
lubný prístroj vráti do hlavné-
ho menu.

Na opustenie menu tlačidlo 
 stláčajte dovtedy, kým sa 

nezobrazí „MENU BACK“ (Menu 

(Pokračovanie )
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Stavy služby
V menu „SERVICES“ (Služby) môžete identifikovať príslušný 
stav služby. Indikácia „SERVICE ACTIVE“ (Aktívna služba) zna-
mená, že môžete využívať službu. Indikácia „SERVICE INACTI-
VE“ (Neaktívna služba) znamená, že služba nie je objednaná 
(v súčasnosti sa to týka len služby AT).
Indikácia „SERVICE DEFECT.“ (Chybná služba) alebo „SERVICE 
MALFUNCT.“ (Porucha služby) poukazuje na nesprávnu funkciu 
palubného prístroja. Skontaktujte sa s vaším servisným part-
nerom.
V prípade zablokovania iniciovaného spoločnosťou Toll Col-
lect sa na displeji zobrazí „DE:TOLL COLLECTION BLOCKED“ 
(DE: zablokovaný výber mýta) alebo „AT:TOLL COLLECTION 
BLOCKED“ (AT: zablokovaný výber mýta). V menu „SERVICES“ 
(Služby) sa potom zobrazí „SERVICE BLOCKED“ (Zablokovaná 
služba). V tomto prípade sa skontaktujte s klientskym cen-
trom spoločnosti Toll Collect.

V menu „INFO“ (Informácie) si môžete pozrieť údaje o vašom vo-
zidle, ktoré sú uložené v palubnom prístroji, a informácie o existu-
júcich chybových hláseniach, ktoré už boli odstránené z displeja.    

Menu Informácie

BOSCH  

Pomocou tlačidla  zvoľte 
menu palubného prístroja. Po-
mocou tlačidla  alebo 
prelistujte rôzne funkcie menu 
až k indikácii „INFO“ (Informá-
cie).

MENU
INFO

REGISTRATION NO:
DE: B-TC 123

EU EMISS. CLASS:
6

FUEL/POWER TYPE:
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

ERROR MESSAGE:
14:28 20.12.2019

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED G2

REMOVAL CODE:
127929

Continental  

Na vyvolanie menu stláčajte 
v  režime prevádzkovej indi-
kácie tlačidlo  dovtedy, 
kým sa na displeji nezobra-
zí „MENU“ (Menu). „MENU“ 
(Menu) potvrďte pomocou .

(Pokračovanie )

BOSCH   Continental  (Pokračovanie)

Pomocou  prejdite do pod-
menu „INFO“ (informácie). V 
menu „INFO“ (Informácie) sa 
pri listovaní pomocou tlačidla 

 alebo  zobrazujú aktuál-
ne údaje o vašom evidenčnom 
čísle vozidla, o emisnej triede 
Euro, o  druhu paliva/zdroji 
energie a šesťmiestny kód de-
montáže. Tento kód je potreb-
ný počas procesu demontáže 
u  servisného partnera. Pri 
ďalšom listovaní sa zobrazí 
sériové číslo (časť 1 a časť 2), 
potom nasledujú už vymazané 
indikácie k  aktuálnym chybo-
vým hláseniam (časť  1 
a časť 2).

Tlačidlom  sa z vyvolaných 
podmenu vrátite do hlavného 
menu. Tlačidlom  sa z hlav-
ného menu vrátite k prevádz-
kovej indikácii.

MENU
INFO

REGISTRATION NO:
DE: B-TC 123

EU EMISS. CLASS:
6

FUEL/POWER TYPE:
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

ERROR MESSAGE:
14:28 20.12.2019

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED G2

REMOVAL CODE:
127929

MENU
INFO

REGISTRATION NO:
DE: B-TC 123

EU EMISS. CLASS:
6

FUEL/POWER TYPE:
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

ERROR MESSAGE:
14:28 20.12.2019

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED G2

REMOVAL CODE:
127929

MENU
INFO

REGISTRATION NO:
DE: B-TC 123

EU EMISS. CLASS:
6

FUEL/POWER TYPE:
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

ERROR MESSAGE:
14:28 20.12.2019

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED G2

REMOVAL CODE:
127929

MENU
INFO

REGISTRATION NO:
DE: B-TC 123

EU EMISS. CLASS:
6

FUEL/POWER TYPE:
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

ERROR MESSAGE:
14:28 20.12.2019

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED G2

REMOVAL CODE:
127929

MENU
INFO

REGISTRATION NO:
DE: B-TC 123

EU EMISS. CLASS:
6

FUEL/POWER TYPE:
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

ERROR MESSAGE:
14:28 20.12.2019

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED G2

REMOVAL CODE:
127929

MENU
INFO

REGISTRATION NO:
DE: B-TC 123

EU EMISS. CLASS:
6

FUEL/POWER TYPE:
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

ERROR MESSAGE:
14:28 20.12.2019

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED G2

REMOVAL CODE:
127929

MENU
INFO

REGISTRATION NO:
DE: B-TC 123

EU EMISS. CLASS:
6

FUEL/POWER TYPE:
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

ERROR MESSAGE:
14:28 20.12.2019

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED G2

REMOVAL CODE:
127929

MENU
INFO

REGISTRATION NO:
DE: B-TC 123

EU EMISS. CLASS:
6

FUEL/POWER TYPE:
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

ERROR MESSAGE:
14:28 20.12.2019

ERROR MESSAGE:
DISRUPTED G2

REMOVAL CODE:
127929

Palubný prístroj automaticky 
prejde do hlavného menu. Pri 
vyvolanom menu listujte tla-
čidlom  až k  indikácii 
„INFO“ (Informácie) a potvrďte 
tlačidlom . V menu „INFO“ 
(Informácie) sa pri listovaní 
pomocou tlačidla  zobra-
zujú aktuálne údaje o  vašom 
evidenčnom čísle vozidla, 
o emisnej triede Euro, o druhu 
paliva/zdroji energie a  šesť-
miestny kód demontáže. Tento 
kód je potrebný počas proce-
su demontáže u  servisného 
partnera. Pri ďalšom listovaní 
sa zobrazí sériové číslo (časť 1 
a časť 2), potom nasledujú už 
vymazané indikácie k  aktuál-
nym chybovým hláseniam 
(časť 1 a časť 2).

Pomocou  sa palubný prí-
stroj vráti do hlavného menu. 
Na opustenie menu tlačidlo 

 stláčajte dovtedy, kým sa 
nezobrazí „MENU BACK“ (Menu 
späť). „MENU BACK“ (Menu 
späť) potvrďte pomocou . 
Palubný prístroj Continental sa 
automaticky vráti do prevádz-
kovej indikácie.
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BOSCH   Continental  (Pokračovanie)

späť). „MENU BACK“ (Menu 
späť) potvrďte pomocou . 
Palubný prístroj Continental sa 
automaticky vráti do prevádz-
kovej indikácie.



2928

Menu „SIGNAL TONES“ (Signálne tóny) je v súčasnosti bez funk-
cie.

Menu „SERVICE MENU“ (Servisné menu) je chránené PIN kódom. 
Prístup je vyhradený len pre servisných partnerov spoločnosti 
Toll Collect.

Menu Signálne 
tóny

MENU
SIGNAL TONES

SIGNAL TONES
ON

SIGNAL TONES
OFF

Menu Servisné 
menu

MENU

PIN 
****

SERVICE MENU

MENU

PIN 
****

SERVICE MENU

4.5 Chybové hlásenia

Palubný prístroj automaticky kontroluje určité technické pred-
poklady, ktoré sú potrebné pre bezchybné fungovanie výberu 
mýta v Nemecku a Rakúsku. Ak by jeden alebo viac z týchto 
predpokladov bol ohrozený resp. chýbal, tak

� na displeji sa zobrazí chybové hlásenie (čiastočne s diagnos-
tickou číslicou);

� LED dióda bude svietiť na červeno a na účely upozornenia 
bude blikať;

� zaznie chybový tón – akustický signál s dvomi krátkymi a jed-
ným dlhým tónom. Chybový tón sa bude opakovať každých 
päť minút, až kým nepotvrdíte chybové hlásenie.  

Keď sa počas jazdy na displeji zobrazia chybové hlásenia a za-
znie chybový tón, tak hrozí nebezpečenstvo odlákania pozor-
nosti vodiča. Nenechajte sa týmito signalizáciami rozptýliť a 
vašu pozornosť naplno venujte cestnej premávke.  Na vhodnom 
mieste zastavte vozidlo a následne pomocou tlačidla OK na pa-
lubnom prístroji potvrďte poruchu a vypnite chybový tón.

Chybové hlásenia úplne prekrývajú štandardný displej, pričom v 
prípade viacerých hlásení sa ako prvé zobrazuje najnovšie hlá-
senie.

Hneď po zobrazení a spozorovaní chybového hlásenia je nutné 
ho potvrdiť tlačidlom . Pre návrat k štandardnému zobrazeniu 
na displeji možno hlásenie odstrániť z displeja ďalším stlačením 
tlačidla .

Pre presnejšie hľadanie príčiny chyby sa niektoré chybové hláse-
nia zobrazujú aj s diagnostickou číslicou uvedenou za hlásením 
na displeji. Diagnostická číslica slúži ako pomôcka pre servisné-
ho partnera pri odstraňovaní chýb. Ak ste z displeja už odstráni-
li chybové hlásenie, tak si ho môžete kedykoľvek znovu pozrieť 
v menu „INFO“ (Informácie).   
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Vďaka chybovému hláseniu možno okamžite zistiť, že palubný prí-
stroj nevykonáva výber mýta. V tomto prípade sa obráťte na vášho 
servisného partnera spoločnosti Toll Collect. Palubný prístroj nie je 
pripravený na prevádzku v rámci systému automatického výberu 
mýta v Nemecku. Ak problém pretrváva aj po opätovnom spustení 
palubného prístroja, prihláste sa manuálne prostredníctvom online 
prihlásenia alebo aplikácie Toll Collect.

V nasledujúcej časti tohto dokumentu sú uvedené podrobnosti 
týkajúce sa chybových hlásení a ich významu pre príslušnú slu-
žobnú oblasť.

4.5.1  Chybové hlásenia v prípade technických porúch

Hlásenie „TOLL COLLECTION DISRUPTED“ (Porucha výberu mýta) 
a diagnostická číslica sa zobrazia pri výskyte technickej poruchy 
palubného prístroja. V tomto prípade sa obráťte na vášho servis-
ného partnera spoločnosti Toll Collect.

V prípade poruchy nie je palubný prístroj pripravený na pre-
vádzku v rámci systému automatického výberu mýta. Z  tohto 
dôvodu sa v Nemecku manuálne prihláste prostredníctvom apli-
kácie Toll Collect alebo online prihlásenia. 
V Rakúsku si v tomto prípade musíte zabezpečiť GO box.

Hlásenie „DE:TOLL COLLECTION DISRUPTED“ (DE: porucha výberu 
mýta) a diagnostická číslica sa zobrazia pri výskyte technickej po-
ruchy palubného prístroja. Toto hlásenie, na ktorého začiatku je 
„DE“, má význam len pre výber mýta v Nemecku. V tomto prípade 
sa obráťte na vášho servisného partnera spoločnosti Toll Collect.
V Rakúsku je napriek tomuto chybovému hláseniu naďalej možný 
nerušený výber mýta, pokiaľ sa toto chybové hlásenie vyskytne 
až po rozpoznanom vjazde do Rakúska. 

Palubný prístroj nie je pripravený na prevádzku. Z tohto dôvodu 
sa v  Nemecku manuálne prihláste prostredníctvom aplikácie 
Toll Collect alebo online prihlásenia. 
V Rakúsku je napriek tomuto hláseniu naďalej možný nerušený 
výber mýta. Ako zvyčajne, dbajte na signálne tóny.
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Hlásenie „REPLACE BATTERY“ (Vymeniť batériu) sa zobrazí pri po-
klese výkonu zabudovanej batérie. Toto hlásenie môžete následne 
potvrdiť pomocou  a  naďalej využívať automatickú metódu. V 
priebehu nasledujúcich štyroch týždňov si naplánujte návštevu ser-
visnej prevádzky s cieľom výmeny zabudovanej batérie.

4.5.2 Chybové hlásenia týkajúce sa služby výberu mýta

Hlásenie „2 AXLES NO TOLL SERVICE“ (2  nápravy, žiadna mýtna 
služba) sa zobrazí, keď po montáži vykonanej servisným partne-
rom bez mobilnej bezdrôtovej komunikácie nemôže palubný prí-
stroj uskutočniť potrebnú výmenu údajov s centrálou Toll Collect. 
Palubný prístroj bude pripravený na prevádzku, až keď sa uskutoč-
ní mobilné bezdrôtové spojenie.  Po automatickom príjme perso-
nalizačných údajov sa na displeji zobrazí hlásenie „PERSONALISA-
TION SUCCESSFUL [OK]“ (Personalizácia úspešná [OK]) sprevádza-
né chybovým tónom.  Keď sa vozidlo zastaví, potvrďte hlásenie 
tlačidlom OK. Na displeji sa objaví prevádzková indikácia. Na 
spustenie automatickej evidencie mýta sa musí teraz vykonať 
reštart a skontrolovať deklarácia hmotnosti a počtu náprav.

Palubný prístroj bez mobilného bezdrôtového spojenia nie je pri-
pravený na prevádzku. Z  tohto dôvodu cestné úseky v  Nemecku 
podliehajúce mýtnemu manuálne prihláste prostredníctvom apli-
kácie Toll Collect alebo online prihlásenia. 
V Rakúsku si v tomto prípade musíte zabezpečiť GO box.

Hlásenie „DE:TOLL COLLECTION BLOCKED“ (DE: zablokovaný vý-
ber mýta) sa zobrazuje vtedy, keď prevádzkovateľ nariadil zablo-
kovanie palubného prístroja pre evidenciu mýta v  Nemecku. V 
tomto prípade sa obráťte priamo na klientske centrum spoloč-
nosti Toll Collect.

Palubný prístroj nie je pripravený na prevádzku. Z tohto dôvodu 
sa v  Nemecku manuálne prihláste prostredníctvom aplikácie 
Toll Collect alebo online prihlásenia. 
V Rakúsku je napriek tomuto hláseniu naďalej možný nerušený 
výber mýta. Ako zvyčajne, dbajte na signálne tóny.

zelená

BATTERIESPANNUNG
<25%

BITTE BATTERIE
WECHSELN

REPLACE BATTERY

DE:BETRIEBSDATEN 
UNGUELTIG

DE:TOLL COLLECTION
DISRUPTED GX

DE:TOLL COLLECTION
DISRUPTED XX

DE:TOLL COLLECTION
DISRUPTED MX

KREDITRAHMEN 
UEBERPRUEFEN

DSRC DEFEKT 
SERVICE

DE:TOLL COLLECTION
BLOCKED

AT:TOLL COLLECTION
BLOCKED

TOLL COLLECTION
DISRUPTED XX

TOLL COLLECTION
DISRUPTED SX

DE:TOLL COLLECTION
BLOCKED

DE:TOLL COLLECTION
DISRUPTED SX

2 AXLES
NO TOLL SERVICE

červená

DE:BETRIEBSDATEN 
UNGUELTIG

DE:TOLL COLLECTION
DISRUPTED GX

DE:TOLL COLLECTION
DISRUPTED XX

DE:TOLL COLLECTION
DISRUPTED MX

KREDITRAHMEN 
UEBERPRUEFEN

DSRC DEFEKT 
SERVICE

DE:TOLL COLLECTION
BLOCKED

AT:TOLL COLLECTION
BLOCKED

TOLL COLLECTION
DISRUPTED XX

TOLL COLLECTION
DISRUPTED SX

DE:TOLL COLLECTION
BLOCKED

DE:TOLL COLLECTION
DISRUPTED SX

2 AXLES
NO TOLL SERVICE

červená

4    P R E V Á D Z K A 4    P R E V Á D Z K A



32

Hlásenie „AT:TOLL COLLECTION BLOCKED“ (AT: zablokovaný výber 
mýta) sa zobrazuje vtedy, keď prevádzkovateľ z technických prí-
čin nariadil zablokovanie palubného prístroja pre evidenciu 
mýta v  Rakúsku. LED dióda zostáva pri tomto hlásení zelená, 
pokiaľ nie sú prítomné iné dôvody pre červenú LED diódu. Toto 
varovné hlásenie ešte akusticky podporujú štyri signálne tóny, 
ktoré sa ozvú v momente, keď prejdete okolo kontrolného majá-
ka v Rakúsku. V tomto prípade sa obráťte priamo na vášho ser-
visného partnera spoločnosti Toll Collect.

Palubný prístroj nie je pripravený na prevádzku. V Rakúsku si v 
tomto prípade musíte zabezpečiť GO box. V Nemecku je napriek 
tomuto chybovému hláseniu naďalej možný nerušený výber 
mýta, pokiaľ sa toto chybové hlásenie vyskytne až po rozpozna-
nom vjazde do Nemecka.

4.5.3 Hlásenia týkajúce sa aktualizácie palubných prístrojov

Hlásenie „SYSTEM UPDATE WARTEN / WAIT“ (Aktualizácia systé-
mu, čakajte) sa zobrazujte vtedy, keď palubný prístroj vykonáva 
aktualizáciu soÅtvéru. Počkajte na dokončenie aktualizácie. Keď 
displej prejde do základného zobrazenia a LED bude svietiť na 
zeleno, tak prístroj bude znovu pripravený na výber mýta.

Palubný prístroj aktualizuje soÅtvér v module DSRC, ktorý sa na-
chádza na čelnom skle. Počkajte na dokončenie aktualizácie. Keď 
displej prejde do základného zobrazenia a LED bude svietiť na 
zeleno, tak prístroj bude znovu pripravený na výber mýta.

Toto hlásenie sa na krátku dobu zobrazí vtedy, keď palubný prí-
stroj prijal požiadavku na zmenu údajov relevantných pre výber 
mýta (napr. emisná trieda).

Toto hlásenie sa zobrazí pri zapnutí palubného prístroja, keď 
palubný prístroj realizuje požiadavku na aktualizáciu údajov 
relevantných pre výber mýta. Počkajte na dokončenie procesu. 
Za určitých okolností sa palubný prístroj automaticky reštartuje. 
Keď displej prejde do základného zobrazenia a LED bude svietiť 
na zeleno, tak prístroj bude znovu pripravený na výber mýta.
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