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УПРАВЛЕНИЕТО НА БОРДОВИЯ УРЕД

ЗА АВТОМОБИЛ, ОБЯСНЕНО НАКРАТКО

БОРДОВИ УРЕД ЗА АВТОМОБИЛ

Елементи на управлението  TOLL2GO

С бордовия уред за автомобил на път през 
Австрия

При пресичане на границата с Австрия услугата за так-
суване AT се активира автоматично от бордовия уред за 
автомобил, ако услугата е била активирана на бордовия 
уред за автомобил на Toll Collect. Това можете да разбере-
те от менюто „SERVICES“ (услуги) чрез съобщението „AT 
SERVICE ACTIVE“ (услугата активна).

При преминаване на портал за таксуване прозвучава 
звуков сигнал:

 Един звуков сигнал потвърждава събирането на 
пътната такса.

 Два звукови сигнала показват грешка в събира-
нето на пътната такса.   
→  Намерете най-близкия търговски обект на GO!

 При четири звукови сигнала пътната такса е 
събрана неправилно. 
→  Намерете най-близкия търговски обект на GO 

(в рамките на 5 часа и 100 километра)!

 Липсата на звуков сигнал означава, че не е събра-
на пътна такса.
→  Таксата трябва да бъде платена в търговски 

обект на GO!  

Извикване на менюта, потвърждаване на 
въведени данни в менюто и съобщения

Избор и настройка на функции

Прелистване на елементите от менюто

Преминаване към главното меню, 
отмяна на въвеждане  

Бордовият уред за автомобил е в техническа 
готовност за работа. Всички предпоставки за 
автоматично пътно таксуване са изпълнени, 
ако е налично облагане с пътна такса.

Бордовият уред за автомобил не е в техниче-
ска готовност за работа в Германия, предпос-
тавките за автоматично пътно таксуване 
не са изпълнени (вижте също „Съобщения за 
грешка“).

Светодиод

Светодиод

Сервизна гореща линия от понеделник до петък, 7 – 19 часа
На територията на Германия: 0800 222 26 28*
Извън Германия:     00800 0 222 26 28*

info@toll-collect.de

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

По поръчение на

*  безплатно, 
цените на мобилните разговори 
може да варират

Клиентът не получава информация чрез дисплея или 
LED индикатора за дължимата пътна такса в Австрия.

� 

DE 12..18t        Ψ
5 AXLES

❶

❷

❸

❺

❶❺ ❷

зелено

червено

❹

❻

❹❻ ❸

www.toll-collect.de

To
ll 

Co
lle

ct
 G

m
bH

, K
OM

, B
er

lin
, 1

21
A

V 
1.0

, B
G 

– 
ве

рс
ия

: 0
1/

20
23

УПРАВЛЕНИЕТО НА БОРДОВИЯ УРЕД

ЗА АВТОМОБИЛ, ОБЯСНЕНО НАКРАТКО

БОРДОВИ УРЕД ЗА АВТОМОБИЛ

Елементи на управлението  TOLL2GO

С бордовия уред за автомобил на път през 
Австрия

При пресичане на границата с Австрия услугата за так-
суване AT се активира автоматично от бордовия уред за 
автомобил, ако услугата е била активирана на бордовия 
уред за автомобил на Toll Collect. Това можете да разбере-
те от менюто „SERVICES“ (услуги) чрез съобщението „AT 
SERVICE ACTIVE“ (услугата активна).

При преминаване на портал за таксуване прозвучава 
звуков сигнал:

 Един звуков сигнал потвърждава събирането на 
пътната такса.

 Два звукови сигнала показват грешка в събира-
нето на пътната такса.   
→  Намерете най-близкия търговски обект на GO!

 При четири звукови сигнала пътната такса е 
събрана неправилно. 
→  Намерете най-близкия търговски обект на GO 

(в рамките на 5 часа и 100 километра)!

 Липсата на звуков сигнал означава, че не е събра-
на пътна такса.
→  Таксата трябва да бъде платена в търговски 

обект на GO!  

Извикване на менюта, потвърждаване на 
въведени данни в менюто и съобщения

Избор и настройка на функции

Прелистване на елементите от менюто

Преминаване към главното меню, 
отмяна на въвеждане  

Бордовият уред за автомобил е в техническа 
готовност за работа. Всички предпоставки за 
автоматично пътно таксуване са изпълнени, 
ако е налично облагане с пътна такса.

Бордовият уред за автомобил не е в техниче-
ска готовност за работа в Германия, предпос-
тавките за автоматично пътно таксуване 
не са изпълнени (вижте също „Съобщения за 
грешка“).

Светодиод

Светодиод

Сервизна гореща линия от понеделник до петък, 7 – 19 часа
На територията на Германия: 0800 222 26 28*
Извън Германия:     00800 0 222 26 28*

info@toll-collect.de

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

По поръчение на

*  безплатно, 
цените на мобилните разговори 
може да варират

Клиентът не получава информация чрез дисплея или 
LED индикатора за дължимата пътна такса в Австрия.

� 

DE 12..18t        Ψ
5 AXLES

❶

❷

❸

❺

❶❺ ❷

зелено

червено

С функцията „COST CENTER“ (Място на извършване на разхо-
да) началната точка на пътуването може да бъде посочена 
за целите на отчитането.

Бордовият уред за автомобил автоматично проверява 
правилната функционалност при пътното таксуване. 
Ако бордовият уред за автомобил установи неизправ-
ност,

  на дисплея се показва съобщение за грешка,
  светодиодът светва в червено и мига,
  подава се сигнал за грешка, звуков сигнал с два къси и 

един дълъг тон. Сигналът за грешка се повтаря на 
всеки пет минути, докато не потвърдите съобще-
нието за грешка с бутона OK.

Веднага щом се появи съобщение за грешка и бъде забе-
лязано, то трябва да бъде потвърдено (квитирано) с бу-
тона OK. За да се върнете към работната индикация на 
дисплея, съобщението може да се отстрани от дисплея с 
още едно натискане на бутона OK.

потвърждаване

отстраняване

3.  Изпращане на данни за пътуването/
въвеждане на място на извършване на разхода

4. Работно показание

Какво да правим при 
съобщения за повреда

1. Настройка на теглото

2. Настройка на броя на осите

Въвеждане на данни за 
товарния автомобил

Преди началото на пътуването въведете необходимите 
данни за товарния автомобил в бордовия уред за автомо-
бил при активирано запалване.

При автомобили с допустимо общо тегло над 18 тона въвеж-
дането на броя на осите е задължително:

до 3 оси

от 4 оси

След началото на пътуването дисплеят постоянно показва 
избрания диапазон на теглото и текущия брой оси.

Бордовият уред за автомобил е техни-
чески готов за работа

Бордовият уред за автомобил не е 
готов за работа (в Германия)

Светодиод

Светодиод

Можете да промените броя на осите, зададен при въ-
веждане на данните за товарния автомобил, теглото 
и мястото на извършване на разхода по всяко време 
в менюто в разделите „WEIGHT“ (Тегло), „NUMBER OF 
AXLES“ (Брой оси) или „COST CENTER“ (Място на извърш-
ване на разхода).

Съобщението за грешка директно показва, че бор-
довият уред за автомобил не събира пътна такса. 
Първо изключете и включете отново запалването на 
автомобила.   

Ако светодиодът на бордовия уред за автомобил 
остане червен, резервирайте ръчно чрез онлайн ре-
зервация или приложението Toll Collect. В този случай, 
моля, обърнете се към сервизния партньор на фирма 
Toll Collect, който отговаря за Вас.

Запитването за данните за товарния автомобил 
спира да се показва, след като автомобилът започне 
да се движи. Показанието на дисплея автоматично 
превключва в работен режим и се показват теглото, 
настроените при предишното пътуване брой на 
осите и място на извършване на разхода.

Краят на пътуването може да бъде определен с въвежда-
не на ново място на извършване на разхода или чрез изби-
ране на точка от менюто „CASH CLOSURE“ (Приключване 
на каса). Чрез промяната на мястото на извършване на 

разхода или чрез активиране на приключването на касата 
се задейства преносът на данните за пътуването и те 
се изпращат на централата на Toll Collect. При преноса 
на данни в работното показание се появява символа „Ψ“ 
за активна мобилна комуникация. Когато символът „Ψ“ 
изгасне, преносът на данни за пътуването е приключен.
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