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čäBOHB
>is pagrindinis vartotojo vadovas jums pad?s @diegti ir valdyti @rang1 Billien OBU 5051, kuri yra 
„elektroninis @renginys“, kaip apibr?!ta keliA @statymo Nr.13/1997 22 straipsnio 2 dalyje su 
pakeitimais ir toliau vadinama OBU.
Daugiau informacijos apie transporto priemoniA eksploatuotojA ir vairuotojA pareigas, susijusias 
su rinkliava, apie elektronin4 surinkimo sistem1 )ekijos Respublikoje (SEM)  ir apie OBU vartoji-
m1 galite gauti:
t� SEM interneto svetain?je adresu: www.mytocz.eu
t� KlientA aptarnavimo linijoje telefono numeriu: +420!243!243!243

#FOESPKJ�JOGPSNBDJKB�JS�ŃTQĹKJNBJ
t� OBU skirta tik SEM eksploatavimui ir jos vartojimas yra privalomas transporto priemon?ms, 

kurios privalo mok?ti keliA rinkliavos mokes#ius )ekijos Respublikoje.
t� OBU yra )ekijos Respublikos nuosavyb? ir yra tik paskolinta transporto priemon?s vartotojui. 

Vartotojas privalo u!tikrinti, kad ji nebBtA sunaikinta, sugadinta ar prarasta.
t� OBU sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo atveju privalote atlyginti !al1. 
t� OBU negalima perduoti. Naudokite tik OBU, kuri buvo i'duota jBsA automobiliui.         
t� OBU, kuri buvo i'duota jums, skirta laikinam montavimuí. Jei reikia nuolatinio montavimo rinki-

nio, (pvz. jei jBsA transporto priemon?je vairuotojo kabinoje n?ra @rengto cigare#iA degiklio lizdo, 
susisiekite su SEM klientA pagalbos linija arba apsilankykite SEM svetain?je, kad gautum?te 
daugiau informacijos. 

t� Jeigu transporto priemon? turi visi'kai metalizuot1 (padengt1) stikl1, susisiekite su SEM klientu 
pagalbos linija arba apsilankykite SEM svetain?je d?l tolimesniA nurodymA.

t� OBU vartokite kaip apra'yta 'iame vartotojo vadove.  OBU neu!denkite ir nebandykite paveikti 
jos funkcij1. Jokiu bBdu nebandykite OBU atidaryti. 

1BLVPUĹT�UVSJOZT
Pirmiausia patikrinkite, ar pakuot?je gavote:
t� OBU su prijungtu maitinimo laidu.
t� 0#6�MBJLJLMŃ su keturiais siurbtukais tvirtinimui ant transporto priemon?s priekinio stiklo.
t� 7JFOLBSUJOŃ�ÝMBQJį�WBMZUVWį skirt1 priekiniam stiklui valyti ir siurbtuk1 ant OBU laikiklio.
t� >@ QBHSJOEJOŃ�WBSUPUPKP�WBEPWį�
Jeigu pakuot? n?ra kompleksi'ka, apsilankykite artimiausioje SEM prekybos vietoje; SEM preky-
bos vietA s1ra'as yra SEM svetain?je.
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0#6�NPOUBWJNBT
��� Pasirinkite tinkam1 viet1 OBU montavimui ant priekinio jBsA transporto priemon?s stiklo, 

kad vairuodami neribotum?te matymo. >ioje vietoje priekinis stiklas negali bBti metalizuotas 
ir i'orin?je 'ios vietos dalyje negali bBti jokios transporto priemon?s dalies, pvz. priekinio 
stiklo valytuvA, spoileriA, pagalbiniA priekiniA !ibintA ir pan. Taip pat atkreipkite d?mes@, kad 
maitinimo laidas i'vestas i' OBU apa#ioje ir nerekomenduojama jo smarkiai sulenkti (1 pav.). 
U! teising1 OBU pad?t@ yra atsakingas transporto priemon?s vairuotojas.

��� Nuvalykite pasirinkt1 montavimo viet1 ant transporto priemon?s priekinio stiklo ir OBU laikiklio 
siurbtukus su pateiktu vienkartiniu 'lapiu valikliu. (2 pav.). Galvokite apie aplink1 ir po jo 
panaudojimo i'meskite su @prastomis buitin?mis atliekomis.

��� Pasukite OBU laikikl@ taip, kad dvi OBU i'ky'A @terpimui @ki'imo angos ant laikiklio kra'tA bBtA 
nuleistos. Stipriai prispauskite laikikl@ su siurbtukais ant priekinio stiklo. Traukdami laikikl@ @ 
save @sitikinkite, kad visi siurbtukai laiko teisingai (3 pav.).

��� Pasukite OBU taip, kad kabelis bBtA nukreiptas !emyn. OBU @d?kite @ laikikl@ pirmiausia @ki'-
dami @ laikiklio skyles OBU dvi apa#ioje esan#ias i'ky'as ir toliau judant OBU priekinio stiklo 
kryptimi spustel?kite vir'utin4 dal@ pritvirtinimui. Patraukite OBU @ save, kad @sitikintum?te, jog 
ji tinkamai laikoma laikiklyje (4 pav.).

��� Jeigu jBsA automobilyje yra ma!esnio skersmens cigare#iA degiklio lizdas, i'traukite raudon1 
element1 OBU maitinimo ki'tuko gale, j@ sukdami (pav. 5.). Raudon1 element1 patalpinkite 
saugioje vietoje, nes bus reikalaujama j@ gr1!inti kartu su OBU.

���  Prijunkite maitinimo laido ki'tuk1 @ cigare#iA degiklio lizd1 (6 pav.).
��� Jei jBsA automobilyje yra metalizuotas stiklas arba OBU signalas yra kitaip sutrikdytas, 

susisiekite su klientA linija ir nustatykite kit1 bBd1.

A) 1BHSJOEJOJT�CŜTFOPT�JOEJLBUPSJVT

Bendra OBU bBsena ir jos pasirengimas veikti rodomi pagrindiniame bBsenos indikatoriuje (A). 
Jeigu viskas gerai ir OBU pasirengusi veikti, 'i lemput? 'vie#ia pastoviai !aliai. Jeigu pagrindin?s 
bBsenos lemput? mirksi !aliai, atkreipkite d?mes@ @ rinkliavos s1skaitos bBkl?s indikatoriA (B). 
Kai indikatorius 'vie#ia raudonai arba )ekijos Respublikos teritorijoje ne'vie#ia, sustabdykite 
vairavim1, kreipkit?s @ klientA aptarnavimo tarnyb1 SEM ir vykdydami nurodymus nuvykite @ 
artimiausi1 SEM prekybos viet1.

B) 3JOLMJBWPT�TįTLBJUPT�JOEJLBUPSJBVT�CŜTFOB

Calia 'viesa rodo, kad viskas gerai. Jei lemput? 'vie#ia geltonai, (tuo pa#iu metu bBkl?s indikato-
rius (A) mirksi !alia 'viesa), tai rei'kia @sp?jim1 apie galim1 problem1, susijusi1 su jBsA rinkliavos 
s1skaita. I'ankstinio apmok?jimo re!imas @sp?ja, kad i'ankstinio apmok?jimo rinkliavos balansas 
yra labai ma!as ir bBtina kuo grei#iau atlikti i'ankstinio apmok?jimo mokest@. V?lesnis apmok?-

0#6�WBSUPKJNBT
OBU valdymo ir signalizavimo elementai yra pavaizduoti 7 paveiksle.



jimas yra @sp?jimas, kad rinkliavos dydis yra artimas suteiktos banko garantijos vertei ir turi bBti 
galvojama d?l jo padidinimo. Kai indikatorius 'vie#ia raudonai, sustabdykite vairavim1, kreipkit?s 
@ klientA aptarnavimo tarnyb1 SEM ir vykdydami nurodymus nuvykite @ artimiausi1 SEM prekybos 
viet1.

C) .BJUJOJNP�JOEJLBUPSJBVT�CŜTFOPT�ÝWJFTB

Nuolatin? !alia lemput?s 'viesa rodo, kad baterija yra visi'kai @krauta ir OBU yra tinkamai pri-
jungta prie maitinimo 'altinio. Nuolatin? geltona 'viesa rodo, kad baterija @kraunama; po @krovimo 
spalva tampa !alia. Jeigu lindikatorius pastoviai 'vie#ia raudonai,jo akumuliatorius visi'kai 
i'sikrov4s. Dsitikinkite, kad OBU maitinimo laido ki'tukas tinkamai @ki'tas @ cigare#iA degiklio lizd1, 
kad jis bBtA tinkamai @kraunamas; tada akumuliatorius @sikraus vairuojant (transporto priemon? 
turi jud?ti). Jei net ir po ilgos kelion?s lemput? netampa geltona ar !alia, nuvykite esant progai @ 
SEM prekybos viet1. Mirksinti maitinimo lemput? rodo, kad OBU negauna energijos. Patikrinkite, 
ar cigare#iA degiklio lizdas turi maitinim1, ir ar OBU maitinimo laidas tinkamai prijungtas. Jeigu 
viskas gerai ir 'viesa vis dar mirksi, nuvykite @ artimiausi1 SEM prekybos viet1, kad i'spr4stum?te 
problem1. 

D) "ÝJŠ�JOEJLBUPSJBJ

Nuolat rodo nustatyt1 transporto priemon?s/transporto priemon?s junginiA a'iA skai#iA:

E) "ÝJŠ�SFHVMJBWJNP�NZHUVLB

Naudojama transporto priemon?s/transporto priemon?s junginiA a'iA skai#iaus  nustatymui.

F) .ZHUVLBT�LBE�CŜUŠ�QSBEĹUB�0#6�LPNVOJLBDJKB

Yra skirtas suaktyvinti OBU ry'@. Naudokite mygtuk1, jei to pra'o SEM pardavimA skyriaus ope-
ratorius arba SEM klientA aptarnavimo linijos operatorius. Nor?dami prad?ti ry'@, paspauskite ir 
laikykite nuspaud4 mygtuk1, kol visos (D) a'ies lemput?s mirksi !aliai, ir kol i'sijungs maitinimo 

%WJ�BÝZT

5SZT�BÝZT

,FUVSJPT�BÝZT

1FOLJPT�JS�EBVHJBV�BÝJŠ
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G) .ZHUVLBT�HBSTP�QFSTQĹKJNBNT�JÝKVOHUJ�ŃKVOHUJ

OBU pateikia garsinius @sp?jimus (pavyzd!iui paspaudus mygtuk1) ir garsin4 signalizacij1. Myg-
tukas tarnauja garso @sp?jimA i'jungimui/@jungimui; ne@manoma i'jungti garsiniA signalizacijA. 
GarsiniA @sp?jimA i'jungimui paspauskite mygtuk1; OBU garsinis @sp?jimas kaip patvirtinimas. 
GarsiniA @sp?jimA @jungimui atlikite tokius pa#ius veiksmus.

t� Nor?dami i'imti OBU i' laikiklio 'velniai paspauskite laikiklio vir'utin?s dalies i'ky'1 kryptimi @ 
priekin@ stikl1 ir pakreipkite OBU i' laikiklio. (prie' rodykl?s krypt@ 4 pav.).

t� Nor?dami pa'alinti OBU laikikl@, pakelkite siurbtukus (geriausia traukdami u! siurbtukA i'siki-
'imA) ir taip laikikl@ atlaisvinkite. Nenaudokite a'triA daiktA, kurie gali apgadinti siurbtukus.

t� OBU programin? @ranga ir duomenys gali bBti atnaujinti nuotoliniu bBdu. D?l to bus i'jungtos 
visos 'viesos. Atnaujinimas paprastai trunka ne ilgiau kaip vien1 minut4. Neprad?kite va!iuoti, 
kol bBsenos indikatorius (A) u!sidegs !aliai.

1SJFÝ�WBäJBWJNį
t� Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie cigare#iA degiklio lizdo. 
t� Patikrinkite, kad pagrindinis bBsenos indikatorius (A) 'vie#ia !aliai ir rinkliavos s1skaitos 

indikatorius (B) 'vie#ia !aliai (arba geltonai – !r. skyriA OBU naudojimas).
t� Patikrinkite a'iA skai#iaus indikatoriuje nustatyt1 a'iA skai#iA (@skaitant priekabas, pusprie-

kabes ir kt.) kaip parodyta 8 pav. D punkte Jeigu a'iA skai#ius neatitinka jBsA transporto 
priemon?s / transporto priemoniA junginio dabartin4 konfigBracij1, mygtukais (E) nustatykite 
tinkam1 a'iA skai#iA. Galima nustatyti tik jBsA automobiliui priimtin1 skai#iA. Vairuotojas yra 
atsakingas u! teising1 a'iA skai#iaus nustatym1.

čTQĹKJNBT� A'iA skai#ius turi bBti sureguliuotas stovin#ioje transporto priemon?je. Vairuojant OBU 
mygtukai yra u!blokuoti.

7BäJVPKBOU
Vairuodami kartais patikrinkite, ar:
t� Indikatoriaus lempu#iA spalva nepasikeit? iki raudonos arba )ekijos Respublikoje ji u!geso – 

ypa# pagrindiniai bBsenos indikatoriai (A) ir rinkliavos s1skaitos bBsenos indikatoriai (B),
t� OBU maitinimo laido ki'tukas vis dar yra tinkamai prijungtas prie cigare#iA degiklio lizdo.

bBsenos indikatorius (C) ir rinkliavos s1skaitos bBsenos indikatorius (B); OBU @sp?s garsiniu 
signalu. Kai ry'ys baigtas, OBU garsinis @sp?jimas ir maitinimo bBsenos indikatorius (C), ir rinklia-
vos s1skaitos bBsenos indikatorius (B) parodo 10 sekund!iA !alios 'viesos ry'io rezultatus – !alia 
'viesa rei'kia s?kming1 ry'io u!baigim1, o raudona 'viesa ry'io klaid1. V?liau visi indikatoriai 
u!sidega pagal dabartin4 pad?t@.



Jeigu atvykstate i' u!sienio, kur OBU neturi bBti prijungtas prie maitinimo 'altinio, prijunkite OBU 
maitinimo kabel@ @ cigare#iA degiklio lizd1 prie' @va!iuodami @ )ekijos Respublik1. (ne ma!iau kaip 
30 km iki sienos kirtimo), kad bBtA u!tikrintas tinkamas OBU veikimas. Po sienos kirtimo atlikite 
patikrinimus kaip apra'yta skyriuje Prie' va!iuojant. 
I'va!iavus i' )ekijos Respublikos teritorijos pagrindinis bBsenos indikatorius A) 'vie#ia geltonai, 
kol OBU nebaigia vykdomos veiklos, ir po to u!g4sta. Po pagrindinio bBsenos indikatoriaus (A) 
u!gesimo OBU galima i'jungti i' cigare#iA degiklio lizdo.

1P�WBäJBWJNP
Po va!iavimo pabaigos OBU nereikia tikrinti ar aptarnauti. Po neveiklumo laikotarpio OBU auto-
mati'kai @sijungs @ miego re!im1 ('ioje bBsenoje indikatoriai nedega).

0#6�QSJFäJŜSB
OBU nereikalauja jokios prie!iBros. Jeigu OBU yra dulk?tas ar purvinas galite j@ valyti vandeniu 
sudr?kintu audiniu. Bet kokiu atveju nenaudokite 'vei#iamAjA valikliA ar agresyviA tirpikliA ir 
nenardinkite OBU @ jokius skys#ius.
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