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Úvod
Táto základná pou!ívate-ská príru#ka vám pomô!e s%in'taláciou a%ovládaním palubnej jednotky 
Billien OBU 5051, ktorá predstavuje „elektronické zariadenie“ v%zmysle § 22, ods. 2 zákona #. 
13/1997 Zb. o%pozemn(ch komunikáciách, v%platnom znení, a%ktorá bude ,alej ozna#ovaná len 
ako OBU. Podrobn( návod mô!ete v%prípade potreby získa+ na webovej lokalite www.mytocz.eu.
.al'ie informácie o%povinnostiach prevádzkovate-ov a%vodi#ov vozidiel v%súvislosti s%v(berom 
m(ta, o%Systéme elektronického m(ta v%)eskej republike (SEM) a%o%pou!ívaní OBU mô!ete získa+:
t� Na webov(ch lokalite SEM na adrese: www.mytocz.eu
t� Na zákazníckej linke SEM na telefónnom #ísle: +420!243!243!243

7ÝFPCFDOÏ�JOGPSNÈDJF�BŬVQP[PSOFOJB
t� OBU je ur#ená len pre prevádzku v%SEM a%jej pou!ívanie je povinné vo vozidlách, ktoré majú 

povinnos+ plati+ m(to na spoplatnen(ch pozemn(ch komunikáciách v%)eskej republike.
t� OBU je majetkom )eskej republiky a%je prevádzkovate-ovi vozidla len zapo!i#aná. Prevádzko-

vate- vozidla je povinn( dba+, aby nedo'lo k%jej zni#eniu, po'kodeniu alebo strate. V%prípade 
zni#enia, po'kodenia alebo straty OBU vám vzniká povinnos+ nahradi+ 'kodu.

t� OBU je neprenosná. Vo va'om vozidle pou!ívajte iba OBU, ktorá k%nemu bola vydaná.
t� OBU, ktorá vám bola vydaná, je ur#ená pre do#asnú in'taláciu. Ak potrebujete súpravu pre 

trvalú in'taláciu (napríklad ak va'e vozidlo nie je vybavené zásuvkou cigaretového zapa-ova#a 
v%kabíne vodi#a), obrá+te sa na zákaznícku linku SEM alebo nav'tívte webovú lokalitu SEM pre 
získanie ,al'ích informácií.

t� Ak má va'e vozidlo plne pokovované sklá, obrá+te sa na zákaznícku linku SEM alebo nav'tívte 
webovú lokalitu SEM pre ,al'ie pokyny.

t� OBU pou!ívajte iba tak, ako je popísané v%tejto pou!ívate-skej príru#ke. OBU nezakr(vajte, ani 
sa nesna!te ovplyvni+ jej funkciu. V%!iadnom prípade sa nepokú'ajte OBU otvori+. 

0CTBI�CBMFOJB
Najprv si skontrolujte, #i ste vo v(dajnom balení dostali:
t� OBU s%pripojen(m napájacím káblom.
t� %SäJBL�0#6 so 'tyrmi prísavkami pre in'taláciu na #elné sklo vozidla.
t� +FEOPSB[PWÞ�WMIĲFOÞ�VUJFSLV pre o#istenie miesta in'talácie na #elnom skle a%prísaviek na 

dr!iaku OBU.
t� Túto [ÈLMBEOÞ�QPVäÓWBUFňTLÞ�QSÓSVĲLV�
Ak balenie nie je kompletné, nav'tívte najbli!'ie obchodné miesto SEM; zoznam obchodn(ch 
miest SEM je umiestnen( na webov(ch lokalite SEM.
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;ÈLMBEOÈ�QPVäÓWBUFňTLÈ�QSÓSVĲLB



*OÝUBMÈDJB�0#6
��� Vyberte vhodné miesto pre in'taláciu OBU na #elnom skle vá'ho vozidla tak, aby vám pri 

riadení vozidla neobmedzovala v(h-ad. V%tomto mieste nesmie by+ #elné sklo pokovované 
a%pred t(mto miestom sa nesmú zvonku nachádza+ !iadne #asti vozidla, ako sú stiera#e, 
spojlery, prídavné svetlomety a%podobne. Vezmite tie! do úvahy, !e napájací kábel je vyveden( 
z%OBU nadol a%nie je vhodné ho násilne oh(ba+. (Obrázok 1.) Za správne umiestnenie OBU je 
zodpovedn( vodi# vozidla.

��� O#istite vybrané miesto in'talácie na #elnom skle vozidla a%prísavky na dr!iaku OBU prilo-
!enou jednorazovou vlh#enou utierkou (obrázok 2.). Berte oh-ad na !ivotné prostredie a%po 
pou!ití s%utierkou narábajte ako s%be!n(m komunálnym odpadom.

��� Nato#te dr!iak OBU tak, aby dva otvory pre zasunutie v(stupkov OBU na krajoch dr!iaku boli 
dole. Pritla#te dr!iak s%prísavkami pevne na #elné sklo. Zatiahnutím za dr!iak smerom k%vám 
overte, #i v'etky prísavky správne dr!ia (obrázok 3.).

��� Pooto#te OBU tak, aby kábel smeroval nadol. Vlo!te OBU do dr!iaka tak, !e najprv zasu*te 
dva v(stupky na spodnej strane OBU do otvorov dr!iaka, a%potom OBU pohybom smerom 
k%#elnému sklu zacvaknite na hornej strane. Potiahnutím za OBU smerom k%vám overte, #i je 
v%dr!iaku správne uchytená (obrázok 4.).

��� Ak má va'e vozidlo zásuvku cigaretového zapa-ova#a s%men'ím priemerom, zlo!te pooto-
#ením #erven( prvok na konci zástr#ky napájacieho kábla OBU (obrázok 5.). )erven( prvok 
starostlivo uschovajte, preto!e bude po!adované jeho vrátenie spolu s%OBU.

���  Zapojte zástr#ku napájacieho kábla do zásuvky cigaretového zapa-ova#a (obrázok 6.).
��� Ak má va'e vozidlo pokované sklo, alebo je signál OBU inak ru'en(, obrá+te sa na zákaznícku 

linku pre ur#enie ,al'ieho postupu.

A) )MBWOÈ�LPOUSPMLB�TUBWV

Celkov( stav OBU a jej pripravenos+ k prevádzke ukazuje hlavná kontrolka stavu OBU (A). Ak je 
v'etko v poriadku a OBU je pripravená k #innosti svieti, toto svetlo trval(m zelen(m svetlom. Ak 
hlavn( indikátor stavu bliká zelen(m svetlom, venujte pozornos+ kontrolke stavu m(tneho ú#tu 
(B). Ak sa rozsvieti kontrolka #erven(m svetlom, bliká na #erveno alebo na území )R nesvieti vô-
bec, preru'te jazdu, obrá+te sa na zákaznícku linku SEM a pod-a pokynov pokra#ujte na najbli!'ie 
obchodné miesto SEM.

B) ,POUSPMLB�TUBWV�NâUOFIP�ÞĲUV

Zelen(m svetlom ukazuje, !e je v'etko v poriadku. Ak sa kontrolka rozsvieti !lt(m svetlom 
(sú#asne hlavná kontrolka stavu (A) bliká zelen(m svetlom), znamená to varovanie pred mo!n(m 
vznikom problému s va'ím m(tnym ú#tom. V re!ime platenia vopred sa jedná o upozornenie, !e 
zostatok predplateného m(ta je ve-mi nízky a je nutné #o najskôr vykona+ platbu predplateného 

1PVäÓWBOJF�0#6
Ovládacie a%signaliza#né prvky OBU sú znázornené na obrázku 7.



C) ,POUSPMLB�TUBWV�OBQÈKBOJB

Trval(m zelen(m svetlom ukazuje, !e batéria je plne nabitá a%OBU je správne pripojená k%napája-
niu. Trvalé !lté svetlo ukazuje, !e batéria sa nabíja; po nabití sa farba zmení na zelenú. Ak kontrol-
ka svieti trval(m #erven(m svetlom, do'lo k%problému s%batériou - nav'tívte najbli!'ie obchodné 
miesto SEM pre vyrie'enie problému. Blikanie kontrolky stavu napájania znamená, !e OBU je bez 
napájania. Skontrolujte, #i zásuvka cigaretového zapa-ova#a poskytuje napájanie a%#i je kábel 
napájania správne pripojen( k%zásuvke cigaretového zapa-ova#a. Ak je v'etko v%poriadku a%kon-
trolka napriek tomu bliká, nav'tívte najbli!'ie obchodné miesto SEM pre vyrie'enie problému.

D) ,POUSPMLZ�QPĲUV�OÈQSBW

Trvalo ukazujú nastaven( po#et náprav vozidla/jazdnej súpravy. V(znam kontroliek je nasledujúci:

E) 5MBĲJEMÈ�QSF�OBTUBWFOJF�QPĲUV�OÈQSBW

Slú!i na nastavovanie aktuálneho po#tu náprav vozidla/jazdnej súpravy.

F) 5MBĲJEMP�QSF�WZWPMBOJF�LPNVOJLÈDJF�0#6

Je ur#ené na vyvolanie komunikácie OBU. Tla#idlo pou!ite, ak o%to budete po!iadan( obsluhou 
obchodného miesta SEM alebo operátorom zákazníckej linky SEM. Pre vyvolanie komunikácie 
tla#idlo stla#te a%podr!te, k(m v'etky kontrolky po#tu náprav (D) neza#nú blika+ zelen(m svetlom 
a%kontrolka stavu napájania (C) a%kontrolka stavu m(tneho ú#tu (B) nezhasnú; OBU vydá zvukové 
upozornenie. Po dokon#ení komunikácie vydá OBU zvukové upozornenie a%kontrolka stavu napá-
jania (C) a%kontrolka stavu m(tneho ú#tu (B) zobrazí na 10 sekúnd v(sledok komunikácie - zele-
n(m svetlom úspe'né dokon#enie komunikácie alebo #erven(m svetlom chybu pri komunikácii. 
Následne sa v'etky kontrolky rozsvietia pod-a aktuálnej situácie.

%WF�OÈQSBWZ

5SJ�OÈQSBWZ

ÀUZSJ�OÈQSBWZ

1ÊŘ�BŬWJBD�OÈQSBW

8.

m(ta. V re!ime následného platenia sa jedná o varovanie, !e v('ka m(ta na úhradu sa u! blí!i 
hodnote poskytnutej bankovej záruky a je potrebné zvá!i+ jej zv('enie. Ak sa rozsvieti kontrolka 
#erven(m svetlom preru'te jazdu, obrá+te sa na zákaznícku linku SEM a pod-a pokynov pokra#uj-
te na najbli!'ie obchodné miesto SEM.



G) 5MBĲJEMP�QSF�WZQOVUJF�[BQOVUJF�[WVLPWâDI�VQP[PSOFOÓ

OBU poskytuje zvukové upozornenia (napríklad pri stla#ení tla#idla) a%zvukové v(strahy. Tla#idlo 
slú!i na vypnutie/zapnutie zvukov(ch upozornení; vypnutie zvukov(ch v(strah nie je mo!né. Pre 
vypnutie zvukov(ch upozornení stla#te tla#idlo; OBU vydá zvukové upozornenie ako potvrdenie. 
Pre zapnutie zvukov(ch upozornení pou!ite rovnak( postup.

t� Pre vybratie OBU z%dr!iaka mierne zatla#te v(stupok na hornej strane dr!iaka smerom k%#el-
nému sklu a%OBU z%dr!iaka vyklopte (proti smeru 'ípky na obrázku 4).

t� Pre odobratie dr!iaka OBU nadvihnite prísavky (najlep'ie potiahnutím za v(stupok prísavky) 
a%t(m dr!iak uvo-nite. Nepou!ívajte ostré predmety, ktoré by mohli prísavky po'kodi+.

t� Programové vybavenie a%dáta OBU mô!u by+ aktualizované dia-kovo. To sa prejaví zhasnutím 
v'etk(ch kontroliek. Aktualizácia spravidla netrvá dlh'ie ako jednu minútu. Neza#ínajte jazdu, 
k(m sa hlavn( kontrolka stavu (A) nerozsvieti zelen(m svetlom.

1SFE�KB[EPV
t� Skontrolujte, #i je napájací kábel správne zapojen( do zásuvky cigaretového zapa-ova#a. 
t� Skontrolujte, #i hlavná kontrolka stavu (A) svieti zelen(m svetlom a%kontrolka stavu m(tneho 

ú#tu (B) svieti zelen(m svetlom (alebo !lt(m svetlom - pozri kapitolu Pou!ívanie OBU).
t� Skontrolujte nastaven( po#et náprav vozidla (vrátane prívesov, návesov a%podobne) na 

kontrolkách po#tu náprav pod-a obrázku 8 v%bode (D). Ak po#et náprav nezodpovedá aktuálnej 
konfigurácii vá'ho vozidla/jazdnej súpravy, nastavte správny po#et náprav pomocou tla#idiel 
(E). Je mo!né nastavi+ iba tie hodnoty, ktoré sú pre va'e vozidlo prípustné. Za nastavenie 
správneho po#tu náprav je zodpovedn( vodi# vozidla.

6QP[PSOFOJF��Nastavenie po#tu náprav musí by+ vykonané v%stojacom vozidle. Za jazdy sú 
tla#idlá OBU blokované.

1PĲBT�KB[EZ
Po#as jazdy ob#as skontrolujte, #i:
t� nedo'lo k zmene farby kontroliek na #ervenú alebo na území )R k vypnutiu - najmä hlavnej 

kontrolky stavu (A) a kontrolky stavu m(tneho ú#tu (B),
t� je zástr#ka napájacieho kábla OBU je stále správne zapojená do zásuvky cigaretového zapa-ova#a.

Ak prichádzate zo zahrani#ia, kde OBU nemusí by+ pripojená k%napájaniu, zapojte napájací kábel 
OBU do zásuvky cigaretového zapa-ova#a e'te pred vjazdom do )eskej republiky (aspo* 30 km 
pred hrani#n(m prechodom), aby bola zaistená správna funkcia OBU. Po prejdení hrani#ného 
prechodu vykonajte kontrolné úkony pod-a pokynov v%kapitole Pred jazdou.
Po opustení územia )eskej republiky hlavná kontrolka stavu (A) svieti !lt(m svetlom, k(m OBU 



nedokon#í prebiehajúce #innosti, a%následne zhasne. Po zhasnutí hlavnej kontrolky stavu (A) 
mô!ete OBU odpoji+ zo zásuvky cigaretového zapa-ova#a.

1P�TLPOĲFOÓ�KB[EZ
Po skon#ení jazdy nie je potrebná !iadna kontrola ani obsluha OBU. Po ur#itej dobe ne#innosti 
OBU automaticky prejde do re!imu spánku (kontrolky v%tomto stave nesvietia).

ÁESäCB�0#6
OBU nevy!aduje vykonávanie !iadnej údr!by. V%prípade zaprá'enia alebo zne#istenia OBU ju 
mô!ete o#isti+ handri#kou navlh#enou vla!nou vodou. V%!iadnom prípade na #istenie OBU nepo-
u!ívajte agresívne alebo abrazívne #istiace prostriedky alebo rozpú'+adlá a%ani OBU neponárajte 
do !iadnych tekutín.
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