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Pred vstupom na maďarské spoplatnené cesty sa 
zaregistrujte na lokalite www.hu-go.hu a nabite svoje konto. 
V škatuli so zariadením OBU nájdete registračnú kartu s 12-
miestnym číselným kódom. Podľa pokynov na webovej 
lokalite zaregistrujte zariadenie OBU, vašu spoločnosť a 
vozidlo. Táto registrácia zabezpečí úhradu trasy vášho vozidla, 
ktorú odošle zariadenie OBU. Tým splníte svoju povinnosť 
zaplatiť mýto. Zariadenie OBU vám pomáha s platbami mýta 
na území Maďarska. Nesplnenie, obštrukcie alebo 
manipulácia v súvislosti s platbami mýta môžu mať za 
následok sankcie. Povinnosťou vodiča je tento systém 
pravidelne používať. 
 
Cena za zariadenie OBU zahŕňa poplatok za 24 mesiacov 
prenosu dát. 
 
Po uplynutí 24 mesiacov sa obráťte na spoločnosť Auto 
Securit Plc., aby vám konto karty na dátové prenosy dobila. 
 
 

POZOR! 
• Zariadenie OBU nezneužívajte, nepoškodzujte ani s ním 

nemanipulujte. Nesprávne používanie môže mať za 
následok nesplnenie si povinnosti uhradiť mýto a 
následnú pokutu. Zariadenie OBU sa nepokúšajte 
rozoberať ani opravovať. Zariadenie OBU neobsahuje 
žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opravovať. 

• Zariadenie nehádžte do ohňa. 
• Zariadenie likvidujte v súlade s pravidlami likvidácie 

nebezpečného elektronického odpadu. 
• Zariadenie OBU používajte podľa návodu a iba na území 

Maďarska. 
• Mimo územia Maďarska zariadenie OBU vypnite. 

INŠTALÁCIA 
Očistite vodorovnú časť prístrojovej dosky a nalepte časť 
držiaka zariadenia OBU so suchým zipsom na vodorovnú časť 
prístrojovej dosky pod čelné sklo. Zariadenie upevnite na 
časť so suchým zipsom s indikátormi LED nahor tak, aby mal 
prístroj voľný výhľad smerom nahor.  Nepripevňujte ho na 
čelné sklo. Na správne používanie zariadenia OBU je 
povolený len vyššie uvedený spôsob. Zariadenie OBU zapojte 
do zapaľovača (12 V – 24 V) pomocou pribalenej nabíjačky. 
Nepretržite svietiaci MODRÝ INDIKÁTOR LED indikuje 
nabíjanie batérie. Po nabití sa prístroj automaticky zapne. 
Zariadenie OBU počas jazdy nechajte pripojené na nabíjačke. 
V niektorých vozidlách zapaľovač (12 V – 24 V) začne nabíjať 
až po naštartovaní. V takom prípade naštartujte motor 
vozidla. 

 
ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA 
OBU 
Zariadenie OBU sa zapne automaticky, keď ho zapojíte do 
zapaľovača. V prípade, že nie je pripojené do zapaľovača, 
môžete ho zapínať a vypínať stlačením tlačidla Power. 
Zapnutie indikuje krátke pípnutie a vibrácia. 
Pozor! Počas nabíjania/napájania zariadenie OBU nemožno 
vypnúť. 

 
 

NASTAVENIE KATEGÓRIE VOZIDLA 
Po stlačení tlačidla Telephone počet pípnutí (2, 3 alebo 4) 
indikuje zvolenú kategóriu vozidla. Ak sa počet náprav vozidla 
zmenil, nastavte požadovanú kategóriu, aby sa aktivovala 
správna sadzba elektronického mýta. 
 
 

NASTAVENIE KATEGÓRIE VOZIDLA 
Držte stlačené tlačidlo SOS a zároveň stlačte tlačidlo 
Telephone. Zariadenie OBU oznámi aktuálne nastavenú 
kategóriu vozidla. Držte stlačené tlačidlo SOS a opakovane 
stláčajte tlačidlo Telephone, až kým nedosiahnete 
požadovanú kategóriu indikovanú počtom pípnutí. 
Nastavovanie kategórie ukončíte uvoľnením tlačidla SOS. Ak 
chcete zistiť aktuálne nastavenú kategóriu, stlačte tlačidlo 
Telephone. 
 

ZELENÝ INDIKÁTOR 
LED  

3 krátke bliknutia: 
žiadny systém GSM a 
žiadna navigácia GPS 

2 krátke bliknutia: 
žiadny systém GSM 

1 krátke bliknutie: 
žiadna navigácia GPS 

Neprerušovane svieti: 
zariadenie OBU je 
pripravené na 
používanie (k 
dispozícii je systém 
GSM a nie signál GPS) 

Nesvieti: 
zariadenie OBU je 
vypnuté 

MODRÝ INDIKÁTOR 
LED 

Neprerušovane svieti: 

batéria zariadenia 
OBU sa nabíja 

Rýchlo bliká: 
batéria zariadenia 
OBU je vybitá, 
zariadenie OBU sa 
onedlho vypne 

Nesvieti: 
batéria sa nenabíja 

Tlačidlo Telephone 

Tlačidlo SOS 

Tlačidlo Power 

http://www.hu-go.hu/
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Počet 
pípnutí 

Kategória vozidla 

2 Vozidlo s dvoma nápravami, ktorého 
celková hmotnosť presahuje 3,5 tony 

3 Vozidlo s troma nápravami, ktorého 
celková hmotnosť presahuje 3,5 tony 

4 Vozidlo so štyrmi alebo viacerými 
nápravami, ktorého celková hmotnosť 
presahuje 3,5 tony 

 
 
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE 
POZOR! 
Pokiaľ bliká ZELENÝ INDIKÁTOR LED, nemôžete sa vydať na 
cestu. Ak ZELENÝ INDIKÁTOR LED počas jazdy bliká a nesvieti 
neprerušovane, zariadenie OBU nedokáže vykonať úhradu 
mýta za používanie cesty. V takom prípade zastavte a pokúste 
sa problém so zariadením OBU odstrániť. 

 
Počkajte, kým sa ZELENÝ INDIKÁTOR LED rozsvieti 
neprerušovane, až potom sa môžete vydať na cestu. 
 
 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Signál GPS/systém GSM 
Ak bliká ZELENÝ INDIKÁTOR LED (1, 2 alebo 3 bliknutia), 
skontrolujte, či nie je zariadenie OBU zakryté a či má výhľad 
smerom nahor. 
 
 

NAPÁJANIE 
Ak MODRÝ INDIKÁTOR LED neprerušovane svieti, batéria sa 
nabíja. Ak MODRÝ INDIKÁTOR LED rýchlo bliká, batéria 
zariadenia OBU je vybitá a napájanie je nedostatočné. 
Skontrolujte káblové prepojenie zariadenia a zapaľovača 
cigariet (12 V – 24 V). 
 
 
Ak vyššie uvedenú situáciu neviete vyriešiť, obráťte sa na 
naše 24-hod. kontaktné centrum.  

ZVUKOVÉ A SVETELNÉ VÝSTRAŽNÉ 
SIGNÁLY 
 
ZELENÝ INDIKÁTOR LED 
3 krátke bliknutia/pípnutia: Žiadny systém GSM ani navigácia 
GPS 
2 krátke bliknutia/pípnutia: Žiadny systém GSM 
1 krátke bliknutie/pípnutie: Žiadna navigácia GPS 
Neprerušovane svieti: Zariadenie OBU je pripravené na 
používanie (k dispozícii je signál GPS aj systém GSM) 
Nesvieti: Zariadenie OBU je vypnuté 
 
MODRÝ INDIKÁTOR LED 
Nesvieti: Batéria sa nenabíja 
Bliká: Batéria zariadenia OBU je vybitá, zariadenie OBU sa 
onedlho vypne 
Neprerušovane svieti: Batéria sa nabíja 
Napájanie nie je dostatočné: 2-sekundové pípnutie 
 
V prípade akéhokoľvek zvukového alebo svetelného 
výstražného signálu stlačte ľubovoľné tlačidlo na zariadení 
OBU, čím sa výstražný signál vypne. 
Ak sa počas jazdy aktivuje niektorý z uvedených signálov, 
zariadenie OBU nemôže uhradiť mýto. V takom prípade 
zastavte a pokúste sa problém so zariadením OBU odstrániť. 
 
 
V prípade akéhokoľvek problému sa obráťte na naše 24-
hod. kontaktné centrum na tomto telefónnom čísle ( po 
Slovensky len od 8:00 – 17:00 počas pracovných dní) : 
 

Telefón: +36 30 933 3446 
Auto Securit Plc. 
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MOTOEXPERT PREDAJNE 
 
Motoexpert BRATISLAVA  
Studená 5, 820 17 Bratislava 
02/55 41 07 41 
0904 688 720 
0911 467 852 
motoexpert@motoexpert.sk 
ba@motoexpert.sk 
 

 
 
Motoexpert KOŠICE  
Rastislavova 106, 
040 01 Košice 
055/644 00 97 
0911 282 722 
ke@motoexpert.sk 
 

Motoexpert BANSKÁ 
BYSTRICA  
Zvolenská cesta 14 , 974 05 
Banská Bystrica 
048/414 11 45 
0911 467 850 
0911 282 733 
bb@motoexpert.sk 
 

Motoexpert NOVÉ 
ZÁMKY  
Komárňanská cesta 13, 
940 67 Nové Zámky 
035/642 44 72 
0911 467 851 
nz@motoexpert.sk 
 

Motoexpert predajňa 
Brodské/Lanžhot 
Diaľničný prechod SR/ČR, 
Diaľnica D2 
908 85 Brodské/Lanžhot 
034/659 12 32 
0917 194 673 
brodske@motoexpert.sk 
 

Kontaktné miesto Nitra 
Bratislavská 3, areál 
NAD Nitra, a.s.  
950 47 Nitra 
037/651 89 13 
nitra@motoexpert.sk 
 

Kontaktné miesto Žilina 
Kragujevská 9, areál SUAR, 
s.r.o. 
010 65 Žilina 
041/562 33 45 
za@motoexpert.sk 
 

Kontaktné miesto 
Trenčín 
Bratislavská 36, areál 
OLD HEROLD, s.r.o.  
911 74 Trenčín 
032/744 31 54 
trencin@motoexpert.sk 
  
 

Kontaktné miesto Trnava 
Nitrianska 5. areál Trnavská 
NAD, a.s. 
917 54 Trnava 
033/534 00 99 
trnava@motoexpert.sk 
  

Kontaktné miesto 
Prešov 
Jilemnického 4 
areál SAD Prešov, a.s. 
080 01 Prešov 
051/452 53 01 
pv@motoexpert.sk 
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