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 Инструкции за употреба GNSS OBU-5310

ГЛАВА 1: МОНТАЖ НА СТОЙКА
Моля, вижте предоставеното ръководство за 
инсталация. 

ГЛАВА 2: ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА
След завършване на стъпките за монтаж, устройството 
се активира, когато захранващият кабел е свързван 
(вижте глава 5). В случай че на дисплея се покаже „Изчакване 
за данни за превозното средство“, моля, изчакайте, 
докато се изтегли окончателната конфигурация. След 
като изтеглянето завърши, съобщението „Изчакване на 
данни за превозното средство“ ще изчезне от дисплея. 

Ако не се покаже съобщение „Изчакване за данни за 
превозното средство“, устройството Ви е готово за 
активиране.

1. OBU-5310 КОНТРОЛ

Нагоре | Надолу

Отказ | Назад

Избор

2. OBU-5310 СВЕТОДИОДИ

Техническо състояние 

Съобщения

Състояние на договора

a. „Светодиодът за техническото състояние” може да 
бъде „ИЗКЛЮЧЕН“, да свети в зелено, да мига в зелено 
или да свети в червено.

B. „Светодиодът за съобщение” свети в бяло, когато има 
съобщение, или е “ИЗКЛЮЧЕН”.

c. „Светодиодът за договорното състояние” може да 
бъде „ИЗКЛЮЧЕН“, да свети или в зелено или в червено. 
Светодиодът свети в червено до приключването на 
процеса на активация.

d. Зеленият цвят показва нормален работен режим. 

ИЗКЛЮЧЕН

БЯЛО

ЗЕЛЕНО

МИГАЩО ЗЕЛЕНО

ЧЕРВЕНО
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e. Мигащият зелен цвят показва предупреждение. Показва 
се съобщение с което се индикира какъв може да бъде 
проблемът. Моля, вижте главата за отстраняване на 
неизправности (вижте Глава 6).

f. Червеният цвят показва грешка. Показва се съобщение 
с което се индикира какъв може да бъде проблемът и/
или информация за контакт за поддръжка. Моля, вижте 
главата за отстраняване на неизправности (вижте 
Глава 6). 

g. Червеният цвят показва грешка. Показва се съобщение, 
с което се индикира какъв може да бъде проблемът и/
или информация за контакт за поддръжка. Моля, вижте 
главата за отстраняване на неизправности.

3. OBU-5310 ЗВУКОВИ ИНДИКАЦИИ

Звуков сигнал „ОК“

Звуков сигнал за проблем

Звуков сигнал за предупреждение

4. OBU-5310 СИМВОЛИ            

Забележка: За Ваша безопасност взаимодействайте с уреда 
само когато превозното средство е спряло. При скорост над 
10 км/ч бутоните не работят.

ГЛАВА 3: АКТИВИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

5.  РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 
a. Проверете дали регистрационният номер на Вашето 

превозно средство съвпада с този, показан на дисплея. 

B. Ако регистрационният номер съвпада, натиснете 
бутона Избор.

c. Ако регистрационният номер не съвпада, обадете се 
на TollPass Контактен център (+359 884 00 55 00), за 
да актуализирате регистрацията си. Ще Ви трябва 
серийният номер, отбелязан на задната част на 
устройството.  

Покритие
GNSS/GPS 

Заредена
батерия 
Изтощена
батерия 
Покритие на
GSM/GPRS

Проследяване чрез 
спътникова навигация 
„ИЗКЛЮЧЕНО“

Съобщение

Свързано с външно 
захранване
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6. ЕЗИК 
Изберете Вашия език с помощта на стрелките Нагоре/
Надолу и потвърдете, като натиснете бутона Избор.

7. НАСТРОЙКА НА ОСИТЕ ЗА РЕМАРКЕТА
Броят оси на ремаркето трябва да бъде избран с помощта 
на стрелките Нагоре/Надолу.

a. Когато шофирате без ремарке, изберете опцията 
„Няма ремарке“.

B. Когато шофирате с ремарке, изберете броя на осите 
на ремаркето.

c. Потвърдете избора си и преминете към следващата 
стъпка, като натиснете бутона Избор.

Забележка: Ако установите, че е зададен неправилен брой оси, 
можете да се върнете към менюто за настройка на осите 
като натиснете бутона Назад.

Потвърждаване
Оси/ремарке

3

 
Устройството е активно след потвърждение със 
звуков сигнал за OK. Светодиодите за техническото 
и договорното състояние ще бъдат в състояние 
„ИЗКЛЮЧЕНО“ до получаването на покритие на 
спътниковата навигация. Моля, изчакайте светодиодите 
за техническото и договорното състояние да светнат в 
зелено.

CB8903HK
Оси: 5
кг: 12t

ГЛАВА 4: РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО

1. ОСНОВЕН ИНТЕРФЕЙС
Основният екран е със следния изглед:
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CB8903HK
Оси: 5
кг: 12t

Има две подменюта, които са достъпни чрез натискане на 
бутона Избор: Настройки и Информация. 

Натискането на бутона Избор от главния екран е пряк 
път към меню Настройки.

ПОДМЕНЮТА:

gNSS СЛЕДЕНЕ: 
a. Влезте в меню “GNSS следене” чрез меню “Настройки”.

B. Използвайте стрелките Нагоре/Надолу, за да изберете 
„Активиран“ или „Деактивиран“. 

„Активиран“ означава, че позволявате на БУ да изпраща 
данни за позицията, дори ако сте извън зона за тол 
таксуване. „Деактивиран“ означава, че не позволявате на 
БУ да изпраща данни за позицията, ако сте извън зона за 

тол таксуване.

Забележка: в зона за тол таксуване БУ ще изпраща данни за 
позицията, независимо от настройката за GNSS следене. 

ЯРКОСТ НА ДИСПЛЕЯ: 
a. Влезте в меню “Яркост дисплей” чрез меню “Настройки”. 
B. Използвайте стрелките Нагоре/Надолу, за да регулирате 

яркостта на дисплея до стойност между 0-100% на 
стъпки от 5%.

c. Задаване чрез натискане на бутона Избор.

ЯРКОСТ НА СВЕТОДИОДА: 
a. Влезте в меню “Яркост LED” чрез меню “Настройки”. 

B. Използвайте стрелките НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да 
регулирате яркостта на светодиода до стойност 
между 10-100% на стъпки от 5%.

c. Задаване чрез натискане на бутона Избор.

Ако на дисплея се появи съобщение като предупреждение, 
основният екран ще се покаже отново чрез натискане на 
бутона Назад.

2. РЕЖИМИ НА ЗАХРАНВАНЕ
Устройството работи, докато е свързано към 
източника на захранване и/или батерията е заредена. 
За лесна и оптимална употреба, устройството не 
разчита на бутон „OFF“ и управлява състоянието си 
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на захранване автоматично. Така устройството се 
изключва автоматично „OFF“ след като от 5 до 15 минути 
е било неподвижно и се включва „ON“ веднага след като 
започнете да шофирате.

3. НАСТРОЙВАНЕ НА ОСИТЕ
Броят оси, настроен в устройството, трябва по всяко 
време да съответства на конфигурацията на ремаркето.

Забележка: осите на превозното средство не подлежат на 
промяна, тъй като са предварително зададени от Вашия 
доставчик на услуги в съответствие с документите за 
регистрация.

СТЪПКИ:
a. Влезте в меню “Настройки” (натиснете бутона Избор 

от главния екран). 

B. Когато шофирате без ремарке, изберете опцията 
„Няма ремарке“ от менюто;

c. Когато шофирате с ремарке, изберете броя оси на 
ремаркето.

Общият брой оси се показва на основния екран, който 
включва общия брой оси на камиона и на ремаркето. 

Забележка: Дължите глоба, ако осите не са правилно зададени. 

ГЛАВА 5: ВРЪЗКА КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ КЪМ КУПЛУНГ 
ЗА ЗАПАЛКА

Свържете кабела към куплунга за запалка на превозното 
средство и се уверете, че:

a. Конекторът е надеждно свързан.

B. Кабелът няма да попречи на водача.

Забележка: Спазването на настоящата процедура за монтаж е 
задължително. Доставчикът на услуги/Капш не поема никаква 
отговорност за правилното функциониране на устройството 
в случай на неправилно свързване към захранването. 

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА ФИКСИРАНИ КАБЕЛИ (АКО СЕ 
ПОДДЪРЖАТ ОТ УСТРОЙСТВОТО)
a. Използвайте доставения кабел за запалката и се 

уверете, че кабелът е достатъчно дълъг, след това 
премахнете конектора към куплунга за  запалката и 
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излишната дължина от кабела.

B. Намерете точките на свързване в превозното средство.

c. Черният сигнален проводник за запалване трябва да 
бъде свързан към електрозахранването след запалване 
на автомобила.

d. Преди да свържете кабелите към автомобила, свържете 
последователно 5А предпазители към захранващите 
проводници (червен и черен). Ако захранването на 
превозното средство вече е защитено, тази стъпка не 
е необходима.

e. Накрая свържете всеки проводник към точките за 
свързване, които сте определили (непрекъснато 
електрозахранване, електрозахранване след запалване 
и заземяване).

ЧЕРВЕН

ЧЕРЕН

БЯЛ

+12V/+24V НЕПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

+12V/+24V ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ СЛЕД ЗАПАЛВАНЕ

ЗАЗЕМЯВАНЕ

Тази инсталация трябва да се извърши от квалифициран 
автомобилен електротехник.

ГЛАВА 6: ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ОПИСАНИЕ НА 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ 

• Светодиодът 
за техническия 
статус мига в 
зелено 

• Предупредителен 
звуков сигнал 

• Съобщение: 
„Батерията е 
изтощена“

 

Батерията Ви 
е изтощена 

Уверете се, че 
сте включили 
захранващия 
кабел в 
устройството 
и че конекторът 
е добре свързан 
към куплунга 
за запалката 
на превозното 
средство, както 
е описано в 
глава 5
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• Светодиодът 
за техническия 
статус мига в 
зелено

• Предупредителен 
звуков сигнал

• Съобщение: 
„Телекомуникa-
ционната мрежа е 
недостъпна” 

• Няма символ на 
мрежата

Шофирате в 
зона, която не 
е обхваната 
от мрежа 
(тунел, 
паркинг, и др.)

Алармата ще се 
изключи, когато 
се върнете в 
зона с покритие

• Светодиодът 
за техническия 
статус мига в 
зелено

• Предупредителен 
звуков сигнал 

• Съобщение „Няма 
GNSS сигнал“

• Няма GNSS 
символ 

   

Шофирате в 
зона, която не 
е обхваната 
от GNSS 
(тунел, 
паркинг, и др.)

Алармата ще се 
изключи, когато 
се върнете в 
зона с покритие 

• Светодиодът 
за договорния 
статус свети в 
червено

• Звуков сигнал за 
нередност

• Ще се покаже 
съобщение за 
състоянието на 
договора 

Вие шофирате 
при условия 
извън 
договореното 

Свържете се с 
доставчика на 
услугата на

*5500

• Светодиодът 
за техническия 
статус свети в 
червено 

• Звуков сигнал за 
нередност 

• Показва се 
съобщение

Устройството 
Ви има 
технически 
проблем

Свържете се с 
доставчика на 
услугата на

*5500



Ръководство за инсталация
GNSS OBU-5310


