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 Инструкции за употреба GNSS OBU-5310

Глава 1: Монтаж на стойка/държач
Моля, вижте предоставеното ръководство за 
инсталация. 

Глава 2: Започване на работа
След завършване на стъпките за монтаж, устройството 
се активира, когато захранващият кабел е свързан 
(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 на данни за 
превозното средство”, устройството Ви е готово за 
потвърждаване на данните на превозното средство.

1. OBU-5310 Контрол

Нагоре | Надолу

Отказ | Назад

Избор

2. OBU-5310 Светодиоди

Техническо
състояние 
Съобщения

Статус на
договора

a. „Светодиодът за 
техническия статус” 
може да бъде изключен 
„OFF”, да свети в зелено, 
да мига в зелено или 
да свети в червено. 
Светодиодът ще 
свети в червено, 
докато не завърши 
последователността 

на активиране.
B. „Светодиодът за съобщения” свети в бяло, за да 
покаже получаването на съобщение, или е изключен „OFF”.
c. „Светодиодът за договорния статус” може да бъде 
изключен „OFF”, да свети в зелено, да мига в зелено или 
да свети в червено. Светодиодът ще свети в червено, 
докато не завърши последователността на активиране.
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. Моля, вижте главата за отстраняване на 
неизправности (вижте глава 6).

3. OBU-5310 Звукови индикации

Звуков сигнал „ОК“

Звуков сигнал за проблем

Звуков сигнал за предупреждение

4.  OBU-5310 Символи

                  

Покритие GNSS/GPS 

Пълна батерия 

Изтощена батерия 

Покритие на GSM/GPRS

GNSS проследяване изключено 

Съобщение

Свързан към външно захранване

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
1. 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 Центъра за контакт на TollPass (+359 884 00 55 00) и 
следвайте инструкциите.  

2. Език 
Изберете Вашия език с помощта на стрелките Нагоре/
Надолу и потвърдете, като натиснете бутона Избор.

3. 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. Броят на осите се въвежда съгласно 
информацията в Свидетелството за регистрация.
c. Потвърдете избора си и преминете към следващата 
стъпка, като натиснете бутона Избор.
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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. Преди да използвате устройството при 
движение по платената пътна мрежа, моля изчакайте 
светодиодите за техническия и договорния статус да 
светнат в зелено. 

CB8903HK
Оси: 5
тегло: >= 12t

Глава 4: Работа на устройството
1. Основен интерфейс
Основният екран е със следния изглед:

CB8903HK
Оси: 5
тегло: >= 12t
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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 Областта за тол таксуване БУ ще изпраща 
данни за позицията, независимо от настройката за 
GNSS следене. При използване на БУ извън тол областта, 
т.е. извън България, препоръчваме функцията да е 
деактивирана.

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 светодиод”  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.
ЗАБЕЛЕЖКА: 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 
бутона за изключено „OFF”, а управлява състоянието 
си 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. 
Броят на осите се въвежда съгласно информацията в 
Свидетелството за регистрация.
ЗАБЕЛЕЖКА: осите на превозното средство не подлежат 
на промяна, тъй като са предварително зададени от Вашия 
доставчик на услуги в съответствие с документите за 
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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 на осите 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 
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.
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e. Накрая свържете всеки проводник към точките за 
връзка, които сте определили (мощност на превозното 
средство, запалване и заземяване).

ЧЕРВЕНО
+12V/+24V НЕПРЕКЪСНАТО 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

ЧЕРНО
+12V/+24V ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 
СЛЕД ЗАПАЛВАНЕ

БЯЛО
ЗАЗЕМЯВАНЕ

Тази инсталация трябва да се извърши от оторизиран 
сервиз. Моля консултирайте се с Общите условия по 
договора!

Глава 6: Отстраняване на проблеми
ОПИСАНИЕ НА 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ 

• Светодиодите 
за техническия 
и договорния 
статус мигат в 
зелено 

• Предупредителен 
звуков сигнал 

• Съобщение: 
„Свържете към 
захранването”

 

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 
точка 5.
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• Светодиодът 
за техническия 
и договорния 
статус свети в 
червено

• Звуков сигнал за 
нередност

• Показва се 
съобщение за 
проверка на 
договора

Вие шофирате 
при условия 
извън 
договореното 

Свържете 
се с Вашия 
доставчик на 
услуги 

• Светодиодът 
за техническия 
и договорния 
статус свети в 
червено 

• Звуков сигнал за 
нередност 

• Показва се 
съобщение

Устройството 
Ви има 
технически 
проблем 

Свържете 
се с Вашия 
доставчик на 
услуги 
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chapter 1: Bracket installation
Please refer to the provided Installation Manual.

chapter 2: Getting started
After completing the installation steps, the unit will start when 
the power cable is connected (see chapter 5). In case the 
message “Waiting for vehicle data” is shown on the display, 
please wait until the final configuration is downloaded. Once the 
download is complete, the message “Waiting for vehicle data” 
will disappear from the display. 

If the “Waiting for vehicle data” message is not displayed, your 
unit is ready to confirm the vehicle data.

1. OBU-5310 control

Scrolling Up/down

cancel or Back

Selection

2. OBU-5310 Leds

Technical 
Status Led 

Message Led

contractual 
Status Led

a. The Technical status LED 
can be either “OFF”, green, 
blinking green, or red. The LED 
will be red until the activation 
sequence is finished.

B. The Message LED can be 
white to indicate a message is 
received, or “OFF”

c. The Contractual status 
LED can be either “OFF”, green, blinking green or red. The LED 
will be red until the activation sequence is finished.

d. The green color indicates a normal operational mode. 

e. The blinking green color indicates a warning. A message is 
displayed as an indication of what the problem might be. Please 
refer to the troubleshooting chapter (see chapter 6).

f. The red color indicates an error. A message is displayed as 

Off

WHITe

GReeN

GReeN BLINKING

Red
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an indication of what the problem might be. Please refer to the 
troubleshooting chapter (see chapter 6). 

3. OBU-5310 Sound indications 

ОК beep

NOK beep

Warning beep

4.  OBU-5310 Symbols

                  

GNSS/GPS Coverage 

Full Battery 

Low Battery 

GSM/GPRS Coverage

GNSS tracking „OFF“

Message

Connected to External Power

NOTe: for your safety, only interact with the unit when the 
vehicle is stopped. The buttons are non-operational at speeds 
above 10km/h.

chapter 3: Unit activation
1. License plate number
a.Make sure that your tractor license plate number matches 
the one shown on the display. 

B.If yes, then press the Selection button. 

c.If it is incorrect, please call TollPass Contact Center (+359 
884 00 55 00) for further instructions.  

2. Language
Choose your language using the Scrolling Up/Down buttons 
and confirm by pressing the Selection button.

3. Trailer axles setting
The number of trailer axles needs to be selected using the Scrolling 
Up/Down buttons. 

a. When you are driving without a trailer, select the “No trailer” 
option.

B.When you are driving with a trailer, select the number of 
axles of the trailer. Enter the number of axles of the trailer as 
per the information in the Vehicle Registration Certificate.

c.Confirm your selection and move to the next step by 
pressing the Selection Button.

NOTe: If you realize that the wrong number of axles has been 
set, you can return to the axles setting menu by pressing the 
Back button.
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confirm
trailer axles

3

The unit is active with an OK beep confirmation. Before using 
it on the paid road network, please wait for the Technical and 
Contractual status LED to be green.

CB8903HK
Axles: 5
wgt: >=12t

chapter 4: Оperation of device
1. Main interface
The following view is the main screen:

CB8903HK
Axles: 5
wgt: >=12t

There are two sub-menus, „Settings“ and „Info“, that are 
accessible by pressing the Selection button.

Pressing the Selection Button from the main screen is a 
shortcut to the Settings menu.

SUB-MeNUS:

GNSS TRACKING: 
a. Enter GNSS Tracking menu via the Settings menu.

B. Use the Scrolling Up/Down buttons to choose either 
“Enabled” or “Disabled”. 
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“Enabled” means that you allow the OBU to send position data 
even if you are outside a tolling liable area. 

“Disabled” means that you do not allow the OBU to send 
position data if you are outside a tolling liable area.

NOTe: when in an tolling liable area the obu will send position 
data regardless of the gnss tracking setting. When using the obu 
outside a tolling liable area, i.e. Outside bulgaria, we recommend 
to switch-off this function. 

DISPLAY BRIGHTNESS:
a. Enter the “Disp.brightness” menu via the Settings menu. 

B. Use the Scrolling Up/Down buttons to adjust the display 
brightness to a value between 0-100% in steps of 5%.

c. Set by pressing the Selection button.

LED BRIGHTNESS: 
a. Enter the LED Brightness menu via the Settings menu. 

B. Use the Scrolling Up/Down buttons to adjust the LED 
brightness to a value between 10-100% in steps of 5%.

c. Set by pressing Selection button.

NOTe: If a message, such as a warning, is shown on the display, 
the main screen will be displayed again by pressing the Back 
button.

2. Power modes
The device is operational as long as it is connected to the 
power source and/or the battery is charged. For easy and 

optimum usability, the device does not rely on an “OFF” button 
but manages its power states automatically. Therefore, the 
device turns “OFF” automatically after 5 to 15 minutes of being 
stationary, and turns “ON” as soon as you start driving. 

3. Setting axles
The number of axles set in the device shall at all times match 
the configuration of the trailer. Enter the number of axles of 
the trailer as per the information in the Vehicle Registration 
Certificate.

NOTe: The tractor axles are not subject to change as they are 
preset by your service provider according to the registration 
documents.

STEPS:

a. Enter the Settings menu (press Selection button from the 
main screen). 

B. When you are driving without a trailer, select the “No trailer” 
entry in the menu.

c. When you are driving with a trailer, select the number of 
axles of the trailer.

The total number of axles of the tractor and trailer is displayed 
on the main screen.

NOTe: You are liable for a fine if the axles are not correctly set.

chapter 5: Power connection
1. cigarette lighter plug instructions
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Connect the supplied power cable to the vehicle cigarette 
lighter socket and make sure:

a.The plug is securely connected.

B.The cable will not get in the driver’s way.

NOTe: following this installation procedure is mandatory. The 
service provider/Kapsch does not take any responsibility for the 
correct functioning of the device in case of a an incorrect power 
connection. 

2. fixed cable instructions (if supported by the device)
a.Use the power cable supplied. Make sure the cable is long 
enough, then remove the cigarette lighter plug and any excess 
cable.

B.Locate the connection points in the vehicle. 

c.The black ignition signal wire shall be connected to the 
vehicle ignition.

d. Before connecting the cables to the vehicle, install a 5 amp 
time-delay fuse in series with the power wires (red and black 
wires). If the vehicle’s power supply is already protected, this 
step is not necessary.

e. Finally, connect each wire to the connection points you have 
identified (vehicle power, ignition and ground).

RED    +12V/24V POWER 

BLACK   +12V/24V IGNITION

WHITE   GROUND

This installation shall be carried out by an authorized service 
point. Please check the contractual General Terms and 
conditions!
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Глава 6: Отстраняване на проблеми

PROBLeM 
deScRIPTION caUSe acTION 

• Green blinking 
Technical and 
Contractual status 
LED 

• Warning beep 

• Message: “Connect 
to power supply”

 

You are running 
on low battery

Make sure to plug 
the power cable 
into the unit and 
check that the 
cigarette lighter 
plug is well 
plugged into the 
vehicle cigarette 
lighter socket 
as described in 
chapter 5

• Red Technical and 
Contractual status 
LED

• Not OK beep

• Message for 
contract check is 
displayed

You are 
driving in non- 
contractual 
conditions 

Contact your 
service provider  

• Red Technical and 
Contractual status 
LED 

• Not OK beep 

• Message appears

Your device 
has a technical 
problem

Contact your 
service provider 
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