OBU S550
LED jelzés

Hangjelzés*

Mit jelent?

ZÖLD LED

Mi a teendő?

EGYENLEGÁLLAPOT

Folyamatosan világít
Rövid időre felvillan
Egyenletesen villog
LED jelzés

Nincs hangjelzés

Hu-Go egyenleg rendben

Nincs teendője

3 rövid hangjelzés

Hu-Go egyenlege alacsony

Töltse fel Hu-Go egyenlegét

4 hosszú hangjelzés

Hu-Go egyenlege "0"

Töltse fel Hu-Go egyenlegét

Hangjelzés*

Mit jelent?

Mi a teendő?

KÉK LED

MŰKÖDÉSI ÁLLAPOT

Folyamatosan világít Nincs hangjelzés

Aktív GPS és GSM kapcsolat

Nincs teendője

Rövid
megszakításokkal
világít

GSM kapcsolat nem aktív

Induljon el a gépkocsival, és
figyelje, hogy rövid időn belül
megszűnik-e az állapot

GPS jel nem aktív
(NAGYON FONTOS!)

Ellenőrizze az OBU megfelelő
elhelyezését, szabad rálátását az
égboltra**

3 rövid hangjelzés

Rövid időre felvillan 4 hosszú hangjelzés

Nem világít

4 hosszú hangjelzés

GSM és GPS nem aktív

Ellenőrizze az OBU megfelelő
elhelyezését, szabad rálátását az
égboltra**

LED jelzés

Hangjelzés*

Mit jelent?

Mi a teendő?

PIROS LED

TÁPELLÁTÁS

Folyamatosan világít Nincs hangjelzés

Akkumulátor feltöltve és a
tápellátás rendben

Nincs teendője

Egyenletesen villog

Nincs hangjelzés

Akkumulátor, töltés alatt van

Nincs teendője

Nem világít

1 hosszú hangjelzés a
tápellátás
megszűnésekor

Nincs tápellátás

Ellenőrizze a tápkábelt

További állapotváltozásokat jelző hangjelzések
1 hosszú hangjelzés

Az eszköz tápellátása megszűnt

Ellenőrizze a tápellátást

1 rövid hangjelzés

Az eszköz tápellátása helyreállt

Ellenőrizze a LED-ek működését
a fentieknek megfelelően

2 rövid, majd ismét 2 rövid hangjelzés

Az eszköz megfelelően működik. A
jelzést az eszköz bekapcsolása után,
vagy valamely probléma
megszűnése után fogja hallani

Nincs teendője

*Újonnan vásárolt, vagy frissített szoftver verzióval rendelkező eszközöknél! A hangjelzések a hiba fennállása alatt
folyamatosan jeleznek! (Gyorsindítási segédlet 9. oldal)
**Megfelelő elhelyezés a jármű szélvédőjének közelében, a készüléken jelzett iránynak megfelelően. Ne legyen a készülék
közelében más országbeli útdíj bevalló eszköz, egyedi rendszámtábla stb.

Online OBU működés ellenőrzés: http://www.icell.hu
AMENNYIBEN A JELZETT HIBA NEM SZŰNIK MEG, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT
FLOTTAÜZEMELTETŐJÉVEL ÉS VÁSÁROLJON VISZONYLATI JEGYET A FIZETŐS UTAK TOVÁBBI
HASZNÁLATÁHOZ
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