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Klasse 4 Klasse 3

automatikusautomatikus
rögzítésrögzítés

manuálismanuális
rögzítésrögzítés

��  Az UTA MultiBox®Light használatát 
illetően kérjük tekintse meg lentebb 

 a fi zetőkapuknál használatos jelzéseket.

UTA MultiBox®Light sávok Franciaországban

Klasse 3 = 2 tengelyes gépjármű Klasse 4 = 3 vagy több tengelyes gépjármű

�  Sikeres tranzakció esetén a
 sorompó felnyílik és a lámpa
 zölden világít.

UTA MultiBox®Light használati útmutató Franciaország/Spanyolország

Kérjük fordítson

UTA MultiBox®Light sávok Spanyolországban
A fi zetőkapuknál történő be- ill. kihajtáskor az alábbi jelzésekkel ellátott sávokat használja vagy

Az UTA MultiBox®Light elhelyezése
��    A szélvédő középső részén, alulra rögzítse az önta-

padós UTA MultiBox®Light  tartót. (A szélvédőt előtte 
tisztítsa meg!)

��    Tolja bele az UTA MultiBox®Light 
 készüléket a tartóba, egészen kattanásig.

Az UTA MultiBox®Light muködése

Tippek a problémamentes áthaladáshoz
�� A fi zetőkapunál kérjük csak az erre kijelölt sávokat vegye igénybe.
�� A fi zetőkapu megközelítésekor csökkentse a sebességet.
�� Az Ön előtt haladó gépjármű után tartson legalább 4 méter követési távolságot.
�� Kérjük maradjon álló helyzetben, ha a sorompó nem nyílik, vagy a lámpa pirosat jelez.

 Az UTA MultiBoxAz UTA MultiBox®®Light Light 
 ezzel üzemkész! ezzel üzemkész!

UTA MultiBox®Light sávok a Liefkenshoek alagútban
A Liefkenshoek alagútban az útdíj elszámolása egy fi zetőkapunál történik. Az UTA MultiBox®Light készülékkel 
rendelkező Ügyfelek a 6-8 sávokat vehetik igénybe. Ezeket a sávokat sárga nyíllal ill. ‚Abonnee‘ felirattal jelölik.
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�� Kérjük maradjon a gépjárműben és ne kezdjen el tolatni.
�� A díjfi zető kapu távbeszélőjén kérje a kezelőszemélyzetet.
�� A tranzakció manuális rögzítéséhez vegye ki az UTA MultiBox®Light készüléket a tartójából  
 és adja át a kezelőszemélyzetnek, hogy manuálisan rögzíthessék a tranzakciót. Ez a 
 készülék hátoldalán található vonalkód leolvasásával történik.
�� Felhajtáskor manuálisan kiállított bizonylatot kapott? Ez esetben lehajtáskor használja a  
 „manuális“ sávok valamelyikét, ahol a bizonylattal együtt adja át az UTA MultiBox®Light 
 készülékét is. A kezelőszemélyzet a bizonylat alapján és a készülék hátoldalán található  
 vonalkód leolvasásával manuálisan rögzíti a tranzakciót.
�� A készüléken található vonalkód leolvasásával Ön a manuálisan rögzített tranzakciók után is  
 megkapja a kedvezményt.
�� Kérjük ügyeljen ara, hogy UTA MultiBox®Light készüléket mindig visszakapja.

Jó utat kívánunk!Jó utat kívánunk!
UTA MultiBox®Light készülék elvesztése,
ellopása, vagy hibás működése esetén 
kérjük haladéktalanul értesítsen minket. 

További információk: 
Telefon: +36 1 267-3521Telefon: +36 1 267-3521
 +36 1 267-3522 +36 1 267-3522
Internet:  www.uta.comInternet:  www.uta.com

Mi a teendo, ha nem nyílik a sorompó?

�� Az UTA MultiBox®Light készülék vélt, vagy valós hibás működése esetén kérjük 
 haladéktalanul értesítse az UTA-t.
�� Meghibásodott UTA MultiBox®Light készülékét mindaddig tartsa magánál a pilóta, amíg meg  
 nem kapja helyette az újat (a manuálisan rögzített tranzakciókra is jár a kedvezmény). 
�� Hogy a készülék visszaküldése esetén vagy egyéb esetekben (meghibásodott készülék)  
 elkerülje a téves útdíjszámlázást, használaton kívüli UTA MultiBox®Light készülékét mindig  
 csomagolja be a speciális „árnyékolótasakba“, amiben megkapta a készüléket.
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