
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja podłączenia Rejestratora GPS (OBU I ZSL) 
 
Przekazany Państwu Rejestrator jest w pełni gotowym urządzeniem do monitorowania pojazdu i 
przekazywania danych w celu poboru opłat w systemie E-TOLL. 
Dostarczoną wiązkę przewodów (trzy-przewodową z przewodami w kolorze czarnym, czerwonym, 
żółtym) należy podłączyć do instalacji samochodowej - przewód czarny do masy pojazdu (pod zacisk 
śrubowy), przewód czerwony do stałego zasilania pojazdu (najlepiej pod zasilenie skrzynki 
bezpieczników), przewód żółty do stacyjki pojazdu (przewodu na którym pojawia się napięcie po 
„przekręceniu” kluczyka w stacyjce). 
W przypadku urządzenia typu OBU, należy włożyć wtyczkę typu „cygaretka” pod gniazdo zasilającego 
w pojeździe typu „zapalniczka”. 
Po podłączeniu zasilania urządzenia, należy umieścić je pod deską pojazdu (urządzenie typu ZSL) 
obudową z logiem PETROVISION skierowaną ku górze (tak aby „widziało” niebo) i podpiąć do 
urządzenia wiązkę zasilającą wcześniej podłączoną do instalacji samochodowej. 
Urządzenie typu OBU, należy umieścić na desce pojazdu obudową z logiem PETROVISION 
skierowaną ku górze (tak aby „widziało” niebo) i podpiąć do urządzenia wiązkę zasilającą podłączoną 
pod gniazdo zasilające w pojeździe. 
 
Rejestrator należy umieścić w bezpiecznym miejscu w pojeździe, tak aby nie uszkodził instalacji bądź 
konstrukcji pojazdu lub sam nie uległ uszkodzeniu. Rejestrator musi być przytwierdzony do konstrukcji 
pojazdu w sposób zapobiegający się jego przemieszczaniu w  czasie jazdy. 
 
Po zakończeniu czynności montażowych, należy zgłosić to wyłączenie na maila:  
serwis@autobserwacja.pl podając numer seryjny zamontowanego urządzenia oraz przypisany do 
niego numer rejestracyjny i markę pojazdu. 
Pojazd Państwa powinien być widoczny na Państwa koncie po zalogowaniu się do serwisu systemu 
AUTOBSERWACJA (w przypadku kiedy posiadacie już Państwo konto w naszym systemie) lub 
zostanie utworzone nowe konto dla nowego użytkownika. 
Jednocześnie otrzymacie Państwo od nas dane do zarejestrowania w systemie E-TOLL (opcja) w 
terminie 3 dni roboczych na podany wcześniej adres mailowy. 
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, prosimy skontaktować się wyłącznie mailowo z 
naszym serwisem na adres serwis@autobserwacja.pl 
 

 
Życzymy satysfakcji z korzystania z systemu PETROVISION / AUTOBSERWACJA 
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