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Rövid bevezetés
A parkolósorompót parkolóhelyek kezelésére tervezték. Könnyen telepíthető és
kezelhető, és olcsó karbantartással rendelkezik.
A parkolósorfalat távirányító vezérli.Nyomja meg a távirányító reteszelő
gombját a kar felemeléséhez. A parkolási korlát elhelyezéséhez nyomja meg a
kioldó gombot.

A kar automatikusan záródik az alsó vagy felső pozícióban, így egyetlen idegen
sem tudja kezelni a terméket
3、Kézi feloldás
Ha az akkumulátor lemerült, vagy a parkolási korlát nem működik, manuálisan
is kinyithatja a mellékelt kulccsal Ezután eltávolíthatja az akkumulátort és

Műszaki adatok
Termék

2、Önzáró:

kicserélheti, vagy kapcsolatba léphet egy szerviztechnikussal.
Automatikus parkolási akadály

4、Védelmi osztály: IP 66

Névleges feszültség

DC6V

5、Motorvédelem:

Nyugalmi áram

1mA

A kar emelkedésének vagy leesésének folyamata során, amikor a kart külső erő

Működési áram

≤1,0A

megállítja, a motor automatikus védelmi állapotban van, hogy megakadályozza

Az összecsukható/emelőkeret ideje

≤4s

A megemelt sorompó magassága

400 mm

A sorompó alapjának magassága

65 mm

Vezérlő tartománya

≤15m

Üzemi hőmérséklet

-10°C~+55°C

Méret

460L-445W-65Hmm

Súly

7,5 KG

Termékjellemzők
1、Nyomásállóság:
A parkolósorompó akár 500 kg-os nyomásnak is ellenáll

a motor égését.
6、Alacsony akkumulátor-jelzés:
Ha az akkumulátor majdnem lemerült, megszólal a riasztás, és a LED-es lámpa
villogni fog.
7、Riasztás külső erő használatakor.
Ha a sorompó teljesen megdöntött helyzetben van, és külső erő miatt
megpróbálják erőszakkal összecsukni, a riasztás addig fog megszólalni és
megszólalni, amíg a külső erő meg nem szűnik. A sorompó 3-5 másodperc
elteltével törli a riasztást, amikor a külső erő megszűnik
8、A távirányító párosítása a parkoló korláttal:
Csatlakoztassa a parkolósorompó akkumulátorát, nyomja meg a távirányító
mindkét gombját, és hagyja lenyomva. Ezután csatlakoztassa újra a sorompó

akkumulátort. A jelzőfény kigyullad, és sípoló hangjelzés hallható. Ezt
követően a távirányítót hozzárendelik

9、Lopás elleni védelem:
Minden bővítőcsavart parkolózár héj borít. A parkolósorompó héja kulccsal
zárható.

Telepítés
Annak megakadályozása érdekében, hogy a parkolósorompó érintkezésbe
kerüljön az autójával, azt a parkolóhely közepén kell felszerelni.
Lapos és száraz szubsztrátumra kell felszerelni. Töltse fel az akkumulátort.
Telepítési módszer:
A、Húzza ki a parkolósorompó karját, és nyissa ki a zárat a kulccsal. Ezután
telepítheti a felső fedél kinyitása után. (lásd a képet)
B、Fúrjon 3 lyukat - a furat átmérője 12 mm és mélysége 50 mm .

Akkumulátor üzemeltetése

Helyezzen egy parkolósorompót a csavarokra, rögzítse és rögzítse az anyákat,

1、Akumulátor

majd tegye a fedelet, és fejezze be a szerelvényt a fedél bezárásával.

Üzemórák díjanként: 4-5 hónap, töltés 8-12h

D、Használat előtt ki kell nyitnia a külső fedelet, és csatlakoztatnia kell az

Ha 4 havonta egyszer feltölti, fenntartja az

akkumulátor dugóját.

2、Ne változtassa meg az akkumulátor polaritását.

Szerelje fel a felső fedelet úgy, hogy a felső és az alsó fedél igaz legyen (hogy

3 Ne melegítse fel az akkumulátort, szerelje szét, robbanás vagy

ellenálljon a felülre történő megnyomásnak), majd rögzítse a tetejét

teljesítménycsökkenés következhet be.

akkumulátor élettartamát

Fenntartás
Győződjön

meg

arról,

szennyeződésmentes

hogy

a

parkolósorompó

tiszta,

száraz

és

.

A csomag tartalma
Szám

Cím

Gróf

1

parkolási akadály

1 ks

Hibaelhárítás

2

távirányító

2 ks

Amikor a távirányítót megnyomja, a parkoló korlát nem működik, de nincs jele

3

acél tágulási csavar M8

3 ks

áramhiánynak: A、Ellenőrizze a távirányítót, hogy megbizonyosodjon arról,

4

fedőzár

2 ks

hogy az akkumulátor nem alacsony, és hogy a vezérlő LED világít-e.

5

Akkumulátor

1 ks

B 、 Nyomja meg a távirányító gombot a parkolósorompó válaszának

6

Töltőadapter

1 ks

megfigyeléséhez. Ha nem válaszol, ellenőrizze a csatlakozót és az

7

kézikönyv

1 ks

akkumulátort. Húzza ki az akkumulátort, és csatlakoztassa vissza, hogy lássa,
van-e hangjelzés. Ha a probléma nem a távirányítóban, a csatlakozóban vagy
az akkumulátorban van, próbálja meg újra hozzárendelni a távirányítót. C、Ha
a távirányítón válasz van, de a sorompó még mindig nem reagál, ellenőrizze,
hogy a motor nem tartalmaz-e szokatlan hangot vagy torzulást.

Ha olyan problémája van, amelyet nem tud megoldani, vegye fel a kapcsolatot
szolgáltatásunkkal (lásd alább)
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