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Stručný úvod
Parkovací zábrana je určen pro správu parkovacích míst. Snadno se instaluje a
provozuje a má levnou údržbu.
Parkovací zábrana se ovládá dálkovým ovladačem. Stisknutím tlačítka
uzamčení na dálkovém ovladači se zvedne rameno nahoru. Pro položení
parkovací zábrany stiskněte tlačítko odemčení.

Rameno se automaticky zablokuje v dolní či horní poloze, takže nikdo cizí
nemůže s výrobkem manipulovat
3、Ruční odblokování
Pokud je baterie vybitá nebo parkovací zábrana nefunguje, můžete jí otevřít
ručně přiloženým klíčem Pak můžete vyjmout baterii a vyměnit ji, nebo

Technické údaje
Produkt

2、Samozamykací:

kontaktovat servisního technika.
Automatická parkovací zábrana

4、Třída ochrany: IP 66
5、Ochrana motoru:

Jmenovité napětí

DC6V

Klidový proud

1mA

Během procesu stoupání nebo poklesu ramene, kdy je rameno zastaveno vnější

Provozní proud

≤1,0A

silou, je motor ve stavu automatické ochrany, aby se zabránilo spálení motoru.

Čas sklopení / zvednutí zábrany

≤4s

Výška zvednuté zábrany

400 mm

Výška základny zábrany

65 mm

Dosah ovladače

≤15m

Pracovní teplota

-10°C~+55°C

Velikost

460L-445W-65Hmm

Hmotnost

7,5 KG

Vlastnosti produktu
1、Odolnost proti tlaku:
Parkovací zábrana odolá tlaku až 500 kg

6、 Indikace nízkého stavu baterie:
Pokud je baterie téměř vybitá, ozve se alarm a LED světlo bude blikat.
7、Alarm při použití vnější síly.
Pokud je zábrana ve zcela vyklopené poloze a dojde k pokusu o násilné
sklopení v důsledku vnější síly, rozezní se alarm a bude znít, dokud nedojde k
ukončení působení vnější síly. Zábrana zruší alarm po 3 až 5 sekundách po
ukončení působení vnější síly
8、Párování dálkového ovladače s parkovací zábranou:
Odpojte baterii parkovací zábrany, stiskněte obě tlačítka dálkového ovladače a
nechte stisknuté. Poté opět připojte baterii zábrany. Indikátor se rozsvítí a ozve
se pípnutí. Poté je dálkový ovladač přiřazen

9、Ochrana proti krádeži:
Všechny expanzní šrouby jsou kryty pláštěm parkovací zábrany. Plášť
parkovacího zábrany je uzamykatelný klíčem.

Instalace
Aby nedošlo ke kontaktu parkovací zábrany s Vaším autem je třeba, aby byla
nainstalována uprostřed parkovacího místa.
Musí být instalován na rovném a suchém podkladu. Nabijte baterii.
Způsob instalace:
A、Vytáhněte rameno parkovací zábrany a otevřete zámek klíčem. Poté jí
můžete nainstalovat po otevření horního krytu.(viz obrázek)
B、Vyvrtejte 3 otvory - otvor musí mít průměr 12 mm a hloubku 50 mm. Poté
nainstalujte šroub M8.
C、Na šrouby usaďte parkovací zábranu, nasaďte a upevněte matice, poté
nasaďte kryt a montáž dokončete uzavřením krytu.
D、Před použitím je třeba otevřít vnější kryt a připojit zástrčku baterie.

Provoz baterie

E、Nainstalujte horní kryt tak, aby horní a dolní kryty byly srovnány (aby

1、Akumulátor

vydržely při zatlačení na horní část), potom horní část uzamkněte

Provozní doba na jedno nabití: 4-5 měsíců, nabíjení 8 až 12h
Dobíjením jednou za 4 měsíce, zachováte životnost baterie

Údržba
Zajistěte, aby parkovací zábrana byla čistá, suchá a bez nečistot

2、Neměňte polaritu baterie.

.

3、Nezahřívejte baterii, demontujte, může dojít k explozi nebo poklesu výkonu.

Odstranění potíží
Po stisknutí dálkového ovládání parkovací zábrana nepracuje, ale není
indikován nedostatek elektrické energie:

Obsah balení
Číslo

Název

Počet

A、Zkontrolujte dálkový ovladač a ověřte, zda nemá vybitou baterii a zda svítí

1

parkovací zábrana

1 ks

kontrolní LED dioda

2

dálkové ovládání

2 ks

.B、Stiskněte tlačítko dálkového ovládání a sledujte odezvu parkovací zábrany.

3

ocelový expanzní šroub

3 ks

Pokud nereaguje, zkontrolujte konektor a baterii. Odpojte baterii a znovu

M8

zapojte, abyste zjistili, zda zazní zvukový signál. Pokud není problém v

4

zámek krytu

2 ks

dálkovém ovladači, konektoru nebo baterii, zkuste znovu přiřadit dálkové

5

Akumulátor

1 ks

ovládání.

6

dobíjecí adaptér

1 ks

7

návod

1 ks

C、Pokud na dálkovém ovladači dojde k odezvě, ale zábrana stále nereaguje,
zkontrolujte, zda nemá motor neobvyklý zvuk či nedošlo k deformaci.
Pokud máte nějaký problém, který nemůžete vyřešit, můžete se obrátit na náš
servis (viz níže)

Dodavatel:
STORAGE SERVIS s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9
tel: 281 922 910
mail: storage@czech-storage.com

Servis:
PM SERVIS
Na Barikádách 670
196 00 Praha 9
tel. 777 302 060

Popis
1. řídící jednotka 2. kontrolka 3.laserová ochrana proti krádeži
4.kryt motoru 5. motor 6. baterie 7. základna 8. rameno zábrany

