DK
Inden montering

Manuel indstilling af parkeringstiden

1. Aktiver parkeringsuret ved at trække folien forsigtigt ud.
2. Når timetallet begynder at blinke, trykkes på henholdsvis 2 eller
3 for at indstille timetidspunkt. Når det rigtige tidspunkt er fundet,
trykkes på 1.
3. Indstil minutter efter samme fremgangsmåde som punkt 2.
4. Indstil år, måned og dato efter samme fremgangsmåde som
punkt 2.
5. Når den korrekte tid og dato er indstillet, tryk 1 for at
deaktivere indstillingstilstanden. Det eneste, der blinker på LCD
displayet på bagsiden nu, er tegn ‘:’
6. D
 u er nu klar til at montere parkeringsuret på indersiden af
bilruden.
7. Parkeringsuret er fabriksindstillet til afrunding til nærmest
kommende kvarter. Der kan være forskellige krav for indstilling af
parkeringstiden i andre lande. Skift tidsintervallet mellem 15 min
og 30 min alt efter parkeringsreglerne i det pågældende land.

Denne funktion kan bruges, når du eksempelvis parkerer uden for
den begrænsede parkeringstid. Tryk på 3 én gang, og parkeringsuret
vil vise indstillingen for manuel parkeringstid. Når du indstiller parkeringstiden manuelt, vil det lille LCD display på bagsiden vise ’timer’ og
’minutter’ for parkering. Hvis den aktuelle tid eksempelvis er kl. 12.00,
og du trykker 3 indtil parkeringstiden på LCD displayet på bagsiden
viser kl. 14.00, vil det store display på forsiden af parkeringsuret
ligeledes vise kl. 14.00.

Hold knap 2 nede i 10 sekunder til displayet viser ‘15‘ eller ‘30‘.
Det er muligt at skifte indstilling ved at trykke på knap 2 igen.
Aktiveres knap 2 ikke i ca. 5 sekunder, vil den valgte indstilling
blive gemt og displayet vender tilbage til normal tilstand.

Hvis du ikke foretager dig noget i 5 sekunder, vil parkeringsuret lille
LCD display gå tilbage til visningen af den aktuelle tid.

Vedligeholdelse
Undgå at udsætte produktet for høje/lave temperaturer (≤ -20°C
eller ≥ +70°C) og hårdhændet behandling.
Hvis der kommer væske på parkeringsuret, skal den tørres af med en
ren, blød klud. Anvend ikke rengøringsmidler til rengøring af produktet.
Forsøg ikke at skille produktet ad, da dette vil ødelægge elektronikken.
Ved bortskaffelse aflever produktet på et indsamlingssted, så materialerne kan genbruges

Service og garanti
- Ved tallet 15 - Parkeringsuret stilles til nærmest
kommende kvarter.
	- Ved tallet 30 - Parkeringsuret stilles til nærmest
kommende halve time.
Det er til enhver tid muligt at indstille tidspunkt påny, hvis der er
behov for det - hold knap 1 nede i 5 sekunder og gentag blot den
beskrevne fremgangsmåde.
NB: Vi anbefaler at kontrollere tiden på parkeringsuret
regelmæssigt for eventuelle fejl - især ved skift imellem sommer og
vintertiden.

Montering
Parkeringsuret skal monteres på indersiden af forruden og ikke ved
lavere temperatur end + 15°C. Brug gerne klimaanlægget til at varme
ruden op, hvis det er nødvendigt - dette øger hæftekraften.
1. F ind det mest passende sted på ruden. Husk at følge krav for
pågældende land. Vær opmærksom på at knapperne på bagsiden
skal være tilgængelige.
2. Rens det valgte område grundigt. Brug en fugtig klud til at fjerne
støvet og affedt efterfølgende området med den vedlagte renseserviet (anvend udelukkende den medfølgende renseserviet). Tør ruden
efter med en tør klud.
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra de 4 klæbepuder.
4. Placer parkeringsuret på ruden og tryk i mindst 30 sek. Tjek udefra
om alle fire klæbepuder sidder fast på indersiden af ruden.
5. Dit parkeringsur er nu installeret og er klar til brug.
NB: Det er altid førerens eget ansvar, at parkeringsuret er indstillet
korrekt. Eventuelle parkeringsbøder refunderes ikke. Det er kun tilladt
at have én parkeringsskive monteret i bilen.
Hvis ikke alt fedt og snavs er fjernet fra rudens inderside eller hvis der
er meget støv i luften i monteringsøjeblikket, vil der kunne forekomme
små ’ujævnheder/bobler’ under klæbepuderne.

Indholdet af manualen kan ændres uden varsel
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Hvis LCD displayet på bagsiden viser tegnet ’E’, betyder det, at der
er opstået en fejl i parkeringsuret. Parkeringsuret kræver service
og du skal kontakte forhandleren.
Du er også velkommen til at kontakte os på info@samatech.dk.
Der ydes reklamationsret i henhold til købeloven. Hvis der opstår
fejl i garantiperioden, kan parkeringsuret afleveres hos den
forhandler, den er købt hos. Sagen bliver behandlet, og produktet
bliver repareret eller erstattet med et nyt. Ved reklamation bedes
du medbringe din kvittering, som udgør garantibevis.

Certifikater og godkendelser
FS-mærkning: Parkeringsuret er godkendt af Trafikstyrelsen i
Danmark med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003
angående parkeringsskiver.
Hermed erklæres, at parkeringsuret opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE – mærkningsdirektiver. Dette produkt er i
overensstemmelse med (CE) EN 50498.

Elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE) indeholder komponenter,
materialer og stoffer, som kan være farlige for miljøet og generel
sundhed. Produktet skal derfor bortskaffes korrekt, hvorfor
parkeringsuret er mærket med en overstreget skraldespand, som
indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Tekniske specifikationer
Størrelse: Ø 104 mm x 18 mm
Urets nøjagtighed (gns.): ± 1 min./ 1 år
Reaktionstid (parkeringsmode): ca. 20 sekunder
Reaktionstid (ud af parkeringsmode): ca. 20 sekunder
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