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D A N I S H  D E S I G N

MP01

ELEKTRONISK P-SKIVE



Ventus mini parkeringsur: 

Brugervejledning 

Frasigelse 
Oplysningerne i dette dokument kan ændres 
uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske 
eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej 
heller for tilfældige skader eller følgeskader som 
følge af brugen af dette produkt. Dette dokument 
indeholder oplysninger som er beskyttet af 
copyright. 

Indledning 
Denne brugsanvisning giver information og 
vejledning om opsætning og brug af produktet. 
Endvidere indeholder brugsanvisningen tekniske 
specifikationer og informationer om hvor du kan 
få support. 



Tag dig tid til at gennemlæse denne manual. Den 
indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og 
lovgivningsmæssige oplysninger. 

Indhold 
Hovedenhed
Batteri (allerede installeret) 
Brugervejledning
Glasrens. 

LCD 

Udvendigt LCD 

Indvendigt LCD

Enhed.



3. Indstil tid --- Valg sker ved venstre / højre 
knapper. Bekræft ved at trykke på "SET". 
Herefter skiftes automatisk til hoveddisplayet. 
Produktet kan nu placers I forruden: 

Montering af produktet:
Produktet skal monteres på den højre side af 
forruden i det nederste højre hjørne. 
1) Rengør forruden med sæbevand og tør det af 
med en klud.
2) Rengør forruden med den medfølgende 3M TM 
glasrens.
3) Fjern den beskyttende folie på 3M tapen, som 
sidder på parkeringsuret. 
4) Tryk parkeringsuret fast på forruden. 
Kontroller, at produktet er i niveau og med fri 
adgang til alle knapper og batteridæksel. 
(Anbring ikke produktet så lavt og til højre at du 
ikke kan udskifte batteriet)

Funktioner 
Indstillinger ved opstart 

Batteri 
Aktiver batteriet (indsæt et nyt batteri, eller fjern 
det beskyttende plastik) LCD display vil starte. 
Hold “Set” knapppen inde Indstillingstilstand vil 
starte. 

1. Indtil Vælg land --- Valg sker ved hjælp af 
venstre / højre knapper. Bekræft ved at trykke på 
"SET". Herefter skiftes automatisk til dato. 
(Denmark “D”/ Sweden “S”/ Norway “N”/ Germany 
”G”) 

2. Indstil dato --- Valg sker ved venstre / højre 
knapper. Bekræft ved at trykke på "SET". 
Herefter skiftes automatisk til tid. 
Indstilling af år Indstilling af måned og dag 



Produkt egenskaber: 
Efter montering af produktet som beskrevet 
ovenfor, er produktet klar til brug.
Produktet vil virke som følger:
Når bilen er i bevægelse, vil det udvendige LCD 
display ikke vise nogen oplysninger.
Når bilen har været i bevægelse i mere end 5 
minutter, vil det interne display slukke for at spare 
på batteriet.
Hvis bilen har været i fuld stop i mere end 25-30 
sekunder, vil det udvendige display vise den 
aktuelle parkeringstid iflg det valgte land. Efter 
15 sekunders bevægelse, vil det eksterne display 
slukke igen. (Bevægelse er angivet med et G på 
Displayet)

NOTE: Fra “Bekendtgørelse om 
parkeringsskiver”
Stk 1. Parkeringsskiven skal anbringes 
umiddelbart inden for forruden eller en af 
fordørenes ruder. Ved parkering langs 
fortovskant kan ruden på en fordør dog kun 
benyttes, hvis den vender mod fortovet. 
Fastmonteret parkeringsskive skal være anbragt 
nederst til højre på forruden.
På de i stk. 1 nævnte steder må ikke findes andre 
parkeringsskiver end den, der benyttes ved 
parkeringen, eller andet, der kan forveksles med 
en parkeringsskive.
Parkeringsskiven skal tydeligt kunne aflæses 
udefra..
Konstruktiv ændring eller indgreb i en godkendt 
automatisk parkeringsskive, er ikke tilladt. 
Ændring i tilslutningen af en automatisk 
parkeringsskive til bilens konstruktion er ikke 
tilladt.



Hvis du har indstillet dit produkt til "Danmark" og 
rejser til f.eks. Sverige, skal du indstille 
parkeringsskiven til det pågældende land eller 
indstille tiden manuelt. 

Ændring af land indstilling: 
Hvis du kører i et andet land bør du indstille 
parkeringsuret i overensstemmelse hermed. Tryk 
på "SET" knappen i 3 sekunder 

1. "Tid" begynder at blinke, Tryk på "SET"  én 
gang for at skifte til visning af land. 
2. Vælg land (Danmark / Sverige / Norge / 
Tyskland)  ved at trykke på venstre / højre 
knapperne. Bekræft ved at trykke på "SET" 
knappen.

Parkering tid til forskellige lande: 
Danmark: (næste 15 minutter). Når landet er 
indstillet til "Danmark" i indstillingerne, vil 
produktet vise tiden til den nærmeste 
kvartalsvise time. Eksempel: Tidspunkt for 
parkering 13:08 - Displayet vil vise 13:15
Norge: (nøjagtigt tidspunkt for parkering). Når 
landet er indstillet til "Norge" i indstillingerne, vil 
produktet vise den aktuelle tid for parkering. 
Eksempel: Tidspunkt for parkering 13:08 – 
Displayet vil vise 13:08 
Sverige / Tyskland: (Næste halve time). Når 
landet er indstillet til "Tyskland eller Sverige" i 
indstillingerne, vil produktet vise den nærmeste 
tid til den nærmeste halve time. Eksempel: 
Tidspunkt for parkering 13:08 - Displayet vil vise 
13:30 



displayet. Indstil timerne ved at trykke på enten 
venstre eller højre knappen.
Tryk pa ̊ "SET" én gang for at bekræfte. "Minutter" 
begynder at blinke 
Tryk på enten venstre eller højre knappen for at 
indstille "Minutter". 
Tryk på "SET" én gang for at bekræfte. Manuel 
parkeringstid er nu indstillet, og vil blive vist I det 
eksterne display. 

Det interne display viser aktuel tid. 
Produktet har en indbygget hørbar summer og 
visuel indikator i LCD displayet, som indikerer at 
produktet er ved at løbe tør for batteri. Når du 
hører summeren og "lavt batteri" indikation på 
LCD displayet blinker, er det tid til at udskifte 
batteriet med et nyt. Den akustiske lyd vil høres 
hver gang produktet skifter til eller fra parkering 
mode. 

Displayet vil automatisk skifte til den indstillede 
dato visning. 

Indstilling af parkeringstid manuelt: 
(BEMÆRK: Ifølge dansk lovgivning skal tid 
indstilles manuelt BEK nr 327 of 29/04/2003 (§ 3 
stk 3): "Såfremt der under et køretøjs 
PARKERING indtræder en periode uden 
tidsbegrænsning, skal viseren senest ved 
periodens udløb indstilles på det tidspunkt, 
hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning" 

For at indstille parkeringstiden manuelt, skal du 
skal vente til parkeringsskiven er har indstillet 
parkeringstiden automatisk (Vent til "G" har 
været slukket i 25-30 sekunder, eller indtil det 
eksterne display viser den aktuelle 
parkeringstid). 

Hold både venstre og højre knappen nede i 2 
sekunder, "Time" begynder nu at blinke i 



for produktet at skifte automatisk mellem 
sommer- og normaltid. Det er anbefales dog, at 
føreren af køretøjet kontrollerer og bekræfter 
ændringen. "DST" vil blive vist, i Sommertid 
periode. 

Advarsel!
Udsættes parkeringsuret for temperaturer (≤ -20 
° C, eller ≥ 70 ° C) kan produktet beskadiges, og 
alle garantier vil være ugyldige.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for 
svigt af produktet, som resulterer i bøder.

VIGTIGT: Det er altid føreren af bilen som bærer 
ansvaret for at sikre at produktet fungerer fejlfrit 
og at tiden er indstillet KORREKT. Det er også 
føreren af bilen som bærer ansvaret for at sikre at 
produktet viser parkeringstiden KORREKT. 

Udskiftning af batteri: 
Batteriet skiftes ved at fjerne batteridækslet og 
isætte et nyt batteri. Vær opmærksom på at 
isætte batteriet som angivet på billederne 
nedenfor.
Bemærk: du kun har 3 minutter til at udskifte 
batteriet, for ikke at miste dine indstillinger på 
parkeringsuret. 

VIGTIGT: Det er altid chaufførens ansvar at sikre 
tiden er indstillet KORREKT. 

Sommertid 
Sommertid begynder på den nordlige halvkugle 
mellem marts-april og slutter mellem september-
november. Standard tid begynder i den nordlige 
halvkugle mellem september-november og 
slutter mellem marts-april. Mange lande på den 
nordlige halvkugle anvender sommertid. På 
grund af dette faktum har vi indarbejdet en 
indbygget kalender funktion, der gør det muligt 



R&TTE‐kompatible lande:
Alle EU‐lande, Schweiz CH og Norge N 

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at 
kassere dette produkt, bør du være 
opmærksom på følgende: Elektriske 
produkter må ikke smides ud sammen med 

husholdningsaffald. Hvis det er muligt, skal de 
genbruges. Du kan spørge din kommune eller 
forhandleren til råds om genbrug. 

(Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr)

Testet i overensstemmelse med CE‐
standarder 


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9

