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PYSÄKÖIMINEN ULKOMAILLA

CE-MERKINTÄ
-

köinnin alkamisajan siirtämistä seuraavaan puoleen

WEEE
-

-

tää CE-merkinnän mukaiset yleiset turvallisuusmää-

teriaalit voivat olla vaarallisia ja myrkyllisiä terveydel-

-

-

dessäsi paikallinen lainsäädäntö ja aseta pysäköinköinnin alkamisajan mukaan.

-

-

suudet, raja-arvot ja testaustekniikat).
jälleenmyyjälle.

PARK MICROn osat
BAT-ilmoituksen näkyessä
paristo on vaihdettava
kuukauden kuluessa.

Kellonaika, jolloin auton
pysäköinti on aloitettu. Tässä
tapauksessa auto on pysäköity
aikavälillä 13:01-13:29, sillä
aika siirtyy aina automaattisesti
seuraavaan puoleen tuntiin.

Aurinko-symbolin näkyessä
kesäaika on käytössä.
Varmistu, että laitteessa on
oikea päivämäärä, jotta siirto
kesä-/talviaikaan toimii oikein.

Kiinnitystarrat. Uusia on
saatavana lisävarusteena.

Auto on pysäköitynä.

Asetukset (paina 3 sekuntia).

Pysäköintiajan asettaminen käsin.
Kellonajan ja päivämäärän
asettaminen.

Paristo (CR 2032).
Aseta tekstipuoli (+) ylöspäin.
Kansi

Pidike. Aseta tarrapuoli
kiinni tuulilasiin.

