
hankinnasta. 

kun auto pysäköidään. Sinun ei siis tarvitse enää itse 

vasta, kun ajoneuvo lähtee liikkeelle.

-

-
keestään paristonvaihtoa varten. 

-

Needit Denmark ApS eikä maahantuoja ONE-PRO hy-

johtuvista seuraamuksista.

TÄRKEÄÄ!

PARISTON ASETTAMINEN PAIKOILLEEN

1. Irrota PARK MICRO pidikkeestään.
2. Liu’uta paristokotelon kansi auki.
3. 

4. Liu’uta paristokotelon kansi kiinni.
5. Näytössä alkaa vilkkua kellonaika 12:00.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. F

2.  + 

3.  F
samalla tavalla tunnit, päivän, kuukauden ja 
vuoden.

-
minen kesä- ja talviaikaan tapahtuu oikein. Tarkista 
kellonajan oikeellisuus ainakin kaksi kertaa vuodessa 

--:--

talviaikaan. Kun käytössä on kesäaika, näytössä 
näkyy aurinkosymboli.)

ASENTAMINEN

1. 
+15 °C, sillä kiinnitystarrat eivät toimi oikein 

2. 
sisäpuolelta kostealla liinalla ja pienellä määrällä 

-

3. Poista suojakalvot kiinnitystarroista, paina 

katsomalla tuulilasin ulkopuolelta.
4. 

PARISTON VAIHTAMINEN

Kun näytön vasempaan ylänurkkaan tulee ilmoitus 
BAT

MUISTA ASETTAA KELLONAIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ 
PARISTON VAIHTAMISEN JÄLKEEN!

1. Paristo on tyypiltään CR2032. Paristoja on 
saatavilla nappiparistojen jälleenmyyjiltä.

2. Irrota PARK MICRO pidikkeestään.
3. Liu’uta paristokotelon kansi auki.
4. 
5. Liu’uta paristokotelon kansi kiinni.

KÄYTTÖ

--:--. Kun pysäköit 
-

pumisesta 
saapumisajaksi seuraavan puolen tunnin (esim. jos 

10:30). Samalla näytön vasempaan reunaan tulee P.

SAAPUMISAJAN ASETTAMINEN KÄSIN

 P lisätäksesi aikaa 

 Pane laite 

HUOLTO JA TAKUU

-

Suomen-maahantuoja ONE-PRO ja Tanskalainen 
valmistaja NEEDIT ApS myöntävät 2 vuoden takuun 

-
-

riöitä, ota yhteys maahantuojaan toimintaohjeiden 
-

yhteydessä takuun vahvistava ostotosite.

Älä koskaan yritä avata PARK MICROa, sillä muuten 
sen osat vaurioituvat ja takuu mitätöityy.

HOITO

Suojaa PARK MICRO iskuilta, pölyltä ja kosteudelta. 
Jos laite .

HYVÄKSYNNÄT JA SERTIFIOINNIT

PARK MICRO -

-
kennelain (267/1981) 28 a §:n mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Mitat (cm): 8,0 x 4,5 x 1,0 
Paristo: CR2032 
Pariston kesto: 
Kellon tarkkuus: noin 3 min/vuosi

-35°C - +75°C

PARK MICROn maahantuoja
Oy ONE-PRO Ab

01300 VANTAA
Puhelin (09) 231 500 50

pidätetään.

ASETA KELLO

1. Pidä painiketta F painettuna noin 3 sekunnin ajan 
kunnes minuutit alkavat vilkkua.
2. Kun minuutit vilkkuvat, painele painiketta + niin,  
 että minuuttimäärä on oikea.
3. Aseta tunnit painamalla F-painiketta.
4. Paina F-painiketta valitaksesi ”automaattisen  
 siirtymän kesäaikaan”. *
5. Paina F-painiketta avataksesi päivämäärä-,  
 kuukausi- ja vuosivalikon.

* Tänään siirrytään automaattisesti kesäajasta nor-
maaliaikaan Euroopassa. PARK MICRO on kuitenkin 
valmistautunut myös kellojen kääntämisestä luopumi-
seen. Automaattinen siirtymä kesä- ja normaaliajan 
välillä on käytössä, kun näytöllä on teksti ”oN:Su”, ja 
poissa käytöstä, kun näytöllä on teksti ”oF:Su”. Jos 
automaattinen siirtymä kesä- ja normaaliajan välillä 
ei ole käytössä, sinun ei tarvitse asettaa päivämäärä-, 
kuukausi- ja vuositietoja.
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PARK MICROn osat

 Aurinko-symbolin näkyessä 
kesäaika on käytössä. 

Varmistu, että laitteessa on 
oikea päivämäärä, jotta siirto 
kesä-/talviaikaan toimii oikein.  

Pysäköintiajan asettaminen käsin.

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

Kansi
Kellonajan ja päivämäärän 

asettaminen.

Auto on pysäköitynä. 

BAT-ilmoituksen näkyessä 
paristo on vaihdettava 
kuukauden kuluessa.

Asetukset (paina 3 sekuntia).

Pidike. Aseta tarrapuoli 
kiinni tuulilasiin.

Kellonaika, jolloin auton 
pysäköinti on aloitettu. Tässä 

tapauksessa auto on pysäköity 
aikavälillä 13:01-13:29, sillä 

aika siirtyy aina automaattisesti 
seuraavaan puoleen tuntiin.

Kiinnitystarrat. Uusia on 
saatavana lisävarusteena.

CE-MERKINTÄ

-
tää CE-merkinnän mukaiset yleiset turvallisuusmää-

-
suudet, raja-arvot ja testaustekniikat).

WEEE

-
teriaalit voivat olla vaarallisia ja myrkyllisiä terveydel-

-

-

-

jälleenmyyjälle.

PYSÄKÖIMINEN ULKOMAILLA

-
köinnin alkamisajan siirtämistä seuraavaan puoleen 

-
dessäsi paikallinen lainsäädäntö ja aseta pysäköin-

-
köinnin alkamisajan mukaan.


