
 

BRUKERMANUAL FOR PARKBOARD PQ

Før anlegget tas i bruk skal den detaljerte brukermanualen leses nøye. Vær spesielt oppmerksom 
på sikkerhetsforskriftene. Brukermanualene for eventuelt tilleggsutstyr skal også leses.

Utstyrsmanualen:  XXXX-XX-XX-XX-XX-XX-XXX-X-XX



‣ Kun typegodkjente kjøretøy skal benyttes i anlegget. 
Hvis du parkerer andre kjøretøy i anlegget skjer dette 
på egen risiko og du vil miste tillatelsen til å benytte 
anlegget. 

‣ Din nøkkel er ditt ansvar. Se til at uvedkommende eller 
barn ikke har tilgang. 

‣ Før nye kjøretøy tar i bruk anlegget skal hjulstopperen 
stilles inn for kjøretøyet. Se brukermanualen om 
nødvendig. 

‣ Alle kjøretøy som benytter anlegget skal være i kjørbar 
stand og følge dimensjonene spesifisert i produktarket 
for anlegget. 

‣ Anlegget skal ikke benyttes til lagring. 
‣ Det er ikke tillatt for personer å være inne i anlegget 

når anlegget opereres. 
‣ Alltid sjekk at det ikke er mennesker, dyr eller bagasje 

inne i anlegget før bruk. 
‣ Systemer med flere ParkBoards kan ha flere 

ParkBoards i bevegelse. 
‣ Parker kun på en plattform, aldri på to.

INSTRUKSJONER FOR AV- OG PÅKJØRING

Før parkering 
‣ Det er viktig at det er tilstrekkelig med lys i anlegget 

for å sikre god sikt. 
‣ Se til at du parkerer på din egen plass. Se også til at 

hjulstopperen er riktig innstilt. 
‣ Forviss deg om at plattformen er i sin endelige 

posisjon før du kjører på eller forlater. 
‣ Se til at det ikke er noe på plattformen som ikke skal 

være der. 
‣ Utvis forsiktighet ved av- og påkjøring av plattformen. 
‣ Det er ikke tillatt for dyr eller passasjerer å bevege seg 

inn i anlegget. 
‣ Det er ikke tillatt å laste inn eller ut av kjøretøy mens 

de er parkert på plattformen. 
‣ Se til at kjøretøyet ikke overstiger den tillatte 

totalhøyden. Eventuelle takgrinder, skibokser, antenner 
eller lignende må fjernes dersom de overstiger den 
tillatte totalhøyden. 

‣ Sidespeil og teleskopantenner må kjøres inn. 
‣ Se til at det ikke befinner seg mennesker, dyr eller 

bagasje befinner seg i potensielle faresoner. 
‣ Kjøretøy med hydraulisk nivåregulering skal settes i 

midtposisjon. 
‣ Hvis mulig, kan du be en annen person over tillatt 

betjeningsalder om å hjelpe deg med parkeringen.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Sammendrag: Brukermanual ParkBoard PQ 
Før anlegget tas i bruk skal den detaljerte brukermanualen leses nøye. Vær spesielt oppmerksom på 
sikkerhetsforskriftene. 
Utstyrsmanualen:   XXXX-XX-XX-XX-XX-XX-XXX-X-XX 
Vedlikeholdsmanualen:  929.06.010

Parkering 
‣ Kjør sakte forover på plattformen  

til kjøretøyet treffer hjulstopperen. Ikke 
kjør lenger enn til hjulstopperen. 

‣ Parker rett, ikke på skrå. 
‣ Se til at kjøretøyet ikke kan kollidere 

med søyler etc. ved bevegelse av 
plattformen. 

‣ Sett på håndbrekket. Hvis kjøretøyet har 
manuell girkasse skal det stå i første gir. 
Hvis kjøretøyet har automatisk girkasse 
skal det settes i parkeringsposisjonen "P". 

‣ Hvis kjøretøyet har hydraulisk nivåregulering skal 
kjøretøyet senkes så mye som mulig. 

‣ Slå av motoren før du forlater kjøretøyet. 
Ved inn- og stigning av kjøretøyet er det fare for 
skade. 
‣ Hold deg eventuelt fast i rekkverket. 
‣ Ikke tråkk utenfor plattformen. 
‣ Beveg deg rolig og forsiktig av plattformen. 
Utkjøring 
‣ Beveg ParkBoard slik at inngangen er fri og dørene 

kan åpnes. 
‣ Kjøretøy med hydraulisk nivåregulering skal settes i 

midtposisjon. 
‣ Vær oppmerksom på området bak deg. 
‣ Kjør sakte og rolig av plattformen.

Utstyrsmanualen:  XXXX-XX-XX-XX-XX-XX-XXX-X-XX

‣ Kun kjøretøyets sjåfør skal sette seg i eller forlate 
kjøretøyet når det er parkert i anlegget. 

‣ Det er ikke tillatt å laste inn eller ut av kjøretøyet mens 
det er parkert i anlegget. 

‣ Det er ikke tillatt å utføre reparasjonsarbeider, vask 
eller lignende på kjøretøyet mens det er parkert i 
anlegget. 

‣ Det er ikke tillatt å utføre egenhendige 
reparasjonsarbeider på anlegget. 

‣ Snø og is som samler seg på plattformen skal fjernes 
fortløpende. 

‣ Tiltak for plattformer som har stått stille lenge fremgår 
av bruker- og vedlikeholdsmanualene. 

‣ Vær oppmerksom på klemfare mellom ParkBoard-
plattformene.
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BETJENING AV PARKBOARD-SYSTEMET

Ved nødstilfelle 
‣ Ved nødstilfelle trykk den røde NØDKNAPPEN. 
‣ Dersom det er fare på ferde eller fare for personer, 

vennligst ring: 
‣ Politiet (112) 
‣ Brannvesenet (110)Lesefelt

Betjening med brikke 
‣ "Klaus Multiparking" vises på skjermen. 
‣ Hold brikken inntil lesefeltet. 
‣ Tast inn plassnummeret ditt på skjermen. 
‣ Parkeringsplattformens nummer samt begrensningene 

for mål og vekt vises. 
‣ Trykk på den grønne startknappen til 

"Parkeringsplattform nummer … hentes frem" vises. 
‣ Kjør inn eller ut av plattformen og forlat 

parkeringsanlegget.  
‣ Husk alltid å vente til plattformen er i sin endelige 

posisjon før du går til kjøretøyet.

Feilfunksjoner 
‣ Ved feilfunksjoner, vennligst ta kontakt med ansvarlig 

vaktmester eller Serviceavdeling hos Multiparking 
Skandinavia. 

‣ Ved strømbrudd kan ParkBoard beveges manuelt av 
kyndig personale.

TILLATTE DIMENSJONER OG MAKSIMALVEKT (PR PLASS)

Brukerpanelet

Maks lengde

ParkBoard

Maks bredde

Maks høyde*

Maks akselvekt 500/650 kg

Maks vekt
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PQ-236

500 cm

208 cm

Se illustrasjon

300 cm

2000/2600 kg*

Kjøretøy begrensninger  
De maksimalt mulige kjøretøydimensjoner 
begrenses eventuelt av 
konstruksjonsmessige forhold.

Nød-stopp

Skjerm

Startknapp

5 cm

Maks. bilhøyde: En sikkerhetsavstand 
på 5 cm fra det laveste punktet i 

bevegelsesområdet.

13˚15˚

6˚

Maks akselavstand

Maks lengde

*denne bruksanvisningen er en oversettelse fra den opprinnelige engelske versjonen

*Se den tekniske manualen.

Maks akselavstand

Utstyrsmanualen:  XXXX-XX-XX-XX-XX-XX-XXX-X-XX


