NYTTIGE TIPS OG AKTIVERING
For at JACOB JENSEN™ Elektroniske Parkerings-skive virker korrekt, er det vigtigt, at du har husket at
aktivere parkeringsfunktionen.
Check at uret er korrekt indstillet via Frankfurt-senderen eller manuelt.
Affedt forruden med Isopropylalcohol eller Acetone og monter produktet.
AKTIVER Parkeringsfunktionen med motoren i TOMGANG ved SAMTIDIG at trykke SET og PIL OP og holde
begge taster inde indtil et kort beep har lydt. Herefter slippes tasterne, der lyder to korte beep og kort efter
et langt beep som angivelse af at produktet er kalibreret og klar til brug.
Nu er parkeringstiden låst og P-skiven virker ved kørsel og parkering.
Skal du herefter betjene P-skiven, kan du frit skrue den ned fra forruden og betjene den i hånden. Efter
ønsket betjening drejes den blot på plads på ruden.
Du skal KUN AKTIVERE første gang, som angivet ovenfor, samt gentage dette efter RESET eller
BATTERISKIFTE.

• Der er ingen lys i displayet, hvorfor..?
Er der ikke lys i det udvendige display, er det fordi, du har glemt at aktivere parkeringsfunktionen.
Anvendes P-skiven ikke som Parkeringsur, indtræder en strømbesparende funktion og displays slukkes. De
tænder dog øjeblikkeligt, når én af
tasterne betjenes og P-skiven kan herefter aktiveres.

• Hvor lang tid skal man køre, før den skifter over til almindeligt ur?
Der går ca 2 minutter fra kørselsstart til parkeringstiden låses op og der vises almindeligt klokkeslæt. Der
kan dog gå længere tid ved langsom ligeud kørsel. Går der generelt for lang tid, kan du prøve at resette og
aktivere på ny med motoren i tomgang

• Hvorfor sætter P-skiven ikke tiden, når jeg parkerer?
Parkeringstiden sættes kort tid efter motoren stoppes. Sker dette ikke, har du sandsynligvis glemt at
aktivere parkerings-funktionen, som omtalt ovenfor.

• Skiven går enkelte gange i Parkering-mode foran lysreguleringer?
Skulle dette ske ske, og parkering foretages hurtigt herefter, er parkeringstiden allerede korrekt sat. Køres
der længere end ca. 2 minutter, vil skiven automatisk gå ud af parkeringsmode, og ny parkeringstid vil
angives med bip-bip ved endelig parkering.

• Kan jeg selv indstille parkeringstiden manuelt..?
Parkeringtiden kan indstilles manuelt, ganske som du stiller et elektronisk vækkeur. Du kan kun indstille
uret efter at der har været aktivitet / motorgang i minimum 30 sekunder.
Tryk SET og hold SET inde indtil ”timer” blinker. Sæt timetallet med Pil-Op eller Pil-Ned. Tryk igen SET og
”minutter” blinker. Juster minutter i hele kvarterer med Pil-Op eller Pil-Ned. Når den ønskede parkeringstid
er vist, trykkes SET og parkeringstiden låses.
Du skal være særligt opmærksom på manuel indstilling af parkeringstiden efter korte køreture fra din sidste
parkering. Hører du ikke to korte bip efter at motoren er slukket, skal du manuelt sætte parkeringstiden,
som anvist ovenfor.

• Hvad hvis jeg får en parkeringsbøde?
P-skiven er et hjælpeværktøj. Det er dog alene brugerens eget ansvar, at produktet anvendes korrekt, er
korrekt indstillet og viser den rigtige parkeringstid, når bilen forlades. Udbyderen af produktet hæfter
således under ingen omstændigheder for eventuelle udstedte P-bøder.

• Hvordan forholder jeg mig ved kørsel i udlandet?
En godkendt P-skive monteret i en dansk indregistreret bil, må lovligt anvendes i hele EU

• Hvor lang tid holder batterierne?
De holder i ca 12 mdr. I god tid inden de skal skiftes vises ”batteri-ikon” i det indvendige display, og der
lyder ”beep’er” med jævne mellemrum.

• Hvor mange varmegrader kan P-skiven tåle?
JACOB JENSEN™ Elektroniske Parkeringsskive er testet til temperaturer op til 70 grader.

• Kan man købe en ny frontplade til Jacob Jensen Parkeringsskiven..?
Ja, det er muligt at købe en nyfrontplade til din Jacob Jensen Parkeringsskive. Den vejl. pris er 69,95 kr.
Husk at affedte forruden grundigt inden montering. Forruden skal være helt ren og tør når frontpladen
monteres, for at opnå den bedst mulige klæbe evne.

