
' RIJD DE AUTO BECHT en RUSTI OP PALLET
vooral NIET met de wielen de opstaande kant raken

Wat i.[ffiFlkan doen als rode lamp op console brandt
l 
ste Controleer of een F lap

aan de achterkanten van de pallets niet uitstaat

2d" Als rocle lampen op de muur branden
Krlk of er geen auto in de detectielijn staat

3'i" Noodstop op console is ingedrukt
Draai de noodstop een kwartslag, linksom , zodaÍ cle knop weer litspringt

4d" Pallets tegen elkaar

Indien wel het geval duw ze los. Knop indrukken en schuiven/duwen

5d" Als er geschoven moet worden gebruik LIJMKLEM om

knop ingedrukt te houden. Let Op,

AIs dit allemaal niet werkt bel VVE Beheer 070 - 3993 142
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Hermann{rum§tr.2, D{83í 9 Aitrach
Tel. +49-7565-5080, Fax. +49-7 565-5924

Gebruiks aanwuzang
voor

PARKEERPALLETS PQ

0i3198, Editlon í.0, O KI-AUS, Altsach, ceÍmany paÍt !,to.gip.O7.íSO
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Deze gebruiksaanwi.izing wordt toegepast bij zijwaarts verplaatsbare
parkeer pallets, type PQ-

Eén parkeer pallet geeft plaals aan één slandaard voertuig.

Door het combineren van parkeerplaalren en parkeerpallets, wordt er

optimaal gebruik gemaakt van de oppervlakte.

Hel n'jden gygl de parkeerpallets is TEN STRENGSTE VERBODEN.

ALGEMENE INSTRUCTIES

Als er een niel loegeslaan soort voertuig geparkeerd ís op de
parkeer pallets, dan is gebruik van het sysleem niet toegestaan

Alle veiligheidsinstructies vemeld in deze gebruíksaanwijzing
moelen strikt toegepad vuorden-
Alleen íunctionerende en slandaard voertuigen mogen op de
parkeer pallets geparkeerd worden.
Plaals geen Íietsen, moloren of enig anderobject dan alleen een
íuntíonerend en standaard voertuig op de pallets.

Als er een niet toegestaan soort voertuig geparkeerd is op de
parkeer pallet, dan is gebruik van het systeem niet toegestaan.

Zie het blad op de laatste bladzijde voordetails over
ongeoorlooíde soorten voertuigen, maximale gewichlen en

aímetingen

IN GEVAL VAN STORING
Voer nooit zelí reparalie uit aan het parkeer sysleem. Lees het hoofdstuk
,,AANWIJZINGEN BíJ STORING " zorgvuldig.
Daar zull u sloringen vinden die u zelÍ kunl verhelpen.
Bel in geval van storing:
. de verantwoordelijke persoon voor het parkeer systeem en/oí de

Iokale onderhouds dienst-
. Telefoon:

IN GEVAL VAN NOOD
. druk direkl de rode "NOOD-STOP" knop in.
. als er iemand klem zÍt, ganrond is of in gevaar verkeerd, bel dan de

lokale hulpdiensten. (Politie, Brandweer, Ambulance etc.)
. Telefoon:

VEI LIG H EI DS MAATREGE LEN
. Doe het garago llchl aan

Houd menserr cn dieren weg van ruimten in en in de direcle omgeving van
het parkeerpallet gebied.

PARKEREN & WEGRIJDEN
Voor parkeren enloí'aegrijden, indien nodig, zullen de parkeerpallets
verplaats moelen rarcrden.

Het gevaar voor ernstige beschadiging! Het rijden over parkeer
pallets is TEN STRENGSTE VERBODEN.

. Sta passagiers of huisdieren nooit toe in of uit le stappen in uw auto
terwJl die nog geparkeerd staat op een parkeer pallet.

. l-aad nooit uw aulo in of uit terwijl die nog geparkerd staat op een
parkeer pallet.

=D--

-crl .JF--*
VERPLAATSEN DE PARKEER PALLETS
. Houd alle veiligheÍdsinstructies in de gaten.

Gevaar om klem le raken tussen parkeer pallets. Wees er altijd
zeker van dal er geen mensen oÍ dieren oí andere objeclen in
de buuí zijn van verplaatsende pallels.

. ln het geval van nood druk dan de rode "NOODSTOP" knop.

Als de ingedrukte "NOOD - STOP" knop is vrijgegeven, mag het

verplaatsen raeer doorgaan-

Varierend naar de maal van het hele parkeersysleem, bestaan er
versc,trillende werkende delen- Als u het systeem ln werking stelt dan zullen

waarschuwings lichten in de verplaats;ngsruimte gaan werken.

Het rÍsico van ernslige venarondingl Ga oÍ rijd niet binnen in de
gevaarlÍke zone zolang de knipperlichten werken.

@

@
@

Verplaatsende parkeer pallets als volgt:

ENKELRIJ SYSTEEM MET MAXIMAAL 3 PARKEERPALLETS
A. Druk op de bedieningsknop met de pijl in de richting waarheen u de

pallet wenst te verpbatsen.(AIs u de knop loslaat stop de bewegende
pallet).

SYSTEEM MET MEER DAN 3 PARKEER PALLETS
De parkeerpallets zworden aríomatisch verplaatst uraarnaar u op de
parkeerplaats kunt rijden. De bestuurderskant wordl vrijgehouden zodat u in
of uit uw auto kunt stappen.
B. Druk de knop in net uw parkeerplaals nummer.
C. Druk uw parkeer plaals nummer in en druk op de ,'Start,, knop (#).

I

d
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l:_*r*§J
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Bij systemen met meerdere parkeerpallets kunnen er in díe
ruimte meerdere parkeerpallets gelijkti.idig aanwezig zijn en
verplaatsl worden.

Sta nooit toe dal passagiers of huisdieren in- of uitstappen bij een
voertuig die nog geparkeerd staat op de parkeer palbt.
Laad uw aulo nooÍt in of uit terwijl de auto nog geparkeerd slaat op een
parkeer pallet.
Verricht geen reparalie aan auto's die nog geparkeerd slaan op een
parkeerpallet.

,*$rt

Í'1ríllr
.\)4Íl

Risico van ernslige verwonding! Het gevaar om verpleflerd lo
worden lussen parkeer pallets.
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HET PARKEREN VAN EEN VOERTUIG
. Neem alle veiligheÍdsinstÍuctíes in acht!

Gevaar voor ernst§e beschadiging! Het rijrJen wer parkeer
pallels is TEN STRENGSTE VERBODEN. Parkeer alleen met
standaard voertuigen op de parkeerpallets.

R'tjd langzaam en zorgvuldÍg naar uw parkeer ruimte

Rijd langzaam voorwaarts uw pallet op totdat de voorwielen de

aanÍijbeugel raken. Achteruit inpaÍkeÍen ís

TEN STRENGSTE VERBOOEN.

Gevaar voor ernstige beschadigingl

Po6íioneer de auto recht op de parkeerpallet (níet scheef !). Nbt over de

aanrijbeugel rijden. Parkeer altijd op eén pallet, nooit op twee paÍets naast

elkaar-

. Trek de handrem stevig aan en zel do auto in de eersto versnelling.

Voor voertuigen mel een auloÍnalische versnelling: positb

aulomalische versnelling in stand "P".

. Schakel de motor uit.

. Slap voorzichtig, aan de bestuurders kant, uit.

o Verlaat daama direct de parkeer ruimte.

HET WEGRIJDEN

Gevaar voor ernstige schade. Ríjd nooit over de

parkeerpallets.

Plaals de parkeerpallet zodanig dat de loegang naar de pa*eenuimte
vrij loegankelíjk is en de bestuurdersdeur open kan.

Neem alle veiligheidsinslructies in acht.
Ga voorzichtig de parkeerpalletruimte binnen.

ConÍroleer de ruímte achter u.

Rij langzaam en voorzichtig de pallet af.

HANDMATIG GEBRUIK BIJ
STROOMSTORING
ln het geval van een stroomstoring kan de parkeer pallet handmatig vorden
bediend door een geinstrueerd pereon en verplaats worden met behulp

van verschillende personen- Voodat u start mel het handmatig verplaatsen

lees dan eerst de Manual Operalíon lnstructions zorgvuldíg die zich in de
besturingsunit bevindt.

STORING AANWIJZINGEN
. Controleer en probeer de oorzaken van de storing op te heffen

vóór dat u contact opneemt met de conlact persoon van de
parkeerinstallatie / storin gsdienst.

. Controleer of de rode "NOOD-STOP" knop van één van de

bedieningspanelen is ingedrukt.

. lndien dit het geval is, en er geen direct gevaar dreigt, trek deze

" "NOOD-STOP knop dan uit.

. Controleer oÍ er misschien een kleín obíakel naast één van de
pallets aanwezig is.

. Conlroleer of het obslakel wordl veroorzaakÍ door mensen, een

niet goed geparkeerd voertuig oí veroozaak ' Drdt door vuil.

. Laal de verantwoordelijke personen controleren of de

aandrijfmotor's uitgeschakeld i.v.m. handmatig noodbedÍening.

ONDERHOU DS I NSTRUCTIES
. beveilig hel parkeersysteem door het ophangen van een

waarschuwings bord "ATTENTIE

-ONDER.HOUDWERKZAAMHEDEN -TOEGANG

VERBODEN'en rmrkeer de omgeving \rraar ge,rverkl wordt met

veiligheids kegels;

. Verwiider íedere maand al het vuil, slenen en bladeren van de

rails en pallets en in de directe omgeving van het

parkeerpalletsysteem. Gebruik hiervoor een bezem. Gebruik

nooit water oÍ chemische loevoegingen.

Levensgevaar!
Schakel de hooÍdschakelaar uít, schakel de bedienÍngsunít
ult en beveilig de hooÍdschakelaar tegen ongecontÍoleerd
in werking íellen.

. Reínig de staal construclie van het parkeer systeem iedere zes

rnaanden mel waler zonder enige chemische loevoeging.

Gebruík geen water voor de volgende delen: glijdende delen,
gladde punten, elekctrische kabel, electrische componenten,

zoals moloren en sensoren.

. Conlroleer de afwerking van alle «alen delen regelmatig.

Onlmest waar nodig en werk bij oÍ verf hel geheel opnieuw

indien nodig.

. Conosie wordl verminderd door een zink laag, deze dient elke

twee jaar opnieuw te ylorden geveíd.

. VerwijdeÍ eerst vuil en olíe reslen, dan mel primer behandeien

en eindigen mel een lop Iaag.

. lnformeer direct de verantwoordelijke peísonen van hel parkeer

systeem als u verdachte geluiden hoort.

Als het parkeersysteem gedurende 12 maanden niet gebruikt rarordt

adviseren wij onderhoud te lalen verrichlen door een erkent Klaus

onderhoudsHrijf.

I

^Tts
-
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Maximaal Toegestane Afmetingen en Gewichten

Systeem type tr PQ-2í0 tr PQ-22o
Voertuig soort Standaard personen auto

Standaard station wagon

Standaard bestelwaoen

Standaard personen auto

Standaard station wagon

Standaard bestelwaoen
Max. auto lenote 5.00 meter 5.00 meter
Max. auto breedte 1.80 meter í.90 meter
Max. auto oewicht 2.000 kq 2.000 kq
Max auto wieldruk 500 ko 500 ko

l(lAvn [i'#[H**
tl883ll Àbed'

rv', PQ-220 Hffi$*
ffi ffi,i,H 2000*,
SÍI t{0. Díi,r C{tr+

TrD.
logor/d t{o,

((

Geluidsoverlast tijdens het proces van het verplaatsen van de parkeer pallets: 70 dB (A) Het genoemde type kan herkent worden
aan het typeplaatje ,,PQZO'

Maximale voertuig hoogte: aanwezige hoogte verminderd met 10 cm van de parkeer pallet
(variatie met betrekking tot de hoogte is mogelijk).

Belangrijke bijbehorende documenten voor gebruik zijn:
Gebruiksaanwijzingsplaat (Nr. 929.09.1 10), Onderhouds aanwijzingen ( nr. 929.07.250) en de gebruikaanwijzing
voor handmatig gebruik (nr. 929.07.130)

lk verklaar hierbij dat ik volledig ben geïnformeerd over de regels alsook de veiligheidsvoorzieningen van de
parkeer pallet. Ook verklaar ik dat ik de bovengenoemde gebruiksaanwijzing heb gelezen en begrepen.

Datum, LET OP

Indicn u urv gasten cn/of huurders gebruik laat maken

virn u\y parkecr pallct dient u zorgte dragen dat zij op

dc' hoogtc zijn virn deze gebruiksaanrvijzing.

Handtekening,

Officiële voertu istratienummer:

SooÉ voertuiq:

Parkeerolaatsn ummer:

03/98, Edition í.0, O KLAUS, Aitrach, Germany Part I'1o.929.07.',90


