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Provozní a obsluhovací pokyny 
Automatický parkovací systém Belgická 16, Praha 2 

 
Maximální povolené rozměry vozidel 
Délka   5 050 mm 
Šířka   2 050 mm 
Výška   1 500 mm 
Hmotnost   2 000 kg  

 
Pokud rozměry nebo váha přesahují tyto limity, nesmí vozidlo do parkingu zajíždět. Do parkingu nesmí též 
zajíždět vozidla s LPG pohonem. 
  
Ovládání parkingu 
Levé tlačítko dálkového ovladače otevírá venkovní vjezdová vrata, pravé tlačítko poveluje parkovací systém. Při 
povelování musí být parking v klidovém stavu, tj.semafor svítí červeně a displej v průjezdu je zhaslý. Pouze 
v tomto případě je povel akceptován, což je potvrzeno zobrazením čísla ovladače na displeji. Pokud parking 
vykonává předchozí navolenou operaci, je nutno vyčkat na její dokončení. 
 
Příjem vozidla do parkingu 
- při příjezdu k objektu, řidič stiskne levé tlačítko na ovladači a vjezdová vrata se otevřou 
- řidič stiskne pravé tlačítko dálkového ovladače, semafor začne blikat zeleně a na displeji se rozsvítí číslo ovladače 
- řidič najede do průjezdu, spolucestující vystoupí, řidič zkontroluje obrys vozidla (sklopí nebo sundá anténu, sejme 
střešní nosič, popř.sklopí zpětná zrcátka) 
- po otevření vrat parkingu řidič najede na paletu, při najíždění se řídí pokyny světelného panelu 

šipka vpřed   jízda vpřed 
STOP   parkovací poloha 
šipka vzad   jízda vzad 
šipka vlevo   překročen rozměr vlevo 
šipka vpravo  překročen rozměr vpravo 
překročen rozměr  nutno vyjet vozidlem z parkingu 

- po rozsvícení STOP vypne řidič motor, zabrzdí ruční brzdou, vystoupí z vozidla, uzavře dveře vozidla a vyjde do 
průjezdu 
- současným stisknutím pravého tlačítka ovladače a potvrzovacího tlačítka na řídícím panelu v průjezdu ukončí 
příjem. Vrata se zavřou a displej zhasne. 
 
Výdej vozidla z parkingu 
- řidič stiskne v průjezdu pravé tlačítko ovladače 
- na displeji v průjezdu se rozsvítí číslo ovladače a semafor bliká červeně 
- řidič vyčká otevření vrat parkingu, nastoupí do vozidla a vycouvá do průjezdu 
- levým tlačítkem ovladače otevře řidič venkovní vrata a opatrně vyjede na ulici 
- výdej se ukončí automaticky, vrata parkingu se uzavřou a displej zhasne 
 
Zrušení příjmu 
- pokud při příjmu po otevření vrat nezačne vozidlo najíždět na paletu do 2 minut, příjem se zruší a vrata se 
uzavřou 
- příjem lze zrušit též současným stiskem pravého tlačítka ovladače a potvrzovacího tlačítka na řídícím panelu 
 
Zrušení výdeje 
- po otevření vrat parkingu lze navolený výdej zrušit současným stiskem pravého tlačítka ovladače a potvrzovacího 
tlačítka na řídícím panelu. Vrata se uzavřou, vozidlo se zaveze zpět do parkingu  
 
V případě technických problémů informujte servis: pan Šauer 775 557 839  
       pan Seibt  775 557 842   
 
V případě, že po stisknutí ovladače nezačne blikat červené světlo na ovladači, zkuste vyměnit baterii. 


