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Provozní a obsluhovací pokyny 
Belgická 20, Praha 2 

 
Mechanický parkovací systém je určen pro parkování 17 osobních automobilů do maximálních parametrů 
 
   Horní paleta   Střední paleta  Dolní paleta 
Délka   5100 mm  5100 mm  5100 mm 
Šířka   1900 mm  1900 mm  1900 mm 
Výška   1650 mm  1950 mm  1600 mm 
Hmotnost  2000 kg  2000 kg  2000 kg  
 
Řidič je povinnen znát rozměry svého vozidla (dle technického průkazu) a před úmyslem zaparkovat se ujistit, že 
maximální rozměry povolené pro parkování nejsou překročeny. V případě překročení jednoho z výše uvedených 
limitů, nesmí být vozidlo v systému zaparkováno. Parkování vozidel s pohonem LPG není povoleno. 
 
Obecné 
Parkující vozidla jsou uložena na technologických paletách, umístěných ve 3 úrovních nad sebou. Příjem a výdej 
vozidel se provádí ve střední úrovni po automatickém otevření vrat zavezením vozidla na technologickou paletu 
nebo vyvezením vozidla z technologické palety.   
Stisknutím levého tlačítka na ovladači se otevřou vjezdová vrata. Stisknutím pravého tlačítka na ovladači se ovládá 
samotný parkovací systém. Příslušná paleta se automaticky nastaví do střední úrovně a příslušná vrata se otevřou. 
Z principielních důvodů není možný současný přístup více jak jednoho uživatele. Další žádosti o přístup k paletám 
jsou řídícím systémem ignorovány a přijímány postupně po skončení předchozího předvoleného cyklu. Ukončení 
předvoleného cyklu přístupu k paletě je možné pouze signálem od téhož ovladače, který přístup k paletě vyvolal. 
V případě, že předvolený cykl není správně ukončen, celý parkovací systém je zablokován. Řidiči není umožněno 
opustit dvůr do té doby než jsou dveře zavřeny a signalizační světlo “PROVOZ“ přestane blikat.  
 
Příjem vozidel do parkovacího systému 
1) Při příjezdu k objektu, řidič stiskne levé tlačítko na ovladači a vjezdová vrata se otevřou. Po projetí vozidla 
vratami a nastavené časové prodlevě se vrata automaticky zavřou.   
2) Ve dvoře řidič stiskne pravé tlačítko na ovladači a na řídícím panelu na stěně mezi parkingy (pod schody) začne 
blikat signalizační světlo “CYKL”. P říslušná paleta se automaticky nastaví do střední úrovně, vrata parkovacího 
systému se otevřou a tím je paleta zpřístupněna. 
3) Spolucestující vystoupí z vozidla a řidič zaparkuje vozidlo na paletě. Řidič se ubezpečí, že na své paletě není 
nějaký předmět, který by přesahoval obrys palety.  
POZOR:  Při vystupování z vozidla dbejte zvýšené opatrnosti s ohledem na mezeru mezi 

sousedními paletami. 
Nenechávejte živé tvory uvnitř vozidla. 
 

4) Stiskněte současně pravé tlačítko na ovladači a tlačítko na řídícím panelu. Vrata parkovacího systímu se 
automaticky uzavřou. 
 
Výdej vozidel z parkovacího systému 
1) Ve dvoře řidič stiskne pravé tlačítko na ovladači a na řídícím panelu na stěně mezi parkingy (pod schody) začne 
blikat signalizační světlo “CYKL”. P říslušná paleta se automaticky nastaví do střední úrovně, vrata parkovacího 
systému se otevřou a tím je paleta zpřístupněna. 
2) Řidič vyjede s vozidlem z palety. 
3) Stiskněte současně pravé tlačítko na ovladači a tlačítko na řídícím panelu. Vrata se parkovacího systému se 
automaticky uzavřou. 
4) Stiskněte levé tlačítko na ovladači a vjezodvá vrata se otevřou. Po projetí vozidla vratami a nastavené časové 
prodlevě se vrata automaticky zavřou.   
 
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. 


