
NAUDOJIMO 
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Visos teisės saugomos
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Gerbiamas pirkėjau,

Sveikiname Jus įsigijus dviračių parkavimo įrenginį PARKIS! 

PARKIS yra buitinis prietaisas, skirtas patogiam, erdvę taupančiam dviračio parka- 
vimui vertikalioje padėtyje. Daugiau informacijos apie įrenginio paskirtį, naudojimą ir 
montavimą rasite mūsų internetinėje svetainėje www.parkis.eu .

SVARBU

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Su šiuo dokumentu nesusipažinusiems as- 
menims bei vaikams be suaugusiųjų priežiūros naudotis įrenginiu draudžiama. 
Mes neatsakome už nuostolius, jei juos patyrėte dėl instrukcijos nesilaikymo. 
Gedimams, atsiradusiems dėl instrukcijos nesilaikymo, garantija netaikoma. 
Saugokite šią instrukciją – jos gali prireikti ateityje. Perduodami įrenginį kitam 
naudotojui, atiduokite ir šią instrukciją. 
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 1. Paskirtis

1.1 Dviračio parkavimo įrenginys PARKIS (toliau tekste PARKIS) yra mechaninis įrenginys, 
skirtas vertikaliam dviračio parkavimui.
 
1.2  PARKIS pritaikytas populiariausių dviračių parkavimui, kurių:

*padangų storis yra nuo 38 mm (1,5”) iki 51 mm (2,0”)
*ratų skersmuo yra 61 cm (24”) arba daugiau
*svoris tenkantis priekinei dviračio ašiai – iki  15 kg (33 lb)
*ratų purvasargių galai yra aukščiau už ratų ašis.

SVARBU ! Prieš parkuodami dviratį būtinai patikrinkite, ar Jūsų dviratis atitinka aukščiau 
išvardytus parametrus.

1.3 PARKIS yra skirtas individualiam naudojimui nuo kritulių poveikio apsaugotose erdvėse.

1.A

2. Komplektacija
Pakuotę sudaro:

1. Parkavimo įrenginys PARKIS (2.A)

2. Tvirtinimo varžtai mūro sienai (4 vnt.)

3. Eksploatavimo instrukcija 
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3. Svarbūs elementai

1. Stovas

2. Rato fiksavimo mechanizmas (vežimėlis) 

3. Įrenginio tvirtinimo prie sienos varžtai (komplekte 
yra varžtai, skirti mūro sienai)

4. Transportavimo saugiklis. Pašalinamas pritvirtinus 
įrenginį prie sienos. 

1.

2.

3.

4.

5.

2.A
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4. Montavimas ir paruošimas naudojimui

4.1 Stovo tvirtinimo vietoje sienos ir grindys turi būti lygios. Pastatykite parkavimo įrenginį 
ant grindų ir atremkite jį prie sienos, pažymėkite sienoje varžtų tvirtinimo vietas. Jei 
tvirtinate prie mūrinės (rekomenduojame) sienos: išgręžkite skyles tvirtinimui, sudėkite 
varžtų inkarus,  pastatykite  įrenginį  prie  sienos  ir  tvirtai  priveržkite  jį  varžtais.  Kito  
tipo  sienoms varžtus įsigykite atskirai, atsižvelgdami į sienos tipą.

4.2 Nuimkite transportavimo saugiklį (3.A) 

4.3 Atverskite rato atramą (3.B) į horizontalią padėtį.

4.4  Ranka nuspauskite rato fiksavimo mechanizmą (toliau tekste vežimėlis) iki žemės 
vežimėlis automatiškai užsifiksuos apačioje (3.C). Spausdami jausite pasipriešinimą - 
tai normalu. Parkavimo įrenginys aktyvuotas ir paruoštas naudojimui.

3.A 3.B 3.C
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5. Dviračio įstatymas į parkavimo įrenginį (parkavimas) 
1.  Prieš statydami dviratį į parkavimo įrenginį, įsitikinkite, jog šalia nėra vaikų ar naminių 
gyvūnų.  Tada dviratį pastatykite taip, kad abu dviračio ratai būtų vienoje linijoje, statmenai 
sienai, prie kurios pritvirtintas PARKIS.  
2. Tinkamai paimkite dviratį (4.A) – viena ranka prilaikykite vairą (pirmą kartą parkuojant 
dviratį rekomenduojame vairą paimti delnu iš apačios), o kita ranka tvirtai paimkite už dviračio 
sėdynės. Rekomenduojame sėdynę laikyti vedančiąja ranka (dešiniarankiams – dešiniąja, 
kairiarankiams – kairiąja).
3.  Tvirtu judesiu stumkite dviračio sėdynę į priekį, vairą lengvai keldami į viršų ir nukreipdami 
dviračio priekinį ratą į rato fiksavimo mechanizmą iki ratas bus fiksuotas.  
Svarbu. Nespauskite vairo į apačią! Leiskite priekiniam ratui laisvai kilti į viršų (4.B ir 4.C). Tuo 
pačiu metu laikydami dviračio sėdynę, nukreipkite galinį dviračio ratą taip, kad jis at- siremtų į 
parkavimo įrenginio stovo vidurį. Dviratis pastatytas (4.D).

Pastaba

Jei dviračio ratas nebuvo užfiksuotas iš pirmo bandymo, o vežimėlis kiek pajudėjo į viršų – 
saugiai pastatykite dviratį nuošalėje, ranka nuspauskite vežimėlį žemyn iki fiksavimo (3.C) ir 
drąsiai mėginkite dar kartą. Teisingo parkavimo įgūdis atsiranda po kelių bandymų, tai normalu.

4.A 4.C 4.D4.B

5.2 Dviračio išėmimas iš parkavimo įrenginio.
   

Viena ranka paimkite dviratį už dviračio sėdynės (NE UŽ VAIRO!) ir tvirtu, drąsiu judesiu 
traukite į save (5.A). Dviračiui pradėjus leistis, kita ranka paspauskite vairą žemyn (5.B ir 5.C), 
kol priekinis ratas atsirems į žemę ir išvažiuos iš rato fiksavimo mechanizmo (5.D).Dviratis 
išimtas iš parkavimo įrenginio.

5.A 5.C 5.D5.B
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6. Priežiūra

PARKIS sukonstruotas taip, kad galėtumėte juo naudotis ilgus metus be jokios specialios 
priežiūros. Tikimės, kad šie patarimai Jums padės dar ilgiau džiaugtis įrenginiu:

1. Prieš statydami dviratį į parkavimo įrenginį nuo ratų nuvalykite purvą.
2. Įrenginį valykite nenaudodami cheminių skiediklių ar tirpiklių.

Jei ketinate ilgesnį laiką (savaite ar ilgiau) įrenginio nenaudoti, rekomenduojame vežimėlį 
laikyti viršutinėje stovo dalyje. Tokioje padėtyje įrenginys būna, kai dviratis pastatytas 
vertikaliai ARBA kai įrenginys yra deaktyvuotas (žiūr. punktą Nr. 7). Taip prailginsite stovo 
viduje esančios spyruoklės funkcionavimo laiką. 

7. Įrenginio deaktyvavimas 
(reikalingas demontuojant arba paliekant įrenginį be dviračio ilgesnį laiką)

Dviračiui esant vertikalioje padėtyje, abiem rankomis tvirtai paimkite dviračio vairą. 
Lengvai traukdami vairą į save, kelis kartus pasukiokite vairą į kairę ir į dešinę. Dviračio 
ratas išsitrauks iš rato fiksavimo mechanizmo. Atsargiai nuleiskite priekinį dviračio ratą ant 
žemės. PARKIS deaktyvuotas.  
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8. Sauga

Patikrinkite, ar įrenginys nėra pažeistas jį transportuojant. Radę pažeidimų PARKIO nenau- 
dokite ir nedelsdami kreipkitės į pardavėją. Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų į dviračio 
parkavimo įrenginį.
  Įrenginiu parkuokite tik techniškai tvarkingus, visiškai pripūstomis padangomis dviračius, 
atitinkančius šioje instrukcijoje (sk.1.2) nurodytus reikalavimus.
  Pastatę dviratį įsitikinkite, kad priekinis ratas yra gerai užfiksuotas, o užpakalinis ratas re- 
miasi į parkavimo įrenginio stovo vidurį.
  DĖMESIO! Būkite atsargūs - stovo apačioje užfiksuotas (aktyvuotas) vežimėlis yra su- 
kaupęs didelę potencinę energiją (įtempta spyruoklė!). 

9. Išmontavimas

1. Deaktyvuokite įrenginį (žiūr. punktą Nr.7)
2. Atsukite stovo tvirtinimo prie sienos varžtus, pradėdami nuo apatinių.

10. Garantija

Ši garantija apima visus gamybos ar medžiagų defektus 12 mėnesių laikotarpiu nuo 
prekės įsigijimo. Garantinės pretenzijos atveju prekybos atstovui pateikite garantijos raštą 
ir mokėjimo faktą bei datą įrodantį dokumentą. Jei pateiksite pretenziją pagal suteiktą 
garantiją, UAB PARKIS turi teisę savo nuožiūra pataisyti arba pakeisti defektinę prekę 
ar jos dalį. Garantija neapima transportavimo ar siuntimo išlaidų. Garantija nėra taikoma 
įprastam susidėvėjimui ar gedimams atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo ar priežiūros, 
bei pažeidimams, atsiradusiems dėl pirkėjo ar tyčinės trečiųjų asmenų veikos. Garantija 
negalioja, jei buvo atlikti originalios konstrukcijos arba įrangos pakeitimai, nekvalifikuotas 
remontas arba įrenginys buvo netinkamai pritvirtintas. Gamintojas neprisiima atsakomybės 
nuostolius ar išlaidas, patirtas netinkamai naudojantis parkavimo įrenginiu. 
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