
INSTRUKCJA 
UŻYTKOWANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone
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Drogi Użytkowniku, Droga Użytkowniczko,

Gratulujemy Ci decyzji zakupu!

PARKIS jako sprzęt gospodarstwa domowego ma uwolnić Cię od problemu marnowa-
nia drogocennego miejsca na przechowywanie rowerów. Jeśli poszukujesz większej 
ilości informacji o wyrobie, jego wykorzystaniu, instalacji, odwiedź naszą stronę www.
parkis.eu/pl/. Jeśli będziesz mieć pytania, otrzymasz odpowiedzi.

WAŻNE

Należy zapoznać się niniejszą Instrukcją Użytkowania przed rozpoczęciem korzy-
stania z urządzenia. Osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją nie mogą 
używać tego sprzętu. Zaleca się, aby dzieci korzystały z PARKIS pod opieką osób 
dorosłych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody i zniszczenia spowo-
dowane przez PARKIS, jeśli użytkownik nie będzie stosował się ściśle do zapisów 
niniejszej Instrukcji. Gwarancja producenta nie obejmuje sytuacji, gdy jakiekolwiek 
straty będą wynikiem niezgodnego z instrukcją użytkowania Urządzenia. Po prze-
czytaniu niniejszej Instrukcji zachowajcie ją Państwo, aby  zawsze można było do 
niej wrócić w przyszłości.
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1. Zastosowanie
1.1 Ten podnośnik do rowerów jest urządzeniem mechanicznym zaprojektowanym do pionowe-
go parkowania Twojego roweru

1.2 PARKIS pasuje do większości popularnych modeli rowerów, ale muszą być spełnione na-
stępujące warunki:

*szerokość opon od 38 mm (1,5″) do 51 mm (2,0″)
*średnica koła 61 cm (24″) lub większa
*waga przedniej osi do 15 kg (33 lb)
*końcówka błotnika musi być powyżej osi koła rowerowego. Można to sprawdzić przystawiając 
tylne koło roweru do ściany. Jeśli błotnik nie dotyka ściany, PARKIS będzie pasował do Twoje-
go roweru. To samo dotyczy przedniego koła. (1.A)

Uwaga!! Zanim skorzystasz z urządzenia PARKIS upewnij się, że Twój rower spełnia powyższe 
kryteria.

1.3 PARKIS jest przeznaczony do użytku indywidualnego w przestrzeniach chronionych przed 
opadami atmosferycznymi.

1.A

2. Zawartość opakowania

1. Urządzenie PARKIS (2.A)

2. 4 śruby z kołkami rozporowymi

3. Instrukcja Użytkowania
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3. Główne elementy

1. Stojak

2. Wózek do mocowania przedniego koła

3. Śruby

4. Opaska zabezpieczająca – tylko do transportu.
Po przymocowaniu urządzenia do ściany, 
opaskę zabezpieczającą należy usunąć.

1.

2.

3.

4.

5.

2.A
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4. Instrukcja montażu

4.1 Aby przymocować PARKIS do ściany, zarówno ściana jak i podłoga w tym miej-
scu muszą być równe. Postaw PARKIS na podłodze, przyłóż do ściany i zaznacz na 
ścianie miejsca wiercenia otworów pod śruby. Jeśli ściany są murowane lub betonowe 
(rekomendujemy montaż do tego typu ścian), wywierć otwory pod kołki rozporowe. Po 
wywierceniu otworów i włożeniu w nie kołków rozporowych, przyłóż PARKIS do ściany 
i mocno dokręć śruby. Do innego typu ścian używaj kołków lub śrub odpowiednich dla 
danego rodzaju ściany. 

4.2 Usuń opaskę ochronną (3.A).   

4.3 Przestaw podstawkę pod koło do pozycji poziomej (3.B).

4.4  Przesuń wózek transportowy do dołu do momentu zakotwiczenia (3.C). Opuszcza-
jąc wózek będziesz czuć opór. Nie puść wózka, żeby cię nie uderzył wracając do górnej 
pozycji. Gdy po opuszczeniu wózka usłyszysz kliknięcie i wózek pozostanie w dolnej 
pozycji PARKIS jest gotowy do użytku. 

3.A 3.B 3.C
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5.1 Sposób użytkowania – Parkowanie
1. Zanim zaparkujesz swój rower upewnij się, że w pobliżu nie ma dzieci, ani zwierząt, aby nie 
doszło do wypadku. Ustaw rower tak, żeby koła były w jednej linii i prostopadle do ściany, do 
której przytwierdzony jest PARKIS.
2. Jedną ręką delikatnie przytrzymaj kierownicę (początkującym użytkownikom radzimy chwycić 
kierownicę od spodu) a drugą ręką zdecydowanie chwyć siodełko. Zalecamy, aby siodełko trzy-
mać ręką wiodącą (dla osób praworęcznych to ręka prawa, a dla leworęcznych ręka lewa) (4.A).
3. Zdecydowanie pchnij siodełko, a kierownicą skieruj przednie koło do wózka zawierającego 
mechanizm blokujący przedniego koła, aż do pochwycenia koła przez ten mechanizm. UWAGA! 
Nie dociskaj i nie dopychaj kierownicą przedniego koła, wystarczy jeśli pozwolisz mu delikatnie 
wtoczyć się do wózka (4.B i 4.C). W tym samym czasie trzymając drugą ręką siodełko pozwól 
przedniemu kołu podnieść się, a tylnim kołem tak pokieruj, aby oparło się o dolną część urządze-
nia. Twój rower został zaparkowany. (4.D).

Zapamiętaj
   

Jeśli z jakichś powodów (np. brak wprawy) przednie koło nie zostanie pochwycone przez wózek 
a ten jednak pojedzie do góry, odstaw rower, opuść wózek do dołu (3.c) i powtórz całą operację. 
Za drugim razem pójdzie łatwiej. Potrzeba trochę wprawy, aby parkować w ten sposób.
 Gdy rower jest zaparkowany powinien być chroniony przed przypadkowym uderzeniem (to jest 
pchnięciem, skręcaniem lub gięciem), gdyż takie zdarzenie może uszkodzić PARKIS, rower lub 
ranić osobę znajdująca się obok urządzenia.

4.A 4.C 4.D4.B

5.2 Sposób użytkowania – Odparkowywanie
   

Jedną ręką chwyć za siodełko  (nie za kierownicę) i mocno pociągnij w swoim kierunku (5.A). 
Gdy rower zacznie zjeżdżać drugą ręka lekko dociśnij kierownicę (5.B i 5.C) do momentu, aż 
przednie koło sięgnie podłogi i zostanie uwolnione z mechanizmu blokującego (5.D). Twój row-
er został usunięty z urządzenia parkującego.

5.A 5.C 5.D5.B
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6. Konserwacja

PARKIS może być wykorzystywany przez długi okres czasu bez szczególnych czynności kon-
serwacyjnych. Wystarczy przestrzegać dwóch zasad:

1. Wyczyść rower przed parkowaniem
2. Nie używaj środków czyszczących zawierających rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do czysz-
czenia urządzenia

Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy okres (tydzień lub dłużej), rekomendu-
jemy, aby wózek pozostawał w górnej pozycji, czyli w takiej jakby rower był zaparkowany, lub 
gdy PARKIS nie był jeszcze aktywowany (zobacz rozdz. 7 Instrukcji ). Taka pozycja wydłuża 
żywotność sprężyny znajdującej się w urządzeniu.

7. Dezaktywacja
(jest niezbędna, gdy zmieniamy miejsce korzystania z urządzenia lub chcemy je pozostawić 
bez roweru przez dłuższy okres czasu)

Gdy rower znajduje się w górnej pozycji, chwyć kierownicę dwoma rękami, delikatnie przekręć 
ją w lewo i w prawo (rusz przednim kołem) i ciągnij delikatnie do siebie. Przednie koło zostanie 
uwolnione z mechanizmu blokującego wózka. Ostrożnie postaw przednie koło na podłodze. 
PARKIS został dezaktywowany.
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8. Bezpieczeństwo

Podczas rozpakowywania sprawdź i upewnij się, że otrzymane urządzenie jest nietknięte 
i nieuszkodzone. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Nigdy nie wkładaj palców lub jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia.
Używaj PARKIS tylko i wyłącznie do parkowania rowerów sprawnych technicznie, z całko-
wicie napompowanymi oponami i tylko takich, które spełniają wymogi opisane wcześniej 
(zobacz Rozdz. 1.2).
Mając zaparkowany rower upewnij się, że przednie koło jest prawidłowo przytrzymywane, 
a tylne opiera się centralnie o dolną część urządzenia.
UWAGA! Wózek znajdujący się w dolnej pozycji (aktywowany) posiada znaczną siłę w 
przypadku uwolnienia (sprężyna wewnątrz jest naciągnięta). Uwolniony w zetknięciu z cia-
łem może ranić.

9. Demontaż

1. Dezaktywuj urządzenie (zobacz Rozdz. 7)

2. Wykręć śruby mocujące urządzenie ze ściany, zaczynając od dolnych.

10. Gwarancja
Gwarancja obejmuje wszystkie wady powstałe z winy producenta lub materiału przez okres 
12 miesięcy od daty zakupu. W razie konieczności proszę zwrócić się do sprzedawcy z 
niniejszym dokumentem i dowodem zakupu.
Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu lub dostawy do sprzedawcy. W okresie obję-
tym gwarancją producent nie pokrywa kosztów napraw wynikających z typowego zużycia, 
otarć lub będących wynikiem braku dbałości o sprzęt. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
będących wynikiem użytkowania nierozważnego, niewłaściwego korzystania ze sprzętu, 
nieprzestrzegania Instrukcji Użytkowania lub nieprawidłowej konserwacji przez kupujące-
go lub osoby trzecie. Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku wprowadzenia ja-
kichkolwiek zmian w oryginalnej konstrukcji.
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