
NANOPARK 
 Digital parkeringsskive 

 
Tillykke med købet af din nye p-skive NANOPARK. 
NANOPARK er udviklet med fokus på at skære alt 
unødvendigt væk, så kun den væsentligste 
funktionalitet er bevaret, nemlig at indstille uret 
elektronisk således, at du fremover undgår dyre p-
bøder.  
I de fleste elektroniske p-skiver er der et display på 
både for- og bagside. Med NANOPARK har du kun ét 
display, hvilket er med til at reducere 
omkostningerne for produktet. For dig som 
forbruger betyder det en lavere slutpris, og samtidig 
er du med til at skåne miljøet ved ikke at betale for 
unødvendigt udstyr og udseende.  

 

Når NANOPARK er monteret i bilens forrude, kan 
man altså kun se displayet udefra, - til gengæld er 
NANOPARK monteret i en holder, så du altid kan 
tage NANOPARK ud af holderen for at skifte batteri 
eller lignende. 

Du kan altså i ro og mag sidde med NANOPARK i 
hånden og betjene den og skal ikke betjene den fra 
bilens forrude, som de fleste andre konkurrerende 
produkter. 

Bemærk, at det kun er tilladt at have én p-skive 
monteret i bilens forrude, og at det altid er førerens 
ansvar, at denne er indstillet korrekt.  

VIGTIGT!  

NANOPARK må ikke ligge løst i bilen, men skal 
være fastmonteret på ruden for at fungere 
korrekt.  
 

Det anbefales at læse denne vejledning igennem, 
inden NANOPARK tages i brug. 

 
 
 
 
 
Inden montering af NANOPARK  
 
ISÆTNING AF BATTERI  
 
1. Batteriet isættes 

NANOPARK ved 
først at fjerne 
holderen i bunden 
og skubbe 
batterilåget nedad.  

2. Placer batteriet af 
typen CR2032 
(medfølger) i batterirummet med den glatte 
side opad (+ pol).  

3. Placer batterilåget ovenpå batteriet, og skub 
låget på plads ved at presse det let mod 
batteriet, mens fingeren bevæges opad.  

4. Når batteriet er korrekt placeret, blinker 
”12:00” i displayet.  

 
 
 
 

 
INDSTILLING AF UR  
 
1. Aktiver indstillingsfunktionen ved at holde              

F knappen inde i cirka 3 sekunder, til 
”minutterne” begynder at blinke.  

2. Når “minutterne” blinker, trykkes på                   
+ knappen indtil minutterne er stillet korrekt.  

3. Ved tryk på F knappen går man videre til 
timer, dato, måned og år. 
 

Indstiller du NANOPARK forkert, kan du altid 
begynde forfra ved at holde F knappen  inde som 
beskrevet under punkt 1. 
Det anbefales, at kontrollere urets indstillinger ca. 2 
gange årligt, især ved sommer- og vintertid.  
Dette kan du gøre ved at bevæge NANOPARK indtil 

den viser --:--, herefter lægger du den ned og 

venter i ca. 30 sek. så den viser det aktuelle 
tidspunkt.  
 
 

(Uret i NANOPARK skifter selv mellem sommer- og 
vintertid. Dette vises med en sol i displayet ved 
sommertid). 

 
NANOPARK er nu klar til at blive monteret 
indvendigt på bilens forrude. 

 

MONTERING AF NANOPARK 

1. NANOPARK monteres indvendigt på 
frontruden i passagersiden i nederste hjørne. 

2. NANOPARK skal monteres ved en temperatur 
på minimum +15°C, for at klæbepuderne 
virker optimalt. (Brug evt. føntørrer for 
opvarmning). 

3. Sikr dig, at ruden er ren og tør der, hvor du 
ønsker NANOPARK monteret. Der må ikke 
bruges husholdningssprit. 

4. Det er vigtigt, at begge klæbepuder kan 
berøre ruden ens. Husk, at stedet du vælger at 
montere din NANOPARK på, skal være let 
tilgængeligt ved betjening ud og ind af 
holderen. 

5. Beskyttelsesfolien fjernes fra de to 
klæbepuder, og der presses hårdt på 
klæbepuderne i ca. 20 sekunder. Kontrollér 
derefter udefra, at begge puder klæber 
ordentligt til ruden.  

6. Din NANOPARK er nu monteret og klar til 
brug.  

 
 
 
 

 
 
UDSKIFTNING AF BATTERI  

 
Når BAT vises på displayet, skal batteriet udskiftes 
inden for en måned. (Batteriet har en levetid på ca. 
2 år) 
 
HUSK AT STILLE URET IGEN EFTER BATTERISKIFT 

 
1. Anskaf et knapbatteri af typen CR2032.  

2. Udtag NANOPARK fra holderen i ruden. 

3. Følg anvisninger beskrevet under Isætning af 
batteri. 

4. Indstil tiden på uret igen. Følg anvisninger 
beskrevet under Indstilling af ur. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
NANOPARKS FUNKTIONSBESKRIVELSE 

Under kørsel vil NANOPARK vise symbolet  --:--              

i displayet. NANOPARK registrerer, når bilen ikke 
mere er i bevægelse, og efter 30 sekunders 
stilstand, vil NANOPARK vise den aktuelle tid i 5 

sek., hvorefter der fremkommer et P i venstre 

hjørne og NANOPARK stiller automatisk uret frem til 
nærmeste kvarter. F.eks. ved ankomst 13:02 stiller 
NANOPARK sig på 13:15. 
 

MANUEL INDSTILLING AF UR 
 

Har du behov for at indstille din NANOPARK 

manuelt, skal du udtage den fra holderen og trykke 
på P knappen. Uret tæller nu frem i intervaller på 
15 minutter. Hold knappen inde og slip igen, når 
den ønskede tid vises. Placer NANOPARK i holderen 
igen. Bemærk, at denne funktion kun skal stilles 
umiddelbart efter, at bilen er parkeret. 

Manuel indstilling af NANOPARK er lovbestemt i 
henhold til BEK. Nr. 327 af 29/04/2003 (§3 stk. 3): 
“Såfremt der under et køretøjs parkering indtræder en 
periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved 
periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der 
på ny gælder en tidsbegrænsning.”  

 
 

SERVICE OG GARANTI  
 
Skulle der i garantiperioden opstå problemer, kan 
NANOPARK afleveres hos den forhandler, hvor P-
skiven er købt. Den vil så blive repareret eller 
erstattet med en ny. Ved reklamation bedes en kopi 
af din kvittering medbragt som garantibevis. 

 
Forsøg aldrig på at skille NANOPARK ad, da 
produktet hermed ulovliggøres, og samtidig 
bortfalder garantien.  
 
 
VEDLIGEHOLDELSE  
 
Undgå at udsætte NANOPARK for slag, støv, fugt 
eller ekstreme temperaturer. Bliver NANOPARK 
udsat for stærk fugt eller vand, skal den straks 
aftørres.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
GODKENDELSER OG CERTIFIKATER 
 
NANOPARK er godkendt af Trafikstyrelsen med 
henvisning til bekendtgørelse nr. 327, 2003 om 
parkeringsskiver og bærer styrelsens 
godkendelsesnummer FS30 på forsiden.  
 
SPECIFIKATIONER OG RETTIGHEDER 
 
Størrelse i cm: 8,0 x 4,5 x 1,0  
Batteritype: Knapbatteri nr. CR2032  
Batteriets levetid: Ca. 2 år  
Urets nøjagtighed: Ca. 3 min. pr.  år  
Funktionsområde: -20°C til 75°C 
 
NANOPARK 
Bel Colle Parken 5 
2960 Rungsted K 
 

www.nanopark.info 
 

NANOPARK er patentanmeldt. 
 

Der tages forbehold for, at indholdet af denne  
brugervejledning, kan ændres. 
  



 
 

 

 

 

 

 

Symboloversigt  NANOPARK 

Batteri (CR 2032) 

Monteres med den 

glatte side opad (+ pol) 

Batteridæksel 

Holder, der monteres på 

frontrudens inderside vha. 

klæbepuder 

Til indstilling af 

parkeringstidspunkt, 

når der forekommer 

”forskudt parkering” 

Indstilling af minutter, 

timer, dato, måned og år 

Aktiverer indstilling af tid 

(holdes inde i 3 sek.) 

Udskiftning af batteri 

indenfor ca. 1 måned 

(Batterilevetid ca. 2 år) 
Sommertid er aktiveret 

(Ved vintertid er der intet 

symbol) 

Parkeringsfunktion 

er aktiveret 

Bilen er parkeret på 

det angivne tidspunkt 

(Her: 13:15) 

Trafikstyrelsens 

godkendelsesnummer 

Produktets navn 

Klæbepuder til 

fastgørelse på 

frontruden 


