
                                      Blokada parkingowa



Szanowni Klienci,

Dziękujemy za okazane nam zaufanie, jakim obdarzyliście nas Państwo kupując 
nasze rozwiązanie parkingowe.
Mamy nadzieję, że wszystkie Państwa oczekiwania wobec tego produktu zostaną 
spełnione. Parklio Smart Parking Barrier jest produkowana z wykorzystaniem 
najnowszych technologii i poddana rygorystycznym procedurom kontroli jakości.
Procedur.

Instrukcja obsługi pomoże Państwu w szybkim i bezpiecznym użytkowaniu produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

UWAGA!

●     Przed rozpoczęciem użytkowania bariery parkingowej Parklio należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi i kartą techniczną.

●     Ze szlabanem należy stosować wyłącznie akumulatory Parklio.

    Ze szlabanem należy używać wyłącznie zasilacza AC/DC dostarczonego przez Parklio.
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1. Komponenty bariery parkingowej

Ta sekcja opisze wszystkie komponenty wykorzystane w barierze parkingowej.

1.1. Przegląd komponentów bariery parkingowej

1. Ramię

2. Zespół siłownika

3. Blokada sworznia zabezpieczającego

4. Podstawa

5. Pokrywa

6. Zamek pokrywy

7. Panel słoneczny

8. Sworzeń zabezpieczający
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1.2. Baza bariery parkingowej

1. Elektronika jednostki sterującej

2. Zestaw akumulatorów

3. Zespół czujnika laserowego

4. Otwory montażowe

5. Otwór na kabel
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1.2.1 Jednostka sterująca

Jednostka sterująca zawiera radio BLE i jest odpowiedzialna za sterowanie barierą. Łączy się ona z 
siłownikiem, czujnikiem laserowym i akumulatorem.

1.2.2. Ba ery pack

ParklioTM Ba ery Pack to przenośne źródło zasilania przeznaczone do stosowania z inteligentną 
barierą parkingową Parklio.

Bariery Parklio wspierają użycie Parklio Ba ery Packs i Parklio Double Ba ery Packs.
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Stan LED Opis

Wyłączone Ba erypack jest naładowany lub ba ery pack jest niepodłączony do 
ładowarki

Włączone Baterypack jest podłączony do ładowarki i jest ładowany.

Mrugające Błąd ładowania, niezwłocznie przerwij ładowanie.

Aby naładować akumulator, należy najpierw wyjąć wtyczkę z portu wejściowego ładowania i 
podłączyć dostarczoną ładowarkę do wejścia ładowarki akumulatora. Dioda LED powinna zaświecić
się na zielono, wskazując, że akumulator jest ładowany. Z akumulatorem należy używać wyłącznie 
dostarczonej ładowarki.

Cykl ładowania jest zakończony po zgaśnięciu diody LED.
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Po naładowaniu należy upewnić się, że wtyczka wejściowa ładowarki jest zamknięta.

1.3. Sworzeń zabezpieczający

W barierze zastosowano sworzeń zabezpieczający, który łączy siłownik z ramieniem szlabanu. 
Sworzeń umożliwia ręczną obsługę poprzez wyjęcie sworznia i opuszczenie bariery, a także działa 
jako urządzenie zabezpieczające, chroniące szlabanu przed nadmierną siłą. Sworzeń jest 
zaprojektowany tak, aby pękał na trzy części w przypadku nadmiernej siły działającej na ramię i 
może zostać wymieniony na nowy.

7



1.4. Zasilanie (opcja stałego zasilania)

Bariera z opcją stałego zasilania jest dostarczana z zewnętrznym zasilaczem AC/DC. Zasilacz Zasilacz
jest zasilany z linii elektrycznej, a jego wyjście jest podawane do szlabanu.

Napięcie zasilania można regulować w zakresie od 10,2 V do 13,4 V, przy czym wstępnie ustawione 
jest na 10,2 V. Napięcie do bariery nigdy nie powinno przekraczać 11V.

Napięcie wejściowe: 85 Vac do 264 Vac

Częstotliwość napięcia wej.: 47 Hz do 63 Hz

Wydajność: 83 %

Prąd wejściowy: 1.2 A (115 Vac) 0.8A (230 Vac)

Prąd rozruchowy: 30A (115 Vac) 60A (230 Vac)

Napięcie wyjściowe 10.8 Vdc - 13.8 Vdc

Ciągły prąd wyjściowy: 4.5 A

Moc znamionowa: 54 W

Moc bez obciążenia: 0.3 W

Wyjściowe napięcie tętniące: 120 mVpp

Temperatura operacyjna: -30 °C do 70 °C

Wilgotność operacyjna: 20 % to 90 %, bez kondensacji

Max wysokość pracy: 2000 m

Zabezpieczenie Zabezpieczenie nadnapięciowe 
Ograniczenie prądu 
Przeciążenie
Zwarcie
Przeciążenie prądowe

Wymiary: 52.5 mm x 90 mm x 54.5 mm

Montaż: Szyna DIN

Specyfikacje zewnętrznego zasilacza AC/DC
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2. Funkcje bariery parkingowej

W tej części zostanie przedstawiony opis funkcji bariery parkingowej.

2.1. Funkcje bariery parkingowej

Parklio Smart Parking Barrier jest wyposażony w niewielkich rozmiarów panel słoneczny o wysokiej 
wydajności. Panel słoneczny umożliwia przedłużenie działania bariery, doładowując akumulator 
bariery, gdy jest wystarczająco dużo światła słonecznego.

2.2. Detekcja pojazdu

Inteligentna bariera parkingowa Parklio wyposażona jest w oprogramowanie i zestaw czujników, 
których zadaniem jest wykrywania obecności pojazdu nad barierą. Bariera nie pozwoli 
użytkownikowi na otwarcie jej, gdy na jej szczycie znajduje się pojazd.

2.3. Automatyczne zamykanie

Funkcja automatycznego zamykania umożliwia automatyczne zamknięcie bariery w momencie 
odjazdu pojazdu zaparkowanego nad barierą.

Bariera wykrywa obecność pojazdu za pomocą zestawu czujników. Funkcja automatycznego 
zamykania aktywuje się, gdy pojazd pozostaje zaparkowany nad otwartym szlabanem przez ponad 
45 sekund. Po odjeździe pojazdu bariera odczekuje określony przedział czasu przed 
automatycznym zamknięciem.

Interwał ten można dostosować w ustawieniach.
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3. Charakterystyka techniczna

Pełna lista parametrów technicznych znajduje się w karcie technicznej.

W związku z poprawą jakości produktu, dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie odpowiadać w pełni 
produktowi. Wartości podane na etykietach produktów lub w dołączonej dokumentacji zostały 
uzyskane w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami.

W zależności od warunków pracy i warunków otoczenia, wartości te mogą być inne.

Wymiary (bariera otwarta): 918 mm x 331 mm x 70 mm

Wymiary (bariera zamknięta): 453 mm x 331 mm x 517 mm

Waga: 15.2 kg

Temperatura pracy: -20 °C to 60 °C

Wilgotność pracy: 5 % to 95 % RH, bez kondensacji

Max wysokość pracy: 2000 m

Odporność: IP65

Nominalny czas 
podnoszenia/opuszczenia:

<5 s

Zasilanie: - Parklio ba ery pack
- OPCJA Parklio podwójny ba ery pack
- OPCJA Zewnętrzny zasilacz niskonapięciowy AC/DC (stałe 
zasilanie)

Napięcie robocze: 6 Vdc – 11 Vdc

Pobór prądu (praca): 2 A ciągłe, 8 A szczytowe

Pobór prądu (stand-by): 100 uA uśredniony pobór

Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth LE

Aktualizacje Over-The-Air: Tak

Anteny: Wewnętrzna antena 2.4 GHz

Sensory: Jeden czujnik magnetyczny i jeden czujnik laserowy 
klasy 1 do wykrywania obecności pojazdu

Ochrona: Ocynkowana na zimno i lakierowana, malowana 
proszkowo Stal nierdzewna

Blokada parkingowa Parklio
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Bariera podniesiona - widok z góry Bariera podniesiona - widok z boku

Bariera opuszczona - widok z góry

Bariera opuszczona - widok z boku



4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Ten rozdział zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą uchronić użytkownika przed 
ryzykiem obrażeń lub uszkodzeniem mienia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje 
unieważnienie wszystkich gwarancji.

- Nie należy używać szlabanu, jeśli wcześniej nie przeczytano i nie zrozumiano instrukcji obsługi.
- Przed pierwszym użyciem bariery należy upewnić się, że wszystkie części wymienione w niniejszej 
instrukcji znajdują się wewnątrz oryginalnego opakowania.
- Należy stosować wyłącznie wtyczki, baterie, ładowarki, części zamienne i zasilacze dostarczone 
przez producenta bariery. Stosowanie części nie dostarczonych przez producenta może wpłynąć na 
utratę gwarancji.
- Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania, niewłaściwa instalacja i użytkowanie bariery może 
spowodować szkodzeniem bariery lub obrażeniami ciała użytkownika. Instrukcja powinna być 
zawsze pod ręką.
- Nigdy nie należy poddawać wnętrza urządzenia na działanie wody.
- Urządzenie musi być zainstalowane wyłącznie na twardej, płaskiej, betonowej podłodze.
- Urządzenie i zasilanie zewnętrzne muszą być odłączone od zasilania podczas instalacji, 
konserwacji, czyszczenia i napraw.
- Naprawę barier należy powierzyć specjaliście. Nieprawidłowe naprawy mogą doprowadzić do 
wypadku lub nieprawidłowego działania urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna.
- Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego zasilacza.
- Akumulator jest delikatny, należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie należy wystawiać baterii na 
bezpośrednie działanie ciepła.
- Akumulator jest przeznaczony do użytku wyłącznie z produktami Parklio, nie zaleca się używania 
go z innymi produktami. nie jest zalecane. Parklio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
uszkodzenia sprzętu lub lub akumulatorze w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- Przed użyciem należy upewnić się, że wtyczka wejścia zasilania akumulatora jest zamknięta, aby 
zabezpieczyć port przed dostaniem się wody.
- Gwarancja nie obejmuje zużywających się części urządzenia, blaknięcia kolorów i odprysków, 
zwiększonego hałasu spowodowanego starzeniem się urządzenia oraz innych efektów 
estetycznych, które nie mają wpływu na jego funkcjonalność lub bezpieczeństwo. nie wpływają na 
jego funkcjonalność lub bezpieczeństwo. Nigdy nie używaj rozpuszczalników chemicznych na 
produkcie, ponieważ może to spowodować wybuch.
- Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i podłączenia do sieci 
elektrycznej.
- Instalator musi dostarczyć urządzenie (np. wyłącznik magnetotermiczny) zapewniające 
omnipolarne odłączenie urządzenia od zasilania. Normy wymagają, aby odstęp między styków co 
najmniej 3 mm na każdym biegunie (EN 60335-1).
- Instalacja wymaga umiejętności mechanicznych i elektrycznych, dlatego powinna być 
wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który może wystawić Certyfikat Zgodności
dotyczący całej instalacji.
- Nie instaluj produktu w środowisku i atmosferze wybuchowej, obecność łatwopalnych gazów lub 
oparów stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
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5. Instalacja

Niniejsza sekcja zawiera opis zawartości opakowania bariery oraz szczegółowe instrukcje dotyczące 
jak zainstalować barierę

5.1. Zawartość paczki

Niniejsza sekcja zawiera opis zawartości opakowania bariery oraz szczegółowe instrukcje dotyczące 
jak zainstalować barierę

Proszę sprawdzić, czy wszystkie niezbędne części zostały dostarczone wraz z przesyłką.

Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

1. 1 x Bariera Parklio

2. 1 x pakiet baterii Parklio (OPCJA ZASILANA BATERIĄ)

3. 1 x Zasilacz do ładowania akumulatora (OPCJA ZASILANA BATERIĄ)

4. 1 x zasilacz AC/DC (OPCJA ZE STAŁYM ZASILANIEM)

5. 4 x Śruby kotwiące

6. 2 x Klucze

7. 1 x Sworzeń zabezpieczający

8. 1 x Instrukcja obsługi

5.2. Rozpakowywanie bariery

Bariera dostarczana jest zapieczętowana i złożona.

Po otwarciu opakowania należy wyciągnąć i umieścić barierę na płaskim, betonowym podłożu oraz 
rozłożyć ramię szlabanu do podłoża.

Prosimy o sprawdzenie, czy bariera nie jest uszkodzona.
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5.3. Ustawienie bariery w celu instalacji

Poniższa ilustracja jest jedynie propozycją ustawienia bariery i nie warunkuje ustawienia przez 
użytkowników, ale jest wymagana dla pełnej funkcjonalności bariery.

Zaleca się ustawienie bariery w taki sposób, aby obejmowała cały pojazd, gdy bariera jest 
ustawiona w pozycji otwartej.

5.4.Instalacja bazy

Wymagane narzędzia i wyposażenie:
- Wiertarka
- Młotek
- Wiertło do muru 10 mm z węglików spiekanych
- Klucz nasadowy 13 mm

Narzędzia dodatkowe dla opcji stałego zasilania:
- wkrętak izolowany PH1
- wkrętak izolowany PH0 lub płaski wkrętak izolowany 2 mm.

Poniższe kroki mają zastosowanie tylko w przypadku montażu bariery na twardej powierzchni 
betonowej. W przypadku montażu bariery na innych powierzchniach należy skonsultować się z 
producentem, jakie są najlepsze praktyki i narzędzia do montażu.

KROK 1. Ustaw barierę zgodnie z powyższymi instrukcjami.

KROK 2. Zaznacz cztery otwory montażowe.
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KROK 3. Wywierć otwory pod śruby kotwiące. Oczyść otwory z kurzu.

Wskazówka: Możesz pominąć zaznaczanie otworów i użyć podstawy bariery jako szablonu. Upewnij
się, że bariera nie przesunie się i nie ulegnie uszkodzeniu.

KROK 4. Umieść barierę i wyrównaj otwory montażowe z wywierconymi miejscami. Włóż śruby 
kotwiące wkręty kotwiące, uderzając w nie młotkiem.
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KROK 5. Dokręć śruby kotwiące za pomocą klucza nasadowego.

5.5. Wkładanie sworznia bezpieczeństwa

Po zamontowaniu szlabanu należy założyć sworzeń zabezpieczający, aby połączyć ramię szlabanu z  
siłownikiem.

KROK 1. Odblokować zamek sworznia, wkładając klucz i obracając go. Zamek powinien wyskoczyć.

KROK 2. Ustawić ramię bariery przy siłowniku i włożyć sworzeń zabezpieczający.
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KROK 3. Umieść sworzeń i zablokuj go, wciskając blokadę do środka.

Sworzeń zabezpieczający powinien być ustawiony w taki sposób, aby wycięcie w sworzniu 
zabezpieczającym było skierowane w stronę zamka. Całkowicie wsunąć sworzeń zabezpieczający i 
lekko go obrócić wciskając jednocześnie zamek.
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5.5. Montaż zasilacza (tylko w przypadku opcji stałego zasilania)

Parklio w tej konfiguracji wykorzystuje zasilacz AC/DC o niskim napięciu wyjściowym do zasilania 
bariery. Zasilacz jest zasilany z instalacji elektrycznej, a wyjście zasilacza jest doprowadzane do 
bariery.

Zasilacz zastępuje pakiet akumulatorów. Akumulator i zasilacz nie mogą być używane jednocześnie.

Maksymalna długość kabla wynosi 25 m. Do doprowadzenia zasilania do bariery należy użyć 
kabla o przekroju 1,5 mm2.

Każda bariera musi być zasilana z własnego zasilacza i oddzielnym kablem. Jedno zasilanie nie 
może być stosowane do kilku barier.

Powyższa ilustracja jest tylko przykładem instalacji bariery przy stałym zasilaniu. Ostateczna 
konfiguracja zależy od warunków otoczenia.

Podczas instalacji bariery należy odłączyć całe zasilanie.
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Zasilacz musi być zasilany z sieci elektrycznej 230 V / 50 Hz lub 120 V / 60 Hz, zabezpieczonej 
różnicowym wyłącznikiem magnetotermicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 
Podłączyć przewody linii elektrycznej do zacisków L i N na zasilaczu. 
Zaciski + i - zasilacza podłączyć do przewodu prowadzącego do barier.

KROK 1. Doprowadzić niezbędną infrastrukturę do bariery. Poprowadzić kabel zasilający przez 
podstawę bariery.

KROK 2. Do bariery dołączony jest przewód adaptera umożliwiający podłączenie jej do stałego 
zasilania. Zdemontować adapter

KROK 3. Włóż kabel zasilający i podłącz go jak pokazano na rysunku. Zasilacz jest wrażliwy na 
polaryzację, należy zachować zachować ostrożność podczas podłączania kabla do zasilacza i 
złącza. Zachowaj tę samą polaryzacji na złączu i na zasilaczu.

KROK 4. Zmontuj złącze.

19



KROK 5. Podłącz zasilanie do kabla prowadzącego do bariery.

KROK 6. Podłączyć zasilacz do linii elektrycznej.

Odłącz zasilanie na czas instalacji zasilacza bariery. Upewnij się, że instalacja elektryczna jest 
odpowiednio zabezpieczona i zainstalowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  KROK 7. Podłącz gniazdo zasilacza do bariery.

5.7. Wkładanie akumulatora

Aby zainstalować akumulator, należy wyrównać zestaw akumulatorów Parklio z jednostką 
sterującą i przymocować go do podstawy bariery za pomocą rzepów na spodzie i na barierze.

Należy uważać, aby zatkać wejście portu ładowania, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

5.8. Podłączenie zasilania

KROK 1. Podłącz wtyczkę zasilacza do wejścia centrali.
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KROK 2. Ustawić i dokręcić nakrętkę.

5.9. Czynności końcowe

Po podłączeniu zasilania należy przeprowadzić wstępną konfigurację bariery poprzez aplikację 
mobilną, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Opuścić pokrywę bariery i zablokować ją. 
Bariera jest gotowa do użytku.
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6. Sterowanie barierą

W tej części znajdą Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące połączenia aplikacji mobilnej z 
barierą oraz jak sterować barierą za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Parklio connect.

6.1. Instalowanie aplikacji

Aplikację można pobrać skanując poniższe kody QR:

Lub pod następującymi linkami:

Android - h p://bit.ly/2iMkIn5

iOS -  h ps://apple.co/2iaV7aA 

6.2. Rejestracja i logowanie

Aby korzystać z Parklio Connect, użytkownik musi być zalogowany. Użytkownik może zalogować 
się za pomocą istniejącego konta Google, konta Apple lub może założyć i korzystać z konta Parklio
na swój e-mail.

Aby zalogować się przez Google naciśnij przycisk Sign in with Google.

22



Aby zalogować się przez konto Apple, należy nacisnąć przycisk Sign in with Apple ID.

Jeśli użytkownik posiada już konto w Parklio, wpisz w odpowiednie pola swój e-mail i hasło 
powiązane z tym kontem i naciśnij przycisk Login.

W przypadku, gdy konto Parklio nie zostało jeszcze utworzone, wciśnij przycisk Sign Up, który 
otworzy nowy ekran. Tam użytkownik może wprowadzić swój e-mail i hasło, aby utworzyć konto. 
Po utworzeniu konta użytkownik może użyć swoich danych do zalogowania się do aplikacji.

6.3. Dodawanie bariery do konta

Po zalogowaniu się wyświetli się pulpit zawierający wszystkie Twoje urządzenia paralalio.

Aby dodać barierę do konta wciśnij przycisk + w prawym górnym rogu pulpitu. Na stronie otworzy
się ekran dodawania produktu parkingowego, a smar on rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu
pobliskich urządzeń Parklio. Ten krok należy wykonać w bezpośredniej bliskości dodawanego 
urządzenia Parklio.

Urządzenia wyszarzone to urządzenia Parklio, które są już skonfigurowane.

Po zakończeniu skanowania wybierz urządzenie, które chcesz dodać, z listy dostępnych urządzeń. 
Urządzenie zostanie skonfigurowane automatycznie i dodane do konta użytkownika.

Na powyższym zrzucie ekranu po kliknięciu na Parklio BPCFYEL aplikacja rozpocznie proces 
ustawiania bariery. Proces przebiega automatycznie, a użytkownik jest informowany o jego 
zakończeniu.

6.4. Podłączenie do bariery

Aby móc obsługiwać barierę, przeglądać stan i zmieniać ustawienia szlabanu, konieczne jest 
połączyć się z daną barierą.
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W tym celu należy przejść do Pulpitu nawigacyjnego i kliknąć na barierę, z którą chcemy się 
połączyć.

Po udanym połączeniu na ekranie pojawi się status bariery:

● PARKLIO LOWERED - wskazuje, że bariera jest opuszczona (otwarta)

● PARKLIO EXTENDED - oznacza, że bariera jest podniesiona (zamknięta)

● PARKLIO EXTENDING - wskazuje, że bariera porusza się do góry (zamykanie)

● PARKLIO LOWERING - Wskazuje, że bariera przesuwa się w dół (otwieranie)

● CAR ON TOP - bariera jest opuszczona, a nad nią znajduje się pojazd.

● BARRIER JAMMED - Bariera zacięła się podczas ruchu w górę lub w dół, sprawdź czy nie ma 
żadnych przeszkód.

● AUTHENTICATION FAILED - Wystąpił błąd w komunikacji z barierą lub z kluczem cyfrowym 
bariery, klucz został prawdopodobnie zresetowany.

6.5. Otwieranie i zamykanie bariery

Otwieranie i zamykanie bariery jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik jest podłączony do 
bariery oraz gdy bariera znajduje się w stanie EXTENDED lub LOWERED.

Kliknięcie przycisku na środku ekranu głównego spowoduje opuszczenie lub wysunięcie szlabanu.
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  Jeśli bariera wykryje samochód nad nią, możliwe jest wysunięcie szlabanu poprzez kliknięcie ikony
  samochodu i klikając w oknie dialogowym FORCE OPERATE. Może to zrobić tylko administrator / 
  właściciel bariery.

Bariera będzie ignorować wszystkie przeszkody, upewnij się, że ścieżka bariery jest czysta przed 
kliknięciem FORCE OPERATE.

Możliwe jest również użycie funkcji Force Lower i Force Extend z menu Device Se ngs 
(Ustawienia urządzenia).

6.6. Ustawienia i informacje o barierze

Kliknięcie ikony koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu szlabanu spowoduje wyświetlenie 
ustawień szlabanu.

Na ekranie ustawień można wyświetlić stan akumulatora, informacje o urządzeniu, takie jak 
wersja oprogramowania i ID, ustawić opcję automatycznego/zamykania oraz użyć opcji 
wymuszonego wysuwania i opuszczania.
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Zmiana nazwy urządzenia

Urządzenia Parklio umożliwiają użytkownikowi na zmianę ich nazwy, dzięki czemu mogą być 
łatwiej identyfikowane. Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij w ustawieniach na DEVICE TITLE. 
Zmień nazwę urządzenia i kliknij SAVE. Nowa nazwa będzie teraz wyświetlana.

Zmiana ustawień automatycznego zamykania

Aby włączyć funkcję automatycznego zamykania bariery, należy przełączyć przycisk auto-close. 
Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Aby zmienić interwał automatycznego zamykania,
należy nacisnąć przycisk Auto-close Time. Użytkownik może wybrać czas automatycznego 
zamykania od 5 s do 120 s.
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Udostępnianie kluczy

Ważną cechą wszystkich produktów Parklio jest możliwość współdzielenia kluczy. Aplikacja 
pozwala właścicielowi urządzenia na udostępnienie klucza cyfrowego do swojego urządzenia.

Do korzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie z Internetem. Nie jest wymagane 
podłączenie do bariery przez bluetooth.

Wszystkie klucze posiadają okres ważności, klucz staje się aktywny w dniu rozpoczęcia i jest 
ważny do dnia zakończenia. Jeden klucz może być udostępniony wielu użytkownikom, a do 
jednego użytkownika może być wysłanych wiele kluczy.

W celu udostępnienia klucza należy nacisnąć przycisk Share Key na głównym ekranie bariery.

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie adresu e-mail użytkownika, któremu zostanie 
udostępniony klucz lub wybranie go z listy wcześniej udostępnionych użytkowników.

Następnie należy wybrać za pomocą kalendarza godzinę rozpoczęcia i zakończenia udostępniania 
klucza. Po ustawieniu czasu rozpoczęcia i zakończenia należy nacisnąć przycisk Share Key i 
potwierdzić.
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Blokowanie udostępnionych kluczy

Jeżeli konieczne jest odebranie dostępu użytkownikowi, któremu udostępniono klucz, można to 
zrobić z poziomu aplikacji Parklio Connect.

Do korzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie z Internetem. Nie jest wymagane 
połączenie z barierą przez bluetooth.

Na ekranie Ustawienia urządzenia > Share Digital Key naciśnij przycisk View all shared Digital Keys
na dole ekranu. Wyświetlone zostaną wszystkie klucze współdzielone dla wybranego urządzenia. 
Aby zablokować określonego użytkownika kliknij przycisk Block (Zablokuj) znajdujący się obok 
tego użytkownika. Współdzielone klucze można również wyświetlić z ekranu Ustawienia 
Urządzenia, klikając przycisk Shared Digital Keys.

Aktualizacja bariery

Inteligentne bariery parkingowe Parklio otrzymują ulepszenia funkcji za pomocą aktualizacji OTA 
(Over-The-Air). Aktualizacje te są przeprowadzane ręcznie przez użytkownika. Obok przycisku 

update w ustawieniach bariery pojawia się pomarańczowa ikona, jeżeli aktualizacja jest dostępna.

Podczas aktualizacji szlabanu należy upewnić się, że na szlabanie nie znajduje się żaden pojazd. 
Prosimy pozostać w pobliżu szlabanu przez cały czas trwania aktualizacji.
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Aby zaktualizować barierę, kliknij przycisk Update na ekranie Ustawienia urządzenia i naciśnij 
Start. Pozostań w pobliżu urządzenia podczas pobierania aktualizacji.

Stan akumulatora

Stan akumulatora bariery jest wyświetlany na 5 poziomach za pomocą ikony akumulatora w 
górnej części ustawień bariery. Każdy poziom odpowiada około 25% naładowania baterii.

Jeśli bateria jest bliska rozładowania, pojawi się ikona ostrzegawcza. Proszę naładować baterię.

  Informacje o barierce

Informacje o barierze, takie jak ID bariery i wersja oprogramowania, są
wyświetlane w dolnej części ekranu ustawień.

Usuwanie bariery

Aby usunąć barierę z konta lub usunąć klucz, który został Ci udostępniony
wejdź w ekran Ustawienia urządzenia i naciśnij ikonę kosza na śmieci.
Pojawi się potwierdzenie, naciśnij YES.
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Gdy urządzenie zostanie usunięte z Twojego konta, wszystkie wysłane klucze gości są nadal 
ważne. Unieważnić je można jedynie poprzez wykonanie resetu klucza bariery lub po dodaniu 
bariery do innego konta.

6.7. Pilot zdalnego sterowania

Alternatywą dla bezpłatnej aplikacji mobilnej Parklio, jest możliwość sterowania produktami 
Parklio za pomocą pilota zdalnego sterowania - Parklio Keyfob. Pilot można przymocować do 
wnętrza samochodu lub do breloczka na klucze. W ten sposób możesz otworzyć Parklio Barrier 
jednym naciśnięciem.

Korzystanie z pilota wymaga jednak wstępnej konfiguracji bariery za pomocą aplikacji Parklio 
Connect. Po skonfigurowaniu bariery konieczne jest zaprogramowanie pilota z menu Ustawienia 
urządzenia.

Bezpośrednie połączenie Bluetooth z barierą nie jest wymagane do zaprogramowania pilota.

Otwórz menu Ustawienia urządzenia, którym chcesz sterować za pomocą pilota i naciśnij Add 
Parklio Keyfob.
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Pierwszym krokiem przy konfiguracji pilota jest wprowadzenie go w tryb programowania. W tym 
celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk pilota przez 3 sekundy, aż do usłyszenia długiego 
sygnału dźwiękowego.

Po wprowadzeniu pilota w tryb programowania należy nacisnąć przycisk Start Setup na ekranie 
Add Parklio Keyfob. Aplikacja wyświetli napis Connec ng a potem Se ng up device. Po 
pomyślnym zakończeniu konfiguracji (Se ng up device) pilot wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.

W pamięci pilota można zapisać tylko jedno urządzenie, a sterowanie nim odbywa się poprzez 
naciśnięcie przycisku pilota.

6.8. Reset klucza cyfrowego bariery

Klucz cyfrowy bariery jest nadany po dodaniu bariery do konta użytkownika. Klucz ten może 
zostać usunięty tylko poprzez jego zresetowanie. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przez 
3 sekundy przycisk Reset, aż zapali się zielona dioda LED.

Gdy Bariera jest w stanie zresetowanym, można ją ponownie dodać do konta użytkownika za 
31



pomocą aplikacji Parklio Connect.

Zresetowanie klucza cyfrowego bariery spowoduje, że wszystkie współdzielone klucze gości 
oraz klucz właściciela staną się bezużyteczne. Konieczne będzie ponowne, indywidualne 
wysłanie wszystkich kluczy gości.

7. Ręczne sterowanie barierą

Aby ręcznie otworzyć barierę, należy odblokować blokadę zawleczki bezpieczeństwa za pomocą 
dołączonego klucza, a następnie wyjąć zawleczkę bezpieczeństwa, przytrzymując jednocześnie 
ramię bariery i siłownik w miejscu. Delikatnie opuścić siłownik i ramię bariery.

Aby przywrócić normalną funkcjonalność, wystarczy z powrotem zamontować zawleczkę.
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8. Czyszczenie i konserwacja

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia 
należy odłączyć zasilanie. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować bariery bez 
odpowiedniego nadzoru.

8.1. Czyszczenie czujnika laserowego

Nieprzerwane użytkowanie może spowodować, że cząsteczki brudu, błota, plamy wody i 
podobne zanieczyszczenia będą zasłaniać widok na czujnik laserowy. Może to prowadzić do 
niepożądanych zachowań.

W celu wyczyszczenia czujnika laserowego należy usunąć ręcznie wszelkie przeszkody i wyczyścić 
szklaną osłonę czujnika laserowego czystą ściereczką. Można użyć alkoholu izopropylowego (IPA),
aby oczyścić szkło z wszelkich plam.

8.2. Czyszczenie wnętrza pokrywy bariery

Wnętrze pokrywy bariery należy czyścić wyłącznie za pomocą czystej, suchej szmatki i szczotki do 
kurzu.

8.3. Czyszczenie zewnętrznej części bariery

Zewnętrzną stronę bariery można czyścić wodą, a w przypadku większych zabrudzeń 
detergentem bez właściwości ściernych.

Usunąć wszelkie przeszkody wokół i z bariery, które mogą utrudniać jej normalne funkcjonowanie
np. kępy liści lub gałęzie.

8.4. Wymiana zawleczki zabezpieczającej

W przypadku użycia nadmiernej siły Parklio Smart Parking Barrier posiada zawleczkę 
zabezpieczającą, która zapobiega uszkodzeniu innych części. Zawleczka jest tak skonstruowana, 
że łamie się na trzy części.

W przypadku złamania zawleczki należy wymienić ją na nową, aby szlaban mógł działać 
prawidłowo. Aby wymienić zawleczkę, należy najpierw odblokować blokadę zawleczki, a 
następnie usunąć wszystkie złamane kawałki starej zawleczki. Włożyć nową zawleczkę w sposób 
opisany w instrukcji.
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9. Utylizacja urządzenia

Do pakowania używamy materiałów przyjaznych dla środowiska, które mogą być poddane 
recyklingowi, składowane lub zniszczone bez zagrożenia dla środowiska. W tym celu materiały 
opakowaniowe są odpowiednio oznakowane.

Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że z urządzeniem nie należy postępować 
jak ze zwykłymi odpadami domowymi. Produkt ten należy oddać do odpowiedniego punktu 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wyjąć zużytą baterię z bariery i zutylizować ją w odpowiednim miejscu. Właściwy sposób 
pozbycia się bariery pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym konsekwencjom i wpływom na 
środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwej utylizacji bariery.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat usuwania i przetwarzania bariery 
należy skontaktować się z lokalnymi służbami utylizacji odpadów, przedsiębiorstwem 
komunalnym lub sklepem w którym zakupiono barierę.
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10. FAQ

   Jak zresetować klucz cyfrowy bariery?

Barierę można zresetować poprzez przytrzymanie przycisku resetowania na jednostce sterującej 
bariery przez 5 sekund. Dioda LED powinna się zaświecić, wskazując pomyślne zresetowanie.

Jak naładować baterię zasilającą barierę?

Odblokować pokrywę i otworzyć ją. Wyjąć wtyczkę z portu ładowania i podłączyć dołączoną 
ładowarkę. Podczas ładowania akumulatora zaświeci się zielona dioda LED na pojemniku na 
akumulatora. Gdy bateria zostanie naładowana, zielona dioda LED zgaśnie.

Opisano to w części instrukcji poświęconej akumulatorom.

W jakim zasięgu mogę korzystać z bariery?

Bariera wykorzystuje Bluetooth Low Energy do komunikacji z Twoim smar onem. Typowy zasięg 
to 100 metrów, ale w normalnych warunkach miejskich wynosi około 30 m - 50 m.

Nie mogę połączyć się z barierą!

W przypadku, gdy nie możesz połączyć się z barierą, a masz uprawnienia administratora, zresetuj 
aplikację i spróbuj ponownie. Jeśli błąd się powtórzy, otwórz pokrywę i zresetuj szlaban za 
pomocą przycisku "RESET" na skrzynce elektronicznej.

Czy bariery Parklio mają czujniki?

Nasze bariery mają wbudowany zestaw czujników, które wykrywają, czy samochód jest 
zaparkowany nad barierą. W ten sposób nie jest możliwe, że bariera zamknie się, jeśli wyczuje 
przeszkodę nad nim.

Ten system czujników składa się z czujnika laserowego oraz magnetometru i charakteryzuje się 
wysoką dokładnością wykrywania obecności obiektu.

Co zrobić, gdy bariera jest podniesiona, a ja nie mam dostępu do telefonu komórkowego?

Możesz ręcznie cofnąć barierę, wyjmując zawleczkę zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej 
instrukcji.

Co zrobić, gdy bariera się zacięła?

Jeśli aplikacja informuje, że dana bariera jest zablokowana, należy usunąć wszystkie mechaniczne,
które uniemożliwiają regularne działanie bariery. Jeśli jesteś pewien, że nie ma żadnych przeszkód
sprawdź stan akumulatora. Słaba bateria może spowodować, że bariera przestanie się poruszać.
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Co zrobić, gdy bariera nie zamyka się po moim wyjeździe?

Prawidłowe ustawienie bariery ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania 
automatycznego zamykania. W przypadku, gdy bariera nie zamyka się automatycznie po 
wyjeździe, należy najpierw sprawdzić, czy opcja "automatycznego zamykania" w ustawieniach 
aplikacji jest włączona. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Czy muszę być podłączony do Internetu, aby korzystać z bariery?

Do korzystania z bariery nie jest potrzebne połączenie komórkowe ani WiFi. Połączenie do 
internetu jest potrzebne tylko podczas wstępnej konfiguracji bariery oraz podczas korzystania z 
kluczy współdzielonych.

Czy dwóch użytkowników może jednocześnie obsługiwać tą samą barierę?

Jeden użytkownik może obsługiwać tylko jedną barierę w danym czasie. Podczas gdy użytkownik 
jest połączony z barierą, inni użytkownicy nie mogą obsługiwać tej samej bariery.

Czy aplikacja ostrzega mnie, gdy poziom naładowania baterii jest niski?

Aplikacja ostrzeże Cię, jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20% podczas połączenia z
barierą.

Co mam zrobić, jeśli podczas połączenia z barierą pojawi się komunikat "Klucz uwierzytelniania 
już ustawiony"?

Jeżeli ktoś jest już podłączony do bariery i ma uprawnienia administratora, należy przywrócić 
ustawienia fabryczne bariery przed sparowaniem nowego telefonu z barierą.

Aplikacja nie wyświetla żadnych barier podczas skanowania?

Upewnij się, że uprawnienia Bluetooth i Lokalizacja są włączone.
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UWAGA!

●     Przed rozpoczęciem użytkowania bariery parkingowej Parklio należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi i kartą techniczną.

●     Ze szlabanem należy stosować wyłącznie akumulatory Parklio.
●     Ze szlabanem należy używać wyłącznie zasilacza AC/DC dostarczonego przez Parklio.

TVprzemyslowa sp. z o.o. sp.k.
ul. Kórnicka 30
61-141 Poznań
NIP: 782-287-43-26

www.TVprzemyslowa.pl 
kontakt@tvprzemyslowa.pl 
+48 61 8750 476
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