
Insmat Oy on 1989 perustettu maahantuonti/tukkuliike.
Insmat toimii puhelin/tietoliikkenne tarvikkeiden tukkuliikkeenä. Insmat Oy edustaa maailmanlaajuisesti tunnettuja 
tuotemerkkejä kuten Plantronics, Konftel, Mitel, Panasonic Eneloop, Newland, Gigaset, Transcend ja Mozo.

Insmat Oy jatkaa vahvaa panostusta myös oman tuotemerkin alla myytävien tuotteiden kehitykseen ja markkinointiin. 
Insmat tuotemerkillä myytäviin tuotteisiin kuuluvat matkapuhelintarvikkeet ja Erifon tuotemerkillä myytävät IP 
luokitellut matkapuhelimet



Automatic Park on pienin ja kevyin markkinoilla nyt oleva sähköinen pysäköintikiekko. Sen luotettavan avun 
myötä sinun ei enää tarvitse huolehtia
parkkikiekon asettamisen unohtumisesta ja kalliista pysäköintivirhemaksusta. Automatic Park havaitsee 
elektronisesti ajoneuvon liikkeet ja asettaa
automaattisesti pysäköintikiekon oikeaan aikaan. Mukana on teline, joka asennetaan tuulilasin oikeaan 
alakulmaan. Automatic Park on helppo
asettaa telineeseen ja ottaa siitä, jos on tarve asettaa kellonaika tai vaihtaa paristo. Automatic Park on 
suunniteltu Suomessa ja se kestää lämpötiloja
-30 °C ja +80 °C välillä.



* 
 Automaattinen kesä- ja talviaika
 Automaatti-ajastin kiihtyvyysanturilla
 Kellon keskimääräinen tarkkuus: ± 2 min./2 vuotta
 Reaktioaika pysäköintitilassa: n. 20 sek.
 Reaktioaika muuten kuin pysäköintitilassa: n. 5 sek.
 Testattu lämpötila-alue: -30..+80°C Kannatin ja Tarrakiinnitys (mukana)
 Valmistusmateriaali: ABS-muovi / lasi
 Mitat:79.4*47.5*16.5mm
 Paino: 50 g
Paristo: CR2450, kesto n. 2 vuotta (mukana)



Miten Automatic Park toimii
Kun pysäköit ajoneuvon, Automatic Park asettaa itsensä automaattisesti 
seuraavaan puoleen tuntiin saapumisajastasi (esim. jos saavut klo 10.07, 
Automatic Park asettaa itsensä aikaan 10.30). Kun lähdet jälleen 
liikkeelle, näyttö
lopettaa ajan näyttämisen noin kahden sekunnin kuluttua. Kun 
Automatic Park -
pysäköintikiekon aika on asetettu, voit painaa P-painiketta siirtyäksesi 
pysäköintitilaan. Muuten pysäköintitila aktivoituu 10 minuutin 
kuluessa. Voit
tarkistaa ajan painamalla T-painiketta. Kiekko palaa takaisin 
pysäköintitilaan 10
minuutissa, jos et paina P-painiketta uudelleen. Tämä estää sinua 
unohtamasta
asettaa pysäköintitilan automaattisesti. Aikatilassa näet ajan ja myös T-
ilmaisimen
näytön vasemmassa alareunassa. Pysäköintitilassa näet pysäköintiajan 
ja Pilmaisimen
näytön vasemmassa alareunassa. Kun Automatic Park on asennettu 
tuulilasiin, voit aina ottaa sen pois telineestä, jotta ajan asettaminen ja 
pariston
vaihto sujuu helposti.



• Automatic Park -pysäköintikiekko
• Automatic Park -teline
• Käyttöopa
• Paristo CR-2450, 3
• Märkä- ja kuivapuhdistuspussi
• 3M-tarratyynyt, varaosa, 1 sarj
• Tuotenumero  700-007
• EAN:  6438300004475 



www.insmat.fi 




