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QuickPark 
Vi ønsker dig god fornøjelse med din QuickPark, og håber, at 
du altid vil finde en tom parkeringsplads.

① Cirkel
② Pil op
③ Pil ned
④ Batteri indikator
⑤ P-billetholder
⑥ Batteriskuffe

①② ③

④⑤

⑥



4

Inden du monterer QuickPark
Inden monteringen indstilles dato og klokkeslæt. 

1. Indsæt batteriet i batteriskuffen ⑥ og skub batteriskuffen 
på plads. (SE SIDE 8)

2. Hvis batteriet er korrekt placeret, vil displayet vise  
”P: 00:15”, og du kan indstille tid og dato.

3. Hold ① inde i ca. 5 sekunder indtil displayet viser  
”T: 00:00” (tt:mm) og de første to cifre blinker.

a. Tryk eller hold ② eller ③ for at indstille timer. Tryk 
derefter en gang på ① og fortsæt til indstilling af minut-
ter.

b. Gentag samme proces for at indstille minutter, år, måned 
og dato.
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c. Afslut indstillingen af dato og klokkeslæt med ①, og 
QuickPark viser nu tiden i ca. 25 sekunder, inden den 
skifter til parkeringstilstand.

Klokkeslættet kan tjekkes ved et kort tryk på ①. 
Det er kundens ansvar, at dato, klokkeslæt og år er korrekt ind-
stillet. Det anbefales, at indstillingerne tjekkes to gange årligt. 
QuickPark stiller automatisk om mellem sommer- og vintertid, 
hvis datoen er korrekt indstillet. Skomø A/S refunderer ikke 
p-afgifter. 

Betjening under kørsel
QuickPark bør ikke betjenes under kørsel. 
Hvis QuickPark betjenes i drive mode (med slukket display), 
kan funktionerne ikke aktiveres. Ved gentagne tryk på funkti-
onstasterne i drive-mode vil QuickPark gå i sleep-mode. Hvis 
QuickPark går i sleep-mode vendes den med displayet nedad 
indtil batteri indikator ④ blinker. Vend displayet opad og hold 
cirkel ① inde i 5 sekunder og slip. QuickPark er nu igen aktiv.  
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Monteringsvejledning
QuickPark består af to dele fronten  A  og p-skiven  B  . 
Fronten   A  fastmonteres, og p-skiven   B   kan af- og påmonte-
res fronten   A  , dette gør indstilling af QuickPark og udskift-
ning af batteriet let og ubesværet.

A B
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Husk at fjerne din nuværende p-skive fra ruden, da det kun er 
tilladt at have én parkeringsskive monteret i ruden. P-skiver 
skal ifølge loven placeres i nederste højre hjørne på indersi-
den af forruden. Det anbefales, at have samlet  A  og  B  under 
monteringen. 

1. Rengør og affedt placeringsområdet på ruden, tør efterføl-
gende ruden af, så den er helt tør. Den optimale effekt af 
klæbepuderne opnås ved montering på en min. 15° varm 
rude. 

2. Fjern beskyttelsesfolien fra de fire klæbepuder og pres 
QuickPark mod ruden i ca. 30 sekunder. Tjek efterfølgende 
om klæbepuderne har fat hele vejen rundt.

3. QuickPark er nu monteret og klar til brug.
 
Det er vigtigt, at QuickPark er monteret korrekt på forruden, 
og ikke ligger løst i bilen, da det kan påvirke funktionaliteten.
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Batteri 
Hvis strømmen på batteriet er lavt, lyser dioden ④ i  
30 sekunder, når bilen skifter til eller og fra parkeringstilstand. 
Batteriet bør skiftes senest 14 dage efter, at dioden har indike-
ret lavt strømniveau.
Batteriet monteres med + mod QuickParks bagside, og isættes 
i batteribakken som vist på figur 1. Bakken med batteriet skub-
bes derefter på plads i p-skiven.
QuickPark anvender et standard knapcellebatteri af typen 
CR2450, der kan købes i de fleste gængse dagligvarebutikker. 
Vi anbefaler altid at have et ekstra batteri med i bilen.

④

⑥

Figur 1
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Batteriskifte - standard
Tag QuickPark ud af fronten i vinduet, så du let kan skifte 
batteriet. Når batteriet fjernes genstartes p-skiven, husk derfor 
at indstille både dato og klokkeslæt efter batteriskifte. For at 
skifte batteri skal batterilågen ⑥ trækkes ud ved at benytte 
fordybningen bag på p-skiven.

Batteriskifte – QuickShift
Med QuickShift er det muligt at skifte batteriet, uden at skulle 
indstille tid og dato igen. Læg QuickPark med displayet nedad 
på en plan overflade, efter 20 sekunder vil dioden ④ blinke. 
Du har nu 30 sekunder til at skifte batteriet, uden at QuickPark 
genstarter. Vend QuickPark med displayet opad og tryk ① og 
displayet aktiveres igen.

Husk at brugte batterier ikke må bortskaffes med det alminde-
lige husholdningsaffald.
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Manuelt parkeringstidspunkt
Tryk på ① for at ændre parkeringstidspunktet til nærmeste 
kvarter, klokkeslættet vises i 5 sekunder inden parkeringstids-
punktet sættes.

Udskydelse af parkeringstidspunktet
Hvis du parkerer i en zone, hvor brug af parkeringsskive kun er 
påkrævet fra 8-16, kan du fremskyde parkeringstidspunktet til 
eksempelvis 8.00.
Tryk ② eller ③ for at indstille parkeringstidspunktet til det 
ønskede klokkeslæt. Uret vil skifte i intervaller af 15 minutter, 
og kan skifte hurtigere ved at holde ② eller ③ inde.
Efter manuel indstilling af parkeringstidspunktet vil QuickPark 
være låst i parkeringstilstand i 60 sekunder.

Parkering i udlandet
Ved parkering i udlandet, hvor parkeringsskive er påbudt, 
anbefaler vi, at man sætter sig ind i de lokale regler. Her kan 
manuel indstilling af parkeringsskiven være nødvendig.
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P-billetholder
QuickPark har indbygget holder til din p-billet. Glid let  
billetten under clipsen. Husk at billetten skal placeres, så  
den er læselig udefra.

P-billet
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Service og garanti
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med QuickPark, kan du 
altid henvende dig til Skomø A/S. Hvis der mod forventninger 
skulle opstå tekniske problemer indenfor garantiperioden, skal 
du henvende dig hos forhandleren, hvor p-skiven er købt. Så 
vil de sørge for ombytning eller eventuel reparation.

Garantien bortfalder, hvis QuickPark ikke monteres korrekt 
i vinduet, eller hvis QuickPark har været forsøgt adskilt. Vi 
opfordrer til at følge monteringsanvisningen og ikke forsøge at 
reparere p-skiven selv.

Rengøring af QuickPark må kun ske med en let fugtig klud 
uden rengøringsmidler. 
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Certifikater og godkendelse

Godkendt af Trafikstyrelsen

FS41 mærket er Trafikstyrelsens godkendelsesmærke, og  
forsikrer dig om, at QuickPark lever op til Bekendtgørelse  
nr. 327 om parkeringsskiver.

CE-mærkning

Skomø A/S erklærer med CE-mærket, at QuickPark opfylder 
kravene til CE-mærkningen herunder EMC, og at produktet er 
fremstillet i overensstemmelse med de fælleseuropæiske krav 
til sikkerhed, sundhed og miljø.
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WEEE (bortskaffelse)
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for 
menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.  

QuickPark er mærket med 
Den krydsede skraldespand symboliserer, at QuickPark ikke 
må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, 
men skal indsamles særskilt.  

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlings-
ordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis 
kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre 
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. 
Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske 
forvaltning.  
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Specifikationer

Batteritype: CR2450
Antal batterier: 1
Batteriets levetid: 2 år
Reaktionstid: 20 sekunder
Tidsformat: 24 timer
Dimensioner i cm: 7,8 x 7,8 x 1,6

Kontaktoplysninger
Skomø A/S
Julius Kajus Vej 1
8400 Ebeltoft

Tlf.  86343444
E-mail:  skomo@skomo.dk
Hjemmeside  www.QuickPark.dk

Alle rettigheder til QuickPark tilhører Skomø A/S.
I tilfælde af ændringer eller opdateringer til denne manual, kan 
den nyeste udgave altid erhverves hos Skomø. 
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Danmarks eneste P-skive med udskiftelig front!


