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TELCOMA הנדון: הוראות נטרול מחסום חניה מולטי פארק 

 ניתן לפתוח ולסגור את מחסום החניה מולטי פארק, גם באופן ידני באמצעות
 מפתח.

 על ידי סיבוב המפתח הקשת משוחררת מהמנוע וניתן בקלות להוריד ולהעלות
 את מחסום מולטי פארק.

 
 מפתח שחרור ידני

 במידה והקשת צריכה להיות מורמת, פעל באופן הבא:
 סובב את המפתח למצב(MAN) -  והרים את הקשת -

 סובב את המפתח למצב (AUT) הקשת היא נעולה.
 

 במידה והקשת צריכה להיות שכובה, פעל באופן הבא:
 סובב את המפתח למצב MAN -  והוריד את הקשת ואז לסובב את המפתח

AUT למצב 
 

 נוהל סנכרון
 במקרה בו הקשת מוצבת באופן שגוי, יש לנסות את התמרון הבא:

 1. ראשית לחיצה על השלט רחוק מאפשרת את התמרון למצב הנכון.
2. במקרה ואין זה עוזר, שחרר את הקשת באופן ידני - מקם את הקשת ב -

  45 מעלות
 3. יש לנעול את הקשת שוב מפתח בעמדה (AUT) ולאחר מכן לתת פקודת

 הפעלה מהשלט רחוק.
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 אזהרה:
 במקרה של תקלה צריך להפסיק את המתח החשמל למחסום המולטי

 פארק, להתקשר לטלפון: 03-6545000 לחברתנו להזמנת טכנאי שירות.
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