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Automatische 
parkeerbeugel
Bediening met Android of iOS
App en InCar module



 

Gebruiksaanwijzing TS-PBC01-APP
De parkeerbeugel met app wordt met een volledig opgeladen accu 
geleverd en kan ca. een 3-6 maanden functioneren voordat het accupack 
weer opgeladen dient te worden. 

Dit is echter wel afhankelijk van de gebruiksfrequentie evenals 
weersinvloeden ( koud weer geeft mindere accu prestaties ). Indien de 
beugel schoksgewijs naar beneden of naar boven beweegt dan is dat het 
teken dat het accupack opgeladen dient te worden, 

Om de parkeerbeugel voor het eerst in gebruik te nemen dient men 
eerst de app te downloaden.

 

Vervolgens kun je doorgaan met downloaden en installeren.
Het is mogelijk dat je toestel een melding geeft dat de app mogelijk 
schadelijk is, dit is omdat de app niet via de Google Play Store te 
downloaden is. 

Je kan dan via het uitvouwen van details klikken 
op “toch installeren (niet veilig)” 

Hierna kun je na het openen van de App registreren 
via “register” links onderin.

download
‘pshare app’

Scan QR

http://www.pshare.com/
app/pshare_en.apk
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Status van de accu is via de app uit te lezen. 



 
  
   PSHARE wil jou berichten sturen. Sta dit toe.  
   Registreer je links onder in het scherm. 
   Activeer met je telefoonnummer, 
   let op! Landcode aanpassen naar België +32 of Nederland +31 
   PSHARE stuurt je een PIN via SMS, voer de code in en klik op Continue. 

   Maak een wachtwoord aan met minimaal 6 karakters, en 
   bevestig nogmaals het wachtwoord.     

   Voeg parkeerbeugel toe. 

   Scan QR code of voer handmatig de code in die er onder staat. 
   Zorg dat de accustekker van de parkeerbeugel aangesloten is! 
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   Klik op de Bluetooth button om verbinding te maken met de parkeerbeugel

   De parkeerbeugel is ontgrendeld.

   De parkeerbeugel is toegevoegd, er staat nu een 4 cijferig nummer, 
   die je zelf een naam kunt geven. Dit is handig als je gebruik 
   maakt van meerdere parkeerbeugels.  
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Je kunt ook andere gebruikers toegang geven tot je parkeerbeugel.
De andere gebruikers dienen zich eerst te registreren via de APP, 
en je kan het telefoonnummer ingeven als extra gebruiker.

LET OP ! Jouw collega downloadt en registreert zich in de app en heeft mobiel nummer 
06-12345678 dan typ je als gebruiker 31612345678 

InCar module
Als je gebruik maakt van de InCar sensor gaat 
bediening van de parkeerbeugel volledig automatisch. 
Je komt aanrijden, en de beugel daalt automatisch en 
bij wegrijden stijgt de beugel na ca. 30 seconden.
Maximaal 1 InCar sensor per parkeerbeugel!  

De Parkeerbeugel is klaar voor gebruik!

Lindenhof 7
8051 DD HATTEM (NL)
+31 (0)38-7920070
info@trafficsupply.nl

Kolonel Dusartplein 28B
3500  Hasselt (Belgium)
+32 (0)11-495473
info@trafficsupply.be


