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1. Kom igång
Tack för att du valt Magee!
Magee är en personlig parkeringsdosa som hjälper
dig att lätt och snabbt betala för din parkering
inifrån din bil. Magee fungerar också som en parkeringsskiva som uppdaterar och visar din parkeringstid
automatiskt var du än parkerar.
I denna manual hittar du information om hur du
ställer in och använder din Magee-apparat.
Före du tar i bruk din Magee bör du registrera din
apparat genom att följa instruktionerna på https://
magee.witrafi.com/register.
För att registrera din dosa krävs:
Din Magee-apparat
Bilens registernummer
Möjlighet att betala: Betalkort
E-postadress
När registreringen är gjord kan du börja använda din
dosa för parkering. Ingen online-registrering krävs
för att använda dosan som en parkeringsskiva.
Observera att om du redan har registrerat en
Magee-dosa och vill registrera ännu en dosa under
samma konto kan du göra det i ditt konto på https://
magee.witrafi.com/login.
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2. Hur du använder din Magee

2
1
3
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1 MICRO USB
2 DISPLAY
4 OK KNAPPEN
3 UP KNAPPEN
5 DOWN KNAPPEN
Magee har tre knappar: UP, OK och DOWN.
Knapparna har olika funktioner beroende på om du
trycker på dem normalt eller håller dem nedtryckta
i några sekunder (~2 sekunder). Du kan använda
knapparna för att navigera i menyn och ändra
apparatens lägen enligt följande:
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Mageen har tre olika lägen: PAYMENT, OPTIONS
och DISC.
UP knappen

OK knappen

DOWN knappen

Tryck och
Flytta menysläpp knappen kursorn uppåt

Bekräfta val eller Flytta menyväck aparaten
kursorn nedåt

Håll nedtryckt PAYMENT
(~2sekunder) -läge

OPTIONS
-läge

DISC
-läge

PAYMENT-läget används för betalning av parkering. I DISC-läge använder du apparaten som en
elektronisk parkeringsskiva. OPTIONS-läget används
för inställningar, om du exempelvis vill lägga till olika
registernummer till apparaten.

3. Options-läge
För att gå till OPTIONS-läge, håll knappen OK
nedtryckt tills options-menyn öpnnas. Du får tillgång
till följande inställningar:
•
•

Sleep: Aktivera viloläge. Du kan akti
vera Mageen när som helst genom att
trycka på OK-knappen.
Choose license: Välj ett registernummer
som används för parkering (behövs
endast om du använder mer en
ett registernummer i din apparat). Du
kan lägga till registernummer till din
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Magee-dosa i ditt konto på
https://magee.witrafi.com/login
Language:. Välj språk för din apparat.
Registration code: Visa registernumret
som används i apparaten.
Update software: Din Magee laddar och
installerar automatiskt ny mjukvara regel
bundet. Använd denna funktion endast
om du manuellt vill uppdatera
apparatens mjukvara.

•
•
•

Obersvera att Mageen är ansluten till ett 2G-nätverk
och tid samt kalender i dosan uppdateras automatiskt.

4. Disc-läge
För att gå till Disc-läge och använda din Magee som
en elektronisk parkeringsskiva, håll ner knappen
DOWN tills parkeringstiden visas.
I detta läge visar dosan tiden då du startar din parkering, avrundat till den närmsta halvtimmen, i mitten
av skärmen. Den egentliga tiden visas också uppe i
vänstra hörnet.
Om du exempelvis startar DISC-läge kl 12.35 visas
12.35 uppe i vänstra hörnet och 13.00 i mitten av
skärmen. Fordonet anses vara parkerat från och
med kl 13.00 enligt nuvarande förordningar om
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parkeringsskivor.
Efter en stund börjar skärmen blinka på och av för
att förlänga batteriets drifttid.
Lämna dosan på instrumentbrädan i bilen så att
man tydligt kan se den genom vindrutan.
Då du har parkerat kan du helt enkelt köra iväg
direkt eftersom dosan märker att du rör på dig och
dosan då deaktiverar sig. Mageen märker också när
du stannat och aktiverar sig samt uppdaterar parkeringstiden igen automatiskt. Du kan också trycka på
OK när som helst för att starta om parkeringen.
Efter 24 timmar i DISC-läge deaktiverar Mageen sig.
Du kan starta om apparaten enligt instruktionerna
ovan.
Obeservera att Mageen endast kan användas som
en parkeringsskiva i städerna på följande lista:
https://magee.witrafi.com/cities

5. Payment-läge
Då du parkerar på ett avgiftsbelagt ställe, håll
knappen UP nedtryckt tills apparaten går till PAYMENT-läge.
Mageen ansluter nu till ett mobilt nätverk och visar
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olika parkeringsområden beroende på vilken stad
du befinner dig i. Byt det valda parkeringsområdet
med knapparna UP och DOWN och bekräfta ditt val
genom att trycka på OK.
Observera att beroende på vilken stad du befinner
dig i så kan det krävas att dosan placeras på instrumentbrädan då den är i PAYMENT-läge. En full lista
på städer där du kan använda Magee-apparaten
hittar på du på https://magee.witrafi.com/cities
Då du har parkerat måste du avsluta parkeringen
antingen automatiskt eller manuellt.
För att avsluta parkeringen automatiskt kan du helt
enkelt köra iväg. Magen märker att du rör på dig
och en timer som räknar nedåt visas på skärmen.
Om du vill avsluta parkeringen krävs inga åtgärder;
då nedräkningen är över stoppas parkeringen. Om
du vill fortstätta parkeringen tryck på OK och avbryt
nedräkningen.
Tryck på OK för att manuellt avsluta parkeringen och
bekräfta ditt val. Parkeringen avslutas direkt.
Kontrollera alltid att parkeringen har stoppats då du
har parkerat färdigt. Om batteriet inte har tillräckligt
med ström är det möjligt att dosan inte avslutar
parkeringen. Isåfall bör du ansluta apparaten till en
strömkälla för att avsluta parkeringen.

26

SUOMI SVENSKA ENGLISH

6. Placering av apparaten
Då du använder Mageen i DISC-läge bör dosan
placeras på instrumentbräda så att den tydligt kan
ses genom vindrutan.
I PAYMENT-läge bör dosan i vissa fall plaeras synligt
på instrumentbrädet. Detta beror på vilken stad
du parkerar i. För en full lista av städer där du kan
parkera med Magee, besök https://magee.witrafi.
com/cities.
Då du kör rekommenderas det att apparaten placeras så att den inte kan röra sig.

7. Batteri och laddning
Batteriets laddningsnivå indikeras av batteri-ikonen
uppe i skärmens högra hörn.
Då batteriets nivå är så lågt att drifttiden är under
24 timmar eller så lågt att Mgeen inte kan användas
meddelar apparaten detta genom att visa symbolen
(‘!’) i batteriikonen.
Du kan ladda din Magee när som helst genom
att koppla den till en extern strömkälla med en
micro-USB-laddare. Batteriet är fulladdat då batteri-ikonen visar fullt.
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Då du laddar batteriet är det rekommenderat att du
laddar batteriet fullt. Det rekommenderas starkt att
du laddar batteriet då ikonen för batteriet visar varningssymbolen (‘!’). Om apparaten inte reagerar eller
vaknar upp då du trycker OK kan du vara tvungen
att ladda batteriet.
Observera att om batteriets nivå är för låg för att
använda apparaten kan du vara tvungen att ansluta
dosan till en micro-USB-laddare för att stoppa
pågående parkeringar.

8. Service och garanti
Om du har frågor gällande din Magee hittar du aktuell information på https://magee.witrafi.com/faq.
Du kan också kontakta vå kundservice på magee@
laatukilpi.fi.
Witrafi erbjuder en garanti enligt villkoren för den
finska köplagen. Vid fel under garantiperioden
kan Mageen returneras till försäljaren. Apparaten
repareras eller ersätts då. Ta med dig ett kvitto som
bevis för ditt inköp.
Försök under inga omständigheter att öppna apparaten då detta kan förstöra elektroniken och göra
garantin ogiltig.
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Viktigt
Mageen är utvecklad för att göra det lätt, automatiskt och smidigt att parkera. Det är dock användarens ansvar att kontrollera att Mageen är korrekt
placerad och att parkeringens starttid är korrekt
då den används som en parkeringsskiva samt att
batteriet är tillräckligt laddat för att räcka en hel
parkering. Witrafi Oy ersätter inte parkeringsavgifter
eller felparkeringsavgifter till följd av detta.
Uppdaterad information om vilka städer Mageen
kan användas i hittar du på https://magee.witrafi.
com/cities.

9. Underhåll
Mageen är väl anpassad till det finska klimatet och
tål extrema temperaturer. Apparaten har testats i
temperaturer -25°C till +60°C.
Långa perioder i mycket kallt väder (-20°C eller
lägre) kan inverka negativt på batteriets drift.
I sådana temperaturer rekommenderas att ha
apparaten kontinuerligt kopplad till en extern strömkälla via Micro-USB-laddare.
Rengör vid behov dosan med ett rent, mjukt tyg.
Använd aldrig rengöringsmedel eller övriga kemikalier för att rengöra dosan. Om Mageen kommer
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i kontakt med hög fuktighet eller vatten, torka den
omedelbart med ett mjukt tyg.

10. Godkännanden och certifiering
Magee är godkänd av kommunikationsministeriet
för bruk som parkeringssskiva (12.11.2015/1319 §1 –
4) i enlighet med kommunikationsministeriets beslut
om vägtrafiklag 267/1981 28a § 3.

11. CE-märkning
Detaljer om kravuppfyllnad hittar du på https://magee.witrafi.com/compliance.
Genom att anbringa CE-märkningen uppger Witrafi
Oy att dess produkt fungerar i enlighet med säkerhetsförordningarna för den relevanta CE-märkningen.
Med CE-märningen garanterar tillverkaren att
produkten har tillverkats i enlighet med relevanta
förordingar för säkerhet, hälsa och miljö i EU.

12. WEEE
Elektriska och elektroniska komponenter (EEE) och
material kan vara farliga och giftiga för hälsa och
miljö om de inte slängs på ett korrekt sätt.
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Mageen får inte kastas i vanligt avfall. Dosan kan
göras av med via ett återvinningsscenter eller genom att returnera den till försäljaren.

13. Teknisk data och rättigheter
Mått: 104 x 65 x 18 mm
Vikt: 93 g
Batterikapacitet: 1600 mAh
Utgång: micro-USB, 2.1A, 5 V
Alla äganderättigheter för produkten Magee tillhör:
Witrafi Oy
Lönnrotsgatan 32 E
00180 Helsingfors
Finland
www.witrafi.com
E-post: magee@laatukilpi.fi
Innehållet i denna användarmanual kan ändras.
Kontrollera webbsidan https://magee.witrafi.com/
faq för uppdaterad information.

31

Magee är en personlig parkeringsapparat som
hjälper att parkera snabbt och smidigt inifrån din bil.
Dosan kan också användas som en parkeringsskiva
som uppdaterar och visar din parkeringstid automatiskt då du parkerar.
Magee är godkänd av kommunikationsministeriet
för bruk som parkeringssskiva (12.11.2015/1319 §1 –
4) i enlighet med kommunikationsministeriets beslut
om vägtrafiklag 267/1981 28a § 3.
Registrera din dosa online på magee.witrafi.com/
register
Magee är en produkt från Witrafi Oy.
Laatukilpi Oy sköter försäljningen i Finland.
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