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Introduktion

Moveum Funktionsgarage är speciellt utvecklat för att komplettera befintlig bostad med ändamålsenligt utrymme 
för säker förvaring av elrullstol/elscooter och liknande hjälpmedel där denna funktion saknas.

Genom att installera Moveum Funktionsgarage i anslutning till bostaden erhålls rörelsefrihet och ett fortsatt själv-
ständigt liv även för personer som är beroende av hjälpmedel för att kunna förflytta sig utanför hemmet.
   
Moveum Funktionsgarage är utrustat med ramp, automatisk belysning, ventilation, vägguttag och hylla för laddare, 
det har även ett värmeelement för att elrullstolen/elscooterns batteri inte ska ta skada samt att sitsen inte ska vara 
kall när man sätter sig. Garagets huv öppnas genom ett tryck på fjärrkontrollen, huvens rörelse gör att den normalt 
inte kan bli blockerad av snö eller dylikt.

Korrekt användning, drift och kontroll är avgörande för en säker och effektiv funktion.

Enligt EU:s direktiv:
Denna produkt är CE-märkt enligt det gällande maskindirektivet och är därför förenligt med de grundläggande 
kraven på säkerhet. Se separat CE-deklaration.

Användningsområde:
Garaget är ett förvaringsutrymme till elektriska hjälpmedel som t.ex. elscooters, elrullstolar. Moveum AB ansvarar 
inte för produkten om den används till annat än den är avsedd för.

Användare av denna produkt är skyldiga att följa dessa instruktioner.
Det är av stor vikt att du läser och förstår instruktionerna innan du använder produkten.

Detta dokument skall alltid följa produkten och vara tillgängligt 
för användaren.

Denna produkt har en huv som öppnar och stänger elektriskt, och 
därför finns det risk för klämskada. 
Varje åtgärd måste utföras av eller under ledning av en vuxen 
som har läst och förstått vikten av ”Säker användning”.

Produkten ska alltid föregås av allpolig brytare och jordfelsbrytare.
Installation ska utföras av kompetent personal.
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Teknisk data

Produktnamn: Moveum Funktionsgarage

Modell: G101-0001 och G101-0002

Material: Stål, aluminium, plast, glasfiber, board

Ytbehandling: gelcoat, anodisering, pulverlack, elzink

Strömförsörjning: 220-240V AC / 10A / 50Hz

Standby styrning: 0,4W

Manöverspänning: 18V DC

Driftcykel max: Max. 10% motsvarande 2 min aktiv / 18 min paus.

Max belastning på huven: 20kg (inbyggt överlastskydd)

Uppvärmning: Element 300W, ställbar 5-20grader

Eluttag: 2st IP44

Belysning: LED (540 Lum), rörelsesensor

Hylla: Flyttbar i sidledd efter bakvägg

Ventilation: JA

Ramp: B1670 x D500 mm

Anslutning: Höger sida, 4m gummikabel ingår

Garagets vikt: ca. 195kg

Hastighet öppning/stängning: 16 sek

Klimat: Utomhus, testat ner till -25°C

Utvändigt mått: (ex. ramp), B1866 x D1710 x H1600mm

Invändigt mått: (golvmått), B1700 x D1640 x H1485mm

Ljudnivå: Under 70dB (A)

Reklamationsrätt: Se hemsida: www.moveum.se

Tillverkare: Moveum AB, Box 470, 791 16 FALUN
E-post: info@moveum.se
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Beskrivning av garaget

Vägguttag

Hylla för 
batteriladdare. 
Går att flytta efter 
bakväggen

Ventilation 

Sidolucka
Bakom luckan finns 
frisläppningsspaken 
och en fast knapp för 
öppning/stängning 
av huven 

Ramp

Huv

Beskrivning av garaget

Sid 4

Kopplingsdosa för 
elanslutning

Element

Frisläppningsspak

Fast manöverknapp 

SidokåpaBelysning
Automatisk

Golv
Lyft- &
förankringsbeslag
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Att tänka på före installation

•  Gör en ankomstkontroll innan installationen påbörjas.
 •  Kontrollera att emballaget inte är skadat.
 •  Avlägsna emballaget och kontrollera att garaget är oskadat och att alla delar finns med.
 •  Anslut stickkontakten och provkör luckan.
 •  Om något fel upptäcks, kontakta Moveum AB innan installation påbörjas.

•  Installation ska alltid utföras av kompetent personal.

•  Läs hela bruks- och installationsanvisningen före installation.

•  Förbered marken för att försäkra att underlaget är jämnt och fast vilket är en förutsättning för en problemfri 
    drift.

•  Garaget skall av funktions- och säkerhetsskäl förankras i marken med jordankare eller liknande beroende på 
    markförhållande. Infästning i garaget görs i dom fyra förankringsbeslagen som sitter på gavlarna. 

•  Det ska finnas tillräckligt med utrymme framför garaget så att fordon kan ta sig in och ut på ett säkert sätt.

•  Höjdskillnaden mellan golvet och marken framför måste vara anpassat för varje enkskilt fall och utformas så
   att in och ut passage kan göras på ett säkert sätt.

•  Ska anslutningskabeln grävas ner så kan det i vissa fall vara lämpligt att göra det innan garaget ställs på plats.

•  Elanslutningen skall föregås av allpolig säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare samt utföras av behörig elektriker   
    enligt vid tidpunkten gällande föreskrifter.

•  4m anslutningskabel ingår, anslutningen är på höger sida. Anslutningskabeln är vid leverans försedd med 
    stickkontakt för provkörning av garaget inför installation. Vid installation skall stickkontakten klippas bort från 
    kabeln och elanslutning utföras som fast installation till kopplingsdosa.

Elinstallation skall utföras som fast installation 
till kopplingsdosa!

Garaget utgör med luckan öppen ett stort 
vindfång och skall därför alltid vara förankrat i 
marken.
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Uppställning och installation

•  Förbered marken på platsen där garaget ska stå.

•  Ställ garaget på sin plats.

•  Förankra garaget genom att fästa lyft- & förankringsbeslagen i jordankare eller liknande. (För att minska 
    risken att man skadar garaget kan dessa med fördel skruvas-/ slås ned innan garaget ställs på plats)

•  Anslut garaget till elnätet, se avsnitt elinstallation sid.11.

•  Använd knappsatsen innanför sidoluckan (pil upp) för att öppna huven.

•  Om ström inte finns framdragen till garaget, se instruktion för manuell öppning på sidan 10.

Uppställning och installation

Avlägsna emballaget från garaget.•

Ställ garaget på sin plats.•

Anslut stickkontakten till elnätet.•

Använd knappsatsen innanför sidoluckan (pil upp) för att •
öppna huven.

Om ström inte finns framdragen till garaget så gå vidare till •
sid. 6 för instruktion av manuell öppning annars gå vidare 
till sid. 7

Ramp

Gör i ordning platsen där garaget ska stå.•

Sid 5

Mått mellan ställfötter
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Justering av golv

•  Garaget ska injusteras så att det står plant. 

•  Golvet har 4st ställfötter som justeras med hjälp av insexnyckel, kontrollera med vattenpass. 

•  Efter justeringen ska huven sticka ut lika mycket på höger och vänster sida om gavlarna +/- 15mm.
   Om inte, justera på de bakre ställfötterna tills huven sticker ut lika mycket på båda sidor. 

•  Tryck fast täckpluggarna efter justeringen.

•  De fyra yttre hålen samt centrumhålet i golvet är dränering-/ventilationshål och ska inte täckas.

Efter justeringen ska huven sticka ut lika mycket på höger och vänster sida om gavlarna +/- 15mm.

När justeringen är klar kan rampen hakas fast på den främre aluminiumprofilen, fäst sedan rampen i sidorna med 
medföljande M8 skruv (utan skalle) och tillhörande bricka.

Justera garaget så att det  står 
plant. golvet har 4st ställfötter 
som justeras med hjälp av 
insexnyckel,  kontrollera med 
vattenpass . Efter justeringen ska 
huven sticka ut lika mycket på 
höger och vänster sida om 
gavlarna (+- 15mm, om inte, 
justera på de bakre ställfötterna 
tills huven sticker ut lika mycket 
på båda sidor. Tryck dit 
täckpluggarna efter justeringen.

De fyra yttre hålen samt 
centrumhålet i golvet är 
dränering/ventilations- hål och 
ska inte täckas.
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Ramp

Justering av golv

Haka sedan på  rampen på den främre aluminiumprofilen, 
fäst sedan rampen i sidorna med medföljande M8 skruv 
(utan skalle) och bricka.

Sid 7

Efter justeringen ska huven sticka ut lika mycket på höger 
och vänster sida om gavlarna (+- 15mm).
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Frisläppning av huv

UPP-knapp

Stå inte under huven•

OBS! Stå aldrig under huven vid frisläppning.   OBS!

Vid återställning:

Öppna huven helt manuellt tills •
det tar stopp.

Tryck en gång på UPP- knappen •
så kommer motorerna att åka till 
sitt yttre läge, det tar ca 15 sek.

Ställ spaken mitt emellan blått •
och rött läge.

Dra nu ner huven manuellt(ca5-•
10cm) tills mekaniken "hoppar" i 
sitt läge (ett "klonk" ljud hörs), 
spaken kommer att röra sig själv 
upp till rött läge.

Kontrollera att spaken ligger •
korrekt i rött läge, annars hjälp 
spaken sista biten in i sitt läge.

Sid 6

Vid frisläppning:

Dra spaken till blått läge.•

Gasdämparna balanserar •
huven så att den enkelt går att 
föra upp och ner.

Frisläppning av huv

Spak

Vid frisläppning:

• Säkerställ att garaget är ordentigt förankrat i marken!

• Stå inte under huven!

• Dra spaken till blått läge.

• Gasdämparna balanserar huven så att den
  enkelt går att föra upp och ner.

Vid återställning:

• Öppna huven helt manuellt tills det tar stopp.

• Tryck en gång på UPP- knappen så kommer
  motorerna att åka till sitt yttre läge, det tar ca 15 sek.

• Ställ spaken mitt emellan blått och rött läge.

• Dra nu ner huven manuellt (ca. 5-10cm) tills mekaniken
  ”hoppar” i sitt läge (ett ”klonk” ljud hörs), spaken kommer 
  att röra sig själv upp till rött läge.

• Kontrollera att spaken ligger korrekt i rött läge, annars 
  hjälp spaken sista biten in i sitt läge.

Stå aldrig under huven vid frisläppning!
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Elanslutning

Garaget ansluts till 230V 10A. 
Elanslutningen ska föregås av allpolig säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare samt utföras av behörig elektriker enligt 
vid tidpunkten gällande föreskrifter.

Vid service och reparation av garaget ska alltid strömmen vara bortkopplad och servicen utföras av kompetent 
personal.

Om annan anslutningskabel än den medföljande ska användas så görs anslutningen i kopplingsdosan ovanför
elementet.

Höger 
gavel

Elanslutning

Garaget ansluts till 230V 10A. Elanslutningen ska 
föregås av jordfelsbrytare och allpolig brytare.
Vid service och reparation av garaget ska alltid 
strömmen vara bortkopplad och utföras av 
kompetent personal. 

Om annan anslutningskabel än 
den som följer med ska 
användas så görs anslutningen  i 
kopplingsdosan ovanför 
elementet. 

Kontrollera inställningen på elementet. 
Elementet har inbyggd termostat med
inställningsområde från frostvaktsläge +5 °C 
upp till +35 °C. 

Sid 8

Kopplingsdosa

Kontrollera inställningen på elementet.
Elementet har inbyggd termostat med inställningsområde från frostvaktsläge +5°C upp till +35°C.

OBS! Stickkontakten är endast till för provkörning. 
Slutgiltig elinstallation skall utföras som fast installation!
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Driftsättning

•  Anslut garaget till elnätet.

•  Kontrollera inställningen på elementet, ska som standard stå i frostfritt läge, ca 5-10grader. Elementet får
   aldrig övertäckas eller stängas av.

•  Återställ frisläppningsmekaniken (om manuell öppning är gjord, se sid. 10). Annars gå vidare till nästa steg.

•  Kör luckan upp och ner, kontrollera att rörelsen är jämn och att det inte uppstår några missljud.

•  Kontrollera belysningen. Den tänds/släcks automatiskt när luckan öppnas och stängs. Tiden är inställd som 
   standard på ca. 30 sekunder.
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Användarinstruktion

Öppning huv
För att öppna huven, tryck en gång på uppknappen, 
huven stannar när den nått sitt övre läge.

Stängning huv
För att stänga huven, tryck en gång på nedknappen, 
huven stannar när den nått sitt stängda läge.

Stoppa
För att stoppa huven under drift så tryck kort på valfri 
knapp.

Lysdiod
I sändarens knappar sitter lysdioder som tänds varje 
gång knappen trycks ned. Om dioden lyser svagt eller 
inte alls så kan det vara dags att byta batteri.
Se nedanstående instruktion.

Ner-knapp

Upp-knapp
Öppning huv
För att öppna så tryck en gång 
på upp- knappen, huven stannar 
när den nått sitt övre läge.

Stängning huv
För att stänga så tryck en gång 
på ner- knappen, huven stannar 
när den nått sitt stängda läge.

Stoppa
För att stoppa huven under drift 
så tryck kort på valfri knapp

Lysdiod
I knapparna på sändaren så sitter 
det en lysdiod som tänds varje 
gång du trycker på knappen. Om 
dioden lyser svagt eller inte alls så 
är det troligen batteriet som 
behöver bytas. Se nedan.

Sid 9

Användarinstruktion

Normalt användande

Stå aldrig under huven när den är i rörelse. Ha alltid uppsikt på huven 
när den är i rörelse.

Belysning
Tänds när huven öppnas och släcks efter inställd tid (standard ca 
30sek).

Övrigt
De flesta fordon kan både köras in framåt eller backas in. Fordonet 
parkeras till höger eller till vänster så att av och påstigning underlättas. 
Laddning sker enl. fordonets anvisningar. Hyllan till laddaren kan flyttas 
till andra sidan vid behov.

Byte av batteri 
För att byta batteri så 
lossa skruven på 
sändarens baksida och 
avlägsna locket. 

Ersätt med ett 
knappcellsbatteri CR2032

Sändare PR1

Ner-knapp

Upp-knapp
Öppning huv
För att öppna så tryck en gång 
på upp- knappen, huven stannar 
när den nått sitt övre läge.

Stängning huv
För att stänga så tryck en gång 
på ner- knappen, huven stannar 
när den nått sitt stängda läge.

Stoppa
För att stoppa huven under drift 
så tryck kort på valfri knapp

Lysdiod
I knapparna på sändaren så sitter 
det en lysdiod som tänds varje 
gång du trycker på knappen. Om 
dioden lyser svagt eller inte alls så 
är det troligen batteriet som 
behöver bytas. Se nedan.

Sid 9

Användarinstruktion

Normalt användande

Stå aldrig under huven när den är i rörelse. Ha alltid uppsikt på huven 
när den är i rörelse.

Belysning
Tänds när huven öppnas och släcks efter inställd tid (standard ca 
30sek).

Övrigt
De flesta fordon kan både köras in framåt eller backas in. Fordonet 
parkeras till höger eller till vänster så att av och påstigning underlättas. 
Laddning sker enl. fordonets anvisningar. Hyllan till laddaren kan flyttas 
till andra sidan vid behov.

Byte av batteri 
För att byta batteri så 
lossa skruven på 
sändarens baksida och 
avlägsna locket. 

Ersätt med ett 
knappcellsbatteri CR2032

Sändare PR1

Byte av batteri
Lossa skruven på sändarens baksida och avlägsna 
locket.
Plocka bort det gamla batteriet.
Ersätt med ett nytt knappcellsbatteri av typen CR2032.
Sätt tillbaka locket och skruva fast skruven.

Belysning
Belysningen tänds automatiskt när huven öppnas och släcks igen efter inställd tid (standard ca 30sek).

Övrigt
De flesta fordon kan både köras in framåt eller backas in. Fordonet parkeras till höger eller till vänster så att 
av- och påstigning underlättas. Laddning sker enligt fordonets anvisningar. Hyllan som är avsedd för laddare 
kan flyttas i sidled vid behov.

Stå aldrig under huven när den är i rörelse.
Ha alltid uppsikt på huven när den är i rörelse.
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Särskilda funktioner

Fast manöverknappsats
Innanför sidoluckan finns fasta manöverknappar som fungerar likadant som garagets sändare. Om garaget är 
stängt så kan sidoluckan öppnas för att komma åt knappsatsen.

Nollställning/reset av motorerna
Om huven inte går att manövrera, varken med sändaren eller de fasta manöverknapparna, så kan en reset av 
motorerna behövas.

1. Håll de båda fasta manöverknapparna (se ovan) intryckta samtidigt. När ett ”pip” hörs (kan ta upp till 20 
sekunder), släpp då knapparna.

2. Prova sedan att öppna/stänga huven som normalt, både med sändare och den fasta knappsatsen.

Dödmansgrepp/ett knapptryck - ändring av funktion
För att ändra sändarens funktion från ett knapptryck (standardinställning) till att man är tvungen att hålla inne 
knappen hela huvens rörelse vid öppning/stängning.

1. Håll de båda fasta manöverknapparna (se ovan) intryckta samtidigt. När ett hörs (kan ta upp till 20 sekun-
der), fortsätt hålla inne knapparna.

2. Efter ytterligare någon sekund kommer tre snabba ”pip” höras. Då är ändringen gjord. För att återgå till 
standard (ett knapptryck) följ punkt 1.

Överlastskydd
Garaget har ett inbyggt överlastskydd som löser ut och stoppar huven om något hindrar den i sin rörelse.

Parkoppla sändare och mottagare
Vid byte av sändare måste den den nya parkopplas med garagets mottagare.

Driftsättning

• Anslut garaget till elnätet.

• Kontrollera inställningen på elementet, ska som standard stå
i frostfritt läge, ca 5-10grader. Elementet får aldrig
övertäckas eller stängas av.

• Återställ frisläppningsmekaniken (om manuell öppning är
gjord, se sid6). Annars gå vidare till nästa steg.

• Kör luckan upp och ner, kontrollera att rörelsen är jämn och
att det inte uppstår några missdjud.

• Kontrollera belysningen. Den tänds/släcks automatiskt när
luckan öppnas och stängs. tiden är inställd som standard på
ca  30sek

Sid 11

IHOPPARNINGSLÄGE
Tryck på knappen på TRF 
kontinuerligt under 1 sekund, då 
tänds lysdioden och TRF kommer 
att befinna sig i ihopparningsläge. 
Släpp då knappen.
Att tänka på:
Får inte TRF någon signal från PR1 inom 10 
sekunder så avbryts ihopparningsläget.

PARKOPPLING
Tryck på en av knapparna på PR1 
när TRF är i ihopparningsläget. Då 
slutförs parkopplingen mellan PR1 
och TRF.
Att tänka på:
Lysdioden på TRF ska lysa när knappen på 
PR1 trycks in. Om TRF tar emot signalen så 
kommer lysdioden på den att blinka tre 
gånger, du kan då släppa knappen.

RADERA SÄNDARE
Om du håller inne knappen på TRF 
så kommer lysdioden först att 
tändas och fortsätter du att hålla in 
så släcks den efter ca 10 sekunder. 
Då är den eventuellt redan 
ihopparade PR1 raderad ur minnet 
på TRF.

NORMAL ANVÄNDNING 
Om användaren trycker på 
knappen på PR1 så kommer 
lysdioden i knappen att tändas 
under tiden knappen är nedtryckt. 
När TRF tar emot signalen från PR1 
så kommer lysdioden på TRF att 
blinka till två gånger.  

Knapp     ---->

Parkoppling sändare - mottagare 
Vid byte av sändare måste den parkopplas med mottagaren

Lysdiod ---->

PR1 TRF

Särskilda extra funktioner

Parkopplingsläge
Tryck på knappen på TRF kontinuerligt i 1 sekund, 
lysdioden tänds och TRF kommer att befinna sig i 
parkopplingsläge i 10 sekunder. 
Släpp då knappen.
Att tänka på: Får inte TRF någon signal från PR1 
inom 10 sekunder så avbryts ihopparningsläget.

Parkoppling
Tryck på valfri knapp på PR1 när TRF är i parkopp-
lingsläge, då slutförs parkopplingen mellan PR1 
och TRF.
Att tänka på: Lysdioden på TRF ska lysa när knap-
pen på PR1 trycks in. Om TRF tar emot signalen så
kommer lysdioden på den att blinka tre gånger, du 
kan då släppa knappen.

Radera sändare
Om man håller inne knappen på TRF så kommer 
lysdioden först att tändas, fortsätter man då att 
hålla inne knappen så släcks lysdioden efter ca. 10 
sekunder. Då är den eventuellt redan parkopplade  
PR1 raderad ur minnet på TRF.

Normal användning
Om användaren trycker på knappen på PR1 så 
kommer lysdioden i knappen att tändas under 
tiden knappen är nedtryckt. När TRF tar emot sig-
nalen från PR1 så kommer lysdioden på TRF att
blinka till två gånger.

(Sändare) (Mottagare)
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Särskilda funktioner

Bluetooth sändare och mottagare
Appen finns på Google Play (Android) och på 
App Store (iPhone).
Sök på Funktionsgarage, Garage Moveum eller 
Garage Athena.

LED signaler på Bluetooth-mottagaren
Standby:  Lyser svagt
Ansluten:  Lyser med fast sken
Ändra PIN-kod:  Blinkar konstant
Ändra PIN-kod godkänt: Blinkar snabbt 3 gånger
Återställning PIN-kod: Blinkar snabbt 10 gånger

Smartphone App
• Bluetooth-mottagarens standard PIN-kod är ”2015”. Det finns ingen kod i 

appen.
• Första gången man ansluter till Bluetooth-mottagaren ska PIN-kod anges, 

man har 30 sekunder på sig från att första siffran trycks in. Om inte korrekt 
PIN-kod anges inom 30 sekunder kommer anslutningen att avbrytas. Om rätt 
PIN-kod angetts så kommer anslutningen upprätthållas.

• När appen har anslutit till Bluetooth-mottagaren så kan PIN-kod bytas ge-
nom att trycka 1 sekund på Bluetooth-mottagarens knapp, mottagaren ställs 
då i läget för ”Ändra PIN-kod”. Man har då 1 minut på sig att ändra PIN-koden 
sedan stängs dialogen automatiskt.

• För att byta till ny PIN-kod så måste först den gamla PIN-koden anges och 
där efter den nya PIN-koden. 

• Återställning av PIN-kod, se ”Knapp på Bluetooth-mottagaren” ovan.

Moveum AB
Tel 023-79 22 00 
Fax 023-79 22 01 

Box 470  
791 16 FALUN 
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Knapp-
tryckning 

Aktiv  Inaktiv  Rörelse 
klar  

Appen hittar du direkt från din smarta mobiltelefon på
Google Play (Android-mobil) eller på Appstore (iPhone).
Sök på Funktionsgarage, Garage Moveum eller Garage Athena.

Sid 12

11.20.2015 Bluetooth sändare/mottagare Funktionsgarage Sid. 02

Förklaring LED signal på Bluetooth-mottagaren

Standby Lyser svagt

Ansluten Lyser fast sken 

Ändra PIN-kod Blinkar (hela tiden) 

Ändra PIN-kod godkänt Blinkar snabbt 3 ggr

Återställning PIN-kod Blinkar snabbt 10 ggr

Förklaring Knapp på Bluetooth-mottagaren

Skjut displayen åt sidan för att komma åt knappen 

När Bluetooth-mottagaren står i förbindelse så kan du trycka på dess knapp i 1 sekund för 
att komma till Ändra-PIN-kod-läget (LED blinkar). 

Under läget Ändra-PIN-kod kan användaren gå tillbaka till normal status genom att trycka på
knappen i 1 sekund igen. 

Du kan stå i Ändra-PIN-kod-läget under 1 minut, sen kommer det att avslutas automatiskt och återgå 
till normal status. 

Om du mot förmodan skulle glömma bort din PIN-kod så kan du återställa Bluetooth-mottagarens
PIN-kod genom att trycka på knappen i 10 sekunder, lysdioden kommer att blinka snabbt 10 ggr.

Förklaring APP 

Bluetooth-mottagarens standard-PIN-kod är ”2015”. Det finns ingen kod i mobiltelefon-appen

När du har anslutit till Bluetooth-mottagaren för första gången så ska du ange PIN-koden, du har 30 
sekunder på dig från att du tryckt in första siffran. Om du inte anger rätt PIN-kod (i serie 30 sekunder) så
kommer anslutningen att avbrytas. Om du har angett rätt PIN-kod så kommer anslutningen fortsätta. 

När du har anslutit till Bluetooth-mottagaren så kan du byta PIN-kod genom att trycka 1 sekunder på
Bluetooth-mottagarens knapp, då kommer du in i Ändra-PIN-kod-läget. Du har 1 minut på dig att ändra
PIN-koden sedan stängs dialogen automatiskt . 

För att kunna byta till en ny PIN-kod så måste du ange den gamla och nya PIN-koden. Gamla PIN-koden
måste anges innan du kan trycka in den nya PIN-koden. 

Återställning av PIN-kod, se ”Förklaring Knapp på Bluetooth-mottagaren”

LED

Knapp

Bluetooth-mottagare

Smartphone
(Bluetooth-sändare)
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Knapp på Bluetooth-mottagaren
• Skjut displayen åt sidan för att komma åt knappen.
• När Bluetooth-mottagaren står i förbindelse kan man trycka på knappen i 1 

sekund för att komma till läget ”Ändra PIN-kod” (LED blinkar).
• Under läget ”Ändra PIN-kod” kan man gå tillbaka till normal status genom att 

trycka på knappen i 1 sekund igen.
• Mottagaren återgår automatiskt till normal status efter 1 minut.
• Om PIN-koden skulle glömas bort kan Bluetooth-mottagaren återställas till 

standard PIN-kod, genom att trycka på och hålla knappen intryckt i 10 sekun-
der, lysdioden kommer att blinka snabbt 10 ggr.
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Knapp-
tryckning 

Aktiv  Inaktiv  Rörelse 
klar  

Appen hittar du direkt från din smarta mobiltelefon på
Google Play (Android-mobil) eller på Appstore (iPhone).
Sök på Funktionsgarage, Garage Moveum eller Garage Athena.
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Knapp-
tryckning 

Aktiv  Inaktiv  Rörelse 
klar  

Appen hittar du direkt från din smarta mobiltelefon på
Google Play (Android-mobil) eller på Appstore (iPhone).
Sök på Funktionsgarage, Garage Moveum eller Garage Athena.
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Underhåll/felsökning

Elschema

• Om huven inte går att öppna/stänga med fjärrkontroll eller manöverknappsats: Prova med att göra en 
nollställning/reset av motorerna enligt sidan 14.

• En årlig genomgång/kontroll av garaget bör göras för att säkerställa garagets alla funktioner.
• Kör huven upp och ner, kontrollera så huven rör sig jämt och att det inte uppstår något missljud.
• Kontrollera sidoluckans funktion, öppning/stängning samt låsets funktion, smörj låset vid behov.
• Vid eventuella upptäckta brister så kontakta tillverkaren för utredning om åtgärd.
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12

1

2
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Underhåll

En årlig genomgång/kontroll av garaget bör göras för att säkerställa 
garagets alla funktioner.

Kör huven upp och ner, kontrollera så huven rör sig jämt och att det 
inte uppstår något missljud.

Kontrollera sidoluckans funktion, öppning/stängning samt låsets 
funktion, smörj låset vid behov.

Vid eventuella upptäckta brister så kontakta tillverkaren för utredning 
om åtgärd.

Elchema

LED belysning1.
Styrbox (motorstyrning)2.
Motorer3.
Radiomottagare4.
Fast manöverknapp5.
Radiosändare (fjärrkontroll)6.

7.     Vägguttag 230V 
8.     Kopplingsdosa
9.     Transformator 12V
10.   Rörelsesensor belysning
11.   Kopplingsdosa
12.   Element

230V in

MM
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Energibehovsberäkning

Indata
• Klimatskalets material: extruderad polystyrencellplast:
• Värmekonduktivitet: 0,027W/mK
• Tjocklek vägg: 30mm
• Tjocklek golv: 60mm
• Beräknat U-värde för vägg: 0,78W/m2K
• Beräknat U-värde för golv: 0,418W/m2K
• Area väggar totalt: 8,60m2

• Area golv: 2,77m2

• Area lucka: 3,8m2

• Volym: 4m3

• Dimensionerande utomhustemperatur, DUT Falun: -24°C
• Årsmedeltemperatur, Falun: 4,6°C
• Gradtimmar för inomhustemperatur 5°C, Falun: 34000°Ch

Förluster
• Förluster genom väggar: U-värde x Area x gradtimmar = 0,78W/m2K x 8,60m2 x 34000°Ch = 228kWh/år
• Förluster genom golv: U-värde x Area x gradtimmar = 0,418W/m2K x 2,77m2 x 34000°Ch = 39kWh/år
• Ventilationsförluster = Volym x luftomsättning x 0,33 x gradtimmar = 4m3 x 0,3oms/h x 0,33 x 34000°Ch = 

13kWh/år
• Förluster genom lucköppning: 5 öppningar per dag á 30 sekunder: cirka 100kWh
• Total energiåtgång under ett år: 380 kWh/år
• Med en elkostnad på 1,2 kr blir kostnaden 456 kr/år.

Antagandet
• Vid beräkningar har antagits att garagets värmeelement endast är på då temperaturen utomhus går under 

5°C.
• Antagande har också gjorts att värmeelementet aldrig ställs in på högre än 5°C.
• I beräkningarna har även antagits att de lister som finns mellan väggar, golv och lucka är så pass täta att luft-

läckage genom dessa är obetydligt.
• I beräkningarna antas att luckan öppnas 5 gånger per dag året runt. Varje gång står luckan öppen i 30 sekun-

der.

Observera
Tillverkaren kan inte garantera att driftkostnaden av varmhållning för denna produkt kommer förbli 380 kWh/år. 
Allt beror på hur produkten används. 
Påverkande faktorer är temperaturen inne i permobilgaraget, antal lucköppningar samt hur lång tid luckan står 
öppen.
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Declaration of Conformity

 
   

EG-FÖRSÄKRAN  
OM  

ÖVERENSTÄMMELSE 
(Direktiv 2006/42/EG) 

 
 

Tillverkaren:  
Moveum AB  

Box 470, 791 16 Falun 
Tel: 023-79 22 00 

E-post: info@moveum.se 
 
 

Försäkrar härmed under eget ansvar att följande maskin, 
 
Beskrivning:  Garage/förråd avsett för ex. promenadscooter 

Maskinnamn:  Funktionsgarage 
Art.nr:  G101-0001, G101-0002, G101-0003, G101-0004 
Serienummer:  X0002-löpnr. 
Tillverkningsort: Falun, Sverige 
Tillverkningsår:  2019 
 
Som omfattas av denna EG-försäkran är i överensstämmelse med de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven i Maskindirektivet 2006/42/EG och enligt standard 
EN ISO 12100:2010. 
 
På en motiverad begäran från berörd tillsynsmyndighet åtar sig undertecknad att 
tillhandahålla relevanta delar av den tekniska tillverkningsdokumentationen. 
 
Denna försäkran gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på marknaden 
och omfattar inte komponenter som läggs till och/eller åtgärder som därefter 
genomförts av slutanvändaren. 

 
 
 
 

Falun, 2019-01-12 
 

Moveum AB 
 

 
_________________________ 

Stefan Andersson 
VD 
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Inte bara garage

Utöver funktionsgarage marknadsför Moveum även många an-
dra produkter för ökad tillgänglighet och förbättrad livskvalité.
Exempelvis tillgänglighetsanpassade funktionskök och duschka-
biner, spisvakter, stödhandtag mm.

Vänd dig till oss med dina frågor angående bostadsanpassning!

Tel: 023-79 22 00
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