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SÄKERHET
Elektrisk säkerhet.
Installation av vägguttag 230 Volt för garaget skall utföras av behörig installatör.
Om garaget blivit skadat och behöver repareras bryt strömmen genom att dra ur stickproppen.
Endast fackmän får utföra reparation på garaget. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga
risker för användaren.

Säkerhet under användandet.
Håll småbarn under uppsikt då garaget är öppet så att de inte blir inlåsta när garaget stängs.
Manövrera ej locket när någon befinner sig inne i garaget.
Använd inte garaget till förvaring av brännbara ämnen.
Tänk på att frostvakten kan bli mycket varm då locket öppnas.
Frostvakten får på grund av brandfaran absolut inte övertäckas.
Använd inte högtryckstvätt för att tvätta garaget invändigt, det kan ge problem med elektroniken.

Så undviker du skador på garaget.
Garaget skall enbart användas till det det är avsett.
Locket skall inte belastas med extra tyngd under manövreringen.
Manövrera inte locket med handsändaren utan uppsikt över lockets rörelse.

Avfallshantering.
Allt förpackningsmaterial kan utan undantag återanvändas.
Sträckfilm.
Trä.
Metallbleck.
Träskruv
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Användarinstruktion
Beskrivning av garaget och dess delar.
1 Drivenhet locköppning
2 Grenuttag 230 V
3 Lock
4 Bakvägg
5 Sidovägg
6 Nödöppningshandtag
7 Hylla för laddare
8 Frostvakt 230 V
9 Manöverpanel
10 Bottenplatta
11 Ramp
12 Anslutningsledning 230V
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Innan du använder garaget
Placera batteriladdaren på sin hylla.
Frostvakten ska vara inställd på ✺-symbolen vilket motsvara att garaget hålls frostfritt.

Normalt användande
Använd endast fjärrkontrollen när du är utanför garaget och kan övervaka
lockets hela rörelse.
För att manövrera locket används endast fjärrkontrollens översta knapp:
För att öppna tryck kort på knappen, locket stoppar av sig själv helt öppet.
För att stänga tryck kort på knappen, locket stoppar av sig själv helt stängt.
För att stoppa locket tryck kort på knappen, nästa gång man trycker går det åt
motsatt håll
När locket har stannat helt öppet kan man parkera sitt fordon.
Garagets form är anpassat till att man backar in fordonet.
Belysningen tänds automatiskt när locket öppnas och slocknar efter c:a 3 min.
Hylla för laddare och grenuttag kan flyttas efter behov
Laddning av elfordon sker enligt fordonets manual.
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Befintliga icke normala funktioner.
Den utvändiga manöverpanelen kan användas då man vill öppna garaget utan handsändare.
Börja med att låsa upp, (nyckel vågrätt). Locket öppnas med tryckknappen under nyckelhålet.
Funktionen är densamma som på handsändarens knapp.

Låst
Olåst
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Saknas ström till garaget kan detta öppnas på följande sätt:
Lås upp med nyckel (nyckel vågrätt). Drag ut handtaget så att locket frigörs. Lyft locket för hand.
De bägge gasfjädrarna balanserar locket i helt öppet läge.
Handtaget måste för normal drift återställas till intryckt läge.

Nödöppning.
För största säkerhet finns mekanisk nödöppning inifrån garaget.
Drag handtaget som är märkt NÖDÖPPNING nedåt. Locket är nu
frikopplat och man kan öppna manuellt. De bägge gasfjädrarna
balanserar locket i helt öppet läge. Nödöppningshandtaget måste
återställas till horisontellt läge.

Om man ofrivilligt kommit åt knappen på fjärrkontrollen när locket står öppet börjar locket
automatiskt att stänga. Man kan då enkelt stoppa detta genom att trycka på fjärrkontrollen. Trycker
man ytterligare en gång öppnar locket igen.
Stöter locket på motstånd vid stängning kommer det automatiskt att vända och öppna.
Stöter locket på motstånd vid öppning stoppar det.
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Anvisning för underhåll
Garaget är i stort underhållsfritt. Rengöring in och utsida säkerställer funktionen.
Lockets yttre mekanik (bakom lockets båda öron) kan behöva smörjas om det stått oanvänt under
lång tid.

Fjärrkontroll.
Fjärrkontrollen används för att öppna och stänga
locket.
För att skaffa en ny sändare kontakta Dooman AB
För att byta batteri lossa skruven på sändarens
baksida och avlägsna locket, ersätt med ett nytt
stavbatteri Alkaline 24 Volt, R23A

Belysning.
Belyningen består av en LED-lanpa som tänds när locket öppnas och släcks efter cirka 2 min.

För din säkerhet, testa nödöppningsfunktionen minst 1 gång per år.

Dooman Teknik AB Klangfärgsgatan 8 426 52 Västra Frölunda 031-696850
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