V221

Autovent fönsteröppnare
Anmärkning:
1. Den automatiska fönsteröppnaren är inte lämplig för
användning där temperaturen kommer att överstiga 50°C.
2. Se till att ditt växthusfönster kan öppnas och inte är blockerat,
annars kan skada uppstå.
3. Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar montering.

Teknisk data:

A. Maximal fönsteröppning ca 45 cm.
B. Maximal öppning vid 30°C beror på justering och belastning.
C. Lämplig för växthusfönster som väger upp till 7 kg.

Komponenter:
Se bild 1.
1. Cylinder
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2. Cylinderhus
3. Kolvstång
4. T-Koppling
5. Sprint
Fönsterram

7. Arm B
8. Arm A
9. Karmfäste
10. Fönsterfäste
11. Klämbleck

6. Stoppsprint

Underhåll:
Smörj alla rörliga delar med lättflytande olja efter montering, varje
vår och vid behov under sommaren. Smörj cylindergängan med
vaselin eller fett vid behov.

Garanti:
Fönsterkarm

En korrekt monterad och använd Autovent garanteras för 1 år
förutsatt att den har monterats och underhållits i enlighet med
instruktionerna.

Vinterförvaring:
Det rekommenderas att cylindern tas bort från ditt växthus under
vintern. Förvara den på en torr, frostfri plats och glöm inte att
smörja kolvstången innan återmontering på våren. Kontrollera
så att kolvstången rör sig smidigt.
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Monteringsanvisningar:
1. Kontrollera att ditt växthusfönster kan öppnas fritt och inte är
blockerat.
2. Montera ett klämbleck (11) löst på fönsterfästet (10) med två av
de medföljande skruvarna. Se bild 2. På träväxthus kan fästena
skruvas direkt i träramen. Se bild 3.
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3. Välj lämpligaste hålpar och montera det andra klämblecket
löst på karmfästet (9). Se till att överkant av karmfästet är så
nära kanten på fönsterfästet som möjligt. Se bild 3.

Observera: Se till att T-kopplingen (4)
är vänd åt rätt håll som visas, annars
kan det orsaka att mekanismen överbelastas och går sönder.
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4. Mät nu hur mycket ditt fönster kan öppnas.
A. Om fönstret kan öppnas minst 42 cm:
Tryck kolvstången (3) genom cylinderhuset (2) in i T-kopplingen (4). Hålet i kolvstången ska placeras i linje med
hålet >>a<< i T-kopplingen. Sprinten (5) ska sedan passas genom hålen, se bild 4.
B. Om fönstret bara kan öppnas mellan 30 och 42 cm:
Följ samma procedur som beskrivits ovan förutom att plastlocket tas bort från T-kopplingen (4) och hålet
>>b<< används för att montera sprinten (5). Sätt även i stoppsprinten (6) på arm B (7). Se bild.5.
VIKTIGT:
Montera inte stoppsprinten (6) om inte sprinten (5) är placerad i hålet >>b<<.
5. Montera karmfästet på fönsterkarmen, se bild.6.
6. Montera fönsterfästet på fönsterramen precis ovanför karmfästet.
Fönstret måste vara i stängt läge.
7. Öppna fönstret tillräckligt för att du ska kunna skruva fast cylindern i cylinderhuset.
Skruva i cylindern tills gängan är lika lång på båda sidor om cylinderhuset och släpp sedan fönstret.
Justeringar:
Det rekommenderas att autoöppnaren endast justeras när temperaturen i växthuset är konstant eftersom den kommer
att ta lite tid innan den har reagerat helt på förändringar i temperaturen. Om du vill ha Autoöppnaren att börja öppna
fönstret vid en annan temperatur kan justering göras genom att vrida cylindern:
Medurs för att uppnå en tidigare/högre öppning.
Moturs för att uppnå en senare/lägre öppning.
Ett varv motsvarar ungefär 0,5 °C. Observera att temperaturen i växthuset kan variera även vid de enskilda fönstren.

Montering utan klämbleck

På vissa växthus finns ej plats för att använda klämblecken
då fönsteröppnaren monteras, använd då de skruvar som
sitter på växthusets manuella öppningsanordning för att
fästa öppnaren i fönsterkarm och fönsterram. Se bild 8.
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