MEGAVENT STORM

Monteringsanvisning för Megavent fönsteröppnare till växthus.
Gratulerar till din Megavent fönsteröppnare. J. Orbesen Teknik har seden 1981
producerat fönsteröppnare av hög dansk kvalitet. Har du en J. Orbesen Teknikprodukt kan du vara säker på att få lång hållbarhet och reservdelsgaranti.
Produktdata:
Megavent är utrustad med en MYCKET kraftig stängningsfjäder. Akta fingrarna!
	Megavent är inte lämpad för användning vid temperaturer över + 60 grader C.
	Megavent öppnar ett fönster maximalt 40 cm.
	Megavent har en öppningskraft på upp till max. 12 kg. Max. fönstervikt 24 kg
(12 kg för fönstergångjärnet och 12 kg för öppnaren)
Fönstret får inte vara låst eller blockerat när Megavent har monterats.

•
•
•
•

Megavent består av: (foto 1)
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1:	Cylinder med stämpelstång
2:	Stämpelstång
3:	Stängningsfjäder
4:	Monteringsbeslag
5:	Bred arm
6:	Smal arm
7: Justeringsskruv
8:	Sprint (x 2)
9:	Stormsäkring (hydraulisk dämpare)
10:	Monteringsstav
		 (använda endast vid montering)
Monteringsanvisning
Viktigt innan du börjar. Lägg cylindern i kylskåpet i 30 minuter, därefter kan
stämpelstången skutas in ca halvvägs när den trycks mot en hård yta.
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Sätt montagestaven mellan öppnarens armar, genom detta blir öppningen
omkring 10 cm. (foto 2)
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Montera stämpelstången genom att föra in den i justeringsskruven. (foto 3)
Sätt fast den motsatta sidan av cylindern och lås den med en sprint. (foto 4)
Ta bort monteringsstaven.
Megavent är nu färdig för montering på växthuset.
Montering på växthuset
Viktigt, innan du börjar: Om de medföljande skruvarna inte passar till ditt växthus
måste du byta ut dessa till mer lämpade skruvar.
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Placera Megavent på fönsterramen och karmen. Den smala armen ska vända ut
mot rutan och vara parallell med rutan. (foto 5 & 6)
Beslaget på den smala armen skal sättas fast på fönsterramen så att den smala
armen är parallell med fönstret. Beslaget på den breda armen ska sättas fast på
karmen.
Innan beslagen monteras fast: Vrid justeringsskruven tills armarna öppnar sig så
pass att båda beslagen passar till fönsterram respektive karm.
Viktigt: Kontrollera att beslagen vänds så att de passar så bra som möjligt i
förhållande till ram och karm. Megavent får inte sitta som visat på foto 7.
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Viktigt: Megavent har konstruerats så att den kan användas på alla fönster.
Monteringsbeslagen till fönster och karmar kan enkelt skruvas bort och vändas
för att passa bättre. Beslagen vänds genom att skruva ut de två spårskuvarna.
(foto 8-9-10)
Montera fast beslagen med lämpliga skruvar.
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Skruva ut justeringsskruven till hälften.
Nu låses stämpelstången i justeringsskruven med den andra sprinten* .
Viktigt: Sprinten ska gå igenom det spår som finns längst ut på stämpelstången,
se foto 11, så att den låser åt båda hållen. Lyft fönstret med ena handen tills hålet i
justeringsskruven ligger i linje med spåret i stämpelstången och sätt i sprinten. (foto 12)
*Om det är mycket varmt kommer cylindern att börja arbeta och stämpelstången kan
vara förskjuten så långt ut att sprinten inte kan monteras. Då är det nödvändigt att åter
igen kyla cylindern i kylskåp och skjuta in stämpelstången halvvägs innan sprinten kan
placeras korrekt.
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Megavent är nu klar att användas och kommer att börja arbeta.
Justering av temperaturen i växthuset
Viktigt: Vid justering: Lyft fönstret med ena handen så att belastningen på
justeringsskruven minskas och vrid därefter på skruven.
Önskas lägre temperatur: Skruva justeringsskruven längre in i beslaget.
Önskas högre temperatur: Skruva justeringsskruven ut ur beslaget.
Allmänt
Underhåll
Smörj alla rörliga delar med olja en gång om året.

9

10

Garanti
Vi ger 2 års garanti på öppnare som har monterats korrekt och har använts enligt våra
anvisningar.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:
J. Orbesen Teknik
Esterhøjvej 57
DK 4550 Asnæs
www.orbesenteknik.dk eller
www.greenhouse-vent-opener.com
Vi hoppas att du får glädje och utbyte av din Megavent.
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