
1. Váš automatický otvárač okien nie je vhodný na použitie pri teplotách presahujúcich 50 °C / 

122 °F.

2. Uistite sa, že okno Vášho skleníka je možné otvoriť a že nie je blokované, inak môže dôjsť k 

jeho poškodeniu.

Technické údaje:

A. Maximálne otvorenie okna približne je 45 cm / 18“.

B. Maximálne otvorenie pri 60 °C/86 °F závisí od nastavenia a záťaže.

C. Vhodné pre skleníkové vetracie okná vážiace do 15 kg/33 lb.

D. Váš automatický otvárač okien môže byť nastavený na otváranie pri teplotách v rozmedzí 15 °

– 25 °C/60°- 77°F.

Obr. 1



Obr. 2 Súčasti:

Pozri obr. 2.

1. Valec

2. Piestna tyč

3. Puzdro valca / závitový krúžok

4. Tlačná tyč

5. Malá spona

6. Veľká spona (len na zvláštne účely)

7. Rameno K

8. Rameno L

9. Držiak rámu

10. Držiak okná

11. Príruba

12. Vratná pružina

Údržba:

Všetky pohyblivé časti namažte strojným olejom po inštalácii, každú jar a ak je to potrebné, tak aj 

počas leta. Na závit cylindra použite príležitostne vazelínu.



Zimné uskladnenie:

Je odporúčané, aby na zimu bol Váš otvárač okien - alebo aspoň valec – odmontovaný zo skleníka. 

Uskladnite ho na suchom mieste a nezabudnite zvlášť namazať piestnu tyč, kým ho na jar znova 

namontujete. Skontrolujte, či sa piestna tyč hladko pohybuje.

Záruka:

Záruka pre Váš otvárač okien je stanovená na 2 roky od dátumu nákupu za podmienky, že bol 

namontovaný a udržiavaný v súlade s návodom.

Obr. 3

Okenný parapet (Window sill) Okenný rám (Window frame)

Návod na montáž:

1. Uistite sa, že okno skleníka sa otvára voľne a že nie je blokované. Odstráňte existujúce zarážky a 

ramená z okna a okenného rámu.

2. Pripevnite otvárač na okno a jeho vonkajší rám.



2a . Pri väčšine skleníkov, vyrobených z hliníka, sa na pripevnenie použijú príruby (11) – viď. 

obr. 3. Pripevnite jednu prírubu voľne na držiak okna (10) otvárača s použitím 

priložených skrutiek. Použite najvhodnejšie otvory na držiaka rámu otvárače a upevnite 

na ne druhú prírubu. Uistite sa, že horná hrana držiaka rámu je čo najbližšie k hrane 

držiaka parapetu.

2b . Pri skleníkoch s drevenou konštrukciou si zožeňte skrutky do dreva – a potom pokračujte

podľa návodu popísaného v bodoch 3 – 4 – 5 – 6.

2c. Pri hliníkových skleníkoch, pri ktorých nesedia naše príruby, si prečítajte návod dodaný 

výrobcom – a potom pokračujte podľa návodu uvedeného v bodoch 3 – 4 - 5 – 6.

3. Nasaďte piestnu tyč (2) valca (1) na tlačnú tyč (4) a vyrovnajte otvor na konci piestnej tyče s 

otvorom A na tlačnej tyči a fixujte ich malou sponou (5) – viď obr. 5.

4. Upevnite držiak rámu otvárača do stredu parapetu – pozri obr. 6.

5. Upevnite držiak okna na rám okna presne nad držiakom parapetu. Pri tejto operácii musí okno 

zostať zatvorené.

6. Otvorte okno iba v tej miere, aby závit na valci zachytil závit v puzdre valca (závitovom krúžku - 

3). Potom skrutkujte valcom, až na oboch stranách závitového valca bude viditeľná rovnaká dĺžka

závitu valca – viď. obr. 7.

7. Uistite sa, že okno sa môže voľne otvárať tak ďaleko, ako umožňuje otvárač. V opačnom prípade 

by mal byť dosah otvárača okien redukovaný.

REDUKCIA DOSAHU OTVORENIA

A. Dosah otvorenia môže byť blokovaný na hranicu 32 cm (pribl. 12,5“) vložením veľkej spony do 

otvoru C na ramene K (7) a zamknutím tlačnej tyče na piestnej tyči s využitím otvoru B.

B. Namontovaním piestnej tyče a tlačnej tyče do otvoru B dosiahneme menšiu redukciu dosahu 

otvorenia a zároveň posunutie teploty začiatku otvárania. Ak je závit valca zaskrutkovaný do 

závitového krúžku iba niekoľkými závitmi a uzamknutím je vykonané s využitím otvoru B – 

otvárač začne otváranie pri pribl. 28 °C.

C. Využite najvhodnejšiu dvojicu otvorov a voľne uchyťte druhú prírubu k držiaka rámu (9).

Nastavenia:

Ak chcete, aby Vaše riadenie ventilácie začalo otváranie okna pri rôznych teplotách, môžete ich nastaviť 

otáčaním cylindra:

V smere hodinových ručičiek na skoršie / vyššie otvorenie. Proti smeru hodinových ručičiek na 

neskoršie / nižšie otvorenie.

Jedno úplné otočenie zodpovedá približne 0,5 °C/1 °F.
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