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hUomaUtUkset
1. automaattista ikkunanavaajaa ei saa käyttää yli 50 °C:n lämpötiloissa.
2. varmista, että kasvihuoneen ikkuna pääsee aukeamaan esteettä, niin 

estät laitteistovauriot.

tekniset tiedot
a. ikkunan enimmäisliikerata on 45 cm.
B. suurinta liikerataa voi käyttää enintään 30 celsiusasteen lämpötilassa 

asetuksista ja kuormasta riippuen.
C. nostaa enintään 7 kg = ikkunat enintään 15 kg.
d. automaattisen ikkunanavaajan voi säätää avautumaan 15–25 

celsiusasteessa. 

osat
katso kuva 2

1. sylinteri
2. männänvarsi
3. sylinteriputki/kierreholkki
4. t-kytkentäkappale
5. pieni sokka
6. suuri sokka (vain erikoiskäyttöön)
7. varsi k
8. varsi l
9. ikkunalaudan kiinnike

 10. ikkunan kiinnike
 11. puristimet
 12. palautinjousi
 13. asennuskiinnike

hUolto
voitele kaikki liikkuvat osat kevytöljyllä kevätasennuksen jälkeen. toista 
voitelu tarvittaessa kesän aikana. lisää sylinterin kierteisiin silloin tällöin 
vaseliinia.

talvisäilytys
irrota koko avaaja tai ainakin sylinteri, jos se on helpompi vaihtoehto. 
säilytä talven ajan kuivassa paikassa. muista rasvata männänvarsi ja 
sylinterin kierteet ennen uudelleenkiinnitystä seuraavana keväänä. 
tarkista, että männänvarsi liikkuu esteettä.

takUU
oikein asennetulla ja asianmukaisesti käytetyllä automaattisella 
ikkunanavaajalla on vuoden takuu. 

kiinnitysohjeet
aseta sylinteri (osa 2) vähintään puolen tunnin ajaksi paikkaan, jonka 
lämpötila on korkeintaan 10 astetta, kuten kylmään veteen tai jääkaappiin. 

1. tarkista, että kasvihuoneen ikkuna pääsee avautumaan vapaasti. irrota 
puitteiden avausmekanismit.

kasvihUoneet

2. avaajan kiinnittäminen kasvuhuoneen luukkuun ja sen karmiin:
2a. Useimmissa kasvihuoneissa karmit ovat alumiinia. kiinnittäminen 

tapahtuu puristimilla (11). katso kuva 3. 
kiinnitä puristin löysästi ikkunan kiinnikkeeseen (10) 
asennussarjaan sisältyvillä ruuveilla. katso kuva 2. 
valitse ikkunalaudan kiinnikkeen sopivat kiinnitysreiät ja kiinnitä 
toinen puristin. varmista, että ikkunalaudan kiinnikkeen (9) 
yläreuna on mahdollisimman lähellä ikkunalaudan reunaa.

2b. jos kasvihuoneen runkorakenteet ovat puuta, käytä 
kiinnittämiseen puuruuveja ja toimi kohtien 3–6 ohjeiden 
mukaisesti.

2c jos kasvihuoneen runkorakenteet ovat alumiinia eikä puristimia 
saa kiinnitettyä, lue kasvihuoneen valmistajan ohjeet ja toimi 
kohtien 3–6 ohjeiden mukaisesti.

3. aseta sylinterin (1) männänvarsi (2) t-kytkentäkappale (4) ja kohdista 
männänvarren päässä oleva reikä t-kytkentäkappale reiän a kanssa. 
lukitse liitos pienellä sokalla (5). katso kuva 4.

4. kiristä ikkunalaudan kiinnike ikkunalaudan keskelle. katso kuva 6.
5. kiristä ikkunan kiinnike ikkunankarmiin heti ikkunalaudan kiinnikkeen 

yläpuolelle. ikkunan on oltava kiinni näiden toimenpiteiden aikana.
6. avaa ikkunaa siten, että sylinterin kierre osuu sylinteriputken (3) 

kierteisiin. kierrä sylinteriä, kunnes sylinteriputken (3) molemmilla 
puolilla näkyy saman verran kierrettä. katso kuva 5.

7. tarkista, että ikkuna pääsee avautumaan koko avaajan liikeradan 
matkalta. mikäli näin ei ole, ikkunanavaajan liikerataa on lyhennettävä.



karmi
Window sill
Chambranle
Fenster rahmen
vindueskarm
raamdrempel
ｇがあがえがかかうえ

ikkunan kehys
Window frame
Chassis de la fenetre
Fenster
vinduesramme
raamkozijn
ｆえがかかｘそ ぎｘおｘ
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Liikeradan LyHentäminen
a. avaajan liikeradan voi rajoittaa 32 cm:in työntämällä suuren sokan (6) 

varren k reikään C. Pienen sokan  
Pitää aina liittää t-kytkentäkappale ja männänvarsi reiän B avulla.

B. kun männänvarsi ja työntövarsi kiinnitetään reikään B, avaajan liikerata 
lyhenee hiukan. samalla avauslämpötila laskee. jos sylinterin kierre on 
vain muutaman kierroksen verran sylinteriputkessa ja kiinnitys on tehty 
reikään B, avauslämpötila on noin 28 °C.

kyLmät keHykset 
kasvihuonepenkit

8. käännä ikkunalaudan kiinnikettä (osa 9) 90 astetta kuvassa 7 näkyvällä 
tavalla.

9. avaaja on asennettava mahdollisimman lähelle reunaa sekä etuosan ja 
kannen keskelle.

 avaajan asennusvaihtoehtoja:

a: kehykset, joiden kyljessä ja kannessa on muovisuojus:
 asennettaessa muovipaneeliin joudut poraamaan tarvittavat reiät itse. 

käytä mukana toimitettua puristinta (osa 11) mukana toimitettujen 
ruuvien mutterina. aseta puristin muovipaneelin ulkopuolelle ylös 
oikealle ja vasemmalle (kuva 8). 

B: alumiinikehykset, joiden kyljissä ja kannessa on lasinen suojus:
 seuraa kasvihuoneille tarkoitettuja kohdan 2 vaiheita (kuva 8). jos luukun 

tai ikkunalaudan kiinnike ei ulotu kehyksen reunoihin, käytä mukana 
toimitettua ylimääräistä kiinnikettä (osa 13). joudut ehkä tekemään itse 
toisen samanlaisen kiinnikkeen. Lisätietoja on kuvassa 8: alas vasemmalle 
ja keskelle.

C: Puiset kehykset:
 kiinnikkeet voidaan asentaa suoraan puisten kehysten puuosiin (kuva 8): 

alaosaan käyttämällä puuruuveja.

Valitse jokin edellisistä vaihtoehdoista ja jatka seuraavasti:

10. tee kasvihuoneille tarkoitetut vaiheessa 3 kuvatut toimet.
11. irrota ikkunalaudan kiinnike (osa 9) avaajan varsista (osa 7) ja asenna 

kiinnike (osa 10) etupaneeliin mahdollisimman lähelle reunaa.
12. asenna ikkunan kiinnike lähelle kannen reunaa samalla tavalla.
13. kiinnitä varret ikkunalaudan kiinnikkeeseen kuvassa 9 näkyvällä tavalla. 

Varmista, että kansi voidaan avata ja sulkea kokonaan. jos tämä ei ole 
mahdollista, säädä kiinnikkeiden asentoa.

14. avaa kantta sen verran, että sylinterin kierre menee sylinterikotelon (osa 
3) sisään. kierrä sylinteriä, kunnes sylinteriputken molemmilla puolilla 
näkyy saman verran kierrettä. katso kuva 7. säätäminen: lisätietoja on 
jäljempänä.

säätäminen
uniVent-avaajaa kannattaa säätää kasvihuoneen lämpötilan ollessa 
tasainen, sillä avaaja ei reagoi lämpötilan muutoksiin välittömästi.

jos haluat uniVent-avaajan avaavan ikkunat eri lämpötiloissa, käännä 
sylinteriä

myötäpäivään, niin avaaja avautuu aiemmin/korkeammalle.

vastapäivään, niin avaaja avautuu myöhemmin/matalammalle.

yksi kierros vastaa noin 0,5 celsiusastetta. Huomioi, että kasvihuoneen ja eri 
ikkunoiden lämpötila voi vaihdella huomattavasti.


