
Pane tähele:

1. Avajat ei tohi soojendada üle 50 C

2. Aken peab olema vabalt avatav, 
mitte blokeeritud või kinni kiilunud.

Tehnilised andmed:

A. Maksimaalne akna avatus ca 45 cm

B. Maksimaalne avatus ca 30 C juures 
sõltub akna kaalust ja reguleeritusest

C. Tõstejõud kuni 7 kg

D. Avamistemperatuur reguleeritav 
15-25 C vahel

Koostisosad:

Vt joonis nr 2

1.Silinder

2.Kolvivars

3.Silindripesa/liikuv

4.Kolvivarre muhv

5.Väike splint

6.Suur splint (kasutatav erandjuhul)

7.K-vars

8.L-vars

9.Aknapiida konsool (kinniti)

10.Akna konsool

11.Klamber

12.Tagasitõmbevedru

Hooldus:

Peale paigaldamist, kevadeti ja paar korda 
suve jooksul, õlita liikuvaid osi vedela õliga. 
Silindri keermeid tuleks õlitada vaseliini või 
paksema õliga.

Üle talve hooldus:

Demonteeri automaatavaja täies 
ulatuses või vähemalt silinder, kui see 
on lihtsam. Hoia silinder üle talve 
kuivas kohas.

Eriti tähtis on, et ei unustata kolvivarre
ja silindrikeermete õlitamist enne 
kevadist tagasi monteerimist. 
Kontrolli, et kolvitoru libiseb vabalt 
edasi-tagasi.

Garantii:

Korrektselt monteeritud ja kasutatud 
automaatavajale kehtib 2 aastane garantii.

Montaaz:

1.Kontrollige, et aken on vabalt ja 
kergelt avatav.

Eemaldage olemasolev aknaklamber 
või –kinniti nii aknaraamilt, kui 
aknapiidalt.

2.Monteeri avaja aknale ja selle –
piidale. (puidust akna puhul 
aknakastile)

2a.  Alumiiniumraamiga kasvuhooned

Montaaziks on ette nähtud klambrid 
(11) vt. joonis 3.

Monteeri üks klamber lõdvalt 
akna(raami) konsoolile (10) kasutades 
selleks kaasasolevaid kruve.

Kasuta neid auke, mis sobivad kõige 
paremini sinu aknapiida konsoolile (9) 
ning kruvi sinna lõdvalt teine klamber. 
Kruviaugu valikul lähtu sellest, et 
aknapiida konsooli ülemine äär peab 



asetsema aknapiidale nii lähedal, kui 
võimalik.

2b. Puust kasvuhooned

Kasuta montaazil puidukruve. Muus 
osas jälgi instruktsiooni punkte 3,4, 5 
ja 6.

2c. Alumiiniumist kasvuhooned, kuhu 
kaasaantud kruvid ei sobi.

Juhindu kasvuhoone tarnija poolt 
antud instruktsioonidest. Üldjuhul 
sobivad punktid 3,4,5,6.

3.Sisesta silindri kolvivars (2) läbi 
liikuva silindripesa (3) kolvivarre muhvi
(4). Kolvivarre otsas on auk. See auk 
peab olema kohakuti kolvivarre muhvi 
A auguga. Kui augud on kohakuti 
fikseeri nad väikse splindiga (5). Vt 
joonis nr 5.

4.Kinnita aknapiida konsool (10) 
aknaraami keskele. Vt joonis nr 6.

5.Kinnita akna konsool (9) aknaraami 
külge nii, et ta oleks aknapiida 
konsooliga ühel joonel. Aken peab sel 
tööetapil olema suletud.

6.Ava aken niipalju, et silindri keermed
saaksid haakuda liikuva silindripesa (3)
keermetega. Kruvi silindrit seni, kuni 
mõlemal pool silindripesa on näha 
võrdsel arvul silindrikeermeid.

7.Kontrolli, et aken oleks vabalt avatav 
automaatavaja haarde ulatuses. Kui 
aken avaneb kasvuhoone 
konstruktsiooni tõttu vähem, tuleb 
automaatavaja avamisamplituuti 
vähendada.

Avamisamplituudi vähendamine:

A.Avanemislaiust saab vähendada 32 
sentimeetrini, surudes suure splindi 

(6) K-varre tipus asuvasse C auku. 
Samal ajal tuleb kolvivarre auk 
ühendada kolvivarre muhvi B auguga. 
(vt punkt 3)

B.Ühendades kolvivarre augu 
kolvivarre muhvi B auguga väheneb 
avamisamplituut mõnevõrra, samal 
ajal kui ka avanemistemperatuur 
langeb. Antud seadistuse juures 
avaneb aken 28 C juures, kui silindrit 
on silindrirõngas peale keeratud ainult
paar ringi.

Seadistus:

Parim seadistusaeg kasvuhoones on ajal, mil 
temperatuur on konstantne. Seda seetõttu, et 
automaatavaja reageerib temperatuuri 
muutusele mõningase viivisega.

Soovides avamistemperatuuri muuta, käitu 
järgnevalt:

Keerates silindrit päripäeva (kellaosuti suunas) 
saad varasema, suurema avamise.

Keerates silindrit vastupäeva saad hilisema, 
väiksema avamise.

Üks täisring vastab 0,5 C 
temperatuurimuutusele. Temperatuur võib 
kasvuhoone eri paigus olla erinev, seda ka 
akende juures.


