
Installatie handleiding voor de automatische raamopener 
 
Let op: 
 
- Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door 
- Gebruik deze automatische raamopener niet bij temperaturen boven de 60°C. 
- Zorg dat het raam waarop u deze automatische raamopener bevestigd, tenminste  

45 centimeter ver open kan. 
 
Specificaties: 
 
- De automatische raamopener opent tussen de 15°C en 23°C. 
- De automatische raamopener is volledig geopend bij 35°C. 
- Bij volledige opening is het raam 45 centimeter geopend. 
- Het maximale gewicht wat de automatische raamopener kan verplaatsen is 7 

kilogram. 
 
Opslag en onderhoud: 
 
- Na installatie alle bewegende delen smeren met smeerolie en dit periodiek 

herhalen. 
- Het is aan te raden om tijdens de koude seizoenen als de opener niet in gebruik is, 

de cilinder van de automatische raamopener te demonteren. Controleer en smeer 
het geheel voordat het warme seizoen weer aanvangt en u de cilinder weer 
aansluit. 

- Sla de automatische raamopener droog op. 
 
Garantie: 
 
 Bij normaal gebruik en installatie volgens de hieronder beschreven installatie 

handleiding heeft u 1 jaar garantie. 
 
Installatie handleiding: 
 
 
1: Bevestig met twee schroefjes een klem (onderdeel 3) aan een van de 

bevestigingssteunen (onderdeel 2). Draai het geheel niet strak aan maar bevestig 
het slechts losjes. Bevestig aan de andere steun ook een klem. Doe dit wederom 
met twee schroefjes. In de steun zitten 4 voorgeboorde gaatjes, waardoor de klem 
op twee manieren kan worden bevestigd. Bepaal aan de hand van uw eigen 
voorkeur op welke wijze u de klemmen wilt bevestigen. Zie figuur 1. 

 
2: Zorg dat u de steunen zo dicht mogelijk tegen de rand van het raam bevestigd. Zie 

figuur 2. 
 

3: Draai de cilinder (onderdeel 1) in het moertje (onderdeel 8) en de zuigerstang 
(onderdeel 7) in aluminium buis (onderdeel 5). Zie figuur 1. Als het gat van zowel 
de zuigerstang als de aluminium buis in 1 lijn staan, bevestigd u de pin (onderdeel 
6). 

 
4: Draai de cilinder los van het moertje en hou de zuigerstang en de aluminium buis 

bevestigd aan de pin. 
 
5: Sluit het raam en bevestig de in elkaar gemonteerde automatische raamopener 

door de schroefjes aan te draaien. Zie figuur 3. 
 
6: Doe het raam nu open en draai de cilinder weer vast in het moertje. 
 
7: De automatische raamopener is nu bevestigd aan het raam en de installatie is 

voltooid. 
 
Instellen: 
 
U kunt de temperatuur waarbij de automatische raamopener opent reguleren. Draai de 
cilinder met de klok mee om te openen bij lagere temperatuur en tegen de klok in om te 
openen bij een hogere temperatuur. Zoals vermeld bij de specificaties opent de 
automatische raamopener tussen de 15°C en 23°C. 
 
Lijst van onderdelen: 
 
1: Cilinder 
2: Bevestigingssteun 
3: Klem 
4: Schroef 
5: Aluminium buis 
6: Pin 
7: Zuigerstang 
8: Moertje 
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