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Automatikus univerzális tetőablak nyitó VITAVIA – dugattyús kar, az 
üvegházakhoz alkalmas VITAVIA 

Útmutató – HU 

Megjegyzés: 

1. Az Ön automatikus tetőablak nyitóját nem alkalmas használni 50°C / 122°F. hőmérsékleten felül. 
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön tetőablak nyitását nem gátolja semmiféle akadály, a fordított 

esetben, fennáll a károsodás veszélye.    
 

Műszaki adatok: 

A. Az ablak maximális nyitási magassága kb. 45 cm / 18”. 

B. Az ablak maximális nyitási magassága 30°C (86°F) – hőmérsékletnél az adott beállítástól, és a terheléstől 
függő. 

C. Ez az automatikus tetőablak nyitó olyan üvegház tetőablakokhoz tervezett, amelyek a maximális súlya 15 kg 
/ 33 lb.  

D. Az Ön automatikus tetőablak nyitó nyitási magassága az alábbi hőmérséklet – tartományban állítható: 15°-
25°C/60°-77°F.  

Alkatrészek: 

Lásd a 2. ábrát! 

1. Henger  
2. Dugattyú  
3. Dugattyú akasztó / menetes gyűrű  
4. Dugattyúrúd   
5. Kis kapocs  
6. Nagy kapocs (csak speciális célokra)  
7. K – kar  
8. L – kar  
9. Tartó - kerethez rögzítő   
10. Tartó - ablakhoz rögzítő  
11. Szorítók  
12. Rugó  

 

Karbantartás: 

Azonnal a telepítés után, enyhén dörzsölje az összes mozgó alkatrészt olajjal, minden tavasz alkalmán, és a 
nyári időszak folyamán is javasoljuk. A henger menetét időként dörzsölje vazelin felhasználásával. Ebben a 
pontban foglaltakat tartsa be! – fontos a garancia megőrzéséhez. 

Téli tárolás:  
AzÖn automatiku tetőablak nyitóját – vagy esetleg csak a hengert – a téli időszakban szükséges kiszerelni, és 
tárolni egy száraz helyen védve a fagytól!  Abban az esetben, ha az automatiku tetőablak nyitó az üvegházon 
marad, nem lesz kiszerelve, fennáll a fagy okozta károsodás veszélye. Tavaszi időszakban, mielőtt újra telepíti 
az ablakra, ne feledje a hengert újra bedörzsölni olaj felhasználásával. Győződjön meg arról, hogy a dugattyú 
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akadálytalanul mozog.  
Szerelési útmutató: 

1. Helyezze a hengert (1) egy hűvös helyre, legálabb 30 percre – például bármijén helyre ahol a 

hőmérséklet maximum 10 °C, hideg vízbe, hűtőbe.    

 
A helyes működés vizsgálata:   

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tetőablak akadálytalanul nyitódik, és a nyitását nem gátolja 

semmiféle akadály. Abban az esetben, ha az ablak és a keret tartalmaz, kitámasztót távolítsa el azokat. 

2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az automatikus tetőablak nyitó helyesen érintkezik-, csatlakozik az 

ablakhoz, ugyanakkor az ablakkerethez.  

2a.  Az alumínium üvegház sorozathoz mellékelt kapcsok (11) segítségével eléri a nyitó helyes 

csatlakozását az ablakhoz – lásd az 3. ábrát. Csavarok segítségével lazán rögzítsen egy kapcsot a tartóra, 

amely az ablakhoz rögzítéséhez szolgál (10). Válassza ki az ablakkereti tartón a legmegfelelőbb furatokat, 

és azokba helyezze a második kapcsot. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tartó éle, amely az ablakkerethez 

tartozó, olyan közel fekszik az ablakpárkányhoz, ahogy csak lehetséges.  

2b.  Abban az esetben, ha az Ön üvegháza fából készült, használja a fába való csavarokat, ez után 

kövesse a 3-4-5-6 lépéseket alul. 

2c.  Abban az esetben, ha az Ön üvegháza alumíniumból készült, de a kapcsok nem illenek hozzá, 

olvassa, el- ismerkedjen meg az üvegház gyártó útmutatójával. Ezt követően kövesse a 3-4-5-6 lépést alul. 

3. Helyezze a henger (1) dugattyúját (2) a dugattyúrúdba (4), igazítsa a dugattyú végén található nyílást, 

és a nyílást a dugattyúrúd végen egy állásba-fekvésbe. Ezt az állást rögzítse úgy, hogy a nyíláson átfűzi 

a kis kapcsot (5) – lásd az 5. ábrát.  

4. A tartót, amely az ablakhoz rögzítéséhez szolgál, rögzítse az ablakkerethez – lásd az 6. ábrát. 

5. A tartót, amely az ablakhoz rögzítéséhez szolgál, rögzítse a saját ablaküveg keretére, közvetlenül az 

ablakkeret fölé. FIGYELEM! - a szerelést bezárt ablaknál végezzük.   

6. Nyissa ki az ablakot úgy, hogy a menet a henger végén illeszkedjen a fedőbe, amely a henger 

elhelyezésére szolgál (3). Ezt követően forgassa a hengert, amíg az összes menet nem lesz látható a 

fedelet mindkét oldalán - lásd az 7. ábrát.  

7. Győződjön meg arról, hogy az ablak szabadon nyílik, addig ahová lehetővé teszi az ablaknyitó. Abban 

az esetben, ha nem, akkor az ablak nyitásának magasságát az automatikus tetőablak nyitó beállításával 

érjük el.  

 
Az ablak nyitási magasság beállítása:  

A. A nyitó nyitási magasságát csökkentheti 32 cm (kb. 12 ½”) úgy, hogy a nagy kapcsot belehelyezi a C 

nyílásba, amely a K – kar K (7) megjegyzésű karon található, és rögzíti a dugattyúrudat a dugattyúhoz a 

B nyílás segítségével.   

 
B. A dugattyúrúd rögzítésével a dugattyúhoz a B nyílás segítségével, csökkenti az ablak kinyílásának 

magasságát, és egyaránt növeli a hőmérsékletet, amelynél az automatikus nyitó működtetésbe lép. 

Abban az estben, ha a rúd csak néhány menettel csatlakozik a dugattyúhoz – és a B nyílás segítségével 

–a nyitó kb. 28 °C lép működtetésbe. 

 
C. Válasszon két legmegfelelőbb furatot és rögzítse kapocs segítségével a tartóhoz, amely a kerethez 

rögzítéséhez szolgál (9). 
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Beállítás: 
Az Ön automatikus tetőablak nyitója különböző hőmérsékleteknél lép működésbe – kezdi kinyitni az ablakot. A 
henger forgatásával elérhető az ablak kinyitása a kívánt hőmérsékleteknél. 
 Az óramutató járásával megegyező irányába - az ablak nyitása az alacsonyabb hőmérsékleteknél. 
 Az óramutató ellentétes irányába – az ablak nyitása a magasabb hőmérsékleteknél. 
 

A henger egy teljes fordulata (a saját tengelye körül) megváltoztatja a hőmérséklet, amelynél az ablak 
kinyitódik kb. 0,5°C / 1°F.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


