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mOTAge-insTrucTies vOOr megAvenT rAAmOpener vOOr hObbykAssen
gefeliciteerd met uw megavent raamopener. J. Orbesen Teknik produceert sinds 1981 raamopeners 
van hoge Deense kwaliteit. met een product van J. Orbesen Teknik bent u verzekerd van 
duurzaamheid en garantie voor onderdelen.

prODucTgegevens:
• De megavent is uitgerust met een Zeer krachtige sluitveer. pas op voor uw vingers!
• De megavent is niet geschikt voor gebruik bij een temperatuur boven de 60 graden c.
• De megavent opent een raam tot maximaal 40 cm.
• De megavent heeft een openingskracht van max. 12 kg. maximum raamgewicht: 24 kg (12 kg 

voor het raamscharnier en 12 kg voor de opener)
• het raam mag niet worden vergrendeld of geblokkeerd wanneer de megavent is gemonteerd.

De megavent bestaat uit: (foto 1)

 1: cilinder met zuigerstang
 2: Zuigerstang
 3: sluitveer
 4: bevestigingsbeslag
 5: brede arm 
 6: smalle arm
 7: stelschroef
 8: split (x 2)
 9: montagepen (wordt alleen gebruikt 
  voor de montage)

mOnTAgehAnDleiDing
belangrijk, voordat u begint. plaats de cilinder 30 minuten in de koelkast. Daarna kan de 
zuigerstang half naar binnen worden geduwd wanneer hij tegen een hard oppervlak wordt 
gedrukt.

plaats de montagepen tussen de geopende armen, waardoor de opening ongeveer 10 cm wordt. 
(foto 2)

monteer de zuigerstang door deze in de stelschroef te steken. (foto 3)

bevestig het andere uiteinde van de cilinder en vergrendel deze met een split. (foto 4)

verwijder de montagepen..

De megavent is nu klaar voor montage op het kasraam.

mOnTAge Op De kAs
belangrijk, voordat u begint: Als de bijgeleverde schroeven niet bij uw kas passen, zoek dan 
geschikte schroeven voor de bevestiging.

plaats de megavent op het raamkozijn en de vensterbank. De smalle arm moet naar het raam 
gericht worden en parallel aan het glas zijn. (foto’s 5 & 6)

het beslag op de smalle arm moet worden bevestigd aan het raamkozijn, zodat de smalle arm 
parallel is aan het raam. het beslag op de brede arm moet worden bevestigd aan de vensterbank.
vóórdat het beslag wordt bevestigd: Draai de stelschroef totdat de armen zich zo ver openen dat 
beide beslagen passen, respectievelijk op het raamkozijn en op de vensterbank.

belangrijk: Zorg dat de beslagen zo goed mogelijk gericht zijn ten opzicht van het raam en de 
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vensterbank. De megavent mag niet zitten zoals afgebeeld op foto 7.

belangrijk: De megavent is zo geconstrueerd dat hij op alle ramen kan worden gebruikt. 
De bevestigingsbeslagen voor ramen en vensterbanken kunnen gemakkelijk worden 
losgeschroefd en voor een andere toepassing worden gebruikt. De beslagen kunnen worden 
teruggedraaid door beide sleufschroeven los te draaien. (foto’s 8-9-10)

bevestig de beslagen met geschikte schroeven.

Draai de stelschroef half los.
vergrendel nu de zuigerstang in de stelschroef met de andere split*.
belangrijk: De split moet door de groef aan het uiteinde van de zuigerstang gaan, zie foto 11, 
zodat hij op beide manieren vergrendelt. Til het raam met een hand op totdat het gaatje in de 
stelschroef gelijk ligt met de groef in de zuigerstang en steek dan de pin in. (foto 12)

*Als het erg warm is zal de cilinder gaan werken en kan de zuigerstang zo ver uitgeduwd 
worden dat de split niet kan worden gemonteerd. Dan is het noodzakelijk om de cilinder 
opnieuw in de koelkast af te koelen en de zuigerstang half in te duwen voordat de split correct 
kan worden geplaatst.

De megavent is nu klaar voor gebruik en zal gaan werken.

Aanpassen van de temperatuur in de kas
belangrijk: bij het afstellen: Til het raam met een hand, zodat de stelschroef minder wordt 
belast en draai vervolgens de schroef.

voor een lagere temperatuur schroeft u de stelschroef verder in het beslag.

voor een hogere temperatuur schroeft u de stelschroef verder uit het beslag.

Algemeen
OnDerhOuD
smeer alle bewegende delen eenmaal per jaar met olie.

gArAnTie
Wij geven 2 jaar garantie op openers die volgens onze instructies correct zijn gemonteerd en 
goed zijn gebruikt.
heeft u vragen, neem dan gerust contact op met:

J. Orbesen Teknik
esterhøjvej 57
Dk 4550 Asnæs
Denemarken

www.orbesenteknik.dk of
www.greenhouse-vent-opener.com

Wij wensen u veel plezier en een hoog rendement van uw megavent.
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