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COMPONENTE:

SPECIFICATII  TEHNICE:

NOTA:

INTRETINERE:

DEPOZITARE  IARNA:

GARANTIE:

INSTRUCTIUNI  DE MONTAJ:

SERE

1. Ferestrele dumneavoastra automate nu sunt adecvate daca 
temperatura depaseste 50°C / 122°F.

2. Asigurati-va ca fereastra serei se poate deschide, in caz contrar
se pot produce daune.

A: Deschidere maxima aproximativa 45 cm / 18 inches
B: Deschidere maxima 30°C / 86°F in functie de incarcare si reglare
C: Potrivit pentru guri de aerisire cu o greutate de 15 kg / 33 lbs
D: Fereastra automata poate fi reglata pentru a incepe deschiderea 

la o temperatura cuprinsa intre 15-25°C / 60-77°F

1. Cilindru
Vezi Fig.1

2. Tija pistonului
3. Cilindru / inel filetat
4. Piesa T
5. Siguranta mica
6. SIguranta mare – numai pentru limitarea inaltimii

de deschidere
7. Brat K
8. Brat L
9. Suport pervaz

 10. Suport fereastra
 11. Cleme
 12. Resorturi
 13. Suport de montare

Lubrifiati toate piesel mobile cu ulei: dupa pregatire – in fiecare  
primavara – si in timpul verii dupa cum este necesar. 
Aplicati ocazional vaselina la tija cilindrului.

Scoateti intregul ansambu - sau doar pistonul daca este mai usor.
Patrati componentele intr-un loc uscat pe timpul iernii. Inainte de 
remontare se recomanda lubrifierea componentelor. Verificati 
daca tija pistonului se misca lent.

Un deschizator folosit corect este garantat 1 an de zile, cu conditia ca acesta 
sa fi fost montat si intretinut in conformitatea cu  instructiunile nostre.

Asezati cilindrul intr-un loc racoros (apa rece sau frigider), timp de cel
putin 30 de minute la maxim 10°C. 

1. Verificati daca fereastra serei se deschide normal, fara sa fie obstructionata.
Scoateti piesele nefolositoare, rame, balamale, etc.

2. Modalitati de a lega deschizatorulu pe o fereastra cu efect de sera si pervazul ei:
2a Pe cele mai multe sere fabricate din aluminiu pregatirea se face

folosind cleme inchise (componenta 11) - Fig. 3.
Se foloseste o clema de montaj pentru rama ferestrei
(componenta 10),  cu ajutorul suruburilor - vezi Fig. 2.
Se aleg cele mai potrivite gauri de pe suport (componenta 9).
Asigurati-va ca margine superioara a suportului pentru pervaz
este cat mai aproape de marginea pervazului ferestrei.

2b Pentru sere din lemn se folosesc suruburi speciale pentru lemn, iar 
apoi se urmaresc instructiunile 3-4-5-6-7.

2c Pentru sere din aluminiu se folosesc suruburi speciale pentru 
aluminiu, cititi manual furnizat de producatorul serei si apoi urmati 
intructiunile 3-4-5-6-7.

3. Introduceti tija pistonului (nr. 2) in ambreiajul tip T (nr. 4) si aliniati orficiul
 de la capatul tijei cu gaura A in ambreiajul tip T - si blocati-l prin 
introducerea sigurantei mici (nr. 5).
Vezi Fig. 4

4. Fixati suportul deschizatorului automat pe centrul pervazul ferestrei.
Vezi Fig. 6

5. Fixati suportul pe rama ferestrei. Fereastra trebuie sa ramana inchisa in 
timpul aceste operatiuni.

6. Deschideti fereastra suficient de mult pentru a iesi tija pistonului
afara suficient de mult pentru a prinde firul din interiorul 
pistonului.
Vezi Fig. 5

7.  Verificati  daca  fereastra  se  poate  deschide  in  mod  liber.  Deschiderea 
sistemului poate fi reglata.
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REDUCEREA  DESCHIDERII

RAME RECI

A: CADRELE  SUNT ACOPERITE  CU PLASTIC  PE LATERALE  SI CAPAC

A. Latimea de deschidere poate fi blocata la o latime maxima de 32 
cm (aproximativ 12½ inch) prin intoducerea sigurantei mari (nr. 6) 
in gaura C cu bratul L. Siguranta mica trebuie sa se conecteze 
intotdeuna la tija pistonului cu ambreiajul tip T.

B. Prin asamblarea tijei pistonului si ambreiajul tip T in gaura B se 
reduce deschiderea, in acelasi timp cu temperatura de 
pornire-deschidere este intarziata. Daca firul cilindrului a fost 
introdus doar cateva ture in carcasa cilindrului - si blocarea se face 
cu ajutorul gaurii B, atunci deschiderea incepe la paroximativ 28°C.

8. Rotiti suportul pragului (nr.  9) 90° ca in Fig.7
9. Deschiderea ar trebuie sa fie cat mai aproape de margine si in centru

in fata si pe capac.

Modalitati de deschidere:

AJUSTARI:

C: CADRE  DIN LEMN

Pentru montarea pe un panou de plastic, va trebui sa dati 
gaurile necesare in aceasta. Folositi clema furnizata (nr. 11) ca 
o "piulita" pentru suruburile furnizate. Asezati clema pe 
partea exterioara a panoului de plastic. Vezi Fig. 8 

Fig. 5 B: CADRU  DE ALUMINIU  ACOPERIT  CU STICLA  PE LATERALE  SI 

      CAPAC:

Urmati pasul 2 dupa cum este descris - Vezi Fig. 8. In cazul in 
care nu este posibil ca suportul de fereastra sa ajung suficient 
de aproape de marginile cadrului, folosit suplimentul inclus (nr. 
13). 

Pe cadrele de lemn suportul poate fi prins direct - vezi 
Fig. 8 in partea de jos -  cu surub special pentru lemn.

Dupa ce alegeti una dintre variantele de mai sus:

10. Nu asa cum s-a deschis la pasul 3 pentru sere
11. Deconectati suportul (nr. 9) din bratele deschizatorului (nr. 7) si 

suportul T (nr. 10)

12. Montati sportul ferestre aproape de margine capacului in acelasi fel.
13. Clipsati bratele suportului asa cum arara in Fig. 9. si asigurati-va ca 

capacul poate fi deschis si inchis complet. Daca nu va trebui sa 
adaptati pozitia.

14. Deschideti capacul suficient pentru a permite firului cilindrului sa 
prinda firul din interioarul cilindrului (nr. 3).
Pentru ajustati vedeti Fig. 5: vedeti mai jos 

Cel mai bine este sa se adapteze deschiderea atunci cand 
temperatura din interiorul serei este constanta.

Daca doriti ca deschiderea sa incepa la o temperatura diferita 
porniti cilindrul negru:

Rotiti in sensul acelor de ceas = start rapid / deschidere mare 

Rotiti invers acelor de ceas = start intarziat / deschidere mica

O rasucire a cilindrului corespunde cu aproximativ 0.5°C / 1°F.  Trebuie 
avut in vedere ca temperatura in interiorul serei poate varia foarte mult,
 inclusiv de la o fereastra la alta.
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