Montagehandleiding Dymo-opener 350(F) – 450(F)
MONTAGEHANDLEIDING:

A. De stang van de Dymo-opener moet voor de
montage plm. 2 cm. uit het huis steken. Deze
maat bereikt U door draaien aan de stelschroef.
Rechtsom draaiend komt de stang verder uit het
huis: linksom draaiend kunt U de stang er met de
hand indrukken.
B. Verwijdert U nu eerst de bestaande uitzetter en
smeer nu de scharnieren indien nodig.
C. Het kleine T-stukje wordt nu in het midden aan de onderste raamdorpel bevestigd.

D. Trek nu de kogel uit de stang van de opener en schroef deze in het T-stukje.
E. Bevestig nu de stelschroef in de dwarsstang volgens de tekening en druk de kogelkop op de
opener.
F. Bepaal nu de plaats waar de bevestigingssteunen aan de glasroeden geschroefd moeten worden
en wel zodanig dat de dwarsstang evenwijdig met de raamonderdorpel loopt.
G. Demonteer de opener van het T-stukje door deze van de kogelkop te verwijderen en breng de
bevestigingssteunen aan.
H. Bevestig de opener weer en breng de veerringen over de dwarsstang aan tot juist achter de
bevestigingssteunen, zodat de dwarsstang niet meer kan schuiven.

AFSTELLEN VAN DE AUTOMAAT
Wacht U tot de temperatuur in de ruimte plm. 20° C.
is. (geen zonnestraling) Draai nu de cilinder naar links
(zie afb. A) totdat het raam juist open begint te gaan.
Wilt U dat het raam eerder opengaat (b.v. al bij 15º C.)
dan draait U de cilinder nu zoveel slagen naar links als
U graden lager wilt openen.
Hogere temperaturen bereikt U door naar rechts
(afb. B.) te draaien.
Controleert U daarna de afstelling regelmatig.
Afbeelding A.
HANDBEDIENING VAN HET RAAM:
Wanneer U het raampje handmatig wilt openen trekt
U slechts de kogelkop van de knop.
ONDERHOUD:
De kogelkop dient regelmatig losgemaakt en
schoongemaakt te worden, waarna U hem invet.
(tenminste 1 maal per jaar)
Afbeelding
B.
binnenaanzicht
dakroede
automaat
dakroede en automaat moeten
evenwijdig lopen

dwarsstang

smeerplaats

