
Manual för automatöppnare Megavent 
Megavent kräver lite extra anpassning för att passa vårt växthus. Bland annat följer det med en 

kraftigare fönsterkarm och en platta som ska fästas i fönstret. Det går att byta till dessa i efterhand 

även om det kan vara lite pilligt och kan kräva en medhjälpare. 

Du behöver: 
- 6mm metallborr och borrmaskin 

- 8 st M6 bultar med skruv om du inte återanvänder de som finns med växthuset och de som 

följer med öppnaren. 

- Skruvmejsel 

- En liten hylsnyckel eller skiftnyckel 

- Tång 

- En liten träbit som mothåll när du borrar. Den ska gå att få in mellan rutan och fönsterramen.  

Montering 
1. Montera ihop själva öppnaren enlig monteringsanvisningarna som följer med i lådan men 

spänn inte upp öppnaren. 

2. Skruva loss den gamla öppnaren (automatisk eller hasp) och dess fästen. 

3. Skruva fast fästet (den fyrkantiga plattan) i fönstret: 

a. Använd den fyrkantiga plattan som mall och markera där ni ska borra nya hål i 

fönsterramen. Det är de hål på plattan som inte passar till öppnarens fästen. Hålen 

ska sitta centrerade på var sin sida om det lilla gångjärn som tidigare var fästet för 

den gamla öppnaren. När ni borrar är det en fördel att ha en träbit mellan 

fönsterramen och rutan så ni inte slinter och spräcker glaset när ni kommer igenom. 

Här är det bra om ni kan ha en medhjälpare som håller nere fönstret. 

b. Skruva fast plattan så den är parallell med fönsterrutan. 

4. Byt nedre fönsterkarmen, dvs den som sitter mellan fönstret och fortsättningen på taket 

a. Pallra upp fönstret eller låt en medhjälpare hålla upp det medan ni arbetar. 

b. Skruva loss muttrarna som håller den nedre fönsterkarmen och byt den mot den 

kraftigare som följer med megavent öppnaren. Det är något större utrymme mellan 

den nya karmen och glaset. Detta för att den ska passa både glas och kanalplast. 

5. Öppnarens fästen måste ändras så att de passar. Detta görs genom att skruva loss fästet och 

vända på det. Se Figur 1 

6. Skruva fast öppnaren i fönstret och karmen, observera att kolvens justerskruv ska vara 

nederst och öppnaren ska vara parallell med rutan, se figur Figur 2 och Figur 3 

7. Öppna fönstret så ni kan sätta in sprinten i justerskruven. Observera att sprinten ska sitta i 

skåran i kolvstången. 

Tips: Om ni ska montera öppnarna vid växthusmonteringen så kan ni för-borra alla hålen när ni 

monterar ihop fönstren. 

Tips: Om ni ska montera ett kanalplasthus med denna öppnare: skruva bara löst fast fönsterkarmen 

och dra åt den först när ni stuckit in kanalplasten.  

  



Underhåll 

- Vid risk för kraftiga vindar och storm bör ni spänna ner öppnaren genom att lossa sprinten i 

vid justerskruven i öppnaren 

- Vi rekommenderar att montera av kolven över vintern 

 

Figur 1 Översiktsbild av megavent öppnaren. Lossa skruvarna för att vända fästena.  



 

Figur 2 Översiktsbild på en monterad megaventöppnare. Notera att öppnaren ska sitta så nära parallellt med fönstret som 
det går. Notera även hur öppnarens fästen är vända. 

 

Figur 3 Öppnaren fästen måste skruva loss och vändas så att de ser ut som på bilden.  


