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INSTRUKCE

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
LEGGERE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

BITTE AUFMERKSAM LESEN UND AUFBEWAHREN

GELIEVE DEZE INSTRUCTIES TE LEZEN EN TE BEWAREN

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY_________ █ŠPANĚLŠTINA█ 
 Přečtěte si pozorně tento návod k použití před zahájením instalace. Uschovejte 

tento manuál.  
 Pro snížení rizika osobních úrazů, připevněte ventilátor přímo na nosnou 

konstrukci domu nebo budovy podle těchto instrukcí a použijte výhradně 
dodaného kování.  

 Aby se zamezilo možnosti úrazu elektrickým proudem, před instalací ventilátoru 
odpojte elektřinu vypnutím elektického obvodu nebo elektrických jističů, které 
napájejí pojistky, ke kterým se připojí ventilátor a s ním i spojený spínač do zdi.  

 Veškerá kabelizace a připojení se musí provést v souladu s národními a 
lokálními elektrickými kódy. Jestliže nemáte zkušenosti s elektrickou instalací, 
využijte servisu kvalifikovaného elektrikáře.  

 Pro snížení rizika osobních úrazů, neohýbejte závěsný systém lopatek během 
instalace, vyrovnávání nebo čištění ventilátoru. Nikdy nevkládejte nevhodné 
předměty mezi lopatky během jeho otáčení.  

 Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození motoru, 
nezvedejte ani nezatěžujte ventilátor podepíráný elektrickými dráty.  

 Lopatky ventilátoru mohou být zavěseny minimálně ve výšce 2,3 m nad 
podlahou.  

 

 
POZNÁMKA: 
Návod a bezpečnostní pokyny obsažené v tomto manuálu nemohou varovat  před 
všemi okolnostmi a situacemi, které by mohly nastat. Z pochopitelných důvodů, 
tento manuál nemůže zahrnout faktory jakými jsou obezřetnost a opatrnost. Tyto 
faktory by měly být osvojeny osobou/osobami, co instaluje/instalují, udržuje/ 
udržují, používá/ používají tento výrobek. 
 

PAKING LIST 
  

 



POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A MATERIÁLY  
 

 
INSTALACE PODSTAVCE 
 
Veškerá kabelizace a připojení se musí provést v souladu s národními a lokálními 
elektronickými kódy. Jestliže nemáte zkušenosti s elektrickou instalací, využijte 
servisu kvalifikovaného elektrikáře.  
 
Spojte stropní podstavec k rozvodnici s použitím dodaných šroubů. Položte 
gumovou podložku mezi podstavec a rozvodnici, aby se zabránilo chvění.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTALACE VENTILÁTORU 
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Umístěte závěsnou trubku do horního krytu 
pomocí montážního dílu směrem ke stropu. 
Vsuňte kabely motoru přes horní kryt a 
závěsnou trubku. Vsuňte závěsnou trubku ke 
spojce motoru a vložte kolík do otvoru 
spojky a závěsné trubky a připevněte háček 
na konec kolíku. Ve chvíli, kdy vsunete 
kolík, dávejte pozor, abyste nepoškodili nebo 
neuřízli kabely ventilátoru. Přišroubujte 
šroub umístěný na jedné straně závěsné 
trubky. Připevněte spojku motoru a závěsnou 
trubku sešroubováním dvěma šrouby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Přizpůsobte drážku montážního dílu se zářezem na stropním podstavci.  
                                                                                   

 Soporte: Podstavec 
                  Ranura: Drážka 
       Pieza de ensamble: montážní díl 
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ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ 
 
 
Regulador- Regulátor 
Marrón (tinia) – Hnědá (tinia) 
Azul (neutro)- Modrá (neutro) 
Amarillo/Verde (tierra)- 
Žluto/Zelený (země) 
Azul- Modrý 
Motor- Motor 
 
 
 
 

INSTALACE LOPATEK 
 
Připevněte všechny lopatkové podstavce k lopátkám pomocí dodaných šroubů. 
Odstraňte šrouby ze spodu motoru a použijte je na upevnění lopatkových podstavců a 
lopatek k motoru. Upevněte všechny šrouby.  

 

JAK POUŽÍVAT SET ANTIBALANCE 
  
1. Umístěte sponku na jednu lopatku a spusťte ventilátor na nejrychlejší stupeň, tak se 
dosáhne největšího chvění.  
DÁVEJTE POZOR, ABY SPONKA BYLA SPRÁVNĚ PŘIPEVNĚNA K LOPATCE, 
ABY NEDOŠLO PŘI SPUŠTĚNÍ VENTILÁTORU K JEJÍMU UVULNĚNÍ!    
2. Zopakujte tuto operaci se všemi lopatkami a pozorujte, zdali není u některé lopatky 
chvění menší. Tato lopatka je nevyrovnaná.  
3. Umisťujte sponku na ruzná místa lopatky do té doby, než najdete pozici, na které 
chvění bude nepatrné nebo žádné (trocha chvění je normální).  
4. Ve chvíli, kdy najdete tuto pozici, umístěte kovovou desku ve výšce spojky, ale ve 
středu lopatky, a ujistěte se, ze je správně přilnutá. Odstraňte sponku a Váš ventilátor 
bude vyvážen.  
 
POZOR: Dbejte na opatrnosti během instalace světelného setu, jelikož při šroubování  
skleněných stínadel dodanými šrouby v tomto setu,  nesmí dojít k přilišnému utáhnutí, 
neboť se může vyskytnout nebezpečí, že při rozsvícení světla se sklo zahřátím roztáhne 
a dojde k jeho rozbití.   
 
 

 



FUNGOVÁNÍ 
 
Zapojte elektřinu a vyzkoušejte fungování ventilátoru. Řetízek ovládá rychlost ventilátoru následujícím 
způsobem: 
1 zatáhnutí – vysoká 
2 zatáhnutí – strední 
3 zatáhnutí – nízká 
4 zatáhnutí – vypnuto 
Pozice vypínače rychlosti na horké nebo chladné počasí záleží na faktorech jakými jsou velikost pokoje, 
výška stropu, množství ventilátoru, apod. Posuvný přepínač kontroluje směr rotace dopředu nebo dozadu.  
 
Horké počasí/ pozice dolů – (Dozadu). Ventilátor se točí proti směru hodinových ručiček. Cirkulace 
klesajícího vzduchu vytváří chladící efekt tak, jak to zobrazuje ilustrace A. Toto umožňuje upravovat 
klimatizaci na vyšsí teplotu, aniž by to to ovlivnilo Vaše pohodlí.  
 
Chladné počasí / pozice nahoru – (Dopředu). Ventilátor se točí ve směru hodinových ručiček. Cirkulace 
vzestupného vzduchu hýbe teplý vzduch v oblasti stropu tak, jak to zobrazuje ilustrace B. Toto umožňuje 
upravovat topení na nižší teplotu, aniž by to to ovlivnilo Vaše pohodlí.  
 
POZNÁMKA: Před změnou pozice posuvného přepínače vypněte ventilátor a vyčkejte až se lopatky 
zcela zastaví.  
 
ÚDRŽBA 
 
1. Vzhledem k přirozenému pohybu ventilátoru, některá připojení by se mohla uvolnit. Zkontrolujte 
všechna připojení podstavce, podstavce a připevnění lopatek dvakrát za rok. Ujistěte se, že jsou stabilní.  
2. Čistěte ventilátor, aby si udržoval aspekt nového ventilátoru během let. Na čištění nepoužívejte vodu; 
může dojít k poškození motoru nebo dřeva a pravděpodobně způsobit elektrický výboj.  
3. Používejte pouze jemnou látku, aby nedošlo poškrábání plochy. Chromování je nalakováno, aby se 
zamezilo jeho odbarvení nebo nedostatku lesku.  
4. Naolejování ventilátoru se nevyžaduje. Ložiska motoru jsou permanentně lubrikována.  
 
PRŮVODCE PORUCH  
Ventilátor nestartuje 
1. Zkontrolujte pojistky nebo hlavní a obvodové vypínače. 
2. Zkontrolujte svorkovnici tak, jak je uvedeno v instalaci.  
POZOR: Ujistěte se, že je elektrická síť  odpojena.  
3. Ujistěte se, že polohový přepínač je buď v pozici nahoru nebo dolu. Ventilátor nefunguje, jestliže se 
nachází mezi oběma pozicemi. 
4. Ujistěte se, že se odstranily stabilizační přepážky  motoru. 
5. Jestliže i přesto ventilátor nadále nefunguje, povolejte kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se 
opravit vnitřní elektrická připojení pokud s tím nemáte zkušenosti.  
 
Ventilátor vydává hluk 
1. Zkontrolujte, zdali jsou všechny šrouby od schránky motoru dostatečně dotaženy. 
2. Ujistěte se, zdali jsou šrouby podstavec palety motoru upevněny. 
3. Jestliže má ventilátor volitelnou světelnou soustavu, ujistěte se, že šrouby na skleněných deskách jsou správně 
upevněné. Ujistěte se, že je žárovka spravně zašroubována a nedotýká se skleněné desky. Jestliže i tak chvění 
přetrvává, vyjměte skleněnou desku a vložte na ni gumovou pásku ¼, aby působila jako izolace. Znovu desky 
instalujte a zašroubujte šrouby ke gumové pásce. 
4. Některé motory jsou citlivé na signál rychlostních regulátorů z polovodičových prvků. NEPOUŽÍVEJTE tento typ 
ovládání.  
5. Respektujte 24 hodinové zkušební období. Většina hluků spojených s novým ventilatorem po tomto období zmizí.  
 
Ventilátor se kýve 
Všechny lopatky jsou vyrovnané a seskupené podle hmotnosti. Přirodní dřeva se liší v hustotě, což může způsobit 
kývání ventilátoru, ačkoliv jsou lopatky spárovány podle hmotnosti.  
 
 
 
 
 



 

Následující postup by měl odstranit většinu tohoto kývání. Zkontrolujte kýváni po 
každém kroku.  
1. Zkontrolujte, zdali jsou všechny lopatky pevně přišroubovány k podstavci lopatek.  
2. Zkontrolujte, zdali jsou všechny podstavce lopatek pevně přišroubovány k motoru.  
3. Zkontrolujte, zdali jsou klínek a podstavec montáže pevně připojeny ke stropnímu 
trámu.  
4. Většina problémů spojených s kýváním ventilátoru je způsobena tím, že úroveň 
lopatek není stejnoměrná. Změřte tuto vzdálenost tak, jak ukazuje obrázek 1 a udržujte 
rozměr v rámci 1/8". Otáčejte ventilátor do té doby než další lopatka bude ve 
vhodné poloze pro měření. Zopakujte to s každou lopatkou. Jestliže nejsou stejné 
veškeré úrovně, mohou se upravit podle následujícího způsobu. Pro úpravu konce 
lopatky směrem dolů, vložte podložku (nedodanou) mezi lopatku a podstavec lopatky 
na co nejbližší šroub motoru. Pro úpravu konce lopatky směrem nahoru, vložte  
podložku (nedodanou) mezi lopatku a podstavec lopatky na dva nejvzdálenejší šrouby 
motoru.  
Jestliže kývání ventilátoru je stále znatelné, vyměňte mezi sebou dvě sousední lopatky, 
aby se přerozdělila hmotnost a aby se dosáhlo lepšího fungování.  


