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STROPNÝ VENTILÁTOR
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Vážený zákazník, 
gratulujeme vám k zakúpeniu tohto prístroja. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a 
pri inštalácií a používaní výrobku postupujte podľa týchto pravidiel, aby sa zabránilo 
možnému poškodeniu. Za škody spôsobené nerešpektovaním pokynov a nesprávnym 
používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Číslo položky 10029345, 10029346
Napájanie 220-240 V~ 50-60 Hz

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Ventilátor nepripájajte do zásuvky, ale iba na strop.
• Minimálna vzdialenosť medzi podlahou a lamelami ventilátora by mala byť 2,3 m. Háčik, na 
ktorom má byť ventilátor zavesený, musí vydržať minimálne zaťaženie 100 kg. 
• Z bezpečnostných dôvodov musí byť ventilátor do siete zapojený cez dvojpólový spínač s 
otvormi pre kontakty vzdialenými od seba najmenej 3 mm.
• K ventilátoru namontujte iba také žiarovky, aké sú odporúčané výrobcom.
• Pred pripojením alebo pred vykonaním opráv, ventilátor odpojte z elektrického prúdu. Hrozí 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 
• Ventilátor musí byť uzemnený, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. 
• Ventilátor nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí. 
• Pri práci okolo lamiel ventilátora buďte opatrný. 
• Ventilátor nechajte nainštalovať elektrikárom alebo podobne kvalifikovanou osobou. 
• Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne osobami s nedostatkom skúseností 
a / alebo znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak im 
neboli poskytnuté informácie, ako zariadenie správne používať. Dbajte na to, aby sa so 
zariadením nehrali deti.

MONTÁŽ

1. Pomocou skrutiek a 
podložiek pripevnite 
montážnu doštičku k 
stropu. Stropné nosníky 
musia byť dostatočne 
pevné, aby vydržali uniesť 
hmotnosť pohybujúceho sa 
ventilátora. 

2. Komponenty ventilátora 
pripevnite na montážnu 
doštičku. Guľový kĺb 
ventilátora umiestnite do 
výklenku na montážnej 
doštičke. 

3. Pomocou svorky pripojte 
káble napájania ku káblom 
ventilátora a to 
nasledovne:  

Hnedý kábel: "L" 
Modrý kábel: "N"
Zelený / Žltý kábel: "I"
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4. Pripojte kábel lampy 
pomocou dvoch 
plastových konektorov. 

5. Pripojte kryt k 
držiakom na montážnej 
doštičke. Kryt 
nadvihnite, tak aby 
skrutky zapadli až do 
spodnej časti drážok. 
Otočte krytom v 
protismere hodinových 
ručičiek, tak aby skrutky 
zapadli do výklenku. 

6. Kryt priskrutkujte k 
montážnej doštičke. Dbajte 
na to, aby Ste pri tom 
nepoškodili žiaden kábel. 

7. Pomocou troch 
skrutiek a podložiek 
pripevnite držiak lamiel a 
krytku na lopatku 
ventilátora. 

8. Pomocou skrutiek a 
podložiek pripevnite 
držiak lamiel ventilátora 
na motor

9. Do objímky namontujte 
žiarovku (žiarovky musia 
obsahovať max. 42 W E27 a 
nie sú súčasťou dodávky) .

10. Utiahnite všetky skrutky a 
uistite sa, že kryt svetla pevne 
sedí a nepriškrtil žiadne káble. 

11. Na nylonový háčik 
pripojte obe retiazky.
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UVEDENIE DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKA
• Pred spustením ventilátora zapnite prúd. 
• Ventilátor sa spustí, akonáhle potiahnete za spínač. Tento spínač je pomocou retiazky 
prepojený k motoru ventilátora a má 3-polohy nastavenia. Ventilátor sa otáča v 3 rôznych 
rýchlostiach, v závislosti na tom, ako často potiahnete za spínač:

Potiahnutie 1x = vysoká rýchlosť 
Potiahnutie 2x = priemerná rýchlosť 
Potiahnutie  3x = nízka rýchlosť 
Potiahnutie 4x  = vypnutie 
ventilátora

Pomocou spínača na kryte motora môžete určiť smer prúdiaceho vzduchu z ventilátora.

• Potiahnutím za retiazku prepojenú so svetlom môžete svetlo zapnúť alebo vypnúť
• Studené počasie: Nastavte spínač motora do polohy RIGHT, tak aby bol teplý vzduch 
akumulovaný pri strope stlačený do miestnosti. 
• Teplé počasie: Nastavte spínač motora do polohy LEFT, tak aby ventilátor vytváral 
studený vzduch a distribuoval ho do miestnosti. 

POZNÁMKA: Uistite sa, že pred zmenou smeru prúdenia vzduchu sa lamely ventilátora 
úplne zastavili. Aby nedošlo k poškodeniu motora alebo zraneniu, odporúčame, aby bol 
spínač ventilátora počas jeho prevádzky v polohe UP alebo DOWN.

POKYNY K LIKVIDÁCII A VYHLÁSENIE O ZHODE
V prípade, že sa na produkte nachádza tento symbol (a prečiarknutý 
kontajner s kolieskami), produkt podlieha pravidlám európskej smernice 
2002/96/ES. S produktami takto označenými sa nesmie zaobchádzať ako 
s domovým odpadom. Informujte sa o pravidlách zbere triedeného 
odpadu elektrických alebo elektronických zariadení. Správna likvidácia 
takýchto výrobkov zabráni možnému negatívnemu dopadu na životné 
prostredie a ľudské zdravie. 

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko. 
Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi smernicami: 
2014/30 / EÚ (EMC) 
2014/35 / EU (LVD) 
2011/65 / EU (RoHS) 




