
 

   



Děkujeme, že jste si zakoupili produkt řady Four Seasons Alpha. Před montáží a použitím si prosím 

pečlivě přečtěte všechny pokyny. 

Důležité bezpečnostní pokyny 

Před instalací nebo použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Pokyny si uschovejte pro 

budoucí použití. 

Důležité: výrobek vždy provozujte ze zdroje napájení se stejným napětím, frekvencí a jmenovitou 

hodnotou, jako je uvedeno na identifikačním štítku výrobku. 

Důležité: Ventilátor musí být nainstalován tak, aby lopatky byly více než 2,1 metru nad podlahou. 

Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi, během provozu udržujte ruce, vlasy a oděv v dostatečné 

vzdálenosti od výrobku. 

Svítidlo (osvětlovací souprava), které je součástí balení ventilátoru (nebo model Reef Breeze: FSLC 

nebo FSLO osvětlovací souprava prodávaná samostatně), smí být namontováno pouze na tento 

ventilátor. 

Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba 

odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání přístroje. 

Malé děti by měly být pod neustálým dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. 

Nepoužívejte výrobek, který byl/jeví se být jakýmkoli způsobem poškozen, nebo po poruše výrobku. 

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neinstalujte produkt na místa, kde 

může být vystaven dešti, vlhkosti nebo jakékoli kapalině. 

Nepoužívejte tento produkt v přítomnosti výbušnin, výparů a/nebo hořlavé kapaliny. 

Nepoužívejte tento produkt k jiným účelům, než je jeho zamýšlené použití popsané v tomto návodu. 

Tento produkt je určen pouze pro běžné použití v domácnosti. Použití jiného, než výrobcem 

doporučeného příslušenství může způsobit ohrožení bezpečnosti. 

  



Před instalací 

1. Ventilátor vybalte a pečlivě identifikujte jednotlivé díly, viz obr. 1. 

2. Se sestavou motoru a lopatkami zacházejte opatrně. Motor položte na látku nebo měkký povrch, 

aby nedošlo k jeho poškrábání. 

3. Pokud instalujete více než jeden ventilátor, zajistěte, aby lopatky nebyly smíchány dohromady, 

protože každá sada je sladěná a vyvážená, pokud jsou lopatky smíchané, ventilátor se bude kývat. 

Poznámka k instalaci: Ventilátor se musí instalovat v souladu s pokyny pro instalaci: 

Instalace ventilátorů se musí řídit normami SAA a musí splňovat předpisy místních úřadů. Instalaci 

MUSÍ provést plně kvalifikovaný elektrikář s licencí, jinak bude záruka propadlá. Před pokusem o 

instalaci se ujistěte, že byl vypnut přívodní kabel. Ventilátor musí být uzemněn. Prostředky pro 

odpojení musí být začleněny do pevného zapojení v souladu s pravidly pro elektroinstalaci. 

4. Vyberte vhodné místo, kde lze montážní konzolu pevně připevnit ke stropnímu trámu nebo 

nosníku. 

5. Pomocí dodaných dlouhých vrutů do dřeva upevněte montážní konzolu na vybrané upevňovací 

místo. Ujistěte se, že alespoň 40 mm šroubu je zavrtáno do nosného trámu nebo nosníku. 

6. Nyní lze instalovat kabeláž připravenou k připojení ke svorkovnici ve stříšce ventilátoru s kulovým 

kloubem. 

7. Pro provoz ventilátoru jsou zapotřebí tři vodiče, v případě kombinace ventilátoru a světla 4 vodiče. 

8. Požadavky na zapojení na svorkovnici: 

• Uzemňovací vodič. 

• Nulový vodič. 

• Spínaný aktivní pro ventilátor. 

• Spínaný aktivní vodič pro světlo (pouze pokud je světlo namontováno). 

  



Montáž ventilátoru 

9. Připevněte závěsný držák ke stropnímu trámu nebo vhodnému kusu dřeva vloženému mezi stropní 

trámy. Společnost Martec Pty Ltd doporučuje připevnit držák dvěma dlouhými šrouby, které jsou 

součástí balení. 

10. Umístěte ventilátor do závěsného držáku a zarovnejte drážku kulového kloubu se závěsným 

držákem. 

11. Po dokončení zapojení připevněte vrchlík k závěsné konzole zatlačením nahoru a otočením proti 

směru hodinových ručiček. Vyhledejte šrouby v klíčových otvorech a utáhněte je. 

Instalace lopatek 

11. Namontujte držáky lopatek na lopatky pomocí matic podložek a šroubů. 

a. Připevněte držáky lopatek k ventilátoru pomocí dodaných šroubů a pružných podložek. 

b. Pokud má být instalováno více než jeden ventilátor, dbejte na to, aby nedošlo k záměně lopatek, 

protože každá sada je hmotnostně přizpůsobena a vyvážena ventilátoru. 

c. Míchání lopatek způsobí kývání ventilátoru/ů, na které se nevztahuje záruka. 

POZNÁMKA: Pokud má být na ventilátor namontováno svítidlo, pokračujte krokem 13. 

Pokud nemá být namontováno žádné světlo, pokračujte krokem 17 a poté krokem 21.  

12. Na otvor se závitem na spodní straně ventilátoru (pokud není použito světlo) přišroubujte 

ozdobnou desku, pokud již není připevněna. 

Instalace světla 

13. Odšroubujte ozdobnou desku ze spodní části motoru ventilátoru (je-li připevněna) a pomocí 

dlouhých kleští opatrně vytáhněte dráty z vnitřku hřídele motoru. Pokud jsou dráty napnuté, 

zvedněte stříšku na horní straně motoru a opatrně veďte dráty dolů po hřídeli, přičemž dávejte 

pozor, abyste dráty neodizolovali. 

14. Když dráty vyčnívají ze spodní části ventilátoru, našroubujte vsuvku do otvoru se závitem na 

motoru ventilátoru. U některých svítidel není vsuvka nutná a svítidlo lze připojit přímo k ventilátoru. 

15. Nainstalujte svítidlo na nipl nebo motor, jak je popsáno výše, a dávejte pozor, abyste nepoškodili 

vodiče. Připojte vodiče ke svorkovnici. 

16. Nainstalujte světelná stínidla a skla, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili maximální 

doporučený příkon uvedený u svítidla. 

 

  



Instalace nástěnného ovládání 

17. Regulace otáček a spínač osvětlení vyžadují nesepnutý aktivní. (V závislosti na modelu nemusí být 

spínač světla dodáván.) 

a. Připojte nesepnutý (trvalý) aktivní vodič ke svorkovnici označené "AC-L 240V /50HZ". 

b. Připojte spínaný aktivní vodič pro ventilátor k vodiči ve svorkovnici označené "FOR FAN-L". 

c. Připojte spínaný aktivní vodič pro světlo ventilátoru k vodiči ve svorkovnici označené "FOR LIGHT-

L". 

Jak používat ventilátor/světlo 

18. Na ventilátoru zvolte polohu přepínače zpětného chodu. 

Teplé počasí – nechte proud vzduchu směřovat dolů. 

Chladnější počasí – proud vzduchu směřujte nahoru. 

19. Na nástěnném ovladači zvolte požadovanou rychlost otáčením knoflíku do: 

"1"... "2"... "3"...Poloha "0" je vypnutá poloha. 

20. Pomocí vypínače zapněte nebo vypněte světlo. 

Vibrace po instalaci: 

21. V případě nadměrného viklání ventilátoru zajistěte, aby špička každé lopatky protínala vzduch ve 

stejném bodě. To lze zkontrolovat změřením vzdálenosti od stropu ke špičce každé lopatky. Případný 

rozdíl opravte seřízením lopatek nebo držáku lopatek. Nezapomeňte také zkontrolovat, zda jsou 

dotaženy všechny šrouby lopatek a všechny šrouby držící dolní lopatku a kulový kloub. 

Poznámka: Stropní ventilátory mají tendenci se během provozu rozjíždět kvůli tomu, že jsou 

namontovány na gumové průchodce. Pokud by byl ventilátor namontován napevno ke stropu, 

způsoboval by nadměrné vibrace. Pohyb o několik centimetrů je zcela přijatelný a nenaznačuje žádný 

problém. 

Hluk: 

22. Když je všude ticho, zejména v noci, můžete slyšet občasné drobné zvuky. Mírné kolísání výkonu a 

frekvenční signály superponované v dodávce elektřiny vaším dodavatelem energie pro spínání teplé 

vody mimo špičku a pouličního osvětlení mohou způsobit změnu hluku motoru ventilátoru. To je 

normální a nevztahuje se na to záruka. 

Poznámka: Elektronické regulátory otáček by mohly tento ventilátor poškodit a také způsobit jeho 

hlučnost. Použití elektronických regulátorů otáček nebo jakéhokoli jiného regulátoru otáček než 

regulátoru Four Seasons, který je součástí balení, vede ke ztrátě záruky. 



Vyobrazeno s vypínačem světla (nedodává se u všech modelů)  

1.Základ stříšky 

2.Kulový kloub 

3. Závlačka 

4. Spodní tyč 

5. Vrch stříšky 

6. Šroub 

7. Spod stříšky 

8. Kolík 

9. Jařmo 

10. Kolík 

11. Šroub. 

12. Držák lopatek 

13. Šroub a matice 

14. Lopatka 

15. Motor 

16. Ozdobná matice 

17. Matice, kolík a 

podložka 

18.Šroub pro 

kondenzátor 

19. Matice, kolik a 

podložka 

21. Šroub 

22. Šroub 

23. Svorkovnice 

24. Šroub 

 

 


