
Průmyslový 
robustní design 

N974 

 
 

Governer 
SERIES 

70W AC Motor 
Návod k instalaci stropního ventilátoru s osvětlením a bez něj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modely: MGF153OT, MGF153TS, MGF153WS,MGF1533OT, MGF1533TS, MGF1533WS 

OT=Oil Rub Bronze /Teak, WS=White Satin/White Satin, TS=Titanium Satin / Titanium Satin 
 

Kompatibilní s dálkovým ovládáním 
POZNÁMKA: DÁLKOVÝ OVLADAČ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO MODELU, ALE LZE JEJ 

ZAKOUPIT U PRODEJCE. 
Model No:(MPAPP) Sada chytrého dálkového ovladače Prince 
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AC Motor 
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For Light 
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Tropical 

Rated 

 
Summer/Winter 
Reverse Function 

 

In -Home 

Warranty 

 

Aerodynamic 
Designed ABS Blades 

Non Rusting 

 

70W 3 
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Obecné informace a bezpečnostní pokyny 
Před zahájením instalace si přečtěte pokyny, i když máte pocit, že jste s tímto typem výrobku 

dobře obeznámeni. 

STROPNÍ VENTILÁTOR MUSÍ BÝT INSTALOVÁN KVALIFIKOVANÝM 
ELEKTRIKÁŘEM A PO DOKONČENÍ INSTALACE MUSÍ BÝT VYSTAVEN 

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮKAZ. 
• Tento spotřebič MUSÍ být instalován kvalifikovaným elektrotechnickým dodavatelem v souladu s místními předpisy, 

a všemi místními, státními a národními elektrotechnickými předpisy. Změny nebo doplňky elektroinstalace v budově 
musí být provedeny licencovaným elektromechanikem nebo osobou oprávněnou podle právních předpisů pracovat 
na pevných rozvodech jakékoli elektrické instalace. 
Stropní ventilátor musí být připojen k napájení 240 V AC 50 Hz. 

 
• Veškeré elektrické práce se musí provádět až po odpojení napájení vyjmutím pojistek nebo vypnutím elektrického jističe, aby byla 

zajištěna izolace všech pólů elektrického napájení. 
• Ventilátor musí být uzemněn. 
• Ventilátor musí být instalován tak, aby lopatky byly ve výšce nejméně 2,1 m nad podlahou. 
• Konstrukce, ke které je stropní ventilátor připojen, musí unést hmotnost nejméně 45 kg. 
• Upevnění musí být schopno udržet pohybující se hmotnost ventilátoru a nesmí se zkroutit nebo uvolnit. 
• Ujistěte se, že v místě instalace nedojde ke kontaktu rotujících lopatek ventilátoru s žádným předmětem a že od špičky lopatek ke 

stěně nebo stropu je minimální vzdálenost 150 mm. Mějte na paměti, že čím větší je tato vzdálenost, tím lepší bude proudění 
vzduchu z ventilátoru. 

• Tento ventilátor je určen pro tropické podmínky a lze jej používat pod krytem ve venkovním zastřešeném prostoru alfreco / na 
terase , nesmí být vystaven přímému působení VODY nebo VLHKOSTI. 

• NEPŘIPOJUJTE ventilátor k vypínači stmívače . Může to způsobit poškození motoru . Používejte POUZE dálkové ovládání Martec: 
MAPP. 

• Nejedná se o výrobek pro kutily. 
• Tento ventilátor je určen k použití pouze pod krytem / v domácnosti a neměl by být používán v komerčních , obchodních nebo 

průmyslových účelích. 
• Tento spotřebič 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 
pokyny týkající se používání spotřebiče. 

• Před změnou směru ventilátoru je nutné ventilátor zastavit. Tím se zabrání poškození motoru tohoto ventilátoru. 
• Nevkládejte nic do lopatek, dokud se otáčejí. Poškodilo by to lopatky a narušilo rovnováhu ventilátoru, což by způsobilo kývání 

přístroje. 
• Po kompletní instalaci ventilátoru se ujistěte, že jsou všechny upevňovací prvky základny a lopatek ventilátoru zajištěny a 

dotaženy, aby se předešlo jakýmkoli problémům. 
• Vzhledem k přirozenému pohybu ventilátoru se mohou některé spoje uvolnit . Dvakrát ročně zkontrolujte držáky podpěrných 

spojů a upevnění lopatek, abyste se ujistili, že jsou stále zajištěny. 
• V pevné elektroinstalaci musí být zabudováno jednopólové odpojení, například jednopólový vypínač nebo přívodní kabel opatřený 

zástrčkou. 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Po instalaci, musí být lopatky ventilátoru vyváženy pomocí dodané vyvažovací sady.  
Důležitá bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace, které mohou 
nastat. Je třeba si uvědomit, že zdravý rozum, opatrnost a pečlivost jsou faktory, které nelze do výrobku zabudovat. Tyto faktory 
musí dodat osoby, které se o přístroj starají a používají jej. 
ZJIŠTĚNÍ CHYB  

• Před uplatněním záruční reklamace vždy zkontrolujte "Kontrolní seznam pro odstranění závad", který je součástí této brožury. 
• Při instalaci může být zaznamenán mechanický hluk. Počkejte alespoň 8 hodin na usazení. 
• Některé ventilátory se mohou kývat více než jiné, I když se jedná o stejný model. To nemusí nutně znamenat závadu. 

 

NEDÍVEJTE SE NA PROVOZNÍ 
ZDROJ SVĚTLA U SVĚTELNÝCH 
MODELŮ. 

Vnitřní a 
kryté 

venkovní 
použití 
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Čištění a údržba 
Jedinou nutnou údržbou je pravidelné čištění ventilátoru. Všechny lopatky bude časem nutné vyčistit, aby se odstranil prach. 

UPOZORNĚNÍ 
Čištění by měly provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací. Nedovolte, aby se o čištění pokoušely děti nebo 
nemohoucí osoby/ Vždy buďte opatrní na žebřících, pokud máte provádět čištění ventilátoru. Nikdy se svou vahou 
neopírejte o lopatky. Nepoužívejte vodu ani vlhké oblečení. 
Ujistěte se, že je ventilátor vypnut pomocí nástěnného vypínače nebo hlavního vypínače na desce. Ujistěte se, že 
jsou lopatky v klidu. 
Otřete každou lopatku a tělo motoru suchým hadříkem bez chloupků, abyste odstranili prach. 
Předpokládá se, že během tohoto procesu bude z ventilátoru odstraněno malé množství prachu. 
Pokud je u modelů se světlem nutné vyčistit difuzor, otočte jím přibližně o 50 m proti směru hodinových ručiček, 
abyste jej odstranili. Poté otřete vnitřek difuzoru, otočte zpět a upevněte jej zpět na ventilátor. 

  

HLUK 

Záruka výrobce se vztahuje na skutečné závady, které se mohou vyskytnout, nikoli však na drobné závady. např. 
slyšení mírného hluku motoru při provozu - VŠECHNY ELEKTRICKÉ MOTORY JSOU DO NĚKTERÉHO ROZSAHU 
SLYŠNÉ, zejména když ventilátor pracuje při nízkých otáčkách. 

 

KÝVÁNÍ 
 

• Stropní ventilátory jsou velmi pevně namontovány na ocelových konzolách s gumovým polstrováním nebo s 
kulovými klouby, které umožňují volný pohyb. 

• Stropní ventilátory jsou navrženy tak, aby se během provozu mohly pohybovat, protože většinou nejsou 
pevně namontovány - pokud by byly, mohly by vytvářet nadměrné vibrace stropu a namáhat své upevnění. 

• Pohyb o několik centimetrů je zcela v pořádku a neznamená, že ventilátor spadne. 

• Vezměte prosím na vědomí, že všechny stropní ventilátory nejsou stejné, dokonce ani u stejného modelu - 
některé se mohou pohybovat více nebo méně než jiné. 

UPOZORNĚNÍ 
 

Pokud zaznamenáte neobvyklý kmitavý pohyb , okamžitě přestaňte stropní ventilátor 
používat a kontaktujte společnost Martec Australia. 

  

BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ 

Mírně uvolněné závitové součásti nebo dokonce ohnuté nosiče lopatek v důsledku intenzivního čištění 
nebo nárazů mohou způsobovat viklání a hluk. NA TOTO SE ZÁRUKA NEPRODLUŽUJE, ale trocha péče 
a údržby může tento problém omezit nebo mu předejít. 
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SEZNAM OBSAHU: 
 

POPIS POČET 

Sestava motoru 1 

Návod k použití 1 

Sada šroubů 1 

Vyvažovací sada 1 

Závěsná konzola 1 

Sada pro ovládání na stěně 1 

Lopatky 3 

 Se světelným modelem 
 

Plastic   Shade 

Hanging plate – Závěsná konzola 
Canopy - Stříška 
Hanging ball – Kulový kloub  
Down rod – Spodní tyč 
Cover – Kryt 
Housing – Plášť 
Reverse switch – Reverzní spínač 
Blade – Lopatka 
Light kit plate – Deska světelné 
soupravy 
Plastic shade – Plastové stínítko 
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Model bez světla 
 

Hanging plate – Závěsná konzola 
Canopy - Stříška 
Hanging ball – Kulový kloub  
Down rod – Spodní tyč 
Cover – Kryt 
Housing – Plášť 
Reverse switch – Reverzní spínač 
Blade – Lopatka 
Metal cap – kovový kryt 
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JAK SESTAVIT 
Připevněte závěsnou konzolu ke stropnímu trámu nebo vhodnému kusu dřeva vloženému mezi stropní trámy. 
Společnost Martec Pty Ltd doporučuje připevnit konzolu dvěma dlouhými šrouby, které jsou součástí balení.  
Do držáku je třeba zatlačit gumový kryt (viz obr. 1). 
Nad konzolu umístěte kruhové nárazuvzdorné těsnění. Vyrovnejte konzolu a pevně jej přišroubujte ke stropu. 
(viz obr. 2).  

Ventilátor umístěte do konzoly a zarovnejte drážku kulového kloubu s konzolou podle obrázku  
(viz obr. 3). Po dokončení zapojení připevněte stříšku k závěsné konzole zatlačením nahoru a otočením proti směru 
hodinových ručiček. Najděte šrouby v klíčových otvorech a utáhněte je, aby se stříška nedotýkala kulového kloubu. 
(Viz obr. 4) 

 

 

obr.1 
 

Gumový kryt 

(Balení se závěsnou 
konzolou) 

 
 

 
Antivibrační podložka 

obr.2 

 
 
 
 

obr.3 obr.4 
 
 
 
 
 

INSTALACE LOPATEK 
 

Připevněte lopatku k horní části motoru pomocí dvou dodaných šroubů a podložek. Pevně je 

utáhněte. 
Tento postup opakujte u všech lopatek. (Viz obr. 5) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.5 
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JAK INSTALOVAT SVĚTELNOU SOUPRAVU (verze s modelem světla) 
 

1. Odstraňte 3 šrouby na spojovací desce, zarovnejte otvory a poté zajistěte zpět 3 dříve odstraněné 
šrouby na světelné sadě (viz obr. 6). 

  

2. Připojte dvoucestné zástrčky z motoru ke dvoucestným zástrčkám ze sady LED světel. (Viz obr. 7.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
obr.6 

obr.
7 
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JAK NAINSTALOVAT/ODSTRANIT SKLENĚNÝ STÍNÍTKO/KOVOVÝ KRYT 

Vyrovnejte stínítko podle obrázků níže a nasaďte plastové stínítko/kovovou krytku. 

Otáčejte jím ve směru hodinových ručiček. Chcete-li stínítko sejmout, otočte jím proti 

směru hodinových ručiček. 

 

Se světlem Bez světla 
 
 

 

Tricolour CCT (Colour changeable temperature) 

Před změnou teploty barev se ujistěte, že je vypínač světla vypnutý. Pro výběr požadované barevné 
teploty (3000K, 4000K nebo 5000K) jednoduše otočte přepínačem na desce LED (viz obr. 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.5 

Stmívání pro model LED světla 

Ventilátor Governer je vybaven inteligentním 
třístupňovým stmívatelným světelným modulem LED, 
který nevyžaduje stmívatelné dálkové ovládání ani 
stmívač na stěnu. Vyžaduje pouze běžnou sadu 
dálkového ovládání zapnutí/vypnutí (MPREM) nebo 
běžný nástěnný vypínač světla (dodává se jako součást 
nástěnného ovladače v krabici). 
Zapněte vypínač a světlo se rozsvítí. Přepněte vypínač 
během 1 sekundy a světelný výkon se ztlumí přibližně na 50 
%, opětovným přepnutím vypínače se světelný výkon ztlumí 
přibližně na 15 %. Světelná sada nemá paměťovou funkci, 
zpočátku se zapne na 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 

3000k 
4000k 
5000k 

http://www.martecaustralia.com.au/
mailto:sales@martecltd.com.au


www.martecaustralia.com.au | 02 8778 7500 | sales@martecltd.com.au Page 9  

 

Black – černá 
Brown – hnědá 
Blue – modrá 
Yellow green – zeleno žlutá 
Plug - zástrčka 
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Kontrolní seznam pro odstraňování problémů: 
UPOZORNĚNÍ: Před jakýmkoli nastavením se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a přestal se otáčet. Jakékoli odstraňování 

problémů, které se netýkají elektřiny, musí provádět osoby s odpovídajícími dovednostmi. V případě nejasností se obraťte na 

dodavatele. Před čištěním nebo úpravou lopatek se vždy ujistěte, že je ventilátor vypnutý. 

 

 

Problém   Pravděpodobný důvod Navrhovaná náprava 
Ventilátor se nespustí  A. Jistič rozváděče se vyhodil. 

B. Uvolněné připojení vodičů k ventilátoru. 
C. Baterie dálkového ovládání jsou vybité. 

A. Zkontrolujte jističe. 
B. Elektrikář zkontroluje elektroinstalaci. 
C. Vyměnit baterie v dálkovém ovládání 

Ventilátor se kýve  A. Lopatky ventilátoru nejsou vodorovně se 
stropem. 
B. Šrouby lopatek jsou uvolněné. 

A. Utáhněte všechny šrouby na lopatkách. 
Neprovádějte žádné seřizování tlakem nahoru 
dolů na lopatky. 
B. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby dotaženy. 

Ventilátor zní hlučně A. Uvolněné lopatky ventilátoru. 
B. Stropní ventilátor není správně připevněn ke 
stropu. 
C. Nesprávná regulace otáček 

A. Utáhněte všechny šrouby na ventilátoru. 
B. Utáhněte všechny šrouby v závěsu, abyste 
měli jistotu, že držák visí na stropě. 
C. Vyměňte regulátor otáček 

Mechanický hluk Stropní ventilátor se zcela neusadil. Vyčkejte alespoň 8 hodin na usazení. 

Dálkové ovládání nefunguje A. Vysílač a přijímač možná nejsou spárovány. 
B. Baterie je vybitá. 

A. Při párování vysílače a přijímače postupujte 
podle pokynů pro nastavení dálkového ovládání. 
B. Vyměňte baterii. 

Světlo nefunguje. (volitelný 
doplněk) 

A. Vypadl jistič rozváděče. 
B. Uvolněné připojení vodičů k ventilátoru. 
C. Dálkové ovládání má vybitou baterii. 

A. Zkontrolujte jističe. 
B. Elektrikář zkontroluje elektroinstalaci. 
C. Vyměňte baterie v dálkovém ovládání. 

 

 

 

Technical Data 
 

 

Číslo modelu Jmenovité napětí Jmenovitý výkon 
motoru 

Jmenovutý výkon 
světla 

Typ LED 

MGF153OT, 
MGF153TS,MGF153WS, 
MGF1533OT,MGF1533TS, 
MGF1533WS 

240V AC, 50 Hz 70W 15W Stmívatelný 
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PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE: 

Společnost Martec Pty Ltd poskytuje na tento výrobek záruku po dobu 3 let "In Home" od 
původního data zakoupení v obytných situacích: 

 

 

1. Tříletá záruka "In Home" platí pouze v případě, že byl výrobek zakoupen v Austrálii, a nepřenáší se z 
původního kupujícího. Na všechny výrobky Martec vyměněné v rámci záruky se vztahuje záruka pouze po 
zbytek záruční doby. 

2. Tříletá záruka "In Home" se nevztahuje na příslušenství výrobků Martec, jako jsou sady dálkového ovládání 
a/nebo svítidla (včetně skleněných stínidel), která byla namontována během původní instalace výrobku 
Martec nebo po ní. Záruka se nevztahuje na stínidla. 

3. Na všechny dálkové ovladače, nástěnné ovladače, předřadníky a svítidla, které jsou součástí originálního 
balení výrobků Martec, se vztahuje záruka pouze 1 rok. Dálkové ovladače, nástěnné ovladače a světelné 
soupravy musí být schválenými výrobky Martec a výrobky značky Martec. Použití dálkových ovladačů, 
nástěnných ovladačů a/nebo světelných souprav, které nejsou schváleny a označeny značkou Martec, má 
za následek ztrátu záruky. 

4. Jakékoli změny pokovených a/nebo lakovaných povrchů způsobené klimatickými podmínkami nebo jinými 
okolnostmi, které jsou považovány za neovlivnitelné společností Martec Pty Ltd nebo jejím autorizovaným 
zástupcem, nejsou kryty touto zárukou. 

5. Venkovní použití stropních ventilátorů Martec se nedoporučuje a nevztahuje se na ně tato záruka; 
postupujte na vlastní nebezpečí, protože venkovní použití bude mít za následek ztrátu záruky. 

6. Závitové součásti, jako jsou matice lopatek a šrouby, se mohou během běžného provozu uvolnit; měly by 
být pravidelně utahovány, aby se zajistilo, že ventilátor nebude během provozu vydávat zvuky. Pokud se 
zvuky objeví, zkontrolujte tento aspekt před vyžádáním servisu, protože se na něj nevztahuje záruka. 

 

 
Martec Pty Ltd 

MARTEC PTY LTD: PROHLÁŠENÍ O 3LETÉ ZÁRUCE V 
DOMÁCNOSTI * 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: SPOLEČNOST MARTEC PTY LTD POSKYTUJE NA TENTO VÝROBEK ZÁRUKU 3 ROKY 
SE ZÁRUKOU "IN HOME". SPOLEČNOST MARTEC PTY LTD POSKYTUJE ZÁRUKU NA VÝROBEK MARTEC 
POUZE NA VADNÉ ZPRACOVÁNÍ A ZA PODMÍNEK A USTANOVENÍ UVEDENÝCH NÍŽE: 
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KUPUJÍCÍHO UPOZORŇUJEME, ŽE: 
Jakýkoli nárok uplatněný v souvislosti s touto zárukou je omezen výhradně na náklady na výměnu výrobku, 
náhradních dílů a práce autorizovaného servisního zástupce schváleného společností Martec Pty Ltd. Žádné 
díly/výrobky nesmí být zlikvidovány před záruční návštěvou servisního zástupce "v domácnosti". Na převzetí jiné 
odpovědnosti za náhodné nebo následné škody se nevztahuje. Společnost Martec Pty Ltd nehradí cestovní 
náklady vzniklé servisním zástupcům v případě, že je servis požadován kupujícím mimo servisní síť společnosti 
Martec Pty Ltd. Servisní síť společnosti Martec Pty Ltd je definována podle našeho uvážení, avšak je omezena 
hranicemi města, ve kterém žijete. 
Cesty autorizovaného servisního zástupce společnosti Martec Pty Ltd mimo hranice města budou spojeny s 
komerčními náklady, které hradí kupující podle sazby vypočtené podle počtu kilometrů ujetých mimo hranice 
města. Jakýkoli servis vyžadovaný mimo servisní síť bude zajištěn následujícím způsobem Na jednu záruční 
reklamaci bude do bydliště zákazníka zaslána kompletní náhrada a společnost Martec Pty Ltd uhradí maximálně 
80 USDAUD plus GST plus dopravné. Veškeré další náklady nad rámec 80AUD USD, včetně, ale bez výjimky mimo 
jiné náklady na práci a cestovné, hradí kupující. Upozornění: je povinností kupujícího, aby v případě jakýchkoli 
problémů zavolal na číslo zákaznického servisu společnosti Martec (1300 730 064 nebo 02 8778 7500) ještě před 
odjezdem elektrikáře z pracoviště. Jakékoli náklady a/nebo poplatky za instalaci elektrikáře, které byly 
zákazníkovi vyfakturovány předtím, než zákazník kontaktoval společnost Martec za účelem podání žádosti o 
záruku, nebudou společností Martec hrazeny. 

7. Tato záruka zaniká, pokud výrobek nebyl instalován podle návodu k použití kvalifikovaným a licencovaným 
elektrikářem. Kromě toho bude tato záruka považována za neplatnou, pokud došlo k některému nebo všem 
následujícím případům: zásah do výrobku, poškození výrobku, oprava nekvalifikovaným elektrikářem, závada 
způsobená nesprávným používáním, běžné opotřebení, poškození při nehodě, zneužití výrobku a/nebo 
nepoužívání výrobku v souladu s pokyny týkajícími se instalace. 

8. Na tento výrobek se vztahuje tato záruka pouze po dobu 90 dnů při použití v komerčních aplikacích. 

9. Mezi stejnými modely výrobků Martec se mohou projevit drobné rozdíly v rychlosti, na které se tato záruka 
nevztahuje. Na jakékoli změny klimatických podmínek, které společnost Martec Pty Ltd považuje za 
neovlivnitelné, se tato záruka nevztahuje. Tato záruka se nevztahuje na jakékoli poškození stěn, stropů, 
nábytku, koberců a/nebo jakékoli následné škody způsobené v provozovně, kde je tento výrobek Martec 
instalován. 

10. Opravy provedené autorizovaným servisem Martec z důvodu nesprávné instalace budou účtovány kupujícímu v 
době servisu. Tato záruka je omezena na výrobek opravený/vyměněný pouze schváleným servisním zástupcem 
společnosti Martec Pty Ltd a nezahrnuje náklady v případě, že původní instalace nebyla provedena podle 
návodu k použití. Záruka na výrobek je omezena pouze na výrobní vady a nevztahuje se na ztrátu nebo 
poškození způsobené abnormální nebo nadměrnou silou jakéhokoli druhu z vnitřních nebo vnějších zdrojů. 

11. Tato záruka se nevztahuje na elektrické bzučení, viklání nebo jiné vnější vlivy. 

12. Společnost Martec Pty Ltd si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo doplnit 
kteroukoli nebo všechny části tohoto prohlášení o záruce. 

13. Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené s pronájmem výsuvných žebříků a lešení pro servis stropních 
ventilátorů instalovaných na stropech ve výšce větší než 3 metry od země. Tyto náklady nese zákazník, nikoli 
společnost Martec Pty Ltd. 

  

UPOZORNĚNÍ: Všechny stropní ventilátory vydávají určitý slyšitelný hluk, který je nejvíce patrný v noci nebo v době, 
kdy je méně okolního hluku, který by tento hluk rušil, a zejména při nastavení nízkých otáček způsobují tento hluk 
mírné elektrické výkyvy. Tento hluk se označuje jako regulace zvlnění, což je metoda používaná energetickými 
společnostmi k regulaci veřejných služeb pomocí superponovaného kmitočtu na standardním 50Hz střídavém 
napájení. Typicky se regulace zvlnění používá ke kontrole a řízení špičkového zatížení elektrických distribučních sítí. 
Šum je výsledkem toho, že dodavatel elektřiny střídá stejnosměrný proud vstupující do vašeho domu, aby 
zkontroloval, zda je například pouliční osvětlení funkční. To může způsobovat přerušované bzučení stropního 
ventilátoru a nevztahuje se na něj záruka. Sady LED světel instalované na stropních ventilátorech mohou v důsledku 
blikání/chvění nebo zvlnění řídicích signálů. Svítidlo často zvýrazňuje zvuky a vibrace, které lze přičíst uvolněnému 
skleněnému kování nebo jiným součástem; na to se nevztahuje záruka. Chcete-li se dozvědět více o regulaci vlnění, 
navštivte naše webové stránky na adrese: www.martecaustralia.com.au. 
POZNÁMKA: Společnost Martec Pty Ltd předpokládá, že instalace uvedeného výrobku Martec je provedena tak, jak je 
uvedeno v tomto návodu k použití. Kupující je povinen zajistit, aby instalaci uvedeného výrobku Martec provedl certifikovaný 
elektrikář podle pokynů tohoto návodu. Jelikož je odpovědností kupujícího zkontrolovat stabilitu a správnou instalaci 
výrobku Martec, měl by elektrikář kupujícího před dokončením instalace zkontrolovat a zjistit případné problémy. Ocelové 
nosníky, mřížové stropy a pružné povrchy neabsorbují vibrace a mohou způsobovat určitý slyšitelný hluk způsobený 
vibracemi; v důsledku toho se tento hluk nebude považováno za závadu a nevztahuje se na něj tato záruka.
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Společnost Martec Pty Ltd se vztahuje pouze na výrobní vady spojené s uvedeným výrobkem Martec podle výše uvedených 
záručních ustanovení. Záruka se nevztahuje na vniknutí cizích látek nebo vlivů do výrobku, mimo jiné: kapaliny, vlhkosti, 
nečistot, prachu, elektrických výkyvů nebo jakýchkoli dalších problémů, které se vyskytnou, pokud je stropní ventilátor 
Martec používán ve venkovním prostředí. Záruka se nevztahuje na poruchy napájení nebo vlivy, které mají za následek 
poškození tohoto výrobku. Záruka se nevztahuje na žádné ztráty, škody nebo prodlení přímo či nepřímo způsobené jakoukoli 
poruchou nebo závadou výrobku nebo poruchou výrobku, které nejsou uvedeny v této záruce. 

POZNÁMKA: Nerezová ocel vyžaduje pravidelné čištění; u všech typů nerezové oceli se běžně vyskytuje "potřísnění 
čajem". Toto není považováno za závadu výrobku a nevztahuje se na něj záruka. Ventilátor Martec Precision 316 je 
sice vyroben z nerezové oceli třídy 316 pro námořní použití, ale měl by být používán pouze v krytém nebo uzavřeném 
venkovním prostředí, protože ventilátor není hermeticky uzavřen a časem uvnitř zkoroduje. S výjimkou stropního 
ventilátoru Precision z nerezové oceli 316 není žádný ze stropních ventilátorů Martec určen pro venkovní použití a 
buď zreziví, nebo se u něj vyskytnou problémy, na které se tato záruka nevztahuje. 

 

 

1. Kopie dokladu o instalaci NEBO daňového dokladu NEBO certifikátu o shodě pro instalaci výrobku Martec 
od instalujícího elektrikáře. Pokud nelze předložit jeden z těchto instalačních dokumentů, budeme 
akceptovat pouze napsaný a podepsaný dopis na firemním tiskopise od instalujícího elektrikáře, ve kterém 
uvede, že instaloval výrobek Martec na vaší adrese spolu s naskenovanou kopií elektrikářského průkazu. 
Vezměte prosím na vědomí že e-mail není dostatečným dokladem o instalaci.  

2. Kopie dokladu o koupi/daňového dokladu za stropní ventilátor Martec. 

3. Kopie vyplněného záručního listu, podepsaná a datovaná. Záruční list se nachází za tímto záručním listem 
nebo na poslední straně návodu k použití. Ujistěte se, že je v něm kromě úplné povahy závady a sériového 
nebo P.O. čísla, které lze nalézt na horním krytu motoru nad lopatkami stropního ventilátoru, jasně 
uvedeno celé jméno a kontaktní údaje kupujícího. 

Po obdržení výše uvedené dokumentace společnost Martec Pty Ltd vystaví servisní výzvu ke splnění podmínek 
této záruky. Kupující je povinen uchovávat dokumenty potřebné pro uplatnění záruky po celou dobu trvání 
záruky "In Home". 

Tato záruka pozbývá platnosti a servisní poplatek bude fakturován osobě, která podala žádost o záruku, pokud 
bude zjištěn jeden nebo více z následujících případů: 

• Výrobek je považován za výrobek, který není produktem společnosti Martec. 

• Výrobní závada není servisním pracovníkem zjištěna. 

• Výrobek je považován za funkční podle specifikací výrobku. 

• Původní instalace výrobku nebyla provedena elektrikářem s licencí NEBO instalace výrobku nebyla provedena v 
souladu s pokyny společnosti Martec. 

 

MÍSTNÍ ČÍSLO ZÁKAZNICKÉHO 
SERVISU (PHONE) 02 8778 7500 

 

SLUŽBY 
ZÁKAZNÍKŮM (FAX) 

02 8778 7555 
 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS FUNGUJE OD PONDĚLÍ 
DO PÁTKU OD 8 DO 17 HODIN. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
KE VŠEM NÁROKŮM NA ZÁRUKU MUSÍ BÝT PŘILOŽENY TYTO TŘI DOKUMENTY: 

DŮLEŽITÉ: V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍCH PRACÍ NEVOLEJTE PRODEJCE. MÍSTO TOHO ZAVOLEJTE NA VÝŠE 
UVEDENÉ ČÍSLO ZÁKAZNICKÉHO SERVISU. 

MARTEC PTY LTD | 6 AUSTOOL PL, INGLEBURN NSW 2565 | PH: 02 8778 7500 | FAX: 02 8778 7555 
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