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I n s t a l a č n í  p ř í r u č k a  ř a d y  S C O R P I O N  D C  
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Upevněte závěsnou konzolu 

ke stropnímu trámu nebo 

vhodnému kusu dřeva 

vloženému mezi stropní trámy 

pomocí dvou dlouhých šroubů 

dodaných v balení. (Viz obr.1) 

Umístěte kruhové 

nárazuvzdorné těsnění nad 

konzolu. 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 závěsnému 

držáku zatlačením nahoru a 

otočením proti směru 

hodinových ručiček. Utáhněte 

šrouby a zajistěte, aby se stříška 

nedotýkala kulového kloubu. (Viz 

obr.4) 

 
 
 

  
Děkujeme, že jste si vybrali náš stropní ventilátor SCORPION řady DC. 

Důrazně doporučujeme, abyste si před instalací pečlivě přečetli tento návod. 

  
Parametry modelů (pouze ventilátor):- 

MSF133MR 1320mm 3 lopatkový stropní ventilátor Matt Black s dálkovým ovládáním  

MSF133WR 1320mm 3 lopatkový stropní ventilátor White Satin s dálkovým ovládáním  

MSF133BR 1320mm 3 lopatky stropního ventilátoru kartáčovaný nikl s dálkovým ovládáním  

  

Parametry modelů (ventilátor a světlo):- 

MSF1333MR Stropní ventilátor 1320 mm, 3 lopatky, matná černá, 24W tříbarevné LED světlo s dálkovým ovládáním  

MSF1333WR Stropní ventilátor 1320 mm se 3 lopatkami, bílý satén, 24W tříbarevné LED světlo s dálkovým ovládáním  

MSF1333BR Stropní ventilátor 1320 mm, 3 lopatky, kartáčovaný nikl, 24W trikolorní LED světlo s dálkovým ovládáním  

 
 
 

Seznam dílů:  

1x sestava motoru 1x návod k použití 1x sada šroubů 3x lopatky 

1x vyvažovací sada 1x závěsná konzola 1x sada dálkového ovládání  

 

 
Použití 

Plochý povrch / strop 

 

 
Stropní sklon do 15° 

 
 

Vlnitý strop Šikmý strop 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jak sestavit 
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Obr. 5 
Připevněte lopatku k horní části motoru. Utáhněte a zajistěte 

lopatku pomocí dodaných šroubů a podložek. Tento postup 

opakujte, dokud nejsou nainstalovány všechny lopatky. (Viz obr.5) 

 
UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby se lopatky během instalace 

nepoškodily nebo neohnuly, pokud je ventilátor na zemi, protože to 

bude mít vliv na výkon a vyvážení ventilátoru a nevztahuje se na to 

záruka. 

Model se světlem 

Obr.6 Propojte 2 kolíkové 

konektory z krytu motoru 

s deskou světelné sady. 

Pouze ventilátor 

Obr.7 
Nainstalujte kovový kryt do 

sady světel. (Viz obr.7) 

Nainstalujte desku světelné 

sady na motor pomocí 

dodaného šroubu. 

 
Kovový kryt zasuňte do sady 

světel. (Viz obr.6) 

Fg.8 
Teplotu barvy zvolíte přepnutím přepínače na LED diodě. 

(Viz Fg.7) 

C = 5000K studená bílá 

N = 4000K neutraní bílá 

W = 3000K teplá bílá 

Stropní ventilátor SCORPION je vybaven inteligentním třístupňovým stmívatelným světelným modulem LED, který nevyžaduje 

stmívatelné dálkové ovládání ani nástěnný stmívač. Vyžaduje pouze sadu dálkového ovládání dodávanou s výrobkem.  

Zapněte vypínač a světlo se rozsvítí. Přepněte vypínač do 1 sekundy a světelný výkon se ztlumí na přibližně 50 %.  

Opětovným zapnutím/vypnutím vypínače se světelný výkon ztlumí přibližně na 15 %. Světelná sada nemá paměťovou funkci, 

zpočátku se zapne na 100 %. 

 

 

Instalace lopatek 

 
 Postup montáže / demontáže krytu 

 

CCT (Colour Changeable Temperature) 

 

Stmívání 
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Pokyny pro párování 

• Zapněte zdroj napájení a do 30 vteřin 

• Stiskněte a podržte tlačítko "FAN ON/OFF" vysílače po dobu 5 sekund a ozve se "pípnutí".  

• Úvodní krok párování musí být proveden do 30 sekund od zapnutí napájení. 

i) před párováním dalších ventilátorů se ujistěte, že je vypínač nebo zdroj napájení prvního instalovaného ventilátoru vypnutý, tj. 

párujte po jednom ventilátoru. 

ii) zajistěte, aby byl oddělovací spínač v zapnuté poloze, oddělovací spínač se nesmí používat jako vypínač světla, protože by došlo k 

poškození a znefunkčnění dálkového přijímače. 

 
Důležité připomínky 

• Přijímač musí být správně nainstalován v montážním držáku.  

• Pokud vysílač nemůže ovládat přijímač, zkontrolujte, zda 

i) je ve vysílači dostatečný počet baterií 

ii) případná existence podobných dálkově ovládaných výrobků v blízkosti, které způsobují rušení  

• Vyměňte baterii, pokud se vybije, protože to ovlivní funkci vysílače.  

• Pokud necháte vysílač delší dobu v provozu, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k jejímu vybití. 

• Podpora až 200W výkonu osvětlení 

• Izolační spínač MUSÍ být zapojen do linky 

• Stmívací spínač na modelech světel se ovládá naladěním tlačítka zapnutí/vypnutí světla během 1s. Světelný výkon se stmívá ve stupních od 24W 

do 12W až přibližně do 4W 

 

 Pokyny a funkce vysílače 

 
Zobrazený ventilátor a světlo Pouze ventilátor bez světla 

1. Kontrolka LED 

2. Zapnutí/vypnutí světla 

(Použijte pro ztlumení 

světla během 1 s) 

3. Rychlost ventilátoru 

(1 vysoká rychlost - 5 nízká 

rychlost) 

4. Časové ovládání ventilátoru 

5. Směr ventilátoru (přepínač 

zpětného chodu) 

6. Zapnutí/vypnutí ventilátoru 

7. 12V baterie pro použití ve 

vysílači 

 
 
 

1. Kontrolka LED 

2. Rychlost ventilátoru 

(1 vysoká rychlost - 5 nízká 

rychlost) 

3. Časové ovládání ventilátoru 

4. Zapnutí/vypnutí ventilátoru 

5. Směr ventilátoru (reverzní 

přepínač) 

6. 12V baterie pro použití ve 

vysílači

 

Instalace dálkového ovládání přijímače 

 

Yellow green – zeleno žlutá 
Brown – hnědá 
Blue – modrá 
Black – černá 
Plug - zástrčka 
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Poznámka: Dálkové ovládání ventilátoru a světla Poznámka: Pouze ventilátor s dálkovým ovládáním 

POKYNY K PÉČI 
• Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je stropní ventilátor odpojen.  
• LED světla nejsou odnímatelná ani vyměnitelná. Lze je dodat pouze se stropním ventilátorem jako jeden celek. 

UPOZORNĚNÍ 
• Instalace ventilátorů MUSÍ odpovídat normám SAA a předpisům místních úřadů. 

• Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář. 

• Ventilátor a světlo MUSÍ být uzemněny. 

• Držák MUSÍ být pevně připevněn k rovné pevné konstrukci nebo dřevěnému rámu. 

• NESMÍ se zaměňovat lopatky z jednoho modelu za jiný, všechny lopatky MUSÍ být v případě poškození vyměněny.  

• Záruka zaniká, pokud výrobek není nainstalován podle tohoto návodu k instalaci.  

 

 Připojení vodičů 

 

6* roční záruka 

Podrobnosti najdete na našich webových stránkách https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/ 

  

Fan motor – motor ventilátoru 
Fan light – světlo ventilátoru 
Brown – hnědá 
Black – černá 
Yellow green – zeleno žlutá 
AC power – střídavý proud 
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