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V případě jakýchkoli dotazů, incidentů nebo chybějících dílů se před konzultací s prodejcem obraťte na naše zákaznické odděle  ní na 
telefonním čísle 916749481 e-mail: info@sulion.es nebo na technické oddělení na telefonním čísle 916749483 e-mail: sat@sulion.es. Před 
zavoláním si poznamenejte odkaz, jméno, IMP (umístěný na nálepce výrobku nebo vedle čárového kódu na krabici) a popis problém u. 
Pokud máte k dispozici fotografie nebo videa, pomůže vám rychlé rozlišení. Provozní doba zákaznického servisu je od pondělí do čtvrtka 
od 9:00 do 18:30 hodin nebo v pátek od 9:00 do 14:00 hodin. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím Whatsapp na čísle 621262721 
a našeho webu www.sulion.es, kde najdete videa, návody k použití a naše nejčastější dotazy. 
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CZ  
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Dodržujte pečlivě tyto pokyny, zejména při upevňování 
na strop (nesprávná montáž může být nebezpečná)*, 
abyste dosáhli maximální bezpečnosti při instalaci a 
provozu tohoto zařízení. 

 
Nevyhazujte elektrické výrobky společně s domovním 
odpadem. Obaly recyklujte na sběrných místech k tomu 
určených. Pro radu ohledně recyklace se obraťte na 
místní úřady nebo na svého dodavatele. Děkujeme, že je 
recyklujete na sběrných místech k tomu určených. 

 
Instalaci musí provádět kvalifikovaní pracovníci pro 
provádění elektrických instalací v souladu s předpisy 
platnými v zemi instalace. 

Pouze k vnitřnímu užití. 

Do pevných rozvodů musí být začleněn systém 
odpojení. Nepřipojujte výrobek k žádnému 
regulačnímu prvku nebo potenciometru, protože by 
to mohlo způsobit poruchu a/nebo poškození. 

 
Poznámka: Důležitá upozornění a pokyny v této příručce 
nezaručují pokrytí všech možných podmínek a situací, které 
mohou nastat. Je třeba si uvědomit, že zdravý rozum, opatrnost 
a pečlivost jsou faktory, které nelze zahrnout do všech výrobků. 
Tyto faktory může a měl by zajistit pouze uživatel, který se o 
tento výrobek stará a užívá jej. 

 

INSTALACE PRODUKTU 

 
VIZ POKYNYKINSTALACI NA KONCITÉTO PŘÍRUČKY 

Režim jednotky: 
Tento typ synchronizace umožňuje nezávisle ovládat dva nebo 
více blízkých ventilátorů, každý s vlastním dálkovým ovládáním. 

 
Synchronizace: 
Řízení tohoto ventilátoru nevyžaduje synchronizaci s přijímačem, 
řízení je již z výroby propojeno s přijímačem. 

 
Univerzální režim: 

Tento typ synchronizace umožňuje ovládat jeden nebo více 

blízkých ventilátorů stejným dálkovým ovladačem. 

 
Synchronizace: 

1. Připojte napájení (nástěnný vypínač) ventilátoru nebo 
ventilátorů, které chcete ovládat, a pak jen v rámci následujících 
15 sekund stiskněte tlačítko STOP na dálkovém ovladači po dobu 
5 nepřetržitých sekund. 

2. Zvuk "pípnutí" signalizuje, že připojení bylo provedeno a že 
zařízení může normálně fungovat. 

3. Nyní budou vysílač a přijímač ventilátoru/ů synchronizovány. 
Vypněte proud ventilátoru s pomocí vypínače nebo automatiky a 
poté jej znovu zapněte. Tímto krokem se proces synchronizace 
uzavře. 

Poznámka: Není možné, aby řídicí jednotka zapomněla na 
ventilátor, jakmile byl jednou propojen, pokud chcete, aby 
ventilátor odešel poslouchat příkaz, musí být propojen jiný, aby jej 
"přepsal". 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE DÁLKOVÉHO 

OVLÁDÁNÍ 
 

Blokovací ochrana 
 

Dálkový přijímač obsahuje funkci, která automaticky zablokuje 
provoz motoru a přeruší přívod proudu do motoru 30 sekund po 
zjištění překážky před ventilátorem, která brání normálnímu 
provozu. Když k tomu dojde, musíte překážky blokující 
ventilátor odstranit. Poté stiskněte tlačítko vypnutí na dálkovém 
ovladači, čímž přijímač resetujete. Nyní můžete ventilátor dále 
používat. 
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SYNCHRONIZACE PŘIJÍMAČE A 
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PRO PROVOZ 
VENTILÁTORU. 

 
Pokud jsou přijímač a vysílač tohoto ventilátoru správně 
synchronizovány, ventilátor funguje. Během synchronizace 
přijímač rozpozná signál z vysílače, tento proces se nazývá 
proces učení. 

Provede se odpojení ventilátoru. to je pro proces synchronizace 
nezbytné. 

Pokud proces synchronizace neproběhl úspěšně, ventilátor 
bude fungovat částečně nebo nebude fungovat vůbec. Ve 
výchozím nastavení byly všechny ventilátory předkonfigurovány 
z výroby a měly by být funkční po dokončení instalace a zapnutí 
ventilátoru. 

Pokud dálkové ovládání po instalaci nebo během používání 
nefunguje, lze provést synchronizaci podle níže uvedených 
pokynů. V každém případě mějte na paměti, že mohou existovat 
i jiné důvody, proč ventilátor nebo dálkové ovládání nefunguje: 

Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení správně provedena. 

Ujistěte se, že dálkové ovládání obsahuje baterie. 

Ujistěte se, že jsou zapnuté všechny spínače (hlavní a 
oddělovací). 

 

POKYNY PRO SYNCHRONIZACI 
PŘIJÍMAČE A DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ. 

 
Ovládání tohoto ventilátoru nevyžaduje synchronizaci s 
příjmačem, ovládání je již z výroby propojeno s jeho přijímačem. 

Poznámka: Pokud přijímač opět přejde do ochranného režimu, 
může to znamenat závadu na motor. Okamžitě kontaktujte 
dodavatele. Doba trvání záruky je uvedena v záručním listě, 
který je součástí této příručky. 

 

ZÁRUKA 
 

Výrobce zaručuje správnou funkci zařízení a případné opravy nebo 
dodání náhradních dílů modelu z důvodu výrobních vad po dobu 2 
let od data dodání, ale nemůže nést odpovědnost za škody a/nebo 
poškození způsobené nesprávným používáním. Pro případnou 
reklamaci musí být k této záruce přiložen nákupní lístek. 
Společnost se zavazuje k úplné bezplatné opravě vzniklých vad 
nebo závad a škod a ztrát jimi přímo způsobených. Stejně tak v 
případě, že oprava nebude uspokojivá a předmět nebude mít 
optimální podmínky pro splnění zamýšleného použití, bude mít 
majitel záruky nárok na výměnu pořízeného předmětu za jiný se 
stejnými vlastnostmi nebo na vrácení zaplacené ceny. Podmínky 
záruky na www.sulion.es/en. 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

Společnost SULION tímto prohlašuje, že dálkové ovládání 
(Ref:078118) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a RoHS 
2011/65/UE) 

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující 

internetové adrese: www.sulion.es/enfacturing. 

 
 
 

TECHNICKÉ DATA 

Vstup 220-240V~ AC 50/60 Hz 

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 
<0.5 W 

Třída Clase I 

Stupeň krytí IP20 

Provozní teplota -20º + 50º 

Kapacita 2.5+3uF 
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INSTALACE 

MOŽNOST 1 
ZAPOJENÍ S KONEKTORY 

MOŽNOST 2 
UNIVERZÁLNÍ REŽIM 

Ustřihněte spojovací konektory na obou vývodech přijímače a vodiče napojte za pomocí 
elektrikářských svorek (není součástí balení). Na stropní konzole lze využít přívodní 
svorkovnici pro vodiče L, N a PE. Na straně ventilátoru napojte vodiče dle barevného 
značení (L vent., L osv., N, PE).  
Možnost 2 je používána pro ventilátory Rainbow, Hornet, Tones, Skua a Lincoln. 
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