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                   MONTÁŽNÍ INSTRUCKE 
          

                                                                                                                                                                                                                             

 
 
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ           
_______________________________________________________________________________CZ 
Instalace ventilátoru a dálkového ovládání: 
 
Když je přijímač dálkového ovládání instalován uvnitř rozety ventilátoru,  bude omezovat plné naklápění  
pohybu montážní koule. 
Maximální povolený sklon stropu je max. 15°.  
 
PROVOZNÍ INSTRUKCE 
 

1. Nastavení kódu: 
 

Jednotka má 16 různých kombinací kódů, k nastavení kódů učiňte tyto kroky: 
A. Nastavte kód na VYSÍLAČI: 
a. Odstraňte kryt baterie. Pevně stiskněte a odsuňte kryt baterie. 
b. Nastavte kód vypínače na Vámi vybranou pozici. Použijte malý šroubovák nebo kuličkové pero pro 
nastavení vypínače nahoru nebo dolů. 
c. Zvolte „D“ pro volbu stmívání. 
d. Nasaďte kryt baterie na původní místo. 
e. Zapněte ventilátor, zmáčkněte a držte tlačítko OFF v přední části dálkového ovládání po dobu 5 až 60 
vteřin při chkodu ventilátoru k synchronizaci s ventilátorem. 
 
 

 
 
 
 

2. Instalace přijímače do vestavné konzoly: 
 

A. Bezpečnostní opatření: 
Upozornění: Vysoké napětí: Odpojte zdroj elektrického napájení a vypněte pojistky na hlavním jističi. 
B. Elektrické spoje: 
Propojte jednotlivé zařízení jak je uvedeno na obrázku č. 3, použijte svorkovnici 
NAPÁJECÍ SPOJE 
Spojte zelený kabel uzemnění s obnaženým kabelem (země). 
Spojte modrý kabel řídící jednotky k modrému kabelu napájení. LN 
Spojte hnědý kabel řídící jednotky k hnědému kabelu napájení. 
 
PŘIPOJENÍ K MOTORU  
Spojte modrý kabel řídící jednotky (MOTOR N) k modrému kabelu ventilátoru. 
Spojte červený kabel řídící jednotky (MOTOR L) k hnědému kabelu ventilátoru. 
Spojte černý kabel řídící jednotky (for LIGHT) k oranžovému a červenému kabelu (světlo). 
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Jestliže má kabeláž jiné barvy, nebo si nejste jisti při zapojování kabeláže sami, přenechejte instalaci 
kvalifikovanému elektrikáři s licencí.  
 

 
 

3 Zasuňte všechny propojené kabely do spojovací krabice, 
4. Zasuňte přijímač do montážního boxu (obr. 4) a vytáhněte anténu podél strany montážního 

boxu. 
5. Přeinstaluje rozetu na montážní box. 
6. Provozní vysílač: 

A. Použijte SF22 9 volt baterii (není v balení) aby nedošlo k poškození vysílače, vyjměte 
baterii jestliže není často používána. 

B. Uchovávejte vysílač mimo místa vysokou mírou horka nebo vlhkosti. 
C. Toto dálkové ovládání je vybaveno 16 kódovou kombinací aby se předešlo možnému 

rušení od jiných dálkových ovládání jako jsou automatické otevírání garážových vrat, auto alarmy 
nebo bezpečnostní systémy. Jestliže zjistíte, že Váš ventilátor a jeho osvětlení se zapínají a 
vypínají bez dálkového ovládání, jednoduše změňte kombinační kód na Vašem vysílači a 
přijímači.  

 
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA NA VYSÍLAČI: 
1.  HI: pro vysokou rychlost ventilátoru 

MED: pro střední rychlost ventilátoru 
LOW: pro pomalou rychlost ventilátoru 

2 OFF – on/off 
3 LIGHT pro zvyšování intenzity světla a vypnutí světla (stmívač) 
 
Přepínací kód nastavený na znak „D“ pro stmívací funkci světla. Použijte tuto funkci pouze se světelnými 
zdroji vhodnými ke stmívání.  

Funkce svítidla je kontrolována stlačením světelného tlačítka. Držením tlačítka směrem dolů zvyšujete 
nebo snižujete intenzitu osvětlení. Poklepáním tlačítka rychle světlo vypnete nebo zapnete. 
Přepínací kód nastavený na znak “X” pro ne-stmívací funkci světla. 
4- CODES 
5- DIMMER 
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POZNÁMKA: 
NEPOUŽÍVEJTE nástěnné ovladače pro ventilátory (viz níže) nebo jakékoliv další, které mají kontrolu 
rychlosti a stmívání společně s dálkovým ovládáním, abyste se vyhnuli poškození dálkového ovládání.  

 
 
Jestliže je dálkové ovládání instalováno v podobě nástěnných vypínačů (viz výše ovládací manuální 
panely), PROSÍM nahraďte je dvoupolovým vypínačem ON/OFF jak je uvedeno zde níže:: 
 
Dvoupólový nástěnný vypínač musí být obsažen při instalaci kabeláže. Dvoupólový nástěnný vypínač 
umožňuje odpojení dálkového ovládání od hlavního napětí 240VAC během údržby a úklidu ventilátoru. 
 

 

mailto:faro@lorefar.com

