Návod k montáži a obsluze

FB-IR Basic
Dálkové ovládání pro stropní ventilátory

CZ

 O tomto návodu
Před použitím ventilátoru CasaFan si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechejte si návod
k obsluze po ruce pro případné použití. Nikdy nepředávejte ventilátor druhé osobě bez návodu
k použití.
Význam symbolů:
Nebezpečné napětí
Varuje uživatele před nebezpečím způsobeným vysoký napětím.

Opatrnost

Důležitá poznámka pro uživatele.
Popis dálkového ovládání FB-IR Basic

Dálkové ovládání CasaFan FB-IR bylo navrženo speciálně pro stropní ventilátory s a bez
osvětlení. Lze jím přepínat mezi 3 stupni rychlostí motoru, stejně tak jako jej lze vypnout
zcela. Pokud je namontováno, lze tímto ovladačem také nezávisle na chodu motoru ovládat
osvětlení a naopak.

FB-IR Basic

Technické údaje:

85213

Označení
Napětí

230 Volt ~ 50 Hz

Maximální příkon motoru

115 Watt

Třída ochrany

I

Počet rychlostí

3

Max. příkon osvětlení

300 Watt

Hmotnost

cca. 0,24 kg
Může se lišit dle šarže

Obsah balení:

FB-IR Basic
1 Vysílač s držákem na
zeď
1 Přijímač
Baterie nejsou součástí balení.

D
-

Upozornění
Rozbalte ventilátor CasaFan a zkontrolujte, jestli je balení kompletní a přístroj není
poškozen.
Balení udržujte mimo dosah dětí a dbejte na životní prostředí při jeho
likvidaci.

Upozornění
Řetízek ovládající hod motoru ventilátoru musí být přepnut do pozice nejvyšší rychlosti.
Při nedodržení tohoto kroku nemusí být v případě poškození ventilátoru reklamace uznána!

Doporučení při montáži
Upozornění
Toto zařízení by mělo být namontováno kvalifikovaným odborníkem.
-

Napětí uvedené na štítku přístroje by mělo být ve shodě s napětím, ke kterému bude
připojeno. Budova, ve které je zařízení namontováno musí být uzemněna!
Během montáže nepoškoďte žádné vodiče.
S vodičem s fází zacházejte tak, aby nemohl být poškozen nebo přiskřípnut.
Nepoužívejte toto dálkové ovládání v místnostech s vysokou vlhkostí, může dojít
k požáru nebo explozi.
Pouze k použití se stropním ventilátory.
Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům!

Elektrické zapojení

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokynů na nálepce na přijímači!

Instalace

Upozornění
- Před manipulací s elektrickým obvodem odpojte přívod
elektřiny.
Umístění přijímače při montáži s prodlužovací tyčí
obr. 1
přijímač

obr 2

IR senzor
krytka

krytka

tyč
tyč
1. Umístěte přijímač dle obrázku 1 a 2 do montážní konzole (držáku). Aniž byste poškodili
vodič, vyveďte IR senzor mimo krytku ventilátoru.
2. Proveďte zapojení dle obrázku na předchozí stránce. Ujistěte se, že žádný z vodičů není
poškozen nebo přiskřípnut!
Pokud je vaše fáze k motoru (L-Motor) a ke světlu (L-Světlo) v jednom vodiči, je třeba
ji před zapojením do přijímače dálkového ovládání rozdělit.
3. Přimontujte krytku k držáku u stropu.
Řetízek přepínající rychlosti musí být v poloze nejvyšší rychlosti.
Po znovu zapojení elektrického napětí do ventilátoru je dálkové ovládání připraveno
k použití.
Umístění dálkového ovládání do ventilátorů CasaFan s nízkým profilem jako jsou FLAT,
GLASHAUS FLAT nebo OFFICE FAN
Prosím umístěte přijímač dálkového ovládání dle obrázku 3.
Po dokončení elektrického zapojení použijte oboustrannou samolepící pásku pro uchycení
přijímače ke stropu. Pokud to není možné použijte stahovací pásky, které uchytí přijímač
k držáku. Aniž byste poškodili vodiče, vyveďte IR přijímač mimo krytku. Řetízek regulující
rychlost ventilátoru musí být nastaven na nejvyšší rychlost. Po znovu zapojení
elektrického napětí do ventilátoru je dálkové ovládání připraveno k použití.

Umístění dálkového ovládání u stropních ventilátorů Vortice řady NORDIK
Po stropní ventilátory Vortice řady
NORDIK jednoduše vložte přijímač
do horní krytky. Infračervený (IR)
senzor vyveďte mimo krytku, aniž
byste poškodili vodiče. Prosím
zajistěte krytku, aby nesjížděla dolů.
Váš stropní ventilátor s dálkovým
ovládáním je připraven k použití.
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Funkce dálkového ovládání FB-IR Basic
Rychlosti motoru: tlačítko 1 - nejnižší rychlost ventilátoru
tlačítko 2 – střední rychlost
tlačítko 3 – nejvyšší rychlost
tlačítko 0 - motor vypnut
Osvětlení:

- Světlo zap/vyp

DŮLEŽITÉ
Upozornění
Pokud váš ventilátor má přepínač směru chodu přímo na svém tělese, použijte tento
přepínač pouze pokud je ventilátor vypnutý a netočí se(motor vypnut – tlačítko 0)! Nedodržením
tohoto kroku se v případě poškození ventilátoru a/nebo dálkového ovládání nevztahují na tento
výrobek záruční podmínky a reklamace nebude uznána.

Baterie Typ: 2 x AA

DŮLEŽITÉ
Tento výrobek je ve shodě s nařízením EU 2002/96/EC. Tento přístroj nese označení
přeškrtnuté popelnice. To značí, že na konci své životnosti nesmí být zlikvidován společně
s domácím odpadem, ale musí být odevzdán do příslušného sběrného místa pro následnou
ekologickou likvidaci.

Je na zodpovědnosti uživatele, aby zlikvidoval tento výrobek dle státem uznaných způsobů na
konci jeho životnosti. Nedodržením tohoto může dojít k penalizaci dle místních zákonů na
ochranu životního prostředí a zacházení s odpadem. Řádné třídění odpadu a následná
recyklace, zpracování a ekologická likvidace odpadu předchází zbytečnému poškozování
životního prostředí a možným zdravotním rizikům a také podporuje recyklaci materiálů
použitých ve výrobku. Pro bližší informace o likvidaci odpadu se obraťte na váš místní obecní
úřad, sběrný dvůr nebo jiné relevantní autority.

