
POKYNY PRO MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ STROPNÍHO VENTILÁTORU 

Model 7034RR (AA2009-9/AA2009-9E přijímač; AA1 vysílač) 

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY: 

1. Prosím pročtěte si tyto pokyny a uchovejte pro pozdější potřebu 

2. Před montáží, VYPNĚTE PŘÍVOD NAPĚTÍ DO VENTILÁTORU (v hlavní pojistkové skříni). 

3. Prosím vezměte v potaz, že veškeré elektrické zapojení by mělo být provedeno 

kvalifikovaným elektrikářem. 

4. Tento přístroj využívá pouze napětí 220 ~ 240V 50Hz/60Hz. (Příkon: max. 100W, min. 15W 

pro motor a max. 300W a min. 5W pro osvětlení) 

5. Nemontujte ve vlhkém prostředí nebo nenamočte do vody (Pouze pro vnitřní použití). 

6. Netahejte za dráty. 

7. Neupusťte přístroj na zem a vyhněte se jeho nárazu do překážky. 

8. POZNÁMKA: Baterie se s časem unaví a měla by být vyměněna dříve, než dojde k jejímu 

vytečení, což by poškodilo vysílač. 

9. Před ekologickou likvidací ovladače z něj vyjměte baterie a zlikvidujte je zvlášť na k tomu 

určených místech (např. ekologický sběrný dvůr). 

10. Ochrana proti elektrickému šoku je závislá na správné montáži přijímače dálkového ovládání. 

11. Infračervený dálkový ovladač musí být užíván pouze v rozsahu svého příkonu, v opačném 

případě hrozí přehřátí a jiné nebezpečné projevy. 

12. Infračervené dálkové ovládání je vyrobeno společností XIN HUI A.A. ELECTRONICS LTD. 

13. VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu, nepoužívejte toto zařízení 

v kombinaci s žádným reostatem (tlumič osvětlení) pro ovládání na zeď. 

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ: 

1. Existují dvě možnosti ovládání ventilátoru: (a) ovládání řetízkové, (b) dálkové ovládání 

2. (a) Přepínání chodu pomocí řetízku: Před tímto krokem nastavte na dálkovém ovladači 

nejvyšší rychlost (HIGH). 

3. (b) Přepínání chodu pomocí dálkového ovladače:  

3.1 Před použitím dálkového ovládání přepněte pomocí řetízku rychlost ventilátoru do 

nejvyšší polohy (HIGH) 

3.2 Váš dálkový ovladač je po vložení baterie připraven k použití. 

4. Pokud dojde ke ztrátě či poškození dálkového ovladače a nefunguje ovládání pomocí řetízků, 

postupujte dle následujících kroků: 

(a) Vypněte hlavní přívod napětí do ventilátoru (např. v domácí pojistkové skříni). 

(b) Vyjměte přijímač dálkového ovládání z ventilátoru a zapojte dráty dle návodu v Pokynech 

pro instalaci a užívání (stropního ventilátoru). Poté již může být ventilátor ovládán 

pomocí řetízků. 

 

 

 



FUNKCE VYSÍLAČE: 

Při přepínání funkcí ventilátoru pomocí dálkového ovladače jím miřte na čidlo infračerveného 
signálu u těla ventilátoru. 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRO MONTÁŽ: 

VAROVÁNÍ:  NESPRÁVNÉ ZAPOJENÍ DRÁTŮ MŮŽE POŠKODIT PŘIJÍMAČ. 
 

1. Stropní ventilátor musí být po montáži nastaven na nejvyšší rychlost pomocí řetízku. 

2. MONTÁŽ PRO VENTILÁTORY CLASSIC FN433XX: 

a. Přestřihněte dráty na vstupu do přijímače (přívod napětí) v blízkosti plochého 

konektoru, jak je uvedeno na obrázku 1.1. 

b. Odmontujte hnědý, červený, modrý a jeden žlutozelený kabel (druhý žlutozelený 

kabel jdoucí od svorkovnice/čokolády k tělu montážní konzole ponechejte) ze 

svorkovnice na těle montážní konzole, nebudou potřeba. Ke svorkovnici 

připevněte hnědý drát (L) a modrý drát (N) z přijímače dálkového ovládání, které 

byly odstřiženy od plochého konektoru a případně drát uzemnění (zelenožlutý 

drát). 

 



3. Proveďte zapojení dle obrázku 1.2 a 1.3. Infračervený senzor musí být umístěn mimo 

krytku ventilátoru. Jeho poloha závisí na správném přijímání signálu z ovladače (obr. 2).  

4. Jakmile je zapojení provedeno, vložte přijímač do montážní konzole. Vysuňte krytku 

vzhůru ke stropu tak, aby přijímač i konzolu zakryla (obr. 1.3). 

5. Pro výměnu baterií otevřete kryt na zadní straně vysílače jeho vysunutím pomocí 

přitlačeného palce po směru šipky (obr.3). Držák vysílače lze v případě potřeby 

přišroubovat ke zdi pomocí šroubků (obr.4).  


