BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.

Před montáží ventilátoru a příslušenství odpojte přívod elektřiny, aby nedošlo k poranění elektrickým proudem.

2.

Před montáží ventilátoru se pečlivě seznamte se všemi bezpečnostními pokyny a tuto příručku uchovejte pro pozdější použití.

3.

Ujistěte se, že elektroinstalace splňuje požadavky místních a státních právních předpisů a nařízení. V případě pochybností se
obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

4.

Pro montáž ventilátoru zvolte místo, které poskytuje dostatečný prostor pro lopatky ventilátoru. Vzdálenost od lopatek k
podlaze by měla být alespoň 214 cm. Ventilátor je nutné instalovat alespoň 76 cm od zdí a jiných objektů.

5.

VAROVÁNÍ: Elektroinstalační krabice a stropní nosníky musí být nainstalovány s nejvyšší důkladností a musí unést alespoň
22,7 kg. Aby se snížilo riziko vzniku požáru, zranění elektrickým proudem nebo jiného poranění, je nutné k montáži používat
elektroinstalační krabici vhodnou pro instalaci s ventilátorem a přiložené šrouby. Elektroinstalační krabici je nutné instalovat
přímo do konstrukce budovy.

6.

VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziko vzniku požáru, zranění elektrickým proudem nebo jiného poranění, použijte při instalaci
elektroinstalační označenou jako vhodnou pro instalaci s ventilátory a k ní přiložené šrouby. Většina elektroinstalační krabic
používaných pro zavěšení světla není vhodná pro použití s ventilátorem. V takovém případě je nutné provést výměnu. V
případě otázek se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

7.

Schéma zapojení slouží pouze jako vodítko. Veškerá světla, která tento ventilátor neobsahuje, musí být certifikovaná a
označená jako vhodná pro instalaci s tímto ventilátorem. Použijte víceúčelový spínač. Pro správnou instalaci světla a spínače
se seznamte s přiloženými pokyny.

8.

Jakmile montáž dokončíte, ujistěte se, že jsou všechna spojení dotažená.

9.

Jakmile dokončíte elektrické zapojení, dráty opatrně zasuňte do elektroinstalační krabice. Dráty by měly být v krabici odděleny
od zemnícího kabelu, který by měl být umístěn na opačné straně krabice.

10. VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziku vzniku požáru, zranění elektrickým proudem nebo jinému poranění, k ovládání ventilátoru
nepoužívejte reostat nebo ovladače s kontinuálním nastavováním rychlosti.
11. Nepřepínejte směr rotování ventilátoru před tím, než se lopatky zcela zastaví.
12. Do dráhy lopatek běžícího ventilátoru nevkládejte žádné předměty.
13. VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziko vzniku požáru, zranění elektrickým proudem nebo jiného poranění, neohýbejte držáky
lopatek během montáže nebo kdykoliv po jejím dokončení. Do cesty lopatek nevkládejte žádný předmět.
14. Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození ventilátoru nebo jiných předmětů, postupujte při čištění a údržbě velmi
opatrně.
Při čištění ventilátoru nebo lopatek nepoužívejte vodu nebo čistící prostředky. Doporučujeme použití lehce vlhkého hadříku.
POZNÁMKA: Bezpečností opatření a pokyny uvedené v této příručce nezahrnují všechny možné podmínky a situace,
které mohou nastat. Při montáži a provozu ventilátoru je nutné postupovat obezřetně a s použitím zdravého rozumu.

1 x Motor

1 x Světelný kit

3 x Lopatky

1 x Kryt na světlo

Knížka s instrukcí

1 x Šrouby a podložky

1x

1 x Sada dálkového ovládání

1 x Závěsný držák

Instalace ventilátoru
•
•
•

Ujistěte se, že je elektřina vypnutá u hlavního vypínače, před začátkem instalace ventilator.
Před instalací ventilátoru a výměnou žárovek vypněte napájení vytažením pojistky nebo
vypnutím jističe.
Nejnižší bod lopatek ventilátoru musí být minmákně 2,1 metru od země.
Ujistěte se, že stropní nosníky jsou dostatečně pevné a dostatečně velké, aby podporovaly
hmotnost ventilator o hmotnosti přibližně 35 kg.
1.

Ventilátor a závěsný držák musí být při montáži
uzemněn. Zajistěte montážní konzoli ke stropnímu
nosníku nebo vhodnému kusu dřeva vloženému
mezi stropní nosníky. Konzole by měla být
připevněna dvěma šrouby a podložkami.

2. Opatrně zvedněte sestavu motoru na montážní
konzoli. Namontujte kulový kloub na otvor pro
montážní konzoli. Otočte ventilátor, dokud zářez
na kuličce nedosáhne hřbetu na montážní konzoli.
To umožní bezdrátové zapojení.
Umístěte dálkový přijímač nad kloub..

3. Proveďte zapojení pro
- signální konektor
- konektor motorových drátů
- konektor žárovky
- vstupní konektor přijímače
Připojte vodiče (AC IN L), nulový
(AC IN N) a zemní (GROUND) na
svorkovnici podle označení.
Izolační
spínač
nainstalován.

4.

musí

být

Vyrovnejte otvory na krytce s vyčnívajícími
hlavami šroubů z montážní konzole.
Zvedněte ochranný kryt směrem k montážní
konzoli a ujistěte se, že nedošlo k přerušení
kabeláže.
Otočte ve směru hodinových ručiček, dokud
hlavy šroubů plně nezapadnou do otvorů
pro klíč, poté utáhněte šrouby. Zajistěte kryt
šroubového víka.

5. Zarovnejte
otvory pro
kotouče s otvory
ve spodní části
sestavy motoru.
Utáhněte lopatku
pomocí
dodaných
šroubů. Opakujte
tento krok,
dokud nejsou
všechny lopatky
nainstalovány.

6. Připojte konektory
vodičů lampy.
Nainstalujte světelný kit
na spojovací desku,
ujistěte se, že vyčnívající
konce konektorů spadnou
do úzkých konců štěrbin.
Fixujte světelnou sadu
pomocí dodaných 3
šroubů.

7. Otočte kryt lampy ve směru hodinových
ručiček, dokud není zajištěn.
Před zahájením používání stropního
ventilátoru si pečlivě přečtěte následující
kapitolu.

Zpětný chod ventilátoru
Stisknutím tohoto tlačítka na dálkovém ovladání můžete přepínat mezi nastavením
letním a zimním. V ideálním případě by měl být ventilátor nastaven tak, aby v letních
sezónách pohyboval lopatky proti směru hodinových ručiček pro foukání vzduchu
dolů a pohyboval lopatkami ve směru hodinových ručiček pro proudění vzduchu
nahoru během chladnějších období. POZNÁMKA: Několik vteřin bude trvat, než se
ventilátor usadí s novými rychlostmi po každé změně směru otáčení.

Světlo
Jedním stisknutím tlačítka přepnete světlo ventilátoru na
zapnuté nebo vypnuté. Ventilátor automaticky svítí, poté
co je zapnut.
POZNÁMKA: Toto tlačítko funguje pouze na dálkovém
ovladači pro stropní ventilátor vybavený světlem. Tlačítko
NENÍ funkční na dálkovém přístroji pro stropní ventilátor
BEZ osvětlení.
Změna rychlosti
Stiskněte tlačítka s římskými číslicemi (I, II, III, IV, V a VI) pro zapnutí rychlosti
ventilátoru pro odpovídající rychlost. Rychlost I je nejnižší rychlost. Nižší otáčky
ventilátoru spotřebovávají podstatně menší výkon než vyšší otáčky ventilátoru.
Ovládejte stropní ventilátor při nižší rychlosti, abyste vytvořili příjemný vítr pro
klidný spánek.
Vypnutí ventilátoru
Jedním stiskem středního tlačítka (symbol čtverce) vypnete
ventilátor. Ve výchozím nastavení je ventilátor vypnutý po zapnutí
ventilátoru.
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Bezpečnostní údaje dálkového ovládání
OCHRANA ZAMYKÁNÍ – Jak resetovat příjimač pro obnovu chodu ventilátoru
Vzdálený přijímač tohoto ventilátoru má zabudovanou funkci, která automaticky zablokuje motor
ventilátoru z nepřetržitého provozu tím, že odpojí napájení motoru 30 sekund po zjištění problému, který
brání normálnímu provozu ventilátoru. Pokud k tomu dojde, nejprve byste měli odstranit problém, který
blokuje ventilátor. Poté stisknutím tlačítka vypnutí na dálkovém ovládání resetujete přijímač. Ventilátor
můžete ovládat dálkovým ovladačem jako obvykle po resetování přijímače.
UPOZORNĚNÍ: Pokud není trvale odstraněn problém, přijímač a motor se po resetování znovu dostanou do
ochranného režimu.
OHCRANA PŘETÍŽENÍ - JAK VYNULOVAT PŘIJÍMAČ PRO ZNOVU PROVOZ VENTILÁTORU
Pokud by dálkový přijímač tohoto ventilátoru zjistil, že motor ventilátoru čerpá výkon vyšší než 80 W
(podmínka přetížení), automaticky vypne napájení motoru, čímž okamžitě zastaví činnost ventilátoru.
Chcete-li resetovat přijímač, stiskněte tlačítko vypnutí na dálkovém ovladači.
POZNÁMKA: Pokud přijímač znovu vstoupí do režimu ochrany, může to také znamenat výskyt
poruchového stavu na motoru ventilátoru. Obraťte se prosím na oddělení záruky společnosti CHAMPRAY.

Párování dálkového příjimače a vysílače pro provoz ventilátoru
Vzdálený přijímač a dálkový ovladač (vysílač) tohoto stropního ventilátoru musí být správně spárovány
předtím, než bude ventilátor plně funkční. Během procesu párování se přijímač dozví a rozpozná jedinečný
identifikátor vysílače, a proto se také nazývá učební proces. Kromě toho bude přijímač provádět pokročilou
vlastní charakterizaci pro optimální výkon ventilátoru během
proces párování.

Ujistěte se, že váš elektrikář nainstaloval spínač pro odpojení / odpojení všech pólů v
pevném zapojení pro každý ventilátor. To je nezbytné pro dokončení vzdáleného procesu
párování.
Pokud úspěšný proces párování ventilátorů nebyl dokončen buď továrně nebo uživatelem, může ventilátor
částečně fungovat při některých nastaveních nebo nemusí pracovat vůbec. Ve výchozím nastavení je každý
ventilátor předem konfigurovaný z výroby a měl by být plně funkční po dokončení instalace a zapnutí
motoru ventilátoru.
V případě, že ventilátor nebo dálkový ovladač nefungují nebo nejsou plně funkční po
instalaci nebo během používání, může být spárování dálkového ovladače provedeno
podle níže uvedených jednoduchých postupů. Mějte však na paměti, že mohou existovat
další důvody, proč ventilátor nebo dálkový ovladač nefungují:
• Ujistěte se, že všechna zapojení byly řádně provedeny a jsou bezpečné
• Ujistěte se, že je v bateriovém prostoru přenosné části přítomna baterie
• Ujistěte se, že baterie není plochá nebo je slabá
• Zkontrolujte, zda jsou všechny spínače (síť a izolace) napájecího zdroje motoru ventilátoru
zapnuty
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POSTUPY PRO PÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO PŘIJÍMAČE A VYSÍLAČE
Tyto postupy platí, pokud:
￭ prostě chcete opravit ventilátorovou dálkovou komunikaci nebo
￭ máte 2 nebo více stropních ventilátorů stejného modelu v jednom nebo v blízkém okolí a
chcete mít možnost ovládat každý ventilátor nezávisle, aniž byste ovlivnili provoz ostatních ventilátorů.
Pro tento stropní ventilátor jsou uvnitř prostoru pro baterie na dálkovém ovládání
umístěny přepínače DIP, které umožňují až 16 možných jedinečných identifikačních
kódů pro nezávislé ovládání ventilátoru.
1. Vypněte napájení každého přijímače ALL ventilátorů ve stejném nebo blízkém místě. Elektrikář
musí nainstalovat každý vypínač / odpojovač pólů v pevném vedení pro každý ventilátor.
2. Nainstalujte 3V baterii a ujistěte se, že je polarita baterie správná.
3. Zapněte pouze napájení přijímače # 1 (stropní ventilátor # 1)
4. Stiskněte a podržte tlačítko FAN OFF na dálkovém přenosu # 1 po dobu 6 sekund
během 60 sekund od zapnutí napájení na přijímač # 1 (stropní ventilátor # 1)
5. Během procesu párování zjistíte, že ventilátor se automaticky spustí v
nejvyšší rychlosti v opačném směru (ve směru hodinových ručiček) po dobu až 90 sekund; pak
ventilátor automaticky změní směr a bude pracovat směrem vpřed (proti směru hodinových
ručiček) po dobu až 90 sekund. Na tomto dálkovém ovladači NEPOUŽÍVEJTE žádné tlačítko, pokud
je tento proces pořád probíhá.
6. Proces párování je ukončen po zastavení ventilátoru.
7. Vyzkoušejte různé nastavení rychlosti na dálkovém ovládání, abyste zajistili, že stropní ventilátor #
1 je nyní plně funkční. Pokud ne, opakujte postup od kroku 1.
8. Pokud máte více než jeden ventilátor, které chcete ovládat nezávisle,
proveďte stejný postup od kroku 1 až po krok 9 pro každý ventilátor.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
VENTILÁTOR SE NESPUSTÍ

1. Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříni a popřípadě je vyměňte.
2. Vypněte přívod elektrické energie a překontrolujte veškeré zapojení vodičů.
3. Ujistěte se, že řetízek přepínající chod ventilatoru je v poloze zapnuto a přepínač pro zpětných chod je v jedné z
krajních poloh a ne uprostřed.
VENTILÁTOR JE HLUČNÝ

1. Použití reostatu nebo ovladače na zeď s plynulou regulací může způsobit harmonické zkreslení nebo bzučivý zvuk.
Pokud dochází k zvýšené hlasitosti za použití takových ovladačů, použijte klasický schválený 3stupňový regulátor
otáček.
2. Vždy ponechejte ventilátor po namontování pár dní běžet chodu na střední nebo nejvyšší otáčky, aby se usadila ložiska
a případné zvuky odezněly. Pokuste se určit, odkukd přesně zvuk vychází (lopatky, motor, osvětlení,..). Často je zdrojem
hluku světelný kit.
3. Ujistěte se, že veškeré šroubky jsou řádně dotaženy. Pokud ne, dotáhněte. Tuto kontrolu provádějte minimálně 1x do
roka, protože šroubky se mohou pomalu samy uvolňovat a způsobovat rušivé zvuky.
4. Ujistěte se, že je větelný kit řádně přimontovaný k ventilátoru a že jsou všechny šroubky držící skleněné stínítko řádně
dotaženy prsty. Nikdy k utažení těchto šroubků nepoužívejte nástroje jako je šroubovák a podobné.
5. Ujistěte se, že montážní konzole je pevně přišroubovaná k podkladu.
6. Ujistěte se, že veškeré matice jsou dotaženy. V opačném případě se mohou objevit chrastící zvuky. Omotejte
elektrickou páskou, bude-li to nezbytné.
7. Ujistěte se, že se horní krytka nedotýká stropu.
8. Ujistěte se, že držáky lopatek jsou pevně přimontovány k tělesu ventilátoru a že byly použity dodané podložky.
9. Ujistěte se, že jsou žárovky řádně namontovány.
VENTILÁTOR SE TOČÍ, ALE VZDUCH PROUDÍ SLABĚ

1. Je možné, že je ventilator přepnut do zimního chodu a otáčí se tedy opačně. V tomto případě směřuje proud vzduchu
vzhůru ke stropu.
2. V místnosti se mohou nalézat předměty či nábytek, které blokují průtok vzduchu.
3. Ventilátr může být příliš malý vzhledem k velikosti místnosti.
VENTILÁTOR VIBRUJE NEBO SE VLNÍ

1.
2.
3.
4.

Menší pohyb se považuje za přijatelný a není důvod jej považovat za poškození.
Ujistěte se, že montážní konzole je pevně přišroubovaná k podkladu.
Ujistěte se, že veškeré šrouby jsou řádně dotaženy (na lopatkách, motoru, osvětlení atd.).
Menší pohyb se považuje za přijatelný. Nicméně prohozením sousedních lopatk můžete zlepšit rozložení hmotnosti a
hladší chod ventilatoru.
Viklání bývá často způsobeno nestejnoměrnou polohou lopatek. Zkontrolujte vzdálenost lopatek od stropu pomocí pravítka a
současným otáčením vypnutého ventilatoru rukou. Maximální tolerance rozdílu vzdáleností jedotlivých lopatek od stropu jsou
3mm

Rev 1.0

