
 

   



Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt rady Four Seasons Alpha. Pred montážou a použitím si prosím 

starostlivo prečítajte všetky pokyny. 

Dôležité bezpečnostné pokyny 

Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny si uschovajte pre 

budúce použitie. 

Dôležité: výrobok vždy prevádzkujte zo zdroja napájania s rovnakým napätím, frekvenciou a 

menovitou hodnotou, ako je uvedené na identifikačnom štítku výrobku. 

Dôležité: Ventilátor musí, byť nainštalovaný tak, aby lopatky boli viac ako 2,1 metra nad podlahou. 

Vyvarujte sa kontaktu s pohyblivými časťami. Počas prevádzky udržujte ruky, vlasy a odev v 

dostatočnej vzdialenosti od výrobku. 

Svietidlo (osvetľovacia súprava), ktoré je súčasťou balenia ventilátora (alebo model Reef Breeze: FSLC 

alebo FSLO osvetľovacia súprava predávaná samostatne), smie byť namontované iba na tento 

ventilátor. 

Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 

alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba 

zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo ich nepoučila o používaní prístroja. 

Malé deti by mali byť pod neustálym dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. 

Nepoužívajte výrobok, ktorý bol, alebo javí sa byť akýmkoľvek spôsobom poškodený, alebo po 

poruche výrobku. 

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neinštalujte produkt na miesta, kde 

môže byť vystavený dažďu, vlhkosti alebo akejkoľvek kvapaline. 

Nepoužívajte tento produkt v prítomnosti výbušnín, výparov a/alebo horľavej kvapaliny. 

Nepoužívajte tento produkt na iné účely, než je jeho zamýšľané použitie popísané v tomto návode. 

Tento produkt je určený iba na bežné použitie v domácnosti. Použitie iného, než výrobcom 

odporúčaného príslušenstva môže spôsobiť ohrozenie bezpečnosti. 

  



Pred inštaláciou 

1. Ventilátor vybaľte a starostlivo identifikujte jednotlivé diely, pozri obr. 1. 

2. So zostavou motora a lopatkami zaobchádzajte opatrne. Motor položte na látku alebo mäkký 

povrch, aby nedošlo k jeho poškriabaniu. 

3. Pokiaľ inštalujete viac ako jeden ventilátor, zaistite, aby lopatky neboli zmiešané dohromady, 

pretože každá sada je zladená a vyvážená, pokiaľ sú lopatky zmiešané, ventilátor sa bude kývať. 

Poznámka k inštalácii: Ventilátor sa musí inštalovať v súlade s pokynmi pre inštaláciu: 

Inštalácia ventilátorov sa musí riadiť normami SAA a musí spĺňať predpisy miestnych úradov. 

Inštaláciu MUSÍ vykonať plne kvalifikovaný elektrikár s licenciou, inak bude záruka prepadnutá. Pred 

pokusom o inštaláciu sa uistite, že bol vypnutý prívodný kábel. Ventilátor musí byť uzemnený. 

Prostriedky na odpojenie musia byť začlenené do pevného zapojenia v súlade s pravidlami pre 

elektroinštaláciu. 

4. Vyberte vhodné miesto, kde je možné montážnu konzolu pevne pripevniť k stropnému trámu 

alebo nosníku. 

5. Pomocou dodaných dlhých skrutiek do dreva upevnite montážnu konzolu na vybrané upevňovacie 

miesto. Uistite sa, že aspoň 40 mm skrutky je zavŕtaných do nosného trámu alebo nosníka. 

6. Teraz je možné inštalovať kabeláž pripravenú na pripojenie k svorkovnici v strieške ventilátora s 

guľovým kĺbom. 

7. Na prevádzku ventilátora sú potrebné tri vodiče, v prípade kombinácie ventilátora a svetla 4 

vodiče. 

8. Požiadavky na zapojenie na svorkovnici: 

• Uzemňovací vodič. 

• Nulový vodič. 

• Spínaný aktívny pre ventilátor. 

• Spínaný aktívny vodič pre svetlo (iba ak je svetlo namontované). 

  



Montáž ventilátora 

9. Pripevnite závesný držiak k stropnému trámu alebo vhodnému kusu dreva vloženému medzi 

stropné trámy. Spoločnosť Martec Pty Ltd odporúča pripevniť držiak dvoma dlhými skrutkami, ktoré 

sú súčasťou balenia. 

10. Umiestnite ventilátor do závesného držiaka a zarovnajte drážku guľového kĺbu so závesným 

držiakom. 

11. Po dokončení zapojenia pripevnite vrchlík k závesnej konzole zatlačením nahor a otočením proti 

smeru hodinových ručičiek. Vyhľadajte skrutky v kľúčových otvoroch a utiahnite ich. 

Inštalácia lopatiek 

11. Namontujte držiaky lopatiek na lopatky pomocou matíc podložiek a skrutiek. 

a. Pripevnite držiaky lopatiek k ventilátoru pomocou dodaných skrutiek a pružných podložiek. 

b. Ak má byť inštalovaných viac ako jeden ventilátor, dbajte na to, aby nedošlo k zámene lopatiek, 

pretože každá sada ventilátora je hmotnostne prispôsobená a vyvážená. 

c. Miešanie lopatiek spôsobí kývanie ventilátora/ov, na ktoré sa nevzťahuje záruka. 

POZNÁMKA: Ak má byť na ventilátor namontované svietidlo, pokračujte krokom 13. 

Ak nemá byť namontované žiadne svetlo, pokračujte krokom 17 a potom krokom 21. 

12. Na otvor so závitom na spodnej strane ventilátora (ak nie je použité svetlo) priskrutkujte ozdobnú 

dosku, pokiaľ už nie je pripevnená. 

Inštalácia svetla 

13. Odskrutkujte ozdobnú dosku zo spodnej časti motora ventilátora (ak je pripevnená) a pomocou 

dlhých klieští opatrne vytiahnite drôty zvnútra hriadeľa motora. Pokiaľ sú drôty napnuté, zdvihnite 

striešku na hornej strane motora a opatrne veďte drôty dole po hriadeli, pričom dávajte pozor, aby 

ste drôty neodizolovali. 

14. Keď drôty vyčnievajú zo spodnej časti ventilátora, naskrutkujte vsuvku do otvoru so závitom na 

motore ventilátora. U niektorých svietidiel nie je vsuvka nutná a svietidlo je možné pripojiť priamo k 

ventilátoru. 

15. Nainštalujte svietidlo na nipl alebo motor, ako je popísané vyššie, a dávajte pozor, aby ste 

nepoškodili vodiče. Pripojte vodiče k svorkovnici. 

16. Nainštalujte svetelné tienidlá a sklá, pričom dbajte na to, aby ste neprekročili maximálny 

odporúčaný príkon uvedený pri svietidle. 

 

  



Inštalácia nástenného ovládania 

17. Regulácia otáčok a spínač osvetlenia vyžadujú nezopnutý aktívny. (V závislosti od modelu nemusí 

byť spínač svetla dodávaný.) 

a. Pripojte nezopnutý (trvalý) aktívny vodič ku svorkovnici označenej "AC-L 240V /50HZ". 

b. Pripojte spínaný aktívny vodič pre ventilátor k vodiču vo svorkovnici označenej "FOR FAN-L". 

c. Pripojte spínaný aktívny vodič pre svetlo ventilátora k vodiču vo svorkovnici označenej "FOR LIGHT-

L". 

Ako používať ventilátor/svetlo 

18. Na ventilátore zvoľte polohu prepínača spätného chodu. 

Teplé počasie - nechajte prúd vzduchu smerovať dole. 

Chladnejšie počasie – prúd vzduchu smerujte nahor. 

19. Na nástennom ovládači zvoľte požadovanú rýchlosť otáčaním gombíka do: 

"1"... "2"... "3"...Poloha "0" je vypnutá poloha. 

20. Pomocou vypínača zapnite alebo vypnite svetlo. 

Vibrácie po inštalácii: 

21. V prípade nadmerného kývania ventilátora zaistite, aby špička každej lopatky pretínala vzduch v 

rovnakom bode. To je možné skontrolovať zmeraním vzdialenosti od stropu ku špičke každej lopatky. 

Prípadný rozdiel opravte nastavením lopatiek alebo držiaka lopatiek. Nezabudnite tiež skontrolovať, 

či sú dotiahnuté všetky skrutky lopatiek a všetky skrutky držiace dolnú lopatku a guľový kĺb. 

Poznámka: Stropné ventilátory majú tendenciu sa počas prevádzky rozbiehať kvôli tomu, že sú 

namontované na gumových priechodkách. Pokiaľ by bol ventilátor namontovaný napevno k stropu, 

spôsoboval by nadmerné vibrácie. Pohyb o niekoľko centimetrov je úplne prijateľný a nenaznačuje 

žiadny problém. 

Hluk: 

22. Keď je všade ticho, najmä v noci, môžete počuť občasné drobné zvuky. Mierne kolísanie výkonu a 

frekvenčné signály superponované v dodávke elektriny vašim dodávateľom energie na spínanie teplej 

vody mimo špičky a pouličného osvetlenia môžu spôsobiť zmenu hluku motora ventilátora. To je 

normálne a nevzťahuje sa na to záruka. 

Poznámka: Elektronické regulátory otáčok by mohli tento ventilátor poškodiť a tiež spôsobiť jeho 

hlučnosť. Použitie elektronických regulátorov otáčok alebo akéhokoľvek iného regulátora otáčok ako 

regulátora Four Seasons, ktorý je súčasťou balenia, vedie k strate záruky. 



Vyobrazené s vypínačom svetla (nedodáva sa pri všetkých 

modeloch) 

 

1.Základ striešky 

2. Guľový kĺb 

3. Závlačka 

4. Spodná tyč 

5. Vrch striešky 

6. Skrutka 

7. Spod striešky 

8. Kolík 

9. Jarmo 

10. Kolík 

11. Skrutka. 

12. Držiak lopatiek 

13. Skrutka a 

matica 

14. Lopatka 

15. Motor 

16. Ozdobná matica 

17. Matica, kolík a 

podložka 

18. Skrutka pre 

kondenzátor 

19. Matica, koľko a 

podložka 

21. Skrutka 

22. Skrutka 

23. Svorkovnica 

24. Skrutka 


