
Priemyselný 
robustný design 

N974 

 
 

Governer 
SERIES 

70W AC Motor 
Návod na inštaláciu stropného ventilátora s osvetlením a bez neho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modely: MGF153OT, MGF153TS, MGF153WS,MGF1533OT, MGF1533TS, MGF1533WS 

OT=Oil Rub Bronze /Teak, WS=White Satin/White Satin, TS=Titanium Satin / Titanium Satin 
 

Kompatibilný s diaľkovým ovládaním 
POZNÁMKA: DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NIE JE SÚČASŤOU TOHTO MODELU, ALE MOŽNO HO 

ZAKÚPIŤ U PREDAJCU. 
Model No:(MPAPP) Sada šikovného diaľkového ovládača Prince 
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Všeobecné informácie a bezpečnostné pokyny 
Pred zahájením inštalácie si prečítajte pokyny, aj keď máte pocit, že ste s týmto typom výrobku 

dobre oboznámení. 

STROPNÝ VENTILÁTOR MUSÍ BYŤ INŠTALOVANÝ KVALIFIKOVANÝM 
ELEKTRIKÁROM A PO DOKONČENÍ INŠTALÁCIE MUSÍ BYŤ VYSTAVENÝ 

ELEKTROTECHNICKÝ PREUKAZ. 
• Tento spotrebič MUSÍ byť inštalovaný kvalifikovaným elektrotechnickým dodávateľom v súlade s miestnymi 

predpismi, a všetkými miestnymi, štátnymi a národnými elektrotechnickými predpismi. Zmeny alebo doplnky 
elektroinštalácie v budove musia byť prevedené licencovaným elektromechanikom alebo osobou oprávnenou podľa 
právnych predpisov pracovať na pevných rozvodoch akejkoľvek elektrickej inštalácie. 
Stropný ventilátor musí byť pripojený k napájaniu 240 V AC 50 Hz. 

 
• Všetky elektrické práce sa musia vykonávať až po odpojení napájania vybraním poistiek alebo vypnutím elektrického ističa, aby 

bola zaistená izolácia všetkých pólov elektrického napájania. 
• Ventilátor musí byť uzemnený. 
• Ventilátor musí byť inštalovaný tak, aby lopatky boli vo výške najmenej 2,1 m nad podlahou. 
• Konštrukcia, ku ktorej je stropný ventilátor pripojený, musí uniesť hmotnosť najmenej 45 kg. 
• Upevnenie musí byť schopné udržať pohybujúcu sa hmotnosť ventilátora a nesmie sa skrútiť alebo uvoľniť. 
• Uistite sa, že v mieste inštalácie nedôjde ku kontaktu rotujúcich lopatiek ventilátora so žiadnym predmetom a že od špičky 

lopatiek k stene alebo stropu je minimálna vzdialenosť 150 mm. Majte na pamäti, že čím väčšia je táto vzdialenosť, tým lepšie 
bude prúdenie vzduchu z ventilátora. 

• Tento ventilátor je určený pre tropické podmienky a je možné ho používať pod krytom vo vonkajšom zastrešenom priestore 
alfreco/na terase, nesmie byť vystavený priamemu pôsobeniu VODY alebo VLHKOSTI. 

• NEPRIPÁJAJTE ventilátor k vypínaču stmievača. Môže to spôsobiť poškodenie motora. Používajte IBA diaľkové ovládanie Martec: 
MAPP. 

• Nejedná sa o výrobok pre domácich majstrov. 
• Tento ventilátor je určený na použitie iba pod krytom / v domácnosti a nemal by byť používaný v komerčných , obchodných alebo  

priemyselných účeloch. 
• Tento spotrebič 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 pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. 

• Pred zmenou smeru ventilátora je nutné ventilátor zastaviť. Tým sa zabráni poškodeniu motora tohto ventilátora. 
• Nevkladajte nič do lopatiek, kým sa otáčajú. Poškodilo by to lopatky a narušilo rovnováhu ventilátora, čo by spôsobilo kývanie 

prístroja. 
• Po kompletnej inštalácii ventilátora sa uistite, že sú všetky upevňovacie prvky základne a lopatiek ventilátora zaistené a 

dotiahnuté, aby sa predišlo akýmkoľvek problémom. 
• Vzhľadom na prirodzený pohyb ventilátora sa môžu niektoré spoje uvoľniť. Dvakrát ročne skontrolujte držiaky podperných spojov  

a upevnenie lopatiek, aby ste sa uistili, že sú stále zaistené. 
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

• V pevnej elektroinštalácii musí byť zabudované jednopólové odpojenie, napríklad jednopólový vypínač alebo prívodný kábel 
opatrený zástrčkou. 

• Po inštalácii, musia byť lopatky ventilátora vyvážené pomocou dodanej vyvažovacej sady. 
• Dôležité bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu 

nastať. Je potrebné si uvedomiť, že zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť sú faktory, ktoré nemožno do výrobku zabudovať. 
Tieto faktory musia dodať osoby, ktoré sa o prístroj starajú a používajú ho. 

• ZISTENIE CHÝB 
• Pred uplatnením záručnej reklamácie vždy skontrolujte "Kontrolný zoznam na odstránenie vád“, ktorý je súčasťou tejto brožúry. 
• Pri inštalácii môže byť zaznamenaný mechanický hluk. Počkajte aspoň 8 hodín na usadenie. 
• Niektoré ventilátory sa môžu kývať viac ako iné, aj keď sa jedná o rovnaký model. To nemusí nutne znamenať vadu. 

 

NEPOZERAJTE SE NA 
PREVÁDZKOVÝ ZDROJ SVETLA 
U SVETELNÝCH MODELOV. 

Vnútorné a 
kryté 

vonkajšie 
použitie 
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Čistenie a údržba 
Jedinou nutnou údržbou je pravidelné čistenie ventilátora. Všetky lopatky bude časom nutné vyčistiť, aby sa odstránil prach.  

UPOZORNENIE 

Čistenie by mali vykonávať iba osoby s potrebnou kvalifikáciou. Nedovoľte, aby sa o čistenie pokúšali deti alebo nemohúce osoby. 
Vždy buďte opatrní na rebríkoch, ak máte vykonávať čistenie ventilátora. Nikdy so svojou váhou neopierajte o lopatky. Nepoužívajte 
vodu ani vlhké oblečenie. 

Uistite sa, že je ventilátor vypnutý pomocou nástenného vypínača alebo hlavného vypínača na doske. Uistite sa, že sú lopatky v 
pokoji. 

Utrite každú lopatku a telo motora suchou handričkou bez chĺpkov, aby ste odstránili prach. 

Predpokladá sa, že počas tohto procesu bude z ventilátora odstránené malé množstvo prachu. 

Pokiaľ je pri modeloch so svetlom nutné vyčistiť difúzor, otočte ním približne o 50 m proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho 
odstránili. Potom utrite vnútro difúzora, otočte späť a upevnite ho späť na ventilátor. 

  

HLUK 

Záruka výrobcu sa vzťahuje na skutočné vady, ktoré sa môžu vyskytnúť, nie však na drobné vady, napr. počutie 
mierneho hluku motora pri prevádzke - VŠETKY ELEKTRICKÉ MOTORY SÚ V URČITOM ROZSAHU POČUTEĽNÉ, najmä 
keď ventilátor pracuje pri nízkych otáčkach. 

 

KÝVANIE 
 

• Stropné ventilátory sú veľmi pevne namontované na oceľových konzolách s gumovým polstrovaním alebo s 
guľovými kĺbmi, ktoré umožňujú voľný pohyb. 

• Stropné ventilátory sú navrhnuté tak, aby sa počas prevádzky mohli pohybovať, pretože väčšinou nie sú 
pevne namontované - pokiaľ by boli, mohli by vytvárať nadmerné vibrácie stropu a namáhať svoje 
upevnenie. 

• Pohyb o niekoľko centimetrov je úplne v poriadku a neznamená, že ventilátor spadne. 

• Vezmite prosím na vedomie, že všetky stropné ventilátory nie sú rovnaké, dokonca ani pri rovnakom modeli - 
niektoré sa môžu pohybovať viac alebo menej ako iné. 

 

UPOZORNENIE 
 

Ak zaznamenáte neobvyklý kmitavý pohyb, okamžite prestaňte stropný ventilátor 
používať a kontaktujte spoločnosť Martec Australia. 

  

BEŽNÉ OPOTREBENIE 

Mierne uvoľnené závitové súčasti alebo dokonca ohnuté nosiče lopatiek v dôsledku intenzívneho 
čistenia alebo nárazov môžu spôsobovať kývanie a hluk. NA TOTO SA ZÁRUKA NEPREDLŽUJE, ale 
trocha starostlivosti a údržby môže tento problém obmedziť alebo mu predísť. 
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ZOZNAM OBSAHU: 
 

POPIS POČET 

Zostava motora 1 

Návod k použitie 1 

Sada skrutiek 1 

Vyvažovacia sada 1 

Závesná konzola 1 

Sada nástenného ovládania 1 

Lopatky 3 

So svetelným modelom

Plastic   Shade 

 Hanging plate – Závesná konzola 
Canopy - Strieška 
Hanging ball – Guľový kĺb 
Down rod – Spodná tyč 
Cover – Kryt 
Housing – Plášť 
Reverse switch – Reverzný spínač 
Blade - Lopatka 
Light kit plate – Doska svetelnej 
súpravy 
Plastic shade – Plastové tienidlo 
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Model bez svetla 
 

Hanging plate – Závesná konzola 
Canopy - Strieška 
Hanging ball – Guľový kĺb  
Down rod – Spodná tyč 
Cover – Kryt 
Housing – Plášť 
Reverse switch – Reverzný spínač 
Blade – Lopatka 
Metal cap – Kovový kryt 
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AKO ZOSTAVIŤ 
Pripevnite závesnú konzolu k stropnému trámu alebo vhodnému kusu dreva vloženému medzi stropné trámy. 
Spoločnosť Martec Pty Ltd odporúča pripevniť konzolu dvoma dlhými skrutkami, ktoré sú súčasťou balenia. 
Do držiaka je treba zatlačiť gumový kryt (viď obr. 1). 
Nad konzolu umiestnite kruhové nárazuvzdorné tesnenie. Vyrovnajte konzolu a pevne ho priskrutkujte k stropu. 
(viď obr. 2). 
Ventilátor umiestnite do konzoly a zarovnajte drážku guľového kĺbu s konzolou podľa obrázku 
(pozri obr. 3). Po dokončení zapojenia pripevnite striešku k závesnej konzole zatlačením nahor a otočením proti 
smeru hodinových ručičiek. Nájdite skrutky v kľúčových otvoroch a utiahnite ich, aby sa strieška nedotýkala 
guľového kĺbu. (Viď obr. 4) 

 
 

 

obr.1 
 

Gumový kryt 

(Balenie so závesnou 
konzolou) 

 
 

 
Antivibračná podložka 

obr.2 

 
 
 
 

obr.3 obr.4 
 
 
 
 
 

INŠTALÁCIA LOPATIEK 
 

Pripevnite lopatku k hornej časti motora pomocou dvoch dodaných skrutiek a podložiek. Pevne ich 
utiahnite. 

Tento postup opakujte pri všetkých lopatkách. (Viď obr. 5) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.5 

http://www.martecaustralia.com.au/
mailto:sales@martecltd.com.au


www.martecaustralia.com.au | 02 8778 7500 | sales@martecltd.com.au Page 7  

AKO INŠTALOVAŤ SVETELNÚ SÚPRAVU (verzia s modelom svetla) 
 

1. Odstráňte 3 skrutky na spojovacej doske, zarovnajte otvory a potom zaistite späť 3 skôr 
odstránené skrutky na svetelnej sade (viď obr. 6). 

2. Pripojte dvojcestné zástrčky z motora k dvojcestným zástrčkám zo sady LED svetiel. (Viď obr. 7.)
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
obr.6 

obr.
7 
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AKO NAINŠTALOVAŤ/ODSTRÁNIŤ SKLENENÉ TIENIDLO/KOVOVÝ KRYT 

Vyrovnajte tienidlo podľa obrázkov nižšie a nasaďte plastové tienidlo/kovovú krytku. 

Otáčajte ním v smere hodinových ručičiek. Ak chcete tienidlo sňať, otočte ním proti smeru 

hodinových ručičiek. 

 

So svetlom Bez svetla 
 
 

 

Tricolour CCT (Colour changeable temperature) 

Pred zmenou teploty farieb sa uistite, že je vypínač svetla vypnutý. Pre výber požadovanej farebnej 
teploty (3000K, 4000K alebo 5000K) jednoducho otočte prepínačom na doske LED (viď obr. 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.5 

Stmievanie pre model LED svetla 

Ventilátor Governer je vybavený inteligentným 
trojstupňovým stmievateľným svetelným modulom LED, 
ktorý nevyžaduje stmievateľné diaľkové ovládanie ani 
stmievač na stenu. Vyžaduje iba bežnú sadu diaľkového 
ovládania zapnutie/vypnutie (MPREM) alebo bežný 
nástenný vypínač svetla (dodáva sa ako súčasť 
nástenného ovládača v krabici). 

Zapnite vypínač a svetlo sa rozsvieti. Prepnite vypínač 
počas 1 sekundy a svetelný výkon sa stlmí približne na 50 
%, opätovným prepnutím vypínača sa svetelný výkon 
stlmí približne na 15 %. Svetelná sada nemá pamäťovú 
funkciu, spočiatku sa zapne na 100%. 

 
 
 
 
 
 
 

3000k 
4000k 
5000k 
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Black - čierna 
Brown - hnedá 
Blue - modrá 
Yellow green – zeleno žltá 
Plug - zástrčka 
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Kontrolný zoznam pre odstraňovanie problémov: 
UPOZORNENIE: Pred akýmkoľvek nastavením sa uistite, že je ventilátor vypnutý a prestal sa otáčať. Akékoľvek odstraňovanie 

problémov, ktoré sa netýkajú elektriny, musia vykonávať osoby so zodpovedajúcimi schopnosťami. V prípade nejasností sa 

obráťte na dodávateľa. Pred čistením alebo úpravou lopatiek sa vždy uistite, že je ventilátor vypnutý. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 

 

Číslo modelu Menovité napätie Menovitý výkon 
motora 

Menovitý výkon 
svetla 

Typ LED 

MGF153OT, 
MGF153TS,MGF153WS, 
MGF1533OT,MGF1533TS, 
MGF1533WS 

240V AC, 50 Hz 70W 15W Stmievateľný 
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VYHLÁSENIE O ZÁRUKE: 

Spoločnosť Martec Pty Ltd poskytuje na tento výrobok záruku po dobu 3 rokov "In Home" od 
pôvodného dátumu zakúpenia v obytných situáciách: 

 

 

1. Trojročná záruka "In Home" platí iba v prípade, že bol výrobok zakúpený v Austrálii, a neprenáša sa z 
pôvodného kupujúceho. Na všetky výrobky Martec vymenené v rámci záruky sa vzťahuje záruka iba po zvyšok 
záručnej doby. 

2. Trojročná záruka "In Home" sa nevzťahuje na príslušenstvo výrobkov Martec, ako sú súpravy diaľkového 
ovládania a/alebo svietidlá (vrátane sklených tienidiel), ktoré boli namontované počas pôvodnej inštalácie 
výrobku Martec alebo po nej. Záruka sa nevzťahuje na tienidlá. 

3. Na všetky diaľkové ovládače, nástenné ovládače, predradníky a svietidlá, ktoré sú súčasťou originálneho 
balenia výrobkov Martec, sa vzťahuje záruka iba 1 rok. Diaľkové ovládače, nástenné ovládače a svetelné 
súpravy musia byť schválenými výrobkami Martec a výrobkami značky Martec. Použitie diaľkových ovládačov, 
nástenných ovládačov a/alebo svetelných súprav, ktoré nie sú schválené a označené značkou Martec, má za 
následok stratu záruky. 

4. Akékoľvek zmeny pokovovaných a/alebo lakovaných povrchov spôsobené klimatickými podmienkami alebo 
inými okolnosťami, ktoré sú považované za neovplyvniteľné spoločnosťou Martec Pty Ltd alebo jej 
autorizovaným zástupcom, nie sú kryté touto zárukou. 

5. Vonkajšie použitie stropných ventilátorov Martec sa neodporúča a nevzťahuje sa na ne táto záruka; 
postupujte na vlastné nebezpečenstvo, pretože vonkajšie použitie bude mať za následok stratu záruky. 

6. Závitové súčasti, ako sú matice lopatiek a skrutky, sa môžu počas bežnej prevádzky uvoľniť; mali by byť 
pravidelne uťahované, aby sa zabezpečilo, že ventilátor nebude počas prevádzky vydávať zvuky. Pokiaľ sa 
zvuky objavia, skontrolujte tento aspekt pred vyžiadaním servisu, pretože sa naň nevzťahuje záruka.

 

 
Martec Pty Ltd 

MARTEC PTY LTD: VYHLÁSENIE O 3-ROKOVEJ ZÁRUKE V 
DOMÁCNOSTI * 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SPOLOČNOSŤ MARTEC PTY LTD POSKYTUJE NA TENTO VÝROBOK ZÁRUKU 3 
ROKY SO ZÁRUKOU "IN HOME". SPOLOČNOSŤ MARTEC PTY LTD POSKYTUJE ZÁRUKU NA VÝROBOK 
MARTEC IBA NA CHYBNÉ SPRACOVANIE A ZA PODMIENOK A USTANOVENIA UVEDENÝCH NENÍ: 
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KUPUJÚCEHO UPOZORŇUJEME, ŽE: 
Akýkoľvek nárok uplatnený v súvislosti s touto zárukou je obmedzený výhradne na náklady na výmenu výrobku, 
náhradných dielov a práce autorizovaného servisného zástupcu schváleného spoločnosťou Martec Pty Ltd. Žiadne 
diely/výrobky nesmú byť zlikvidované pred záručnou návštevou servisného zástupcu "v domácnosti". Na prevzatie 
inej zodpovednosti za náhodné alebo následné škody sa nevzťahuje. Spoločnosť Martec Pty Ltd nehradí cestovné 
náklady vzniknuté servisným zástupcom v prípade, že je servis požadovaný kupujúcim mimo servisnej siete 
spoločnosti Martec Pty Ltd. Servisná sieť spoločnosti Martec Pty Ltd je definovaná podľa nášho uváženia, avšak je 
obmedzená hranicami mesta, v ktorom žijete. 
Cesty autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Martec Pty Ltd mimo hranice mesta budú spojené s 
komerčnými nákladmi, ktoré hradí kupujúci podľa sadzby vypočítanej podľa počtu kilometrov najazdených mimo 
hranice mesta. Akýkoľvek servis vyžadovaný mimo servisnej siete bude zaistený nasledujúcim spôsobom Na jednu 
záručnú reklamáciu bude do bydliska zákazníka zaslaná kompletná náhrada a spoločnosť Martec Pty Ltd uhradí 
maximálne 80 USDAUD plus GST plus dopravné. Všetky ďalšie náklady nad rámec 80AUD USD, vrátane, ale bez 
výnimky okrem iného náklady na prácu a cestovné, hradí kupujúci. Upozornenie: je povinnosťou kupujúceho, aby 
v prípade akýchkoľvek problémov zavolal na číslo zákazníckeho servisu spoločnosti Martec (1300 730 064 alebo 
02 8778 7500) ešte pred odchodom elektrikára z pracoviska. Akékoľvek náklady a/alebo poplatky za inštaláciu 
elektrikára, ktoré boli zákazníkovi vyfakturované predtým, než zákazník kontaktoval spoločnosť Martec za účelom 
podania žiadosti o záruku, nebudú spoločnosťou Martec hradené. 

7. Táto záruka zaniká, pokiaľ výrobok nebol inštalovaný podľa návodu na použitie kvalifikovaným a licencovaným 
elektrikárom. Okrem toho bude táto záruka považovaná za neplatnú, ak došlo k niektorému alebo všetkým 
nasledujúcim prípadom: zásah do výrobku, poškodenie výrobku, oprava nekvalifikovaným elektrikárom, vada 
spôsobená nesprávnym používaním, bežné opotrebenie, poškodenie pri nehode, zneužitie výrobku a/alebo 
nepoužívanie výrobku v súlade s pokynmi týkajúcimi sa inštalácie. 

8. Na tento výrobok sa vzťahuje táto záruka iba po dobu 90 dní pri použití v komerčných aplikáciách. 

9. Medzi rovnakými modelmi výrobkov Martec sa môžu prejaviť drobné rozdiely v rýchlosti, na ktoré sa táto záruka 
nevzťahuje. Na akékoľvek zmeny klimatických podmienok, ktoré spoločnosť Martec Pty Ltd považuje za 
neovplyvniteľné, sa táto záruka nevzťahuje. Táto záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie stien, stropov, 
nábytku, kobercov a/alebo akékoľvek následné škody spôsobené v prevádzke, kde je tento výrobok Martec 
inštalovaný. 

10. Opravy vykonané autorizovaným servisom Martec z dôvodu nesprávnej inštalácie budú účtované kupujúcemu v 
dobe servisu. Táto záruka je obmedzená na výrobok opravený/vymenený iba schváleným servisným zástupcom 
spoločnosti Martec Pty Ltd a nezahŕňa náklady v prípade, že pôvodná inštalácia nebola vykonaná podľa návodu 
na použitie. Záruka na výrobok je obmedzená iba na výrobné vady a nevzťahuje sa na stratu alebo poškodenie 
spôsobené abnormálnou alebo nadmernou silou akéhokoľvek druhu z vnútorných alebo vonkajších zdrojov. 

11. Táto záruka sa nevzťahuje na elektrické bzučanie, kývanie alebo iné vonkajšie vplyvy. 

12. Spoločnosť Martec Pty Ltd si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo 
doplniť ktorúkoľvek alebo všetky časti tohto vyhlásenia o záruke. 

13. Táto záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s prenájmom výsuvných rebríkov a lešení pre servis stropných 
ventilátorov inštalovaných na stropoch vo výške väčšej ako 3 metre od zeme. Tieto náklady znáša zákazník, nie 
spoločnosť Martec Pty Ltd.  

 

UPOZORNENIE: Všetky stropné ventilátory vydávajú určitý počuteľný hluk, ktorý je najviac viditeľný v noci alebo v 
dobe, keď je menej okolitého hluku, ktorý by tento hluk rušil, a najmä pri nastavení nízkych otáčok spôsobujú tento 
hluk mierne elektrické výkyvy. Tento hluk sa označuje ako regulácia zvlnenia, čo je metóda používaná energetickými 
spoločnosťami na reguláciu verejných služieb pomocou superponovaného kmitočtu na štandardnom 50Hz 
striedavom napájaní. Typicky sa regulácia zvlnenia používa na kontrolu a riadenie špičkového zaťaženia elektrických 
distribučných sietí. Šum je výsledkom toho, že dodávateľ elektriny strieda jednosmerný prúd vstupujúci do vášho 
domu, aby skontroloval, či je napríklad pouličné osvetlenie funkčné. To môže spôsobovať prerušované bzučanie 
stropného ventilátora a nevzťahuje sa naň záruka. Sady LED svetiel inštalované na stropných ventilátoroch môžu v 
dôsledku blikania/chvenia alebo zvlnenia riadiacich signálov. Svietidlo často zvýrazňuje zvuky a vibrácie, ktoré možno 
pripísať uvoľnenému sklenenému kovaniu alebo iným súčastiam; na to sa nevzťahuje záruka. Ak sa chcete dozvedieť 
viac o regulácii vlnenia, navštívte naše webové stránky na adrese: www.martecaustralia.com.au. 
POZNÁMKA: Spoločnosť Martec Pty Ltd predpokladá, že inštalácia uvedeného výrobku Martec je vykonaná tak, ako je 
uvedené v tomto návode na použitie. Kupujúci je povinný zaistiť, aby inštaláciu uvedeného výrobku Martec vykonal 
certifikovaný elektrikár podľa pokynov tohto návodu. Keďže je zodpovednosťou kupujúceho skontrolovať stabilitu a 
správnu inštaláciu výrobku Martec, mal by elektrikár kupujúceho pred dokončením inštalácie skontrolovať a zistiť 
prípadné problémy. Oceľové nosníky, mrežové stropy a pružné povrchy neabsorbujú vibrácie a môžu spôsobovať 
určitý počuteľný hluk spôsobený vibráciami; v dôsledku toho sa tento hluk nebude považovať za vadu a nevzťahuje sa 
naň táto záruka.
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Spoločnosť Martec Pty Ltd sa vzťahuje iba na výrobné vady spojené s uvedeným výrobkom Martec podľa vyššie uvedených 
záručných ustanovení. Záruka sa nevzťahuje na vniknutie cudzích látok alebo vplyvov do výrobku, okrem iného: kvapaliny, 
vlhkosti, nečistôt, prachu, elektrických výkyvov alebo akýchkoľvek ďalších problémov, ktoré sa vyskytnú, pokiaľ je stropný 
ventilátor Martec používaný vo vonkajšom prostredí. Záruka sa nevzťahuje na poruchy napájania alebo vplyvy, ktoré majú za 
následok poškodenie tohto výrobku. Záruka sa nevzťahuje na žiadne straty, škody alebo omeškania priamo či nepriamo 
spôsobené akoukoľvek poruchou alebo vadou výrobku alebo poruchou výrobku, ktoré nie sú uvedené v tejto záruke. 
POZNÁMKA: Nerezová oceľ vyžaduje pravidelné čistenie; u všetkých typov nerezovej ocele sa bežne vyskytuje „postriekanie 
čajom“. Toto nie je považované za vadu výrobku a nevzťahuje sa naň záruka. Ventilátor Martec Precision 316 je síce vyrobený z 
nerezovej ocele triedy 316 pre námorné použitie, ale mal by byť používaný iba v krytom alebo uzavretom vonkajšom prostredí, 
pretože ventilátor nie je hermeticky uzavretý a časom vo vnútri skoroduje. S výnimkou stropného ventilátora Precision z 
nerezovej ocele 316 nie je žiadny zo stropných ventilátorov Martec určený na vonkajšie použitie a buď zhrdzavie, alebo sa u 
neho vyskytnú problémy, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. 

 

 

1. Kópia dokladu o inštalácii ALEBO daňového dokladu ALEBO certifikátu o zhode pre inštaláciu výrobku Martec 
od inštalujúceho elektrikára. Pokiaľ nie je možné predložiť jeden z týchto inštalačných dokumentov, budeme 
akceptovať iba napísaný a podpísaný list na firemnom tlačive od inštalujúceho elektrikára, v ktorom uvedie, 
že inštaloval výrobok Martec na vašej adrese spolu s naskenovanou kópiou elektrikárskeho preukazu. 
Vezmite prosím na vedomie že e-mail nie je dostatočným dokladom o inštalácii. 

2. Kópia dokladu o kúpe/daňového dokladu za stropný ventilátor Martec. 

3. Kópia vyplneného záručného listu, podpísaná a datovaná. Záručný list sa nachádza za týmto záručným listom 
alebo na poslednej strane návodu na použitie. Uistite sa, že je v ňom okrem úplnej povahy vady a sériového 
alebo P.O. čísla, ktoré možno nájsť na hornom kryte motora nad lopatkami stropného ventilátora, jasne 
uvedené celé meno a kontaktné údaje kupujúceho. 

Po obdržaní vyššie uvedenej dokumentácie spoločnosť Martec Pty Ltd vystaví servisnú výzvu na splnenie 
podmienok tejto záruky. Kupujúci je povinný uchovávať dokumenty potrebné na uplatnenie záruky po celú dobu 
trvania záruky "In Home". 

Táto záruka stráca platnosť a servisný poplatok bude fakturovaný osobe, ktorá podala žiadosť o záruku, pokiaľ 
bude zistený jeden alebo viac z nasledujúcich prípadov: Výrobok je považovaný za výrobok, ktorý nie je 
produktom spoločnosti Martec. 

• Výrobná vada nie je servisným pracovníkom zistená. 

• Výrobok je považovaný za funkčný podľa špecifikácií výrobku. 

• Pôvodná inštalácia výrobku nebola vykonaná elektrikárom s licenciou ALEBO inštalácia výrobku nebola vykonaná 
v súlade s pokynmi spoločnosti Martec. 

 

MIESTNE ČÍSLO ZÁKAZNÍCKEHO 
SERVISU (PHONE) 02 8778 7500 

 
SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM (FAX) 02 8778 

7555 
 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS FUNGUJE OD 
pondelka do piatka od 8 do 17 

hodín. 
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 

K VŠETKÝM NÁROKOM NA ZÁRUKU MUSÍ BYŤ PRILOŽENÉ TIETO TRI DOKUMENTY: 
 

DÔLEŽITÉ: V PRÍPADE ZÁRUČNÝCH PRÁC NEVOLAJTE PREDAJCU. MIESTO TOHO ZAVOLAJTE NA 
VÝŠKU UVEDENÉ ČÍSLO ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU. 

MARTEC PTY LTD | 6 AUSTOOL PL, INGLEBURN NSW 2565 | PH: 02 8778 7500 | FAX: 02 8778 7555 
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