
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ VENTILÁTORU 
 

SCORPION 
122 cm/48“ 

 

• INSTALACE 

• OBSLUHA 

• ÚDRŽBA 

 
VAROVÁNÍ 

 

Čtěte instrukce pro Vaši bezpečnost. Pokud si nejste jisti instalací a 

obsluhou ventilátoru, konzultujte prosím s kvalifikovaným elektrikářem.  
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 
1. Aby instalace ventilátoru proběhla bez problému, je potřeba dopředu nastudovat manuál. 

2. Veškeré práce s elektrickým proudem musí být prováděny pouze po odpojení napájecího 

zařízení, odpojením pojistek nebo vypnutím jističe, aby se zajistilo plné oddělení 

napájecího napětí. Pokud máte pochybnosti, doporučujeme vyhledat kvalifikovaného 

elektrikáře a požádat jej o pomoc.  

3. Při instalaci ventilátoru se ujistěte, že se otáčející lopatky ventilátoru nedostanou do styku 

s jakýmkoli předmětem a aby jejich vzdálenost od stěny nebo od stropu byla minimálně 

150 mm (6“). Dále se ujistěte, že lopatky budou nainstalovány v minimální výšce 2,3 

metru (7,6“) od podlahy při instalaci ventilátoru.  

4. Upevňovací bod ventilátoru musí být schopen unést desetinásobek čisté hmotnosti 

ventilátoru. Čistou hmotnost ventilátoru naleznete na spodní straně jednotky. V případě, 

že upevňujete ventilátor ke stropní skříňce, ujistěte se, že skříňka je schopná podporovat 

pohyblivou hmotnost ventilátoru a nebude se s ním otáčet nebo jinak pohybovat.  

5. Ventilátor musí být uzemněn.  

6. Nepřipojujte motor ventilátoru k vypínači stmívače. Může to způsobit nižší výkon, vyšší 

hluk motoru nebo jeho poškození.  

7. Výrobce nedoporučuje, aby byly stropní ventilátory provozovány ve stejné místnosti jako 

plynové spotřebiče! 

8. Při změně směru ventilátoru musí být ventilátor vypnut a bez pohybu. Tímto zabráníte 

poškození motoru jednotky nebo přídavného regulátoru.  

9. Při používání ventilátoru nepoužívejte v jeho blízkosti žádné předměty. Mohlo by tím 

dojít k poškození nožů a narušení rovnováhy ventilátoru, což způsobí poškození přístroje.  

10. Po nainstalování ventilátoru se ujistěte, že jsou všechna připojení bezpečná a pevná, aby 

nedošlo k problémům.  

11. Dále se ujistěte, že je ventilátor pevně připevněn ke všem podporám, konzolám, aby 

nedošlo k uvolnění ventilátoru. Tento krok se doporučuje provádět cca 2x ročně. 

V případě povolení, dotáhněte šroubky pomocí šroubováku.  

 

POZNÁMKA: 

Důležité bezpečnostní pokyny a instrukce jsou uvedeny v této příručce. Musíme si však 

uvědomit, že zdravý rozum, opatrnost a obezřetnost jsou faktory, které nelze vkládat do 

žádného manuálu. Výrobce tak apeluje na osoby, které jednotku používají. 
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DODÁVANÉ DÍLY 

 
• 1x sestava motoru ventilátoru  

• 1x kruhová deska se svorkovnicí a pryžovými podložkami  

• 1x sada lopatek 

• 1x sada držáků lopatek 

• 1x sada dekoračních krytek na lopatky 

• 1x šroubovací balíček s balanční soupravou 

• 1x instalační manuál 

 

POTŘEBNÉ NÁSTROJE A MATERIÁLY 

 
• šroubovák kulatý 

• šroubovák plochý 

• malý elektrický šroubovák 

• elektrické kleště 

• žebřík 

• kabely k připojení do sítě 

• žárovky nejsou-li součástí balení 

• v případě montování pomocí prodlužovací tyče delší než 760 mm, pasující 

konektory 

 

Před zahájením montáže a instalace zařízení se prosím ujistěte, že jste si důkladně přečetli 

a pochopili bezpečnostní pokyny.  

 

 

PROBLÉMY PŘI INSTALACI, CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ 

SOUČÁSTKY 

 
Pokud máte nějaké potíže při instalaci ventilátoru nebo jste dostali ventilátor s chybějícími nebo 

poškozenými díly, kontaktujte prosím společnost Paxi CZ. s.r.o., výhradního distributora 

(+ 420 775 144 389). Pokusíme se Vám s potížemi pomoct a zajistíme dodání náhradních dílů. 
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MONTÁŽ A ZAVĚŠENÍ STROPNÍHO VENTILÁTORU 

 
POZNÁMKA: 

Před instalací se ujistěte, že máte všechny póly odpojené od napájení a že jste vše zkonzultovali 

s kvalifikovaným elektrikářem. Dále, že veškerá elektroinstalace probíhá v souladu s normami 

a předpisy. 

 

A. MONTÁŽ KE STROPU 
 

KROK 1: INSTALACE MONTÁŽNÍ PLOCHY  

Povolte šroub na montážní desce, připevněte montážní desku k trámu pomocí šroubů do dřeva 

a pomocí pryžových a ocelových podložek. (viz obrázek 1). 

UPOZORNĚNÍ: 

Ujistěte se, že montážní místo unese zatížení 70 kg (viz bezpečnostní opatření). 

 

KROK 2: ZAVĚŠENÍ  

Zavěste motor na montážní desku s dočasnou podpěrou (viz obrázek 2). Slouží jako pomoc při 

označování elektrického připojení.  

 

KROK 3: ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ (viz strana 9) 

UPOZORNĚNÍ: 

Pečlivě si přečtěte pokyny pro elektroinstalace a schémata, protože nesprávná instalace může 

způsobit elektrický zkrat a ztrátu záruky 

 

KROK 4: ZAVĚŠENÍ VENTILÁTORU  

Opatrně zasuňte všechny kabely do ochranného krytu. Odpojte dočasnou podpěru a umístěte 

motor ventilátoru na montážní desku tak, aby připevňovací šrouby byly v rovině s klíčovými 

otvory na horní straně motoru, zajistěte ventilátor na montážní desku pomocí zajištěných 

zalisovaných podložek a šroubů. (viz obrázek 3)  

 

KROK 5: MONTÁŽ VENTILÁTORU 

Zapněte elektřinu. Zkontrolujte, zda ventilátor pracuje správně vpřed i vzad, viz návod k 

obsluze.  

 

KROK 6: SVĚTELNÝ KIT 

Světelný kit byl předem smontován. Namontujte ho na spínací skříň na těle ventilátoru a 

důkladně přišroubujte (viz obrázek 3). Světelný zdroj 3x R50 E14 40W, není součástí balení.   

  



5 

 



6 

B. MONTÁŽ S PRODLUŽOVACÍ TYČÍ 
 

KROK 1: INSTALACE MONTÁŽNÍ DESKY 

Povolte šroub na montážní desce, připevněte montážní desku k trámu pomocí šroubů do dřeva 

a pomocí pryžových a ocelových podložek. (viz obrázek 4)  

UPOZORNĚNÍ:  

Ujistěte se, že montážní místo unese zatížení 70 kg (viz bezpečnostní opatření) 

 

KROK 2: DOPROVODNÁ MONTÁŽ 

• Demontujte tři šrouby z nástavce horního krytu a přesuňte ochranný kryt z ventilátoru 
(viz obrázek 5). 

• Odstraňte kolík a oddělte jej od spodní části tyče. Pokud použijete delší tyč, přeneste 
na ni kulový kloub a uzemňovací drát.  

• Umístěte klapku přes rozšířený konec ochranného krytu a přidejte elektrické přívodní 
vodiče z horní části motoru přes klapku až k výstupu v horní části kulového kloubu. 
Vždy se ujistěte, že tyč prochází přes kryt předtím, než tyč připojíte k ventilátoru. Je-
li použita prodlužovací tyč delší než 30 palců, musí být kabely patřičným způsobem 
prodlouženy.  

• Povolte šrouby prodlužovací tyče na hlavici, který je umístěn na horní straně motoru 
a vložte šrouby do přepínače na horní části skříně motoru. Jemně otočte, aby se 
zarovnaly otvory se štítkem s těmi, které jsou v tyči. Při odstraňování obalu, dbejte 
na to, aby nebyly poškozeny elektrické kabely. Namontujte rozdělovací kolík.   

• Zavěste motor na montážní desku s dočasnou podpěrou, která slouží jako pomoc při 
připojení vodiče. (viz obrázek 6) 

 

KROK 3: ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ (viz strana 9) 

UPOZORNĚNÍ: 

Pečlivě si přečtěte pokyny pro elektroinstalace a schémata, protože nesprávná instalace může 

způsobit elektrický zkrat a ztrátu záruky 

 

KROK 4: ZAVĚŠENÍ VENTILÁTORU  

Opatrně zasuňte všechny kabely do ochranného krytu. Odpojte dočasnou podpěru a umístěte 

motor ventilátoru na montážní desku tak, aby připevňovací šrouby byly v rovině s klíčovými 

otvory na horní straně motoru, zajistěte ventilátor na montážní desku pomocí zajištěných 

zalisovaných podložek a šroubů. (viz obrázek 3)  

 

KROK 5: MONTÁŽ VENTILÁTORU 

Zapněte elektřinu. Zkontrolujte, zda ventilátor pracuje správně vpřed i vzad, viz návod k 

obsluze.  

 

KROK 6: SVĚTELNÝ KIT 

Světelný kit byl předem smontován. Namontujte ho na spínací skříň na těle ventilátoru a 

důkladně přišroubujte (viz obrázek 3). Světelný zdroj 3x R50 E14 40 W není součástí balení.   
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NÁVOD K PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ 

 
POZNÁMKA: 

Před montáží se ujistěte, že máte veškeré napájecí kabely odpojené od elektrické sítě.  A že 

veškerá elektroinstalace probíhá v souladu s normami a zákonem.  

Pečlivě prostudujte pokyny a schémata. Nedodržování pokynů může mít za následek poškození 

zařízení a způsobit neplatnou záruku.  

Ve většině případů připojte vodič hnědé barvy ke kabelu červené nebo hnědé barvy na montážní 

desce. Připojte nulový modrý vodič motoru ventilátoru k nulovému přívodu modré nebo černé 

barvy. Zelený nebo zeleno-žlutý kabel slouží k uzemnění ventilátoru. (viz obrázek 8) 

Když je osvětlení připojeno, připojte světelný zdroj k oranžovému napájecímu vodiči, který má 

červenou nebo hnědou barvu.  

Pokud lze světelný zdroj samostatně ovládat ze spínače je nutné připevnit samostatný napájecí 

zdroj. (viz obrázek 9) 

Ventilátor je ovládán nezávisle na stěnovém spínači. (obrázek 10). 

Pokud se použije oddělené stěnové ovládání pro ventilátor i světlo, použijte schéma zobrazené 

na obrázku 11. 

Zkontrolujte, zda jsou všechny vaše přípojky těsné a zda žádné kabely nejsou viditelné a na 

dosah. Jediné viditelné kabely jsou ty, které slouží k uzemnění ventilátoru.  

Velice opatrně zastrčte zbývající kabely do krytu. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Tento spotřebič musí být uzemněn.  

Nepřipojujte napájecí kabel motoru do stmívače. pokud je vyžadováno nástěnné ovládání 

ventilátoru, doporučujeme vám kontaktovat odborníka. 
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MONTÁŽ LOPATEK 

Lopatky je nyní třeba namontovat na nosné konzole. Lopatky musí být nainstalovány plochou 

stranou dolů.  

Opatrně rozbalte čepel a nosnou konzoli.  

Zarovnejte konzolu s otvory v lopatkách a pomocí šroubů s podložkami jej připevněte.  

Podložka s vlákny musí být připevněna na horní straně lopatky mezi hlavou šroubu a plochou 

lopatky. Všechny šrouby musí být pevně utaženy.  

Tento postup použijte pro všechny lopatky. 

 

MONTÁŽ LOPATEK K VENTILÁTORU 

Uvolněte šrouby z motoru ventilátoru a poté nasaďte nosič s lopatkami na motor. Pomocí 

šroubu motoru jej našroubujte. Ujistěte se, že je našroubovaný dostatečně pevně. Dbejte na to, 

aby se během instalace lopatky nebo nosič neohýbal. Mohlo by dojít k nerovnováze a vyvolání 

vibrací.  

Pokud instalujete více jak jeden ventilátor, dejte pozor, abyste nezaměnili sadu lopatek. Každá 

sada je pečlivě vyrobena tak, aby byla rovnoměrně vyvážená, záměna by vyváženost narušila, 

což může způsobit zvlnění a zničení lopatek. 
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OBSLUHA 

Po kontrole, zda jsou všechna elektrická připojení bezpečně zapojena a izolována, zapněte 

napájení ventilátoru. Tlakový spínač na straně skříně motoru je přepínač funkce rychlosti 

ventilátoru a také slouží k zapnutí a vypnutí. První stisknutí přepne ventilátor na nejvyšší 

rychlost, druhé na střední, třetí na pomalou rychlost a čtvrtý stisk zařízení vypne.  

 

Posuvný spínač na druhé straně skříně spínače mění směr otáčení lopatek. Před změnou směru 

otáčení nezapomeňte ventilátor zcela zastavit. Otáčení lopatek proti směru hodinových ručiček 

vede k dolnímu toku vzduchu a tím k ochlazení (letní provoz) a otáčení ve směru hodinových 

ručiček vede k pohybu směrem vzhůru k rozdmýchání tepla (zimní provoz). 

 

Pokud byla použita řídící jednotka na stěnu nebo dálkový ovladač, viz doprovodné letáky, které 

jsou v těchto systémech přiloženy. 

 

DŮLEŽITÉ: 

Tento ventilátor je vybaven třístupňovým přepínačem pro výběr rychlosti. 

Posuvný spínač umožňuje přední nebo zpětný chod lopatek.  

Nepoužívejte přepínací spínač, když jsou lopatky ventilátoru v pohybu, ventilátor musí být 

vypnut a lopatky musí být zastaveny před opačným směrem lopatek. 

 

VYVAŽOVÁNÍ LOPATEK 

I přes dodržení všech bezpečnostních opatření při výrobě ventilátorů nejvyšší kvality, může 

dojít k nerovnováze. Může to být způsobeno drobnými odchylkami na lopatkách nebo nosiči. 

Další problémy mohou být způsobeny odchylkou od pokynů. 

Následující postup může pomoci situaci napravit. 

Kruhová deska musí být vždy pevně připevněná ke stropu, aby nedocházelo k žádnému pohybu. 

Pokud instalace vyžaduje prodlužovací tyč, ujistěte se, že tyč je pevně zajištěna ve výstupku na 

vrchní části ventilátoru. Pojistný šroub by měl být pevně utažen. 

Zkontrolujte, zda jsou všechny nože pevně připevněny na nosné konzoly. 

Zkontrolujte, zda jsou všechny nosné konzoly pevně připevněny na motor. 

Postavení lopatek lze snadno zkontrolovat měřidlem, vertikálně od stropu až ke špičce čepele. 

Všechny naměřené hodnoty by měly být stejné. K odstranění nepatrných odchylek, jemně 

ohněte nosič do správné pozice. 

Výměna dvou a více sousedních lopatek může nerovnováhu odstranit. 

Použijte univerzální vyvažovací soupravu dodávanou s ventilátorem. 

Mějte na paměti, že prodlužovací tyče mají malou míru pohybu, ale to v žádném případě není 

nebezpečné. 
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ 

Pravidelná údržba ventilátoru se doporučuje. Používejte měkký kartáč nebo hadřík, který 

nepouští vlákna, aby nedošlo k poškrábání povrhu ventilátoru. 

Motor není nutné mazat.  

Při čištění ventilátoru nepoužívejte vodu, protože by mohlo dojít k poškození povrchu skříně a 

lopatek a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Elektrické přístroje nevyhazujte společně s komunálním odpadem, ale 

odneste jej na příslušné sběrné místo. Kontaktní údaje vám sdělí 

příslušný obecní úřad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FANTASIA DISTRIBUTOR LTD. 

Unit B. The Flyers Way, Westerham, Kent, TN16 1DE 

Tel.:(01959)564 440 Fax: (01959)564 829 

http://www.fantasiaceilingfans.com/ 

 


