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  UWAGA 
Przeczytaj dokładnie instrukcję montażu. Zapewni to bezpieczną 

instalację i bezproblemowe działanie wentylatora.  

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ 

SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM. 

PRZEZNACZONY DO ZASILANIA 220-240V/50-60hz 

 

Zapytania dotyczące instalacji wentylatora prosimy kierować na 

 adres email: 

 
info@wentylatorysufitowefantazja.pl 

 



Zasady bezpieczeństwa 

  
1. Aby zapewnić bezpieczną oraz udaną instalację wentylatora, należy dokładnie zapoznać 
się z instrukcją montażu. 
2. Wszystkie prace elektryczne powinny być przeprowadzane jedynie po wyłączeniu 
głównego bezpiecznika instalacji elektrycznej. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości prosimy o 
skorzystanie z usług wykwalifikowanego elektryka. 
3. Upewnij się, że po montażu łopatki wentylatora będą w odległości, co najmniej 150 mm 
(6 ") do ściany lub sufitu. Warto dodać, że im większa odległość od ścian tym lepszy przepływ 
powietrza, a co za tym idzie skuteczniejsza praca wentylatora. Upewnij się, że łopatki są 
zamontowane na wysokości co najmniej 2,3 m (7'6 ") od podłogi. 
4. Punkt mocowania wentylatora musi być w stanie utrzymać ciężar pięć razy większy niż 
waga netto wentylatora. Wagę wentylatora można znaleźć na spodzie opakowania.   
5. Wentylator w miarę możliwości powinien być uziemiony. 
6. Nie należy podłączać wentylatora do przełącznika ściennego z funkcją  ściemniacza. 
Może to spowodować buczenie silnika lub/i jego uszkodzenie. 

7. Nie zaleca się obsługiwania w tym samym pomieszczeniu, wentylatora i urządzenia gazowego 
(kominek gazowy, piec/piecyk gazowy) w tym samym czasie. 

8. Przed zmianą trybu wentylatora z zimowego na letni lub na odwrót (reverse switch) 
upewnij się, że wentylator jest wyłączony oraz, że łopatki wentylatora przestały się obracać. 
Pozwoli to uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wentylatora lub kontrolera (jeśli 
został zainstalowany). 
9. Zabrania się dotykania łopatek wentylatora, podczas jego pracy. Spowoduje to 
uszkodzenie łopatek oraz zakłócenie równowagi wentylatora, co może doprowadzić do jego 
chwiania. 
10.  Aby uniknąć ewentualnych problemów po zainstalowaniu wentylatora, proszę się 
upewnić przed jego włączeniem, że wszystkie połączenia są solidne, bezpieczne i nie ma 
„luźnych” kabli wystających z wentylatora lub z sufitu. 
11.   Przed rozmontowaniem oprawy oświetleniowej upewnij się, że wentylator jest wyłączony. 
12.   Nie należy zdejmować abażuru wentylatora podczas jego pracy. 
13.  Wymiana żarówki może nastąpić tylko po odłączeniu głównego źródła zasilania wentylatora 
oraz po ostygnięciu oprawy oświetleniowej. 
14. Ze względu na zamierzony ruch wentylatora, niektóre połączenia mogą się z czasem 
poluzować. Aby upewnić się, że są bezpieczne, sprawdź połączenia łopatek i wentylatora, 
wsporniki i dokręć wszystkie poluzowane śruby śrubokrętem dwa razy w roku.(Nie jest 
konieczne demontowanie wentylatora z sufitu) 
15.  Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniu. 
 
Uwaga: Firma Fantasia LTD nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z 
niedostosowania się do zasad i reguł przedstawionych w tej instrukcji. 
               Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, które mogą wystąpić 
podczas montażu oraz użytkowania naszego urządzenia, dlatego apelujemy o zachowanie 
ostrożności oraz zdrowego rozsądku podczas montażu wentylatora. 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas montażu, uszkodzonych lub brakujących części 
prosimy o kontakt: 
 

                     info@wentylatorysufitowefantazja.pl 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostarczone części 

s 
 Jeden energooszczędny silnik wentylatora DC 
 Jeden okrągły talerz mocujący. 
 Jeden komplet drewnianych łopatek. 
 Jeden halogenowy zestaw oświetleniowy 
 Jedna 60W żarówka typ G9 
 Jeden zestaw śrub 
 Jeden zestaw zdalnego sterowania 
 Instrukcja obsługi. 
 
 Narzędzia i materiały potrzebne do montażu. 

 Śrubokręt krzyżakowy  
 Śrubokręt płaski 
 Wkrętarka 
 Szczypce/Kombinerki 
 Drabina 
 Elementy do montażu urządzeń elektrycznych. 
 
 
 

 Aby zapewnić bezpieczną oraz udaną instalację wentylatora, należy 

dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu. 

Problemy instalacyjne, brakujące lub uszkodzone części. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas montażu, uszkodzonych lub brakujących 
części prosimy o kontakt.  
 
 

info@wentylatorysufitowefantazja.pl 
 
 
Postaramy się pomóc najszybciej jak to będzie możliwe. 
 
Podczas kontaktu z nami prosimy o podanie modelu oraz koloru wentylatora.  
 
 
 

 



 
 

 

 

Nazwy części wentylatora z oświetleniem oraz ich umiejscowienie. 



 
 
WAŻNE!!! Przed rozpoczęciem podłączenia wentylatora wyłącz główne zasilanie prądu. Jeżeli 
masz jakieś wątpliwości co do instalacji skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. 
Niewłaściwe podłączenie może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem wentylatora, 
jego uszkodzeniem oraz utratą gwarancji. 

       Ten wentylator może być montowany tylko “na krótko”. Zdjęcie poniżej. 
 

 
 
Montaż wentylatora krok po kroku: 
1. Montaż talerza mocującego          
2. Zawieszenie wentylatora na haku (przygotowanie do podłączenia) 
3. Instrukcje okablowania (podłączenia wentylatora) 
4. Montaż łopatek 
5. Montaż zestawu oświetleniowego oraz klosza  
6. Instrukcja do zaprogramowania pilota zdalnego sterowania 

 

 
Talerz mocujący powinien być solidnie przykręcony do 
płaskiej powierzchni sufitu. Miejsce montażu 
wentylatora powinno być w stanie wytrzymać 
pięciokrotną masę statyczną wentylatora. Jeśli masz 
jakiekolwiek wątpliwości czy miejsce montażu jest w 
stanie wytrzymać obciążenie to prosimy o kontakt w 
celu udzielenia wskazówek. W większości przypadków 
cztery wkręty do drewna,  
którymi przymocowany zostanie wentylator do belki 
stropowej są całkowicie wystarczająca do 
odpowiedniego przymocowania wentylatora. 
Talerz mocujący należy przykręcić do belki stropowej 
za pomocą czterech śrub. 
UWAGA. Zawieszenie wentylatora na sufitach z betonu 
wymaga szczególnej uwagi. Bezpieczeństwo 
zawieszenia na takich sufitach może wymagać śrub 
oraz plastikowych kołków rozporowych lub kotew 
mocniejszych niż te, które są dostarczone z produktem. 
Dostarczone podkładki powinny zostać użyte w 

następującej kolejności: 
 
Śruba > okrągła podkładka > podkładka sprężysta > talerz mocujący > sufit. 
 
Przykręć solidnie talerz mocujący do sufitu i upewnij się, czy wszystkie połączenia są 
odpowiednio zabezpieczone. Talerz mocujący musi być przykręcony do belki stropowej (lub 
betonowego sufitu) a nie płyty gipsowo-kartonowej. 

 

 

 



 
 

                                         
 
Po zamontowaniu talerza mocującego przyłóż wentylator do talerza  mocującego a następnie 
powieś go na haku wystającym z talerza mocującego. 
Wykorzystaj do tego jeden z otworów znajdujących się w bocznej części górnej czaszy. 
Aby podłączyć wentylator oraz oświetlenie wykorzystaj schemat w punkcie 3 (poniżej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Instrukcja okablowania (podłączenie wentylatora)  
 
WAŻNE!!! Przed rozpoczęciem podłączenia wentylatora wyłącz główne zasilanie prądu. 
 
Twój wentylator jest dostarczany z silnikiem prądu stałego oraz  zdalnej jednostki sterującej 
działającej na częstotliwości radiowej. Wentylator nie posiada łańcuszków do kontroli 
prędkości wentylatora, może być sterowany tylko za pomocą pilota. Odbiornik pilota zdalnego 
sterowania był fabrycznie zamontowany do wentylatora, wystarczy podłączyć zasilanie do 
silnika wentylatora. Proszę sprawdzić podłączenie i okablowanie jak na rysunku poniżej. 
 

 
 
Po zawieszeniu wentylatora na haczyku połącz przewody sufitowe, prądowy oraz neutralny do kostki 
zamontowanej w wentylatorze. Przewód prądowy do kostki ze znakiem L (prądowy) a przewód neutralny 
do kostki ze znakiem N (neutralny). W większości przypadków przewód czerwony lub czarny to przewód 
prądowy, niebieski lub czarny to przewód neutralny. Przewód zielono/niebieski to przewód uziemienia. 
 

WAŻNE. WENTYLATOR POWINIEN BYĆ UZIEMIONY. 
 
Po podłączeniu przewodów unieś delikatnie wentylator tak, aby odczepił się z haczyka, na którym 
wisiał. Nałóż wentylator na talerz mocujący tak aby otwory z górnej czaszy nałożyły się z dwoma 
śrubkami znajdującymi się po bokach talerza mocującego.  
Następnie przekręć wentylator tak, aby dwa pozostałe otwory nałożyły się. Wkręć wszystkie 4 śrubki i 
upewnij się, że są solidnie dokręcone. 
Pchnij pierścień dekoracyjny obudowy do góry, aby zakryć dziurki śrub na krawędzi płyty montażowej. 

 

 
 



 

 
 
Ostrożnie odwiń łopatki z foli. Nałóż łopatki na silnik wentylatora tak aby otwory nałożyły się. 
Użyj śrub oraz metalowych podkładek aby połączyć łopatki z silnikiem wentylatora. 
Podkładki okrągłe metalowe powinny iść na górze tarczy pomiędzy głową śruby a 
powierzchnią łopatki. Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone. 
Powtórz tę czynność dla wszystkich łopatek. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Montaż zestawu oświetleniowego oraz  klosza. 
 
Rys. 1                                                                                       Rys.2 

 
 
Poluzuj dwie śrubki i odkręć trzecią ze spodniej części wentylatora ( Rys.1 ). Przyłóż większy 
element oświetleniowy do wentylatora i przykręć go trzema śrubkami (Rys. 1) 
Połącz ze sobą kabelki uziemienia (zielono-żółte) a następnie odkręć trzy śrubki z większego 
elementu oświetleniowego. Połącz białe przewody z białymi a czarne z czarnymi 
(Rys.2).Przykręć mniejszy element oświetleniowy do całości (Rys.2). Upewnij się, że oba 
zestawy oświetleniowe (większy i mniejszy) są solidnie przykręcone. 

 

 
Teraz zamocuj żarówkę typu G9 60W UWAGA. Nie należy dotykać nowej żarówki gołymi 
palcami. Po wyciągnięciu jej z opakowania użyj chusteczki lub ręcznika papierowego aby 
uchronić żarówkę przed dotykiem gołych palców. 

 
Następnie przyłóż klosz i przekręć go delikatnie aż do oporu. 
 

Przed włączeniem głównego zasilania zapoznaj się z następnym punktem. 
 

 

 



6. PROGRAMOWANIE  PILOTA  ZDALNEGO  STEROWANIA 
 

WAŻNE : PROCEDURA PROGRAMOWANIA PILOTA. 
 
Poniższe czynności należy wykonać aby wentylator działał poprawnie. 
 

 

 

1.Podczas montażu dwóch lub więcej 
wentylatorów w tym samym pomieszczeniu, 
proszę pamiętać o zmianie mikro 
przełączników znajdujących się na tylnej części 
(pod pokrywą) nadajnika pilota. Dzięki temu 
sterowanie każdym wentylatorem będzie 
odbywało się niezależnie. 
2. Po zainstalowaniu korpusu wentylatora Zeta 
na suficie, proszę włączyć zasilanie. Następnie 
w ciągu 60 sekund ściągnąć tylną pokrywę z 
nadajnika pilota. Proszę nacisnąć przycisk SET 
i przytrzymać go. Światło w wentylatorze 
powinno zapalić się i zgasnąć dwukrotnie. 
3. Następnie proszę włączyć wentylator na    

najwyższe obroty (6) i pozostawić tak działający wentylator na 2 minuty. Pozwoli to 
zbalansować łopatki oraz znaleźć odpowiedni środek ciężkości.  
4. Po upływie 2 minut proszę zmienić kierunek obrotu wentylatora i również włączyć 
wentylator na najwyższe obroty (6) pozostawiając go na 2 minuty. Po upływie 2 minut 
wentylator jest gotowy do użytku. 
 

 
Mikroprzełączniki “D” i “ON” służą do ustawienia sterowania oświetleniem. W pozycji 
‘D’ funkcja ściemniacza będzie włączona. W pozycji ’ON’ działał tylko będzie włącznik i 
wyłącznik światła. Funkcja ściemniania będzie wyłączona. 
 

UWAGA: Jeżeli zasilanie wentylatora zostanie zaburzone lub wyłączone, po jego 

ponownym włączeniu wentylator samoczynnie włączy procedurę programowania. 
Wentylator zacznie obracać się na najwyższych obrotach przez ok. 120 sekund. 
Następnie prędkość wentylatora zmieni się do prędkości ustawionej przed 
odłączeniem zasilania. 
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          JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ PILOTEM  (NADAJNIKIEM) 
 

Zestaw zdalnego sterowania zaprojektowany został do kontroli wszystkich standardowych 

funkcji oraz dodatkowo do zmiany kierunku obrotu łopatek wentylatora.  

Bateria powinna być wymieniana 
na nową.  
Wymiana baterii: 

Bateria 12V    A23 lub zamiennik 

                                                        UWAGI  
1. Proszę odczekać chwilę pomiędzy każdą operacją. 

2. Proszę ostrożnie obchodzić się z nadajnikiem. Rzucanie, kontakt z wodą, 
wysoka wilgotność oraz zbyt bliski kontakt z nagrzanymi powierzchniami 

może prowadzić do niewłaściwej pracy pilota oraz utraty gwarancji. 
3. Pilot zdalnego sterowania działa na częstotliwościach radiowych. Nie ma 

potrzeby kierowania pilota (nadajnika) w stronę wentylatora aby sterować 

jego funkcjami. 

 

 

  --- Wyłącznik wentylatora 
 
Nr. 4 --- Włącznik wentylatora      
        na 4 prędkość 
 
Nr. 5 --- Włącznik wentylatora 

na 5 prędkość 
 
Nr. 6---- Włącznik wentylatora 

na 6 prędkość       
(najwyższa prędkość) 

 
Przycisk zmiany kierunku 

obrotu wentylatora. 
Zmiana z trybu letniego na 

zimowy lub na odwrót.  

 

 

 
 
Nr. 3-- Włącznik wentylatora 

na 3 prędkość 
 
Nr. 2— Włącznik wentylatora 

na 2 prędkość 
 
Nr. 1— Włącznik wentylatora 

na 1 prędkość. 
       (najniższa prędkość) 
 
Włącznik/wyłącznik/ściemniacz 
światła 
Naciśnij ten przycisk aby włączyć 
lub wyłączyć światło  
Aby przyciemnić światło naciśnij i 

przytrzymaj przycisk. 
Zwolnij przycisk po 
uzyskaniu zamierzonego 

natężenia światła.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyszczenie i konserwacja 
 
Sprawdzaj dwa razy do roku mocowania oraz połączenia wentylatora. 
 
Zalecamy regularne czyszczenie wentylatora, przede wszystkim łopatek. Obudowa wentylatora pokryta jest 
lakierem aby zapobiec dekoloryzacji i matowieniu. W związku z tym używaj tylko miękkiego pędzelka lub 
niestrzępiącej się szmatki aby uniknąć porysowania. 
  
Nie używaj chemicznych środków czystości do czyszczenia wentylatora. Może to doprowadzić do dekoloryzacji 
elementów wentylatora. 
 
Silnik wentylatora jest permanentnie naoliwiony. Nie ma potrzeby jego naoliwiania. 
 
Nie używaj wody do czyszczenia wentylatora. Może to uszkodzić wentylator lub/i doprowadzić do porażenia 
prądem. 

Dbaj o środowisko 

Zakaz wyrzucania produktu do zwykłego 
pojemnika na śmieci. Produkt zawiera 
elektryczne lub/i elektroniczne komponenty 
podlegające segregacji. Produkt należy zostawić 
w wyznaczonym miejscu zbiórki odpadów 

elektrycznych. 

Balansowanie łopatek 

Staramy się aby, każdy wentylator był jak najwyższej jakości jednak okazyjnie po zamontowaniu może 
wystąpić brak równowagi oraz/lub chwianie się wentylatora. Może to wynikać z drobnych nierówności w 
połaczeniach łopatek z wentylatorem. Dalsze problemy mogą wynikać z niedostosowania się do tej 
instrukcji. 
 
Poniższa procedura może pomóc w naprawieniu sytuacji. 
 
Talerz mocujący musi być zawsze solidnie przymocowany do sufitu, tak aby, nie występował żaden ruch. 
 
Sprawdź czy wszystkie łopatki są mocno dokręcone na swoich wspornikach nośnych (element mocujący 
łopatki do wentylatora). 
 
Zmiana na dwóch sąsiednich łopatek może skorygować wszelkie nierówności w pracy wentylatora. 
 
Użyj uniwersalnego zestawu  bilansującego  dostarczonego z wentylatorem. 

 

 



 
 
 

Mogące wystąpić wady 

 
 
Głośna praca wentylatora     Niepokojące dzwięki wentylatora spowodowane są  
                                                   luźnymi niedokręconymi elementami wentylatora. 

 W pierwszej kolejności sprawdź czy wszystkie śrubki  
 (włącznie z oświetleniem) są odpowiednio dokręcone. 

 
Chwianie się wentylatora     Łopatki mogą być niezbalansowane.  
                                                 Zapoznaj się z sekcją zbalansowanie łopatek. 
                             
                                                Elementy montażu wentylatora na przedłużce mogą być luźne.  
                                                Dokręć I spróbuj ponownie. 
 
Wentylator nie obraca się    Sprawdź podłączenie wentylatora. 
                                                 Sprawdź czy łopatki nie napotykają przeszkód. 
                                                 Sprawdź czy wszystkie element opakowania zostały usunięte. 
 
Oświetlenie nie działa        Sprawdź podłączenie wentylatora. 
 
Wentylator traci kolor        Upewnij się, że nie był użyty chemiczny środek czyszczący lub polerujący. 
                             
                                               Sprawdź czy pomieszczenie nie ma za wysokiej wilgotności.. 

 
 

Gwarancja wentylatora. 
Musisz posiadać oryginalny dowód zakupu lub paragon do reklamacji gwarancyjnej. 

Roszczenie gwarancyjne nie zostanie przyjęte, chyba, że dowód zakupu jest dostępny w 

momencie dokonywania zgłoszenia gwarancyjnego. 

Okres gwarancji wentylatora. 
Sam wentylator, bez dodatkowych akcesoriów, takich jak nadajnik i odbiornik zdalnego 

sterowania, jest objęty 15-letnią gwarancją. W tym okresie, Fantasia Distribution Ltd, 

wedle własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwy produkt. W tym czasie 

właściciel jest odpowiedzialny za koszty pracy poniesione podczas demontażu i 

ponownego montażu wentylatora i kosztów transportu do centrum napraw Fantasia 

Distribution Ltd. Fantasia Distribution Ltd. pokryje koszt odesłania naprawionego 

wentylatora. Fantasia Distribution LTD nie pokrywa kosztów wykorzystania 

specjalistycznego sprzętu (podnośniki nożycowe, rusztowania itp.) do montażu lub 

demontażu wentylatora, jest w gestii właściciela, aby zapewnić taki sprzęt i go 

bezpiecznie obsługiwać . 

Pilot zdalnego sterowania i okres gwarancji akcesoriów. 
Zestaw zdalnego sterowania (nadajnik i odbiornik) posiada 2 lata gwarancji naprawy 

lub wymiany. Akcesoria takie jak przełączniki, szkło, łopatki, przedłużki i śruby są 

objęte 1 rokiem gwarancji naprawy lub wymiany. 

Saldo gwarancji na naprawione lub wymienione produkty. 
Każdy wymieniony lub naprawiony produkt objęty jest wyłącznie pozostającym 

okresem gwarancji oryginalnego artykułu. 

 

 



Przekazanie gwarancji. 

Jeśli mieszkanie, w którym wentylator lub zdalne sterowanie jest zainstalowane, zmieni 

właściciela, saldo gwarancji przechodzi na nowego właściciela. Wymagany jest 

oryginalny dowód zakupu. 

Gwarancja na wentylator nie obejmuje uszkodzenia wentylatora, jeśli jest on 

przenoszony z jednego mieszkania do drugiego w okresie gwarancyjnym. Gwarancja 

wygasa w całości, jeśli produkt jest sprzedawany jako towar używany. 

 

 

Gwarancja nie obejmuje. 
1. Ewentualne uszkodzenia po dostarczeniu produktu do właściciela, które nie były 

spowodowany przez błąd w produkcie, materiały lub robociznę, uszkodzenia od 

uderzenia pioruna lub przebicia w sieci elektrycznej, nieprawidłowej instalacji, 

uszkodzenia z powodu nieprawidłowej instalacji, szkody wodnej jakiegokolwiek 

rodzaju; instalacji lub użytkowania na zewnątrz, szkody wynikające z połączenia lub 

korzystania z alternatywnych systemów energetycznych (np. falowniki, energia 

słoneczna, itp.). 

2. Uszkodzeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem wentylatora, przypadkowe 

uszkodzenie, wentylator zmodyfikowany w jakikolwiek sposób lub niedostosowanie się 

do  instrukcji obsługi. 

3. Koszt transportu i ubezpieczenia na wentylator do centrum napraw  Fantasia 

Distribution Ltd. 

Koszty te muszą być pokryte przez nabywcę 

4. Z zastrzeżeniem przepisów ustawowych, że jest inaczej, twierdzi na uszkodzenia 

meble, dywan, ściany, sufity, fundacje lub inne straty bezpośrednio lub pośrednio 

wynikające z wadliwego sufitu wentylatora. 

5. Wentylator nie zakupiony i zainstalowany w terenie RP. 

6. Opłata za nieuzasadnioną obsługę gwarancyjną może zostać pobrana w przypadku w 

którym, nie ma wady wentylatora lub; wadliwe działanie wentylatora na suficie jest z 

powodu awarii elektrycznej lub, instalacja nie jest zgodna z instrukcją Fantasia 

Distribution Ltd i / lub obowiązujących przepisów lokalnych lub; wady zostały 

spowodowane niewłaściwym stosowaniem wentylatora lub; szkoda została 

spowodowana przez osoby nieuprawnione próbujące naprawić lub przerobić wentylator. 
 

 

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

Tel : (01959) 564 440   Fax : (01959) 564 829 
E-MAIL: info@fantasiaceilingfans.com 
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