
Środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa 
 

1. W celu zapewnienia prawidłowej instalacji jeszcze przed przystąpieniem do niej należy upewnić 
się, że przeczytali Państwo dokładnie wszelkie instrukcje i zapoznali się z wszystkimi wykresami. 

 
2. Wszelkie prace elektryczne powinny być podejmowane tylko po odłączeniu zasilania poprzez 

wyjęcie bezpieczników lub włączenie przerywnika obwodu, tak by zapewnić izolację wszystkich 
elementów zasilanych elektrycznie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, należy wezwać 
wykwalifikowanego elektryka z działu serwisu, tak by wszelkie takie prace były przeprowadzane 
zgodnie z regulacjami Instytutu Inżynierii Elektrycznej (tj. „I.E.E. Regulations”), aktualnymi 
praktykami w elektryce oraz innymi regulacjami narodowymi i lokalnymi jakie dotyczą urządzeń 
elektrycznych. 

 

3. Należy upewnić się, że miejsce instalacji nie pozwala by obracające się łopatki wentylatora 
wchodziły w kontakt z jakimkolwiek przedmiotem. Trzeba też sprawdzić czy zachowana jest 
minimalna odległość wynosząca 150mm (6”) od końcówki łopatki do ściany lub sufitu. Prosimy 
zwrócić uwagę na fakt, że im większa  jest ta odległość tym lepszy jest przepływ powietrza od 
Państwa wentylatora. Ponadto po zamontowaniu wentylatora należy sprawdzić czy łopatki są 
zamontowane na minimalnej wysokości 2.3 metra (7’6”) od podłogi. 

 

4. Punkt mocowania wentylatora musi być w stanie utrzymać wagę dziesięciokrotnie większą od 
wagi netto wentylatora. Wagę netto można odnaleźć u dołu obudowy danej jednostki. Jeśli 
mocują Państwo wentylator do puszki przyłączeniowej (tzw. puszki rozgałęźnej) w suficie, wtedy 
skrzynka i jej mocowanie muszą być w stanie utrzymać ruchomy ciężar wentylatora i nie mogą 
się wykręcać ani poluźniać w trakcie pracy. 

 

5. Wentylator musi być uziemiony. 
 

6. Nie wolno podłączać silnika wentylatora do przełącznika ściemniającego. Może to powodować 
niezadowalające osiągi (buczenie silnika), a także spowodować uszkodzenie samego silnika. 

 

7. Nie zaleca się aby wentylatory sufitowe i urządzenia gazowe działały w tym samym 
pomieszczeniu, w tym samym czasie. 

 

8. Zanim odwrócą Państwo kierunek kręcenia się wentylatora, musi on zostać wyłączony i 
całkowicie zatrzymany. Pomoże to zapobiec wszelkim uszkodzeniom silnika w jednostce lub 
sterownika (jeśli jest zainstalowany). 

 

9. Nie wolno wkładać niczego pomiędzy łopatki wentylatora podczas jego działania. Spowoduje to 
uszkodzenie łopatek i zaburzy balans (równowagę) jednostki, co doprowadzi do chybotania 
jednostki. 

 

10. Po zakończeniu instalacji wentylatora należy upewnić się, że wszystkie podłączenia są 
bezpieczne i dobrze przylegają, tak by uniknąć jakichkolwiek problemów. 

 

11. Z powodu naturalnego ruchu wentylatora, niektóre podłączenia mogą się poluźnić. Należy 
sprawdzać podłączenia podpory, wsporników oraz przyłącza łopatek dwa razy do roku, aby 
upewnić się czy są one dobrze podłączone. Jeśli są luźne, należy je dokręcić przy pomocy 
śrubokręta. (Nie ma konieczności zdejmowania wentylatora z sufitu). 

 



INFORMACJA: Ważne środki ostrożności i instrukcje podane w niniejszej Instrukcji Obsługi nie 
dotyczą wszystkich możliwie występujących warunków i sytuacji jakie mogą zaistnieć. Trzeba 
zrozumieć że zdrowy rozsądek, rozwaga i troska są czynnikami, które muszą być uwzględniane przy 
każdym produkcie. Czynniki te dotyczą w szczególności osób, które używają taką jednostkę i dbają o 
nią. 

Po porady w sprawie instalacji lub jeśli nastąpi uszkodzenie albo w sytuacji gdy 
brakuje jakiejś części, prosimy dzwonić pod: 

INFOLINIA : ( 01959) 564 440 
 

Dostarczane części 
 

 Jedno urządzenie z silnikiem wentylatora, 
 Jedna okrągła płytka zaopatrzona w kostkę łączącą i górne podkładki gumowe, 
 Jeden zestaw łopatek, 
 Jeden zestaw uchwytów (nośników) łopatek, 
 Jedno opakowanie ze śrubami i wkrętami z zestawem do utrzymywania balansu (równowagi), 
 Jeden kawałek delikatnego materiału (takiego jak do czyszczenia szkieł w okularach), 
 Jedna książeczka z Instrukcją Obsługi do instalacji, 
 Jeden zestaw: rozgałęźnik z 3 lampkami z użyciem żarówek halogenowych typu GU-10,  
 Trzy żarówki GU-10. 
 

Wymagane narzędzia i materiały 
 

 Śrubokręt krzyżakowy, 
 Śrubokręt płaski, 
 Mały śrubokręt elektryczny, 
 Elektryczne szczypce /obcęgi, 
 Drabina, 
 Przewody zasilające, takie jak są wymagane przez aktualne praktyki w elektryce, 
 Zaciski utrzymujące przewody w linii lub inne odpowiednie złączki, jeśli ma być zamocowana 

przedłużka o wymiarze 760mm (30 cali). 
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i instalacją Państwa wentylatora, prosimy upewnić się, 

że zapoznali się Państwo ze środkami ostrożności dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa i że w 

pełni je Państwo zrozumieli. 

Trudności podczas instalacji, brakujące lub uszkodzone części 
 

Jeśli wystąpiły u Państwa jakiekolwiek trudności podczas instalacji wentylatora/lampy albo w sytuacji 
gdy nieopatrznie Państwa wentylator został dostarczony bez jakiś części lub uszkodzony, prosimy 
skontaktować się z naszą  infolinią pod numerem ( 01959 564440). Z wielką przyjemnością 
pomożemy Państwu lub natychmiast dostarczymy do Państwa części zamienne. 
 
W każdym przypadku zgłoszenia prosimy  podać numer referencyjny modelu, kolor jednostki oraz 
nazwę brakującej/ uszkodzonej części. 
 

INFOLINIA    01959 564440 
 
 



Nazwy części i ich względne rozmieszczenie 
 

 

 

Poniżej przedstawiamy kroki, które doprowadzą Państwa do pomyślnej instalacji: 

1. Zainstalowanie płytki montażowej  
2. Podłączenie zestawu oświetleniowego  
3. Montaż urządzenia  
4. Instrukcje dotyczące podłączenia przewodów 
5. Składanie łopatek 
6. Montaż złożonych łopatek do wentylatora 

 
 



1. Zainstalowanie płytki montażowej 
 

 

 
 
Płytka montażowa powinna zostać przykręcona do, mocnej, płaskiej powierzchni. Miejsce mocowania 
musi być w stanie utrzymać ciężar dziesięciokrotnie większy niż waga statycznego wentylatora. Jeśli 
pojawią się u Państwa jakiekolwiek wątpliwości co do zamierzonego punktu mocowania, wtedy 
prosimy o kontakt z naszą infolinią serwisową lub z inną osobą kompetentną, w celu uzyskania 
porady. W większości sytuacji cztery śruby do drewna wkręcone w drewnianą belkę stropową to nawet 
więcej niż potrzeba aby utrzymać Państwa wentylator sufitowy. Płytka montażowa powinna być 
przykręcona do belki stropowej przy użyciu dwóch śrub do drewna, które my dostarczamy. 
Dostarczone w zestawie podkładki powinny być nakładane w następującej kolejności. 
 

Główka śruby > stalowa, okrągła podkładka > czarna, gumowa, okrągła podkładka > płytka 
montażowa > sufit. 
Najpierw należy przykręcić płytkę montażową do sufitu i sprawdzić, czy wszystkie podłączenia są 
dobrze i bezpiecznie wykonane, aby uniknąć upadku wentylatora z sufitu. Mocowania muszą być 
wkręcone w belkę stropową, a nie tylko w płytę gipsowo-kartonową. 
Dwie śruby czaszy, naprzeciwko siebie, należy pozostawić luźno w ich otworach w płytce montażowej, 
lecz pozostałe dwie trzeba zamontować w bezpieczny sposób. 

 

2. Podłączenie zestawu oświetleniowego 
 

 
 

Zanim przystąpią Państwo do instalacji zestawu oświetleniowego z rozgałęźnikiem lampek typu GU-
10, najpierw należy upewnić się, że wszystkie elementy są odłączone od zasilania.  

 



Następnie trzeba odkręcić trzy śrubki u dołu obudowy przełącznika i zdjąć pokrywę (płytkę) z obudowy 
przełącznika. Państwa oprawa oświetlenia zostanie podłączona do płytki poprzez wypchanie 
środkowego słupka (trzpienia). Teraz trzeba przykręcić płytkę do oprawy oświetlenia i zabezpieczyć za 
pomocą nakrętki i podkładki. W tym momencie oświetlenie należy podsunąć do płytki obudowy 
przełącznika.  

 

 
 

Teraz należy odnaleźć dwa kable oznaczone jako “for light’, czyli “do oświetlenia”. Trzeba połączyć 
kabel niebieski i pomarańczowy z kablami w tych samych kolorach, które wychodzą z oprawy 
oświetlenia. Przewód pomarańczowy jest kablem prądowym (‘live’) do oświetlenia, a przewód 
niebieski jest neutralny (‘neutral’). Podłączenia dokonuje się poprzez wepchnięcie razem złączek. 

Po podłączeniu kabli wentylatora i oświetlenia, należy unieść płytkę obudowy przełącznika i podłączyć 
zestaw oświetleniowy do obudowy wentylatora. Należy użyć trzech śrubek aby ściśle dopasować te 
części. Prosimy upewnić się, że te śrubki są wystarczająco dobrze dokręcone. Zestaw oświetleniowy 
będzie opadał jeśli nie będzie mocno dokręcony. 

Podczas montażu oświetlenia na wentylatorze należy upewnić się, że żaden z kabli nie został 
uwięziony pomiędzy metalowymi elementami. Trzeba także sprawdzić czy u dołu obudowy 
przełącznika, na trzech śrubkach znajdują się ząbkowane podkładki. Zapewni to dobrą ciągłość 
uziemienia do oświetlenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Montaż urządzenia 

 

 
 

Po zakończeniu instalacji płytki montażowej i zestawu oświetleniowego należy podjąć następujące 
kroki. 
 
Należy unieść wentylator i zbliżyć do  płytki montażowej. 
 
Należy podwiesić wentylator tymczasowo na haku jaki znajduje się w płytce montażowej przy użyciu 

jednego z otworów z boku czaszy pod sufitem (nie wolno używać otworów kluczowych). 

 
Następnie należy podłączyć przewody w sposób zaprezentowany w następujących instrukcjach 

podłączania przewodów. 

 

4. Instrukcje dotyczące podłączenia przewodów 

 

Teraz wentylator wymaga podłączenia do Państwa sieci zasilającej w danym budynku, co należy 
wykonać zgodnie z wykresami 1-3. 
Prosimy zauważyć że: 

Przed przystąpieniem do instalacji trzeba sprawdzić czy wszystkie elementy są odłączone od zasilania 
elektrycznego i że wszystkie przewody są poprowadzone zgodnie z regulacjami Instytutu Inżynierii 
Elektrycznej, aktualnymi praktykami w elektryce, a także narodowymi i lokalnymi regulacjami 
prawnymi, które dotyczą urządzeń elektrycznych. Nieprawidłowa instalacja może wywołać spięcie co 
może spowodować unieważnienie Państwa gwarancji. 
 

WAŻNE: TO URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ UZIEMIONE. 

W jaki sposób podłączyć przewody w Państwa wentylatorze:  

 

 

 

 



1 Wentylator i oświetlenie używające wspólnie zasilania z przełącznika w ścianie 

 

Podłączanie :  Brązowo- pomarańczowe (Brown & Orange) kable zasilające w wentylatorze są  
                 podłączane do przewodu prądowego w przełączniku (Live). (W nowych instalacjach  

będzie to niebieski (Blue) oznaczony brązowym (Brown). W starszych instalacjach 
będzie to niebieski (Blue) oznaczony czerwonym (Red)). 

  Niebieski kabel zasilający jest podłączany do kabla neutralnego (niebieski -Blue lub  
  czarny-Black). 
  Zielono-żółty (Green/Yellow) przewód uziemiający jest podłączany do przewodu  
  uziemiającego (Zielono-żółty -Green/Yellow). 
 

Działanie    Wentylator i oświetlenie są sterowane za pomocą przełącznika, który się pociąga na 
  urządzeniu. Przełącznik w ścianie włączy zasilanie dla całego urządzenia. Dlatego też 
  przełącznik w ścianie musi być typu włącz/ wyłącz. Nie wolno stosować przełącznika 
  ze ściemniaczem. Obydwie jednostki można obsługiwać niezależnie. 

 

Zobacz wykres 1 

 

2 Przełączniki w ścianie obsługujące wentylator i oświetlenie 

Podłączanie   Pomarańczowy (Orange) kabel zasilający w wentylatorze jest podłączany do  

  kabla prądowego w przełączniku (Live) Nr 1. 

               Brązowy (Brown) kabel zasilający jest podłączany do kabla prądowego 

  w przełączniku (Live) Nr 2.  



             Informacja : Typ instalacji wymaga dwóch przełączanych linii, więc wymagany jest kabel 

   trzyrdzeniowy + uziemienie. 

               Niebieski (Blue)  kabel zasilający jest podłączany do kabla neutralnego, niebieskiego  

  (Blue). 

               Zielono-żółty (Green/yellow) przewód uziemiający jest podłączany do kabla  

  uziemiającego, zielono-żółtego (Green/Yellow) 

Działanie   Oświetlenie jest sterowane za pomocą przełącznika w ścianie. 

               Wentylator jest sterowany za pomocą przełącznika w ścianie. 

Zobacz wykres 2 

 

 

3 Zdalne sterowanie wentylatorem i oświetleniem 

 Podłączanie Kabel prądowy w przełączniku (Live) połączony zostaje z kablem brązowym  
   (Brown) po stronie wejścia (Input) na odbiorniku. 
   Kabel neutralny podłączany jest do niebieskiego wejścia (Blue Input) w odbiorniku. 
  Brązowe wyjście (Brown Output) jest podłączane do brązowego przewodu zasilania  
  (Brown) w wentylatorze. 
  Niebieskie wyjście (Blue Output) jest podłączane do niebieskiego przewodu  
  zasilającego (Blue) w wentylatorze. 
  Pomarańczowe wyjście (Orange Output) jest podłączane do pomarańczowego  

 przewodu zasilającego (Orange) w wentylatorze.  



  Zielono-żółty (Green/yellow) przewód uziemiający jest podłączany do kabla  

  uziemiającego, zielono-żółtego (Green/Yellow). 

Zobacz wykres 3 

 

 
 

Należy unieść wentylator i przyłożyć czaszę do płytki montażowej. Dwa otwory kluczowe w czaszy 
będą nakładały się na dwie śruby, które były pozostawione jako luźne w płytce montażowej. 

Trzeba unieść wentylator i przekręcić czaszę. Teraz przejmie ona ciężar wentylatora. Następnie 
należy szybko wsunąć dwie pozostałe śruby do płytki montażowej. Dokręcić wszystkie cztery śruby, 
aby zapewnić dobre, pewne mocowanie.   

W tym momencie nadszedł czas na przetestowanie czy wentylator działa prawidłowo. 



 

Po włączeniu zasilania należy sprawdzić czy wentylator działa w obydwóch kierunkach oraz czy jest 
zróżnicowanie w prędkościach (nie będzie to jednak bardzo dokładne, ponieważ łopatki nie są jeszcze 
zamontowane). 
Należy w tym celu użyć przełącznika do odwracania kierunku obracania, który znajduje się 
naprzeciwko przełącznika do regulacji prędkości, jaki się pociąga. 
Jeśli wszystko jest w porządku, należy postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami. 

Jednak jeśli pojawił się jakiś problem, prosimy zapoznać się z sekcją: “Diagnostyka błędów i ich 
naprawa”, jaka znajduje się na końcu tej książeczki. 

 

5. Składanie łopatek 
 

 
 
Teraz należy zamontować łopatki do ich uchwytów. 
Należy zauważyć, że łopatki można zainstalować dowolną stroną w dół. 

Trzeba ostrożnie odpakować łopatkę i uchwyt. Przyłożyć uchwyt do otworków w łopatce i przykręcić 
za pomocą śrubek i podkładek z włókna, które są dostarczane w zestawie. 

Podkładka z włókna powinna być przyłożona od góry łopatki, pomiędzy główką śruby a powierzchnią 
łopatki. Należy upewnić się, że śruby są mocno dokręcone. 
Procedurę tą należy powtórzyć we wszystkich łopatkach. 
 

6. Montaż złożonych łopatek do wentylatora 

 

 
 



Za pomocą śrubki silnika i dostarczonych podkładek sprężynujących, należy przykręcić uchwyt łopatki 
do silnika. Trzeba upewnić się, że śruby są mocno dokręcone. 
 
Trzeba być ostrożnym aby podczas instalacji nie wykrzywić łopatek ani ich uchwytów, ponieważ 
mogłoby to wywołać zakłócenie balansu i wywołać chybotanie. 
 
W przypadku gdy instalują Państwo więcej niż jeden wentylator należy być ostrożnym aby nie 

pomieszać zestawów z łopatkami. Każdy zestaw jest produkowany z dużą dokładnością aby uzyskać 

balans i wymieszanie spowodowałoby zanik ustawionej równowagi, co zatem mogłoby wywołać 

chybotanie. 

 

7. Zakładanie szklanego klosza i żarówki 
 

 
Najpierw należy rozpakować trzy żarówki  typu  GU-10 o maksymalnej mocy 50 Watów, jakie są 
dostarczane wraz z zestawem oświetleniowym. Trzeba je włożyć do uchwytu lampy i wkręcić mocno. 
 
Ostatecznie należy zainstalować łańcuszek do ciągnięcia i teraz Państwa wentylator jest gotowy do 
użytku.  
 

Instrukcja obsługi 
 

Po sprawdzeniu wszystkich podłączeń elektrycznych, czy są one wykonane w sposób bezpieczny i 
czy są zaizolowane, należy włączyć zasilanie i sprawdzić działanie wentylatora. Przełącznik, który się 
pociąga z boku obudowy silnika służy do wybierania prędkości wentylatora, lecz ma też funkcję 
włączania/ wyłączania. Pierwsze pociągnięcie od pozycji wyłączenia powoduje przejście do dużej 
prędkości obracania; drugie- do prędkości średniej; trzecie – do prędkości powolnej, a czwarte 
pociągnięcie  spowoduje wyłączenie. 
 
Przełącznik przesuwany z drugiej strony obudowy zmienia kierunek obracania się łopatek. (Należy 
pamiętać, aby przed zmianą kierunku obracania pozwolić wentylatorowi na zwolnienie aż do 
całkowitego zatrzymania się). Kiedy patrzymy w górę na łopatki wentylatora, obracanie łopatek w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje przepływ powietrza w dół, natomiast  
obracanie łopatek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara wywołuje przepływ powietrza w 
górę. 



 
Działanie letnią porą – Podczas ciepłej pogody bardziej pożądany jest ruch powietrza w dół, ponieważ 
uzyskujemy wtedy lepszy efekt chłodzenia. 
 
Działanie porą zimową – W zimie ruch powietrza w górę, a następnie z powrotem w dół w 
pomieszczeniu powoduje uzyskanie bardziej zbalansowanej temperatury w całym pomieszczeniu. 
 
Jeśli zastosowany został system sterowania w ścianie lub zdalne sterowanie, to należy zapoznać się z 
instrukcjami dołączonymi do tych systemów. 
 
 

Uzyskiwanie balansu łopatki 
 

Pomimo faktu iż w fabryce podejmowane są wszelkie środki aby uzyskać jak najwyższą jakość 
Państwa wentylatora, może jednak wystąpić brak balansu. Może być to wywołane delikatnymi 
nierównościami w łopatkach lub uchwytach łopatek. Dalsze problemy mogą też wynikać z braku 
postępowania zgodnie z niniejszymi instrukcjami. 
 
Procedura opisana poniżej może pomóc Państwu w naprawieniu takiej sytuacji. 
 
Wspornik musi być zawsze mocno dokręcony do sufitu, tak by nie pojawił się żaden ruch. 

 
Jeśli instalacja wymaga przedłużki, należy upewnić się że przedłużka jest mocno zablokowana w  
piaście u góry wentylatora. Śruba zamykająca/ blokująca w dolnym końcu przedłużki powinna być 
także dokręcona w sposób bezpieczny. 
 
Należy sprawdzić czy wszystkie łopatki są mocno dokręcone do ich uchwytów. 
 
Należy sprawdzić czy wszystkie uchwyty są dobrze dokręcone do silnika. 
 

Ścieżkę jaką podążają łopatki można z łatwością sprawdzić poprzez przytrzymanie sztywnej miarki do  
mierzenia tkanin lub podobnej miarki pionowo od sufitu do końcówki łopatki. Następnie należy 
zmierzyć czy wszystkie łopatki mają taki sam wymiar do tego punktu. Aby poprawić delikatne 
problemy w ułożeniu łopatki, należy delikatnie przekrzywić uchwyt, aby ustawić go w dobrej pozycji. 
Zamiana dwóch przyległych łopatek – może poprawić pewien brak balansu. 

 Należy posługiwać się uniwersalnym zestawem do ustawiania równowagi/balansu jaki jest 

dostarczany wraz z wentylatorem. 

 

Pielęgnacja i czyszczenie 
 

Należy zapewnić regularne zabiegi konserwacyjne, kontrole i naprawy. (zobacz „Środki ostrożności 
dotyczące bezpieczeństwa” pkt. 11) 
 
Zalecane jest okresowe czyszczenie Państwa nowego wentylatora, a w szczególności jego łopatek. 
Powierzchnie platerowane lub malowane w Państwa wentylatorze zostały pokryte lakierem, aby 
zminimalizować odbarwianie lub matowienie. Dlatego też do czyszczenia należy stosować miękką 
szczotkę lub delikatny materiał, aby uniknąć zadrapania lub porysowania powierzchni. 
 
Nie wolno używać żadnych środków czyszczących ani polerujących na tym wentylatorze. 
 
Silnik posiada trwale uszczelnione łożyska, więc nie jest konieczne żadne smarowanie. 

 



Podczas czyszczenia Państwa wentylatora  nie wolno używać wody, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenia powierzchni obudowy i łopatek, a także może wywołać spięcie elektryczne i porażenie 
prądem. 
 

Wskazówki dodatkowe 
 

Jeśli posiadają Państwo sufit podwieszany, należy podłączyć płytkę montażową do głównej struktury i 

zastosować  przedłużkę, tak by obniżyć wentylator do miejsca poniżej sufitu podwieszanego. (Należy 

pamiętać, aby pozostawić odpowiednią odległość na obracające się łopatki – zobacz „Środki 

ostrożności dotyczące bezpieczeństwa” pkt.3). 

Płytkę montażową można zamontować na powierzchni do 40°. Wentylator będzie musiał być wtedy 
zainstalowany na przedłużce. (Należy pamiętać, aby pozostawić odpowiednią odległość na 
obracające się łopatki – zobacz „Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa” pkt.3). 
 
Nie wolno zapomnieć nasadzić czaszę na przedłużkę przed podłączeniem przedłużki do wentylatora. 

Łopatki można odwrócić, tak że będzie widoczna ich druga strona. 
 
Dostępna jest także przedłużka łańcucha jeśli okaże się że łańcuszki do sterowania nie są 
wystarczająco długie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z infolinią, aby uzyskać dalsze szczegółowe 
informacje. 
 
Jeśli instalują Państwo więcej niż jeden wentylator, należy upewnić się że nie pomieszali Państwo 

zestawów z łopatkami. 

 

 

Diagnostyka błędów i ich naprawa 
 

Poziom hałasu jest nie 
do zaakceptowania                    

Hałasy dochodzące z wentylatorów zwykle są spowodowane 
poluzowaniem jakiegoś elementu w wentylatorze. Za pierwszą czynność 
naprawczą należy uznać sprawdzenie czy wszystkie śruby są mocno 
dokręcone. 
 

Wentylator chybocze 
się nadmiernie 

Łopatki nie są wyważone – brak balansu. Należy działać zgodnie z 
procedurami opisanymi w sekcji dotyczącej balansowania łopatek.  
Śruby przedłużki mogą nie być dokręcone mocno i dokładnie. Należy je 
dokręcić i spróbować ponownie. 
 

Wentylator nie obraca 
się           

Należy sprawdzić podłączenie zasilania. 
Należy sprawdzić czy łopatki nie uderzają w nic. 
Należy sprawdzić czy zostały usunięte wszystkie elementy opakowania. 
 

Oświetlenie nie działa               Należy sprawdzić podłączenie zasilania. 
 

Wentylator matowieje             Należy upewnić się czy żadne rozpuszczalniki nie zostały użyte w pobliżu 
wentylatora – szczególnie kleje podłogowe i kwasy do czyszczenia 
posadzek. 
 Należy upewnić się, że nie zostały użyte żadne produkty czyszczące ani 
polerujące. 
 Należy upewnić się czy w miejscu użytkowania urządzenia nie występuje 
skraplanie (np. pary lub gazu). 
 



 

 

Instrukcje dotyczące utylizacji produktu 
 

 

Produkt ten został sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub 
elektroniczny i powinien być utylizowany wraz z innymi urządzeniami i 
sprzętami gospodarstwa domowego lub odpadkami komunalnymi po 
zakończeniu jego okresu żywotności.  
Zastosowana została dyrektywa dotycząca pozbywania się sprzętów 
elektrycznych i elektronicznych tzw. „The Waste of Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) Directive” (2002/96/EC), aby 
przeprowadzać recykling produktów działając z zastosowaniem możliwie 
jak najlepszych procedur, a zarazem minimalizując szkodliwość dla 
środowiska. 
 

 

 

 

 


