
 

 

 

 

BEACON 
NÁVOD K POUŽITÍ VENTILÁTORU 

 

Model: FANAWAY 
EVORA 

 

 

 

 
 

 

  



2 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Tento spotřebič NENÍ určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a 

znalostmi, pokud nejsou při používání spotřebiče pod dohledem osoby zodpovědné za 

jejich bezpečnost. 

 

2. Všechny kabely musí být pevně fixovány v souladu s pravidly elektroinstalace. 

 

3. Význam přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nevyhazujte jako netříděný 

komunální odpad, použijte oddělené sběrné zařízení. Obraťte se na místní správu 

ohledně informací týkajících se dostupných sběrných míst. Pokud jsou elektrické 

spotřebiče likvidovány na skládkách, nebezpečné látky mohou proniknout do 

podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což poškozuje vaše zdraví a 

pohodu. 

 

4. Místo, na které má být ventilátor namontován, musí být schopna unést hmotnost 50 kg. 

 

5. Ventilátor by měl být namontován tak, aby byly lopatky nejméně 2,3 metru nad zemí. 

 

6. Ventilátor je určen pouze pro použití uvnitř. Působení vody nebo vlhkosti je nebezpečné 

 

7. Instalaci může provést pouze autorizovaný elektrikář. 

 

OBSAH BALENÍ 
 

1. Montážní konzole 

2. Šrouby (4x) 

3. Stropní kryt 

4. Prodlužovací tyč 

5. Vrchní kryt 

6. Kolík 

7. Závlačka 

8. Vrchní část motoru 

9. Lopatky (4x) 

10. Otočný mechanismus 

11. Světelná základna 

12. Žárovka 

13. Šrouby 

14. Stínidlo 

15. Šrouby do dřeva 

16. Nástěnné ovládání 
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Při manipulaci s jednotkou, která obsahuje motor, otočný mechanismus, lopatky a světelnou 

soupravu, zacházejte opatrně. Při instalaci ventilátoru se doporučuje používat bavlněné 

rukavice, aby se na povrchu ventilátoru nezanechaly otisky prstů. 

 

MONTÁŽ 

POZNÁMKA: 

Před zahájením instalace se ujistěte, že napájení přívodních vodičů bylo vypnuto. 

INSTALACE MONTÁŽNÍ KONZOLE 
Vyvrtejte dva otvory ve stropním nosníku a bezpečně upevněte montážní konzolu ke stropu 

(vzdálenost lopatky od nejbližšího objektu musí být minimálně 300 mm) pomocí podložky a 

dvou upevňovacích šroubů. Montážní deska by měla být schopna udržet hmotnost nejméně 30 

kg. 

POZNÁMKA: 

Dodávané šrouby jsou určené pro montáž do dřeva. Pro bezpečné upevnění do jiného materiálu 

je třeba vhodných (silnějších) šroubů a hmoždinek nebo kotev, než které jsou dodávány s 

produktem. 

1) Odstraňte stropní kryt (č. 3 na Obr. 1) uvolněním 4 šroubů 

2) Posuňte stropní kryt. 

3) Namontujte montážní konzolu (obr. 2) na 

stropní nosník pomocí dodaných dlouhých 

šroubů. Ujistěte se, že nejméně 30 mm 

šroubu je zasunuto do podpěry. 

 

 

 

 

 

 

INSTALACE NA ŠIKMÝ STROP 

Ventilátor je možné namontovat na šikmou stěnu 

v úhlu maximálně 15°. 
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INSTALACE PRODLUŽOVACÍ TYČE 
1) Provlečte prodlužovací tyč (5) stropním krytem (4) a vrchním krytem (6). 

2) Odstraňte kloub povolením šroubů (3), zástrčku (1) a kabely motoru (2) 

provlečte skrz prodlužovací tyč. Poté zajistěte kloub zpět k prodlužovací tyči. 

3) Vložte prodlužovací tyč do spojky (7), vyrovnejte otvory spojovací části 

s otvory v prodlužovací tyči a vsuňte kolík (8), který poté zajistěte závlačkou 

(9). 

4) Nakonec zajistěte prodlužovací tyč a spojovací část dotažením dvou šroubů (10). 

 

 
 

 

ZAVĚŠENÍ VENTILÁTORU 
Zvedněte sestavu ventilátoru k montážní konzoli. Vyrovnejte slot (A) kloubu s uzávěrem (B) 

na montážní konzoli (C) aby se zamezilo rotaci během chodu. 
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INSTALACE SVĚTELNÉHO KITU  
1) Odstraňte stínítko (5) ze základny (4) otočením proti směru hodinových ručiček. 

2) Uvolněte šrouby (1) z konzole (3). Vyrovnejte dva šrouby (2) s dírami na základně (4) 

3) Otočte základnou proti směru hodinových ručiček, dokud nejsou šrouby pevně na 

konci štěrbiny. 

4) Utáhněte šroub (1) na konzole. Utáhněte i zbývající tři šrouby (ne příliš pevně). 

5) Připojte zástrčku (9) z ventilátoru do zástrčky na základně světelného kitu. 

6) Zajistěte kabely krytem (7) k základně utažením šroubů (8). 

7) Namontujte žárovky (nejsou součástí balení) do objímek (6) 

8) Nakonec namontujte stínítko (5) otočením po směru hodinových ručiček. 

 

 

 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

Pro vaši bezpečnost by všechny elektroinstalační práce měly být prováděny 

licencovaným elektrikářem. 

  
Kabely mohou být nyní připojeny ke svorkovnici ve stropní větvi ventilátoru. 

1) Požadavek zapojení na svorkovnici: 

- Připojte vodič z „F“ na nástěnném ovladači do svorky „L“ na konzole 

- Připojte vodič z vypínače osvětlení do svorky „LA“ na konzole  

- Připojte nulový vodič do svorky „N“ na montážní konzole 

- Připojte ochranný vodič ke svorce „ “ nebo „E“ na montážní konzole 
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POZNÁMKA: 

Nástěnný ovladač by měl být vždy pevně nainstalovaný, pro případ, že se dálkové ovládání 

ztratí nebo pro servis ventilátoru. 

Ventilátor nesmí být ovládán pomocí stmívače nebo ovladače světel. 
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INFORMACE O ZAPOJENÍ MEZI STĚNOVÝM OVLADAČEM A SVORKOVNICÍ 

V MONTÁŽNÍ KONZOLE 

 

 

 

 

MONTÁŽ KRYTU 
Uvolněte kulový kloub pomocí nastavovacího šroubu. Protáhněte vodiče a tyč krytem a 

zajistěte kulový kloub zpět do tyče. 
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FUNKCE ZPĚTNÉHO CHODU 

Letní chod – přepínač v horní poloze „SUMMER“ – Ventilátor běží proti směru hodinových 

ručiček. Dolní proud vzduchu vytváří osvěžující účinek.  

Zimní chod – přepínač směřující nahoru „WINTER“ – Ventilátor běží ve směru hodinových 

ručiček. Vzestupný proud vzduchu tlačí horký vzduch mimo oblast ventilátoru, od stropu dolů. 

To umožňuje méně používat vytápění. 

 

 

 

POUŽITÍ VENTILÁTORU 

NÁSTĚNNÉ OVLÁDÁNÍ 

Ovládání ventilátoru 

• OFF – vypnutí ventilátoru 

• 3 – nízká rychlost 

• 2 – střední rychlost 

• 1 – nejvyšší rychlost  

Ovládání osvětlení 

• přepínač ZAP/VYP 
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POTÍŽE S VENTILÁTOREM 

 
VIKLÁNÍ VENTILÁTORU 

Lopatky byly pečlivě vyrobeny a kompletovány, aby se minimalizovalo riziko viklání. 

UPOZORNĚNÍ: 

Stropní ventilátory mají tendenci se kývat během provozu z důvodu montáže na gumové 

podložky. Pokud by byla montáž provedena pevně na strop, mohl by ventilátor způsobovat 

nadměrné vibrace. 

Mírný pohyb (pár centimetrů) je přijatelný a nezpůsobuje žádné potíže. 

 

OMEZENÍ VIKLÁNÍ VENTILÁTORU 

Zkontrolujte, za jsou všechny šrouby v nosné konzole pevně dotaženy. 

 

Poznámka: 

Tento ventilátor byl precizně vyvážen při výrobě, nemusí být tedy vyvažován opětovně. 

 

 

HLUK 

V tichu (zejména v noci) můžete slyšet příležitostné zvuky. Mírné kolísání výkonu a frekvenční 

signály mohou způsobit změnu hluku motoru ventilátoru. To je normální. Vyzkoušejte 

24hodinový nepřetržitý provoz ventilátoru, většina zvuků nových ventilátorů zmizí v průběhu 

tohoto času. Záruka výrobce pokrývá vady, které mohou vzniknout, ne však stížnosti na 

slyšitelný chodu motoru – všechny elektromotory jsou do určité míry slyšitelné. 

 

 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

1) Pravidelné čištění stropního ventilátoru je pouze požadovaná údržba. Používejte měkký 

kartáč nebo hadřík, který nepouští vlákna, aby nedošlo k poškrábání laku. Předtím, než 

tak učiníte, vypněte napájení. 

2) Při čištění stropního ventilátoru nepoužívejte vodu. Mohlo by dojít k poškození motoru 

nebo lopatek a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 

3) Motor má trvale mazané kuličkové ložisko. Není třeba olejovat 

POZNÁMKA: 

Předtím, než se pokusíte ventilátor vyčistit, vždy vypněte napájení a odpojte zástrčku. 
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TECHNICKÉ INFORMACE 

MODEL NAPĚTÍ VÝKON (MOTOR) 
VÝKON 

(OSVĚTLENÍ) 

36" ventilátor 220–240 V 55 W E27, max 2x 20 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Bastow Place, Mulgrave VIC 3170 

Austrálie 

https://www.beaconlighting.com.au/ 

 


