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GS-26-GW-MountainGale-WH15

GAS WARNING: Do not use this fan in the same room at the same time as a gas or fuel burning fire,
unless the flue has been tested under these conditions of use by a competent person.

STROPNÍ VENTILÁTOR
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1. Postupujte opatrně. Před zahájením instalace si přečtěte pokyny.
2. VAROVÁNÍ! Tento ventilátor lze zapojujte pouze s 2-pólovým spínačem

s  3mm rozestupem kontaktů.
3. Instalaci smí provádět pouze oprávněný elektrikář.
4. Výška instalace, tj. vzdálenost mezi lopatkami a podlahou, by měla být

nejméně 3,05 m.
5. Vždy dodržujte vzdálenost mezi ventilátorem a hořlavými 

materiály (závěsy, stěna atd.) podle symbolu (ikony).
6. Ujistěte se, že ventilátor je bezpečně připevněn ke stropu.
7. VAROVÁNÍ! K ovládání ventilátoru nepoužívejte stmívací vypínače.
8. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo ke zranění, ujistěte se, že lopatky nejsou ohnuté

a v prostoru otáčení nejsou žádné překážky.
9. VAROVÁNÍ! Pokud se zvolí možnost zapuštěné instalace, podle evropských

bezpečnostních předpisů se nesmí změnit způsob instalace na možnost s
využitím tyče. V opačném případe by mohlo dojít k vážnému zranění.
V případe dotazu ohledně tohoto důležitého bezpečnostního požadavku se
řiďte místními předpisy.

10. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento ventilátor v jedné místnosti současně s
plynovým nebo palivovým horákem, pokud způsobilá osoba neprovedla
zkoušky odvodu spalin za daných podmínek.

11. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byli poučené o
používání spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si vědomi rizik s tím
spojených. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti bez dozoru.

12. Vhodný k použití v interiéru a exteriéru.
13. Při používání svítidla musí být stínidlo lampy vždy v zajištěné poloze.
14. Prostředky pro odpojení všech pólů s přerušením kontaktu, které umožňují

úplné odpojení v případě přepětí kategorie III, musí být integrovány v pevné
elektroinstalaci v souladu se státními elektroinstalačními normami.

15. POZNÁMKA: Ventilátor je určen k použití v exteriéru (IP44).
16. Aby se zamezilo riziku, musí se výměnou poškozeného síťového kabelu

pověřit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ: CHCETE-LI SNÍŽIT NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB, DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY:

PREČTĚTE SI TYTO POKYNY A ULOŽTE jE
BEZPEČNOSTNÍ TIPY

GS-26-GW-MountainGale-WH15
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Vybalte a pečlivě zkontrolujte ventilátor a ujistěte se, že balení obsahuje  
všechny  součásti. V pojistkové skříni vypněte elektřinu, aby se zamezilo 
možnému zranění elektrickým proudem.
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Odstraňte šrouby ze dvou přípojných otvorů (1) na ochranném krytu. Uvolněte 
(neodstraňujte) šrouby v přípojných zářezech (2) ochranného krytu. Otočte 
nosným držákem a odstraňte jej z ochranného krytu.

3GS-26-GW-MountainGale-WH15

POŽADOVANé NÁSTROjE
Šroubovák Phillips   •   Štípací kleště   •   Kombinačky   •   Štafle
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Vyvrtejte dva montážní otvory do stropního nosníku a pevně přišroubujte nosný 
držák ke stropu pomocí podložek a přiložených vrutů. Montážní deska musí 
udržet hmotnost nejméně 15,9 kg. POZNÁMKA - Při montáži do betonových 
stropů je třeba postupovat obzvláště pečlivě. Tyto stropy mohou pro bezpečnou 
montáž vyžadovat silnější šrouby a plastové hmoždinky než ty, které jsou dodány 
s výrobkem. 
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44

Nasuňte montážní tyč do krytu spojky (1) a spodní klenby tyče (2). Provlečte 
vodiče motoru skrz spodní sestavu tyče (3). Prostrčte čtyři vodiče z ventilátoru do 
gumového krytu spodní části tyče (4). Tím se zabrání protékání vody spodní částí 
tyče.

GS-26-GW-MountainGale-WH15
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Vložte spodní část tyče do spojky spodní části tyče. Ujistěte se, že je otvor ve spodní 
části tyče zarovnaný se spojkou spodní části tyče. Namontujte příčný kolík (1) do 
spojky a spodní části tyče. Vložte upevňovací kolík (2) do příčného kolíku, aby zapadl 
na své místo. Dotáhněte šrouby (3) ve spojce. Nasuňte kryt spojky (4) na spojku spodní 
části tyče. 

6

Opatrně vyzvedněte sestavu ventilátoru na nosný držák. Otáčejte ventilátorem na 
kouli (1) závěsné tyče, až se zaklesne do výstupku (2) na montážním držáku. 
Budete tak mít obě ruce volné k provedení elektroinstalace. 

5GS-26-GW-MountainGale-WH15
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7 Po uchycení sestavy ventilátoru pomocí 
držáku proveďte elektrické zapojení 
podle následujících kroků v souladu s 
pokyny k zapojení.

8

Modrý (N)
Hnědý (L )

Žlutý/zelený (uzemnění)

SCHÉMA ZAPOjENÍ TAHACÍHO ŘETÍZKU

Nulový (N)
Živý (L )
Uzemnění
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Podle výše uvedeného schématu proveďte elektrické zapojení 

ovládání tahacího řetízku ventilátoru.

Z ventilátoru: Z domácího zdroje napětí:

Ochranný kryt má dva přípojné zářezy (1) a dva přípojné otvory (2). 
Umístěte oba zářezy na ochranném krytu přímo pod a souběžně s dvěmi 
šrouby v nosném držáku (3). Zdvihněte ochranný kryt, aby se mohly oba 
šrouby zasunout do přípojných otvorů. Otáčejte ochranným krytem, 
dokud oba šrouby z nosného držáku nezapadnou do výřezu. Šrouby 
důkladně utáhněte. Do přípojných otvorů ochranného krytu vložte dva 
šrouby a hvězdicové podložky a utáhněte je, abyste připevnili ochranný 
kryt k nosnému držáku.

GS-26-GW-MountainGale-WH15
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Připevněte držáky lopatek k lopatkám pomocí šroubů držáku lopatky (1), 
tkaninových podložek (2), plochých podložek (3) a matic (4).
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Připevněte sestavu lopatek k motoru pomocí dodaných šroubů (1), 
gumových podložek (2) a kovových podložek (3).

GS-26-GW-MountainGale-WH15

Provoz a údržba

Provoz
Zapněte napájení a zkontrolujte chod ventilátoru. Tažný řetěz řídí rychlost ventilátoru takto:
1. zatažení - vysoká rychlost; 2. zatažení - střední; 3. zatažení - nízká; 4. zatažení - vypnuto.
Nastavení rychlosti pro teplé nebo studené počasí závisí na faktorech, jako je velikost 
místnosti, výška stropu, počet ventilátoru, apod. Posuvný spínač řídí směr otáčení dopředu 
nebo dozadu.
Teplé počasí - (dopředu) - ventilátor se otáčí proti směru hodinových ručiček. Proud vzduchu 
směřující dolů vytváří ochlazovací účinek, jak je znázorněno na ilustraci A. To umožňuje 
nastavit klimatizaci na vyšší hodnotu, aniž by bylo ovlivněno vaše pohodlí.

Chladné počasí - (dozadu) - ventilátor se otáčí ve směru hodinových ručiček. Proud vzduchu 
směřující nahoru odvádí teplý vzduch z prostoru stropu, jak je znázorněno na ilustraci B. To 
umožňuje nastavit vytápění na nižší hodnotu, aniž by bylo ovlivněno vaše pohodlí. 

POZNÁMKA: Před změnou směru otáčení pomocí posuvného spínače (dopředu/dozadu) vypněte ventilátor 
a počkejte, až se úplně zastaví!



ZÁVADA 
1. Ventilátor

nelze
zapnout:

2. Ventilátor
je hlučný:

3. Ventilátor
se chvěje:

Odstraňování závad Jestliže se vyskytnou potíže s provozem vašeho nového stropního
ventilátoru, příčinou  může být nesprávná montáž, instalace nebo 
zapojení. V některých případech mohou být chyby instalace 
považovány za závady. Pokud se vyskytnou tyto potíže, použijte tuto 
tabulku pro odstraňování závad. Nelze-li problém napravit, obraťte se 
na elektrikáře a nepokoušejte se provést elektrické opravy sami.

DOPORUČENÁ NÁPRAVA
1. Zkontrolujte pojistky nebo jističe pro hlavní a vedlejší obvody.
2. Zkontrolujte zapojení na řadové svorkovnici provedené v kroku 4 instalace.

POZOR: Ujistěte se, že napájení je odpojeno.
3. Ujistěte se, že posuvný přepínač směru otáčení (dopředu/dozadu) je stabilně v jedné

nebo v druhé poloze.  Ventilátor nebude fungovat, pokud je přepínač ve střední
poloze.

4. Jestliže ventilátor nelze zapnout, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Nepokoušejte se sami odstranit  závady vnitřního elektrického zapojení.

1. Zkontrolujte, zda všechny šrouby v krytu motoru jsou správně utaženy (nemají stržené
závity).

2. Zkontrolujte, zda jsou utaženy šrouby, které upevňují držák lopatek ventilátoru k
motoru.

3. Některé motory ventilátoru jsou citlivé na signály proměnného řízení rychlosti s
využitím polovodičů.  NEPOUŽÍVEJTE polovodičové proměnné řízení rychlosti.

4. Proveďte "záběh" v trvání 24 hodin. Po této době zmizí většina nežádoucích zvuků,
které se vyskytují u nových  ventilátorů.

Všechny lopatky jsou vyváženy a seskupeny podle hmotnosti. Následujícím postupem je 
možné odstranit většinu příčin kolísání. Po každém kroku zkontrolujte kolísání.

1. Zkontrolujte, zda všechny lopatky jsou pevně přišroubovány k držákům lopatek.
2. Zkontrolujte, zda všechny držáky lopatek jsou bezpečně připevněny k motoru.
3. Zkontrolujte, zda ochranný kryt a nosný držák jsou bezpečně připevněny ke stropnímu

nosníku.
4. Pokud je kolísání lopatek stále patrné, pak záměna dvou sousedních lopatek může

jinak rozložit hmotnost a  výsledkem může být hladší chod.

Údržba
1. Z důvodu přirozeného pohybu ventilátoru se mohou některá připojení uvolnit. Zkontrolujte 

připojení podpěr, svorky a připojení lopatek dvakrát  za rok. Zkontrolujte, zda jsou připojení pevná.
2. Pravidelně čistěte ventilátor, aby jeho nový vzhled vydržel dlouhé roky. Při čistění nepoužívejte vodu.

Voda může poškodit motor nebo dřevo,  případně může být příčinou zasažení elektrickým proudem.
3. Používejte pouze měkký kartáč nebo hadr, který nepouští chlupy, aby se nepoškodila povrchová úprava.

Kovový povlak je chráněn vrstvou laku, aby docházelo jen k minimální ztrátě barev nebo lesku.
4. Ventilátor není potřeba mazat. Motor má trvale promazaná ložiska.
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