Montáž ventilátoru
Před montáží ventilátoru je nutné vybrat vhodné místo, kde bude chráněn před nepříznivými
povětrnostními vlivy. Nejvhodnější je umístění v interiéru.
Ventilátor se připevňuje pomocí 4 šroubů, pro něž jsou připraveny 4 montážní otvory.

Montážní otvory

Solární ventilační systém

Obj. č.: 11 22 08

Při montáži ventilátoru berte
v úvahu požadovaný směr
proudění vzduchu při provozu.
K tomu vám slouží pomůcka
v podobě šipky, která ukazuje
směr otáčení vrtule.

Vrtule

Podle potřeby můžete na kostru
ventilátoru připevnit ochrannou
mřížku, která zabrání dotyku
a následnému poranění od
otáčející se vrtule.

Montážní otvory

Vážený zákazníku,

Montáž solárního panelu
Pro montáž solárního panelu zvolte místo,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního ventilačního systému.

které je orientováno nejlépe jižním směrem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod k obsluze.

Panel přišroubujete k dodávanému držáku,
který jednoduše připevníte pomocí lepicích
pásků.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití
Systém se automaticky uvede do provozu, pokud na solární panel zasvítí slunce. Větráním
se zabrání přehřátí vzduchu ve skleníku, pařeništi, zimní zahradě, zahradním domku nebo
na půdě. Sada se skládá ze solárního modulu, který je odolný vůči povětrnostním vlivům,
ventilátoru s ochrannou mřížkou a kabelu o délce 5 m.

Při instalaci solárního panelu dbejte opatrnosti,
Na panel nevyvíjejte příliž velký mechanicky
tlak. Mohlo by dojít k jeho prasknutí nebo
poškození. Panel nelze opravit!
Koncovku přípojného kabelu připojte jednoduše
do zásuvky na zadní straně panelu.
Upozornění!
Koncovka je vybavena ochranou proti přepólování, proto při jejím zapojování nevyvíjejte přílišný tlak.
V případě nesprávného nasazení by mohlo dojít k jejímu poškození

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy solárního panelu
ani ventilátoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné
vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně
ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je
mohly děti spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Ventilační systém nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění solárního panelu používejte pouze
měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro
solárního panelu.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka
Na solární ventilační systém poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
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