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If the fan or light kit is PARTIALLY pre-assembled, you can skip the assembly procedures to next step
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HANDLEIDING
Plafondventilator Cool 52
92648/92649/92650/92651/92652
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Waarschuwings symbolen

Lees de instructies
Waarschuwing
Lamp/Lichtbron

Algemene veiligheidsinstructies
Lees dit instructieboekje zorgvuldig door voor gebruik. Bewaar de kassabon
kassabon/factuur
samen met
samen
dezemet
handleiding
deze handleiding
als toekomstige
als toekomstige
referentie/garantie
referentie/garantie
en geef
en dit
geef
boekje
dit boekje
door wanneer
door wanneer
nodignodig
aan de
derde
aan departij.
derde partij.
WAARSCHUWING: Bij gebruik het van elektrische producten, neem de voorzorgsmaatregelen
in acht om kans op vuur, elektrische schokken en persoonlijke verwondingen te voorkomen.
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1) Algemeen
WAARSCHUWING: Om het risico van brand en elektrische schokken te voorkomen,
schakel je de stroomtoevoer naar de ventilator uit in de hoofdzekeringkast of de hoofdschakelkast voor je begint met het installeren van de ventilator of voor je de ventilator
onderhoudt of accessoires installeert.
Controleer voordat je de ventilator aansluit of het voltage van de ventilator overeenkomt met
de netspanning van je woning. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of
materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze handleiding of wanneer
blijkt dat de ventilator niet naar behoren is gemonteerd. Als je enige onzekerheden hebt
neem dan contact op met een elektricien.
Gebruik uitsluitend de door de fabrikant geleverde of aanbevolen onderdelen. Maak geen
aanpassingen aan de ventilator. Onverantwoord gebruik en technische modificaties aan de
ventilator kunnen leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de ventilator.
De installatiehoogte tussen vloer en bladen moet ten minste 2,30 meter zijn.
Zorg ervoor dat je voor de ventilator een plaats hebt gekozen die voldoende vrije ruimte
biedt zodat de bladen ongehinderd kunnen draaien. Controleer of er geen obstakels in het
draaigebied zijn.
De - / + polen moeten los van elkaar worden bevestigd om overspanning op de bedrading
te voorkomen. Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen voldoen aan de plaatselijke
wetgeving en voorschriften inzake elektrische installaties.
Deze ventilator mag alleen worden gebruikt met minimaal 1,5 mm² installatiedraad.
Kinderen onder de 8 jaar en personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die
niet in staat zijn het apparaat te hanteren zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven,
mogen dit apparaat niet gebruiken.
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Laat geen verpakkings onderdelen (plastic zak, doos en piepschuim) binnen het bereik van
kinderen liggen.
Om de kans op lichamelijk letsel of schade aan de ventilator of andere voorwerpen te
vermijden, dien je voorzichtig te zijn bij het werken aan of in de buurt van de ventilator en
bij het schoonmaken ervan. Schoonmaken en onderhoud van de ventilator mag niet
worden gedaan door kinderen zonder toezicht.
Gebruik geen water of agressieve reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van de ventilator en de bladen. Een droge stofdoek of licht bevochtigde doek volstaat meestal voor het
schoonmaken.
Gebruik deze ventilator niet in dezelfde ruimte en op hetzelfde ogenblik met een gasvuur of
vuur met andere brandstof, tenzij het rookkanaal onder deze omstandigheden door een
bevoegd persoon is getest.
Deze ventilator is niet geschikt voor gebruik in de badkamer of in andere ruimtes waarin de
ventilator in contact met water kan komen.
Gebruik de knop voor het omkeren van de draairichting niet voordat de ventilator volledig
tot stilstand is gekomen.
Steek nooit iets tussen de bladen van de ventilator terwijl ze draaien
Vanwege Europese veiligheidsvoorschriften mag de ventilator, indien deze vlak tegen het
plafond wordt geïnstalleerd niet opnieuw worden geïnstalleerd met een stang. Als dit wordt
geprobeerd, kan dit ernstig letsel veroorzaken.
Gebruik geen dimmer om de snelheid van de ventilator te regelen.
Na het voltooien van de installatie controleer je of alle aansluitingen absoluut veilig en
stevig zijn gemonteerd.
P.4

2.

Elektriciteits veiligheid

3.

Specifieke veiligheidsregels

De installatie van de ventilator moet worden uitgevoerd door iemand die over de benodigde kennis beschikt of door een erkend elektricien volgens de nationale bedrading regels.
Zorg dat de ventilator minimaal 2.30 meter boven de vloer geïnstraleerd word.

4.

Milieubescherming

WAARSCHUWING!
Gooi elektrische producten niet bij het huisvuil. Neem contact op met je
gemeente of fabrikant voor advies over het recyclen van de ventilator. Ook
het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Lever dit product en het verpakkingsmateriaal in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in je gemeente.

5.

Ventilator Specificaties

TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage / Spannings toevoer
Frequentie
Wattage
Lichtbron
Omgevingstemperatuur
Bescherm Klasse
IP waarde
Bescherm Velden

220/240V
50HZ
60W
E14 2X40W max
25 °C
I
IP20
N/A
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6. Onderdelen plafondventilator
ONDERDELEN BESCHRIJVING
1. Ophangbeugel
2. J- haak (voor het tijdelijk ophangen van de ventila
tor tijdens het aansluiten van de bedrading)
3. Schroeven
44.. Schroeven
5. Bevestigings module
6. Plafondplaat
7. Stalen stang
8. Schroef
9. Rechthoekig afdekplaatje
10. Schroef
11. Ventilator blad
12. Top behuizing
13. Lichtplaat
14.. Lichtbron (niet
inclusief)
14
E27 (niet
inclusief)
15. Glazen kap
16. Afstandsbediening ontvanger
17. Afstandsbediening
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7. Installatie van de plafondventilator
1. Pak de ventilator uit en controleer de inhoud.
Schakel voor installatie de stroomtoevoer uit om
elektrische schokken te voorkomen.
2. Installeer de montage beugel met schroeven,
zoals afgebeeld in fig.2
3. Verwijder de 2 schroeven van het rechthoekig
afdekplaatje op de motor behuizing en verwijder
het afdekplaatje, fig. 3
4 . Installeer de bladen door de openingen in de
motorbehuizing, fig. 4
5. Lijn de bladen uit met de schroefgaten, en maak de
drie schroeven vast door de openingen. Zorg dat
de schroeven stevig aangedraaid zijn zodat alle
bladen stabiel gemonteerd zijn. Bevestig daarna het
rechthoekig afdekplaatje terug, fig. 5
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6. Bevestig de ventilator aan de J-haak. En verbind
de bedrading op een veilige en correcte
manier. Wees er zeker van dat alle draden
goed bevestigd zijn binnen het kroonsteentje.
Bij onzekerheid neem contact op met een elek
tricien, fig 6
A. Zwart + Bruine draad (schakel + fase) “L”
B. Blauwe draad (nul) “N”
C. Groen/gele draad (aarde)
De aarde draad moet langer zijn dan de fase,
schakel en nul draad
7. Schuif de ontvanger tussen de ophangbeugel.
Verbind de bedrading van de ontvanger. Plaats
de plafondplaat en bevestig deze aan de
montage beugel, fig. 7 en 8
8. Haal de ventilator van de J-Haak en bevestig
deze aan de bevestigingsplaat.Gebruik
hiervoor de 4 schroeven, fig.9
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9.Installeer de lichtbronnen (niet incl.) fig. 10
10. Installeer de glazen kap, zorg dat je deze recht
in de behuizing plaatst. In de glazen kap zitten
inkepingen die in behuizing van de ventilator
past,schuif deze daar overheen, dan kun je de
glazen kap vast draaien, fig 11.
14 . Nu is de ventilator gemonteerd, fig. 12
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8. Gebruiksaanwijzing
Het is een ventilator die bediend wordt met een afstandsbediening. Dit zijn de standen
van de ventilator.
Lage snelheid
Medium snelheid
Hoge snelheid
En 0 of ‘Off’ om de ventilator uit te schakelen
Voor het gebruik van de lamp gebruik je de knop met

on/off (aan/uit)

De knop voor de zomer/winterstand zit op de bovenkant van de behuizing.
Door deze knop naar links/omhoog of rechts/omlaag te schuiven kies je voor de gewenste stand.

Rechts/omlaag - winterstand: Circuleert warme lucht vanaf het plafond naar
beneden.

Links/omhoog - zomerstand: Circuleert de koude lucht vanaf de vloer naar boven.
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9. Onderhoud
Voor je enig onderhoud uitvoert, schakel je de lamp uit en de stroomtoevoer uit.
- Laat de lichtbron afkoelen
- Gebruik geen natte spons
- Gebruik geen schuur, hardnekkige reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen
om de ventilator te reinigen.
- Maak de motor, motorbehuizing en andere elektrische delen van de ventilator
niet schoon met water ivm kortsluiting.

P.11

10. Probleem/oorzaak/oplossing
PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

1. Ventilator start niet

A - Het elektriciteitscircuit is opgeblazen
B - Losse draad connectie naar de
ventilator
C - De snelheidsregelaar niet in de juiste
positie

A - Controleer het circuit
B - Controleer de draad connecties naar de
ventilator
C - Controleer de positie snelheidsregelaar

2. Ventilator maakt geluid

A - De plafondplaat raakt het plafond
B - Losse schroeven in de ventilator bladen
C - Ventilator is niet juist aan het plafond
bevestigd
D - Teveel geluid van de snelheidsregelaar

A - Verlaag de plafondplaat, met een minimaal
3mm speling tussen plafond en plafondplaat
B - Draai alle schroeven aan, maar nooit te
strak.
C - Draai alle schroeven aan in de ophanging
D - Gebruik de snelheidsregelaar die bij de
ventilator geleverd word

3. Mechanisch geluid

A - Gebruik minimaal 8 uur om de
ventilator te laten acclimatiseren

4 . De ventilator wiebelt

A - De bladen staan niet horizontaal met
het plafond
B - De schroeven in de bladen zijn los

BALANSSET

A - Meet vanaf het plafond tot aan de tip van
de bladen, draai de ventilator om de bladen
te controleren op egale hoogte (aanpassin
gen kunnen gemaakt worden door een lichte
druk toe te passen op of onder de bladen)
B - Draai de schroeven aan

LINIAAL

MEETPUNT
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11. Gebruik van balans set
Je plafond ventilator kan soms een balansprobleem hebben en wiebelen door een oneffenheid in de bladen of bladhouder. Ook kan het zo zijn dat de lagers van de plafondbevestiging niet recht zijn. Gebruik de volgende procedure die door ons geadviseerd wordt om
het probleem op te lossen.

Dynamisch blad balanseer set voor plafondventilators
1. Zorg ervoor dat alle schroeven vast in de bladen zitten
2. Zorg ervoor dat de bladen goed vast zitten in de bladhouders endat ze allemaal hetzelfde zijn
3. Als je van onderaf de ventilator bekijkt, controleer of geen van de bladhouders gebogen is zodat geen
van de bladen in de verkeerde positie zit. Een correctie kun je maken door zacht en zorgvuldig druk uit
te oefenen op de bladhouder en deze voorzichtig in positie te buigen
4 . Door simpel gebruik van een liniaal kun je, door de liniaal tegen het plafond te houden, zien of de
bladen op dezelfde hoogte hangen, draai met de handen de ventilator rond zodat je alle bladen kunt
controleren en eventueel aanpassingen kunt maken door de bladhouder voorzichtig in de juiste positie te
drukken
Als deze stappen je wiebel niet verholpen hebben kun je gebruik maken van de balanseer set en de bladen
balanceren. Volg de volgende instructies.
- Zet de ventilator aan, pas de snelheid aan naar de stand die de wiebel creëert
- Zet dan de ventilator uit, kies een blad en zet de balance clip halfweg op het blad
- Zet de ventilator weer aan, kijk of het wiebelen beter of verergerd is, mocht dit niet verbeterd zijn verplaats
je de clip naar een ander blad en test je dit nog eens. Dit herhaal je, indien nodig, tot je alle bladen hebt
getest.
- Als je het blad hebt gevonden dat de meeste verbetering geeft, zet je de clip, of meer naar voor of meer
naar achter en test je waar de verbetering zit.
- Verwijder de clip en plaats op het punt waar de clip zat een gewicht.
Let op: plaats of verwijder de clip niet als de ventilator aan staat.
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12. Overige
Dit product is akkoord met de relevante veiligheidseisen. Reparatie moeten uitgevoerd
worden door gekwalificeerde personen die gebruik maken van originele losse onderdelen. Dit kan anders resulteren tot een gevaar voor de gebruiker.
INFORMATIE EISEN VOLGENS HET ECO-DESIGN
OMSCHRIJVING

SYMBOOL

WAARDE

EENHEID

Maximale ventilator capaciteit

F

120.30

m³/min

Opgenomen vermogen

P

4 2.4

W

Bedrijfswaarde

SV

2.84

(m³/min)/W

Standby stroomverbruik

PSB

0.23

W

Seizoens stroomverbruik

Q

13.83

kWh/a

Decibel

LWA

4 4 .7

dB(A)

Maximale luchtsnelheid

c

1.78

m/seg

Standaard metingen voor
service

Rotatiesnelheid

Regulation Nº 206/2012 IEC 60879:1986 EN 50564 :2011 EN
60704 -2-7:1998 EN 60704 -1:2010 (Shall not appear all of these ones, but
the same as the ones which are detailed in the ERP test report)

Hi 160 p/min

Med 105 p/min Low 52 p/min
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