
 

  

 
 

 
 
 

HI-LINE + 
Mennyezet ventilátor 

 
Kezelési utasítás 

mely kizárólag a gyári utasítással és azok ábráival együtt 

használható 

 
 

 
 

 

 

Rendelési szám: 

428049 – HI LINE+90 

428050 – HI LINE+120 

428051 – HI LINE+140 

 
 

 
 

 

Beszerelési és bekötési utasítás a HI LINE +  típusú ventilátorhoz. 

 



! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat. 

 

-   Minden méretű (900mm, 1200mm, 1400mm) mennyezet ventilátor 2 függesztő rúddal 

kerül beszállításra, 400mm-es, mely 610mm-es beépítési mélységet ad a készüléknek és 

1 db 150mm hosszban, mely 360mm-es beépítési mélységet ad a készüléknek (a 

menyezettől a motor testig). 
 

 

FONTOS! 

 

A. Minden elektromos vezetéknek meg kell egyeznie az I.E.E Szabályoknak, vagy az adott 

országbeli előírásoknak, valamint a készüléket csak elektromos szakember kötheti be. 
B. A ventilátort le kell földelni. 

C. A ventilátort ne telepítsük olyan helyre, ahol kisgyermekek, vagy fogyatékos emberek 

felügyelet nélkül maradhatnak. 
D. Győződjünk meg róla, hogy a tápellátás ( Volt, Frekvencia, Fázis) megfelelő, mind a 

készülék, mind a szabályzó esetében. 

E. A készüléket két pólusú leválasztó kapcsolóval kell ellátni, és a leválasztás nem lehet 
kevesebb, mint 3mm. A készüléket 6 amperes biztosítékkal kell ellátni. 

F. Győződjünk meg róla, hogy a biztonsági kábel  a J-horogba be van kötve, mielőtt a 

készüléket elindítanánk. 
G. Minden elektromos kötést szakembernek kell elvégezni. 

H. A rövidebb (150mm) függesztő rúd csak akkor használható, ha  nagyon alacsony a 

belmagasság, illetve, ha gerenda helyezkedik el a tetőtérben. 
 

 

Ventilátor felszerelése: 

 

1. Jelöljük ki  a készülék felszerelési helyét: minimum 2,3m távolság szükséges a padlótól 

számolva a készülék aljáig (használjuk mindig a megfelelő függesztő rudat) 
2. Rögzítsük a mennyezetre a J horgot , óvatosan fa vagy beton gerendába csavarokkal. 

Ellenőrizze, hogy a rögzítő konzol a plafonon elbír  minimum 15kg súlyt. (A ábra) 

3. Illessze a 3db lapátot a ventilátor testbe (B ábra) 
4. Akassza a biztonsági kábelt a horogra, majd akassza fel a ventilátort a fekete gumihengerre, 

ügyelve arra, hogy  minden elektromos kötés megfelelő legyen. 

5. Csatlakoztassa az elektromos betáp kábelt a sorkapocsba a függesztőrúd tetején. (C ábra) 
6. A betáp kábel mérete 0,5 és 0,7mm2 flexibilis kötéshez, fix kötéshez 1-2,5mm2 kell legyen. 

7. Rögzítsük fel a felső takaró tölcsért a csavarjaival, hogy az elektromos kötést fedje. 

8. Óvatosan húzzunk meg minden csavart, beleértbe a földelés csatlakozást is. 
9. Kapcsoljuk be a készüléket és ellenőrizzük a ventilátor működését. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a rövidebb függesztő rúd cseréjéhez: 

 

1. Csavarjuk ki az alsó takaró tölcsér  rögzítő csavarját és húzzuk le a függesztő rúdról. 

2. Kössük ki a Barna (LF), Piros (LR) és a Kék (N) kábeleket az alsó sorkapocsból a motortest 

felett, melyek a rúdon belül futnak.  
3. Kössük ki a föld (Zöld Sárga) vezetéket a tartókonzol alatt, mely szintén a függesztő rúdban 

fut. 

4. Óvatosan távolítsa el az osztott tartót és a függesztőt biztosító reteszt. 
5. Lazítsa meg  a csavarokat a felső takaró tölcsérnél és távolítsuk el a tölcsért. 

6. Óvatosan távolítsa el a rögzítő csapot az osztott tartó csavarját, ma jd húzza ki a föld 

vezetéket.. 
7. Óvatosan távolítsa el a kábeleket a függesztő rúdból. 

8. Cserélje ki a függesztőt a 150mm-esre. 

9. Helyezze el a rúdban az kábeleket, majd lépésről lépésre szerelje vissza az alkatrészeket. 
10. Figyelem! A rövidebb függesztő használata esetén a készülék betáp és föld kábele hosszú 

lesz, azokat biztonsági okokból rövidíteni szükséges! Ezt a rövidítést bízzuk szakemberre! 

 
FONTOS!! Mielőtt beüzemeljük a készüléket, győződjünk meg róla, hogy minden alkatrészt 

visszaépítettünk és minden rögzítő csavart meghúztunk. 

 

 

ELEKTROMOS  BEKÖTÉS: 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


