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WENTYLATOR
AZIENKOWY
z pod wietleniem LED i wy cznikiem czasowym

BFS100LT

STERR

Uwa nie przeczyta niniejsz instrukcj obs ugi przed
przyst pieniem do monta u i obs ugi tego wentylatora.
DANE TECHNICZNE
Model

Napi cie
(V/Hz)

BFS100LT

~220–240,

rednica

Pr dko

Przep yw

Moc

obrotowa

powietrza

(W)

Ø (mm)

(obr./min)

(m3/h)

2200

90

15

100

50

*Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie www.sterr.pl
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WSKAZÓWKA: zak adanie i zdejmowanie przedniego panelu
wentylatora.

MONTA W SUFICIE
1. Wybra odpowiednie miejsce do zamontowania wentylatora i wyci /
wyku otwór w suficie na wymiar wentylatora.
2. Zdj przedni panel wentylatora i doprowadzi przewód zasilaj cy.
3. Prze
przewód zasilaj cy przez wlot przewodu i zamocowa
wentylator przy u yciu odpowiednich elementów monta owych
(elementy monta owe nie s dostarczane w komplecie z wentylatorem).
Je li wentylator ma zosta zamontowany w suficie podwieszanym,
nale y wykorzysta 2 zaczepy szybkiego mocowania. Zaczepy wraz z
wkr tami znajduj si po dwóch stronach korpusu wentylatora.
4. W przypadku monta u wentylatora w suficie powietrze musi by
odprowadzane na zewn trz za pomoc elastycznego przewodu
www.sterr.pl
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wentylacyjnego, a nie do przestrzeni nadsufitowej czy na strych, aby nie
dopu ci do powstania ci gu wstecznego do pomieszczenia.

PO

CZENIE PRZEWODÓW

Wentylator nie wymaga przy czenia przewodu ochronnego.
1. W przypadku urz dze grzewczych z otwart komor spalania (lub
podobnych), nale y podj
rodki ostro no ci w celu niedopuszczenia
do wyst pienia przep ywu wstecznego gazów spalinowych do
pomieszczenia z przewodów kominowych.
2. L — przewód fazowy
N — przewód neutralny
T — przewód fazowy przy czony na sta e lub poprzez prze cznik
(wentylatory z wy cznikiem czasowym)
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RODKI OSTRO NO CI PODCZAS KONSERWACJI
1. Przed rozpocz ciem czyszczenia upewni si , e wentylator jest
wy czony.
2. Nie wolno u ywa benzyny, nafty ani innych rodków chemicznych do
czyszczenia wentylatora.
3. Nie wolno dopu ci , aby woda dosta a si do takich elementów, jak
wy cznik czy silnik.
4. Nie wolno zanurza opatek ani innych elementów z ywicy w gor cej
wodzie o temperaturze powy ej 60°C.

PO

CZENIE I OBS UGA WY

CZNIKA CZASOWEGO:

1. Gdy wy cznik zasilania jest za czony, za czenie prze cznika
wy cznika czasowego spowoduje uruchomienie wentylatora w ci gu
3–5 sekund. Wy czenie prze cznika wy cznika czasowego
spowoduje wy czenie wentylatora po up ywie 2–20 minut.
2. Je li prze cznik wy cznika czasowego jest za czony, wentylator nie
wy czy si .

Ustawienie czasu opó nienia wy czenia:
1. Obrót potencjometru w prawo zwi ksza czas opó nienia wy czenia.
Obrót potencjometru w lewo zmniejsza czas opó nienia wy czenia.
2. Czas opó nienia wy czenia mo na ustawi w zakresie od 2 do 20
minut.
3. Czas opó nienia wy czenia jest zwykle ustawiony fabrycznie na
arto 2 minut.

WYBÓR MIEJSCA I MONTA
1. Wentylator nale y umie ci na jak najwy szej wysoko ci.
2. Wentylator nale y zamontowa naprzeciwko g ównych róde
wymiany powietrza i co najmniej 30 mm od sklepienia ciany i sufitu.
3. Wentylator nale y zamontowa jak najbli ej róde pary lub
nieprzyjemnych zapachów, jednak na tyle daleko, aby osoby bior ce
piel lub prysznic nie by y w stanie dotkn wentylatora.
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4. Je li wentylator ma zosta zamontowany w pomieszczeniu, w którym
znajduje si podgrzewacz wody, kocio gazowy lub inne podobne
urz dzenia niewyposa one w przewód powietrzno-spalinowy,
obowi zkiem instalatora jest zapewnienie odpowiedniej wymiany
powietrza.
5. Podczas zamontowywania wentylatora nale y stosowa si do
przepisów budowlanych obowi zuj cych w danym kraju.
6. Ze wzgl dów bezpiecze stwa w przypadku uszkodzenia przewodu
zasilaj cego musi on zosta wymieniony przez wykwalifikowan osob
posiadaj
odpowiednie uprawnienia.
8. W instalacji zasilaj cej wentylator musi by zainstalowany roz cznik
2-biegunowy do zastosowania w instalacjach budynków, który roz cza
obie y przewodu zasilaj cego.

Ostrze enie: przed przyst pieniem
od czy zasilanie sieciowe.

do

instalacji

nale y

MONTA NA CIANIE
1. Przed przy czeniem wentylatora nale y sprawdzi , czy warto
napi cia sieciowego zgadza si z warto ci wskazan na tabliczce
znamionowej wentylatora.
2. Wyci / wyku w cianie otwór o odpowiednich wymiarach, uwa aj c,
aby nie przeci
adnych przewodów ani rur biegn cych w cianie.
Kana biegn cy w cianie musi lekko opada w kierunku zewn trznej
strony ciany, aby uniemo liwi dostawanie si wody (np. podczas
deszczu) do wn trza pomieszczenia.
3. Zdj
przedni panel wentylatora, przy
wentylator do ciany i
zaznaczy cztery punkty monta owe oraz wlot przewodu, a nast pnie
wywierci otwory w odpowiednich miejscach.
4. Doprowadzi
przewód do wentylatora przez roz cznik
dwubiegunowy o minimalnej przerwie izolacyjnej ka dego bieguna
wynosz cej 3 mm.
5. Prze
przewód zasilaj cy przez wlot kablowy i zamocowa
www.sterr.pl
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korpus wentylatora.
6. Za
przedni panel.

WSKAZÓWKA: prace elektryczne mog by
wy cznie przez wykwalifikowanego elektryka.

wykonywane

MONTA W OKNIE
1. Wyci w szklanej szybie otwór o odpowiednich wymiarach.
2. Doprowadzi
przewód do wentylatora przez roz cznik
dwubiegunowy o minimalnej przerwie izolacyjnej ka dego bieguna
wynosz cej 3 mm.
3. Do zamocowania korpusu wentylatora u
kleju do szk a, a
nast pnie przekr ci wkr ty zaczepów w prawo, aby zacisn je na
szybie. W ten sposób wentylator zostanie pewnie zamocowany na
szybie.

OSTRZE ENIE:
produkt
mo e
by
instalowany
wy cznie przez elektryka z
odpowiednimi
uprawnieniami.
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WIDOK WENTYLATORA ROZ
IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW

ONEGO I

OSTRZE ENIE DOTYCZ CE BEZPIECZE TWA
1. Przed przyst pieniem do instalacji urz dzenia przeczyta uwa nie
niniejsz instrukcj .
2. Prace instalacyjne i elektryczne mog by wykonane wy cznie przez
wykwalifikowanych elektryków.
3. Regularnie sprawdza , czy wtyczka lub przewód zasilaj cy nie s
zu yte lub uszkodzone. W przypadku usterki nale y odes
urz dzenie
w celu sprawdzenia/ naprawy do naszego serwisu. Nieodpowiednia
naprawa mo e stwarza zagro enie dla u ytkownika i spowoduje utrat
gwarancji.
4. Nale y pilnowa dzieci, aby nie bawi y si urz dzeniem.
5. Wentylator nie mo e by u ywany przez pozostawione bez nadzoru
dzieci ani przez osoby z ograniczonymi zdolno ciami fizycznymi,
czuciowymi i umys owymi lub brakiem do wiadczenia i wiedzy.
6. Wentylator nale y umie ci na jak najwy szej wysoko ci.
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BFS100LT

WSKAZÓWKA: PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
ZMIANY SPECYFIKACJI BEZ WCZE NIEJSZEGO
POWIADOMIENIA.

Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz
Ustaw o zu ytym sprz cie elektrycznym i
elektronicznym sprz t ten, po okresie jego u ytkowania
nie mo e by umieszczany cznie z innymi odpadami
pochodz cymi z gospodarstwa domowego. U ytkownik
jest zobowi zany do oddania go w punkcie odbioru zu ytego
sprz tu elektrycznego i elektronicznego.
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