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- Verifichi che i valori di tensione e 
frequenza della rete di alimentazione 
sono uguali a quelli indicati nella 
targhetta delle caratteristiche.  

- L'installazione elettrica dovrà icludere un 
interruttore omnipolare con una apertura 
trai contatti di 3 mm. di adeguata potenza 
e che risponda agli standard delle 
normative vigenti nel paese. 

- Per il collegamento elettrico segua le 
indicazioni dello schema di collegamento. 

- Verifichi che il collegamento a terra, se ci 
fosse, è stato effettuato correttamente e 
le protezioni termiche o di sovraccarico 
sono state collegate e regolate ai limiti 
corrispondenti. 

- In caso di collegamento di un ventilatore 
a un condotto, questo deve essere 
esclusivo per il sistema di ventilazione. 

 
Messa in funzione. 
Prima di mettere in funzione l’installazione, 
realizzare le seguenti verifiche: 
- Il fissaggio dell’apparecchio e 

l’installazione elettrica sono state 
realizzate correttamente. 

- I dispositivi di sicurezza elettrica sono 
collegati correttamente. 

- Non ci sono resti di materiale di 
montaggio ne corpi estranei che possano 
essere aspirati né nell’area del ventilatore 
né nei condotti, nel caso che ci fossero. 

- Sistema di protezione di messa a terra 
collegato. 

- Dispositivi di protezione elettrica collegati, 
correttamente regolati e in stato 
operativo. 

- Tenuta stagna delle entrate dei cavi e 
collegamenti elettrici. 

 
Al momento di metterlo in funzione: 
- Che il senso di giro dell’elica sia quello 

corretto. 
- Non si percepiscono vibrazioni anomale. 
- Nel caso che salti qualche dispositivo di 

protezione elettrico, disinserire 
l’apparecchio e verificare l’installazione 
prima di metterlo di nuovo in funzione. 

 
 

Mantenimento. 
- Prima di manipolare il ventilatore, 

verificare che è disinserito, anche se è 
fermo e che nessuno possa metterlo in 
funzione durante l’intervento. 

- È necessaria un’ispezione regolare 
dell’apparecchio. La sua frequenza, deve 
essere in funzione delle condizioni di 
lavoro per evitare l’accumulo di sporcizia 
nelle eliche, turbine, motori, griglie che 
potrebbe comportare rischi e ne 
accorcerebbe sensibilmente la vita. 

- Durante le operazioni di pulizia tenere 
molta precauzione di non squilibrare 
l’elica o la turbina. 

- In tutti i lavori di mantenimento e 
riparazione, devono essere osservate le 
norme di sicurezza vigenti in ogni paese. 

 
Ricilaggio. 
- La normativa della CEE e l’impegno che 

dobbiamo assumere con le generazioni 
future, ci obliga al riciclaggio dei materiali, 
la preghiamo di non dimenticare di 
depositare tutti gli elementi restanti 
dell’imballaggio negli appositi contenitori 
di riciclaggio, nonché di portare gli 
apparecchi sostituiti al Gestore di Residui 
più vicino 

 
Per chiarire qualsiasi dubbio rispetto ai 
prodotti S&P rivolgersi alla Rete di Servizio 
al Cliente se è nel territorio spagnolo o al 
suo distributore abituale nel resto del 
mondo. Per localizzarlo può consultare la 
pagina WEB www.solerpalau.com 
 

ČESKY 
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste 
vložili do S&P tím, že jste si koupili tento 
výrobek, zhotovený v souladu 
s technickými nařízeními o bezpečnosti 
dle norem EC.Dříve, než přistoupíte 
k instalaci výrobku a jeho uvedení do 
chodu, si laskavě pečlivě přečtěte tento 
návod, v němž naleznete důležité 
pokyny, týkající se Vaší bezpečnosti a 
bezpečnosti uživatelů při provádění 
instalace, použití a údržbě zakoupeného 
výrobku. Po dokončení instalace 
předejte návod konečnému uživateli.Po 
vyjmutí výrobku z obaluzkontrolujte jeho 
stav. Všechny vady, způsobené 
výrobcem či přepravcem, podléhají 
záruce S&P. Současně si ověřte, zda 
výrobek, který jste obdrželi, je ten, který 
jste si objednali, a zda údaje, uvedené v 
tabulce s pokyny, odpovídají vašim 
požadavkům. 
 

Přeprava a zacházení s výrobkem 
- Obal, v němž se výrobek dodává, je 

určen pro běžné přepravní podmínky. 
Bez původního obalu se spotřebič 
nesmí přepravovat, neboť by mohlo 
dojít k porušení či poškození výrobku. 

- Do doby, než se provede konečná 
instalace zařízení, se musí výrobek 
uchovávat ve svém původním obalu a 
skladovat na suchém místě, 
chráněném před nečistotami. 
V případě, že výrobek není zabalen do 
původního obalu nebo že nese 
známky určité nepřípustné 
manipulace, ho v žádném případě 
nepřebírejte.  

- Dbejte, aby nedošlo k úderům ani 
pádům spotřebiče a aby se na 
zabalený výrobek nepokládaly těžké 
předměty. 

 

Důležitá upozornění pro Vaši 
bezpečnost i bezpečnost uživatelů 

- Instalaci zařízení smí provádět pouze 
kvalifikovaní pracovníci. 

- Ujistěte se, zda instalace splňuje 
náležité strojní a elektrické předpisy 
země dovozu. 

- Při uvedení do chodu musí spotřebič 
splňovat následující směrnice: 
- Směrnice nízkého napětí 

2006/95/EWG 
- Směrnice elektromagnetické 
kompatibility 2004/108/EWG  

- Ventilátory nebo spotřebiče, které jsou 
jimi vybaveny, jsou provedeny 
takovým způsobem, aby zajišťovaly 
proudění vzduchu v mezích hodnot 
uvedených v tabulce s technickými 
údaji. 

- Spotřebič se nesmí používat ve 
výbušném ani žíravém prostředí. 

- Tento spotřebič nesmí používat děti 
mladší 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, senzorickými či mentálními 
schopnostmi nebo osoby 
s nedostatečnou zkušeností a 
znalostmi, pokud nejsou pod dozorem 
zodpovědné osoby nebo pokud jim 
taková osoba nedala dostatečné 
instrukce, které zajistí bezpečné 
užívání spotřebiče a pochopení rizik s 
tím spojených. Uživatel musí zajistit, 
aby si se spotřebičem nehrály děti. 
Čištění a údržba spotřebiče nesmí být 
prováděna dětmi bez dozoru. 

 

Bezpečnost při instalaci 
- Přesvědčte se, zda nejsou v blízkosti 

ventilátoru volně položené předměty, 
které by mohl vsát. Pokud je ventilátor 
nainstalován na odvodové trubce, 
zkontrolujte, zda na ní nejsou žádné 
prvky, které by mohl vstřebat. 

- Po dokončení instalace spotřebiče se 
ujistěte, zda byla provedena všechna 
upevnění a zda konstrukce, na níž je 
spotřebič namontován, je dostatečně 
pevná, aby ho během provozu udržela 
i při maximálním výkonu. 



- Dříve, než začnete se spotřebičem 
manipulovat, si ověřte, zda je odpojen 
ze sítě elektrického proudu i přesto, že 
je vypnutý. 

- Zkontrolujte, zda hodnoty napětí a 
kmitočtu napájecí sítě odpovídají 
veličinám, uvedeným v tabulce 
s technickými vlastnostmi. 

- Elektrická instalace musí obsahovat 
dvoupólový spínač se vzdáleností 
kontaktů minimálně 3 mm.  

- Při elektrickém zapojení postupujte dle 
příslušného zapojovacího schématu. 

- Má-li instalace uzemnění, zkontrolujte, 
zda bylo provedeno správně. Dále se 
přesvědčte, zda jsou zapnuty tepelné 
ochrany, případně, ochrany proti 
přepětí, a zda jsou nastaveny na 
příslušné mezní hodnoty. 

- V případě, že je ventilátor napojen na 
průduch, se musí jednat výhradně o 
průduch pro větrací systém. 

Uvedení do provozu 
Před uvedením spotřebiče do provozu je 
nutné zkontrolovat: 
- Správné upevnění spotřebiče a 

správné provedení elektrické instalace 
- Řádné zapojení elektrických 

bezpečnostních zařízení 
- Případný výskyt zbytků montážního 

materiálu či nežádoucích předmětů 
v blízkosti ventilátoru a průduchů, 
které by mohl ventilátor nedopatřením 
vsát 

- Zapojení ochranného zařízení pro 
uzemnění 

- Zapojení, správné seřízení a provozní 
stav elektrických ochranných zařízení 

- Nepropustnost kabelových vstupů a 
elektrických přípojek. 

 

Při uvedení do chodu: 
- Zkontrolujte správnost směru otáčení 

lopatky  
- Ověřte, zda nedochází k anomáliím při 

vibracích 

- V případě, že vyskočí některé 
elektrické bezpečnostní zařízení, 
odpojte spotřebič ze sítě a před tím, 
než ho znovu zapojíte, zařízení 
zkontrolujte. 

 

Údržba 
- Dříve, než začnete s ventilátorem 

manipulovat, se ujistěte, zda je 
odpojen ze sítě elektrického proudu i 
přesto, že je vypnutý, aby ho žádný ze 
zaměstnanců nemohl při údržbě uvést 
do chodu. 

- Provádějte pravidelné revize 
spotřebiče. Časový interval mezi 
jednotlivými revizemi závisí na 
provozních podmínkách. Snahou 
pravidelných kontrol je zabránit 
hromadění nečistot v místě lopatek, 
turbín, motorů a mřížek, aby 
nevznikala rizika možných závad a 
zkrácení životnosti spotřebiče. 

- Při čištění je nutné dbát, aby u lopatky 
nebo turbíny nedošlo k k porušení 
rovnováhy. 

- Při provádění údržby a oprav je 
nezbytné dodržovat všechny 
bezpečnostní předpisy platné v zemi 
dovozu. 

 

Recyklace 
- Normy EEC a závazek, který musíme 

přijmout v zájmu našich budoucích 
generací, nám udílejí povinnost 
recyklace použitého materiálu, a proto 
Vás žádáme, abyste neopomíjeli 
ukládat všechny obaly do odpadních 
kontejnerů určených na recyklaci a 
ukládat vyřazené spotřebiče v nejbližší 
sběrně druhotného odpadu. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností, 
týkajících se výrobků S&P, se na území 
Španělska obracejte na servisní síť 
prodejen a opraven a v zahraničí na 
svého běžného distributora. Servisní a 
distribuční síť naleznete na webové 
stránce www.solerpalau.com  

SVENSKA 
Vi är tacksamma för det förtroende ni 
har visat S&P genom att köpa denna 
produkt, som har tillverkats i enlighet 
med gällande CE-normer.  
Innan denna produkt installeras och 
sätts igång, läs uppmärksamt denna 
bruksanvisning, då den innehåller 
viktiga anvisningar vad gäller säkerhet 
för produkten i sig men också för dess 
användare vid installation, användning 
och underhåll. När installationen är 
genomförd, lämna över instruktionerna 
till användaren. 
Kontrollera att produkten är i perfekt 
skick vid uppackningen eftersom alla 
ursprungliga fel eller skador täcks av 
S&P-garantin. Kontrollera även att 
apparaten är den ni har beställt och att 
den information som finns på den 
tekniska specifikationen sammanfaller 
med era behov. 
 

Transport och behandling. 
- Apparatens förpackning är gjord för 

att tåla normala transportvillkor. För 
att apparaten inte ska löpa risk att 
fördärvas eller skadas bör den inte 
transporteras utan sin förpackning. 

- Produkten bör förvaras i sin 
orginalförpackning och på ett torrt 
och rent ställe tills dess att den 
installeras. Acceptera inte en 
apparat som ej är förpackad i 
orginalförpackning eller visar tecken 
på att ha blivit använd. 

- Unvik slag, fall och att placera tunga 
föremål ovanpå förpackningen. 

 

Viktiga säkerhetsföreskrifter. 
- Installationen måste utföras av 

kvalificerad personal. 
- Försäkra dig om att installationen 

stämmer överens med de föreskrifter 
för mekanik och elektronik, som 
gäller i landet. 

- När apparaten väl är igångsatt, 
måste den uppfylla följande direktiv: 
- Direktiv för lågspänning 

2006/95/CE 
- Direktiv för elektromagnetisk 

kompatibilitet 2004/108/CE 
- Fläktarna eller de apparater som 

införlivar sådana, har tillverkats för 
att ventilera luft inom de gränser som 
står på märkskylten. 

- Använd ej denna apparat i explosiva 
eller frätande miljöer. 

- Om du måste installera en 
utsugningsfläkt i en lokal där det 
redan finns panna eller annan typ av 
förbränningsapparat, försäkra dig om 
att det finns tillräckligt många 
luftingångar för att garantera en 
korrekt förbränning.  
Denna apparat får användas av barn 
från åtta år och uppåt och av 
personer med nedsatt fysisk eller 
mental förmåga och kunskap, detta 
om de är under uppsyn eller 
instruerande huruvida användning på 
ett säkert sätt ska ske och om de 
förstå riskerna. Barn ska inte leka 
med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll ska inte göras av 
barn utan tillsyn. 

 

Säkerhet under installationen. 
- Försäkra dig om att det inte finns 

lösa föremål nära fläkten som kan 
sugas in i den. Om den ska 
installeras i en kanal, kontrollera att 
kanalen är ren och ej innhåller 
föremål som kan sugas in i fläkten. 

- När apparaten installeras, kontrollera 
alla fästanordningar och att den 
konstruktion där den är installerad är 
tillräckligt resistent för att stå emot 
apparaten i drift på maxnivå. 

- Innan apparaten hanteras, 
kontrollera att den är urkopplad, även 
om den är avstängd. 
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