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BLACK & WHITE

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

VISCONTI
VERONI



Dziękujemy za zakup Naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on wszelkie Państwa 

oczekiwania. Życzymy bezawaryjnej eksploatacji i zadowolenia z dokonanego wyboru.

Instrukcja montażu  

1)Rozpakuj produkt i sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń.

2) Zdejmij pokrywę z obudowy wentylatora. 

3) Zaznacz punkty mocowania wentylatora. 

4) Przygotuj otwory montażowe. 

5) Umocuj wentylator 

6) Przygotuj przyłącze elektryczne; montaż kabla z tyłu obudowy. 

7) Podłącz przewód zasilający. 

8) Zamontuj kratkę przednią. 

9) Podłącz wentylator do sieci elektrycznej. 

10) Uruchom urządzenie. 

Instrukcja regulacji elektroniki 

1) Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej

2) 2.1 ; 2.2 Zdemontuj pokrywę

3) Wentylator z układem WC/WCH - przy pomocy śrubokręta ustaw czas pracy i/lub poziom wilgotności. 

4) Zamontuj wcześniej zdjętą pokrywę. 

5) Podłącz urządzenie do sieci
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Благодарим Вас за покупку нашего продукта. 
Мы убеждены, что он оправдает все Ваши ожидания. 

Желаем безаварийной эксплуатации и удовлетворения 
сделанным выбором. 
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PL Rozpakuj produkt i sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń.

Распакуйте продукт и проверьте нет ли видимых 
повреждений. 
Extract the product and verify 
if there is no visible signs of damage.
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PL Zdemontuj pokrywę

2

                                                             In Visconti model you also 
have to slide off the metal decorative front.

                                                            La ventola Visconti 
dovrebbe togliere pannello metallo, frontale decorativo

                                     En ventilador Visconti debe deslizar 
 fuera panel delantero del metal, frente decorativo

                               Beim Visconti Lüfter soll der Metalldekor 
 abgenommen werden

                                . W wentylatorze Visconti należy 
zsunąc metalowy, ozdobny front.

Снимите крышку корпуса вентилятора. В вентиляторах 

Visconti нужно предварительно снять металлическую 

декоративную накладку.

                                           При вентилатора VISKONTI 
също се плъзга предната метална декоративна решетка.

 In cazul ventilatorului Viscounti este necesara actionarea 

 prin alunecare a fontului decorativ 

                                A Visconti ventillátorhoz szükséges 

hozzáadni egy csúsztatható fém panelt zárásként.
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PL Zaznacz punkty mocowania wentylatora. 

Обозначьте точки крепления вентилятора.

8



PL Przygotuj otwory montażowe. 

Приготовьте монтажные отверстия.

P
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PL Umocuj wentylator 

Прикрепите вентилятор.

Install 
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PL Przygotuj przyłącze elektryczne; montaż kabla z tyłu obudowy.

Приготовьте электрический кабель.  
Монтаж кабеля производится с тыльной стороны корпуса.
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PL Podłącz przewód zasilający. 

/

Подключите кабель электрического питания 

power cord
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PL
Zamontuj kratkę przednią.                                            W wentylatorze Visconti 

  należy nasunąć metalowy, ozdobny front.

                                                   In Visconti model you also 
have to slide on the metal decorative front.

                                          La ventola Visconti dovrebbe
 installare pannello metallo, frontale decorativo.

                                         En ventilador Visconti debe deslizar 
fuera panel delantero del metal, frente decorativo

                                    Beim Visconti Lüfter soll der Metalldekor 
 zugenommen werden

Прикрепите переднюю решётку. В вентиляторах 

Visconti нужно предварительно снять металлическую 

декоративную накладку.

Install
                                                   При вентилатора VISKONTI
  плъзгащата метална декоративна решетка трябва 
  да е на разстояние.

                      In cazul ventilatorului Viscounti este 
necesara actionarea prin alunecare 
a fontului decorativ

                                          A Visconti ventillátorhoz szükséges 
hozzáadni egy csúsztatható fém panelt zárásként.
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PL Podłącz wentylator do sieci elektrycznej. 

9

Подключите вентилятор к электрической сети
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PL Uruchom urządzenie. 

Запустите оборудование.
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PL INSTRUKCJA REGULACJI ELEKTRONIKI 

ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ЭЛЕКТРОНИКИ
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PL Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej

Отключите устройство от электрической сети.
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PL Zdemontuj pokrywę. 

2

Снимите крышку корпуса вентилятора.

                                 W wentylatorze Visconti należy 

dodatkowo zsunąć metalowy, ozdobny front.

                                                            In Visconti model 
you also have to slide off the metal decorative front.

                                                  La ventola Visconti dovrebbe 
togliere pannello metallo, frontale decorativo.

                               En ventilador Visconti debe deslizar  

fuera panel delantero del metal, frente decorativo

                               Beim Visconti Lüfter soll der 
Metalldekor abgenommen werden
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PL Wentylator z układem WC/WCH - przy pomocy śrubokręta 
ustaw czas pracy i/lub poziom wilgotności. 

Вентилятор с системой WC/WCH - при помощи отвертки 
настраивается необходимое время (таймер) и/или 
уровень влажности.

wc/

wc/

wc/

wc/

wc/

wc/
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PL Zamontuj wcześniej zdjętą pokrywę 

4.1 4.2

Reinstall

                                                           . W wentylatorze Visconti 

  należy nasunąć metalowy, ozdobny front.

                                                                    In Visconti model you also 
have to slide on the metal decorative front.

                                                                    La ventola Visconti 
dovrebbe installare pannello metallo, frontale decorativo.

                                En ventilador Visconti debe deslizar 
fuera panel delantero del metal, frente decorativo

                                                                               Beim Visconti 
Lüfter soll der Metalldekor zugenommen werden

Прикрепите переднюю решётку. В вентиляторах 
Visconti нужно предварительно снять металлическую 
декоративную накладку.

                                                                   При вентилатора 
VISKONTI  плъзгащата метална декоративна решетка 
трябва  да е на разстояние.
                                        In cazul ventilatorului Viscounti este 
necesara actionarea prin alunecare 
a fontului decorativ

A Visconti ventillátorhoz szükséges hozzáadni egy 
csúsztatható fém panelt zárásként.

21

Black&White 

Visconti

Veroni



PL Podłącz urządzenie do sieci

Подключите оборудование к электрической сети
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1. При подключении к электрической сети придерживайтесь следующих правил.
2. Подключение к электрическойсети должно проводится квалифицированным 
электриком!
3. Перед началом установки необходимо отключить вентилятор от сети!
4. Подключение электричества должно иметь выключатель, расстояние между 
стыками всех полюсов которого составляет как минимум  3мм.
5. Необходимо предпринять соответствующие шаги во избежание обратного потока 
газов в помещение из дымохода или от других источников открытого огня.
6. Все действия  по обслуживанию необходимо проводить когда вентилятор отсоединен 
от сети, даже если он выключен! 
7. Производитель оставляет за собой возможность конструктивных изменений, 
проистекающих из технического прогресса. 

ВНИМАНИЕ:

1. During electrical connecting it's neccessary to respect adequate rules

                                                                                                                        even if the fan 
is not working
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4. Електричне підключення повинно мати вимикач, відстань між стиками всіх полюсів 
    якого становить не менш ніж 3мм.
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PL UWAGI:  

1. Przy podłączaniu do sieci elektrycznej należy zastosować się do odpowiednich przepisów.
2. Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka 

z uprawnieniami SEP
3. Przed przystąpieniem do czynności konserwujących czy regulujących, należy odłączyć wentylator 

od sieci elektrycznej. 
4. Instalacja elektryczna musi zawierać wyłącznik, w którym odległość między stykami wszystkich 

biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm. 
5. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki dla uniknięcia odwrotnego przepływu gazów 

do pomieszczenia z otwartego przewodu kominowego lub innych urządzeń z otwartym ogniem. 
6. Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać po wcześniejszym odłączeniu wentylatora

 od sieci elektrycznej, nawet jeżeli wentylator nie pracuje. 
7. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, wynikających z postępu 

technicznego. 

Selektywna zbiórka sprzętu elektronicznego i elektrycznego. 
Warunki Gwarancji. Produkt podlega przepisom gwarancji 

obowiązującym w danym kraju na podstawie dowodu sprzedaży. 

оборудования
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       УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Продукт подлежит гарантийному обслуживанию 
согласно правилам данной страны, при наличии кассового чека. 
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