
SK Návod na použitie stojanového ventilátora Solight 1S22 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby 
Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej 
manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo 
uschovajte. Určené na používanie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Dlhodobo nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), 
zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.  

Dôležité bezpečnostné pokyny 

• Tento ventilátor môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či 
mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, iba pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní tohto ventilátora bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa 
s ventilátorom nesmú hrať. 

• Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru  
• Pred pripojením ventilátora k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhodujú technické údaje uvedené na štítku 

spotrebiča s elektrickým napätím zásuvky. 
• Nezakrývajte ventilátor žiadnymi predmetmi, aby ste sa vyhli riziku jeho prehriatia. 
• Neumiestňujte ventilátor do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístroja, ktorý je zdrojom tepla. 
• Ventilátor vždy umiestňujte na rovný, suchý a stabilný povrch. 
• Neponárajte ho do vody alebo inej tekutiny. 
• Nestrkajte žiadne predmety skrz ochrannú mriežku. Mohlo by dôjsť k vzniku elektrického skratu, požiaru alebo 

poškodenia. 
• Ak nebudete ventilátor používať, pred premiestnením, čistením a demontážou ventilátor vždy vypnite a odpojte 

od sieťovej zásuvky. 
• Neodpojujte ventilátor od sieťovej zásuvky ťahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu alebo 

k poškodeniu zásuvky. Kábel odpojujte od zásuvky ťahom za zástrčku. 
• Ventilátor s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového káblu je zakázané používať. Ak je sieťový 

kábel poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu. 
• Ak nefunguje ventilátor správne, tak ho nepoužívajte. Nesnažte sa ho sami opraviť ani upraviť. 
• Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. 
• Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení. 

Popis ventilátora 

1. Predný kryt 
2. Predná ochranná mriežka 
3. Spojka prednej a zadnej mriežky 
4. Zaisťovacia matica vrtule 
5. Vrtuľa 
6. Matica pre pripevnenie zadnej ochrannej mriežky 
7. Zadná ochranná mriežka 
8. Hriadeľ 
9. Kryt motoru 
10. Spínač pre nastavenie oscilácie 
11. Motor 
12. Kryt spínača 
13. Vnútorná trubka 
14. Spojovacia matica 
15. Vonkajšia trubka 
16. Kryt spoja krížovej základne 
17. Spojka krížovej základne 
18. Stojan (A) 
19. Stojan (B) 

Poskladanie ventilátora 

1. Vybaľte všetky súčasti ventilátora z krabice a skontrolujte, či  obsahuje všetko, čo je uvedené v popise 
ventilátora. Pokiaľ niektorá zo súčiastok chýba, obráťte sa na svojho predajcu. 

2. Priložte stojan A (18) na stojan B (19) do kríža. Priskrutkujte spojku (17), pevne dotiahnite. 
3. Na vonkajšiu trubku (15) nasuňte kryt spoja krížovej základne (16) a nasaďte na kríž. Otočte ho tak, aby zapadol 

do krížovej základne. 
4. Vysuňte vnútornú trubku (13) a nasaďte cez ňu spojovaciu maticu (14) smerom na vonkajšiu trubku a dotiahnite. 
5. Nasaďte motor (11) spoločne s krytom spínačov (12) na vnútornú trubku a zatlačte. Spínač zaistite pribalenou 

skrutkou. 
6. Odskrutkujte maticu (6) z motorovej jednotky (9). Potom správne nasaďte zadnú mriežku (7) na motorovú 

jednotku (9) a nasaďte maticu (6) späť a dotiahnite. Uistite sa, že zadný kryt je nasadený správne. 
7. Nasaďte vrtuľu (5) na hriadeľ (8) a zaistite maticu (4) otáčaním v protismere hodinových ručičiek. 
8. Teraz zaveste prednú mriežku (2) v kryte na zadnú časť (7), zaistite spojkou (3) a skrutkami. 

Obsluha ventilátora 

• Umiestnite ventilátor na požadované miesto a zapojte prívodný kábel do elektrickej zásuvky. 
• Rýchlosť ventilátora nastavíte tlačidlami 0 až 3 na prednej strane stojanu. Tlačidlo 0 znamená vypnuté, tlačidlo 3 najvyššia rýchlosť. 
• Zapnutie a vypnutie oscilácie uskutočníte spínačom (10), ktorý je umiestnený na motorovej jednotke. Stlačením spínača zapnete osciláciu – 

teda otáčanie  horizontálne. 
• Vertikálny sklon môžete nastaviť zatlačením na hornej alebo dolnej hrane ochranných mriežok. Pred nastavením vertikálneho sklonu ventilátor 

vypnite. 
• Výšku nastavujete pohybom vnútornej trubky (13), ktorú povoľujete a uťahujete pomocou spojovacej matice (14). 

 



Čistenie a údržba 

• Pred čistením ventilátor vypnite a sieťový kábel odpojte od elektrickej zásuvky. 
• Povrch ventilátora poutierajte čistou a suchou utierkou. V prípade väčšieho znečistenia ventilátor demontujte a jednotlivé časti (pri odpojenom 

kábli napájania) poutierajte mierne navlhčenou utierkou v roztoku teplej vody a neutrálneho saponátu. Všetky časti potom riadne vyutierajte 
dosucha. Dbajte na to, aby pri čistení nevnikla voda do motorovej jednotky alebo do ovládacích tlačidiel. 

• K čisteniu nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá apod. 
• Pokiaľ nebudete ventilátor používať dlhšiu dobu, uschovajte ho na čistom, suchom mieste mimo dosahu detí. 

Technické údaje 

Menovitý rozsah napätia………………………………………………………………………………………………220–240 V~ 
Menovitý kmitočet…………………………………………………………………………………………………………….50 Hz 
Menovitý príkon………………………………………………………………………………………………………………..45 W 
Hlučnosť……………………………………………………………………………………………………………………..50 dB(A) 
Priemer lopatiek………………………………………………………………………………………………………………...40 cm 
Rozmery……………………………………………………………………………………(Š) 60,0 x (H) 60,0 x (V) max.125 cm 
Hmotnosť……………………………………………………………………………………………………………………….2,3 kg 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 
 


