
SK Návod na použitie stojanového ventilátora Solight 1S23 

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 použitie 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 a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či 
mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené 
o používaní tohto ventilátora bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s ventilátorom 
nesmú hrať. 

• Čistenie a údržbu nemôžu 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 prístrojov, ktoré sú 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 ku vzniku elektrického skratu, požiaru alebo 

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

sieťovej zásuvky. 
• Neodpájajte 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. Podstavec 
2. Vonkajšia trubka 
3. Vnútorná trubka 
4. Pripojenie ovládacieho panela 
5. Ovládací panel 
6. Motor 
7. Poistka zvislého náklonu 
8. Zadná ochranná mriežka 
9. Matica pre pripevnenie zadnej ochrannej mriežky 
10. Kruhová obruč ku spojeniu prednej a zadnej 

mriežky 
11. Zaisťovacia matica vrtule 
12. Predná ochranná mriežka 

 

 

 

 

 

Zostavenie ventilátora 

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

2. Nasaďte vonkajšiu trubku (2) na základňu (1) a zatlačte na ňu, aby bola dobre nasadená. Nakloňte trubku so základňou opatrne na bok, aby 
ste získali prístup k jej upevneniu zo spodnej strany. 

3. Otočte zaisťovaciu páčku v tvare L v smere hodinových ručičiek na doraz, uistite sa o pevnom pripojení trubky do základne. 
4. Nasaďte vnútornú trubku (3) do vonkajšej trubky (2) a otáčaním dotiahnite valcovou prírubou. 
5. Nasaďte motorovú jednotku s ovládacím panelom (5,6) na vnútornú trubku a dotiahnite zaisťovaciu skrutku na zadnej strane.  
6. Odskrutkujte z hriadeľa motora maticu vrtule (11) a maticu zadnej mriežky (9), prípadne ich vyberte z balenia. 
7. Nasaďte zadnú mriežku na motor tak, že do troch otvorov na mriežke prídu tri štipce na prednú stranu krytu motora. Potom zaistite pomocou 

matice zadnú mriežku (9). 
8. Nasaďte vrtuľu na hriadeľ motora, naskrutkujte a pevne dotiahnite zaisťovaciu maticu (11) v opačnom smere, než ste ju predtým 

vyskrutkovali. 
9. Pripravte si kruhovú obruč (10), otvoríte jej poistku posunutím oboch polovíc od sebe, aby ste zväčšili priemer kruhu. Pokiaľ nejde poistku 

otvoriť, povoľte jej zaisťovaciu skrutku krížovým skrutkovačom. Nasaďte obruč na prednú ochrannú mriežku (12) po celom obvode a stúpnite 
si za ventilátor k motoru, bude sa z tejto strany lepšie nasadzovať na zadnú mriežku. Nasaďte kruhovú obruč spolu s prednou mriežkou na 
hornú hranu zadnej mriežky. Oboma rukami postupne zosaďte obe mriežky k sebe do obruče po celom obvode. Poistku obruče zatvorte 
posunutím oboch častí k sebe, utiahnite zaisťovaciu skrutku krížovým skrutkovačom. Presvedčte sa, že predná i zadná mriežka sú 
uzatvorené v obruči. 

 



 

 

Obsluha ventilátoru 

Umiestnite ventilátor na požadované miesto a zapojte prívodný kábel do elektrickej zásuvky. Nastavte si 
výšku, zvislý náklon, rýchlosť, osciláciu, a prípadne časovač podľa potreby. 

Výšku nastavíte povolením spojovacej príruby medzi vonkajšou a vnútornou trubkou stojanu a 
posunutím ventilátora nahor alebo dole. Potom prírubu dotiahnite opačným smerom. 

Zapnutie a Rýchlosť nastavíte tlačidlom ON/Speed. Opakovaným stlačením prepínate medzi 
rýchlosťami, ktoré sa zobrazujú na displeji číslicami 1 – 6. Rýchlosti sa menia v cykle vzostupne, tzn., že 
po rýchlosti 6 nasleduje opäť rýchlosť 1.  

Vypnutie ventilátora uskutočníte jedným stlačením tlačidla OFF/Mode. 

Nastavenie režimu fúkania 
Ventilátor má prednastavené tri režimy fúkania, ktoré prepínate tlačidlom OFF/Mode. Názvy režimov sú 
zobrazené v hornej časti displeja. 
Natural: Simuluje prirodzený vánok. Rýchlosti môžete nastavovať v plnom rozsahu 1 – 6. 
Normal: Funguje ako klasický vetrák Rýchlosti môžete nastavovať v plnom rozsahu 1 – 6. 
Sleep:  Fúka potichu jemný vánok, rýchlosť je pevne stanovená a nie je možné ju meniť. Na displeji je 
zobrazená nula. Vhodné pri usínaní a nočnej prevádzke. 

Pamäť nastavených hodnôt: Zvolený režim fúkania je uložený do pamäte po vypnutí ventilátora 
tlačidlom OFF/Mode. Pri opätovnom zapnutí tlačidlom ON/Speed bude ventilátor pokračovať v 
nastavených hodnotách pred posledným vypnutím. Vypnutie ventilátora vytiahnutím prívodného kábla zo 
zásuvky alebo výpadok elektrického prúdu rušia všetky nastavenia a na displeji sa po zapnutí zobrazí 
režim Normal a rýchlosť 1. 

Otáčanie - oscilácia sa nastavuje tlačidlom Swing. Ak je oscilácia zapnutá, vetrák sa bude otáčať do 
strán v uhle 90 stupňov. Ak chcete, aby ventilátor fúkal jedným smerom, vypnite funkciu oscilácie a 
nastavte polohu ručne. 

Náklon ventilátora v zvislom smere nastavíte uchopením ventilátora oboma rukami za mriežku a tlakom 
nahor alebo dole nastavíte požadovaný uhol. Pohybom je potrebné prekonať odpor západky, ktorá sa po 
malých krokoch opäť sama zastaví. V prípade nutnosti dotiahnite skrutku pod motorom, pokiaľ sa uvoľní častým nastavovaním. 

Časovač ovládate opätovným stlačením tlačidla Timer. V spodnej časti displeja sa zobrazuje nastavený čas vypnutia. Ak svietia dve a viac hodnôt, 
je potrebné tieto spočítať a dostanete výsledný čas. Napr. Ak svieti 0.5h 1h 2h, tak sa časovač vypne za 3,5 hodiny. Časové rozmedzie je 0,5h až 
7,5h. Nastavuje sa po pol hodinových krokoch vzostupne, po nastavení hodnoty 7,5h nasleduje vypnutie časovača. Ďalším stlačením nastavíte 
opäť najnižšiu hodnotu 0,5h a pokračujete vzostupne ďalej. 

Displej - zobrazenie nastavených hodnôt (viď obrázok) 
3 - rýchlosť, číslice 1 až 6 
A - režim fúkania 
B - oscilácie, otáčanie 
C - čas vypnutia nastaveného časovača 

Čistenie a údržba 

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

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

• Na čistenie 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……………………………………………………………………………………………………………….55 W 
Hlučnosť……………………………………………………………………………………………………………………..60 dB(A) 
Priemer lopatiek………………………………………………………………………………………………………………...45 cm 
Rozmery……………………………………………………………………………………(Š) 45,0 x (H) 40,0 x (V) max.130 cm 
Hmotnosť……………………………………………………………………………………………………………………….5,5 kg 

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


