
CZ Návod k použití axiální ventilátor Solight AV01 

Vážený zákazníku, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení našeho 
výrobku. Aby Vám výrobek sloužil bezpečně a k Vaší plné spokojenosti, 
přečtěte si prosím následující pokyny a dodržujte je. Zabráníte tak 
nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Vyvarujte se neodborného  
zacházení se zařízením a vždy dodržujte obecné zásady používání elektrických spotřebičů. Výrobek je určen 
pro použití v domácnosti nebo v interiérech. Zabraňte jeho kontaktu s tekutinami. Návod k obsluze si 
uschovejte. 
 
Obecné informace 
Ventilátor musí být instalován odborně, ve výšce 2,3m nad zemí. Napájecí šňůra musí být zapojena dle 

platných norem. Neumísťujte ventilátor do míst se zvýšenou teplotou. Pokud dojde k poškození napájecí 

šňůry, musí být odborně vyměněna. Není určeno do prostředí s možností výskytu hořlavých nebo 

výbušných plynů. Pouze pro vnitřní užití. Krytí IP20. Vhodný do kuchyní, obchodů, WC, koupelen, atd. 

Ventilátor je možné dovybavit zpětnou klapkou Solight AV-K. 

 
Specifikace 

Typ Specifikace Napájení Příkon Průtok 
vzduchu 

Hluk Základní 
instalační 
rozměr 
(mm) 

Další rozměry (mm) 

mm V/Hz W m3/h dB a b c d e 

AV01 100 230/50 13 100 40 100 157 157 21 60 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Schéma zapojení 

 



Instalace  

 

 

 

 

 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: 
info@solight.cz. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.  

mailto:info@solight.cz


SK Návod pre axiálny ventilátor Solight AV01 

Vážený zákazník, radi by sme Vám poďakovali za zakúpenie nášho výrobku. 

Aby Vám výrobok slúžil bezpečne a k Vašej plnej spokojnosti, prečítajte si 

prosím nasledujúce pokyny a dodržujte ich. Zabránite tak nesprávnemu 

použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyvarujte sa neodborného 

zaobchádzanie so zariadením a vždy dodržiavajte všeobecné zásady používanie elektrických spotrebičov. 

Výrobok je určený na použitie v domácnosti alebo v interiéroch. Zabráňte jeho kontaktu s tekutinami. 

Návod na obsluhu si uschovajte. 

 
Všeobecné informácie 
Ventilátor musí byť inštalovaný odborne, vo výške 2,3m nad zemou. Napájacia šnúra musí byť zapojená 
podľa platných noriem. Neumiestňujte ventilátor do miest so zvýšenou teplotou. Pokiaľ dôjde k 
poškodeniu napájacej šnúry, musí byť odborne vymenená. Nie je určené do prostredia s možnosťou 
výskytu horľavých alebo výbušných plynov. Iba pre vnútorné použitie. Krytie IP20. Vhodný do kuchýň, 
obchodov, WC, kúpeľní, atď. Ventilátor je možné dovybaviť spätnou klapkou Solight AV-K. 
 
Specifikace 

Typ Špecifikácia Napájanie Príkon Prietok 
vzduchu 

Hluk Základný 
instalačný 
rozmer A 
(mm) 

Dalšie rozmery (mm) 

mm V/Hz W m3/h dB a b c d e 

AV01 100 230/50 13 100 40 100 157 157 21 60 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schéma zapojenie napájania 

 



Instalace  

 

 

 

Na výrobok je vystavené CE vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: 
info@solight.cz. Výrobca: Solight 
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