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Pred in!taláciou a pripojením výrobku si pozorne 
pre ítajte tieto pokyny. Firma Vortice odmieta akú-
kovek zodpovednos  za prípadné zranenia osôb 
alebo !kody na majetku spôsobené nedodr"aním 
pokynov, uvedených v tomto návode. Dodr"iavaním 
pokynov zabezpe íte dlhodobú "ivotnos  výrobku     
a jeho elektrickú a mechanickú spoahlivos . Návod 
si starostlivo uschovajte. 
 
Spotrebi , ktorý ste si zakúpili, je výrobok firmy Vorti-
ce !pi kovej technológie. Tento isti  vzduchu          
s elektrostatickým filtrom pomáha rie!i  stále rastúci 
problém zne istenia vzduchu v malých miestnos-
tiach. Pozitívne ú inky isti a Vortronic poci ujú naj-
mä deti a star!í udia.  

POPIS 

Dodr!iavanie nasledujúcich 

pokynov zabráni zraneniu 

u!ívate a. 
 

Tento výrobok nepou"ívajte na iné ú ely, ako sú 
uvedené v tomto návode. 
Po rozbalení zariadenie skontrolujte, i nie je 
po!kodené: v prípade pochybností sa ihne  
obrá te na autorizované servisné stredisko 
Vortice. Baliaci materiál (plastové sá ky, 
polystyrénové peny, skrutky a pod.) uschovajte 
mimo dosahu detí. 
Na zariadenie nesadajte, nekla te a"ké predmety 
a neprikrývajte ho. 
Pou"ívanie akéhoko vek elektrického spotrebi a 
zah a dodr"iavanie niekokých základných 
pravidiel: 
 - nedotýkajte sa zariadenia mokrými 
alebo  vlhkými rukami 

 - neobsluhujte zariadenie, ke  ste bosý 
 - zariadenie nesmú obsluhova  neplnoleté osoby 

Ak sa rozhodnete zariadenie dlh!iu dobu 
nepou"íva , odpojte ho od elektrickej siete            
a ulo"te mimo dosahu detí. 
Nepou"ívajte zariadenie v sprche resp. kúpeni 
po as sprchovania. 
Nedotýkajte sa vnútorných astí zariadenia, ak je 
pripojené k elektrickej sieti. 

UPOZORNENIE 

Zariadenie po as prevádzky produkuje malé 
mno"stvo ozónu. Mno"stvo produkovaného ozónu 
je v rámci povoleného rozsahu. 
Zariadenie nevystavujte nepriaznivým vplyvom 
po asia (dá" , slnko at .) 
Ak pou"ívate zariadenie vertikálne, postupujte 
pod a pokynov v tomto návode (obr. A). 
Nepou"ívajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, 
ako napr. ohrieva e. krby a pod. 
Nepou"ívajte zariadenie ako náhradu                  
za kuchynský odsáva  pár (digestor). 
Zariadenie neodstra uje zo vzduchu oxid 
uho natý.  
Umiestnite zariadenie minimálne 1 meter od 
kovových zariadení (radiátory) a elektronických 
zariadení ako televízory, hi-fi systémy, po íta e 
a pod., aby nedo!lo ku ne"iaducej interferencii.  
Do zariadenia nevkladajte "iadne objekty. 
Zariadenie pravidelne kontrolujte. V prípade 
zistenia poruchy prístroj nepou"ívajte a ihne  sa 
obrá te na autorizované servisné stredisko 
Vortice. Ak je nutná oprava, vy"adujte len 
originálne náhradné diely Vortice. 
Ak prístroj spadne alebo bol vystavený silnému 
úderu, nechajte ho skontrolova  v autorizovanom 
servisnom stredisku Vortice. 
Zariadenie musí by  uzemnené pod a platných 
noriem. V prípade nejasností sa obrá te na 
kvalifikovanú osobu alebo autorizované servisné 
stredisko. 
Elektrická sie , ku ktorej je zariadenie pripojené, 
musí by  v súlade s platnými predpismi. 
Elektrická sie  resp. zástrka, na ktorú pripojíte 
zariadenie, musí by  dimenzovaná na maximálny 
výkon zariadenia.  
Ne ahajte za napájací kábel a nekla te ho do 
blízkosti horúcich predmetov. Ak zistíte, "e je 
kábel po!kodený, zariadenie ihne  presta te 
pou"íva  a zabezpe te jeho výmenu 
v autorizovanom servisnom stredisku. 
Nezakrývajte a neupchávajte saciu ani výfukovú 
mrie"ku zariadenia, aby vzduch mohol vo ne 
prúdi . 

 
V záujme zabezpe enia efektívnej prevádzky: 
 

Zapnite zariadenie hne , ke  a v miestnosti 
vyskytne ne"iaduci zápach (cigaretový dym          
a pod.) 
Zariadenie prevádzkujete iba ak sú v!etky filtre 
zalo"ené na príslu!ných miestach. 
Zariadenie pracuje na princípe recykla ného 
istiaceho vzduchu, preto je nutné, aby boli okná      

a dvere v obsluhovanej miestnosti uzavreté. Dodr!iavanie nasledujúcich 

pokynov zabráni po"kodeniu 

výrobku. 
 

Zariadenie "iadnym spôsobom neupravujte. 
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1 kovový predfilter Filter zachytávajúci hrubé ne istoty zo vzduchu (chlpy, prach), 
umývate ný. 

2 elektrostatický filter Zachytáva malé a mikroskopické iasto ky vo vzduchu. Tento 
filter je umývate ný pri dodr"aní pokynov v návode. 

3 polyesterový filter impregnovaný 
aktivovaným uhlíkom 

Absorbuje zápach zo vzduchu. Tento filter by mal by  pravidelne 
vymie aný. 

4 aktívny uhlíkový filter Ú inný absorb ný filter, zachytáva aj ve mi jemný zápach. 

5 ioniza ná elektróda Produkuje záporne nabité ióny, ktoré biologicky vylep!ujú kvalitu 
vzduchu. (Je v innosti len ak je vlo"ený elektrostatický filter). 

Technické údaje VORTRONIC 200 

Napájanie 230 V ~ 50 Hz 

Príkon [W ] (max. rýchlos ) 72 

Rozmery [mm] 370 x 425 x 800 

Hmotnos  [kg] 30 

Vhodné do miestností do 
objemu [m3] 

200 

TECHNICKÁ #PECIFIKÁCIA 
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Údaje elektrickej siete 
sa musia zhodova  s 
údajmi, ktoré sú 
uvedené na !títku (A). 

IN#TALÁCIA 

PRÍKLAD UMIESTNENIA  

IN#TALÁCIA  

PRED UVEDENÍM DO PREVÁZDKY 

PREVÁZDKA 

asova  

Nepretr"itá prevádzka 

Programovanie prevádzky 

asova  

asova  
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ISTENIE FILTROV 

Elektrostatický filter je mo"né 
jednoducho vy isti  v umýva -
ke riadu. Nepou"ívajte umýva-
cí program s teplotu vody viac 
ako 60 °C. 

Upozornenie: pred opä-
tovným zalo"ením filtra je 
nutné ho dôkladne vysu-
!i . 

 

PORUCHA MO$NÁ PRÍ INA RIE#ENIE 

Zariadenie je úplne vypnuté.  

Vytiahnutá zásuvka. Zasu te zásuvku. 

Chyba napájania. Vyme te poistku. 

Otvorený kryt, rozpojený bezp. spína  Zatvorte kryt. 

Zariadenie ne istí vzduch. Zanesený elektrostatický filter. Umyte filter. 

Výboje (elektrické). 
Zni ené ioniza né drôty. Vyme te drôty. 

Zanesený elektrostatický filter. Umyte filter. 

Zanesený alebo zakrytý nasávací alebo 
výfukový otvor. 

Vy istite nasávací alebo výfukový otvor. 

Výkon zariadenia nie je dostato ný pre danú 
miestnos. 

Pou"ite výkonnej!ie zariadenie alebo viac zariadení 
Vortronic.. 

Nízky výkon. 

Zanesený predfilter. Vy istite ho. 

PRED TÝM, NE$ ZAVOLÁTE SERVIS 


