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Преди да инсталирате и свържете продукта, 

прочетете внимателно тази инструкция. 
Vortice не носи отговорност за евентуални 
увреждания на хора или вещи, далжащи се 

на неспазване на долните указания. 
Изпърнението на посоченото в 

инструкцията гарантира надеждното и 
безопасно функциониране на апарата във 

времето. Съхранявайте винаги тази 
инструкция! 
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ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Продуктът, който сте закупили е високо технологичен уред на Vortice. Това е хеликоидален 
вентилатор, подходящ за извеждане или въвеждане на въздух в малки, средни и големи помещения. 
Версиите LL, със сачмени лагери, гарантират безпроблемна работа над 30 000 часа и запазване на 
шумовите нива във времето. Тъй като е защитено от водни пръски (степен на защита IPX4), 
устройството е идеално за използване в помещения, характеризиращи се с висока влажност. Ако се 
използва правилно и в съответствие с инструкциите по-долу, ще се гарантира максимална 
производителност и дълъг живот. 

БЕЗОПАСНОСТ 

 

Внимание: Този символ показва, предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, за да 
се избегне нараняване. 

• Не използвайте този уред за цели, различни от тези, описани в настоящата инструкция. 
• След изваждане на уреда от опаковката, се убедете, че той е комплектуван и невредим. Ако имате 
съмнения, обърнете се към квалифициран електротехник или представителя на Vortice*. Не оставяйте 
опаковката в обсега на деца или инвалиди. 
• Някои основни правила трябва да се спазват при използване на електрически уред, включително: 
а) не го докосвайте с мокри или влажни ръце; 
б) не го докосвайте,ако сте боси. 
• Този уред не е подходящ за използване от деца или от лица с физически, сензорни или 
умствени способности, или от неопитни или необучени лица освен, ако те не са под надзор или 
инструктирани при използването му от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата винаги трябва 
да се надзирават, за да се гарантира, че те не си играят с уреда. 
• Съхранявайте уреда далеч от обсега на деца и лица с увреждания, след като го изключите от 
захранването. 
• Не включвайте уреда, при наличие на запалими изпарения или вещества (алкохол, инсектициди, 
бензин и т.н.). 
• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически, 
сензорни или умствени способности, или без опит или необходимите знания, стига да са под 
наблюдение или след като са получили инструкции за безопасна употреба на уреда и са разбрали 



опасностите, които са му присъщи. Децата не трябва да си играят с устройството. Почистването и 
поддръжката, предназначени да бъдат извършени от потребителя не трябва да бъдат извършвани от 
деца без надзор. 
 

 

Внимание: Този символ показва, предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, за да се 
избегне повреждане на уреда 

Не правете никакви промени на уреда! 
• Не излагайте уреда на атмосферни влияния (дъжд, слънце, и т.н.). 
• Периодично проверявайте уреда за евентуални повреди. Ако бъдат открити неизправности, не 
включвайте уреда, а незабавно се свържете с оторизиран сервиз. 
• В случай, че е уредът е неизправен или даде дефект, се свържете веднага с оторизиран сервиз. 
Уверете се, че само оригинални резервни части се използват за ремонт. 
• В случай, че уредът е паднал или ударен  е нужно оторизиран техник да го провери веднага. 
• Уредът трябва да се инсталира от само от професионално квалифициран електротехник. 
• Уверете се, че електрическата система, към която уредът е включен, е в съответствие с приложимите 
стандарти. 
• Уредът е с двойна изолация и следователно не е необходимо да бъдат заземен. 
• Уверете се, че електрическото захранване осигурява максималната електрическа мощност, която  се 
изисква за работа на уреда. Ако това не е така, се обърнете към  квалифициран електротехник, за да 
направи необходимите промени. 
• Използвайте многополюсен прекъсвач с минимално разстояние между контактите 3 mm за 
инсталиране на уреда. 
• Изключете уреда от  главния прекъсвач: 
а) ако уредът не работи правилно; 
б) преди да почистите външната част на уреда; 
в) ако уредът не трябва да се използва продължително време. 
• Уверете се, че в помещението е осигурен достатъчен достъп на пресен въздух, за да се гарантира 
правилното функциониране на уреда. В случай  на наличие на газови уреди с отворена камера в 
помещението (като бойлер или газова печка), проверете дали въздухообмена  е достатъчен  за 
ефективната работа на всички уреди едновременно. 
• Уверете се, че уредът изхвърля въздуха в самостоятелен въздуховод или директно навън. 
• Устройството е подходящо за изхвърляне на въздух директно навън или в къси канали, 
предназначени за него. То губи своята ефективност, ако се монтира във въздуховоди с високо 
съпротивление. 
• Въздухът, извличан от помещението трябва да е чист(т.е. без мазнини, сажди, химически и 
корозивни агенти, експлозивни или запалителни смеси) и с температура не по-висока от 50˚С (40˚С 
за модела 300/12“). 
 
МОНТАЖ 
Вижте Фиг. 1 – 19 
 
Забележка: 
Когато премествате решетката (B) (фиг. 5), уверете се, че лостът за управление (Z) на механичния 
задвижващ механизъм е позиционирани надолу (фиг. 18). 
 



 
УПОТРЕБА 
 
Vortice VARIO 150/6 "- 230/9" P-LL-S 
Продуктът се управлява чрез ръчно подаване на захранване с помощта на корда, която при 
издърпване активира/ деактивира работата на уреда. 
Vortice VARIO 150/6 "- 230/9" - 300/12 "автоматичен/реверсивен AR-LL-S.  
Продуктът се управлява чрез захранване с помощта на превключвател. Затварящите клапи, 
намиращи се зад решетката, се отварят няколко секунди след включване. 
 
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
Вижте Фиг. 20 – 23 
 
Важна информация за потребителя 
 
В някои страни на Европейския съюз този продукт не попада в областта на прилагане на 
националното право относно приемане на директива RAEE и в тях не задължително разделно 
събиране за рециклиране след изтичане на жизнения им цикъл. 
 
Внимание 
 
Този продукт е в съответствие с Директива на ЕС 2002/96 / ЕО. Символът на 
зачеркната кофа за боклука означава, че продуктът, в края на неговия жизнен 
цикъл, се налага да бъде третиран отделно от битовите отпадъци. Той трябва да 
бъде предаден в център за разделното събиране на електрическо и електронно  

 

оборудване или да се върне на търговеца. 
При закупуване на нов еквивалентен уред, потребителят е отговорен за доставяне на устройството в 
края на жизнения му цикъл в депо за разделно събиране, съгласно действащото законодателството за 
отпадъците. 
Разделното събиране и последващото рециклиране на изведеното от експлоатация оборудване,  
помага за предотвратяване на възможните отрицателни ефекти върху околната среда и здравето на 
хората, и насърчава на рециклирането на материалите, съставящи продукта. 
За повече информация относно системите за събиране, които са на разположение, се свържете с 
местния сервизен център или с магазина, от който е била извършена покупката. 
Производителите и вносителите носят своята отговорност за рециклиране, третиране и 
екологосъобразно обезвреждане пряко или чрез участие в колективна система. 
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