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Dodržiavanie nasledujúcich pokynov 
zabráni poškodeniu výrobku. 

 
• Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte. 
• Do zariadenia nevkladajte žiadne objekty. 
• Zariadenie nevystavujte nepriaznivým vplyvom 

počasia (dážď, slnko, atď.). Použitie iba                
vo vnútorných priestoroch. 

• Neklaďte na zariadenie ťažké predmety, 
neprikrývajte ho, neopierajte sa a nesadajte si                
na zariadenie. 

• Zariadenie pravidelne kontrolujte. V prípade 
zistenia poruchy ho nepoužívajte a ihneď sa 
obráťte na autorizované servisné stredisko 
Vortice. Ak je nutná oprava, vyžadujte len 
originálne náhradné diely Vortice. 

• Ak zariadenie spadne alebo bolo vystavené 
silnému úderu, nechajte ho skontrolovať                
v autorizovanom servisnom stredisku Vortice. 

• Ventilátor nie je vhodný pre pevné napojenie       
na elektrickú sieť.  

• Ventilátor nepoužívajte v prostredí s horľavými 
látkami a výparmi ako alkohol, pesticídy, benzín     
a pod.  

• Ventilátor umiestnite tak, aby nič nebránilo 
nasávaniu a výfuku vzduchu. Dodržte minimálne 
odstupové vzdialenosti od okolitých stien               
a predmetov.  

• Nezakrývajte a neupchávajte saciu ani výfukovú 
mriežku.  

• Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitú 
izoláciu.  

• Elektrická sieť, ku ktorej je zariadenie pripojené, 
musí byť v súlade s platnými predpismi. 

• Elektrická sieť resp. zástrčka, na ktorú pripojíte 
zariadenie, musí byť dimenzovaná na maximálny 
výkon zariadenia.  

• Neťahajte za napájací kábel a neklaďte ho          
do blízkosti horúcich predmetov. Ak zistíte, že je 
kábel poškodený, zariadenie ihneď prestaňte 
používať a zabezpečte jeho výmenu 
v autorizovanom servisnom stredisku. 

• Napájací kábel je pri používaní potrebné rozvinúť. 
Nenavíjajte ho okolo zariadenia, ak je                   
v prevádzke. 

• Pri prevádzke zariadenia dbajte na to, aby 
zástrčka, do ktorej je zariadenie zapojené bola 
ľahko dostupná pre prípad rýchleho vytiahnutia.   

• Zariadenie používajte iba vo zvislej polohe. 
• Ak sa rozhodnete zariadenie dlhšiu dobu 

nepoužívať, odpojte ho od elektrickej siete                  
a uložte mimo dosahu detí. 

Pred inštaláciou a pripojením výrobku si pozorne 
prečítajte tieto pokyny. Firma Vortice odmieta akú-
koľvek zodpovednosť za prípadné zranenia osôb 
alebo škody na majetku spôsobené nedodržaním 
pokynov, uvedených v tomto návode. Dodržiavaním 
pokynov zabezpečíte dlhodobú životnosť výrobku       
a jeho elektrickú a mechanickú spoľahlivosť. Návod 
si starostlivo uschovajte. 
 
Spotrebič, ktorý ste si zakúpili, je výrobok firmy Vorti-
ce špičkovej technológie. Stojanový ventilátor je 
vhodný na recirkuláciu vzduchu v obytných a ko-
merčných priestoroch.  

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov 
zabráni zraneniu užívateľa. 
 

• Tento výrobok nepoužívajte na iné účely, ako sú 
uvedené v tomto návode. 

• Po rozbalení zariadenie skontrolujte, či nie je    
poškodené: v prípade pochybností sa ihneď obráť-
te na autorizované servisné stredisko Vortice. Ba-
liaci materiál (plastové sáčky, polystyrénové peny, 
skrutky a pod.) uschovajte mimo dosahu detí. 

• Používanie akéhokoľvek elektrického spotrebiča 
zahŕňa dodržiavanie niekoľkých základných pravi-
diel: 

 - nedotýkajte sa zariadenia mokrými alebo     
vlhkými rukami 

 - neobsluhujte zariadenie, keď ste bosý 
 - zariadenie nesmú obsluhovať neplnoleté osoby. 

UPOZORNENIE 

Údaje elektrickej siete sa musia zhodovať s údajmi, 
ktoré sú uvedené na štítku A - obr. 1. 

POPIS 

1 
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OVLÁDANIE A OBSLUHA 

POPIS 

Zadná časť Predná časť 

2 Obrázok č. 2: 
1. Kryt ovládacieho  

panelu 
2. Ovládací panel 
3. Diaľkové ovládanie 
4. Predná mriežka 
5. Zadná mriežka 
6. Bočné držiaky 
7. Predný kryt 
8. Zadný kryt 
9. Podstavec 
10. Napájací kábel 

MONTÁŽ 
Postup montáže: 
1. Spojte prednú a zadnú časť podstavca a napája-

cí kábel pretiahnite otvorom uprostred (obr. 3); 
2. Utiahnutím skrutiek v spodnej časti pripevnite 

podstavec k ventilátoru (obr. 4); 
3. Napájací kábel pretiahnite úchytkou a túto úchyt-

ku pripevnite k podstavcu (obr. 5). 

 

3 

5 

4 

Svetelné kontrolky 7 

Tlačidlá 6 Ovládací panel (obr. 6) 
1. ON/OFF 
2. Nastavenie otáčok  
3. Nastavenie oscilácie mriež-

ky 
4. Nastavenie časového 

spínača 
5. Nastavenie prevádzkového 

režimu 

Svetelné kontrolky  (obr. 7) 
1. Otáčky:  
    - nízke 
    - stredné 
    - vysoké 
2. Časový spínač 
    - 1/2 hodiny 
    - 1 hodina 
    - 2 hodiny 
    - 4 hodiny 
3. Prevádzkový režim 
    - Normálny 
    - Vánok 
    - Noc           

Elektrickú zástrčku zapojte do elektrickej siete a za-
pnite ventilátor pomocou tlačidla ON/OFF. Ventilátor 
sa zapne do aktuálneho režimu, ktorý je zobrazený 
pomocou svetelných kontroliek.   
Ovládanie: 
• ON/OFF - zapnutie a vypnutie zariadenia; 
• Nastavenie otáčok - možnosť zvoliť si medzi 3 

otáčkami: nízke, stredné a vysoké;                   
• Nastavenie oscilácie - možnosť zapnutia a vyp-

nutia funkcie oscilácie mriežky; 
• Nastavenie časového spínača - možnosť napro-

gramovať oneskorené vypnutie ventilátora. Kaž-
dým stlačením tlačidla oneskoríte vypnutie o 1/2 
hodiny (maximálne o 7,5 hod. po 15 stlačeniach 
tlačidla). Zvolená doba oneskoreného vypnutia je 
signalizovaná príslušným počtom svetelných kon-
troliek a nastavené oneskorené vypnutie zodpove-
dá súčtu časov rozsvietených kontroliek 1/2H, 1H, 
2H, 4H (všetky rozsvietené kontrolky znamenajú 
maximálne oneskorené vypnutie o 7,5 hod.); 

• Nastavenie prevádzkového režimu - možnosť 
zvoliť si 3 režimy: 
• Normálny: kontrolka nesvieti, ventilátor funguje 

podľa prednastaveného režimu s nízkymi, 
strednými alebo vysokými otáčkami; 

• Vánok: ventilátor funguje tak, že cyklicky strieda  
otáčky (nízke, stredné, vysoké) a napodobňuje 
tak vietor. Možnosť zvoliť si 3 druhy vánku pod-
ľa nastavených otáčok: 
• Silný vánok - v prípade nastavenia vysokých 

otáčok, v cyklickom striedaní 3 otáčok budú 
prevažovať vysoké otáčky; 

• Stredný vánok - v prípade nastavenia stred-
ných otáčok, v cyklickom striedaní 3 otáčok 
budú prevažovať stredné otáčky; 

• Ľahký vánok - v prípade nastavenia nízkych 
otáčok, v cyklickom striedaní 3 otáčok budú 
prevažovať nízke otáčky; 

• Noc: otáčky ventilátora sa automaticky znížia 
na dopredu nastavenú hodnotu a prispôsobia 
sa tak prirodzenému zníženiu telesnej teploty 
počas spánku.  

    Vysvetlenie: (viď. nasledujúca strana). 

VENTILÁTOR: 
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Vysvetlenie:  
• A - nastavením režimu „noc“ u ventilátora fungu-

júceho s vysokými otáčkami sa nastaví taktiež 
prevádzka v režime „silného vánku“. Po 30 min. 
sa ventilátor automaticky prepne do režimu 
„stredného vánku“ a po ďalších 30 min. sa prepne 
do režimu „ľahkého vánku“. Od tohto momentu 
bude ventilátor pracovať v režime ľahkého vánku, 
až po dobu jeho manuálneho vypnutia alebo dobu  
nastaveného oneskoreného vypnutia pomocou 
časového spínača; 

• B - nastavením režimu „noc“ u ventilátora fungu-
júceho so strednými otáčkami sa nastaví pre-
vádzka v režime „stredného vánku“. Po 30 min. 
sa ventilátor automaticky prepne do režimu 
„ľahkého vánku“. Od tohto momentu bude ventilá-
tor pracovať v režime ľahkého vánku, až po dobu 
jeho manuálneho vypnutia alebo dobu  nastave-
ného oneskoreného vypnutia pomocou časového 
spínača; 

• C - nastavením režimu „noc“ u ventilátora fungu-
júceho s nízkymi otáčkami sa nastaví prevádzka 
v režime „ľahkého vánku“. Od tohto momentu bu-
de ventilátor fungovať v tomto režime až do jeho 
vypnutia.  

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: 
 
Výmena batérií: 
1. Vytiahnite diaľkové ovládanie umiestnené na zad-

nej strane ventilátora (obr. 9); 
2. Otvorte kryt pre batérie (obr. 10); 
3. Vložte 2 ks batérie typu AAA. Dodržte polaritu, 

ktorá je uvedená v priestore pre batérie (obr. 11); 
4. Zatvorte kryt pre batérie (obr. 12). 
 
Použitie: 
Diaľkové ovládanie je vybavené rovnakými funkciami 
ako ovládací panel. Užívateľ môže používať 5 tlači-
diel, ktorú sú identické s tlačidlami na ventilátore. 
Zvolené nastavenia sú zobrazené pomocou svetel-
ných kontroliek na ventilátore. Po odoslaní príkazu 
pre ventilátor sa tento krok zobrazí rozsvietením prí-
slušnej svetelnej kontrolky na diaľkovom ovládači 
(obr. 13).  

9 10 
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Svetelná kontrolka 

13 

 

Ak požadujete nasmero-
vať prúdenie vzduchu do 
určitého smeru, položte 
ruky na hornú časť ven-
tilátora a otočte ho sme-
rom doprava alebo doľa-
va (obr. 8). 

ÚDRŽBA 
• Pred čistením je nutné odpojiť zariadenie od elek-

trickej siete.  
• Zariadenie očistíte jemným štetcom. Jednotlivé 
časti čistite jemnou handričkou, namočenou vo 
vlažnej vode s malým množstvom saponátu.  

• Ventilátor nikdy nenamáčajte do vody.  

14 15 

16 17 
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NASMEROVANIE VENTILÁTORA: 



Údaje a obrázky majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená. 

Ochrana životného prostredia 
Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:  
Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo           
na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu                
s komunálnym odpadom.  
Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené 
symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných 
zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. 
Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate                    
k ochrane vášho životného prostredia.  

Predajca 




