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Kedves Vásárló, 
 
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
Mielőtt üzembe helyezi a terméket, kérjük gondosan olvassa és tanulmányozza át használati 
útmutatót. A biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan őrizze meg ezt a dokumentumot. 
Bármilyen hibás működésre utaló jelenség esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval.  
 

1. Fontos tudnivalók! 
 
Az Ön Vortex 1-es készüléke a legszigorúbb standardok betartásával készült. 
A biztonságos működtetés érdekében tartsa be a következő előírásokat: 
 

- Csak és kizárólag 30mA-s életvédelmi relével ellátott hálózathoz csatlakoztassa. 
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók könnyen és stabilan csatlakoztathatók. 
- A vezérlődobozt óvni kell a kifröccsenő víztől 
- A vezérlődobozt a medencepartjától legalább 3,5m távolságra helyezzük, és óvjuk a 

közvetlen napsugárzástól. 
- Ne használjuk a medencét miközben a készülék a takarítást végzi, ha a vezérlődoboz 

beesne a vízbe, azonnal csatlakoztassuk le a hálózatról és csak ezután emeljük ki a 
vízből.  

- Sose nyissuk fel a vezérlődobozt! 
- Ne próbáljuk meg a kábel házilagos javítását. 
- A készüléket csak 10-35 C közötti hőmérsékletű vízben működtessük. 
- A tisztítás, karbantartás előtt csatlakoztassuk le a készüléket a hálózatról. 

 
2. Ajánlások 

 
Ha valami nem érthető a használati utasításban, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot az 
értékesítővel, vagy a forgalmazóval. Bármilyen hibás működtetésből eredő kárért nem 
felelünk, illetve a garanciális igény is elévül. 
 

3. Használat 
 
Kicsomagolás: Győződjön meg róla, hogy a csomagoló doboz sértetlen. 
A csomagolás a következőket tartalmazza: (Figure 1) 
VORTEX 1 Automata porszívó egység 
Vezérlő doboz 
Használati útmutató 
Tartozékcsomag 
 
A készülék kiemelésénél győződjön meg róla, hogy a dobozban található egységek 
sértetlenek. 
 
Szerelje fel a vezérlődobozt a falra. Fontos: A medence szélétől legalább 3,5m távolságot 
biztosítsuk. A vezérlődobozt védjük a közvetlen napfénytől. (Figure 2) 
 
 
 
A készülék vízbehelyezése:  



 
Merítsük a készüléket függőleges helyzetben vízbe, és várjuk meg amíg a levegő távozik.  
(Figure 3) 
Engedjük el a készüléket, és várjuk meg míg az a medence aljára lemerül.  
Egyenletesen fektessük le a kábelt a medence fenekére annak érdekében, hogy az ne 
csavarodjon össze. (Figure 3) 
 
Áramellátás: 
 
Fontos:  
Ne bővítsük a kábelt! 
Ne használjuk a medencét, amikor a készülék üzemben van. 
Csak életvédelmi relével (30mA) ellátott hálózathoz csatlakoztassuk a készüléket. 
 
Az úszókábelt csatlakoztassa a vezérlődobozhoz, ügyeljen rá, hogy nehogy túlhúzza a 
menetes csatlakozót. (Figure 4.) 
 
Miután csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz a zöld színű LED lámpa felvillan mutatva, 
hogy a készülék üzemkész állapotban van. Ne indítsa el a berendezést a lámpa felvillanása 
előtt.  
 
FONTOS:  
 
A VORTEX 1-es készüléke túlhevülés elleni védelemmel van ellátva, ezért óvja a 
vezérlődobozt a közvetlen napfény okozta felmelegedéstől. 
A vezérlődoboz ellenáll a fröccsenő víznek, de nem vízhatlan, ezért kerülje el a vezérlődoboz 
vízbeesését. 
 
Működtetés: 
 
Az ON/OFF gomb megnyomása után a zöld lámpa kigyullad és a készülék pár másodperc 
után működésbe lép. (Figure 5) 
A készülék leállításához nyomja meg ismét az ON/OFF gombot. 
A készülék leállítása, vagy a ciklusidő lejárta után hagyja a készüléket 15 percig a vízben, 
annak érdekében, hogy lehűljön. 
 A biztonságos hőmérséklet elérésekor a zöld lámpa kialszik. A készüléket kiemelheti a 
vízből.  
A készülék „szárazon járás” elleni védelemmel van ellátva. 
A működtetés után csatlakoztassa le a vezérlődobozt a hálózatról, majd csatlakoztassa le a 
készüléket a vezérlődobozról. 
A kábelt tekerje fel óvatosan, ügyelve arra, hogy nehogy megtörjön. 
 
Figyelem: 
 
A készülék épségének megőrzése érdekében kérjük tartsa be a következőket: 
 
A leállítás, vagy leállás után hagyja a készüléket 15 percig a vízben. Ez az időtartam 
szükséges ahhoz, hogy a porszívó lehűljön.  
Csak akkor emelje ki a készüléket a vízből, ha a zöld lámpa kialszik.  



A vízből ne a kábellel emelje ki! Használja a kialakított fogantyúkat, és várja meg amíg a víz 
kifolyik a készülékből. (Figure 6) 
Amikor klórsokk kezelést alkalmaz, ne hagyja a vízben a készüléket. 
 
Tanácsok: 
 
A medence tisztasága érdekében használja gyakran a Vortex 1-es készülékét. 
Minden üzem után tisztítsa ki a szűrőkosarat. 
A robot működése közben ajánlott bekapcsolni a medence szűrő-forgató rendszerét. 
Ne hagyja folyamatosan a készüléket a vízben. 
Ügyeljen a kábelek egyenletes, „megtörés mentes” tárolására. 
 
Tisztítás, és karbantartás 
 
Figyelem: A tisztítás és karbantartás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket. 
 
A szűrőkosarat minden üzemelés után tisztítsa ki! 
 

- Állítsa a készüléket a kerekeire. 
- Nyomja meg a sárga rögzítő pántot, és emelje fel a fedelet. (Figure 7-1) 
- Emelje ki a szűrőkosarat (Figure 7-2) 
- Emelje ki a kosarat a tartójából (Figure 7-3) 
- Öblítse ki a kosarat, és a készülék belsejét 

 
Helyezze vissza a szűrőkosarat a készülékbe (Figure 8/ 1-2-3) 
 
A készüléket rendszeresen tisztítsa meg szappanos vízzel, ne használjon agresszív tisztító 
szereket!  
Ne hagyja a készüléket a medence partján közvetlen napsütésnek kitéve. 
 
A kefék cseréje: 
 
A készülék egy PVC kefével van ellátva. A megfelelő működés érdekében, ha a kopásjelző 
csík jelzése alapján a kefe elhasználódott, azt cserélje ki. 
 

- Fordítsa fel a készüléket, 
- Nyomja össze a rögzítő csapokat, és emelje ki a görgőt. (Figure 9-1) 
- Az új görgőt helyezze vissza a csapok enyhe összenyomásával. (Figure 9-2) 

 
A kerékabroncsok elhasználódása esetén 10-es ábrák alapján cserélje ki azokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hibaelhárítás: 
 
A készülék nem mozog, és a LED lámpa nem világít: 
 

- A készülék le lett állítva, vagy lejárt az előre programozott ciklusidő 
- Húzza ki a konnektorból a készüléket, várjon 15 másodpercet, és dugja vissza.   
- Győződjön meg róla, hogy a konnektor a kellő feszültséget adja ki, illetve hogy 

működik. 
- Ha ezek után sem oldódik meg a probléma vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. 

 
A LED kijelző villog, amikor benyomja az ON/OFF gombot.  
 

- Húzza ki a hálózatból a konnektort, csatlakoztassa le a készüléket a vezérlő dobozról, 
majd ismét csatlakoztassa a leírás szerint. 

- A konnektor bedugása után ellenőrizze, hogy a lámpa felvillan.  
- Ha ezek után sem oldódik meg a probléma vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval 

 
A készülék nem szívja fel a szennyeződéseket: 
 

- Tisztítsa ki a szűrőkosarat 
- Ellenőrizze, hogy a propellerek nem sérültek-e. 

 
A szivattyúmotor működik, de a készülék nem mozog: 
 

- Ellenőrizze, hogy nem került szennyeződés a kerék meghajtásába.  
- A gumiabroncsok elhasználódtak. 

 
A készülék megfelel a következő EU normáknak és szabványoknak: 
 
2004/108/EC 
EN 55014-1:2000 +A1:2001 +A2:2002 
EN 55014-2: 1997 +A1:2002 
EN 61000-3-2: 2000 +A2:2005 
EN 61000-3-3: 1995 +A1:2001 +A2:2005 
2006/95/EC  
EN 60335-1: 2002 +A1:2004 +A2:2006 +A11:2004 + A12:2006 
EN 60335-2-41: 2003 +A1:2004 
 
Műszaki Specifikáció: 
 
Vezérlődoboz áramellátás: 240V 50/60Hz 
Porszívó áramellátás: 30 VDC 
Teljesítmény: 70W 
Kábelhossz: 18 m 
Súly: 6 kg 
Szivattyú: 11 m3/h 
Ciklusidő: 2 óra 
 
Garancia: 2 év. Érvényesíthető első vásárló esetében, az eladás időpontját bizonyító számla 
felmutatása esetén. 



 


