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Navodila za uporabo VORT DRY 1000/ VORT DRY 1000 PLUS 
 

 

Pred montažo naprave preberite navodila. Proizvajalec Vortice ne prevzema odgovornosti za 

poškodbe na lastnini ali osebne poškodbe nastale zaradi neprimerne rabe. Z upoštevanjem 

navodil si lahko zagotovite dolgo življenjsko dobo in mehansko zanesljivost naprave. 

Navodila hranite na varnem.  

 

 

OPIS IN DELOVANJE: 

 

Ta naprava je sušilec za lase, primeren za stensko montažo. Je idealen za uporabo v 

kopalnicah, hotelih, družabnih centrih in športnih objektih. 

 

 
 

 OPOZORILO: Ta simbol označuje napotke, ki jih moramo upoštevati, da se 

izognemo povzročanju škode uporabniku. 

 

Naprava se ne sme uporabljati v druge namene, razen tistih navedenih v tem priročniku. 

Ko ste napravo vzeli iz embalaže, najprej preverite vizualno brezhibnost. V primeru dvoma se 

takoj obrnite na strokovno osebo prodajalca ali na pooblaščenega zastopnika podjetja Vortice. 

Ne puščajte delov embalaže na dosegu otrok ali nemočnih oseb. 

Uporaba katerekoli električne naprave zahteva upoštevanje nekaterih osnovnih pravil, med 

njimi: 

 Ne dotikaj se naprave z vlažnimi ali celo mokrimi rokami. 

 Ne dotikajte se naprave bosi. 

 Naprave naj ne uporabljajo otroci ali nemočni. 

Kadar naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo izključite iz omrežja ali shranite izven dosega 

otrok ali nemočnih oseb. 

Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi (alkohol, insekticidi, bencin, itd.). 

Naprava mora biti nameščena v skladu z zakoni države v kateri se izvaja montaža. Raven 

zaščite na napravi je IPX4. 

Med sušenjem držite sušilec oddaljen od vaših las. 

 

Izhodnega zraka si ne usmerjajte v oči. 

 



 PREVIDNOST: Ta simbol označuje napotke, ki jih moramo 

upoštevati, da se izognemo povzročanju škode na napravi. 
Prepovedano je vršiti kakršnekoli predelave naprave. 

Naprava ne sme biti izpostavljena vremenskim razmeram (dež, 

sonce,…) 

Napravo redno preverjajte in se v primeru napake takoj obrnite na pooblaščeni servis. 

V primeru, da naprava ne deluje pravilno ali je v okvari, se takoj obrnite na pooblaščeni servis 

in če je potrebno popravilo, zahtevajte originalne rezervne dele Vortice. 

V primeru mehanske poškodbe, zaradi padca ali udarca, naj napravo preveri strokovna oseba.  

Montažo naprave sme izvesti samo strokovna oseba. 

Električni priključek, na katerega je priklopljen ventilator, mora biti v skladu z veljavnimi 

predpisi. 

Naprava ima dvojno izolacijo, zato ne potrebuje ozemljitve. Napravo priključite na omrežni 

priključek, ki mora odgovarjati moči naprave. V nasprotnem primeru poiščite električarja za 

vse potrebne predelave. 

Priključek na električno omrežje izvedite preko dvopolnega stikala z razmakom med kontakti 

najmanj 3mm. 

Izklopite glavno stikalo v primeru, da: 

 Opazite motnje v obratovanju. 

 Se odločite očistiti napravo z zunanje strani. 

 Se naprava krajši ali daljši čas ne uporablja. 

 

Ne ovirajte zračne šobe. Na zračno šobo ne nameščajte drugih dodatkov razen tistih, ki so 

priloženi. Po uporabi zračno šobo namestite na svoje mesto. 

Ne stiskajte zračne cevi, to bo oviralo pretok zraka. 

Skozi zračno šobo ne vstavljajte ničesar v zračno cev. 

Napravo montirajte vertikalno v skladu z navodili. Zračna cev mora biti spodaj. 

Stena na kateri bo naprava nameščena mora biti popolnoma vertikalna. 

Če se naprava segreje, se zaradi zaščite avtomatično izklopi. V takem primeru morate 

počakati, da se naprava ohladi preden jo ponovno uporabite (približno 1 minuto). Takšna 

zaustavitev delovanja naprave ni napaka, temveč predstavlja izboljšano varnost za 

uporabnika. 

V primeru, da je naprava nameščena v javni zgradbi, na glavno stikalo namestite termično 

stikalo ali priključno sponko za ozemljitev. 

Če pride do obremenitve na vtičnici, ki presega 10W, potem zaščitna naprava avtomatično 

izklopi elektriko.  

      Ne vlecite gibljive cevi. 

 

 

 

 



 

MONTAŽA: 

 

 
 

 



 



 



Obremenitev vtičnice naj ne presega 10W. 

VZDRŽEVANJE / ČIŠČENJE: 

 

 

 
 

Pred začetkom čiščenja, izklopite napravo iz električnega omrežja. 

Sušilec las ne zahteva nobenega posebnega vzdrževanja. Kadar je potrebno, le z mehko krpo 

obrišite prah. Če je nujno, krpo namočite v mlačno vodo in neabrazivni detergent, da 

odstranite bolj trdovratne madeže. 

Redno  preverjajte, da dovod zraka ni oviran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


