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Felhasználói információ 

Fontos információk 
Ennek a MARIOTTI & C  által kiadott útmutatónak az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználó és a műszaki 
szolgáltató közti kapcsolatot, legfőképpen a végfelhasználók számára, a készülék helyes használatát 
illletően. Minden egységet egy ilyen használati utasítással láttunk el, illetve a benne álló információkat 
alaposan átnéztük, annak érdekében, hogy megalapozzák a tökéletes használatot. Az ebben az útmutatóban 
szereplő információk és lépések köverése erősen ajánlott. 
Minden technikai jellemző és információ a termékkel kapcsolatban a gyártási állapotnak felelnek meg. Az 
eszközön technikai fejlesztési célú módosítások lehetségesek. 

Óvintézkedések 
 Óvatosan csomagolja ki a készülék összes tartozékát a dobozból. Ellenőrizze, hogy a mikromotor nem 

sérült-e meg szállítás közben. Ha sérülést vél felfedezni, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.  
 Olvassa el ezt az útmutatót az eszköz üzembe helyezése előtt. 
 Időnként ellenőrizze azon alkatrészek állapotát, amelyek karbantartás hiányában a készülék 

teljesítményének, állapotának romlásához járulhatnak hozzá.  
 Soha ne nyúljon az eszköz elektronikus rendszeréhez. 
 Az eszköz biztonsági rendszerrel van felszerelve. Ezeket ne módosítsa, ne távolítsa el. 
 Az eszközt nem módosíthatja, nem javíthatja arra nem jogosult személy.  
 Ne használjon tűzveszélyes vegyületeket (pl: benzin, oldószer, stb.) az eszköz tisztításához. Csak 

kereskedelmi, nem éghető, nem mérgező, oldószer-alapú tisztítószereket használjon. 

 A MARIOTTI & C. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek nem megfelelő használat során 
keletkeznek. 

Garancia feltételek 
A MARIOTTI&C 36 hónapos garanciát vállal (a számla keletkezési dátumától számítva) az összes működési, 
gyártási és alapanyaghibákra.  

 Az ebben az útmutatóban leírtak be nem tartása a garancia azonnali érvényvesztését vonja maga után. 
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VORTIX 3 (art. VRX3) 

 
1 Kéziegység  
2 Porgyűjtő tasak 
3 Porgyűjtő tasak tartó 
4 Kéziegység tartó 
5 Tekerőgomb a forgási sebesség és irány beállítására 
6 Kijelző a forgási sebesség mutatására 
7 Led lámpa bekapcsológombja (csak a VORTIX 3 LED modellben) 
8 Tekerőgomb a szívóerő beállítására 
9 Áramkábel csatlakoztatási helye 

10 Főkapcsoló 
11 Pedál kábel csatlakoztatási helye 
12 Áramkábel 
13 Pedál (külön rendelhető) 
14 START-STOP gomb  
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VORTIX 3 LED (art. VRX3L)  

 
1 Kéziegység led lámpával 
2 Porgyűjtő tasak 
3 Porgyűjtő tasak tartó 
4 Kéziegység tartó 
5 Tekerőgomb a forgási sebesség és irány beállítására 
6 Kijelző a forgási sebesség mutatására 
7 LED lámpa bekapcsológombja (csak a VORTIX 3 LED modell esetén) 
8 Tekerőgomb a szívóerő beállítására 
9 Áramkábel csatlakoztatási helye 

10 Főkapcsoló 
11 Pedál kábel csatlakoztatási helye 
12 Áramkábel 
13 Pedál (külön rendelhető) 
14 START-STOP gomb 
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Üzembe helyezés és használat  
(lásd: 14-es és 15-ös ábra) 
 
 Helyezze a kéziegységet vízszintes felületre és győződjön meg arról, hogy elég hely van ahhoz, hogy a 

levegő szabadon áramolhasson a kéziegység hátuljánál. 
 Ellenőrizze le, hogy a feszültség megegyezik az eszköz hátulján lévő matricán feltüntetett értékkel. 
 Csatlakoztassa az áramkábelt 12 a megfelelő helyre 9 a géptest hátulján. 
 Amennyiben rendelkezik pedállal13, csatlakoztassa a megfelelő helyre 11. 
 Győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő tasak 2 a tartóban 3  található. 

 Soha ne használja a gépet porgyűjtő tasak nélkül! 

 Helyezzen be a zéziegységbe 1 egy csiszolófejet, melynek szára szabványos átmérővel rendelkezik 
(2,35 mm). A motor elindításakor a kéziegység automatikusan rögzíti a behelyezett csiszolófejet. 

  

 
 
 Győződjön meg arról, hogy a csiszolófejet teljes hosszában a kéziegységbe helyezte. A csiszolófej szára 

nagyjából 29mm hosszan kell a kéziegységben lennie. 

 
 Mindig tartson egy csiszolófejet a kéziegységben, még használaton kívül is, hogy megakadályozza a por 

kéziegységbe való bejutását. 
 A kéziegységben lévő csiszolófej csréjekor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por a kéziegység csiszolófejet 

tartó részébe. 
 Csiszolófej eltávolításakor figyeljen arra, hogy a védő szilikon (lásd a következő ábrát) a helyén 

maradjon. 
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 Ne használjon sérült, nem teljesen egyenes szárú csiszolófejeket. 

 Forgassa a tekerőgomot 5 középre, 0-ás állásba (álló motor). 
 Kapcsolja be az eszközt a főkapcsolóval 10, a led kijelző 6 világítani kezd. 
 Forgassa el a tekerőgombot 5 és válassza ki a forgási irányt és sebességet. 
 Ha nem csatlakoztatott pedált az eszközhöz, a tekerőgomb 5 elforgatásával a motor elindul. Ha 

csatlakoztatott pedált az eszközhöz, akkor annak megnyomása indítja el a motort. 
 A használt csiszolófejnek megfelelő forgási sebességet válasszon: 

 

 
 Forgassa a tekerőgombot 8 a szívóerő beállításához. 
 Nyomja meg a led világítás bekapcsológombját 7 a világítás bekapcsolásához (csak VORTIX 3 LED 

verziónál elérhető). 

 
Led világítás lehetséges beállításai: 

 LED a kéziegységen LED a gomb 7  felett 
LED ON világít világít 
LED AUTO világít, amikor működik a motor villog 
LED OFF kikapcsolva kikapcsolva 

 
 Ha megnyomja a start-stop gombot 14, ideiglenesen kikapcsolhatja a kéziegységet és az elszívást, ekkor 

az “OFF” szó jelenik meg a led kijelzőn. A start-stop gomb 14 újbóli megnyomásával a kéziegység és az 
elszívás újból bekapcsol. 
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Karbantartás 
 Mielőtt karbantartást végezne, a főkapcsolót 10 használva kapcsolja ki az eszközt. 

Porgyűjtő tasak cseréje 
A porgyűjtő tasak összegyűjti az elszívó által elvezetett port és szükséges tartozék az elszívómotorba jutó 
levegő szűréséhez. Cserélje ki a porgyűjrő tasakot mielőtt az megtelne, amennyiben a szívőerő jelentős 
csökkenését tapasztalja. 

 
1. Távolítsa el a porgyűjtő tasak tartót. 
2. Válassza le a porgyűjtő tasakot a tartó fedeléről. 
3. Helyezze az új porgyűjtő tasakot a fedélen található csőre. 
4. Helyezze vissza a fedelet a tasakkal együtt a helyére és győződjön meg arról, hogy a fedél teljesen a 

helyére került. 

 
 

Kéziegység tisztítása 
A kéziegység belső tisztántartása fontos a szívóerő csökkenésének és a lehetséges meghibásodások 
elkerülése érdekében. 
 

1. Távolítsa el a csövet a kéziegység hátuljából: 
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2. Távolítsa el a külső borítást a belső részről (mikromotor): 

 
 
A mikromotor maradjon a csőhöz csatlakoztatva. Ha szétcsúszna, óvatosan illessze vissza a helyére az 
alábbi ábra szerint: 

 
 A mikromotor visszaillesztésekor figyeljen a helyes pozícióban való csatlakozásra: 

        
3. Távolítsa el a külső borításban, a mikromotoron és a cső csatlakozóján található lerakódott 

port egy száraz rongy és sűrített levegő segítségével. 
4. Helyezze vissza a mikromotort a külső borításba a helyes pozícióban az alábbi ábra szerint: 

 

 
 

Biztosíték cseréje 
A biztosíték az eszköz hátsó oldalán található a tápkábel csatlakozója alatt. Mielőtt hozzáfogna kicserélni a 
biztosítékot, áramtalanítsa a készüléket. 
 Távolítsa el a biztosítéktartót egy csavarhúzó segítségével. 
 Cserélje ki a biztosítékot egy másik, vele egyező típusúra.  
 Szerelje össze a biztosítéktartót. 
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Műszaki jellemzők 
Tápegység 230VAC - 50/60Hz  

Maximum energiaigény 250 W 

Biztosíték 2 T 3,15A L 250V (vers. 115V: 2 T 6,3A L 250V) 

Szigetelés CLASS II 

Fő egység mérete 23 x 23 x 15 cm 

Fő egység súlya 3,5 kg 

Kéziegység mérete  L = 139mm; Ømin = 18 mm; Ømax = 29 mm 

Kéziegység súlya 110 g 

Mikromotor maximális sebessége  40.000 fordulat/perc 

Szívóerő 
max szívóerő: 90 mbar 
max zajszint: 50 dB(A) 

Led (csak VRX3L modell) 130 lumen; 5000°K 

Szállítási, tárolási és üzemeltetési feltételek 
Csak az eredeti csomagolásban szállítsa az eszközt. 

Szállítási és tárolási hőmérséklet: +5°C / +50° 

Működtetési hőmérséklet: +10°C / +40°C 

Relatív páratartalom: maximum: 90% 

 
 

 Kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozást. Csak akkor használja az eszközt, ha a hőmérséklete 
megegyezik a környezetével.



 

 


