
 

 
 
 
 
 

 
Használati útmutató 



 

 

  RÉSZEK ÉS MŰKÖDÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TÖLTÉS 

 

1. OPCIÓ: Csatlakoztassa az USB-csatlakozó végét egy hálózati 

adapterhez (nem tartozék), a másik végét pedig a ventilátor oldalán 

található micro USB csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a hálózati adaptert 

egy csatlakozó aljzathoz.  

2. OPCIÓ: Csatlakoztassa a mikro USB-véget a ventilátor oldalán található 

 mikro-USB csatlakozóhoz, és az USB-kábel 

másik végét bármely áramellátó  USB-porthoz. (Pl .: laptop) 

 
  

 

Csatlakoztatás után a töltési folyamat automatikusan elindul. A kijelzők mutatják a töltési 
folyamatot. A ventilátor működtethető a töltési folyamat közben is. 

Az akkumulátor töltöttsége kevesebb 39 %-nál: A kijelző ledek töltés közben 

alacsonyról (Low) közepesre (Med), majd magasra (High) váltanak. 

Töltési szint 40 % -tól 69 % -ig: A kijelző ledek közepesről (Med) magasra (High) váltanak, míg 

az alacsony (Low) töltési szintet jelző lámpa folyamatosan világít.

VENTILÁTOR 
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LEVEHETŐ BURKOLAT 

 

180° BEÁLLÍTÁS 

ÁLLÓVENTILÁTOR HELYZETE 

 

 
 

 
TELESZKÓPOS 
KAR 
 
RÖGZÍTŐ 

RETESZ 

 

 

SEBESSÉG ÉS 

TÖLTÖTTSÉG KIJELZÉSE 
 
MICRO-USB 
CSATLAKOZÁS 
(töltéshez) 

MICRO-USB 

CSATLAKOZÁS (a 

töltéshez) 
 



 
 
 

Töltési szint 70% -tól 99 % -ig: A magas (High) töltési szintet jelző ledek villognak, 

míg az alacsony (Low) és a közepes (Med) jelzőlámpák folyamatosan világítanak.  

Teljesen feltöltött állapot: Mindhárom kijelző lámpa folyamatosan világít. 

ASZTALI VENTILÁTOR INSTALLÁLÁSA 

 

 

Tartsa a ventilátor 

alapját egyik kezével 

lenyomva és másik 

kezével emelje fel a 

felső részt.

Billentse a kart 

felfelé. 
Rögzítse a kart, ehhez a rögzítő 

reteszt tolja LEFELÉ. 

ÁLLÓVENTILÁTOR INSTALLÁLÁSA 
 

 
Tartsa a ventilátor  Billentse a kart felfelé. 

alapját egyik kezével  

lenyomva és másik  

kezével emelje fel a  

felső részt. 

Rögzítse a kart, ehhez a rögzítő reteszt 
tolja LEFELÉ. 

Húzza ki a teleszkópos kart a 

kívánt magasságra. 

 

NYITÁSHOZ 

EMELNI 

RÖGZÍTÉSHEZ RÖGZÍTVE 

 

Akár  

101 cm 

magas  

 
RÖGZÍTÉSHEZ        RÖGZÍTVE 

NYITÁSHOZ 

EMELNI 
 



KEZELÉS

Három másodpercig tartsa lenyomva az 1- 

gombot (BE/KI), hogy bekapcsolja a ventilátort 

LOW üzemmódba. Ez a standard üzemmód. 

LOW ellenőrző lámpa rövid ideig világít. 

MED üzemmód bekapcsolása: Tartsa lenyomva a 2-

gombot három másodpercig. 

MED kijelző lámpa rövid ideig világít. 

HIGH üzemmód bekapcsolása: Tartsa lenyomva a 

3-gombot három másodpercig. 

HIGH ellenőrző lámpa rövid ideig világít. 

A ventilátor kikapcsolásához tartsa lenyomva az 1-

gombot (BE/KI) három másodpercig. 

Amíg a ventilátor be van kapcsolva, 3 LED kijelző mutatja az akkumulátor aktuális 

töltöttségi állapotát, a készülék aktuális akkumulátor-kapacitásával kapcsolatos 

információk megtalálhatók az akkumulátor kapacitás táblázatban (lásd a 

táblázatot). A ventilátor automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor üres. 

 

 

 

LED - KIJELZŐ LÁMPÁK 

AKKUMULÁTOR KAPACITÁS TÁBLÁZAT 

AKKUMULÁTOR FENNMARADÓ TÖLTÖTTSÉGE 

100 %-tól 70 %-ig 
 

69% -tól 40%-ig 
 
39% -től 10%-ig 
 
Kevesebb, mint 10 % 



 

TISZTÍTÁS 

 

FONTOS: Tisztítás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék ne legyen 

csatlakoztatva illetve kikapcsolt állapotban legyen. 

 
 A burkolat eltávolításához nyomja  Távolítsa el a port a burkolatról. 

a burkolatot két újjal lefelé és fordítsa  A burkolat lemosható. Használjon puha nedves 

el a burkolatot az óramutató  kendőt a ventilátor belsejének megtisztításához. 

járásával ellenkező irányba.     Soha nem merítse a ventilátort vízbe, vagy más 
     folyadékba. 

  
 

 

Igazítsa egymáshoz a 
ventilátornál és a burkolatnál 

található hornyot. Figyeljen a 

jelölésre. Helyezze fel ismét a 

burkolatot. 

Forgassa el a burkolatot óramutató 

járásával megegyező irányban, 

miközben mindkét hüvelykujjával 

lefelé nyomja. 

TÁROLÁS 

 

Amikor már nem használja a ventilátort, győződjön meg arról, hogy az 

összecsukott helyzetben van. 
 

 

Lazítsa ki a kart, úgy hogy a 

rögzítő reteszt felfelé tolja 

Hajtsa előre a kart 

lefelé. 
Hajtsa le a 

ventilátor felső 

részét. 

  

ZUM 

ENTSUESELK 
ENTRIEGELT 

  



Kedves Vásárlók! 

Szeretjük a Livington® Fold & Cold-ot, és biztosak vagyunk benne, hogy mostantól Önnek is tetszeni fog! 

Ha kíváncsi arra, hogy miért kapta az Ön által megvásárolt termék a "MyFoldaway Fan" nevet, örömmel 

elmagyarázzuk Önnek: jelenleg hűtőcsodánk csomagolásának formatervezésén dolgozunk. Ennek során a nevet 

is megváltoztattuk "Livington® Fold & Cold" névre. Annak érdekében, hogy már a mai naptól kezdve rugalmasan és 

könnyedén lehűthesse környezetét, nem kell megvárnia, amíg elkészülünk az új dizájnnal. Ezért továbbra is még 

az eredeti "MyFoldaway Fan" néven kapja meg a terméket. Név ide vagy oda - a termék természetesen ugyanaz. 

Ha bármilyen kérdése lenne, természetesen bármikor szívesen állunk rendelkezésére. Egyszerűen hívja fel 

barátságos munkatársainkat az ingyenes ügyfélszolgálatunkon, hogy elláthassuk tanácsainkkal: 0800 376 36 06  

Ez a termék megfelel az európai irányelveknek. 

A terméket az élettartama végén ne dobja a háztartási hulladékba. Vigye az elektromos és elektronikus berendezések 
újrafeldolgozását végző gyűjtőhelyre. Ezt ez a szimbólum jelzi a terméken, a kezelési útmutatóban és a csomagoláson. 
Tájékozódjon a kereskedője vagy a helyi hatóság által üzemeltetett gyűjtőhelyekről. A régi készülékek újrafelhasználása 
és újrafeldolgozása fontos hozzájárulás a környezetünk védelméhez. 

 
Az elhasználódott régi elemek nem tartoznak a háztartási szemétbe. Vigye azokat egy hivatalos gyűjtőhelyre.  

Csak beltéri használatra. 

 
 

 
 
 

Importőr 

EU: MediaShop Gmbh I Schneiderstraße 1 Top 1 I 2620 Neunkirchen | Ausztria 

CH: MediaShop I Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein  

Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Magyarország  

 
 
 

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat 
ROW: +423 388 18 00 

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv 

04/2020 | M23266 | Made in China

 



 

 

TECHNIKAI ADATOK 

 

Méret: .............................. 19,7x19,7 x 10,2 cm (összehajtva) 

Méret: ............................. 19,7x19,7x101,0 cm (kihúzva) 

Nettó súly: ..................... 1020 g 

Üzemmód: ...................... Low (alacsony) /Med (közepes) /H igh  (magas) 

Akkumulátor kapacitás: . 3600 mAh 

Akkumulátor üzemidő:  alacsony / közepes/magas (10/4,5 / 2,2 h) 

Akkumulátor feltöltési idő: 5,5 h 

Elektromos teljesítmény: alacsony / közepes / magas (1,4/2,6/4,9 W) 

Feszültség (V): ............... 3,7 V = 3600 mAh 

Charging Input: ............... 5V = 2A 

GRATULÁLUNK! 

Köszönjük, hogy megvásárolta a feltölthető Livington Fold & Cold ventilátort! Könnyen átalakítható asztali 
ventilátorból állóventilátorrá. A teleszkópos kar pedig akár 101 cm magasra kihúzható. Csodálatosan kompakt, a 
ventilátor egyszerűen összehajtható, és ha nem használják, könnyen elrakható. Minden otthonba kötelező! 

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK  

Az elektromos eszköz használata előtt mindig be kell tartani a következő alapvető óvintézkedéseket: 

• Olvassa el az összes használati utasítást. 

• Tartsa távol a ventilátort gyermekektől. 

• Ne használja a készüléket, ha meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon megrongálódott. 

Ellenőrzés, javítás vagy elektromos, vagy mechanikus beállítás céljából küldje el a készüléket a 

legközelebbi hivatalos szervizbe. 

• Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel 

rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is). 

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a 

készülékkel. 

• Soha ne helyezze a ventilátort olyan helyre, ahol a gyerekek hozzáférhetnek. 

• • Soha ne tegyen semmit a ventilátor fölé, ha az működik. 

•  Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék nyílásaiba. 

• NE használja a készüléket a szabadban. 

•  A ventilátort mindig szilárd, sima és vízszintes felületre helyezze. 

• A ventilátornak NEM szabad bekapcsolva lennie, ha azt nem használja, vagy éppen tisztítja. 

• Ne mozgassa a készüléket működés közben. 


