
  

 

 
5260_ Használati utasítás 
 
 
A csomag tartalma és a részek megnevezése: 
 
• 1 x Livington Cool2Go 
• 1 x USB Kábel 
 
 
A Levegőnyílások 
B  Állítható/flexibilis nyakpánt 
C Töltőnyílás 
D Be/Kikapcsoló gomb &  
 Levegősebesség szabályozó gomb 
 
 
 
 



 

 

Használati utasítás 

 
FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS BIZTONSÁGI 

UTASÍTÁSOK: 

• Tartsa távol a készüléket a folyadékoktól, és NE 

merítse folyadékokba. 

• NE használja a készüléket nedves vagy nyirkos 

helyen. Csak száraz helyen használja. 

• NE kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni a 

beépített akkumulátort. 

• NE használja nyílt láng vagy tűzforrás közelében. 

• NE használjon oldószert vagy alkoholt a 

tisztításhoz. 

• Csak az eredeti USB-kábelt használja, amely a 

csomagban tartozékként megtalálható. 

• NE dugjon be idegen tárgyat a készülékbe. 

• Ezt a készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek, 

valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 

szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és 

megfelelő tudással nem rendelkező személyek 

csak felügyelettel használhatják, vagy pedig 

akkor, ha elsajátították a termék biztonságos 

használatát, és tisztában vannak az ezzel járó 

veszélyekkel. 

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 

 

FELTÖLTÉS (#2, #3, #4) 

Fontos információ: A Livington Cool2Go nincs 

teljesen feltöltve – a legjobb eredmény 

érdekében az első használat előtt töltse fel 

teljesen. 

MEGJEGYZÉS: Ha a Livington Cool2Go teljesen 

fel van töltve, a levegősebességtől függően 

(MAGAS-KÖZEPES-ALACSONY) 3-6 óra 

üzemidőre számíthat. 

 

1. A mellékelt USB-kábel segítségével 

csatlakoztassa a kisebbik végét az eszköz 

oldalán lévő töltőporthoz #2. 

2. Csatlakoztassa az USB-kábel nagyobb végét 

egy USB-adapterhez, laptophoz stb. (nem 

tartozék) #3. 

3. A be/kikapcsoló gomb villogni kezd, jelezve, 

hogy az eszköz töltődik. Amikor a jelzőfény 

abbahagyja a villogást, a készülék teljesen 

feltöltődött #4. 

HASZNÁLAT (#5, #6, #7) 

1. Helyezze a készüléket a nyaka köré úgy, hogy a 

levegőnyílások felfelé nézzenek az arc felé #5. 

2. Illessze a készüléket a nyakához az 

állítható/flexibilis nyakpánt segítségével #6. 

3. Most nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a 

készülék bekapcsolásához (#7) – a lámpa 

világítani kezd, jelezve, hogy a készülék áram 

alatt van. 

MEGJEGYZÉS: A ventilátor sebessége 

alapértelmezés szerint MAGAS. Nyomja meg a 

ventilátorsebesség szabályozó gombot a 

KÖZEPES, majd ismét az alacsony fokozatra 

váltáshoz. 

4. Ha végzett, nyomja meg a be/kikapcsoló 

gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol. 

Tárolás: Hűvös és száraz helyen tárolandó. 

Tisztítás: Törölje le a terméket nedves ruhával. 

Műszaki adatok: 

Modellszám: M31426 

Akkumulátor: Li-ion akkumulátor 

Termék: DC5V=1A 

Akkumulátor: 3.7V 

Teljesítmény: 1800mAh 

  



 

Élettartamának végén ne dobja ki a terméket a normál háztartási hulladékkal együtt. Vigye el az 

elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt ez a 

szimbólum jelzi a terméken, a használati utasításban és a csomagoláson, illetve tájékozódjon a 

kereskedőjénél vagy a helyi gyűjtőhelyeknél. A régi készülékek újrahasznosítása fontos 

hozzájárulás környezetünk védelméhez. 

Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé. Ön törvényileg köteles az elemeket és 

akkumulátorokat használat után visszaküldeni a kiskereskedőknek, hogy azokat környezetbarát 

módon lehessen ártalmatlanítani és a bennük lévő nyersanyagokat újra lehessen hasznosítani. Az 

elemek és akkumulátorok visszaküldése ingyenes. A használt akkumulátorok visszanyerése és 

újrahasznosítása fontos hozzájárulás környezetünk védelméhez, mivel egyes összetevők 

mérgezőek és károsak a környezetre. Ezek az anyagok a táplálékláncon keresztül bejuthatnak az 

emberi szervezetbe. A belső és külső rövidzárlatok miatt tűzveszély áll fenn a lítiumot tartalmazó 

régi akkumulátorok esetén. Ártalmatlanítás előtt ragasszuk le a pólusokat, hogy elkerüljük a külső 

rövidzárlatot. A nem beépített vagy az újratölthető elemeket el kell távolítani és külön kell 

ártalmatlanítani. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. 

A MediaShoppal szembeni olyan felelősségi igények, amelyek a közölt információk 

felhasználásából vagy nem felhasználásából, illetve harmadik felek helytelen vagy hiányos 

információiból eredő vagyoni vagy nem vagyoni károkra vonatkoznak (kivéve az életveszélyt, testi 

épség vagy egészség veszélyeztetését, ún. személyi sérülést) kizártak, kivéve, ha bizonyítható, 

hogy a MediaShop szándékosan cselekedett, vagy részéről súlyos gondatlanság esete áll fenn. 


