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Stupni Ventilator 

TF-61 

Važno je da prije uporabe uređaja u potpunosti 

pročitate ove upute te ih sačuvate na sigurnom 

mjestu za buduću potrebu. 
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SIGURNOST I UPOZORENJA 

VAŽNO: Molimo sačuvajte ovaj priručnik kako biste ga 
i u budućnosti mogli, po potrebi, koristiti.  
Vjerujemo da je sigurnost uređaja prioritet svakog 

proizvođača prilikom proizvodnje proizvoda. Molimo da 

svaki uređaj koristite pažljivo i sigurno, te da obratite 

pozornost na važne upute i upozorenja.  

Prilikom korištenja električnih uređaja, potrebno je uvijek 

slijediti mjere predostrožnosti.  

Upozorenje: Kako bi smanjili rizik od nastanka požara, 
strujnog udara ili ozljede na osobi ili imovini potrebno 
je:  
� Osigurati da na uređaju nema nikakvih etiketa niti 

ostataka materijala od pakovanja prije prve upotrebe. 

� Osigurati da napon utičnice odgovara naponu i 

frekvenciji koje uređaj podržava, a koji su navedeni na 

pločici na uređaju. 

� Uređaj smiju koristiti djece starija od 8 godina na više i 

osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim 

sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su 

pod nadzorom ili ako ih je odgovorna osoba uputila u 

sigurno korištenje aparata i ako su razumjele 

potencijalne opasnosti kojoj su izloženi za vrijeme 

uporabe uređaja.  

� Djeca se ne smiju igrati s uređajem 

� Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju vršiti djeca 

ukoliko nisu pod nadzorom. 

� Djeci se ne smije dopustiti da uređaj koriste kao igračku. 

� Ne rukujte uređajem s oštećenim kablom ili utikačem niti 

s uređajem koji je oštećen ili nepravilan. U tom slučaju 
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uređaj vratite u trgovinu u kojoj ste ga kupili kako bi ga 

popravili, zamijenili ili dobili povrat novca.  

� Isključite utikače iz utičnice onda kada ne koristite uređaj 

i prije nego što ga počnete čistiti. 

� Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se spriječilo da 

se igraju s uređajem. 

� Djeca smiju čistiti ili obavljati korisničko održavanje 

uređaja jedino ukoliko su pod nadzorom 

� Nemojte koristiti druge dodatke uz ovaj uređaj.  

� Kabel, utikač ili uređaj nemojte dovoditi u doticaj s vodom 

ili drugom vrstom tekućine. 

� Uređaj uvijek stavljajte na ravnu površinu. Uređaj 

nemojte ostavljati bez nadzora ako je uključen.  

� Nemojte koristiti produžni kabel kako ne bi došlo do 

preopterećenja. 

� Ne ostavljajte kabel da visi preko ruba stola ili radne 

površine.  

� Izbjegavajte kontakt kabela napajanja i vrućih površina.  

� Uređaj je namijenjen samo za uporabu u zatvorenim 

prostorima. Samo za uporabu u kućanstvima.  

� Uređaj nemojte koristiti za bilo koju drugu svrhu osim one 

za koju je namijenjen. Ovaj uređaj je potrebno koristiti 

samo na način koji je opisan u ovoj uputi. Molimo, 

sačuvate ove upute za buduću potrebu.  

� Uvijek pripazite na to da su vam ruke suhe prije 

izvlačenja utikača iz utičnice. Nikada ne povlačite utikač 

pomoću kabla. Potrebno je osigurati nadzor nad djecom 

ili osobama s oštećenjem prilikom korištenja uređaja.  

� Pazite da na ulaznom otvoru za zrak nema prepreka ili 

da se ne nakuplja prašina. 

� Ne dopustite pojavu prepreka na ulaznom otvoru za zrak 
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kako ne bi došlo do pregrijavanja ventilatora. U slučaju 

pregrijavanja ventilator se neće moći uključiti dok se 

ponovno ne ohladi. Ako do toga dođe, potrebno je 

isključiti ventilator i pustiti da se ohladi. Uklonite prepreku 

koja je dovela do zagrijavanja prije nego što ponovno 

uključite ventilator. U slučaju da dođe do ponovnog 

zagrijavanja, uz uklonjenu prepreku, tada je potrebno 

kontaktirati službu za kupce kako bi vas mogla uputiti 

stručnoj osobi koja može eventualni kvar popraviti.  

� Ventilator nemojte pokrivati niti stavljati nikakve 

predmeta na njega.  

� Nemojte umetati predmete kroz rešetke. 

� Ventilator nemojte koristiti ako nije pravilno sastavljen. 

� Ventilator nemojte koristiti ako nema prednje zaštite kako 

ne bi došlo do ozljeđivanja.  

� Pripazite da je ventilator udaljen najmanje 1 metar od 

drugih električnih ili elektronskih uređaja (npr. televizor, 

računalo itd.) kako ne bi stvarao smetnje.  

� Instalacija zaštitnog uređaja koji štiti od prenapona 

može služiti kao dodatna zaštita. Kontaktirajte 

električara kako bi vam instalirao uređaj.  

Oprez: 
1. Uređajem nije namijenjen za upravljanje putem vanjskog 

daljinskog sustava upravljanja (timera i sl.).   

2. Pripazite da su vam ruke suhe prilikom uključivanja i 

isključivanja utikača iz utičnice.  

3. Pripazite da su svi dijelovi pravilno montirani prije nego 

što uključite uređaj.  

4. Uređaj nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu 

tekućinu. 
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5. Uvijek isključite utikač iz utičnice nakon upotrebe.

Važne smjernice za sve električne uređaje
1. Pažljivo pročitajte sve upute prije rukovanja uređajem.

2. Uklonite sve materijale pakiranja i promotivne naljepnice

prije prve upotrebe uređaja.

3. Odmotajte kabel u potpunosti prije upotrebe.

4. Pripazite da kabel ne visi s ruba stola, da nije u dodiru s

toplom površinom ili da nije zapetljan.

5. Kako biste se zaštitili od strujnog udara, uređaj nemojte

uranjati u vodu ili drugu tekućinu, osim ako nije drukčije

navedeno u uputama za čišćenje uređaja.

6. Preporučuje se redoviti pregled uređaja. Uređaj nemojte

koristiti ako je kabel, utičnica ili sam uređaj na bilo koji

način oštećen.

7. Uređaj je namijenjen upotrebi u kućanstvu. Nemojte

koristiti uređaj u bilo koju drugu svrhu. Uređaj nemojte

koristiti u vozilima ili brodovima koji se kreću. Nije za

vanjsku uporabu. Nepravilno korištenje može uzrokovati

nastanak ozljeda.

8. Uređaj uvijek isključite i izvucite utikač iz utičnice onda

kada ga ne koristite.

9. Uređaj uvijek isključite prije čišćenja pritiskom na tipku

OFF. Obavezno odspojite utikač iz utičnice.

10. Uređaj ne postavljajte blizinu izvora topline, kao što je

primjerice vruća ploča ili pećnica.
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UPUTE ZA UPORABU  
Prvo uključite utikač napajanja u utičnicu. 

1. Pritisnite tipku 0 kako biste pokretali i 
zaustavljali ventilator.  

2. Tipka SPEED: Pritisnite tipke1-2-3 za 
odabir sljedećih brzina: Sporo - 
Srednje – Brzo 

3. Ručka TIMER : Možete ugoditi 
raspon rada od 0.5h do 2,0 sati.  

4. Tipka SWING: Pritisnite tipku za 
automatsku rotaciju ventilatora; 
Ponovno pritisnite kako biste 
zaustavili rotaciju.  

 
 

 

SASTAVLJANJE I INSTALACIJA 

Prvi korak: Sastavljanje potpornih dijelova 
1. Spojite otvor za sastavljanje s odgovarajućim dijelovima i umetnite cijevi 

u odgovarajuće otvore. 
2. Sastavljeno postolje postavite na odgovarajuće drške i pričvrstite.  

Prednji dio 

Stražnji 

dio 

Korak 1 Korak 2 

Tijelo 

Stražnji 

dio 

Prednji dio 
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3. Nakon spajanja pričvrstite vijke, te provucite kabel kroz utor na postolju.

4. Postavite uređaj na ravnu površinu

KORIŠTENJE SPREMNIKA ZA MIRIS 
Ispred ventilatora se nalazi mali spremnik. 

Unutar spremnika se nalazi mala spužva. 

Izvucite spremnik i dodajte željenu aromu 

spužvi kako bi ventilator puhao zrak koji 

ima određenu aromu. 

RJEŠENJA ZA MOGUĆE POTEŠKOĆE 
Ventilator ne radi prilikom uključivanja uređaja:  

Molimo da provjerite je li utikač pravilno umetnut u utičnicu. 

Provjerite da li su sve tipke pravilno namještene. 

Korak 3 

Vijci 

Prednji 
dio

Tijelo 

Stražnji 
dio

Žlijeb za kabel 
napajanja 

Korak 4 



VIVAX HR

8 

UPUTE ZA ČIŠĆENJE 
Ako želite očistiti uređaj: 

� Isključite utikač iz utičnice.  

� Obrišite ga važnom tkaninom i malom količinom sredstva za čišćenje 

bez abrazivnih tvari.  

� Nemojte dopustiti kontakt ventilatora i vode.  

� Uređaj nemojte koristiti ako nije u potpunosti suh.  

� Redovito čistite ulazni i izlazni otvor uređaja. Za to možete koristiti i 

usisavač. 

UPUTE ZA POHRANJIVANJE 
Uređaj pohranite na hladno i suho mjesto. 

Držite uređaj podalje od djece. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

ODLAGANJE ELEKTRONIČKOG OTPADA 
Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada 

u grupu električne I elektroničke opreme (EE Proizvodi) te se ne

smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom. Ispravnim

postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate

potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji

mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za 

više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte 

M SAN Grupu, vaš lokalni 

ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.  

Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i 

info@elektrootpad.com ili pozivom na broj 062 606 062. 

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI 
Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim 

normama I u skladu je sa svim važećim Direktivama I 
Regulativama. 

EU Izjavu o sukladnosti možete preuzeti sa slijedećeg linka: 
www.msan.hr/dokumentacijaartikala  

Napon Frekvencija Snaga Veličina lopatica 

220V-240V~ 50Hz 60W Visina od 80cm, 
Vrijeme rada: 2 sata 

3 brzine, 
Automatska rotacija 
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Vertikalni Ventilator 

TF-61 

Važno je da pre upotrebe uređaja u potpunosti 

pročitate ova uputstva te ih sačuvate na 

bezbednom mestu za buduće potrebe. 
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SIGURNOST I UPOZORENJA 

� VAŽNO: Molimo sačuvajte ovaj priručnik kako biste 
ga i u budućnosti mogli, po potrebi, koristiti.  

� Verujemo da je sigurnost uređaja prioritet svakog 

proizvođača prilikom proizvodnje proizvoda. Molimo da 

svaki uređaj koristite pažljivo i sigurno, i da obratite 

pažnju na važna uputstva i upozorenja.  

� Važna uputstva  
� Prilikom korišćenja električnih uređaja, potrebno je uvek 

slediti mere predostrožnosti.  

� Upozorenje: Kako bi smanjili rizik od nastanka 
požara, strujnog udara ili povrede na osobi ili imovini 
potrebno je:  

� Osigurati da na uređaju nema nikakvih etiketa niti 

ostataka materijala od pakovanja pre prve upotrebe. 

� Osigurati da napon utičnice odgovara naponu i 

frekvenciji koje uređaj podržava, a koji su navedeni na 

pločici na uređaju. 

� Uređaj može da koristi od strane dece od 8 godina i 

starije i osoba sa smanjenim fizičkim ili mentalnih 

sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja, ako su 

pod nadzorom odgovorne osobe ili ako ih je odgovorna 

osoba uputila u sigurno korišćenje aparata i ako su 

razumela potencijalne opasnosti kojoj su izloženi za 

vreme upotrebe uređaja. 

� Deca ne smeju da se igraju uređajem 

� Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da vrše deca 

osim ako nisu pod nadzorom. 

� Osigurati strogi nadzor nad decom ili osobama sa 

smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim 
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sposobnostima koje rukuju uređajem. Deci se ne sme 

dopustiti da uređaj koriste kao igračku.  

� Ne rukujte uređajem s oštećenim kablom ili utikačem niti 

s uređajem koji je oštećen ili nepravilan. U tom slučaju 

uređaj vratite u prodavnicu u kojoj ste ga kupili kako bi 

ga popravili, zamenili ili dobili povrat novca.  

� Isključite utikače iz utičnice onda kada ne koristite uređaj 

i pre nego što ga počnete čistiti.  

� Decu je potrebno uvek nadzirati kako bi se osiguralo da 

uređaj neće koristiti kao igračku.  

� Nemojte koristiti druge dodatke uz ovaj uređaj.  

� Kabal, utikač ili uređaj nemojte dovoditi u kontakt sa 

vodom ili drugom vrstom tečnosti. 

� Uređaj uvek stavljajte na ravnu površinu. Uređaj nemojte 

ostavljati bez nadzora ako je uključen.  

� Nemojte koristiti produžni kabal kako ne bi došlo do 

preopterećenja. 

� Ne ostavljajte kabal da visi preko ivice stola ili radne 

površine.  

� Izbegavajte kontakt kabla i vrućih površina.  

� Samo za upotrebu na zatvorenom. Samo za upotrebu u 

domaćinstvima.  

� Uređaj nemojte koristiti za bilo koju drugu svrhu osim one 

kojoj je namenjen.  

� Ovaj uređaj je potrebno koristiti samo na način koji je u 

priručniku opisan. Molimo da sačuvate ova uputstva za 

buduću upotrebu.  

� Uvek pripazite na to da su Vam ruke suve pre izvlačenja 

utikača iz utičnice. Nikada ne povlačite utikač pomoću 

kabla. Potrebno je osigurati nadzor nad decom ili 

osobama smanjene fizičke, senzorne ili mentalne 
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sposobnosti prilikom korišćenja uređaja.  

� Pazite da na ulaznom otvoru za vazduh nema prepreka 

ili da se ne nakuplja prašina. 

� Ne dopustite pojavu prepreka na ulaznom otvoru za 

vazduh kako ne bi došlo do pregrevanja ventilatora. U 

slučaju pregrijavanja ventilator neće moći da se uključi 

dok se ponovno ne ohladi. Ako do toga dođe, potrebno 

je isključiti ventilator i pustiti da se ohladi. Uklonite 

prepreku koja je dovela do zagrevanja pre nego što 

ponovno uključite ventilator. U slučaju da dođe do 

ponovnog zagrevanja, uz uklonjenu prepreku, tada je 

potrebno kontaktirati službu za kupce kako bi Vas mogla 

uputiti stručnoj osobi koja može eventualni kvar 

popraviti.  

� Ventilator nemojte pokrivati niti stavljati nikakve 

predmete na njega.  

� Nemojte ubacivati predmete kroz rešetke. 

� Ventilator nemojte koristiti ako nije pravilno sastavljen. 

� Ventilator nemojte koristiti ako nema prednje zaštite kako 

ne bi došlo do povreda.  

� Pripazite da je ventilator udaljen najmanje 1 metar od 

drugih električnih ili elektronskih uređaja (npr. televizor, 

računar itd.) kako ne bi stvarao smetnje.  

� Instalacija zaštitnog uređaja koji štiti od prenapona 

može služiti kao dodatna zaštita. Kontaktirajte 

električara kako bi Vam instalirao uređaj.  

Oprez: 
1. Uređajem se ne može upravljati putem spoljašnjeg 

daljinskog sistema.  

2. Pripazite da su vam ruke suve prilikom uključivanja i 
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isključivanja utikača iz utičnice. 

3. Pripazite da su svi delovi pravilno montirani pre nego što

uključite uređaj.

4. Uređaj nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

5. Uvek isključite utikač iz utičnice nakon upotrebe.

Važne smernice za sve električne uređaje
1. Pažljivo pročitajte sva uputstva pre rukovanja uređajem.

2. Uklonite sve materijale pakovanja i promotivne nalepnice

pre prve upotrebe uređaja.

3. Odmotajte kabal u potpunosti pre upotrebe.

4. Pripazite da kabal ne visi s ivice stola, da nije u dodiru s

toplom površinom ili da nije zapetljan.

5. Kako biste se zaštitili od strujnog udara, uređaj nemojte

uranjati u vodu ili drugu tečnost, osim ako nije drugačije

navedeno u uputstvima za čišćenje uređaja.

6. Preporučuje se redovan pregled uređaja. Uređaj nemojte

koristiti ako je kabal, utičnica ili sam uređaj na bilo koji

način oštećen.

7. Uređaj je namenjen za upotrebi u domaćinstvu. Nemojte

koristiti uređaj u bilo koju drugu svrhu. Uređaj nemojte

koristiti u vozilima ili brodovima koji se kreću. Nije

namenjen za upotrebu na otvorenom prostoru.

Nepravilno korišćenje može uzrokovati nastanak

povreda.

8. Uređaj uvek isključite i izvucite utikač iz utičnice onda

kada ga ne koristite.

9. Uređaj uvek isključite pre čišćenja pritiskom na taster

OFF. Isključite utikač iz utičnice i ostavite uređaj i sve

njegove delove da se ohlade.

10. Uređaj ne postavljajte na, niti u blizinu izvora toplote,

kao što je primer vruća ringla ili rerna.
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UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Prvo uključite utikač napajanja u utičnicu. 
1. Pritisnite taster 0-1-2-3 kako biste

pokretali i zaustavljali ventilator.
2. Tipka SPEED: Pritisnite tastere 1-2-3

za odabir sledećih brzina: Sporo -
Srednje – Brzo

3. Dugme TIMER : Možete podesiti
raspon rada od 0.5h do 2,0 sata.

4. Taster SWING <-->: Pritisnite taster
za automatsku rotaciju ventilatora;
Ponovno pritisnite kako biste
zaustavili rotaciju.

SASTAVLJANJE I INSTALACIJA 

Prvi korak: Sastavljanje potpornih delova 
1. Spojite otvor za sastavljanje s odgovarajućim delovima i umetnite cevi u

odgovarajuće otvore.
2. Sastavljeno postolje postavite na odgovarajuće drške i pričvrstite.

Prednji deo 

Stražnji 

deo 

Korak 1 Korak 2 

Telo 

Stražnji 

deo 

Prednji deo 
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3. Nakon spajanja pričvrstite šrafe, te provucite kabl kroz utor na postolju.

4. Postavite uređaj na ravnu površinu

KORIŠĆENJE REZERVOARA SA MIRISOM

Ispred ventilatora se nalazi mali rezervoar. 

Unutar rezervoara se nalazi mali sundjer. 

Izvucite rezervoar i dodajte željenu aromu 

sundjeru kako bi ventilator duvao vazduh 

koji ima određenu aromu. 

REŠENJA ZA MOGUĆE POTEŠKOĆE

Ventilator ne radi prilikom uključivanja uređaja:  

Molimo da proverite da li je utikač pravilno umetnut u utičnicu. 

Proverite da li su svi tasteri pravilno namešteni. 

Korak 3 

Šrafi 

Prednji 
deo

Telo 

Stražnji 
deo

Žljeb za kabl 
napajanja 

Korak 4 
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UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE 
Ako želite da očistite uređaj: 

� Isključite utikač iz utičnice.  

� Obrišite ga važnom tkaninom i malom količinom sredstva za čišćenje 

bez abrazivnih čestica.  

� Nemojte dovoditi ventilator u kontakt sa vodom.  

� Uređaj nemojte koristiti ako nije u potpunosti suv.  

� Redovno čistite ulazni i izlazni otvor uređaja. Za to možete koristiti i 

usisivač. 

 

UPUTSTVA ZA ODLAGANJE 
Uređaj odložite na hladno i suvo mesto. 

Držite uređaj podalje od dece. 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
 
 

 
ZAŠTITA OKOLINE I RECIKLAŽA 

Proizvodi označeni ovim simbolom spadaju u grupu električne i 

elektronske opreme (EE proizvodi)  i ne smeju da se bacaju 

zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom. 

Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, 

sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i 

okolinu, koje mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja 

ovog proizvoda. 

Za više informacija o recikliranju obratite se prodavcu ili najbližem centru za 

prikupljanje i reciklažu EE otpada. 

 

EU IZJAVA O USKLAĐENOSTI  
Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim evropskim 

normama i u skladu je sa svim važečim direktivama i 

regulativama. Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte: 

KimTeh d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 

11000 Beograd. 

Telefon: 011 20 70 600, Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596 

E-mail: prodaja@kimtec. 

Napon  Frekvencija Snaga Specifikacije 

220V-240V~ 50Hz 60W Visina od 80cm, 
Vreme rada: 2 sata 

3 brzine, Automatska 
rotacija 
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Bертикален вентилатор 

TF-61 

Важно е пред да започнете со користење на 

уредот во целост да го прочитате ова 

упатство и да го сочвуате на сигурно место за 

во иднина. 



VIVAX  MK 
  

 

2 

СИГУРНОСТ И ПРЕДУПРЕДУВАЊА 

ВАЖНО: Ве молиме сочувајте го овој прирачник за 

да можете во иднина да го користите.  

Веруваме дека сигурноста на уредот е приоритет на 
секој производител. Ве молиме секој електронски уред 
да го користите внимателно и сигурно и обратете 
внимание на важните упатства и предупредувања.  
Важни упатства за вентилатор за освежувач на 

воздух 

За време на користење на електричен уред, потребно е 
секогаш да ги следите мерките за претпазливост.  
Предупредување: За да го намалите ризикот од 

настанување на пожар, струен удар или повреда на 

лице или имот потребно е:  

� Осигурајте се дека на уредот неа никакви етикети 
ниту остаток од материјалот за пакување на уредот 
пред првото користење.  

� Осигурајте се дека напонот на утикачот одговара со 
напонот и фреквенцијата кој уредот го подржува, а кој 
е наведен на плочата на уредот.  

� Уредот смее да го користат деца од 8 години и 
постари и лица со намалени физички, сетилни или 
ментални способности или недостаток на искуство и 
знаење, ако се под надзор или ако одговорното лице 
за нивната сигурност ги упатила како сигурно да го 
користат апаратот и ако ги разбрале потенциалните 
опасности на кој се изложени за време на користење 
на уредот. 

� Децата не смеат да си играат со уредот. 
� Чистење и одржување на уредот не смее да го 
извршува деца освен ако не се под надзорНемојте да 
ракувате со уредот со оштетен кабел или утикач ниту 
со уред кој е оштетен или неправилен. Во тој случај 
вратете го уредот во продавницата од каде што сте 
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го купиле за да го поправат или замента. 
� Исклучете го утикачот од штекер кога нема да го 
корстите уредот и пред да го чистите.  

� Децата е потребно секогаш да ги надгледувате за да 
се осигурате дека уредот нема да го користат како 
играчка.  

� Немојте да користите други додатоци со овој уред.  
� Кабелот, утикачот или уредот немојте да ги 
изложувате да бидат во допир со вода или друга 
течност. 

� Уредот секогаш поставувајте го на рамна површина. 
Немојте да го оставате без надзор ако не е вклучен.  

� Немојте да користите продолжен кабел за да не дојде 
до преоптеретување.  

� Немојте да го оставате кабелот да виси преку рабови 
или работни површини.  

� Избегнувајте контакт на кабелот и врели површини.  
� Само за користење во затворен простор. Само за 
користење во домаќинствата.  

� Уредот немојте да го користите за било каква друга 
цел освен за таа за која е наменет.  

� Овој уред е потребно да го користите само на начин 
кој е објаснет во овој прирачник. Ве молиме да ги 
сочувате упатствата за користење за во иднина.  

� Секогаш внимавајте рацета да ви се суви при 
извлекување на утикачот од штекер. Никогаш немојте 
да го повлекувате утикачот со повлекување на 
кабелот. Потребно е да озбезбедите надзор над 
децата или лицата со пречки при корситење на овој 
уред.  

� Внимавајте на влезниот отвор за воздух да нема 
пречки или да не се насобрала прашина.  

� Немојте да дозволите појава на препреки на влезниот 
отвор за воздух за да не дојде до прегреување на 
вентилаторот. Во случај на прегреување на 
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вентилаторот, тој нема да може повторно да се 
вклучи се додека не се олади. Ако дојде до тоа, 
потребно е да го исклучите вентилаторот и да го 
оставите да се олади. Отстранете ја пречката која го 
предизвикала до загреување пред повторно 
вклучување на вентилаторот. Во случај да дојде до 
повторно загреување, тогаш е потребно да го 
контактирате овластениот сервис за да можат да го 
отстранат дефектот.  

� Вентилаторот немојте да го покривате или да ставате 
предмети пред него. 

� Немојте да вметнувате предмети низ решетката. 
� Вентилаторот немојте да го користите доколку не е 
правилно составен.  

� Вентилаторот немојте да го користите доколку нема 
предна заштита за да не дојде до било каква 
повреда.  

� Внимавајте вентилаторот да е одалечен најмалку 1 
метар од другите електрични или електронски уреди 
(пр. Телевизор, компјутер итн.) за да не би се создале 
пречки.  

� Инсталација на склопката на уред кој штити од 
преголем напон може да служи и како дополнителна 
заштита. Контактирајте го електричарот кој ја 
извршил инсталацијата.  

Внимание: 
1. Уредот неможе да се инсталира со надворешен 
тајмер или друг тип на управувач.    

2. Внимавајте рацете да ви се суви за време на 
вклучување и исклучување на утикачот од штекер.  

3. Проверете дали сите делови се правилно монтирани 
пред да го вклучите уредот.  

4. Уредот немојте да го потопувате во вода или во било 
која друга течност.  

5. Секогаш исклучете го утикачот од штекер кога ќе 
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завршите со користење на уредот.  
Важни информации за сите електрични уреди 

1. Внимателно прочитајте ги сите упатства пред да
почнете со ракување на уредот.

2. Отстранете ги сите материјални пакувања и
налепници од уредот пред да почнете со користење.

3. Одмотајте го кабелот целосно пред да почнете со
користење.

4. Внимавајте кабелот да не виси на рабови и да не е
во допир со топла површина или да е заплеткан.

5. За да се заштитите од струен удар, немојте да го
потопувте уредот во вода или во друга течноста,
освен ако не е поинаку наведено во упатството за
чистење на уредот.

6. Се препорачува редовен преглед на уредот. Уредот
немојте да го користите доколку кабелот, утикачот
или уредот на било каков начин се оштетени.

7. Уредот е наменет за користење во домаќинството.
Немојте да го користите уредот за било која друга
цел. Уредот немојте да го користиет во возила или во
бродови кој се движат. Не е за надворешна употреба.
Неправилното користење може да предизвика
повреда.

8. Уредот секогаш исклучете го и извадете го утикачот
од штекер кога сте завршиле со користење.

9. Уредот секогаш исклучете го пред чистење и со
притискање на копчето OFF. Исклучете го утикачот и
оставете го уредот и сите негови делови да се оладат.

10. Уредот немојте да го поставувате ниту во близина
на извор за топлина, како што е на пример топла
површина или печка.
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УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ  

Прво вклучете го утикачот во штекер. 

1. Притиснете го копчето 0 за вкл/искл 

на вентилаторот.  

2. Копчето SPEED: Притиснете 1-2-3 

за бирање на следниве брзини: 

Споро - Средно – Брзо 

3. Рачка TIMER : опсег од 0.5h до 2,0 

саати.  

4. Копче SWING <-->: притиснете за 

ротација на вентилатор; 

притиснете пак за исклучување. 

 

 

СОСТАВУВАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА 
 
1. Поврзете го отворот за составување на соодветни делови и вметнете 

ги евките во соодветните отвори. 

2. Составување на постољето поставете го на соодветната дршка и 

прицврстете го. 

Преден дел 

Заден 

дел 

Чекор 1 Чекор 2 

Тело 

Заден 

дел 

Преден дел 
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3. По поврзување на завртките, провлечете го кабелот низ отоворот на

постољето.

4. Рамна површина

КОРИСТЕЊЕ НА СПРЕМНИКОТ СО МИРС 

Пред вентилаторот се наоѓа мал 

спремник. Во спремникот се наоѓа мал 

сунѓер. Извлечете го спремникот и 

додадете ја посакуваната арома на 

сунѓер за вентилаторот да дува воздух 

со аромата која ја имате поставено.  

РЕШЕНИЕ ЗА МОЖНИ ПОТЕКОТИИ 

Вентилаторот не работи за време на вклучување на уредот: 

Ве молиме да проверите дали утикачот е правилно вметнат во штекер. 

Проверете дали сите копчиња се правилно наместени. 

УПАТСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ 

Ако сакате да го исчистите вентилаторот: 

� Исклучете го утикачот од штекер.  

� Исчистите го со влажна ткаенина и со молку количина на 

Чекор 3 

Завртки 

Преден 
дел

Тело 

Заден 
дел

Слот за напојување 
со кабел 

Чекор 4 
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средтво за чистење без абразив.  

� Немојте да дозволите вентилаторот да дојде во допир со 

голема количина на вода.  

� Немојте да го користите уредот кој не е сув.  

� Редовно чистите ги влезните и излезните отвори. За тоа 

можете да користите правосмукалка.  
 

 

 

УПАТСТВО ЗА СОЧУВУВАЊЕ 

Вентилаторот е потребно да го сочувате на ладно и суво место. 

 

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
 

Одложување на отпад на стара електрична и електронска опрема 

Производите означени со овој симбол означуваат дека 

производот спаѓа во групата на електрична и електронска 

опрема (ЕЕ производи) и не смее да се одложува заедно со 

домаќинскиот отпад. Заради тоа овој производ треба да се 

одложи на ознаечено собирно место за собирање на 

електрична и електронска опрема. Со правилно одложување на овој 

производ ќе спречите можни негативни последици на околината и 

човековото здравје, кое иначе би можело да биде загрозено заради 

несоодветно одложување на потрошен производ. Со рециклираниот 

материјал од овој производ ќе помогнете во чување на здравата околина 

и природните ресурси.  

За детални информации за собирање на EE производи обратете се во 

продавницат каде што сте го купиле овој производ. 

 

ЕУ Изјава за согласност 

М САН група д.д. со ова изјавува дека опрема во согласно со 

EU Директивите.  

Целиот текст за ЕУ изјавата за согласност достапна е на 

интернет адресата: www.msan.hr/dokumentacijaartikala 

Напон Фреквенција Моќ Cпецификација 

220V-240V~ 50Hz 60W Висина од 80cm, 

Време на работа: 2 

саати 

3 брзини, Автоматска 

ротација 



AL VIVAX

1 

Tifoz vertikal 

TF-61 

Ruajini me kujdes këto udhëzime. Në rast të 
shitjes ose dhënies së pajisjes njerëzve tjerë, 
përkujdesuni që t'ju jepni edhe këto udhëzime. 
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SIGURI DHE PARALAJMËRIME 

ME RËNDËSI: Ju lusim të ruani këtë manual që të 
mundeni edhe në të ardhmen të përdorni sipas nevojës.  
Ne besojmë që siguria e aparatit është prioritet i secilit 

prodhues gjatë përpilimit të produktit. Ju lusim që secilin 

aparat të përdorni me kujdes dhe sigurt, dhe të keni 

vëmendje udhëzimet dhe paralajmërimet e rëndësishme.  

Udhëzime të rëndësishme të aparatit për lagështim të 
ajrit 
Gjatë përdorimit të aparatit elektrik, duhet çdoherë të ndiqni 

masat e paralajmërimit.  

Paralajmërim: Për të ulur rrezikun nga shkaktimi i 
zjarrit, goditje rryme ose lëndime të personave ose 
pronave duhet që të:  
� Siguroni që në aparat mos të ketë asnjë etiketë ose 

mbeturina të materialit të paketimit para përdorimit të 

parë. 

� Siguroni që rryma përputhet me nivelin dhe frekuencën 

që aparati do të përmbajë, dhe që janë theksuar në 

pllakën në aparatin. 

� Këtë pajisje mund të përdorin fëmijë më të mëdhenj se 8 

vjet dhe persona me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore 

ose mendore ose me mangësi të përvojës dhe njohurisë, 

vetëm nëse janë nën mbikëqyrje ose u janë dhënë 

udhëzime për përdorim të sigurt të pajisjes, dhe nëse 

janë të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme.  

� Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen  

� Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijë 

më të vegjël se 8 vjet dhe kur nuk janë nën mbikëqyrje. 

� Siguroni vëzhgim të rreptë mbi fëmijët ose personat me 
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aftësi të kufizuara që përdorin këtë aparat. fëmijët nuk 

duhet lejuar që të përdorin aparatin si lodër.  

� Mos përdorni aparatin me kordon të dëmtuar ose kyçëse 

dhe as aparatin nëse është i dëmtuar ose i prishur. Në 

këtë rast kthejeni aparatin në shitoren që keni blerë për 

të riparuar, ndryshuar ose të bëni kthimin e të hollave.  

� Largojeni kyçësen nga priza kur nuk përdorni aparatin 

dhe para se të filloni të pastroni. 

� Aparatin nuk guxojnë të përdorni fëmijë dhe të rritur, që 

për mungesë të përvojës, njohurisë mbi produktin ose 

aftësi të zvogëluar mund të shkaktojë krijimin e rrezikut, 

përveç nëse nuk janë në vëzhgim përkatës ose janë të 

udhëzuar mbi përdorimin e produktit.  

� Fëmijët duhet çdoherë të mbikëqyren për të siguruar që 

aparati nuk do të përdoret si lodër.  

� Mos përdorni shtojca tjera bashkë me këtë aparat.  

� Kordoni, kyçësja ose aparatin mos të vijnë në kontakt me 

ujë ose lloj tjetër të lëngut. 

� Aparatin çdoherë vendosni në sipërfaqe të rrafshët. Mos 

e lini aparatin pa mbikëqyrje gjatë kohës kur është kyçur.  

� Mos përdorni kordon shtues që mos të vije deri tek 

mbingarkimi. 

� Mos lini kordonin të varret nga skaji i tavolinës ose 

sipërfaqes së punës.  

� Shmangni kontakt të kordonit dhe sipërfaqeve të 

ngrohta.  

� Vetëm për përdorim brenda. Vetëm për përdorim në 

amvisëri.  

� Mos përdorni aparatin për ndonjë qëllim tjetër përveç nga 

ajo që është synuar. 

� Ky aparat duhet të përdoret vetëm në mënyrë që është 
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përshkruar në manual. Ju lus që ruani këtë manual edhe 

përdorim në të ardhmen.  

� Çdoherë kini kujdes që duart të keni të thata para kyçjes 

në prizë. Asnjëherë mos tërhiqni kyçësen nga teli i 

kordoni. Duhet ë siguroni mbikëqyrje mbi fëmijët ose 

personat me të meta gjatë përdorimit të aparatit. 

� Kini kujdes që në hyrjen për ajër mos të ketë pengesa 

ose mos të mblidhet pluhur.  

� Mos lejoni që të paraqiten pengesa në hapjen për ajër që 

mos të vije tek ngrohja e tepër e ventilatorit. Në rast të 

ngrohjes së tepërt, ventilatori nuk do të mund të kyçet 

sërish deri sa të ftohet mirë. Nëse vije në atë, duhet të 

shkyçni ventilatorin dhe të lejoni që të ftohet. Largoni 

pengesën qe ka shkaktuar ngrohjen para se të lëshoni 

sërish ventilatorin. Në rast se ndodh serish ngrohje e 

tepërt, edhe me largimin e pengesës, atëherë duhet të 

kontaktoni shërbimin për konsumatorë që të mund t’ju 

udhëzojë tek personi profesional që mund të riparojë 

defektin.  

� Mos e mbuloni ventilatorin ose mos vendosni asgjë mbi 

atë. 

� Mos vendosni gjëra nëpërmjet rrjetit. 
� Ventilatorin mos e përdorni nëse nuk është montuar 

mirë. 
� Ventilatorin mos e përdorni nëse nuk ka mbrojtjen e 

përparme për të shmangur lëndime.    
� Kujdes që ventilatori të jetë i larguar së paku 1 metër nga 

aparatet tjera elektrike dhe elektronike (p.sh. televizor, 
kompjuter) që mos të krijohet ndonjë pengesë. 

� Instalimi i aparatit mbrojtës që mbron nga ngarkimi i lartë 
me rrymë shërben si mbrojtje plotësuese. Kontaktoni një 
elektricist që të instalojë aparatin për juve.  
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Kujdes: 
1. Me aparatin nuk mund të përdoret telekomandë.
2. Kujdes që duart të keni të thata gjatë kyçjes dhe shkyçjes

së kyçëses nga priza.
3. Kujdes që gjitha pjesët të jenë mirë të montuar para se

të kyçni aparatin.
4. Mos e vendosni aparatin në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.
5. Çdoherë largoni kyçësen nga priza pas përdorimit.
Udhëzime të rëndësishme për gjitha aparate elektrike 
1. Me kujdes lexoni gjitha udhëzimet para përdorimit.
2. Largoni gjitha materialet e paketimit dhe ngjitëset

promovuese para përdorimit të parë të aparatit.
3. Shtrijeni kordonin në tërësi para përdorimit.
4. Kujdes që kordoni mos të varret nga skajet dhe mos të

vije në kontakt me sipërfaqe të ngrohtë dhe mos të jetë i
ngatërruar.

5. Për t’u mbrojtur nga goditje elektrike, mos e vendosni
aparatin në ujë ose lëng tjetër, përveç nëse nuk është
theksuar ndryshe në udhëzimet për pastrim të aparatit.

6. Rekomandohet kontrolli rregullt i aparatit. Mos e përdorni
nëse kordoni, kyçësja ose vetë aparati në ndonjë mënyrë
është dëmtuar.

7. Aparati duhet përdorur vetëm brenda. Mos përdorni
aparatin për synime tjera. Aparatin mos e përdorni në
automjete ose anije që lëvizin. Nuk është për përdorim
jashtë. Përdorimi i gabuar mund të shkaktojë lëndime.

8. Aparatin çdoherë shkyçeni dhe largoni kyçësen nga
priza kur nuk e përdorni.

9. Çdoherë shkyçeni aparatin para pastrimit me shtypjen e
sustës OFF. Largoni kyçësen nga priza dhe lejoni që
aparati dhe pjesët të ftohen.

10. Aparatin mos vendosni në afërsi të burimeve të
ngrohjes siç janë pllakë e ngrohtë ose furrë.



VIVAX  AL  

  

 

6 

UDHËZIME PËR PËRDORIM  
 
Njëherë vendosni kyçësen në prizë. 

1. Shtypni butonin 0 për të nisur dhe 

ndaluar ventilatorin.     

2. Butoni SPEED: Shtyp 1-2-3 për 

zgjedhje të shpejtësive: Ngadalë – 

Mesme - Shpejtë 

3. Butoni TIMER : në nivele prej 0.5 orë 

deri më 2,0 orë.  

4. Butoni SWING: Shtypni butonin  për 

rrotullim të ventilatorit; Sërish shtypni 

për të ndaluar rrotullimin.  

 

MONTIMI DHE INSTALIMI 

Hapi i parë: Montimi i pjesëve mbështetëse  
1. Ngjitni hapjen për montim me pjesët përkatëse dhe vendosni gypat në 

hapjet e duhura. 

2. Bazën e montuar vendosni në dorezën e duhur dhe përforconi . 

Pjesa përpara 

Pjesa 

mbrapa 

Hapi 1 Hapi 2 

Trupi 

Pjesa 

mbrapa 

Pjesa përpara 
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3. Pas ngjitjes përforconi vidhat dhe tërhiqni kordonin nëpër hapjen e

bazës.

4. Sipërfaqja e rrafshët

PËRDORIMI I REZERVUARIT ME AROMË 

Para ventilatorit gjendet një ventilator i 

vogël. Brenda ventilatorit gjendet një 

shpuzë e vogël. Nxirrni rezervuarin dhe 

shtoni aromën e preferuar në shpuzë që 

ventilatori të fryn me aromën që ka në 

shpuzë.  

ZGJIDHJE TË VËSHTIRËSIVE TË MUNDSHME 
Ventilatori nuk punon gjatë kyçjes së aparatit:  

Kontrolloni nëse kyçësja është mirë vendosur në prizë. 

Kontrolloni a janë vendosur gjitha butonat mirë. 

Hapi 4 

Boshll

Hapi 3 

Vidhat 

Pjesa 
përpar
a

Trupi 

Pjesa 
mbrapa

Boshll 

Hapi 4 
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UDHËZIME PËR PASTRIM 
Nëse dëshironi të pastroni ventilatorin: 

� Largoni kyçësen nga priza.  

� Pastroni me leckë të lagët dhe një sasi të vogël të lëndës për pastrim 

pa veçori abrazive.   

� Mos lexoni që ventilatori të vije në kontakt me sasi të mëdha të ujit.  

� Mos përdorni aparatin nëse nuk është tharë.  

� Rregullisht patroni hapjen e hyrjes/daljes. Për atë mund të përdorni 

edhe thithëse.  

UDHËZIME PËR RUAJTJE 
Ventilatorin duhet të ruani në vend të thatë dhe të ftohtë. 

Aparatin mbajeni më larg fëmijëve. 

VEÇORITË TEKNIKE 

Rryma Frekuenca Fuqia Specifikimet 

220V-240V~ 50Hz 60W Lartësi prej 80cm, 
Koha e punës: 2 sata 
3 shpejtësi, rrotullim 

automatik  

QËNDRIM MIQËSOR NDAJ MJEDISIT 
Prodhimet e shënuara me këtë simbol tregojnë se prodhimi i 

përket një grupi të pajisjeve elektrike dhe elektronike (prodhime 

EE), dhe nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturina shtëpiake ose 

të rënda. Trajtimi i saktë, asgjësimi dhe riciklimi i prodhimeve, 

parandalon efektet e mundshme negative në shëndetin e njeriut 

dhe mjedisin, të cilat mund të lindin për shkak të kujdesit të pamjaftueshëm ose 

hedhjen e këtij prodhimi. 

Për më shumë informacione në lidhje me riciklimin dhe asgjësimin e këtij 

prodhimi, ju lutemi kontaktoni tuaj lokale për asgjësimin e mbetjeve të 

rrezikshme ose dyqanin tuaj, ku keni blerë prodhimin. 

EU DEKLARATA E PËRPUTHSHMËRISË 
Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standardet e 

aplikueshme evropiane dhe në përputhje me të gjitha direktivat 

dhe rregulloret në fuqi. 

Deklarata e BE-së për përputhshmërinë mund të shkarkohet nga 

linkun e mëposhtëm: www.msan.hr/dokumentacijaartikala. 
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Navpični Ventilator 

TF-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimo preberite navodila pred uporabo, 

jih pospravite in shranite na znano mesto, 

da jih po potrebi lahko uporabite tudi v 

prihodnje.  
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VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA: 

POMEMBNO: Prosimo, obdržite ta priročnik, da ga 
boste uporabljali v prihodnosti, če bo to potrebno.  
Menimo, da je varnost izdelkov prednost pri vsakem 
proizvajalcu pri izdelavi izdelka. Vsako napravo uporabljate 
previdno in varno ter bodite pozorni na pomembna navodila 
in opozorila.  
Pri uporabi električnih naprav je vedno treba upoštevati 
varnostne ukrepe.  
Opozorilo: Da bi zmanjšali nevarnost požara, 
električnega udara ali poškodbe osebe ali premoženja, 
je potrebno:  
 Pred prvo uporabo zagotoviti, da na enoti ne ostanejo 

oznake ali ostanki materiala za pakiranje. 
 Zagotoviti, da napetost vtičnice ustreza napetosti in 

frekvenci, ki jo naprava podpira, in kot je navedena na 
ploščici na napravi. 

 Naprave lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in 
osebe z zmanjšano fizično, senzorično ali duševno 
sposobnostjo ali pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če 
so pod nadzorom ali če jim je oseba odgovorna za varno 
uporabo naprave dala navodila in če oseba razume 
morebitne nevarnosti, ki jim je izpostavljena med 
uporabo naprave.  

 Otroci se ne smejo igrati z napravo. 
 Čiščenje in vzdrževanje enote ne smejo opravljati otroci, 

razen če so pod nadzorom. 
 Otrokom se ne sme dovoliti, da napravo uporabljajo kot 

igračo.  
 Naprave ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali 
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vtičem ali če je naprava poškodovana ali okvarjena. V 
tem primeru vrnite napravo v trgovino, kjer ste jo kupili, 
da jo popravijo, zamenjajo ali vam vrnejo denar.  

 Izklopite vtiče iz vtičnice, ko naprave ne uporabljate in 
preden začnete s čiščenjem naprave.  

 Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo. 
 Otroci lahko čistijo ali vzdržujejo napravo le, če so pod 

nadzorom 
 S to napravo nikoli ne uporabljajte dodatne opreme.  
 Kabla, vtiča ali naprave ne izpostavljajte vodi ali drugim 

tekočinam. 
 Napravo vedno postavite na ravno površino. Naprave ne 

pustite brez nadzora, če je vklopljena.  
 Ne uporabljajte podaljška za preprečevanje 

preobremenitve. 
 Ne puščajte kabla, da visi ob robu mize ali delovne 

površine.  
 Ne dotikajte se napajalnega kabla in vročih površin.  
 Naprava je namenjena samo notranji uporabi. Samo za 

uporabo v gospodinjstvih.  
 Naprave ne uporabljajte za druge namene, razen tistih, 

za katere je namenjena. Ta naprava se sme uporabljati 
samo na način, opisan v tem priročniku. Prosimo, da ta 
navodila shranite za nadaljnjo uporabo.  

 Vedno se prepričajte, da so vaše roke suhe, preden 
izvlečete vtič iz vtičnice. Vtiča nikoli ne vlecite za kabel. 
Pri uporabi naprave je treba zagotoviti nadzor nad otroki 
ali osebami z okvarami.  

 Prepričajte se, da na dovodu zraka ni ovir ali prahu. 
 Na dovodu zraka ne sme biti ovir, da ne pride do 

pregrevanja ventilatorja. V primeru pregrevanja 
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ventilatorja naprave ni mogoče vklopiti, dokler se ne 
ohladi. Če se to zgodi, je potrebno ventilator izklopiti in 
pustiti, da se ohladi. Odstranite oviro, ki je povzročila 
pregrevanje, preden ponovno vključite ventilator. V 
primeru, da pride do ponovnega pregrevanja, čeprav ste 
odstranili oviro, je treba stopiti v stik s službo za pomoč 
strankam, da vas lahko napoti k strokovnjaku, ki lahko 
popravi to napako.  

 Ventilator ne pokrivajte ali nanj ne postavljajte 
predmetov.  

 Ne vstavljajte predmetov skozi rešetke. 
 Ne uporabljajte ventilatorja, če ni pravilno sestavljen. 
 Ne uporabljajte ventilatorja, če nima prednjega 

zaščitnega pokrova, da bi preprečili poškodbe.  
 Prepričajte se, da je ventilator vsaj 1 meter stran od 

drugih električnih ali elektronskih naprav (npr. TV, 
računalnik itd.), da ne proizvaja motenj.  

 Namestitev prenapetostne zaščite lahko služi kot 
dodatna zaščita. Za namestitev naprave se obrnite na 
električarja.  

Pozor: 
1. Naprava ni namenjena upravljanju s strani zunanjega 

daljinskega sistema upravljanja (časovnika ipd.)   
2. Vedno se prepričajte, da so vaše roke suhe, preden 

izvlečete vtič iz vtičnice.  
3. Pred vklopom naprave poskrbite, da so vsi deli pravilno 

nameščeni.  
4. Naprave ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo 

tekočino. 
5. Po uporabi vedno izvlecite vtič iz vtičnice.  



SI  VIVAX 
 

 

5 

Pomembne smernice za vse električne naprave 
 
1. Pred ravnanjem z izdelkom natančno preberite vsa 

navodila.  
2. Preden prvič uporabite napravo, odstranite vse 

embalažne materiale in promocijske etikete.  
3. Pred uporabo odvijte kabel.  
4. Prepričajte se, da kabel ne visi z roba mize, da ni v stiku 

z vročo površino ali da ni zapleten. 
5. Za zaščito pred električnim udarom, naprave ne 

potapljajte v vodo ali drugo tekočino, razen če v navodilih 
za čiščenje naprave ni drugače določeno.  

6. Priporočljivo je redno pregledovati napravo. Naprave ne 
uporabljajte, če je kabel, vtičnica ali naprava sama 
poškodovana.   

7. Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu. Ne 
uporabljajte je za noben drug namen. Ne uporabljajte 
naprave v vozilih ali čolnih, ki se premikajo. Ni za zunanjo 
uporabo. Nepravilna uporaba lahko povzroči nastanek 
poškodb  

8. Napravo vedno izklopite in izklopite vtič iz vtičnice, ko 
je ne uporabljate.  

9. Napravo vedno izključite pred čiščenjem s pritiskom na 
tipko OFF. Vedno izklopite vtič iz vtičnice. 

10. Naprave ne postavljajte v bližino vira toplote, kot je 
npr. vroča plošča ali pečica.  
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NAVODILA ZA UPORABO 
Najprej poskrbite, da je napajalni kabel pravilno vključen v zidno 

vtičnico 
1. Za ustavitev delovanja ventilatorja 

pritisnite tipko 0.  
2. Tipka SPEED: Pritisnite tipke 1-2-3 

za izbiro sledečih hitrosti: Počasi - 
Srednje – Hitro 

3. Ročica TIMER : Čas delovanja lahko 
nastavite v razponu od 0.5h do 2,0h.  

4. Tipka SWING: Pritisnite tipko za 
samodejno obračanje ventilatorja; Za 
zaustavitev obračanja, ponovno 
pritisnite tipko. 
 

 
SESTAVLJANJE IN INŠTALACIJA 

Prvi korak: Sestavljanje stojala 

1. Dva dela, ki sestavljata podstavek, združite na način, da se en del vleže 
v ležišče drugega dela.  

2. Sestavljen podstavek nataknite na spodnji del ventilatorja in ga pričvrstite.  

Sprednji del 

Zadnji 

del 

Korak 1 Korak 2 

Telo 

Zadnji 

del 

Sprednji del 
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3. Nato podstavek pričvrstite s priloženimi vijaki, kabel pa potegnite skozi

namensko odprtino.

4. Napravo namestite na ravno površino.

UPORABA FUNKCIJE DIŠAVE 
na sprednjem delu ventilatorja se nahaja 

majhna posoda za dišavo. V posodi je 

spužva, na katero pokapljamo željeno 

dišečo tekočino. Ventilator bo nato pri 

pihanju, zraku dodal dodano aromo..  

REŠITVE ZA MOŽNE TEŽAVE 
Ventilator ne radi prilikom uključivanja uređaja:  

Molimo da provjerite je li utikač pravilno umetnut u utičnicu.  

Provjerite da li su sve tipke pravilno namještene. 

Korak 3 

Vijaki 

Sprednji 
del 

Telo 

Zadnji del 

Utor za napajalni 
kabel  

Korak 4 
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NAVODILA ZA ČIŠČENJE 
Če želite očistiti napravo: 
 Izklopite vtič iz vtičnice.
 Obrišite ga z vlažno krpo in majhno količino čistilnega sredstva brez

abrazivnih snovi.
 Ne dovolite stika med enoto in vodo.
 Naprave ne uporabljajte, če ni popolnoma suha.
 Redno čistite vhodno in izhodno mrežico naprave. Za to lahko

uporabljate tudi sesalec.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
Napravo shranite na hladnem in suhem mestu. 
Hranite napravo izven dosega otrok. 

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME 

Izdelki označeni s tem simbolom, kažejo na to, da proizvod spada 
v skupino električne in elektronske opreme (EE Izdelki) in se ne 
sme odlagati skupaj z gospodinjskimi ali kosovnimi odpadki. 
Pravilno ravnanje, odlaganje in recikliranje izdelkov preprečuje 
morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolja, ki lahko 

nastanejo zaradi neustreznega odlaganja ali odstranjevanja izdelka. 
Za več informacij o recikliranju in odstranjevanju tega izdelka se obrnite na vašo 
lokalno pisarno za odstranjevanje nevarnih odpadkov ali trgovino, kjer ste 
izdelek kupili. 

EU IZJAVA O SKLADNOSTI 
Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi 
in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi. 
EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete iz naslednje povezave: 
www.msan.hr/dokumentacijaartikala  

Model Del. Napetost Frekvenca Moč

TF-61 220V-240V~ 50Hz 60W 

Višina od 80cm, 
Čas delovanja: 2 uri 

3 hitrosti, Samodejno 
obračanje 
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Tower Air Fan 

TF-61 

It is important that you read these instructions 
before using your product and we strongly 
recommend that you keep them in a safe place 
for future reference. 



VIVAX ENG 
  

 

2 

SAFETY AND WARNINGS 

IMPORTANT: Please retain your instruction booklet for 

future use. 

We believe that safe performance is the first priority in any 

consumer product. We ask that any electrical appliance that 

you use be operated in a sensible fashion with due care and 

attention placed on the following important operating 

instructions. 

Important Safeguards for your Fan 

When using any electrically powered appliance, basic 

safety precautions should always be followed. 

Warning: To reduce the risk of fire, electrical shock or 

injury to person or property: 

� Ensure all packing materials and labels or stickers are 

removed from the appliance before first use. 

� Always operate the product from a power source of the 

same voltage, frequency and rating as indicated on the 

product identification plate. 

� The appliance can be used by children aged from 8 years 

and above and persons with reduced physical, sensory 

or mental capabilities, or lack of experience and 

knowledge, if they have been given supervision or 

instruction concerning the use of the appliance in a safe 

way and understand the hazards involved. 

� Children shall not play with the appliance 

� Cleaning and user maintenance shall not be mad by 

children without supervision. 

� Close supervision is necessary when the product is used 

by or near children or incapacitated individuals. Do not 

allow children to use it as a toy. 
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� Do not operate the product with a damaged cord or plug, 

or after the product malfunctions, or has been dropped 

or appears damaged in any way. Return the complete 

product to the place of purchase for inspection, 

replacement or refund. 

� Unplug from the mains when not in use and before 

cleaning. 

� Do not use any other accessories or attachments with 

this appliance. 

� To protect against fire, electric shock or personal injury, 

do not immerse cord, plug or unit in water or any other 

liquids. 

� Always place the unit on a flat level surface. Never leave 

the product unattended while in use. 

� Do not use the appliance with an extension cord to avoid 

product overloading. 

� Do not leave the cord hanging over the edge of a table 

or worktop. 

� Avoid contact between the cord and hot surfaces. 

� For indoor use only. For domestic use only. 

� Do not use the appliance for any other than its intended 

use. 

� This appliance should be used only as described within 

the instructions for use that accompany it. Please retain 

these instructions for future reference. 

� Always ensure that your hands are dry before removing 

the plug from the main outlet. Never pull the plug out of 

the mains outlet by its cord. Close supervisions is 

necessary when this appliance is used by or near 

children and invalids. 

� Keep the air intake cover free of dust or fluff. 
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� Do not allow the air inlet to become blocked or even 

partially blocked. This may cause the fan to overheat. If 

it does overheat, the safety cut-out will cause the fan to 

switch off and remain inoperable until the unit has 

sufficiently cooled down. In this event, switch off the 

appliance, unplug it and let it cool down. Remove any 

blockage to the air inlet or outlet before resuming use. If 

the fan should cut out again, even when there is no 

blockage, contact the approved service center for 

examination and repair. 

� Do not cover the fan or place anything over it. 

� Do not place anything through the grills or into the fan. 

� Do not use the fan if it is not properly and completely 

assembled. 

� Do not use the fan without the mesh guards, as this could 

lead to injury. 

� Do not use the fan within 1 meter of any other electrical 

or electronic appliance (e.g.TV,computer,etc.) as it may 

cause interference. 

� The installation of a residual current-operated protective 

device with a nominal trip current of 30mAh offers 

additional protection. Contact your electrician. 

Caution: 

1. The appliance is not intended to be operated by means 

of an external timer or separate remote-control system. 

2. Make sure your hands are dry when plugging in and 

unplugging appliance. 

3. Ensure all the parts are correctly mounted before 

switching on the appliance. 

4. Do not immerse the appliance in water or any liquid. 
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5. Always remove the plug after use. 

 

Important Safeguards for all Electrical appliances 

1. Carefully read all instructions before operating the 

appliance and save for future reference. 

2. Remove and safely discard all packing materials and 

promotional labels before using the appliance for the first 

time. 

3. Fully unwind the power cable before use. 

4. Do not let the power cord hang over the edge of a bench 

or table, touch hot surface or become knotted. 

5. To protect against electric shock, do not immerse the 

power cord, plug or appliance in water or any other liquid, 

unless it is recommended in the cleaning instructions. 

6. It is recommended to inspect the appliance regularly. Do 

not use the appliance if the supply cord, plug, connector 

or appliance becomes damaged in any way. 

7. The appliance is for household use only. Do not use this 

appliance for any other than its intended use. Do not use 

in moving vehicles or boats. Do not use outdoor. Misuse 

may cause injury. 

8. Always switch off at the power outlet and unplug at the 

power outlet when the appliance is not use. 

9. Before cleaning, always turn the appliance to the OFF 

position. Switch off at the power outlet and remove the 

power cord, if detachable, from the appliance and allow 

all parts to cool. 

10. Do not place this appliance on or near a heart source, 

such as a hot plate or oven. 
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OPERATING INSTRUCTIONS 
Plug unit first on power supply. 

1. Push the 0 button to start and stop 

the fan. 

2. SPEED button: Push 1-2-3 to 

select speed of: Low- Middle –High 

3. TIMER knob: From 0.5hours to 2,0 

hours. 

4. SWING button <-->: Push the 

button to oscillate the fan; Push it 

again to stop the function. 

 

 

ASSEMBLY AND INSTALLATION 

 

1. Aiming the assemble poles with the corresponding holes, and insert the 

poles into the holes. 

2. Aiming the assembled base to screw poles of the fan body  

Front 

Back 

Step 1 Step 2 

Body 

Back 

Front 
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3. After well connect of the body and base, screw into the screw holes of the 

base. And put the power cord into the slot of the base. 

4. Put the fan flatly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE USAGE OF FRAGRANCE BOX 
In the front of the fan, there is a small box 

below the vent. There is a sponge inside 

the fragrance box. Take out the box and put 

some fragrance on the sponge if you would 

like the wind blow with fragrance 

 

 

SOLUTION TO SIMPLE FAILURE 

When starting the fan, the fan blade doesn’t work:  

Please check whether the power plug has really inserted into the socket  

Check all the buttons are properly adjusted. 

 

  

Step 3 

Screws 

Front 

Body 

Back 

Flute 

Step 4 



VIVAX ENG

8 

INSTRUCTIONS FOR CLEANING 
Should you need to clean the fan: 

� Unplug the fan from the power outlet. 

� Wipe it down with a damp cloth and a small amount of non-abrasive 

cleaning agent. 

� Never get the fan wet. 

� Do not use the appliance it if it is wet. 

� Clean the air inlet and outlet regularly. You may use a vacuum cleaner 

for this. 

STORAGE INSTRUCTIONS 
The fan should be stored in a cool, dry place. 

Do not alow to be in reach of children. 

TECHNICAL SPECIFICATION 

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
To protect our environment and to recycle the raw materials used 

as completely as possible, the consumer is asked to return 

unserviceable equipment to the public collection system for 

electrical and electronic. The symbol of the crossed indicates that 

this product must be returned to the collection point for electronic 

waste to feed it by recycling the best possible raw material 

recycling. By ensuring this product you will prevent possible negative effects on 

the environment and human health, which could otherwise be caused due to 

improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, 

you will help to preserve a healthy environment and natural resources. 

For detailed information about the collection of EE products contact M SAN 

Grupa dd or the dealer where you purchased the product. 

EU DECLARATON OF CONFORMITY 
This device is manufactured in accordance with the applicable 

European standards and in accordance with all applicable 

Directives and Regulations. 

EU declaration of conformity can be downloaded from the 

following link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala 

Voltage Frequency Power Features 

220V-240V~ 50Hz 60W 
80cm hight, 

Timer: 2 hours 
3 speed, Auto swing 







 
 

 
 



 





 

 
 

 

 
 

 PRAVO NA REKLAMACIJU  SE NE PRIZNAJE U SIJEDE IM SLU AJEVIMA
•

•

•

•

•

•
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