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INSTALLATION INSTRUCTION

works with

SPECIFICATIONS

 SPEED:   3 ( Low , Medium & High )
MODEL NO:   VT-5566

           Wind Mode:   3 ( Normal / Natural / Sleep ) 
           Size:   46” Inch 

Power:    55W
           Timer:    1-15Hours (Max)

           Voltage:    AC: 220-240V, 50Hz
Power Cord length:    1.8 meters 

 Plug Type:    EU plug
  Color:     White & Black Finish

  Protection Rating:    IP20
 Material:    ABS
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WARRANTY*



BASE INSTALLATION
1. Remove the parts from packing. 
2. Snap the two parts of base 
together. 
3. Pass the power cord through the 
centre of hole of the base, after 
snapping the two pieces together. 
4. Line up the fan on the base, and 
fix with base lock. 

No screw(s) is(are) needed to 
lock the base. 

ASSEMBLY INSTRUCTION

 

NOTE: Before inserting the plug into a power outlet, make sure that the 
correct voltage is being used which corresponds to the information which 
is indicated on the rating label, and that the socket has an earth facility.
Caution: Fan must be assembled with the base before use!
Fan can be operated by the control panel located on top of the Fan or by 
remote control.

OPERATING INSTRUCTION

Base LockBody

Base



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

1) CSAK BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA. A terméket mindig ugyanolyan 
feszültségű áramforrásról használja, mint a termék címkéjén feltüntetett 
frekvencia.
2) Vegye ki az egységet a csomagolásból, és ellenőrizze az összes 
alkatrészt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék jó állapotban 
van-e.
3) Ne működtesse a terméket sérült kábellel vagy csatlakozóval, hibásan 
működőképes vagy sérült termékkel. A tápkábel kihúzása előtt kapcsolja 
ki a készüléket. Ne érintse meg a terméket nedves kézzel.
4) Soha ne telepítse a készüléket közvetlen napfénynek / túlzott ned-
vességnek / esőnek / pornak / szellőzés hiányának / kitéve, hőforrások 
közelében.
5) NE ÉRINTSE MEG a ventilátor MOZGÓ ALKATRÉSZEIT, ha BE van kapc-
solva.
6) Üzemelés közben mindig helyezze a ventilátort stabil, síkfelületre, hogy 
megakadályozza a ventilátor felborulását.
7) Ne futtassa a kábelt a szőnyeg alatt. Ne takarja el a hálózati kábelt 
szőnyegekkel vagy futókkal. Csatlakoztassa a tápkábelt a gyalog utaktól 
távol. A kábelt tartsa távol hőtől, éles szélektől és az olajtól.
8) Kapcsolja ki és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, ha nem 
használja, a rész összeszerelése vagy szétszerelése, valamint tisztítás 
előtt. Ellenőrizze, hogy nincs-e más erősáramú készülék csatlakoztatva 
ugyanabba az áramkörbe, mint a ventilátor, mivel túlterhelés léphet fel.
9) Ezt a készüléket nem szabad használni csökkent fizikai, érzékszervi 
vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat és ismeretekkel 
nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), kivéve, ha felügye-
letet gyakorolnak vagy utasításokat adnak a készülék használatáért és 
biztonságáért felelős személyek. És a gyermekeket felügyelni kell annak 
biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
10) Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, 
valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel 
rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek, 
ha felügyelet alatt vannak vagy utasításokat kapnak a készülék 
biztonságos használatához, és megértik a készüléket, az érintett veszély-
eket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
11) Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet 
nélkül.
12) Ha a tápkábel sérült, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, 
a szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserél-
nie.
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BEVEZETÉS ÉS GARANCIA
Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC 
nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen 
olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi 
használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazó-
jához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek 
és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 
évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az 
abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a 
felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A 
termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 
órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak 
a gyártási hibákra vonatkozik.
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• Fő egység
• Vezérlőpult / távirányító

MEGJEGYZÉS: Mielőtt bedugná a dugaszt a konnektorba, ellenőrizze, hogy 
a megfelelő feszültséget használja-e, amely megfelel a névleges címkén 
feltüntetett információknak, és hogy az aljzatnak van földelője.

Figyelem: A ventilátort használat előtt össze kell szerelni az aljzattal!
A ventilátort a ventilátor tetején található kezelőpanel, vezetőpult vagy 
távirányítóval lehet kezelni.

Az alap telepítése
1. Távolítsa el az alkatrészeket a csomagolásból.
2. Fogja össze az alap két részét.
3. A hálózati kábelt vezesse át az alap lyukának közepén, miután a két 
darabot összecsapta.
4. Helyezze a ventilátort az alapra, és rögzítse az alapzárral.
Az alap rögzítéséhez nincs szükség csavarra / csavarokra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA



 

  

1. Helyezze a ventilátort stabil és sima felületre. Csatlakoztassa a tápká-
belt a váltakozó áramhoz: 220-240V. A LED képernyő megjeleníti az 
aktuális szobahőmérsékletet.
2. TÁPELLÁTÁS: Kapcsolja be a ventilátort a gomb megnyomásával, a 
ventilátor alacsony sebességgel indul.
3. SEBESSÉG: A gomb megnyomásával állítsa be a ventilátor sebességét 
a kívánt szintre: alacsony, közepes és nagy. A sebesség beállítása meg-
jelenik a LED képernyőn.
4. ÜZEMMÓD: Nyomja meg a MODE gombot, hogy a ventilátort normál, 
természetes vagy alvó üzemmódba állítsa. Az üzemmód megjelenik a 
LED képernyőn.
a) Normál üzemmód: A sebesség állandó.
b) Természetes mód: A ventilátor sebessége változik, utánozva a 
természetes szél fújását.
c) Alvó üzemmód: A ventilátor sebessége idővel lecsökken az eredeti 
beállított sebességhez képes. Az üzemmód módosításakor a kijelző a 
különböző ikonok között mozog.
5. FORGÁS: Nyomja meg a gombot, hogy a ventilátor balról jobbra 
oszcilláljon. Az oszcilláció megállításához nyomja meg ismét az oszcilláció 
gombot.
6. IDŐZÍTŐ: Nyomja meg a gombot a kívánt automatikus kikapcsolási idő 
beállításához. 15-ös időközökkel tervezték, 1 órától 15 óráig.
7. Energiatakarékos üzemmód Ha az „Alvó“ vagy az „Időzítő“ üzemmód 
be van kapcsolva, a fő kijelző 30 másodperc elteltével kikapcsol,  és 
bármelyik gombot megnyomhatja a kijelző újbóli bekapcsolásához.
8. Húzza ki a ventilátort, ha nem használja.

Távirányító útmutató:
1) Helyezze be a kerek gomb alakú elemet (a termékhez tartozik) a 
távirányító hátuljába.
2) A távirányítót úgy tervezték, hogy az összes funkció megegyezzen az 
alapegységgel. A ventilátor távoli működtetéséhez kövesse a fenti 
utasításokat.
3) Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha hosszú ideig nem használja.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Megjegyzés: Ha a készülék hálózati kábelkészlete megsérül, akkor hagyja 
abba a felhasználást. A javításokat CSAK szakképzett szakembernek kell 
elvégeznie. 
1) Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a 
hálózati kábelt. 
2) Tisztítsa meg a házat nedves ruhával, porszívóval vagy porkefével. 
3) Javasoljuk, hogy a porszívó kefe fúvókáját enyhén futtassa a ven-
tilátorrácson, hogy eltávolítsa az esetlegesen felgyülemlett port vagy 
szennyeződéseket. 
4) A készülék tisztításához soha ne használjon gyúlékony vagy 
dörzshatású tisztítószereket, például benzint vagy alkoholtartalmú tisz-
títószereket. 
5) Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy ne öblítse le a csap alatt. 

HUNGARIAN



APP SZERELÉS

 

1. lépés: Kapcsolja ki az áramellátást és szerelje a lámpát.
2. lépés: Kapcsolja be a készüléket az izzó teszteléséhez.
3. lépés: Szkennelje be az adott QR-kódot, vagy töltse le a "V-TAC Smart 
Light" alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Google Play Áruházból 
(Android).

4. lépés: 
Nyissa meg a V-TAC Smart Light 
alkalmazást, és érintse meg a regisz-
trációt az új fiók létrehozásához.

5. lépés:
A) Mobilszám: Válassza ki az 
országot, majd adja meg a 
mobilszámát. Ha elkészült, kattintson 
a „Tovább” gombra.
B) E-mail cím: Adja meg az e-mail 
azonosítóját, és érintse meg a 
„Tovább” gombot.

Fig 1

Fig 2

Fig 3

For ANDROID For IOS
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Fig 5

8. lépés: Párosítási folyamat
Ellenőrizze, hogy a toronyventilátor csatlakoztatva van-e a hálózathoz. 
Kapcsolja be a készüléket, és NORY kör alakú jelzőfényt fog észlelni. 
Hosszan nyomja meg a „TIMER“ gombot, és várjon, amíg a hosszú 
jelzőfény gyorsan megjelenik és villog. Amint a lámpa gyorsan villog, az 
eszköz most párosítható az alkalmazással. 
Ellenőrizze, ha a jelzőfény gyorsan villog, válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és 
írja be a jelszót. 

9. lépés: Miután sikeresen elvégezte a 8. lépést, átirányítja a „Csatlakozás 
most” oldalra, ahol az alkalmazás megkeresi, regisztrálja és inicializálja az 
eszközt (lásd 8. ábra). Amint befejezi, az eszköz sikeresen párosul. 

6. lépés: Adja meg a mobilszámra / 
e-mail azonosítójához küldött 
ellenőrző kódot, majd hozzon létre 
egy új jelszót a fiókjához, és érintse 
meg a „Megerősítés” gombot.

7. lépés: Az eszköz kiválasztásához 
érintse meg a Kis háztartási 
készülékek elemet, majd válassza a 
„Ventilátor” lehetőséget az eszköz és 
az alkalmazás párosítási folya-
matának elindításához (5. ábra). 
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Fig 7 Fig 8

Fig 10 Fig 11

10. lépés: Miután sikeresen befejezte a 9. lépést, át lesz irányítva az alábbi 
oldalhoz, ahol az alkalmazás megkeresi, regisztrálja és inicializálja az eszközt 
(lámpát) (lásd az alábbi képet).

11. lépés: Ha sikeresen hozzáadta a készüléket, nevezze át a belátása szerint.

12. lépés: A kapcsolat befejezése után lépjen be a kezelőfelületbe. Végezzen 
műveleteket: szélsebességet, szél típusát és időzítését (beállításkor) (lásd az 
alább látható példaképeket) 

HUNGARIAN

Fig 6



3. lépés: Érintse meg az              
beállításokat, és érintse meg a 
„Ügyességek és játékok” pontot az 
alábbiak szerint.

4. lépés: Keresse meg a „V-TAC intelligens fényt” 
az „Ügyességek és játékok” oldalon az alábbiak 
szerint.

1. lépés: Telepítse az Amazon Alexa alkalmazást 
az App Store (iOS) vagy a Play Store (Android) 
segítségével és regisztrálja magát. Ha már létező 
fiókja van az Amazon Alexával, kérjük, lépjen a 
bejelentkezéshez.

2. lépés: Amint az Amazon Alexa kezdőlap-
ján tartózkodik, érintse meg az alsó jobb 
oldali ikont   ahol a nyíl mutat  új eszköz és 
készség hozzáadásához.

ALEXA BEÁLLÍTÁSAI

HUNGARIAN



5. lépés: A készség engedélyezése 6. lépés: Adja meg a V-TAC Smart Light 
bejelentkezési azonosítóját és jelszavát, és 
érintse meg a „Link most” elemet.

7. lépés: Miután megérinte�e a linket, a 
rendszer á�rányítja az új, engedélyt kérő 
oldalra (lásd az alábbi képet). Érintse meg az 
„Engedélyezés” gombot.

8. lépés: Megerősítést fog kapni arról, 
hogy a fiók sikeresen csatlakozik (lásd az 
alábbi képet).

HUNGARIAN
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9. lépés: Fedezze fel intelligens készülékét az Alexa-on. Miután engedélyezte az ügyességet.
A) Az „Alexa discover devices” hangutasítást használhatja az Alexa eszközhöz.

B) Ha manuálisan szeretné hozzáadni az eszközt a kezdőlapon, érintse meg az              gombot, 
majd érintse meg az Add device (Eszköz hozzáadása) elemet, válassza ki a hozzáadni kívánt 
eszközt, és érintse meg a Discover device (felfedezés) eszközt.

 

  
 

  

  

 

Most már vezérelhe� intelligens készülékét az Alexa hangutasításával. Az alábbiakban néhány 
parancs használható:

Megjegyzés: A készülék felfedezése minden alkalommal megtörténik, amikor az eszköz 
neve megváltozik az alkalmazásban.

2. Győződjön meg róla, hogy van Amazon Alexa eszköz (beleértve Echo, Echo Tap vagy Echo Dot)

4. Stabil Wifi hálózat

1. Mellékletek: V-TAC Smart Light App és Amazon Alexa App

3. Intelligens készülék

ALEXA Parancsok

A telepítés megkezdése előtt emlékeznie kell:

  

HUNGARIAN

! Alexa, turn on the tower fan.
! Alexa, turn off the tower fan.



a.
b.

c.

d.

a. b.

2. lépés: Ha a Google kezdőlapján tartózkodik, érintse meg a "+" ikont   új eszköz és készség 
hozzáadásához. Ezután érintse meg a Set up device (Eszköz beállítása) elemet az alábbi 
képen.

GOOGLE HOME Beállításai

1. lépés: a & b) Telepítse az alkalmazást: Google Home az App Store (iOS) vagy a Play Store 
(Android) segítségével és regisztrálja magát. Ha rendelkezik már meglévő fiókjával a Google 
kezdőlapján, lépjen be.
c) Hozzon létre egy új o�hont / válasszon a meglévő o�honból, ha van ilyen.
d) Kapcsolja be a Google Home eszközt, és csatlakoztassa az alkalmazáshoz. (Ezután folytassa a 
2. lépéssel)
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3. lépés: A 3. lépés megkezdése elő� győződjön 
meg arról, hogy a Smart Bulb párosítva van a 
V-TAC Smart Light alkalmazással. Érintse meg a 
nyílszakaszt, ahogy az az alábbi képen látható.

4. lépés: Írja be a „V-TAC Smart Light” szót a 
keresősávba, és érintse meg a „V-TAC Smart 
Light” ikonját.

5. lépés: Jelentkezzen be a V-TAC Smart Light 
bejelentkezési  hitelesítő adataival az intelligens 
fény eszköz csatlakoztatásához.

6. lépés: Válassza ki a V-TAC intelligens fényt az 
alábbiak szerint. és érintse meg a Link most 
gombot.
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Account is now Linked
a.

b.

8. lépés: Válassza ki az O�hont, ahová az 
intelligens fényt kívánja hozzáadni.  (Vagy) 
létrehozhat egy Új o�hont és hozzáadni az 
intelligens világítást.

9. lépés: Sikeresen hozzáadta a Smart Light 
eszközt a Google kezdő alkalmazásához.

7. lépés:
a. A fiókot most összekapcsolja, kérjük, maradjon az oldalon, amit néhány másodperc ala� 
á�rányít, hogy kiválassza a készüléket, amelyet hozzáadhat az o�honához.
b. Jelölje ki az eszközt, és érintse meg a Next (Következő) gombot (ahogy a b) képen látható).
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b.a.

 
Most már vezérelhe� intelligens készülékét a Google Home hangutasításával. Az alábbiakban 
néhány parancs használható:

2. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik Google Home eszközzel

 4. Stabil Wifi hálózat
  

1. Mellékletek: V-TAC Smart Light App és a Google Home App

 
3. Intelligens készülék   

Google Parancsai:

A telepítés megkezdése előtt emlékeznie kell:

  

11. lépés:
a. A lámpa be / ki kapcsolása bekapcsolható a Be / Ki opció segítségével (az a) képen látható 
módon). (VAGY) Érintse meg az intelligens lámpát.
b. Ön á�rányításra kerül az oldalra (amint a b) ábrán látható), ahol vezérelhe� a "Power and 
Dimming” Bekapcsolás és söté�tés) funkciót.
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! OK Google, turn on the tower fan.
! OK Google, turn off the tower fan.


