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Az 

Airbi COOL

asztali ventilátor

kezelési utasítása
(1.0 változat)

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását!
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Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását és őrizze is meg azt, tartsa mindig a
készülék közelében! A készülék esetleges továbbértékesítésénél, vagy elajándékozá-sánál adja oda a kézikönyvet is a
készülékkel együtt az új tulajdonosnak!

1. A készülék csak háztartási célokra, a jelen kezelési utasításban foglaltak betartásával használható! Az ettől eltérő
területen történő és nem rendeltetésszerű használat, vagy szakszerűtlen kezelés, a készülék nem engedélyezett,
nem jóváhagyott módosítása életveszélyt és súlyos egészségügyi veszélyhelyzetet idézhet elő!

2. A készüléket  csak  8  évnél  idősebb  gyermekek  és  felnőttek  használhatják!  A csökkent  cselek-vőképességű,
fizikailag, vagy mentálisan sérült, vagy a készüléket nem ismerő személyek csak egészséges felnőtt, a készülék
kezelését és a használatában rejlő veszélyeket ismerő személy felügyelete mellett, vagy jelenlétében kezelhetik!
A készülék nem gyermekjáték! A készüléket gyermekek felnőtt  felügyelete nélkül nem is tisztíthatják, vagy
takaríthatják!

3. A készülék  kicsomagolása  után  ellenőrizze,  hogy  nem  szenvedett-e  sérülést  a  készülék  a  szállítás  során!
Bármilyen sérülés, vagy hiány észlelése esetén mihamarabb lépjen kapcsolatba a készülék értékesítőjével, vagy
forgalmazójával! Javasoljuk azt is, hogy őrizze meg a készülék eredeti csomagolását, még szüksége lehet rá, ha
javíttatnia kell a készüléket, ha költözik, vagy esetleg eladja azt.

4. A készülék első használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy az üzemeltetés helyén rendelkezésre álló tápfeszültség
egyezik-e a készülék tápáram igényével!

5. A készülék csak 10 – 30 °C hőmérsékletű helyiségen belül használható! Ne használja a kültérben!
6. A készüléket  a  TV-készüléktől,  vagy  rádiótól  legalább  1  méter  távolságban  helyezze  el!  Lehetőleg  sima,

egyenes, stabil felületen állítsa fel a készüléket!
7. Ne  használja  a  készüléket  közvetlen  erős  napsugárzás  hatásának  kitett  helyen,  vagy  nyílt  láng,  nagy  hőt

kibocsátó hőforrás közelében! Ne tegye ki erős hőhatásnak a hálózati tápkábelt, ne tegye forró lapra, főzőlapra,
vasalóra, stb. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen olajjal a hálózati tápkábel!

8. A készülék nem védett a csepegő, vagy fröccsenő víz ellen!
9. Minden beavatkozás, például tisztítás, vagy feltöltés előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!
10. A készülék megszakítás nélküli, tartós használata kárt tehet az eszközben, nem folyamatos üzemre tervezték azt!

A megszakítás nélküli üzemeltetés rövidítheti a készülék várható élettartamát!
11. Használaton  kívül  száraz,  gyermekektől  védett  helyen,  lehetőleg  az  eredeti  csomagolásába  vissza-helyezve

tárolja a készüléket!
12. Ne használja a készüléket villámlással kísért vihar, zivatar esetén! A készülék számos fém alkatrészt tartalmaz,

amely magához vonzhatja a villámot és emiatt súlyos, akár halálos áramütést, vagy égési sérülést szenvedhet el!
13. Ne dugjon semmit se a készülék belsejébe és ügyeljen arra, hogy ne essenek fémtárgyak a készülékbe, mert az

zárlathoz, áramütéshez vezethet!
14. Üzem közben ne takarja le a készüléket, mert túlmelegedhet, ami a készülék tönkremenetelét idézheti elő!
15. Ne módosítsa a készüléket, az esetleg meghibásodott ventilátor javítását bízza a megfelelő végzett-séggel és

jogosultsággal rendelkező szakemberre!
16. Az akkumulátor élettartamát a használat módja és időtartama is befolyásolja.
17. Tovább marad működőképes az akkumulátor, ha használaton kívül is feltöltött állapotban tartja!
18. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy havonta legalább egyszer töltse fel az akkumulátort, ha tartósan nem használja

a készüléket. Ezzel megnövelheti az akkumulátor várható élettartamát és működő-képességét.
19. Ne használja a készüléket erős mágneses térben, ne is hagyja ott, ahol erős mágnes hatásának lehet kitéve, mert

ilyenkor gyorsan kisülhet az akkumulátor, megrövidülhet a készülék várható élettartama.
20. Haladéktalanul cserélje ki, vagy cseréltesse ki a készülék forgalmazójával, eladójával, vagy a készülék javítására

megbízott szakszervizzel,  illetve megfelelő képzettséggel rendelkező szakem-berrel  az esetleg sérült  hálózati
tápkábelt, hogy elkerülhesse az esetleges áramütést, vagy egyéb veszélyt!

21. Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati tápkábelt, mert áramütést szenvedhet!
22. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata, vagy a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása miatt

esetleg bekövetkező károsodásokért és meghibásodásokért!

Az akkumulátor töltése
1. Ne használjon a töltéshez a névleges töltőfeszültségnél magasabb értékű áramot!
2. A balesetek elkerülése érdekében csak a kifejezetten a készülékhez gyértott, vagy azonos értékű és minőségű 

akkumulátortöltőt használjon! Ne használjon másfajta töltőt és a készülék töltőjét se használja egyéb 
akkumulátorok töltésére!

3. Válassza le a töltőkészüléket az elektromos hálózatról és a készülékről a készülék akkumulátorának feltöltése 
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után, vagy ha éppen nem tölti az akkumulátort!
4. Ne dobja le, ne ejtse le, ne ütögesse az akkumulátortöltőt! Lépjen kapcsolatba a javításra kijelölt vagy jogosult 

szervizzel és kérjen cserét, ha bármilyen okból megsérült volna az akkumulátortöltő burkolata!
5. Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati tápkábelt és mindig a villásdugónál és ne a kábelnél fogva húzza ki a 

csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból!
6. Ne érintse meg nedves kézzel a készüléket, vagy az akkumulátortöltőt! Ezzel rövidzárlatot, vagy áramütést 

idézhet elő!
7. Ne használja az akkumulátortöltőt, ha megázott, víz került bele, vagy erősen párás környezetben van. Ilyen 

esetben forduljon a javításra kijelölt szakszervizhez és kérje a töltőkészülék cseréjét!

A készülék használati utasítása
Az első használatba vétel előtt, vagy hosszú használati szünet után teljesen töltse fel a ventilátor akkumulátorát! Síma, 
lapos felületen állítsa fel a készüléket a használat helyén!

A készülék akkumulátorának töltése
1. Csatlakoztassa a ventillátort az áramforrásra (például egy áramtárolóra, vagy egy másik eszköz USB 

aljzatához) egy USB kábellel, vagy csatlakoztassa a tartozák hálózati adapter egyenáramú csatlakozóját a 
ventilátorhoz, majd a hálózati adapter villásdugóját a megfelelő feszültséget adó csatlakozó aljzathoz! 
Világítani kezd a töltést jelző LED lámpa.

2. Mintegy 2-3 órát vesz igénybe az akkumulátor teljes feltöltése. A töltés alatt kissé felmelegedhet a hálózati 
adapter,ez a normál működés része.

3. Mihelyt elalszik a töltést jelző LED lámpa véget ért a töltési művelet. Válassza le a töltőadaptert az elektromos
hálózatról, ha a hálózati adapterrel töltötte a készülék akkumulátorát! Egyébként meg az USB kábelt válassza 
le a készülékről!

A készülék használata

1. Fordítsa el a vezérlőgombot az óramutató járásával egyező, vagy ellentétes 
irányba a készülék be-, illetve kikapcsolásához! 

2. A vezérlőgombbal szabályozhatja a ventilátor fordulatszámát. Az óramutató 
járásával egyező irányba forgatva nő,bellenkező irányba elforgatva pedig 
csökken a fordulatszám.

3. A ventilátor kissé megdöntheti úgy, hogy a tetejét maga felé tolja.

A készülék gondozása és karbantartása
Kapcsolja ki a készüléket és válasssza le az elektromos hálózatról, vagy az áramforrásról, mielőtt karbantartást vagy 
tisztítást végezne rajta!

Figyelem! Sohase mártsa a készüléket vízbe (rövidzárlat, vagy áramütés veszélye)! Legfeljebb csak enyhén nedves 
ruhával törölje át a készülék burkolatát és az újrabekapcsolás előtt hagyja teljesen megszáradni a készüléket!

A ventilátor lapátkerekének tisztítása
1. Fogja meg a lapátkerék hátoldali burkolatát és fordítsa el a burkolat elülső felét az óramutató

járásával ellentétes irányban annyira, hogy szétváljon a két burkolatfél!
2. Enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa meg a lapátkerék lapjait, majd hagyja alaposan

megszáradni a szerkezetet!
3. Miután végzett a tisztítással, szerelje vissza a védő elülső rácsot a lapátkerék házára!

A meghibásodások és a javításuk lehetséges módjai
1. Az elektromos eszközök javítását csakmegfelelően képzett és megfelelő jpgosultsággal rendelkező szakember 

javíthatja! Amennyiben a készülék javítását arra nem jogosult szekember, szervizközpont kísérli meg javítani, 
akkor elvész a készülékre adott garancia!

2. Ne használja a készüléket, ha megsérült a hálózati tápkábel, ha rendellenesen működik a készülék, ha leesett, 
vagy más módon sérült a hálózati adapter!

3. Semmit se dugjon, vagy építsen a készülékbe, ami nem volt része eredetileg!

3 oldal, összesen 4



HU

4. A már használhatatlanná vált, vagy a használatból kivont készülék nem dobható a háztartási hulladékgyűjtőbe, 
hanem az elektromos és elektronikus eszközök begyűjtésére kijelölt helyre kell azt eljuttatni, ahol biztosítható, 
hogy a készülék szerkezeti elemeit újrahasznosítják.

Hibaelhárítási útmutató

Hibajelenség Elhárításának lehetséges módja

Kissé zajs a készülék használat közben? • A ventilátor nem teljesen zajmentes. Lapátkerék forog, 
ennek van egy kis alapzaja. Ez nem a készülék hibája!

Nem működik a készülék? • Vagy nem kapcsolta be a készüléket rendesen, vagy 
lemerült az akkumulátora. 

Hirtelen leáll a készülék működése? • Véletlenül kikapcsolta a készüléket.
• Lemerült az akkumulátor.

Túl rövid ideig működik a ventilátor egy töltéssel? • A készülék működési időtartama a beállításoktól, a 
ventilátor fordulat-számától, az akkumulátor névleges és
tényleges kapacitásától és általános állapotától függ. 
Gyorsan lemerülhet, vagy tönkremehet az akkumulátor, 
ha rendellenes használja, vagy tölti a készüléket.

A készülék műszaki adatai

A tápegyég bemenő feszültsége: AC100-240 V 50/60 
Hz váltóáram
A tápegység kimenő feszültsége: DC 5 V egyenáram
Névleges teljesítménye: 3 W
Az akkumlátor: 2000 mAh

Zajszintje: 35-45 dB(A)
Méretei: 169 x 143 x 88 mm
Tömege: 335 g
Az EU rendelkezéseknek való megfelelőség: CE, EMC, 
WEEE

A készülék ártalmatlanítása (környezetvédelem)
Óvja a környezetét! Az Európai Közösség 2012/19/EU rendelete az elektromos és elektro-nikus
eszközökből, származó hulladékok kezelésére (WEEE) előírja, hogy ne dobja a hasz-nált, vagy elromlott
elektromos készülékeket a háztartási hulladékgyűjtő edénybe! Vigye el az ilyen készülékeket az elektromos,
vagy elektronikai hulladék begyűjtésére kijelölt gyűjtő-helyekre, ahol azokat szakszerűen ártalmatlanítják,
illetve a visszanyerhető anyagait újra-hasznosítják! Ezzel jelentősen csökkentheti a környezetterhelést, óvhatja
a környezetet és egyben az egészségét is védi. A termék csomagolásán lévő áthúzott kukaszimbólum erre a
kötelezettségére emlékezteti. Keresse a helyi önkormányzat illetékes osztályát, ha nem tudná, hogy hol adható le a veszé-
lyes elektronikai és elektromos hulladék.

Ez a termék minden vonatkozásban megfelel a 2014/30 EU irányelvekben foglalt EMC követelményeknek. A készülék 
az EU területén szabadon forgalmazható, erre utal a CE jelölés. A készüléket forgalmazónál megtalálja az ezzel 
kapcsolatos dokumentumokat.

FELELŐSSÉG KIZÁRÓ NYILATKOZAT

Az Airbi cég légtér párásító, légtér illatosító és egyéb, otthona kényelmét fokozó eszközöket fejleszt és gyárt. Eszközei 
nem gyógyászati célra, nem betegségmegelőzésre, vagy bármilyen betegség diagnosztizá-lására készültek!
A készülék nem alkalmas gyógyító célú használatra. A gyógyulást keresők keressék fel az orvosukat, mielőtt a 
számukra alkalmas készüléket kiválasztják!
A z illatszóró készülék indítása előtt konzultáljon a megfelelő képzettségű szakemberrel!
A gyártó és forgalmazó NEM felel a készülék nem rendeltetésszerű, vagy nem előírásszerű használata, vagy 
karbantartása elmaradása miatt bekövetkezett esetleges sérülésekért, károkért!
A gyártó és az általa gyártott készülékek forgalmazói semmilyen körülmények között sem tehetőek felelős-sé a jelen 
termék használatára visszavezethető halálesetekért, sérülésekért, anyagi károkért, véletlen, vagy következményes 
károkért!

EU-importőr:
Bibetus s.r.o.

Loosova 262/1
Brno, Czech republic

info@bibetus.cz

4 oldal, összesen 4

mailto:info@bibetus.cz

	Airbi COOL
	asztali ventilátor

