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Az Airbi FIT

vezeték nélküli testmasszírozó
készülék

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 elajándékozásánál adja oda a 
kézkönyvet is a készülékkel együtt az új tulajdonosnak!

1. A készülék csak háztartási célokra, a jelen kezelési utasításban foglaltak betartásával használ-ható!
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 10 évnél idősebb gyermekek és felnőttek használhatják! A csökkent cselekvő-
képességű, fizikailag, vagy mentálisan sérült, vagy a készüléket nem ismerő személyek csak 
egészséges felnőtt, a készülék kezelését és a használatban 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. Nem javasoljuk a készülék használatát a terhes nők és cukorbetegségben szenvedők esetében!
4. Azonnal hagyja abba a készülék használatát az alábbi esetekben!

• Megsérült a hálózati csatlakozó kábel, vagy villásdugó.
• Nem megfelelően működik a készülék.
• Leesett a földre a készülék, megrepedt, vagy eltörött, vagy más módon erősen károsodott.
• Vízbe, vagy folyadékba esett a készülék.

5. Ne álljon rá, ne üljön rá a készülékre! Nem elég erős a készülék háza ahhoz, hogy elbírja egy 
felnőtt testtömegét, emiatt súlyosan károsodhat és balesetveszélyessé válhat.

6. Ne használja hosszú időn át folyamatosan a készüléket! Rövid időszakokban üzemeltesse a 
készüléket és újraindítása előtt hagyjon elegendő időt a készülék lehűlésére!

7. Ne használja a készüléket közvetlen erős napsugárzás hatásának kitett helyen, vagy nyílt láng 
közelében, mert erős hőhatásra megolvadhat és eldeformálódhat a készülék burkolata, vagy túl-
hevülés miatt fel is robbanhatnak a benne lévő elemek!

8. Ne használja a készüléket villámlással kísért vihar esetén! A készülékben fém szerkezeti elemek is
vannak, amelyek vonzhatják a villámot.

9. Ügyeljen arra, hogy semmilyen fém tárgy se tudjon a készülékbe esni!
10. Használat közben semmivel se takarja le a készüléket, mert a nem megfelelő szellőzés esetén 

túlhevülhet a benne lévő motor és emiatt leállhat a készülék!
11. Ne nyissa fel a készülék burkolatát, nincsenek benne a felhasználó által javítható szerkezeti 

elemek!
12. Az elem élettartama a használat módjától és az üzemeltetési környezettől is függ.
13. Tovább tartanak az elemek, ha rendszeresen tölti azokat és nem kisült állapotban hagyja azokat a 

készülékben.
14. Legalább havonta egyszer töltse fel a készülék elemeit, ha hosszabb időn át nem használja a 

készüléket! Jelentősen rövidülhet az elemek hasznos élettartama és csökkenhet a készülék telje-
sítőképessége, ha hosszabb időn át lemerült állapotban maradnak az elemek!

15. Ne hagyja a készüléket erős mágneses tér közelében, vagy olyan helyen, ahol, erős mágnes hatása 
érheti, mert ezáltal kisülhetnek az elemek!

Az akkumulátorok töltésével kapcsolatos tudnivalók
1. Ne töltse a készülék és az elem adatlapján megadott nagyobb feszültségről az elemeket!
2. A balesetek elkerülése érdekében csak a készülékhez mellékelt, vagy azzal egyenértékű töltőké-

szülékkel töltse az elemeket! ne használjon más típusú töltőkészüléket és a töltőkészüléket se 
használja más típusú elemek töltéséhez!

3. Válassza le a töltőkészüléket a készülékről és az elektromos hálózatról az elemek feltöltése után, 
vagy ha éppen nem tölti az elemeket!

4. Ne ejtse le, ne üsse meg erősen a töltőkészüléket! Lépjen kapcsolatba a készülék kijelölt szervizé-vel
és kérjen cserét, ha bármilyen oknál fogva megsérült, vagy eltört volna a töltőkészülék burkolata!

5. Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati tápkábelt, vagy a villásdugóját és ne húzza közvetlenül a 
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kábelt!
6. Ne fogja meg nedves kézzel a készüléket, vagy a töltőkészüléket! A víz, vagy nedvesség rövidzár-

latot, súlyos áramütést okozhat!
7. Ne használja a töltőt, ha megázott, nedves lett, vagy erősen párás a környezet. A megázott, vagy 

elázott töltőkészüléket cserélje ki a szakszervizben!

A készülék használata és kezelése
Teljesen töltse fel a masszírozó készüléket, mielőtt használatba venné, vagy hosszú használati szünet után is 
töltse fel, mielőtt ismét használatba venné azt!

A készülék töltése:
1. A készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a töltőcsatlakozót a töltőaljzathoz!
2. Mintegy 3 óra alatt töltődik fel a készülékbe épített akkumulátor teljesen. A teljes töltést a töltésjelző 

pirosról zöldre váltása jelzi. A töltés alatt kissé felmelegedhet a készülék.
3. Miután a zöldre váltott töltésjelző jelzi az akkumulátor teljes töltöttségét, válassza le a töltőcsat-

lakozót a készülékről. Töltés alatt nem használható a masszírozó készülék!

A készülék használata
1. Kapcsolja be a készüléket a „ ” gombbal! A bekapcsolást a piros jelzőlámpa fénye jelzi.
2. A „ ” gombot megnyomva indítatja az automatikus masszírozási üzemmódot. Összesen hatféle 

masszírozó üzemmód közül választhat.
3. A „ ” gombbal növelheti, vagy csökkentheti a masszírozás erősségét. Összesen hat erősségi szint 

közül választhat.
4. 15 perc után automatikusan leáll a masszírozó készülék.
5. Használat után kapcsolja ki a masszírozó készüléket az „Off” gombbal!

                                Kar            Váll Hát Comb         Láb

Figyelem!
1. Töltse fel a készüléket, ha alacsony telepfeszültséget jelez!
2. A funkciógomb minden megnyomásánál rövid hangjelzést ad a készülék. Ezzel jelzi, hogy fogadta és

végrehajtja az adott utasítást.
3. A készüléket legfeljebb 15 percen át használja csak!

Hibaelhárítási útmutató

Hibajelenség Lehetséges elhárítása

Halk zaj hallatszik a 
motortól:

Ez a készülék normál üzemállapota. Nem jelent hibát, vagy műkö-dési zavart.

Nem forog a motor? Nem kapcsolta be a készüléket, vagy lemerült az akkumulátor.

Masszírozás közben 
hirtelen leáll a készülék?

• Véletlenül kikapcsolta a készüléket.

• 15 perces használat után automatikusan leáll a készülék. Vélhe-tően elérte ezt az 
időkorlátot.

• Lemerült az akkumulátor.
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A készülék ápolása és tisztítása
1. Tiszta, száraz és hűvös helyen tárolja a készüléket, ha nem használja azt!
2. A tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a töltőről!
3. A használat után törölje át a készüléket puha, nem karcoló, nem maró tisztítószerrel enyhén meg-

nedvesített törlőkendővel! Szükség szerint sterilizáló folyadékkal is tisztítsa meg a készüléket!
4. Ne mártsa vízbe, vagy más folyadékba a vezeték nélküli masszírozó készüléket!
5. Ne használjon oldószereket és maró súrolószereket a készülék tisztításához!
6. Ne próbálja maga megjavítani az esetleg meghibásodott készüléket! Nincsenek a készülék belsejé-

ben a felhasználó által könnyen kijavítható szerkezeti elemek!
7. Ne dobja a háztartási hulladéktárolóba az esetleg használhatatlan, vagy megunt készüléket! A 

készülékben lévő Li-Ion akkumulátor és az egyéb elektronikai szerkezeti elemei veszélyes hulladék-
nak számítanak!

A készülék műszaki adatai
Névleges tápfeszültsége: 8,4 volt
Névleges áramfelvétele: 16 watt
A tápcsatlakozó polaritása:
Akkumulátor: 7,2 voltos lítium-ion akkumulátor, 2.200 mAó, 18650 x 2 cella
EU szabványok ak való megfelelősége: CE. EMC, WEEE

A készülék ártalmatlanítása (környezetvédelem)

Óvja a környezetét! Az Európai Közösség 2012/19/CE 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!

Az Airbi készülékeket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.
Bemutatóterem és mintabolt 

iRobot Centrum Budapest
Cím: 1148.Budapest, Fogarasi út 14. 

Telefon: (06-1) 468-2176           Email: info@irobotcentrum.hu
Web:www.irobotcentrum.hu
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