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Az Airbi MAGIC

aromaterápiás illatosító 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 egész-ségügyi 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 felü-gyelete mellett, vagy jelenlétében 
kezelhetik! A készülék nem gyermekjáték! A készüléket gyerme-kek 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. Ne lélegezze be a készülék által kibocsátott illatfelhőt!
6. A készülék csak 10 – 30 °C hőmérsékletű helyiségen belül használható! Ne használja a kültérben!
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. Kemény, stabil és sima vízszintes felületen állítsa fel az illatszóró készüléket, lehetőleg legalább 15 cm-es 
távolságra a falaktól és minden erős hőforrástól, például hősugárzótól, kályhától, radiátortól. Nem működik az 
illatszóró, ha nem vízszintes felületen helyezte el azt!

9. Az illatszóró használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a hálózati tápkábel és a háló-zati 
tápegység adapter! Ne használja sérült kábellel, vagy tápegységgel a készüléket!

10. 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!

11. Csak csapvizet használjon a készülék feltöltéséhez!
12. Ne töltse fel vízzel a készüléket a felső töltésszint fölé! Mindig előbb a vizet töltse be és csak utána adja hozzá 

az illóolajokat! Sohase használjon csak illóolajat víz nélkül! Mindig csak kevés (1-2 csepp) illóolajat 
használjon! A túl sok illóolaj kárt tehet a készülékben!

13. Ne használja hosszú időn át folyamatosan a készüléket, mert azzal rövidülhet a hasznos élettar-tama! Rövid 
időszakokban üzemeltesse a készüléket és újraindítása előtt hagyjon elegendő időt a készülék lehűlésére!

14. Minden beavatkozás, például tisztítás, vagy feltöltés előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!
15. Üzem közben sohase vegye le a készülék burkolatát!
16. Gyakran és rendszeresen töltse fel vízzel a készüléket, hogy megakadályozhassa, hogy a készülé-ket károsító 

kosz, por halmozódhasson fel a víztartályban!
17. Rendszeresen cserélje a tartályban lévő vizet, hogy elkerülje a készülék működését károsan befo-lyásoló 

szennyeződés, vagy lerakódás felgyülemlését a tartályban!
18. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozó dugót és hagyja legalább 3 napig száradni a készüléket, ha esetleg víz 

került volna a készülék belsejébe! Csak a teljes kiszáradása után csatlakoztassa ismét azt az elektromos 
hálózatra!

19. Száraz és a gyermekek számára nem hozzáférhető helyen (lehetőleg az eredeti csomagolásában) tárolja 
használaton kívül a készüléket!

20. Csak alkoholt NEM tartalmazó illatszereket, aromát és illóolajokat használjon a készülékben! Az alkohol 
károsíthatja a készülék szerkezeti elemeit! Nem vállal garanciát a készülék gyártója és forgalmazója a nem 
megfelelő illatanyagok, vagy szerek használatára visszavezethető károsodá-sokért!

21. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata, vagy a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása miatt 
esetleg bekövetkező károsodásokért és meghibásodásokért!
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A készülék vázlatrajza
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1. Párakifúvó   
2. A készülék fedele
3. A készülék teste, víztartály
4. Világítás gomb
5. Párásítás gomb

6. Ultrahangos porlasztó
7. Levegő kifúvó nyílás
8. Levegő beszívó nyílás
9. Tápcsatlakozó aljzat
10. Hálózati adapter
11. A mérőedény

A készülék használata és kezelése

1. Csatlakoztassa a táp-
egység alacsony fe-
szültségű kimenetét a
készülék hátlapján 
található tápcsatlako-
zóhoz!

2. Helyezze sima stabil 
felületre a készüléket! 
Vegye le a készülék (2)
fedelét a készülék (3) 
testéről!

3. A (11) mérőedénnyel 
töltsön csapvizet a 
víztartályba, de max. 
a megengedett  
töltésszintig!

4. Cseppentsen néhány 
csepp illóolajat a víz-
be! Mindig előbb a 
vizet töltse be és csak 
utána adjon hozzá 
illatosító anyagot!

5. Helyezze rá a felső 
fedelet a készülék 
testére! Ügyeljen a 
pontos illesztésre!

6. Csatlakoztassa a (10) 
hálózati tápegységet a  
csatlakozó aljzathoz, 
majd kapcsolja be a 
készüléket a (5) 
páraképző gombbal!
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Világítás gomb Páraképző gomb

A világítás gomb: A fényjelzéseket szabályozza
1. Egyszer megnyomva: 7 színben váltakozó LED világítás
2. Kétszer megnyomva: Csak egy szín világít folyamatosan
3. Háromszor megnyomva: Lekapcsolja a világítást

A páraképző gomb: Ez szabályozza a páraképzést
1. Egyszer megnyomva: A készülék bekapcsolása (erős páraképzés)
2. Kétszer megnyomva: Alacsony páraképzési módra kapcsol
3. Háromszor megnyomva: A készülék kikapcsolása

FONTOS FIGYELMEZTETÉS !

Ne mozgassa a készüléket, ha víz van benne. Ugyanis az így felcsapódó folyadék könnyen a készülék belsejébe
kerülhet és károsíthatja az elektronikát, ami nem tekinthető garanciálisan javítható meghibásodásnak.

A készülék ápolása és tisztítása

1. A tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a tápegységről!
2. Rendszeresen tisztítsa meg az ultrahang lemezt ecetes vízben átitatott puha törlőkendővel!
3. Ne használjon oldószereket, hígítót, benzint és maró súrolószereket a készülék tisztításához!
4. Öntse ki a vizet a készülékből, ha hosszabb időn át nem használja azt!
5. Tartsa szárazon a készüléket használaton kívül, hogy elkerülhesse a baktériumok és gombák elszaporodását benne!
6. Sohase mártsa a készüléket vízbe és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a levegő beszívó, vagy a készülék egyéb 

nyílásába!

A készülék műszaki adatai

A tápegység bemenő feszültsége: AC 110 - 240 V, 50/60 Hz 
Kimenő egyenáramú tápfeszültség: DC 24 V 
Névleges fogyasztása: 500mA, 12 W
A készülék mérete: 21 x 16,7 x 8 cm

A készülék tömege: 500 gramm (a tartozékokkal együtt)
Javasolt vízszint/vízmennyiség: 400 ml
Párásítható terület: 10-15 m2

EU szabványoknak 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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