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Az

Airbi ZEPHYR

álló ventillátor

kezelési utasítása
(1.0 változat)

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt használatba venné a készüléket!
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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!

• 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!

• 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  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!

• 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.

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

• A  készülék  csak  10  –  30  °C  hőmérsékletű  helyiségen  belül
használható! Ne használja a kültérben!

• A  készüléket  a  TV-készüléktől,  vagy  rádiótól  legalább  1  méter
távolságban helyezze el!  Lehetőleg  sima,  egyenes,  stabil  felületen
állítsa fel a készüléket!

• 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
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tegye forró lapra,  főzőlapra,  vasalóra,  stb.  Ügyeljen arra,  hogy ne
érintkezzen olajjal a hálózati tápkábel!

• Kemény, stabil és sima vízszintes felületen állítsa fel a ventilátort,
lehetőleg legalább 20 cm-es távolságra a falaktól mindkét oldalon és
legalább 30 cm szabad helyet hagyjon a készülék felett!

• Semmit se tegyen a készülékre és ne takarja el a levegő beszívó és
kifúvó nyílásait!

• A légtisztító használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a
hálózati tápkábel és a hálózati tápegység adapter! Ne használja sérült
kábellel, vagy tápegységgel a készüléket!

• Haladéktalanul  cserélje  ki,  vagy  cseréltesse  ki  a  készülék
forgalmazójával,  eladójával,  vagy  a  készülék  javítására  megbízott
szakszervizzel,  illetve  megfelelő  képzettséggel  rendelkező
szakemberrel az esetleg sérült hálózati tápkábelt, hogy elkerülhesse
az esetleges áramütést, vagy egyéb veszélyt!

• Minden beavatkozás, például tisztítás, vagy feltöltés előtt válassza le
a készüléket az elektromos hálózatról!

• Üzem közben sohase emelje fel, vagy mozgassa a készüléket!
• Ne fogja  meg nedves  kézzel  a  hálózati  tápkábelt,  mert  áramütést

szenvedhet!
• Ne  dugja  be  az  ujját,  ne  dugjon  fém  tárgyakat  a  levegő  kifúvó

nyílásba, mert áramütést szenvedhet!
• Ügyeljen  arra,  hogy  ne  kerüljön  víz,  gyúlékony  tisztítószer,  vagy

más egyéb folyadék a készülékbe, mert az rövidzárlatot, vagy tüzet
okozhat!

• Ne használja a készüléket légtisztítóként, légkondícionálóként, vagy
főzésre!

• Ne helyezze a készüléket túl nedves, páradús környezetbe!
• Ne  használja  a  készüléket  aromaterápiás  rovarölővel  kezelt

légtérben!
• A készüléket  csak  száraz,  a  kisgyermekek  számára  nem  elérhető

helyen tárolja (csomagolja el használaton kívül a készüléket)!
• 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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Csomaglista
• Ventillátor
• Talp
• Távvezérlő
• Magyar és idegen nyelvű kezelési utasítás

A készülék legfőbb jellemzői
• 2 irányban állítható levegő kifúvó nyalás
• Forgó, rezgő funkció
• 4 különféle üzemmód - normál, éjszakai, természetes és ECO
• 3 ventillátor sebesség - alacsony, közepes és magas
• Kapcsolóóra - 1, 2, 4 és 8 óra
• LED kijelző automatikus fényerő szabályozó funkcióval
• Távvezérlő

A készülék vázlatrajza, főbb szerkezeti elemei és kezelőszervei

1. A készülék 
hordfüle

2. A felső 
burkolat

3. A felső ház

4. A vezérlőpanel

5. Az alsó ház

6. Rezgőtalp

7. Talp

A vezérlőpanel/ a táv-
vezérlő

8. BE-KI kapcsoló

9. Fordulatszám szabá-
lyozó gomb

10. Kapcsolóóra gomb

11. Üzemmódváltó 
gomb

12. Rezgető gomb

A készülék kijelzője
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A készülék üzembe helyezése

• Vegye ki a ventilátort a dobozából az összeszereléshez és ellenőrizze, hogy megkapta-e 
az összes tartozékát!

• Az alábbiak szerint szerelje össze a 
ventilátort:

1. Kapcsolja össze az elülső és a hátsó talpat az 
1. ábra szerint!

2. Illessze rá a készüléket az összeszerelt talpra a
2. ábra szerinti rögzítő pontokhoz!

3. Az összeszerelés után helyezze el a ventilátort
egy  alkalmas  helyen,  csat-lakoztassa  az
elektromos hálózathoz és vegye használatba a
kezelési uta-sításban foglaltak szerint!

1. ábra

2. ábra

A készülék kezelése

A készülék első bekapcsolásakor 2 rövid hangjelzést fog hallani. Ezt azt jelzi, hogy megfele-lően 
csatlakoztatta a készüléket. Amikor készenléti üzemmódban van a ventilátor, csak az ON/OFF 
be-/kikapcsoló gombot tudja használni. (Két hangjelzés jelzi a készülék elektromos hálózatra való 
csatlakoztatást, egy hangjelzés hallható a készülék bekapcsolása és ugyan-csak egy hangjelzés a 
kikapcsolása során.)

Az ON/OFF be-/kikapcsoló gomb

A ventilátort a vezérlőpanelen található “ON/OFF” be-/kikapcsoló gomb meg-
nyomásával indíthatja.  A ventilátor a  bekapcsolás után az alacsony fordulat-
számú “LOW” fokozatra kapcsol, normál üzemmódban működik, nincs bekap-
csolva a kapcsolóóra és a rezegtetés. A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg
ismét az “ON/OFF” gombot! A készülék egy hangjelzés kíséretében készenléti
üzemmódra vált.
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A FAN SPEED fordulatszám szabályozó gomb
• A  ventilátor  fordulatszámát,  ezzel  a  levegőmozgatás  sebességét  a  FAN

SPEED gombbal szabályozhatja. A fordulatszám a gomb nyomogatásával az
alábbi sorrendben változik: LOW (alacsony) - MED (közepes) - HI (magas) –
LOW (alacsony). A választott fordulatszám fokozatnak megfelelően világíta-
nak a LED jelzőlámpák.

A TIMER kapcsolóóra gomb

• A ventilátor bekapcsolásakor nem kapcsol be a kapcsolóóra, nem is világít a
kapcsolóóra.

• A  TIMER gomb nyomogatásával kapcsolhatja be a kapcsolóórát az alábbi
üzemidőkre: 1H - 2H - 4H - 8H – nincs időzítés - 1H. A LED jelzőlámpák az
éppen aktuális működési időtartamot jelzik. A készülék alapállapotában és
első bekapcsolásakor nincs beállítva időzítés, nem is jelez ez a jelzőlámpa.
Bekapcsolt  kapcsolóóra/időzítés  esetén addig működik a készülék,  amíg a
beállított időnek megfelelő visszaszámlálás tart.

A MODE üzemmódváltó gomb

• Az alap  üzemmód a  “Normal”  (normál).  A  MODE üzemmódváltó  gomb
nyo-mogatásával  válthat  üzemmódot  az  alábbi  sorrendben:  “Normal”
(normál) - “Sleep” (alvás) - “Natural” (természetes) - “ECO” (gazdaságos) -
“Normal” (normál) .A választott üzemmódnak megfelelő LED lámpa világít.
(Nincs kijel-zés a NORMAL üzemmódban.)

• A levegőszállítási üzemmódok jellemzői:
◦ NORMAL – A Low (alacsony) – Medium (közepes)– High (magas) ventilator

fordulatszám érték között választhat.
◦ SLEEP (nyugalmi állapot)

▪ Magas  fordulatszámon:  30  perc  múlva  kapcsol  nyugalmi  állapotra  a
High NATURAL (magas fordulatszámú természetes) módban,  ugyancsak
30 perc múlva a Medium NATURAL (közepes fordulatszámú természetes)
módban és Low NATURAL (alacsony fordulatszámú természetes) módban
működik tovább a kikapcsolásig.

▪ Közepes fordulatszámon: 30 percen át működik a Medium NATURAL
(közepes fordulatszámú természetes) módban és Low NATURAL (alacsony
fordulatszámú természetes) módban működik tovább a kikapcsolásig.

▪ Alacsony  fordulatszámon:  Low  NATURAL  (alacsony  fordulatszámú
termé-szetes) módban működik tovább a kikapcsolásig.

◦ NATURAL (természetes)
▪ A  három  természetes  (HI/magas,  MED/közepes,  LOW/alacsony)

szélsebes-ség oszcillogramja:
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◦ ECO/gazdaságos
▪ Ebben az üzemmódban a ventilátor alacsony fordulatszámon működik,

ha a környezeti hőmérséklet < 25 °C; magas fordulatszámra vált, ha  > 29
°C a terem hőmérséklete; 25 ~ 29 °C között pedig közepes fordulatszámon
dolgoziik.

▪ A kijelző  automatikus  elsötétítése  –  Automatikusan  elsötétül  a  készülék
kijelzőjén a LED világítás, ha legalább 1 percen át semmilyen kezelői beavat-
kozást sem végez a készüléken.

Az OSCILLATION (jobbra-balra forgató) gomb

• Ezt a gombot megnyomva tudja ki-, vagy bekapcsolni a jobbra-balra forgató
funkciót.

• A  készülék  (a  kapcsolóóra  és  az  üzemmód  beállítások  kivételével)  a  készülék  készenléti
üzemmódjában ismegőrzi a beállítási értékeket (de ehhez bekapcsolva kell tartni a ventilá-tort).

Elemcsere a távvezérlőben
FIGYELEM!  –  ÜGYELJEN  ARRA,  HOGY  NE  KERÜLHESSENEK  AZ  ELEMEK  A
GYERME-KEK KEZE ÜGYÉBE!

Az  távvezérlő  hátlapján  található  elemtartó  fiók  fedelének
eltávolításához nyomja le, majd húzza ki a fedelet! Helyezze be
a  szabaddá  váló  elemtartó  fiókba  a  (CR2032-es,  3  voltos)
gombelemet a tokban található poziítv és negatív pólusjelzésnek
megfelelően, majd helyezze vissza az elemtartó fiók fedelét! A
távvezérlőt a ventilátor fele fordítva tudja vezérelni a készü-lék
működését.
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A készülék karbantartása
A  készülkházra,  vagy  a  ventilátor  lapátra  rakódott  szennyeződés,  por  csökkentheti  a  készülék
teljesítményét,  akadályozhatja  a  normál  műlödését.  Éppen  ezért  javasoljuk,  hogy  legalább  havonta
tisztítsa meg a készülék szerkezeti elemeit a rárakódott szennyeződésektől az aláb-biak szerint.
1. A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az elektromos aljzat-ból, hogy

elkerülhesse az esetleges áramütés veszélyét, illetve a készülék károsodását!
2. A készülék szerkezeti  elemeit  normál háztartási tisztítószerekkel,  portörlő kefével tisztíthatja.  Ne

használjon maró, karcoló vegyszereket, súrolószereket!

A készülék burkolatának tisztítása

1. A készülék burkolatának tisztítása során ügyeljena rra, hogy ne kerüljön víz vagy vízgőz, pára a
készülék belsejébe!

2. Ne használjon maró, karcoló szereket, vegyületeket, eszközöket a burkolat tisztításához!
3. Mindig áramtalanítsa a készüléket a tisztítás előtt!

Karbantartási tanácsok

1. Válasssza le a készüléket az elektromos hálózatról és lehetőség szerint helyezze vissza az eredeti
csomagolásába, ha hosszabb időn át nem fogja használni azt!

2. A készüléket használaton kívül száraz, jól szellőző heyen tárolja!

Hibaelhárítási útmutató

Hibajelenség Lehetséges megoldása

Nem  tudja  bekapcsolni  a  készüléket,  vagy
nem működnek a gombok?

• Ellenőrizze,  hogy  csatlakoztatta-e  a  hálózati
csatlakozó dugót az elektromos hálózathoz és van-e
áram az adott aljzatban!

Szokatlan zajt  hall,  vagy füstöt,  égés-szagot
érez működés közben?

• Azonnal  kapcsolja  ki,  áramtalanítsa a  készüléket  és
ellenőrizze,  hogy  nem  esett-e  valami  a  készü-
lékbe ,vagy nincs-e benne a ventilátor lapát for-gását
akadályozó tárgy!

A készülék műszaki adatai
Névleges tápfeszültség 220-240 V, 50 Hz

Áramfelvétele 45 W

Zajszintje < 55 dB (A)

Szállított
levegőmennyiség

500 m3/h

Méretei 280 x 280 x 968 mm

Tömege 4,8 kg
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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

+420 544 214 627
info@bibetus.cz
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