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Bezprzewodowe urządzenie do
masażu

Airbi FIT
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(wersja 1.0)
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Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Środki bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem należy przeczytać uważnie instrukcje obsługi urządzenia i przestrzegać środków 
bezpieczeństwa przy jego obsłudze. Instrukcje przechowywać do przyszłego zastosowania.

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwie domowym do celów 
opisanych w niniejszych instrukcjach obsługi. Nieautoryzowane zastosowanie oraz modyfikacje 
techniczne urządzenia mogą zagrażać zdrowiu i życiu.

2. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 10 roku życia oraz przez osoby o
obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej i psychicznej lub o niedostatecznych umiejętnościach i
doświadczeniu,  pod warunkiem,  że  znajdują  się  pod dozorem dorosłych lub zostały pouczone o
bezpiecznym sposobie stosowania oraz o zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

3. Urządzenie nie powinno być stosowane przez diabetyków oraz ciężarne.
4. W następujących przypadkach należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia:

◦ uszkodzony kabel zasilający
◦ urządzenie nie pracuje prawidłowo
◦ urządzenie spadło na ziemię i doszło do jego uszkodzenia
◦ urządzenie zostało zanurzone w wodzie

4. Nie stawać ani nie siadać na tym urządzeniu. Urządzenie nie jest na tyle stabilne, aby utrzymać 
ludzkie ciało, więc może dojść do wypadku.

5. Nie używać urządzenia przez długi czas. Urządzenie jest przeznaczone do używania w krótkich 
interwałach i przed ponownym użyciem musi ostygnąć.

6. Nie używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu takim jak łazienka lub basen. Przenikanie wody do
urządzenia może spowodować zwarcie elektryczne.

7. Nie używać urządzenia przy bezpośrednim nasłonecznieniu albo blisko otwartego płomienia. Może 
dojść do przegrzania albo do eksplozji.

8. Nie używać urządzenia podczas burzy. Urządzenie zawiera elementy metalowe, dlatego też przy 
uderzeniu pioruna może dojść do wypadku.

9. Nie wkładać żadnych obiektów do wewnętrznej części urządzenia i uważać, aby nic do niej nie 
wpadło.

10. Nie przykrywać urządzenia podczas działania, może dojść do przegrzania silnika i urządzenie może
przestać pracować.

11. Urządzenia nie wolno modyfikować w żaden sposób, jakiekolwiek naprawy muszą być prowadzone 
przez autoryzowane osoby.

12. Na żywotność baterii ma wpływ sposób używania oraz otaczające warunki.
13. Bateria wytrzyma dłużej, jeśli będzie przechowywana po naładowaniu.
14. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się go ładować przynajmniej raz na 

miesiąc. Jeśli bateria będzie wyładowana przez dłuższy czas, może dojść do skrócenia jej 
żywotności oraz wytrzymałości urządzenia.

15. Nie pozostawiać urządzenia w pobliżu dużych pól magnetycznych albo tam, gdzie pola magnetyczne
mogłyby mieć na nie wpływ, ponieważ może to prowadzić do wyładowywania się baterii.

Wskazówki dotyczące ładowania
1. Przestrzegać informacji dotyczących napięcia, które znajdują się na urządzeniu.
2. Aby nie doszło do wypadku,  należy używać wyłącznie ładowarki załączonej do urządzenia. Nie

używać  urządzenia  z  innym  zasilaczem  elektrycznym,  ani  nie  używać  zasilacza  z  innymi
urządzeniami.

3. Jeśli urządzenie jest w pełni naładowane albo jeśli nie jest ładowane, należy się upewnić, że kabel 
zasilający jest odłączony od urządzenia oraz z gniazdka.

4. Nie  rzucać  ani  w  inny sposób  nie  uszkadzać  zasilacza  elektrycznego.  Jeśli  obudowa  zasilacza
zostanie  z  jakiegoś  powodu  uszkodzona,  należy  skontaktować  się  z  autoryzowanym  centrum
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serwisowym w celu uzyskania zamiennika.
5. Nie dotykać kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
6. Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami, może dojść do spięcia albo szoku elektrycznego.
7. Jeśli zasilacz został narażony na deszcz albo kontakt z wodą lub wilgotnością, natychmiast należy 

zaprzestać jego używania i skontaktować się z centrum serwisowym w celu wymiany.

Instrukcje obsługi
Upewnić się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym użyciem albo jeśli przez dłuższy czas 
nie było używane.

Ładowanie
1. Jeśli urządzenie jest włączone, należy je wyłączyć. Włożyć złącze kabla zasilającego do gniazdka

ładującego urządzenie.
2. Pełne ładowanie trwa ok. 3 godz. Jeśli urządzenie jest w pełni naładowane, stan ten jest 

sygnalizowany przy pomocy diody LED, która zmieni się z czerwonej na zieloną. Podczas 
ładowania urządzenia jest normalne, że zasilacz się trochę nagrzewa.

3. Jak tylko ikona ładowania sygnalizuje pełne naładowanie (zielony kolor), usunąć zasilacz 
elektryczny z gniazdka i odłączyć od urządzenia. Urządzenie nie będzie pracować, jeśli jest 
podłączone do zasilacza.

Użycie
1. Wcisnąć przycisk „  “, aby włączyć urządzenie. Zaświeci się czerwony wskaźnik sygnalizujący 

działanie urządzenia.
2. Wcisnąć przycisk „  “, aby wybrać tryb masażu. Do wyboru jest w sumie 6 różnych trybów.
3. Wcisnąć przycisk „   “, aby zmienić intensywność masażu. Do wyboru jest w sumie 6 różnych

intensywności.
4. Urządzenie do masażu wyłączy się automatycznie po 15 minutach.
5. Po ukończeniu masażu należy wyłączyć urządzenie, wciskając ten sam przycisk, który służył do jego

włączenia.

                                  Ręka                    Ramię                    Plecy                    Udo                     Stopa

Ostrzeżenie
1. Jeśli urządzenie pokazuje niski stan baterii, wyłączyć urządzenie i rozpocząć jego ładowanie.
2. Każde naciśnięcie przycisku funkcyjnego jest sygnalizowane przez wbudowany brzęczyk, który przy

pomocy sygnału dźwiękowego potwierdza wciśnięcie przycisku.
3. Zalecany czas stosowania wynosi 15 minut.

Rozwiązywanie problemów

Problem Powód

Podczas używania 
słychać niewielki 
szum.

Urządzenie nie jest bezdźwięczne. Posiada silnik, który wytwarza pewne dźwięki. Nie
jest to uszkodzenie urządzenia.

Silnik nie działa. Urządzenie zostało włączone nieprawidłowo albo bateria jest wyładowana.

Nagłe wyłączenie • Doszło do niecelowego wyłączenia przy pomocy przycisku funkcyjnego.
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się urządzenia w 
trakcie masażu.

• Urządzenie posiada bezpiecznik, który po 15 minutach je wyłączy. 
• Bateria jest wyładowana.

Konserwacja urządzenia
1. Umieścić urządzenie w bezpiecznym, suchym i chłodnym miejscu, jeśli nie jest używane.
2. Przed każdym czyszczeniem odłączyć je od zasilania.
3. Po użyciu wyczyścić je delikatną, wilgotną szmatką. Nie używać żadnych rozcieńczalników, 

rozpuszczalników lub innych środków chemicznych.
4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie.
5. Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
6. Nie wyrzucać urządzenia do kosza na odpadki. Urządzenie zawiera baterię li-ion oraz inne części 

elektryczne, które mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

Specyfikacje techniczne
Napięcie: 8.4 V
Moc: 16 W
Polaryzacja: 
Baterie: 7.2V Li-ion 2200mA 18650 x 2 ogniwa
Zgodne z przepisami: CE, EMC, WEEE

Likwidacja urządzenia
Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą UE 2012 / 19 / CE o utylizacji odpadów
elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Użytkownik jest zobowiązany do oddania urządzenia,
które zakończyło swą żywotność do oznaczonych punktów zbiórki urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby zapewniona została ich likwidacja bez zagrożenia dla środowiska
naturalnego. Przekreślony symbol kosza na śmieci przypomina o obowiązku składowania
urządzenia osobno od innych odpadów. Klient powinien skontaktować się z lokalnym urzędem
albo przedstawicielem handlowym, aby otrzymać informacje na temat prawidłowego przetwarzania 
odpadów takich jak jego zużyte urządzenie.

Niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami 
EMC dyrektywy 2014/30/EU. Urządzenie zostało zaakceptowane do użycia w krajach UE, dlatego też jest 
oznaczone symbolem CE. Jakakolwiek potrzebna dokumentacja jest do dyspozycji u importera urządzenia. 

Zastrzega się prawo do zmian parametrów technicznych, właściwości oraz błędów w druku mogących 
wystąpić w niniejszych instrukcjach.

Adres importera:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno 638 00
Republika Czeska (Česká republika)
E-mail: info@bibetus.cz
Tel: +420-544214627 
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