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Bezšnúrový masážny prístroj 
Airbi FIT 

 

 

 
 

Návod na obsluhu 

(verzia 1.0) 
 

 
 

Pred použitím tohto prístroja si dôkladne prečítajte návod na obsluhu! 
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Dôležité bezpečnostné pokyny 
Pred prvým použitím tohto prístroja si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pre 
prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade potreby ho odovzdajte ďalšiemu majiteľo-
vi. 

1. Tento prístroj je určený výhradne na použitie v domácnosti a na účely popisované v tomto 
návode. Neoprávnené použitie a technické úpravy prístroja môžu viesť k ohrozeniu života 
a zdravia. 

2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 10 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, 
ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené, ako bezpečne používať tento prístroj, a po-
chopili možné riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú prístroj čistiť a udržovať 
bez dozoru. 

3. Neodporúčame používať tehotným ženám a diabetikom. 
4. V nasledujúcich prípadoch treba prístroj okamžite vypnúť: 

◦ je poškodený napájací kábel, 

◦ prístroj nefunguje normálne, 

◦ prístroj spadol na zem a je prasknutý alebo poškodený, 

◦ prístroj bol ponorený do vody. 
4. Na prístroj nestúpajte a ani si naň nesadajte. Tento prístroj nemá takú pevnosť, aby udržal 

hmotnosť ľudského tela, a mohlo by dôjsť k pádu. 
5. Prístroj nepoužívajte dlhodobo. Tento prístroj je určený na krátkodobé použitie. Pred ďalším 

použitím ho treba nechať dostatočne dlho vychladnúť. 
6. Prístroj nepoužívajte v mokrom alebo vlhkom prostredí, ako napríklad v kúpeľni alebo 

v blízkosti bazéna. Ak by bol prístroj vystavený vode, mohlo by dôjsť ku skratu. 
7. Prístroj nepoužívajte na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti otvoreného ohňa. Nad-

merné vystavenie teplu môže spôsobiť prehriatie prístroja a explóziu. 
8. Prístroj nepoužívajte počas búrok, pri ktorých sa blýska. Tento prístroj obsahuje kovové čas-

ti, ktoré by počas búrky nemali byť nekryté.  
9. Dávajte pozor, aby sa do vnútra prístroja nedostali žiadne objekty. 
10. Masážny prístroj počas používania ničím neprikrývajte. Mohlo by dôjsť k prehriatiu motora 

a zastaveniu prístroja.  
11. Aby ste predišli poškodeniu prístroja, vnútorné komponenty nerozoberajte bez povolenia. 
12. Životnosť batérie závisí od použitia a prevádzkových podmienok. 
13. Batérie vydržia dlhšie, ak ich budete pravidelne nabíjať a nebudete ich nechávať vo vybitom 

stave. 
14. Ak ste prístroj dlhodobo nepoužívali, nabite ho raz za mesiac. Ak zostanú batérie dlhodobo 

vybité, môže sa znížiť ich životnosť a výkon prístroja.  
15. Prístroj nenechávajte v blízkosti silného magnetického poľa alebo na mieste, kde by naň 

mohlo pôsobiť magnetické pole – mohlo by dôjsť k vybitiu batérií. 

Pokyny k nabíjaniu 
1. Neprekračujte menovité napätie. 
2. Aby ste predišli nehode, používajte výhradne nabíjačku určenú pre tento prístroj. Nepouží-

vajte iné nabíjačky a nabíjačku k tomuto prístroju nepoužívajte na nabíjanie iných zariadení.  
3. Ak je prístroj úplne nabitý alebo ak neprebieha nabíjanie, odpojte nabíjačku od prístroja aj 

z elektrickej siete. 
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4. Nabíjačku nevystavujte nárazom. Ak bola nabíjačka z akýchkoľvek dôvodov poškodená, ob-
ráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o jej výmenu. 

5. Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neťahajte priamo za kábel. 
6. Nedotýkajte sa prístroja alebo nabíjačky mokrými rukami. Mohlo by dôjsť ku skratu alebo 

úrazu elektrickým prúdom.  
7. Ak je nabíjačka vystavená dažďu, vode alebo bola nadmerne navlhnutá, prestaňte ju použí-

vať, obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o jej výmenu. 
 

Spôsob ovládania 
Pred prvým použitím alebo ak sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíval, ho nechajte úplne nabiť. 
 
Nabíjanie 

1. Prístroj vypnite a zásuvku na nabíjanie pripojte k nabíjačke. 
2. Úplné nabitie prístroja trvá približne 3 hodiny. Pri úplnom nabití zmení kontrolka na nabí-

jačke farbu z červenej na zelenú. Počas nabíjania sa môže nabíjačka trochu zahrievať. Je to 
normálne. 

3. Ak kontrolka zmení farbu na zelenú, prístroj je nabitý. Prístroj odpojte od nabíjačky. Počas 
nabíjania masážny prístroj nefunguje. 

 
Spôsob použitia 

1. Stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete masážny prístroj. Súčasne sa zapne alebo vypne 
červená kontrolka. 

2. Stlačením tlačidla  aktivujete režim automatickej masáže. Môžete si zvoliť z celkovo šies-
tich režimov masáže. 

3. Stlačením tlačidla  zvýšite alebo znížite intenzitu masáže. Môžete si zvoliť z celkovo šies-
tich intenzít masáže. 

4. Masážny prístroj sa po 15 minútach automaticky vypne. 
5. Po použití prístroj vypnite stlačením vypínača. 

 

 
                                 Rameno                  Plece                 Chrbát                   Stehno                Chodidlo 
 
Upozornenie 

1. Ak indikátor stavu batérie informuje o nízkej úrovni nabitia, včas ju nabite. 
2. Po každom stlačení funkčného tlačidla vydá integrovaný bzučiak tón, ktorý informuje 

o úspešne vykonanej operácii. 
3. Odporúčaná doba použitia je 15 minút. 

 

Riešenie problémov 

Problém Riešenie 
Počas používania vydáva motor mierny 
hluk. 

Za tento zvuk zodpovedá mechanická konštrukcia. 
Nejde o poruchu. 

Motor sa netočí. Prístroj nie je dobre zapnutý alebo batéria je vybitá. 
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Náhle zastavenie počas masáže. • Neúmyselné vypnutie vypínača. 
• Z bezpečnostných dôvodov sa prístroj po 15 

minútach automaticky vypne. Pravdepodobne 
bol dosiahnutý tento časový limit. 

• Batéria je vybitá. 

Starostlivosť o prístroj a údržba 
1. Ak masážny prístroj nepoužívate, odložte ho na bezpečné, chladné a suché miesto. 
2. Pred čistením vytiahnite masážny prístroj z elektriny. 
3. Po použití utrite masážny prístroj mäkkou navlhčenou handričkou. Používajte výhradne ne-

abrazívne čistiace prostriedky. V prípade potreby ho vyčistite pomocou sterilizátora.  
4. Bezšnúrový masážny prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín. 
5. Uchovávajte mimo dosahu rozpúšťadiel a agresívnych čistiacich prostriedkov. 
6. Masážny prístroj sa nepokúšajte opravovať. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré 

môže opraviť používateľ. 
7. Masážny prístroj nevyhadzujte na skládku. Obsahuje Li-Ion batériu a iné elektrické kompo-

nenty, ktoré sa považujú za nebezpečný odpad.  

Technické parametre 
Menovité napätie: 8,4 V 
Menovitý príkon: 16 W 
Polarita vstupu:  
Batéria: 7,2 V Li-Ion batéria, 2200 mAh, 2 články 18650  
Vyhovuje predpisom EÚ: CE, EMC, WEEE 

Likvidácia zariadenia (z hľadiska ochrany životného prostredia) 
Európska smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) 
2012/19/ES vyžaduje, aby sa staré elektrické spotrebiče pre domácnosť nelikvidovali spolu 
s bežným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, 
ktoré obsahujú, a zníženia vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa musia staré 
zariadenia likvidovať oddelene. Prekrížený symbol odpadkového koša na kolieskach uve-
dený na výrobku pripomína vašu povinnosť oddelenej likvidácie prístroja. Viac informácií 
o správnej likvidácii starých zariadení sa spotrebitelia dozvedia od miestnych úradov alebo predajcu. 
 

Tento výrobok vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice 
EMC 2014/30/EÚ. Zariadenie bolo schválené na použitie v krajinách EÚ, a preto sa na ňom nachá-
dza symbol CE. Všetky potrebné dokumenty sú dostupné u dovozcu.  
 

Zmeny technických parametrov, vlastností a chyby tlače v návode na obsluhu vyhradené. 
 
Adresa dovozcu: 
 
INTER AUDIO s.r.o. 
Nádvorie Európy 3672/38 
945 01 Komárno 
Slovenská republika 
E-mail: info@interaudio.sk 
Tel: +421 905 884 677   
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