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Üdvözöljük az Aerify közösségében

Először is hadd gratuláljunk ahhoz a kiváló döntéshez, hogy 
megveszi az Aerify Cuppert! Ez azt jelenti, hogy pontosan tudja, 
milyen fontos a regeneráció - különösen, ha aktív életet él -, annak 
ellenére is, hogy a regeneráció jelentősége csak az utóbbi években 
jelent meg hangsúlyosabban a köztudatban.

Az Aerify Cupper kombinálja a modern technológiát a tradícionális Az Aerify Cupper kombinálja a modern technológiát a tradícionális 
gyógyítással a fájdalom csillapításáért, a gyulladáscsökkentésért, a 
relaxáció fokozásáért és az általános jólétért. A vörös fényterápia 
(RLT) olyan kezelés, amely alacsony hullámhosszú vörös fénnyel 
támogatja az egységes bőr látványát, segíti a ráncok, a hegek, a 
pattanások és a bőrpír csökkentését, enyhíti a sejtek gyulladását és 
javítja a vérkeringést.

Mi valóban az aktív életmódot képviseljük, így a szuperkönnyen Mi valóban az aktív életmódot képviseljük, így a szuperkönnyen 
hordozható Aerify Cupper lesz a legkiválóbb eszköze otthon, 
utazás közben, az irodában, edzőtáborokban, versenynapokon vagy 
akár egy gyógytornász, masszázsterapeuta professzionális segítő-
jeként. Használjon bátran olajat vagy testápolót mozgó 
köpölyözéshez.



Mi van a dobozban?

1 db további, kisebb 
csésze, amely ideálisabb a 
nyak és a karok kezelésére

3 db extra
pamut szűrő

biztonsági zsinór

távirányító

Aerify Cupper 1 db normál 
méretű csészével

merevfalú tároló az 
eszköz hordozására 
és védelmére



Hátralévő idő (percek)

Start/Szünet

Be-/Kikapcsolás (tartsa 3 mp-ig)

Váltson az 5 különböző 
szívóerő közöttVáltson az 5 különböző 

mód között

Automatikusan beindul
a köpölyözés, amint 
bekapcsolt az eszköz.

Vörös fényterápia
Be-/Kikapcsolás

Aerify Cupper kezelőpanel



Így használja az Aerify Cuppert
1. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót és az ellenjavallato-
kat, hogy biztos lehessen benne, hogy az eszköz az Ön számára is 
alkalmas.

2. Csak közvetlenül a bőrén használja, ruházat nélkül. Használhatja 
masszázsolajjal, géllel vagy testápolóval a kényelmesebb masszázs 
érdekében.

3. Helyezze a csészét a kívánt testfelületre, majd tartsa lenyomva 
az On/Off gombot. A szívó funkció alapértelmezetten be van kapc-
solva.

4. Nyomja meg az M gombot az 5 különbző szívási mód közötti 
váltáshoz, amelyet a zöld ledek száma jelez.

5. Nyomja meg a "Suction Power level" gombot az 5 szívási erő 
közötti váltáshoz, melyet a piros ledek száma jelez.

6. Nyomja meg a 6. Nyomja meg a villanykörte jelű gombot a vörös fényterápia 
be- és kikapcsolásához.

7. Nyomja meg a "pause/start" gombot, hogy megállítsa, vagy 
újraindítsa a szívást a kívánt testfelületen.



Szívóerő- és időbeállítások
Az Aerify Cuppernek 5 különbőző működési szintje van. Nyomja 
meg a "Suction Power level" gombot az 5 szívási erő közötti 
váltáshoz, melyet a piros ledek száma jelez.

Alapértelmezetten az 1. szint van beállítva.

Egyéni preferenciája alapján váltson az 1. és 5. szint között.

A hajlított felületű csésze esetén minimum a 3. szintet ajánljuk.
A piros ledfények száma jelzi az intenzitás szintjét.

Alapértelmezetten a beállított Alapértelmezetten a beállított idő az 1-4. módokhoz 12 perc (5. 
módhoz 20 perc). Ajánlott minden ponthoz 4-12 percig használni 
az eszközt.



Üzemmód kiválasztása

Az Aerify Cupper 5 különböző móddal rendelkezik,
mind különböző élményt nyújtva.

Nyomja meg az M gombot az 5 különböző szívási mód közötti 
váltáshoz, amelyet a zöld ledek száma jelez.

1. mód - enyhe, ritmikus masszázs, bemelegítéshez ideális
2. mód - gyengéd hullámmasszázs a fájó izmok kezelésére
3. mód3. mód - lassú teljesítmény mód a maximum szívóhatás 
eléréséért, ideális professzionális, mozgó köpönyözéses terápiához
4. mód - gyors teljesítmény mód a maximum szívóhatás 
eléréséért, ideális professzionális, mozgó köpönyözéses terápiához
5. mód - intenzív, progresszív, ritmikus masszázs a tökéletes 
köpölyös masszázsélményért

Váltson a különböző 
módok között az "M" jelű 
gomb megnyomásával



Az 5 különböző mód működése



A Cupper masszázsolajjal vagy 
testápolóval történő használata

Használhatja masszázsolajjal, géllel vagy testápolóval a 
kényelmesebb masszázs érdekében.

Egy gyógytornász vagy masszázsterapeuta által végzett professzi-
onális köpönyözéshez ajánlott a folyadék használata.

Mozgó köpönyözéshez a 3-as illetve 4-es módot ajánljuk.

Indítsa be az eszközt, várjon 30 másodpercet, amíg a vákuum a 
csészét a bőrhöz rögzíti. Mindkét kezével gyengéden mozgassa a 
csészét az izomrostok irányával megegyezően. Bizonyosodjon meg 
róla, hogy a bőr kellően nedves, elkerülve a kényelmetlenséget és 
sérüléseket.

Figyeljen a folyadékok használatára.

A gyártó nem vállal felelősséget a légpumpát ért károsodásokért, A gyártó nem vállal felelősséget a légpumpát ért károsodásokért, 
amelyeket a folyadékok nem megfelelő használata okozott.



Hogyan működik az Aerify Cupper?

Az Aerify Cupper szívóhatást gyakorol a csészén belül a bőrre. Ez a 
vákuum folyadékot vonz a kezelt részre, kitágítja és megnyitja a bőr 
alatti hajszálereket. A test ezt sérülésként észleli, növelve a vérkeringést 
az adott területen. Ez csökkentheti az izommerevséget, általánosság-
ban javítva a vérkeringést és elősegítve a sejtregenerációt. Továbbá 
segíthet az új kötőszövetek kialakulásában és véredények létre-
hozásában.

Az Aerify Cupper dinamikusan változó szívóerejének köszönhetően 
hatásosabb a tradícionális módszereknél. A váltakozó szívóhatás javítja 
a vérkeringést és gyorsítja a regenerációt.

Továbbá a vörös fényterápia segít elérni egy még hatékonyabb
kezelést, növelve a köpölyözés hatásait, amely lehet relaxáció,
fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés vagy a regeneráció
felgyorsítása is.



Ellenjavallatok
- Ne használja az Aerify Cuppert terhesség ideje alatt, orvosi
implantátumok esetén (pl. szívritmusszabályozó/pacemaker), életfenntartó 
vagy általános gyógyászati elektromos eszközökkel együtt.
- Bármilyen súlyos szív- és érrendszeri betegség esetén
- Szívritmuszavar esetén
- Magas vérnyomás esetén
- Gyenge véralvadás esetén- Gyenge véralvadás esetén
- Akut tüdőödéma esetén
- Akut fertőzés esetén
- Csontritkulás esetén
- Tüdőembólia esetén
- Akut thrombophlebitis (felületesvéna-gyulladás) esetén
- Mélyvénás trombózis esetén
- Vérrögök esetén- Vérrögök esetén
- Csonttörés vagy elmozdulás esetén
- Nyílt sebeken vagy gyulladásokon
- Súlyos bőrallergiák vagy fertőző bőrbetegségek esetén
- Súlyos idegesség, magas láz, görcsök, rohamok, mániás nyugtalanság 
esetén
- Ha fájdalmat okoz
- Megmagyarázhatatlan fáradtságot érez- Megmagyarázhatatlan fáradtságot érez
- Műtéti sorozaton esik át vagy frissen műtötték
Kérdezze meg a kezelőorvosát, hogy használhat-e elektromos 
köpölyözőt!



Fontos gyelmeztetések
- Kérjük, konzultáljon kezelőorvosával, gyógyterapeutájával az Aerify Cupper 
használata előtt. Ez a termék nem diagnózis felállítására, kezelésre, gyógyításra 
vagy betegségmegelőzésre készült.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne helyezze sérülésekre, sebhelyekre vagy a szív közelébe!
- Ha kényelmetlenséget érez, azonnal hagyja abba az eszköz használatát
és kérdezze kezelőorvosát!
- Ne használja az eszközt egy területen túl sokáig (12 percnél tovább) hogy- Ne használja az eszközt egy területen túl sokáig (12 percnél tovább) hogy
elkerülje a sérüléseket!
- Ne használja előzőleg köpölyöző terápiával kezelt területen!
- Ne használja érzékeny területeken, érzékszerveken, arcon, nemi szerveken, 
artériákon vagy a szív közelében!
- Ne használja a terméket sérült állapotban!
- Nem helyettesíti az orvosi kezelést.
- A termék lítium akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg szétszerelni vagy - A termék lítium akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg szétszerelni vagy 
módosítani, víz alá helyezni vagy tűzbe dobni a sérülések és robbanás elkerülése 
végett. Kérjük, hasznosítsa újra a terméket, ha már nem működik.
- Kérjük, használja a terméket az utasításoknak megfelelően.
- Bőrpír vagy zúzódás jelei előfordulhatnak használat után. 3-5 nap után általában 
eltűnnek.
- 16 éves kor felett ajánlott.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek és ne hagyja hőforrás közelében.- Ne tegye ki közvetlen napfénynek és ne hagyja hőforrás közelében.
- Ne használja vezetés vagy nehézgépkezelés közben!
- Amikor az eszköz, az akkumulátora és csomagolása kidobásra kerül, kövesse az 
érvényben lévő szabályokat és utasításokat. Kerülje a környezetszennyezést!



Tisztítás és karbantartás

Kapcsolja ki és törölje át az eszközt száraz ruhával. Ne használjon 
savas vagy lúgos takarítószereket, alkoholt, olajat, körömlakkle-
mosót vagy más oldószert. Ne használjon durvább sörtéjű keféket a 
karcolások elkerülése végett. Ne helyezze vízbe és ne öntsön vizet 
az eszközre- az eszköz NEM vízálló. Csak szobahőmérsékleten tárol-
ja. Biztonságos, száraz helyen tárolja, direkt napfénytől védve, a hő-
forrásoktól távol.

A pamutszűrők blokkolják, hogy por vagy 
folyadék jusson az eszköz belsejébe, így tisztán 
tartva azt. Kérjük, ellenőrizze és cserélje ki a 
szűrőket a használat rendzserességétől függő 
gyakorisággal.



Töltés
Az Aerify Cupper feltöltéséhez egy USB type C kábelre lesz 
szüksége, adapterhez vagy laptophoz csatlakoztatva.

A töltési idő ~2,5 óra a 3 órás üzemidőhöz.

A töltöttségi jelző         piros az eszköz töltése közben és zöldre vált, 
ha teljesen feltöltött.

Tartsa tisztán a töltő bemenetét és ne töltse az eszközt, miután a 
jelző zöldre váltott.

Ne használja az eszközt töltés közben!Ne használja az eszközt töltés közben!



Technikai információk

Súly: 2 kg

Méret: 9x9x7 cm

Fogyasztás: 5 W

Töltő kimenet: DC 5V - 2A

Töltési idő: 2,5 óra

Vörös fény hullámhossza: 630-670 nm

Szívóerő: Szívóerő: -60~0 kPa

Akkumulátor kapacitása: 1800 mAh



Problémaelhárítás
Kérjük ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot a
store@ tcollege.hu e-mail címen, ha bármilyen technikai
nehézségbe ütközne, de az alábbiakban felsoroltuk a leggyakoribb
lehetséges problémákat.

NEM KAPCSOL BE AZ ESZKÖZ
- Győzödjön meg az eszköz töltöttségéről, 3 óra üzemidőhöz legalább - Győzödjön meg az eszköz töltöttségéről, 3 óra üzemidőhöz legalább 
2,5 óra töltés szükséges
- Nyomja határozottan az On/Off gombot 3 másodpercig!

NEM BÍRJA ELÉG IDEIG AZ AKKUMULÁTOR VAGY NEM TÖLTŐDIK
- Győzödjön meg róla, hogy az eszköz teljesen fel van töltve.
- Próbálkozzon másik konnektorral.
- Húzza ki az adaptert, majd ellenőrizze, jól illeszkedik-e.
- Tisztítsa meg a töltőbemenetet és az adaptert.- Tisztítsa meg a töltőbemenetet és az adaptert.
- Használjon másik adaptert vagy kábelt.

GYENGE SZÍVÓERŐ
- Távolítsa el, majd helyezze fel újra a csészét.
- Ellenőrizze szabadok-e a légcsatornák.
- Ellenőrizze a bekapcsoló gombot.
- Ellenőrizze a szűrők tisztaságát.



Garancia és javítás
Az Aerify Cupper 2 éves (24 hónapos) garanciával rendelkezik a 
vásárlás napjával kezdődően. A garancia csak a gyári hibákra vonat-
kozik! Ha a termék a helytelen használat következtében hibásodik 
meg, például elejti, nehezet tesz rá, hagyja, hogy egy gyermek 
játsszon vele, sokáig napfényben vagy a szaunában használja, vízbe 
helyezi vagy egyéb sérülésveszélynek teszi ki, akkor a garancia nem 
érvényes. Olvassa el a tájékoztatót és használja az eszközt helyesen, 
az utasításoknak megfelelően!

Bármilyen technikai probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot a store@ tcollege.hu e-mail címen.



www.store.tcollege.hu
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