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      ةمدقم

تهانينا عىل اقتنائك ملُنقَّي هواء السيارة  ®IQAir Atem. برجاء قراءة دليل املستخدم هذا بعناية للتعرف 
عىل الخصائص والوظائق املميزة ملنتج  ®IQAir هذا. احفظ هذه املطبوعة يف مكان آمن للرجوع إليها 

مستقبالً.

مكونات املنتج 
1 ُمنقِّي الهواء 

2 قاعدة الرتكيب بالسيارة 

3 الحزام وإبزيم الغلق 
4 فلرت HyperHEPA® املعدل 

5 كاتم الصوت 

6 مهايئ كهرباء السيارة  

7 الغطاء الخلفي
دليل البدء الرسيع ودليل املستخدم  8
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قبل بدء االستخدام
ُمنقَّي هواء السيارةIQAir Atem هو الطريقة املثالية لالستمتاع بهواء أكرث نقاوًة يف سيارتك. 
يجب االقتصار عىل استخدام منقي الهواء باالرتباط مع قاعدة الرتكيب بالسيارة املخصصة 

له وامللحقات الكهربائية الخاصة به و/أو املكونات املوردة يف هذه العبوة. وقد يؤدي سوء 
االستخدام إىل حدوث إصابة أو عطل وظيفي و/أو أرضار

اقرأ دليل االستخدام هذا بعناية قبل استخدام املنتج واحفظه للرجوع إليه مستقبالً.

• كام هو الحال مع جميع األجهزة اإللكرتونية، يرجى إبعاد الجهاز عن متناول األطفال 

األقل من 8 سنوات. هذا الجهاز ليس لعبة! 

• ميكن استخدام هذا املنتج من قبل األطفال من عمر 

8 سنوات فأكرث واألشخاص ذوي القدرات الجسدية أو 
الحسية أو العقلية املحدودة أو الذين لديهم نقص يف 

املعرفة والخربة، فقط إذا تم اإلرشاف عليهم أو توجيههم 
من قبل شخص مسؤول فيام يتعلق بكيفية استخدام 

الجهاز بطريقة آمنة وبعد استيعابهم لألخطار املرتبطة 
بذلك. ال يجوز تنفيذ أعامل التنظيف والصيانة املنوطة 

باملستخدم من قبل األطفال دون اإلرشاف عليهم.
للحد من خطر نشوب حريق أو الصعق الكهربايئ أو اإلصابة يرجى قراءة هذه 

التحذيرات قبل استخدام هذا املنتج.

• لتجنب خطر الصعق الكهربايئ أو الحريق، اقترص عىل توصيل الجهاز بوصالت كهرباء 

مناسبة ويسُهل الوصول إليها. اقترص عىل استخدام 
 .IQAir امللحقات الكهربائية املوردة مع الجهاز

• اقترص عىل استخدام امللحقات الكهربائية داخل السيارة 

ويف البيئات الجافة. 

• ال تستخدم املهايئات أو الكابالت أو القوابس الكهربائية 

التالفة. إذا كانت تالفة يجب التخلص منها واستبدالها 
.IQAir Atem فقط بامللحقات الكهربائية األصلية لجهاز

• ال تسمح بانسكاب أي نوع من أنواع السوائل عىل املنتج 

أو مالمسته له. ويتضمن ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص: 
املاء أو املنظفات أو املذيبات القابلة لالشتعال.

 • لتنظيف الجهاز:

 - افصله من مصدر الكهرباء.
- اقترص عىل استخدام قطعة قامش ناعمة وجافة.

•  للحفاظ عىل الكابالت والقوابس: 

 - حافظ عىل نظافة وجفاف القوابس. 
 - قم من خالل النفخ بإزالة أية اتساخات مرتاكمة يف 

قوابس كابالت التوصيل. 
ال تقم مطلقا بغمر املنتج أو أي من مكوناته يف املاء أو 

 تحت صنبور املاء.

تعليامت األمان الهامة

تحذيرات األمان الهامة

12-24 V

3kg
0-8
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تحذيرات األمان الهامة

• ال تقم مطلقا بتغطية الجهاز أو إعاقة منافذ سحب ودفق الهواء بأية طريقة أخرى. 

• ال تقم بإدخال أية أشياء غريبة أو أصابعك يف فتحات دفق الهواء.

• يحتوي هذا املنتج عىل تكنولوجيا فائقة الدقة. تجنب سقوطه أو العبث به أو تعريضه 

لخبطات.

• ارفع واحمل منقي الهواء من خالل مسكه بإحكام بكلتا يديك.

• هذا املنتج مخصص فقط لالستخدام يف بيئة سيارات الركوب. 

• ال تجلس عىل منقي الهواء وال تضع فوقه أية أشياء.

• اقترص عىل استخدام هذا املنتج باالرتباط مع املهايئ 

املخصص له، كام هو مورد يف عبوة املنتج األصلية. 

• االستخدام اليسء لهذا املنتج يكون يف البيئات الرطبة أو 

املبتلة. 

• استخدم منقي الهواء يف بيئة جافة فقط.

• ميكن أن يؤدي االستخدام اليسء إىل حدوث إصابة أو 

عطل وظيفي أو أرضار. 

• حدود االستخدام: يتعني استخدام هذا املنتج فقط 

لتحسني جودة الهواء يف السيارة. وهو غري مناسب 
لالستخدام يف البيئات السامة أو املتفجرة، أو للحامية من 

املواد الخطرة املنقولة بالهواء.
تحذير: ال تقم مطلقا باستخدام منقي الهواء يف السيارة 

دون تركيبه بشكل سليم.

• ال تقم برتكيب منقي الهواء أو قاعدة الرتكيب بالسيارة 

بجوار او فوق وسادة هوائية. فقد يؤدي ذلك إىل حدوث 
إصابة أو عطل وظيفي يف حالة انطالق الوسادة الهوائية. 

• ال تستخدم تطبيق Atem أثناء قيادتك للسيارة. يُحظر 

استعامل الهاتف الذيك أثناء القيادة يف معظم البلدان. 

• إذا تعذر تركيب منقي الهواء عىل مسند ظهر مقعدك، 

فريجى استخدام طريقة الرتكيب البديلة املرشوحة أدناه. 

• ال تقم بالرتكيب بينام مخادع الرأس الفعالة موجودة يف 

مواضعها )الحامية من إصابات الرقبة(.

• تأكد أن منقي الهواء املركب ال يتداخل مع أية وسادات 

هوائية.

• تأكد أن الكابل مركب بشكل آمن ولن يؤثر عىل قيادتك اآلمنة 

أو املكونات امليكانيكية بسيارتك )مثال: املقاعد، األبواب(.

• احرص دامئا عىل وضع وتثبيت منقي الهواء يف مكان آمن وثابت. 

• قم بتأمني وفحص منتجك عىل فرتات منتظمة. 

• أبعد جهازك Atem عن التجهيزات املتعلقة بالسالمة يف 

تعليامت األمان الهامة
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سيارتك )مثال الوسادات الهوائية أو آليات التحرير( وال تقم برتكيبه فوقها أو بجوارها. 

• قم بتثبيت املنتج بحيث ال تكون هناك إمكانية لتعرض الركاب لإلصابة يف حالة وقوع 

تصادم أو حادث. 

• تأكد من وجود حيز فراغ كاف بني منقي الهواء املركب مبخدع الرأس والراكب الجالس 

عىل املقعد خلفه. 

• احرص دامئا عىل اتباع جميع قواعد القيادة اآلمنة املعمول بها يف بلدك وتأكد من عدم 

وجود خطر عىل أي فرد بالسيارة من جراء تركيب جهازك.

)EMC( التوافق الكهرومغناطييس

• يُستخدم مصطلح التوافق الكهرومغناطييس للتعبري عن قدرة املنتج عىل أداء وظيفته 

بسالسة يف بيئة تتواجد بها إشعاعات كهرومغناطيسية وتفريغ شحنات كهروستاتيكية، 
ودون التسبب يف حدوث تشويشات كهرومغناطيسية لتجهيزات أخرى.

• ميكن أن يتسبب اإلشعاع الكهرومغناطييس يف حدوث تشويشات بتجهيزات أخرى. عىل 

الرغم من أن املنتج يستويف اللوائح واملواصفات الصارمة املعمول بها يف هذا الصدد، إال 
أن رشكة IQAir ال ميكنها أن تستبعد بشكل كامل احتاملية أن األجهزة األخرى قد تتعرض 

لتشويش.
البيئة

ساعد يف الحفاظ عىل البيئة. ال تتخلص من الجهاز بإلقائه يف القاممة املنزلية. أحرضه إىل 
مركز إعادة تدوير النفايات الرسمي القريب منك. ميكن التخلص من الفالتر بإلقائها يف 

القاممة املنزلية.
تخزبن املنتج

قم بتخزين جهاز Atem يف مكان نظيف وجاف يف حالة عدم استخدامه. استخدم العبوة 
األصلية لتخزينه بشكل مثايل. 

AR

تعليامت األمان الهامة

تحذيرات األمان الهامة
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 Atem مكان بيانات التوافق الخاصة مبنقي الهواء

موجود أسفل الغطاء الخلفي.

AR

تعليامت األمان الهامة
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مكونات املنتج والتجميع
 مكونات املنتج

انظر صورة املنتج عىل الغالف من الداخل.

1 منقي الهواء 

2 قاعدة الرتكيب بالسيارة 

3 الحزام وإبزيم الغلق

4 فلرت  ®HyperHEPA املعدل 

5 كاتم الصوت

6 مهايئ كهرباء السيارة 

7 الغطاء الخلفي 

 8 دليل البدء الرسيع

    ودليل املستخدم

ملحوظة هامة!
ال تقم بتشغيل منقي الهواء ما مل يكن مركبا 

بشكل سليم يف السيارة. إذا مل تكن متأكدا 
من عدم تداخل الرتكيب مع تجهيزات الحامية 

بسيارتك، فاسترش فني متخصص عىل دراية 
بتكنولوجيا سيارتك وفكّر يف طريقة التجميع 

البديلة عىل وسادة مقعد السيارة.

التجميع 
يشتمل صندوق طقم ملحقات السيارة 

 Atem عىل قاعدة الرتكيب بالسيارة لجهاز
وطقم الحزام وإبزيم الغلق ومهايئ كهرباء 

السيارة ودليل البدء الرسيع ودليل املستخدم. 
 

يرجى الرتكيب فقط عىل املقاعد املحتوية 
عىل قضيبني لتوصيل مخدع الرأس مع 

املقعد. بالنسبة لخيارات الرتكيب األخرى 
انظر موضوع »وضع الرتكيب البديل«. 

توصيل الحزام وإبزيم الغلق بقاعدة الرتكيب 
بالسيارة. 

الخطوة 1: توصيل الحزام وإبزيم الغلق بقاعدة الرتكيب 
بالسيارة. ضع قاعدة الرتكيب بالسيارة عىل سطح مستو 

بحيث يكون شعار Atem موجها ألعىل. قم بتمرير طريف 
الحزام عرب عرويت الحزام املوجودتني عىل ميني ويسار شعار 

Atem بقاعدة الرتكيب بالسيارة. قم بتلقيم الحزام عرب 

الُعرى واجعل رشيط الحزام متجًها ألسفل. اسحب الحزام 
بالكامل عرب عروات الحزام بحيث يستقر إبزيم الغلق يف 

املنتصف بني كلتا عرويت الحزام.

توصيل قاعدة الرتكيب بالسيارة بقضبان مخدع 
الرأس.

مجموعة قاعدة الرتكيب بالسيارة ملنقي هواء السيارة 
Atem مصممة بحيث تتوافق مع مجموعة عريضة من 

مقاعد السيارات املزودة بقضيبني ملخدع الرأس. 

الخطوة 2: ارفع مخدع الرأس ملسافة كافية تسمح بتمرير 
إبزيم الغلق بسهولة بني مخدع الرأس وأعىل املقعد. 

الخطوة 3: ضع قاعدة الرتكيب بالسيارة خلف مخدع 
رأس املقعد وقم بتمرير إبزيم الغلق بني القضبان وصوالً 

إىل النطاق األمامي.

الخطوة 4: قم بعقد أحد طريف الحزام حول أحد قضيبي مخدع 
الرأس، وقم بتمرير الحزام عرب اإلبزيم واجذب الحزام بإحكام 

لتثبيت قاعدة الرتكيب بالسيارة حول القضيب. افعل نفس 
اليشء حول القضيب الثاين مع الطرف اآلخر للحزام. 

الخطوة 5: اجذب كال طريف الحزام للخارج وبعيدا عن 
مركز إبزيم الغلق إلحكام تثبيت قاعدة الرتكيب بالسيارة 

عىل املقعد.

مهايئ كهرباء السيارة

قاعدة الرتكيب بالسيارة

ARالحزام وإبزيم الغلق

استخدام املنتج وتشغيله
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الخطوة 6: قم بتوصيل مهايئ كهرباء السيارة.

الخطوة 1: قم بتمرير طريف الحزام عرب عرويت الحزام بقاعدة الرتكيب 
بالسيارة كام هو معروض.

الخطوة 2: ارفع مخدع الرأس ألعىل ملسافة كافية.

الخطوة 3: ضع قاعدة الرتكيب بالسيارة خلف مخدع رأس املقعد وقم 
بتمرير إبزيم الغلق بني القضبان.

الخطوة 4: قم بعقد كال طريف الحزام حول قضيبي مخدع الرأس وقم 
بتمريره عرب إبزيم الغلق واسحبه.

الخطوة 5: اجذب كال طريف الحزام للخارج وبعيدا إلحكام تثبيت قاعدة 
الرتكيب بالسيارة.

ClickClick

الخطوة 7: قم مبسك وتركيب وإحكام تثبيت الجهاز يف موضعه.

AR

استخدام املنتج وتشغيله
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الخطوة 1: أغلق حزام األمان وأحكم ربط الحزام.

الخطوة 2: حرَك قاعدة الرتكيب بالسيارة لألمام لتأمني الحزام يف 
خطاف الحزام.

الخطوة 2: أدخل قاعدة الرتكيب بالسيارة أسفل الحزام يف خطاف 
الحزام.

12-24 V

الخطوة 3:  قم بتوصيل مهايئ كهرباء السيارة.

:Atem قامئة فحوصات السالمة ملنقي هواء السيارة
• افحص تركيب جهازك بانتظام للتأكد أن جميع األجزاء محكمة التثبيت بقاعدة الرتكيب بالسيارة.

• أحكم ربط الحزام عند اللزوم لضامن إحكام الرتكيب.

• امللحقات التالفة أو املكسورة )قاعدة الرتكيب بالسيارة، الحزام وإبزيم الغلق، كابل الكهرباء( ميكن أن 
 IQAir تؤدي إىل تشغيل غري آمن وإصابات. استبدل األجزاء التالفة أو املكسورة بقطع غيار وملحقات

األصلية. 

• تأكد من الرتكيب اآلمن لكابل الكهرباء وابتعاده عن أية أجزاء ميكانيكية أو متحركة )مثال آليات املقاعد(. 

استخدام املنتج وتشغيله

الخطوة 4: قم مبركزة وتركيب منقي الهواء عىل قاعدة الرتكيب بالسيارة. 

ClickClick

قم بتثبيت وتأمني قفل منقي الهواء. وافحص وأحكم ربط حزام املقعد.

AR
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توصيل مهايئ كهرباء السيارة. 

الخطوة 6: قم بتوصيل مهايئ كهرباء السيارة من 
القابس الزاوي الصغري بقاعدة الرتكيب بالسيارة ومن 
القابس الكبري مبخرج كهرباء السيارة. تأكد أن الكابل 

مركب بشكل آمن ولن يؤثر عىل قيادتك اآلمنة أو 
املكونات امليكانيكية بسيارتك )مثال: املقاعد، األبواب(.

هام: يف السيارات املزودة مبخارج يتم تغذيتها بالكهرباء 
باستمرار )عادة يف النطاق الخلفي للسيارة(، ينبغي فصل 
مهايئ الكهرباء عند ركن السيارة ألكرث من أسبوع لتجنب 

تفريغ شحنة بطارية السيارة دون داٍع. 

تثبيت منقي الهواء بقاعدة الرتكيب بالسيارة. 
الخطوة 7: لغرض التثبيت أمسك منقي الهواء بإحكام وقم 

مبحاذاة النطاق الخلفي ملنقي الهواء مع قاعدة الرتكيب 
بالسيارة واضغطه يف قاعدة الرتكيب بالسيارة. سوف يثبت 
منقي الهواء يف قاعدة الرتكيب بالسيارة بإحكام ويتعني أن 

تسمع صوت كليك عند تأمينه يف موضعه.

التأكد من الرتكيب اآلمن.
الخطوة 8: اجذب منقي الهواء للخلف للتأكد من تأمني 

قفله متاما يف قاعدة الرتكيب بالسيارة. 

الخطوة 9: أعد إحكام ربط الحزام للتأكد من إحكام تثبيت 
منقي الهواء يف قضيبي مخدع الرأس. قم بدس الجزء الزائد 

من الحزام أسفل قاعدة الرتكيب بالسيارة.

وضع الرتكيب البديل عىل وسادة 
املقعد

إذا مل يسمح تصميم مقعد سيارتك برتكيب منقي الهواء 
عىل ظهر مخدع الرأس، أو إذا كانت هناك اعتبارات فنية 
أو اعتبارات متعلقة باألمان، فريجى اتباع تعليامت تثبيت 
منقي هواء السيارة Atem عىل وسادة أحد مقاعد الركاب 

غري املشغولة يف سيارتك. 

الخطوة 1: ضع قاعدة الرتكيب بالسيارة يف وضع مستو 
وموجه ألعىل عىل املقعد الذي تختاره. أغلق حزام األمان 

وأحكم ربط الحزام. 

الخطوة 2: أدخل قاعدة الرتكيب بالسيارة تحت الحزام 
وقم بتأمينها يف الخطاف. 

الخطوة 3: قم بتوصيل كابل الكهرباء بقاعدة الرتكيب 
بالسيارة ومبخرج كهرباء السيارة.

الخطوة 4: ضع منقي الهواء يف قاعدة الرتكيب بالسيارة. 
تأكد من ثباته وتأمني قفله عىل قاعدة الرتكيب بالسيارة 
من خالل جذبه من منقي الهواء. أحكم ربط الحزام مرة 

أخرى بعد تركيب منقي الهواء.

اضبط الوضع من خالل إدارة منقي الهواء. 

تحذير: ال تجلس عىل منقي الهواء وال تضع 
فوقه أي يشء.

استخدام املنتج وتشغيله

الخطوة 9: أعد إحكام ربط الحزام حسب الحاجة.

0101

الخطوة 8: اجذب الجهاز للتأكد من إحكام الرتكيب.
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استخدام إعدادات واجهة املستخدم ونقطة اللمس 
 .Atem ملنقي هواء السيارة

عندما يتم تشغيل السيارة وتوصيل منقي الهواء مبخرج 
كهرباء السيارة، سوف تسمع صوت جرس تشغيل جهاز 

.Atem

لتغيري رسعة املروحة، استخدم إصبعني للمس نقطة 
املركز األمامية. مع كل ملسة، ستسمع صوتًا وتري تغريًا يف 

الضوء. يتطابق حجم الضوء مع رسعة الهواء.

اضبط وضع مخرج الهواء وفقا لتفضيالتك من خالل إدارة 
منقي الهواء.

من خالل تطبيق Atem ميكنك تعطيل عمل نقطة اللمس 
ملنع أية تدخالت غري مرغوبة من قبل الراكب. 

االستخدام ألول مرة

استخدام املنتج وتشغيله

ضوء أحمر وصوت جرس = وضع االستعداد 

4

نقطة اللمس

4

ضوء أزرق صغري وصوت = رسعة منخفضة

4

ضوء أزرق متوسط وصوت = رسعة متوسطة

4

 ضوء أزرق كامل وصوت = رسعة عالية
)منط التربيد(

4

وميض أحمر مزدوج مع صوت = تغيري الفلرت

4

AR



190

استبدال الفلرت
سوف يشري جهاز Atem إىل رضورة تغيري الفلرت من خالل 
وميض أحمر مزدوج مصحوبًا بصوت. وعندئذ يحني وقت 

  .Atem تغيري الفلرت يف جهاز

الخطوة 1: اخلع منقي الهواء من قاعدة الرتكيب 
بالسيارة. لتحرير منقي الهواء من قاعدة الرتكيب 

بالسيارة، أمسك منقي الهواء بكلتا يديك واضغط عىل 
أحد أو كال زري التحرير بقاعدة الرتكيب بالسيارة 

واسحب منقي الهواء للخلف لتحريره من قاعدة الرتكيب. 

افصل جهاز Atem من مصدر الكهرباء قبل تغيري الفلرت!

اخلع منقي الهواء من قاعدة الرتكيب بالسيارة واجعله 
موجها ألسفل عىل سطح غري خادش وبحيث يكون ظهره 

موجها ألعىل.

الخطوة 2: افتح الغطاء الخلفي. عىل الغطاء الخلفي، 
الحظ موضع مؤرشات االتجاه عىل حلقة تأمني القفل. 
أمسك حلقة تأمني القفل بإحكام وقم بإدارتها عكس 
اتجاه حركة عقارب الساعة إىل أن يتم تحرير الغطاء 

الخلفي. ينبغي أن يكون بإمكانك خلع الغطاء الخلفي 
بسهولة. 

أمسك منقي الهواء بكلتا يديك واضغط عىل أحد أو كال زري التحرير 
بقاعدة الرتكيب بالسيارة.

استخدام املنتج وتشغيله

اتجاه فتح الغطاء الخلفي الستبدال الفلرت.

الخطوة 1: لغرض الفك اضغط عىل أحد أو كال زري التحرير بقاعدة 
الرتكيب بالسيارة.

الخطوة 2: لغرض تحرير القفل، أدر حلقة تأمني القفل عكس اتجاه 
حركة عقارب الساعة.
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الخطوة 3: اخلع الفلرت القديم من خالل سحبه من 
 IQAir Atem األلسنة ثم تخلص منه. استبدله بفلرت

 ®HyperHEPA معدل جديد واضغطه بثبات يف موضعه. 

الخطوة 4: قم برتكيب الغطاء الخلفي وأدره برفق إىل 
أن تتحاذى سنون القفل يف موضعها. أمسك حلقة تأمني 

القفل بإحكام واضغط عليها ألسفل وأدرها يف اتجاه حركة 
عقارب الساعة لتأمينها. عندئذ يتعني أن يكون الغطاء 
الخلفي مغلقا بإحكام. ميكنك اآلن تثبيت منقي الهواء 

بقاعدة الرتكيب بالسيارة الستخدامه.

 IQAir Atem تطبيق
ال تستخدم التطبيق أثناء تشغيل السيارة.

لتحسني تجربة استخدامك وإلطالق الخصائص اإلضافية 
ملنقي الهواء IQAir Atem، قم بتحميل وتثبيت تطبيق 

IQAir Atem ألجهزة Apple أو Android. تتضمن خصائص 

 ومزايا التطبيق ما ييل: 

 التحكم باللمس

 إعدادات مخصصة لرسعة املروحة

إعدادات للضوء والصوت

إشعارات العمر االفرتايض للفلرت

باستخدام التطبيق، سيكون بإمكانك الوصول إىل جميع 
 .Atem الخصائص واإلعدادات املخصصة املتاحة لجهازك

يرجى تَذكَّر أن منط تشغيل البلوتوث® يجب أن يكون 
مفعال قبل ذلك بهاتفك الذيك. لغرض التثبيت اتبع 

تعليامت اإلعداد بالتطبيق.  

إجراء مزاوجة البلوتوث 
قم بإجراء مزاوجة لهاتفك الذيك مع جهاز Atem من خالل 
 Atem يكون جهاز .IQAir Atem استخدام تطبيق التطبيق

أوتوماتيكيا يف منط االستكشاف وسوف يظهر يف نطاق 
البلوتوث بالتطبيق.

انقر عىل اسم Atem لعمل املزاوجة. أدخل كود البلوتوث 
PIN املوجود عىل ظهر دليل املستخدم هذا وظهر منقي 

الهواء وعىل ملصق عبوة التغليف. 

وظيفة اللمس 
من خالل التطبيق ميكنك تعطيل عمل وظيفة اللمس ملنع 

أية تدخالت غري مرغوبة من قبل الراكب.

إلعادة إتاحة وظيفة اللمس بدون التطبيق، ثبت ضغط 
إصبعيك عىل نطاق اللمس ملدة 5 ثوان.

تحري وإصالح األعطال
تفضل بزيارة قسم الدعم Atem عىل املوقع اإللكرتوين. 

امللحقات والفالتر
ميكن أيضا أن تجد قامئة بالفالتر وقطع الغيار املتاحة 

 ملنقي الهواء Atem عىل املوقع اإللكرتوين: 
www.iqair.com

الخطوة 4: أعد تركيب الغطاء الخلفي وأدره يف اتجاه حركة عقارب 

الساعة لتأمني قفله.

الخطوة 3: ارفع األلسنة لخلع الفلرت، واستبدله بفلرت جديد.

ارفع الغطاء الخلفي لخلعه.

 تطبيق Atem وتحري األعطال وإصالحها واملعلومات الفنية
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املسؤوليات والضامن ومعلومات الخدمة

الجهة الصانعة للمنتج

 ،IQAir يُشار إليها هنا باسم رشكة ،IQAir AG رشكة
هي املسؤولة عن توفري املنتج، شامالً دليل املستخدم 

وامللحقات األصلية، يف حالة آمنة متاما. الجهات الصانعة 
مللحقات غري IQAir للمنتج هي املسؤولة عن تطوير 
وتطبيق وتوصيل مفاهيم السالمة ملنتجاتها، وبالتايل 

مسؤولة عن فعالية مفاهيم السالمة هذه باالرتباط مع 
.IQAir منتج

الضامن الدويل املحدود والخدمة

سيتم منح ضامن IQAir رشيطة أن يتم التعامل مع املنتج 
طبقا لغرض استخدامه املقرر وتعليامت تشغيله. 

العبث مبهايئ كهرباء السيارة أو استخدام ملحقات كهربائية غري IQAir من شأنه إلغاء الضامن. يخضع هذا املنتج 
للرشوط واألحكام املبينة يف الضامن الدويل املحدود والذي ميكنك تحميله من الصفحة الرئيسية لرشكة IQAir عىل 

موقع اإلنرتنت www.iqair.com. والضامن سالف الذكر يرسي بشكل حرصي ويستعيض عن جميع الضامنات األخرى، 
والرشوط واألحكام، الرصيحة أو الضمنية، سواء يف الواقع أو مبوجب القانون، وبشكل قانوين أو غريه، مبا يف ذلك 

الضامنات، ورشوط وأحكام صالحية العرض يف األسواق، واملالءمة لغرض محدد، واشرتاطات الجودة املرضية وعدم 
اإلخالل بااللتزامات، كل ذلك تنتفي مسؤوليتنا عنه رصاحًة.

ملعرفة التعليامت التفصيلية بخصوص كيفية مطالبتك بحقوقك يف الضامن لجهاز معيب، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين 
  .IQAir أو أقرب ممثل لرشكة IQAir أو االتصال مبوزع IQAir لرشكة

إذا كنت تحتاج إىل معلومات حول منتجات IQAir أو إذا كانت لديك مشكلة مع منتجك، فريجى زيارة املوقع اإللكرتوين 

لرشكة IQAir www.iqair.com أو االتصال بالتاجر الذي اشرتيت منه املنتج ملزيد من املساعدة.  

مكان معلومات املنتج واملواصفات موجود عىل ظهر الجهاز.

الطراز: 
          Atem منقي هواء السيارة 

القدرة االسمية: 
12-24 فلط ---—  1.5 أمبري كحد أقىص

مهايئ الكهرباء:  
250.60.20.25  Atem الطراز: مهايئ كهرباء السيارة

الدخل: 12-24 فلط ---—  4 أمبري كحد أقىص
خرج USB: 5 فلط ---— 2.1 أمبري كحد أقىص

خرج التيار املستمر: 12-24 فلط  ---—  2.6 أمبري كحد أقىص                                                                                                                      
األبعاد )منقي الهواء فقط(: 

x 300 x 300 85 مم     x 12 x 12 3.4 بوصة طول x ارتفاع x عرض 
الوزن )منقي الهواء فقط(:

1850 جم / 4.1 رطل                                      

املواصفات الفنية

الضامن ومعلومات الخدمة
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Manufacturer:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18 
 88239 Wangen im Allgäu 
Germany

Distribution: 
IQAir North America
IQAir North America, Inc.
14351 Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638
USA

IQAir International
Incen AG
Hauptstrasse 104
9422 Staad
Switzerland

IQAir China 
DRC Liangmaqiao Diplomatic 
Office Building, Suite 1305B
No.19 Dongfang Dong Road
Chaoyang District  
100600 Beijing
Tel.: 400 108 5117 

www.iqair.com
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