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Johdanto      

Onnittelut! Olet ostanut henkilökohtaisen IQAir Atem® -ilmanpuhdistimen 
autoosi. Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta IQAir®-tuotteen 
erikoisominaisuudet ja toiminnot tulevat tutuiksi. Säilytä opas turvallisessa 
paikassa tulevaa tarvetta varten.

Tuotteen osat 
1 Ilmanpuhdistin 
2 Autoteline 
3 Hihna ja solki 
4 HyperHEPA® Plus -suodatin 
5 Äänenvaimennin 
6 Virtaliitin autoon  
7 Takakansi
8 Pikaopas ja käyttöopas
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Ennen kuin aloitat
IQAir® -autoilmanpuhdistin on loistava tapa nauttia puhtaammasta 
ilmasta myös autossa. Tuotetta tulee käyttää ainoastaan 
pakkauksen mukana toimitetun autotelineen, virtalaitteen 
ja/tai laitteiston kanssa. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa 
ruumiinvammoihin, toimintahäiriöihin ja/tai laitevaurioihin.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen 
käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

• Säilytä laite alle 8-vuotiaiden lasten 
ulottumattomissa muiden sähköisten 
laitteiden tavoin. Tämä laite ei ole lelu! 
• Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden 
fyysinen tai henkinen toimintakyky tai 
aistit ovat heikentyneet tai joilla ei ole 
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, 
saavat käyttää laitetta ainoastaan silloin, 

kun toimintakykyinen vastuuhenkilö valvoo laitteen käyttöä tai on 
opastanut laitteen turvalliseen käyttöön ja kertonut laitteen käyttöön 
liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta 
ilman valvontaa.

Lue nämä varoitukset ennen 
tuotteen käyttöä tulipalon, 
sähköiskujen ja ruumiinvammojen 
riskin minimoimiseksi.
• Liitä tuote ainoastaan oikeanlaiseen, 
helposti saavutettavaan pistorasiaan 
sähköiskujen ja tulipalojen välttämiseksi. 
Käytä ainoastaan IQAirin toimittamia 
virtalaitteita. 

• Käytä virtalaitteita ainoastaan ajoneuvon sisällä ja kuivissa 
olosuhteissa. 
• Älä käytä vaurioituneita virtaliittimiä, johtoja tai pistokkeita. 

Vaurioituneet sähkölaitteet tulee hävittää 
ja korvata vain alkuperäisillä IQAir Atem 
-tuotteilla.
• Älä läikytä tuotteen päälle nesteitä tai 
päästä tuotetta kosketuksiin minkäänlaisten 
nesteiden kanssa. Tämä koskee 
esimerkiksi vettä, puhdistusaineita ja 
syttyviä liuotinaineita.

Tärkeät turvallisuusohjeet

Tärkeät turvallisuuteen liittyvät varoitukset

12-24 V

3kg
0-8
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Tärkeät turvallisuuteen liittyvät varoitukset
• Laitteen puhdistaminen: 
- Irrota laite virtalähteestä. 
- Käytä ainoastaan pehmeää, kuivaa liinaa.
•  Johtojen ja pistokkeiden ylläpito: 
 - Pidä pistokkeet puhtaina ja kuivina. 
 - Puhalla johtojen pistokkeisiin takertunut lika pois. 

Älä koskaan upota tuotetta tai sen 
osia veteen tai juoksevan veden 
alle. 
• Älä koskaan peitä laitetta tai muuten estä 
ilman virtausta sisään ja ulos. 
• Älä työnnä ilma-aukkoihin vieraita esineitä 
tai sormiasi.
• Tuote sisältää tarkkuusteknologiaa. Älä 
pudota laitetta, muokkaa laitetta tai 
altista sitä iskuille.
• Nosta ja kanna ilmanpuhdistinta molempia 
käsiä käyttäen.
• Tuote on tarkoitettu ainoastaan 
henkilöajoneuvoissa käytettäväksi. 
• Älä istu ilmanpuhdistimen päällä tai aseta 
sen päälle muita esineitä.
• Käytä tuotetta ainoastaan 
alkuperäispakkauksen mukana toimitetun 
liittimen kanssa. 
• Tuotteen käytöllä kosteissa tai märissä 
tiloissa voi olla haittavaikutuksia. 
• Käytä ilmanpuhdistinta ainoastaan 
kuivissa olosuhteissa.
• Laitteen väärinkäyttö voi johtaa 
ruumiinvammoihin, toimintahäiriöihin ja/tai 
laitevaurioihin. 
• Käytön rajoitukset: Tuotetta tulee 
käyttää ainoastaan auton ilmanlaadun 
parantamiseen. Ei sovellu käytettäväksi 
myrkyllisissä tai räjähdysherkissä 
ympäristöissä tai suojaksi vaarallisia ilman 
kautta leviäviä aineita vastaan.

Tärkeät turvallisuusohjeet
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Varoitus: Älä koskaan käytä ilmanpuhdistinta autossa 
siten, ettei puhdistinta ole kiinnitetty asianmukaisesti.
• Älä asenna ilmanpuhdistinta tai autotelinettä turvatyynyn viereen 
tai päälle. Tämä voi aiheuttaa ruumiinvammoja tai toimintahäiriön 
turvatyynyn lauetessa. 
• Älä käytä Atem-sovellusta ajamisen aikana. Älypuhelimen käyttö 
ajon aikana on kielletty useimmissa maissa. 
• Jos ilmanpuhdistinta ei voi kiinnittää istuimen taakse, käytä alla 
kuvailtua vaihtoehtoista kiinnitystapaa. 
• Älä asenna aktiivisten niskatukien kohdalle (suojaavat 
niskavammoilta).
• Varmista, ettei ilmanpuhdistimen asennus häiritse turvatyynyjen 
toimintaa.
• Varmista, että johto on asennettu turvallisesti, ettei se häiritse ajamista tai 
auton mekaanisia osia (esim. istuimia, ovia).
• Sijoita ja kiinnitä ilmanpuhdistin aina turvalliseen ja vakaaseen paikkaan. 
• Tarkista tuotteen kiinnitys säännöllisesti. 
• Säilytä Atem erillään auton turvavarusteista, äläkä asenna sitä 
turvavarusteiden päälle tai viereen (esim. turvatyynyt tai turvavöiden 
soljet). 
• Kiinnitä tuote siten, ettei se voi vahingoittaa matkustajia 
onnettomuuden sattuessa. 
• Varmista, että niskatukeen kiinnitetyn ilmanpuhdistimen ja 
istuimen takana olevan matkustajan väliin jää tarpeeksi tilaa. 
• Noudata aina oman maasi turvallisen ajamisen sääntöjä ja 
varmista, ettei ilmanpuhdistimen asennus vaaranna kenenkään 
autossasi olevan turvallisuutta.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
• ”Sähkömagneettinen yhteensopivuus” viittaa tuotteen kykyyn 
toimia virheettömästi ympäristöissä, joissa on sähkömagneettista 
säteilyä tai staattisia purkauksia, ja niin, ettei tuote aiheuta 
sähkömagneettisia häiriöitä muissa laitteissa.
• Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä muissa laitteissa. 
IQAir noudattaa kaikkia aiheeseen liittyviä tiukkoja määräyksiä 
ja standardeja, mutta muille laitteille aiheutuvien häiriöiden 
mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois.
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Tärkeät turvallisuuteen liittyvät varoitukset
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Ympäristö
Auta suojelemaan ympäristöä. Älä 
hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana. 
Toimita laite lähimpään viralliseen 
jätteidenkierrätyspisteeseen. Suodattimet 
voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.
Tuotteen säilytys
Kun Atem ei ole käytössä, säilytä 
sitä kuivassa ja siistissä paikassa. 
Parhaiten tuote säilyy alkuperäisessä 
pakkauksessaan.

Atem-ilmanpuhdistimen 
vaatimustenmukaisuuslausunnot 
löytyvät takakannen alta.

FI
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Tuotteen osat ja 
kokoaminen
Tuotteen osat 
Tuotteen kuva löytyy sisäkannesta.
1 Ilmanpuhdistin 
2 Autoteline 
3 Hihna ja solki
4 HyperHEPA® Plus -suodatin 
5 Äänenvaimennin
6 Virtaliitin autoon 
7 Takakansi 
8 Pikaopas ja käyttöopas 

Tärkeä huomautus!
Älä käytä ilmanpuhdistinta, 
jos sitä ei ole kiinnitetty 
ajoneuvoon asianmukaisesti. 
Jos et ole varma, 
häiritseekö asennus 
autosi turvavarusteiden 
toimintaa, ota yhteyttä 
autosi teknologian tuntevaan 
asiantuntijaan tai harkitse 
vaihtoehtoista asennusta 
autonistuimeen.

Kokoaminen 
Autovarustepakkaus sisältää Atem-
autotelineen, hihnan ja soljen, virtaliittimen 
autoon, pikaoppaan ja käyttöoppaan. 

 

Asennathan ainoastaan 
sellaisiin istuimiin, 
joiden niskatuessa on 
kaksi tankoa. Muut 
asennusvaihtoehdot löytyvät 
kohdasta ”Vaihtoehtoiset 
asennustavat”. 

Hihnan ja soljen liittäminen 
autotelineeseen. 
Vaihe 1: Hihnan ja soljen liittäminen 
autotelineeseen. Aseta autoteline tasaiselle 
alustalle siten, että Atem-logo osoittaa 
ylöspäin. Pujota hihnan päät autotelineen 
Atem-logon oikealla ja vasemmalla puolella 
olevien hihnalenkkien läpi. Pujota hihna 
lenkkien läpi niin, että hihnan raita osoittaa 
alaspäin. Vedä hihna kokonaan lenkkien 
läpi niin, että solki jää keskelle molempien 
lenkkien väliin.
Autotelineen liittäminen 
niskatuen tankoihin.
Atem-autoilmanpuhdistimen autoteline 
on suunniteltu siten, että se sopii yhteen 
useimpien sellaisten niskatukien kanssa, 
joissa on kaksi tankoa. 
Vaihe 2: Nosta niskatuki tarpeeksi ylös, 
jotta solki mahtuu hyvin niskatuen ja 
istuimen yläreunan välistä. 

Vaihe 3: Sijoita autoteline niskatuen taakse 
ja pujota solki tankojen välistä etupuolelle.

Vaihe 4: Kierrä hihnan toinen pää niskatuen 
tangon ympäri, pujota hihna soljen läpi ja vedä 
hihna tiukalle, jotta teline kiinnittyy tangon 
ympärille. Tee samoin hihnan toiselle päälle ja 
toiselle tangolle. 
Vaihe 5: Vedä hihnan molempia päitä 
poispäin soljen keskikohdasta, jotta teline 
kiinnittyy istuimeen tiukasti.Virtaliitin autoon

Autoteline

Hihna ja solki

FI
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Virtaliittimen liittäminen autoon. 
Vaihe 6: Liitä virtaliittimen pieni kulmikas 
pistoke autotelineeseen ja suurempi 
pistoke auton pistorasiaan. Varmista, 
että johto on asennettu turvallisesti, 
ettei se häiritse ajamista tai auton 
mekaanisia osia (esim. istuimia, ovia).

12-24 V

Vaihe 6: Liitä virtaliitin.

Vaihe 1: Pujota hihnan päät autotelineen hih-
nalenkkien läpi kuvan osoittamalla tavalla.

Vaihe 2: Nosta niskatuki tarpeeksi ylös.

Vaihe 3: Sijoita autoteline niskatuen taakse ja 
pujota solki tankojen välistä.

Vaihe 4: Kierrä hihnan molemmat päät 
tankojen ympäri, pujota soljen läpi ja vedä.

Vaihe 5: Vedä hihnan molempia päitä ulos- ja 
poispäin, jotta teline kiinnittyy tiukasti.

ClickClick

Vaihe 7: Tartu, kiinnitä ja napsauta paikalleen.

FI
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Tärkeää: Mikäli ajoneuvossa on 
pistorasia, johon tulee jatkuvasti virtaa 
(yleensä ajoneuvon takaosassa), virtaliitin 
kannattaa irrottaa, jos ajoneuvolla 
ei ajeta yli viikkoon. Näin vältetään 
ajoneuvon akun tarpeeton tyhjeneminen. 

Ilmanpuhdistimen kiinnittäminen 
autotelineeseen. 
Vaihe 7: Kiinnitä ilmanpuhdistin 
ottamalla siitä tukeva ote ja asettamalla 
ilmanpuhdistimen takaosa autotelinettä 
vasten. Paina ilmanpuhdistin telineeseen. 
Tiedät ilmanpuhdistimen lukittuneen 
telineeseen tiukasti, kun kuulet 
napsahduksen.

Turvallisen asennuksen 
varmistaminen.
Vaihe 8: Vedä ilmanpuhdistinta 
varmistaaksesi, että se on lukittunut kunnolla 
autotelineeseen. 
Vaihe 9: Kiristä hihna uudelleen 
varmistaaksesi, että ilmanpuhdistin on 

napakasti kiinni niskatuen tangoissa. Työnnä 
hihnan päät autotelineen alle.

Vaihtoehtoinen asennus 
istuintyynyyn
Mikäli autosi istuinmalli ei mahdollista 
ilmanpuhdistimen asentamista niskatuen 
taakse tai tekniset tai turvallisuuteen 
liittyvät asiat estävät sen, kiinnitä Atem-
autoilmanpuhdistimesi vapaana olevan 
istuimen istuintyynyyn seuraavien ohjeiden 
mukaisesti. 

Vaihe 1: Aseta autoteline haluamallesi 
istuimelle yläpuoli ylöspäin. Kiinnitä ja kiristä 
turvavyö. 

Vaihe 2: Liu’uta autoteline turvavyön alle ja 
kiinnitä koukkuun. 

Vaihe 3: Liitä virtaliitin telineeseen ja 
pistorasiaan.

Vaihe 4: Kiinnitä ilmanpuhdistin 
autotelineeseen. Varmista ilmanpuhdistinta 
vetämällä, että se on lukittunut kiinni 
telineeseen. Kiristä turvavyö uudelleen 
ilmanpuhdistimen kiinnittämisen jälkeen.

Säädä asentoa kääntämällä 
ilmanpuhdistinta. 

Varoitus: Älä istu 
ilmanpuhdistimen päällä 
tai aseta sen päälle muita 
esineitä.

Tuotteen käyttö ja toiminta

Vaihe 9: Kiristä hihna tarvittaessa.

0101

Vaihe 8: Vedä varmistaaksesi, että laite on 
tiukasti paikoillaan.

FI
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Vaihe 1: Kiinnitä ja kiristä turvavyö.

Liu’uta autotelinettä eteenpäin siten, että 
turvavyö kiinnittyy koukkuun.

Vaihe 2: Liu’uta autoteline turvavyön alle ja 
koukkuun.

12-24 V

Vaihe 3: Liitä virtaliitin.

Atem-autoilmanpuhdistimen tarkistuslista:
• Tarkista kiinnitys säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki osat ovat kunnolla 
kiinni autotelineessä.
• Kiristä hihnaa tarvittaessa varmistaaksesi napakan kiinnityksen.
• Vaurioituneet tai rikkinäiset lisävarusteet (autoteline, hihna ja solki, virtajohto) 
voivat tehdä käytöstä vaarallista ja aiheuttaa ruumiinvammoja. Vaihda vaurioituneet 
tai rikkinäiset osat alkuperäisiin IQAir-varaosiin. 
• Varmista, että virtajohto on asennettu erilleen mekaanisista ja liikkuvista osista 
(esim. istuimen mekaniikasta). 

Tuotteen käyttö ja toiminta

Vaihe 4: Kohdista ja kiinnitä ilmanpuhdistin 
autotelineeseen. 

ClickClick

Napsauta ja lukitse ilmanpuhdistin paikoilleen. 
Tarkista ja kiristä turvavyö.

FI
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Atem-autoilmanpuhdistimen 
käyttöliittymän käyttäminen ja 
kosketuspisteen asetukset. 
Kun auto käynnistetään ja ilmanpuhdistin 
on liitetty pistorasiaan, kuulet Atemin 
käynnistysäänen.

Vaihda tuulettimen nopeutta asettamalla 
kaksi sormea etupuolen keskustaa vasten. 
Kuulet äänen ja näet valon muuttuvan aina, 
kun kosketat keskustaa. Valon koko vastaa 
ilmannopeutta.

Säädä ilma-aukon sijainti mieleiseksesi 
kääntämällä ilmanpuhdistinta.

Voit poistaa kosketuspisteen käytöstä 
Atem-sovelluksen avulla estääksesi muita 
matkustajia käyttämästä laitetta. 

Ensimmäinen käyttökerta

Tuotteen käyttö ja toiminta

Punainen valo ja äänimerkki = valmiustila 

4

Kosketuspiste

4

Pieni sininen valo ja äänimerkki = alhainen 
nopeus

4

Keskikokoinen sininen valo  ja äänimerkki = 
keskinopeus

4

Täysi sininen valo ja äänimerkki = korkea 
nopeus (jäähdytystila)

4

Kahdesti vilkkuva punainen valo ja äänimerkki 
= vaihda suodatin

4
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Suodattimen vaihtaminen
Kun suodatin on vaihdon tarpeessa, Atem 
vilkuttaa punaista valoa kaksi kertaa ja 
päästää äänimerkin. On aika vaihtaa Atemin 
suodatin.  
Vaihe 1: Irrota ilmanpuhdistin 
autotelineestä. Ilmanpuhdistin 
irtoaa autotelineestä, kun pidät 
ilmanpuhdistimesta kiinni molemmin käsin 
ja painat autotelineen yhtä tai molempia 
vapautuspainikkeita. Vedä ilmanpuhdistinta 
samalla irti telineestä. 
Irrota Atem virtalähteestä ennen 
suodattimen vaihtamista!
Irrota ilmanpuhdistin autotelineestä ja aseta 
se naarmuttamattomalle pinnalle takakansi 
ylöspäin.
Vaihe 2: Avaa takakansi. Huomioi 
takakannen lukitusrenkaan nuolimerkinnät. 
Ota napakka ote lukitusrenkaasta ja 
kierrä sitä vastapäivään, kunnes takakansi 
aukeaa. Nyt takakannen pitäisi olla helposti 
irrotettavissa.
Vaihe 3: Irrota vanha suodatin vetämällä 
läpistä ja hävitä suodatin. Vaihda tilalle uusi 
IQAir Atem HyperHEPA® Plus -suodatin ja 
paina se tiukasti paikoilleen. 
Vaihe 4: Laita takakansi takaisin 
paikoilleen ja kierrä varovasti, kunnes 
lukitustapit napsahtavat paikoilleen. Paina 
lukitusrengasta napakasti alaspäin ja kierrä 
myötäpäivään, kunnes se lukittuu. Voit nyt 
kiinnittää ilmanpuhdistimen autotelineeseen 
käyttöä varten.

 

Pidä ilmanpuhdistimesta kiinni kaksi käsin 
ja paina autotelineen yhtä tai molempia 
vapautuspainikkeita.

Tuotteen käyttö ja toiminta

Suodattimen vaihtaminen, takakannen 
avaussuunta.

Vaihe 1: Irrota ilmanpuhdistin painamalla 
autotelineen yhtä tai molempia 
vapautuspainikkeita.

Vaihe 2: Avaa lukitus kiertämällä lukitusren-
gasta vastapäivään.

FI
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IQAir Atem -sovellus 
Älä käytä sovellusta ajon 
aikana.
Paranna käyttäjäkokemustasi ja avaa lisää 
IQAir Atem -ilmanpuhdistimen ominaisuuksia 
lataamalla ja asentamalla IQAir Atem 
-sovellus Applelle tai Androidille. Sovelluksen 
ominaisuuksia ja hyötyjä ovat: 

Hallinta kosketuksen avulla
Tuulettimen nopeusasetusten 
räätälöinti
Valo- ja ääniasetukset
Suodattimen käyttöikään liittyvät 
ilmoitukset

Sovelluksen avulla saat käyttöösi kaikki 
Atemin ominaisuudet ja yksilölliset asetukset. 
Muista ottaa älypuhelimesi Bluetooth®-
yhteys käyttöön ennen sovelluksen käyttöä. 
Asenna sovellus noudattamalla sen 
asennusohjeita.  

Bluetooth-paritus 
Parita älypuhelimesi Atemin kanssa IQAir 
Atem -sovelluksen avulla. Atem etsii 
käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet 
automaattisesti, jolloin Atem ilmestyy 
sovelluksen Bluetooth-sivulle.
Napauta Atemin nimeä parittaaksesi laitteet. 
Syötä tämän käyttöoppaan takakannesta, 
ilmanpuhdistimen takaa ja pakkauksesta 
löytyvä Bluetooth-salasana. 

Kosketustoiminto 
Voit poistaa kosketuspisteen käytöstä 
sovelluksen avulla estääksesi muita 
matkustajia käyttämästä laitetta.
Voit ottaa kosketuspisteen uudelleen käyttöön 
myös ilman sovellusta asettamalla sormesi 
kosketuspistettä vasten 5 sekunnin ajaksi.

Vianetsintä
Vieraile Atemin verkkosivujen tukiosiossa. 

Lisävarusteet ja 
suodattimet
Luettelo saatavilla olevista suodattimista ja 
Atem-ilmanpuhdistimen varaosista löytyy 
myös osoitteesta: www.iqair.com

Vaihe 4: Laita takakansi takaisin paikoilleen ja 
lukitse kiertämällä myötäpäivään.

Vaihe 3: Nosta läpistä irrottaaksesi suodatti-
men. Vaihda tilalle uusi suodatin.

Nosta takakansi irti.

 Atem-sovellus, vianetsintä & tekniset tiedot
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Vastuut, takuu ja 
huoltotiedot

Tuotteen valmistaja
IQAir AG, tästä eteenpäin ’IQAir’, 
on vastuussa siitä, että tuote, sen 
käyttöopas ja alkuperäiset lisävarusteet 
toimitetaan täysin turvallisessa kunnossa. 
Tuotteeseen tarkoitettujen muiden kuin 
IQAirin lisävarusteiden valmistajat ovat 
vastuussa omien tuotteidensa turvatoimien 
kehittämisestä, toteuttamisesta ja 
kommunikoimisesta sekä siitä, että kyseiset 
turvatoimet toimivat yhdessä IQAir-tuotteen 
kanssa.

Kansainvälinen rajoitettu takuu ja huolto
IQAirin myöntämä takuu on voimassa, kun tuotetta käytetään sen asianmukaiseen 
käyttötarkoitukseen ja sen käyttöohjeita noudatetaan. 

Takuu raukeaa, mikäli auton virtaliitintä muokataan tai tuotteen kanssa käytetään muita 
kuin IQAirin toimittamia virtalaitteita. Tuotetta koskevat kansainvälisen rajoitetun takuun 
ehdot, jotka ovat ladattavissa IQAirin kotisivuilta osoitteessa www.iqair.com. Edellä 
mainittu takuu on rajattu, ja se korvaa kaikki muut suorat tai välilliset, käytännön tai lain 
edellyttämät takuut tai ehdot – mukaan lukien takuut ja ehdot, jotka liittyvät tuotteen 
kaupattavuuteen, soveltuvuuteen tiettyyn käyttötarkoitukseen, tyydyttävään laatuun ja 
oikeuksien loukkaamattomuuteen, jotka suljetaan tämän takuun ulkopuolelle.

Tarkemmat ohjeet viallisen laitteen takuun lunastamiseen löytyvät IQAirin kotisivuilta. Voit 
myös ottaa yhteyttä IQAirin maahantuojaan tai lähimpään IQAir-edustajaasi.  

Jos kaipaat tietoja IQAir-tuotteista tai sinulla on ongelmia oman tuotteesi kanssa, vieraile 
IQAirin kotisivuilla osoitteessa www.iqair.com tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit 
tuotteesi.  

Tuotetiedot ja tekniset tiedot löytyvät tuotteen 
taustapuolelta.

Malli: 
Atem-autoilmanpuhdistin           
Nimellisteho: 
12-24 V ---— 1,5 A max
Virtaliitin:  
Malli: Atem-virtaliitin autoon 250.60.20.25
Tuloteho:   12-24 V ---— 4 A max
USB:n lähtöteho: 5 V ---— 2,1 A max
Verkkovirran lähtöteho: 12-24 V ---— 2A max                                                           
Mitat (vain ilmanpuhdistin): 
P x K x L 300 x 300 x 85 mm            12” x 12” x 3,4”
Paino (vain ilmanpuhdistin):
1 850 g / 4,1 naulaa                                      

Tekniset tiedot

Takuu- & huoltotiedot

FI



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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