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Wstęp   

Gratulujemy nabycia samochodowego oczyszczacza powietrza 
IQAir Atem®. Aby zapoznać się ze specjalnymi właściwościami i 
funkcjami niniejszego produktu IQAir®, prosimy uważnie przeczytać 
niniejszy przewodnik użytkownika. Niniejszy dokument prosimy 
przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby można go było użyć w 
późniejszym czasie.
Elementy składowe produktu 
1 Oczyszczacz powietrza 
2 Uchwyt samochodowy 
3 Pasek mocujący i klamra 
4 Filtr HyperHEPA® Plus 
5 Tłumik dźwięków 
6 Zasilacz samochodowy  
7 Pokrywa tylna
8 Instrukcja szybkiego uruchomienia i przewodnik użytkownika 
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Czynności przed uruchomieniem urządzenia
Oczyszczacz powietrza IQAir Atem® Car stanowi idealny sposób, 
aby cieszyć się czystszym powietrzem w samochodzie. Państwa 
nowy oczyszczacz powietrza powinien być stosowany wyłącznie w 
połączeniu z przeznaczonym do tego celu uchwytem samochodowym, 
akcesoriami do zasilania i/lub sprzętem dostarczonym w opakowaniu. 
Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała, błędnego 
funkcjonowania i/lub uszkodzeń sprzętu.

Przed przystąpieniem do użytkowania 
produktu prosimy przeczytać uważnie 
niniejszy przewodnik użytkownika 
i zachować go do wykorzystania w 
przyszłości.
• Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń 
elektronicznych, prosimy przechowywać 
produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci w 

wieku poniżej 8 lat. To urządzenie nie jest zabawką! 
• Produkt niniejszy może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i 
starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, 
intelektualnej lub wykazujące brak doświadczenia i wiedzy w tym 

zakresie, tylko pod warunkiem, że będą 
znajdować się pod nadzorem osoby 
odpowiedzialnej w zakresie bezpiecznego 
użytkowania sprzętu lub zostaną przez taką 
osobę poinstruowane i zrozumieją związane 
z tym urządzeniem zagrożenia. Czyszczenie 
urządzenia i przeprowadzanie przy nim 
zabiegów konserwacyjnych nie może być 
wykonywane przez dzieci bez nadzoru osób 

dorosłych.
Aby zredukować ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego 
lub obrażeń ciała, przed przystąpieniem do użytkowania 
produktu prosimy uważnie przeczytać niniejsze ostrzeżenia.

• Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego 
lub pożaru, produkt wolno podłączać 
wyłącznie do odpowiednich, łatwo 
dostępnych gniazd zasilających. Należy 
posługiwać się przy tym akcesoriami 
zasilającymi produkcji firmy IQAir. 
• Akcesoriami zasilającymi wolno posługiwać 

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa
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Ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa
się wyłącznie wewnątrz pojazdu i tylko w suchym środowisku. 
• Nie wolno korzystać z uszkodzonego zasilacza, kabli lub wtyczek.  
W razie jakichkolwiek uszkodzeń elementy te muszą zostać przekazane 
do utylizacji i zastąpione wyłącznie oryginalnymi akcesoriami produkcji 
firmy IQAir Atem.
• Nie wolno nigdy pozwolić, aby jakakolwiek ciecz wylała się na 

produkt lub weszła z nim z kontakt. W 
szczególności dotyczy to wody, detergentów 
lub łatwopalnych rozpuszczalników.
• Aby wyczyścić urządzenie: 
- Należy je odłączyć od zasilania. 
- Należy posługiwać się wyłącznie miękką, 
suchą ściereczką.
• Konserwacja kabli i wtyczek: 
 - Wtyczki muszą być zawsze utrzymywane  
w stanie suchym i czystym. 
 - Wszelki brud gromadzący się na wtyczce 
kabla zasilającego należy zdmuchnąć. 
Nigdy nie wolno zanurzać produktu, 
ani jakichkolwiek jego elementów w 
wodzie, ani zmywać pod bieżącą wodą. 
• Urządzenia nie wolno nigdy przykrywać, ani 
w jakikolwiek sposób ograniczać przepływu 
powietrza przez otwory wlotowe lub 
wylotowe urządzenia. 
• W otwory przepływu powietrza nie wolno 
nigdy wkładać palców ani jakichkolwiek 
przedmiotów obcych.
• Niniejszy produkt zawiera elementy 
wykonane za pomocą bardzo precyzyjnej 
technologii. Produktu tego nigdy nie 
wolno upuścić, manipulować przy nim lub 
narazić go na udar.
• Oczyszczacz powietrza należy zawsze 
podnosić oburącz i chwytać go w sposób 
pewny.
• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do 
użytku wewnątrz pojazdu. 
• Na oczyszczaczu powietrza nie wolno 

Ważne wskazówki bezpieczeństwa
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siadać ani umieszczać na nim jakichkolwiek przedmiotów.
• Produkt niniejszy należy wykorzystywać wyłącznie wraz z 
przeznaczonym do tego celu zasilaczem, dostarczonym  
w oryginalnym opakowaniu produktu. 
• Korzystanie z produktu w środowiskach wilgotnych lub mokrych 
może być dla niego szkodliwe. 
• Z oczyszczacza powietrza korzystać wolno wyłącznie w środowisku 
suchym.
• Nieprawidłowe użytkowanie sprzętu może prowadzić do powstania 
obrażeń ciała, błędnego funkcjonowania oraz uszkodzeń. 
• Ograniczenia użytkowania: Ten produkt może być wykorzystywany 
wyłącznie po to, aby poprawić jakość powietrza w samochodzie. 
Produkt nie nadaje się do użytkowania w środowiskach toksycznych 
lub wybuchowych ani nie służy do ochrony przed niebezpiecznymi 
substancjami skażającymi powietrze.
Ostrzeżenie: Nigdy nie wolno użytkować tego oczyszczacza 
powietrza zanim nie zostanie on prawidłowo umocowany.
• Nie wolno instalować oczyszczacza powietrza oraz jego uchwytu 
samochodowego obok poduszki powietrznej lub na poduszce 
powietrznej. Mogłoby to spowodować obrażenia lub błędne 
funkcjonowanie poduszki w przypadku jej wystrzelenia. 
• Podczas prowadzenia pojazdu nie wolno posługiwać się aplikacją 
Atem. W większości krajów posługiwanie się smartfonami w czasie 
prowadzenia pojazdu jest zabronione. 
• Jeżeli oczyszczacza powietrza nie można zamontować na tylnej 
stronie fotela, prosimy zastosować poniższą alternatywną metodę 
mocowania. 
• Produktu nie wolno instalować w ten sposób w przypadku, gdy 
stosowane są zagłówki aktywne (w celu ochrony przed urazem 
kręgosłupa szyjnego spowodowanego szarpnięciem).
• Należy sprawdzić, czy zainstalowany oczyszczacz powietrza nie 
koliduje  
z jakimikolwiek poduszkami powietrznymi.
• Należy sprawdzić, czy kabel jest zainstalowany w sposób bezpieczny 
i czy nie będzie przeszkadzał w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu, 
kolidując z innymi elementami mechanicznymi samochodu (takimi jak 
np. fotele, drzwi).
• Oczyszczacz powietrza zawsze należy umieścić  
i umocować w bezpiecznym i stabilnym miejscu. 
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• Produkt należy zabezpieczyć i sprawdzać  
w regularnych odstępach czasu. 
• Oczyszczacz powietrza Atem należy 
odsunąć od wszelkich istotnych ze 
względu na bezpieczeństwo samochodu 
mechanizmów (np. poduszek powietrznych 
lub mechanizmów zwalniających) i nie 
instalować go ani na nich, ani w ich pobliżu). 
• Produkt należy umocować w taki sposób, 
który nie spowoduje obrażeń u pasażerów 
samochodu podczas ew. kolizji. 

• Należy sprawdzić, czy występuje odpowiednia przestrzeń pomiędzy 
zamontowanym na zagłówku oczyszczaczu powietrza, a siedzącym  
z tyłu za nim pasażerem. 
• Zawsze należy przestrzegać obowiązującym w danym kraju 
przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawdzić, czy instalacja 
oczyszczacza powietrza nie spowoduje jakichkolwiek zagrożeń.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
• Pojęcie „kompatybilność elektromagnetyczna” oznacza zdolność 
produktu do efektywnego funkcjonowania w środowisku,  
w którym występuje promieniowanie elektromagnetyczne i obecne 
są wyładowania elektrostatyczne, bez powodowania zakłóceń 
elektromagnetycznych dla innych urządzeń.
• Promieniowanie  elektromagnetyczne może powodować zakłócenia 
dla innego sprzętu. Produkt spełnia wymagania ścisłych uregulowań 
prawnych oraz obowiązujących w tym zakresie norm, jednakże firma 
IQAir nie może wykluczyć całkowicie, że praca innego sprzętu może 
być przez ten oczyszczacz zakłócana.
Środowisko
Chrońmy środowisko naturalne. Urządzenia tego nie wolno wyrzucać 
wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Urządzenie to należy 
przekazać do najbliższego oficjalnego punktu zbiórki odpadów 
elektrycznych i elektronicznych. Wraz z odpadami z gospodarstwa 
domowego mogą być wyrzucane jedynie wkłady filtrów.
Przechowywanie produktu
Jeżeli urządzenie Atem nie jest wykorzystywane, wówczas powinno być 
przechowywane w czystym, suchym miejscu. Aby zapewnić optymalne 
warunki przechowywania, urządzenie należy przechowywać w 
opakowaniu oryginalnym. 

Oświadczenia na temat 
zgodności oczyszczaczy 
powietrza Atem z przepisami 
można znaleźć pod tylną 
pokrywą.

PL
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Elementy składowe 
produktu oraz jego montaż
Elementy składowe produktu 
Patrz: ilustracja produktu na wewnętrznej 
stronie pokrywy.
1 Oczyszczacz powietrza 
2 Uchwyt samochodowy 
3 Pasek mocujący i klamra
4 Filtr HyperHEPA® Plus 
5 Tłumik dźwięków
6 Zasilacz samochodowy 
7 Pokrywa tylna 
8 Instrukcja szybkiego uruchomienia 
 i rzewodnik użytkownika 

Ważna informacja:
Prosimy nie włączać 
oczyszczacza powietrza, dopóki 
nie zostanie on prawidłowo 
zamontowany w samochodzie. 
Jeżeli nie mają Państwo 
pewności, czy instalacja 
nie koliduje z urządzeniami 
zabezpieczającymi samochodu, 
wówczas należy zasięgnąć 
opinii specjalisty od danej marki 
samochodów lub rozważyć 
instalację alternatywną na 
siedzisku fotela pasażera.

Montaż 
Skrzynka akcesoriów zawiera uchwyt 
samochodowy Atem, pasek mocujący 
oraz klamrę, zasilacz samochodowy, 
instrukcję szybkiego uruchomienia 
oraz przewodnik użytkownika. 

 

Oczyszczacz powietrza 
prosimy instalować tylko na 
fotelach, których zagłówki 
zamocowane są na dwóch 
wspornikach. W sprawie 
innych opcji zamocowania, 
patrz: „Alternatywne 
pozycje mocowania”. 

Podłączenie paska mocującego  
i klamry do uchwytu 
samochodowego. 
Krok 1: Podłączenie paska mocującego  
i klamry do uchwytu samochodowego. 
Uchwyt samochodowy należy umieścić na 
płaskiej powierzchni z logo Atem zwróconym 
ku górze. Końce paska należy przewlec przez 
okalające logo Atem dwa zaczepy (prawy i 
lewy) uchwytu samochodowego. Pas należy 
przeciągnąć przez szlufki. Linia ozdobna pasa 
powinna być skierowana w dół. Pasek ściągnąć 
za końce przewleczone przez zaczepy w taki 
sposób, aby klamra ustawiona była na środku, 
pomiędzy zaczepami.
Umocowanie uchwytu 
samochodowego do wsporników 
zagłówka.
Zespół uchwytu samochodowego 
oczyszczacza powietrza Atem jest tak 
przystosowany, że jest kompatybilny z 
większością foteli samochodowych, w 
których zagłówek umocowany jest na dwóch 
wspornikach. 
Krok 2: Unieść zagłówek w taki sposób, 
aby stworzyć prześwit umożliwiający łatwe 
wsunięcie klamry pomiędzy dolną krawędzią 
zagłówka, a górną krawędzią oparcia fotela. 
Krok 3: Umieścić uchwyt samochodowy  
z tyłu za zagłówkiem fotela, a klamrę umieścić 
z przodu, w obszarze pomiędzy wspornikami 
zagłówka.

Zasilacz samochodowy

Uchwyt samochodowy

Pasek mocujący i klamra

PL
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Krok 4: Owinąć koniec jednego paska 
wokół wspornika zagłówka, wprowadzić 
go do otworu klamry i ściągnąć tak, aby 
uchwyt samochodowy dobrze umocować do 
wspornika. Takie same czynności wykonać 
następnie za pomocą drugiego końca paska  
w odniesieniu do drugiego wspornika. 
Krok 5: Ściągnąć oba końce paska na 
zewnątrz, odciągając je od środka klamry, aby 
dobrze umocować zamocowanie doparcia 
fotela.

12-24 V

Krok 6: Podłączyć kabel zasilający.

Krok 1: Końce paska należy przewlec przez 
dwa zaczepy uchwytu samochodowego, w 
sposób przedstawiony na ilustracji.

Krok 2: Unieść zagłówek w taki sposób, 
aby stworzyć niezbędny do zainstalowania 
prześwit.

Krok 3: Umieścić uchwyt samochodowy z tyłu 
za zagłówkiem fotela, a klamrę umieścić  
w obszarze pomiędzy wspornikami zagłówka.

Krok 4: Owinąć oba końce pasków wokół 
wsporników zagłówka, wprowadzić je do 
otworów klamry i pociągnąć.

Krok 5: Ściągnąć oba końce paska na 
zewnątrz i uchwyt samochodowy dobrze 
umocować.

ClickClick

Krok 7: Uchwycić oczyszczacz oburącz, 
umieścić we właściwym miejscu i zatrzasnąć.

PL
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Podłączenie zasilacza 
samochodowego. 
Krok 6: Małą kątową wtyczkę zasilacza 
samochodowego należy podłączyć do 
uchwytu samochodowego, a dużą do 
gniazda zapalniczki. Należy sprawdzić, 
czy kabel jest zainstalowany w sposób 
bezpieczny i czy nie będzie przeszkadzał 
wbezpiecznym prowadzeniu pojazdu, 
kolidując z innymi elementami mechanicznymi 
samochodu (takimi jak np. fotele, drzwi).

Ważna informacja: W pojazdach, w których 
napięcie w gnieździe zapalniczki obecne 
jest stale (typowo z tyłu pojazdu), w celu 
uniknięcia niepotrzebnego rozładowania 
akumulatora, zasilacz na czas odstawienia 
pojazdu na czas dłuższy niż tydzień 
należy odłączyć od gniazda zasilającego. 

Podłączenie oczyszczacza powietrza 
do uchwytu samochodowego. 
Krok 7: Aby podłączyć oczyszczacz powietrza, 

należy go solidnie uchwycić oburącz, 
nakierować na zamocowanie w uchwycie  
i docisnąć. Oczyszczacz powietrz powinien 
zatrzasnąć się w zamocowaniu uchwytu 
samochodowego, wydając przy tym głośne 
kliknięcie.
Sprawdzenie, czy instalacja 
przebiegła prawidłowo.
Krok 8: Spróbować odciągnąć oczyszczacz 
powietrza, aby sprawdzić, czy jest on solidnie 
zamocowany w uchwycie. 
Krok 9: Ponownie ściągnąć pasek mocujący, 
aby sprawdzić, czy oczyszczacz powietrza 
jest umocowany do wsporników zagłówka w 
sposób pewny. Wystające końce paska należy 
schować pod uchwytem samochodowym.

Alternatywna pozycja 
zamocowania na siedzisku 
fotela pasażera
Jeżeli konstrukcja pojazdu nie pozwala na 
zamocowanie oczyszczacza powietrza  
z tyłu oparcia fotela, lub występować będą 
obawy natury technicznej lub związanej  
z bezpieczeństwem, wówczas należy 
zastosować się do poniższej instrukcji 
zamontowania oczyszczacza Atem na 
siedzisku wolnego fotela pasażera. 
Krok 1: Uchwyt samochodowy należy 
umieścić płasko na siedzisku, z logo 
skierowanym ku górze. Zapiąć pas 
bezpieczeństwa i ściągnąć go. 
Krok 2: Wsunąć uchwyt samochodowy pod 
pas bezpieczeństwa i zahaczyć go w zaczepie. 
Krok 3: Podłączyć kabel zasilający do uchwytu 
samochodowego i do gniazda zapalniczki.
Krok 4: Podłączyć oczyszczacz powietrza 
do uchwytu samochodowego. Sprawdzić, 
czy zatrzaśnie się on w uchwycie wydając 
kliknięcie, a następnie należy spróbować go 
odciągnąć. Po zainstalowaniu oczyszczacza 
powietrza należy ponownie naprężyć pas 
bezpieczeństwa.
Na koniec należy obracając oczyszczacz 
odpowiednio go ustawić. 
Ostrzeżenie: Na oczyszczaczu 
powietrza nie wolno siadać ani 
umieszczać na nim jakichkolwiek 
przedmiotów.

Użytkowanie i obsługa produktu

Krok 9: W razie potrzeby naprężyć ponownie 
pasek mocujący.

0101

Krok 8: Spróbować pociągnąć, sprawdzając, 
czy instalacja przebiegła pomyślnie.

PL
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Krok 1: Zapiąć pas bezpieczeństwa i ściągnąć 
go.

Wysunąć uchwyt samochodowy w przód, 
mocując go za pomocą zaczepu pasa.

Krok 2: Wsunąć uchwyt samochodowy pod 
pas bezpieczeństwa, pod zaczep pasa.

12-24 V

Krok 3: Podłączyć kabel zasilający.

Lista czynności kontrolnych samochodowego oczyszczacza 
powietrza Atem:
• Należy regularnie sprawdzać, czy zainstalowane elementy są dobrze umocowane 
do uchwytu samochodowego.
• W razie potrzeby, aby zapewnić bezpieczną instalację, należy naprężyć pasek 
mocujący.
• Uszkodzone lub popękane akcesoria (uchwyt samochodowy, pasek, klamra, 
kabel zasilający) mogą sprawić, że praca urządzenia nie będzie bezpieczna i może 
spowodować obrażenia. Wszelkie uszkodzone lub popękane elementy należy 
wymieniać wyłącznie na oryginale akcesoria zamienne firmy IQAir. 
• Należy zagwarantować bezpieczne prowadzenie kabla zasilającego z dala 
od elementów mechanicznych i ruchomych (np. mechanizmów fotela). 

Użytkowanie i obsługa produktu

Krok 4: Wycentrować oczyszczacz powietrza  
i umieścić go nad uchwytem samochodowym. 

ClickClick

Wpiąć oczyszczacz powietrza i zatrzasnąć go 
w uchwycie. Sprawdzić i ew. wyregulować 
naprężenia pasa bezpieczeństwa.

PL
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Posługiwanie się interfejsem 
użytkownika samochodowego 
oczyszczacza powietrza Atem oraz 
ustawienia punktu dotykowego 
W momencie, gdy pojazd zostanie uruchomiony, 
a samochodowy oczyszczacz powietrza 
podłączony będzie do samochodowego gniazda 
zapalniczki, rozlegnie się sygnał dźwiękowy 
włączenia zasilania.
Aby zmienić obroty wentylatora, należy z przodu, 

w centrum punktu dotykowego przytknąć dwa 
palce. Za każdym dotknięciem słychać będzie 
sygnał dźwiękowy i dostrzec będzie można 
zmianę wielkości pola oświetlenia. Rozmiar pola 
oświetlenia odpowiada obrotom wentylatora.
Na koniec należy ustawić wedle oczyszczacz 
swoich preferencji, odpowiednio obracając go.
W celu uniemożliwienia niepożądanych 
manipulacji przez pasażerów, punkt dotykowy 
można dezaktywować za pomocą aplikacji Atem. 

Korzystanie z produktu po raz pierwszy

Użytkowanie i obsługa produktu

Czerwona kontrolka i sygnał dźwiękowy = 
czuwanie 

4

Punkt dotykowy

4

Małe pole niebieskiego oświetlenia i sygnał 
dźwiękowy = niskie obroty

4

Średnie pole niebieskiego oświetlenia  i 
sygnał dźwiękowy = średnie obroty

4

Pełne pole niebieskiego oświetlenia i sygnał 
dźwiękowy = wysokie obroty 
(Tryb chłodzenia)

4

Podwójne błyśnięcie czerwonej diody wraz  
z sygnałem dźwiękowym  = konieczność 
zmiany wkładu filtra

4
PL



154

Wymiana wkładu filtra
Urządzenie Atem wskazuje konieczność 
wymiany wkładu filtra poprzez podwójne 
mignięcia czerwonej kontrolki w połączeniu 
z wyemitowaniem sygnału dźwiękowego. 
Oznacza to, że nadszedł czas, aby wymienić 
wkład filtra w urządzeniu Atem.  
Krok 1: Zdjąć oczyszczacz powietrza z 
uchwytu samochodowego. Aby zwolnić 
oczyszczacz powietrza z uchwytu 
samochodowego należy go przytrzymać 
oburącz i nacisnąć  
w uchwycie oba przyciski zwalniające, a 
następnie oczyszczacz odciągnąć z uchwytu. 
Przed przystąpieniem do wymiany wkładu 
filtra należy wpierw odłączyć urządzenie Atem 
od zasilania!
Zdjąć filtr powietrza z uchwytu 
samochodowego i umieścić go na czystej 
ściereczce, układając go powierzchnią czołową 
w dół. Pokrywa tylna powinna być skierowana 
w górę.
Krok 2: Otworzyć pokrywę tylną. Na 
pokrywie tylnej należy zwrócić uwagę na 
wskaźniki kierunku umieszczone na pierścieniu 
zamka. Uchwycić pierścień mocujący pewnym 
chwytem i obrócić go w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, aż do zwolnienia 
blokady pokrywy tylnej. Pokrywa tylna 
powinna w tym momencie dać się z łatwością 
zdjąć. 
Krok 3: Odciągnąć skrzydełka, wyjąć stary 
wkład filtra i przekazać go do utylizacji. 
Założyć nowy wkład filtra IQAir Atem 
HyperHEPA® Plus i docisnąć go stanowczym 
ruchem we właściwym miejscu. 
Krok 4: Założyć z powrotem pokrywę tylną 
i delikatnie obrócić ją w taki sposób, aby 
kołki blokujące ustawiły się na przeciwko 
właściwych miejsc. Następnie pewnym 
ruchem uchwycić pierścień mocujący i 
docisnąć, po czym obrócić go w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do 
zatrzaśnięcia. Pokrywa tylna powinna być w 
tym momencie solidnie zatrzaśnięta. W tym 
momencie można zamocować oczyszczacz 
powietrza  
w uchwycie samochodowym i kontynuować 
jego użytkowanie.

 

Następnie oczyszczacz powietrza należy przytrzymać 
oburącz i nacisnąć jeden lub oba przyciski zwalniające 
na zamocowaniu samochodowym.

Użytkowanie i obsługa produktu

Kierunek otwierania pokrywy filtra w celu 
wymiany wkładu.

Krok 1: Aby oczyszczacz powietrza zdjąć, 
należy nacisnąć jeden lub oba przyciski 
zwalniające na zamocowaniu samochodowym.

Krok 2: Aby odblokować pierścień mocujący, 
należy go obrócić w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.
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Aplikacja IQAir Atem 
Podczas prowadzenia pojazdu 
aplikacją Atem posługiwać się nie 
wolno.
Aby zwiększyć wygodę użytkowania 
oczyszczacza powietrza IQAir Atem  
i odblokować jego dodatkowe funkcje, 
należy pobrać i zainstalować aplikację 
IQAir Atem, przeznaczoną do współpracy z 

urządzeniami wykorzystującymi program 
operacyjny Android lub ze sprzętem firmy 
Apple. Korzyści z zainstalowania aplikacji są 
następujące: 
Sterowanie dotykowe
Indywidualne ustawienia obrotów
Ustawienia oświetlenia i dźwięku
Powiadomienia na temat 
przewidywanego okresu 
przydatności użytkowej filtra

Dysponując taką aplikacją, użytkownik 
będzie mógł dotrzeć do wszystkich funkcji 
i na swoim urządzeniu Atem wprowadzić 
ustawienia indywidulane. Należy pamiętać, 
aby przed przystąpieniem do dokonywania 
ustawień uruchomić na swoim urządzeniu 
mobilnym tryb Bluetooth®. Aby zainstalować 
należy stosować się do wskazówek 
konfiguracyjnych aplikacji.  
Parowanie komunikacji Bluetooth®. 
Aby Państwa smartfon mógł współpracować 
z oczyszczaczem Atem za pośrednictwem 
aplikacji IQAir Atem, urządzenia muszą zostać 
sparowane. Oczyszczacz powietrza Atem jest 
ustawiony automatycznie na tryb wykrywczy 
i pojawi się w sekcji Bluetooth® aplikacji.
Aby urządzenia sparować należy na ekranie 
kliknąć nazwę Atem. Następnie należy 
wprowadzić kod Bluetooth®, który można 
znaleźć z tyłu niniejszego Przewodnika 
użytkownika i na etykietce opakowania. 
Funkcja dotykowa 
W celu uniemożliwienia niepożądanych 
manipulacji przez pasażerów, funkcje 
dotykowe można dezaktywować za pomocą 
aplikacji Atem.
Aby ponownie uaktywnić funkcję dotykową 
bez aplikacji, obszar dotykowy należy 
przytrzymać przyciśnięty przez 5 sekund.

Diagnostyka
W celu przeprowadzenia diagnostyki prosimy 
o przejście do sekcji pomocy technicznej na 
naszej stronie internetowej. 

Akcesoria i wkłady filtrów.
Na stronie internetowej można również 
znaleźć wykaz dostępnych wkładów filtrów 
i części zamiennych oczyszczacza powietrza 
Atem: www.iqair.com

Krok 4: Założyć z powrotem pokrywę tylnąi 
obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara, aby ją zablokować.

Krok 3: Aby wyjąć wkład filtra należy unieść 
skrzydełka. Założyć nowy wkład filtracyjny.

Należy unieść pokrywę tylną

 Aplikacja Atem, diagnostyka oraz informacje techniczne
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Odpowiedzialność, 
gwarancja oraz  informacje 
na temat produktu
Producent wyrobu
Firma IQAir AG w dalszej treści zwana 
IQAir  jest odpowiedzialna za dostarczanie 
produktu włącznie z Przewodnikiem 
użytkowania oraz oryginalnymi akcesoriami 
w stanie całkowicie bezpiecznym. Za 
opracowanie, wdrażanie i komunikowanie 
koncepcji bezpieczeństwa akcesoriów 
nie wytwarzanych przez firmę IQAir 
odpowiedzialni są wytwórcy poszczególnych 
produktów i na nich również spoczywa odpowiedzialność za skuteczność koncepcji 
bezpieczeństwa tych produktów wykorzystywanych we współpracy z produktami IQAir.

Międzynarodowa ograniczona gwarancja i serwis
Gwarancja IQAir obowiązuje pod warunkiem posługiwania się produktem w sposób zgodny  
z przeznaczeniem oraz w myśl instrukcji obsługi. 
Manipulowanie przy samochodowym zasilaczu elektrycznym lub stosowanie akcesoriów 
zasilających, które nie są produktem firmy IQAir powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejszy 
produkt podlega warunkom międzynarodowej ograniczonej gwarancji, którą można pobrać 
ze strony internetowej firmy IQAir pod adresem www.iqair.com. Powyższa gwarancja jest 
wyłączna i zastępuje wszelkie inne gwarancje oraz warunki, wyraźne lub domniemane, 
zarówno rzeczywiste, jak i wynikające z przepisów i uregulowań prawnych lub wszelkie 
inne gwarancje, w tym gwarancje i warunki zbywalności, przydatności do określonego celu, 
gwarancje zadowalającej jakości i nienaruszalności praw osób trzecich, z których wszelkie 
takie gwarancje  
i warunki są w sposób wyraźny wykluczone.
Szczegółowe instrukcje objaśniające sposób wnoszenia reklamacji na podstawie gwarancji 
obejmującej wadliwe urządzenie, zostały podane na stronie internetowej firmy IQAir.  
W przypadku gwarancji prosimy kontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem 
produktów IQAir lub najbliższym przedstawicielem firmy IQAir.  
Jeżeli potrzebują Państwo informacji na temat produktów firmy IQAir, prosimy odwiedzić 
stronę internetową firmy IQAir pod adresem: www.iqair.com lub w celu uzyskania dalszej 
pomocy prosimy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym Państwo 
zakupili produkt.  

Lokalizację informacji na temat produktu 
oraz specyfikacje techniczne można znaleźć 
w tylnej części.

Model: 
Samochodowy oczyszczacz powietrza Atem           
Znamionowe parametry zasilania: 
12-24V ---— maks. 1,5 A
Zasilacz:  
Model: samochodowy zasilacz Atem 250.60.20.25
Prąd na wejściu: 12-24 V ---— maks. 4 A
Prąd na wyjściu USB: 5 V ---— maks. 2,1 A
Prąd stały na wyjściu: 12-24V ---— maks. 2A                                                           
Masa (tylko oczyszczacza powietrza): 
dł. x w x sz. 300 x 300 x 85 mm     12 x 12 x 3,4 cala
Masa (tylko samego oczyszczacza powietrza):
1850 g / 4,1 funta                                      

Specyfikacje techniczne

Gwarancja oraz informacje na temat produktu
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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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