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Congratulations on your purchase of the 
IQAir Atem® Desk air purifier. Please study 
this User Guide carefully to familiarize 
yourself with the special features and 
functions of this IQAir® product.
Retain this document in a safe place
for future reference.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 
Luftreinigers IQAir Atem® Desk. Bitte lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig 
durch, um sich mit den Besonderheiten und 
Funktionen dieses IQAir®-Produkts vertraut 
zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachlesen an einem sicheren 
Ort auf.

Nous vous félicitons d’avoir acheté ce 
purificateur d’air IQAir Atem® Desk. Veuillez 
lire attentivement ce mode d’emploi afin de 
vous familiariser avec les caractéristiques et 
les fonctions de ce produit IQAir. Veuillez 
conserver ce document en lieu sûr pour 
pouvoir vous y référer ultérieurement.

Atem Desk IQAir نهنئكم عىل رشاء منقي الهواء الشخيص 

نرجو قراءة دليل ا ستخدم هذا بعناية للتعرف عىل ا زايا 

IQAir. والوظائف الخاصة التي يتمتع بها منقي الهواء

.احتفظ بهذا الدليل يف مكان آمن للرجوع إليه مستقبال

Introduction Einführung Introduction املقدمة



Product  
Components 
1 Atem® air purifier 
2 PureJet™ diffuser 
3 Back cover
4 Stand head
5 Stand base
6 HyperHEPA®  
   filter 
7 Silencer 
8 Power adapter 
   and plugs
9 Connector  
   cover 
   
Produkt- 
komponenten
1 Luftreiniger Atem® 
2 PureJet™ 
 Diffusor  
3 Abdeckung
4 Standfuß-Arm
5 Standfuß-Basis
6 HyperHEPA® 

 Filter 
7 Schalldämpfer 
8 Netzteil und  
 Stecker
9 Steckerhalter

Composants  
du produit
1 Purificateur d’air  
 Atem® 
2 PureJet™  
 diffuseur 
3 Plaque arrière
4 Tête du support
5 Base du support
6 HyperHEPA® 

 filtre 
7 Silencieux 
8 Adaptateur élec 
 trique et fiches
9 Couvercle du  
 connecteur

Componentes 
del producto
1 Purificador de  
 aire Atem® 
2 PureJet™ difusor
3 Cubierta  
 posterior
4 Cabezal del  
 soporte
5 Base del soporte
6 HyperHEPA® 

 Filtro 
7 Silenciador 
8 Adaptador y  
 tomas de  
 corriente
9 Cubierta del  
 conector

产品组件 
1 Atem® 空气净化器
2 PureJet™ 扩散器
3 背板盖
4 支架头
5 支架座
6 HyperHEPA® 滤芯
7 消音器
8 电源适配器和插头
9 连接器盖 

產品組件 
1 Atem®空氣淨化器 
2 PureJet™擴散器 
3 背板蓋
4 支架頭
5 支架座
6 HyperHEPA® 濾芯 
7 消音器 
8 電源適配器和插頭
9 連接器蓋

製品の構成部品
1 Atem® 空気清浄機 
2 PureJet™ ディフュ 
 ーザー 
3 バックカバー
4 スタンドヘッド
5 スタンドベース
6 HyperHEPA® フ 
 ィルタ 
7 消音機 
8 電源アダプタとプ 
 ラグ
9 コネクタカバー

생성물구성 요소 
1 Atem® 공기 청정기 
2 PureJet™ 디퓨저 
3 백 커버
4 스탠드 헤드
5 스탠드 베이스
6 HyperHEPA®  
 필터 
7 소음기 
8 전원 어댑터  
 및 플러그
9 커넥터 커버

Компоненты 
изделия 
1 Очиститель  
 воздуха Atem® 
2 Распылитель  
 PureJet™ 
3 Задняя крышка
4 Верхняя часть  
 подставки
5 Основание  
 подставки
6 HyperHEPA®  
 Фильтр
7 Глушитель шума 
8 Сетевой адаптер  
 и разъемы
9 Крышка  
 соединителя

مكونات الجهاز
  ®Atem 1 منّقي الهواء

 ™PureJet 2 موزع الهواء
3 أغطية خلفية
4 رأس الحامل

5 قاعدة الحامل
  ®HyperHEPA 6 مرشح

7 كاتم الصوت 
8 محول التيار واملقابس

9 غطاء املوّصل
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ن منقي الهواء الشخصي IQAir Atem® مثالي لالستخدام أينما أردت 
ي منطقة شخصية بها هواء نقي.  

الجلوس �ف

ال يجوز استخدام منقي الهواء Atem إال مع قطع الحامل 
وإكسسوارات الطاقة املخصصة له و/أو القطع املوجودة يف عبوته. 

قد يؤدي سوء االستخدام إىل وقوع إصابات أو عطل و/أو تلف.

اقرأ تعليامت االستخدام التالية بعناية قبل 
استخدام الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها 

مستقبالً.
• كام هو الحال مع جميع األجهزة الكهربائية، احتفظ بالجهاز 

بعيًدا عن متناول األطفال ممن هم دون سن 8 سنوات. هذا الجهاز 
ليس لعبة! 

•ميكن استخدام هذا الجهاز من قبل 
األطفال بدًء من سن الثامنة أو أكرث، أما 

فيام يخص األشخاص محدودي القدرات 
البدنية أو الحسية أو العقلية، أو محدودي 

الخربة واملعرفة، فيمكنهم استخدام هذا 
الجهاز فقط تحت إرشاف او تعليامت 

شخص مسؤول حتى يتم ذلك بصورة آمنة ويتفهموا املخاطر التي 
ينطوي عليها هذا االستخدام.   ال يجوز القيام بعمليات الصيانة 

والتنظيف من قبل األطفال دون إرشاف.

لتقليل خطر الحريق أو الصعق الكهريب أو اإلصابة؛ يرجى 
قراءة هذه التحذيرات قبل استخدام الجهاز.

• لتجنب خطر حدوث صدمات كهربية أو حرائق خطرية ال يتوصل 
الجهاز إال بوصالت التيار الكهريب املناسبة وسهلة الوصول إليها. ال 

تستخدم سوى اإلكسسوارات املقدمة من 
 .IQAir

• ال تستخدم إكسسوارات توصيل الطاقة إال 
داخليًا ويف أماكن جافة. 

• ال تستخدم مهايئ الطاقة أو الكابالت أو 
املقابس حال تلفها. أما يف حالة تعرضها 
للتلف، فيجب التخلص منها واستبدالها 
.IQAir فقط مبلحقات الطاقة من رشكة

• ال تسمح بانسكاب أي نوع من السوائل 
عىل الجهاز أو مالمستها له، ومنها عىل 

سبيل املثال ال الحرص؛ املاء أو املنظفات أو 
املحاليل القابلة لالشتعال.

 • تعليامت مهمة لتنظيف الجهاز:
- افصل الجهاز من مصدر اإلمداد بالطاقة   

- استخدم فقط قطعة قامش ناعمة وجافة   
- الكابالت واملقابس: حافظ عىل نظافة   

املقابس وجفافها. أزل أي أوساخ مرتسبة يف 
مقابس كابالت التوصيل. 

ال تغمر املنتج أو أّي من مكوناته يف 
 املاء أو تعرضه ملاء جاٍر.

• يحظر متاًما بأي حال من األحوال تغطية الجهاز أو حجب مأخذ الهواء 
 أو مخرجه.

• ال تضع أي جسم غريب أو أصبعك يف فتحات تدفق الهواء.
• يحتوي هذا املنتج عىل تقنية عالية الدقة. ال تدع الجهاز يسقط 

أو تعبث مبكوناته أو تعرضه للتصادم.

تحذيرات السالمة املهمة
قبل التشغيل

تعليامت السالمة املهمة

3kg
0-8
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•ارفع منقي الهواء واحمله باستخدام 
كلتا اليدين إلمساكه بإحكام.

•ال ترفع الجهاز املجمع بواسطة الحامل.
•هذا املنتج مخصص لالستعامل داخل 

بيئات املعيشة واملكاتب. فهو يساعد يف 
خلق منطقة صالحة للتنفس مع تحسني 

جودة الهواء.  
ال تستخدم هذا املنتج إال مع   •
الحامل الخاص به، املرفق معه يف 

علبة املنتج األصلية. 
•االستخدام السلبي لهذا املنتج يكون 

يف البيئات الرطبة أو املبللة مثل 
الحاممات أو املطابخ

•ال تستخدم منقي الهواء سوى يف 
البيئات الجافة فقط.

•ال تستخدم منقي الهواء يف نافذة 
مفتوحة.

• قد يؤدي االستخدام الخاطئ إىل 
وقوع إصابات أو عطل و/أو تلف.. 

• قيود االستخدام: يستخدم هذا 
الجهاز فقط يف البيئات املالمئة لعيش اإلنسان بشكل دائم. ال ميكن 

استخدام الجهاز يف البيئات التي تنطوي عىل متفجرات أو مواد 
قد تتفاعل مع الجهاز، أو للحامية ضد املواد الضارة التي يحملها 

الهواء.

التوافق الكهرومغناطييس
• يذكر مصطلح التوافق الكهرومغناطييس للتعبري عن قدرة الجهاز 

عىل العمل بسهولة يف األماكن املعرضة النبعاثات اإلشعاعات 

الكهرومغناطيسية واالنبعاثات الكهروستاتيكية دون التسبب يف 

تداخالت كهرومغناطيسية لألجهزة األخرى.

• قد يسبب اإلشعاع الكهرومغناطييس تداخالت مع األجهزة 

األخرى. رغم مطابقة هذا املنتج التعليامت واملعايري الصارمة 

املطبقة يف هذا املجال، فال ميكن أن تنفي IQAir بشكل قاطع 

احتاملية التداخل مع األجهزة األخرى.

البيئة
ساعد يف الحفاظ عىل البيئة وال تتخلص من هذا الجهاز يف القاممة 

املنزلية، بل يجب تقدميه إىل أحد مراكز تدوير النفايات القريبة 

منك. ميكن اتخلص من املرشحات مع القاممة املنزلية.

تخزين الجهاز
ميكنك تخزين جهاز Atem عند عدم استخدامه يف مكان نظيف 

وجاف. استخدم العبوة األصلية للتخزين األمثل.

تحذيرات السالمة املهمة

تعليامت السالمة املهمة

AR
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مكونات الجهاز وتركيبه
 مكونات الجهاز

انظر صورة الجهاز املوجودة داخل الغالف.

 ®Atem 1 منّقي الهواء
 ™PureJet 2 موزع الهواء

3 أغطية خلفية
4 رأس الحامل

5 قاعدة الحامل
  ®HyperHEPA 6 مرشح

7 كاتم الصوت 
8 محول التيار واملقابس

9 غطاء املوّصل
الرتكيب 

بعد إخراج الجهاز من عبوته، أخرج منقي الهواء Atem )1( مع موزع 
هواء PureJet )2( املرفق معه. 

تركيب وحدة الطاقة والحامل
أخرج عبوة محول التيار واملقابس وافتحها. اخرت املقبس املناسب لبلدك 

وثبته يف املكان املوضح. أخرج رأس الحامل )4( وانزع غطاء املوصل 
)القطعة السوداء( )9( وضعها جانبًا. اسحب طرف موصل كابل محول 

الطاقة )8( وضع الرأس يف مكانها. أعد وضع غطاء املوصل

يضبط محول الطاقة نفسه تلقائيًا عىل جهد التيار الكهربايئ والرتدد 
ضمن نطاق الجهد املقّدر وعىل الرتددات املقّدرة.

استخدام الجهاز وتشغيله

اخرت املقابس املناسبة لبلدك.

املقبس بعد تركيبه

1

2

انزع غطاء املوصل

ثبتها يف مكانها

ركب رأس كابل الطاقة

AR
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ركب رأس الحامل بقاعدة الحامل 
)5(. بعد الرتكيب مبارشة يصبح 
الحامل جاهزًا لحمل ظهر منقي 

الهواء.

توصيل منقي الهواء 
بالحامل

ضع الحامل واقًفا بشكل معتدل. 
ثبت منقي الهواء بإحكام مع 

محاذاةأغطية خلفية )3(. أمل 
حافة الجهاز وثبتها برأس الحامل 

املحاذي لرأس مقبس الطاقة. 
اشبك منقي الهواء والحامل مًعا. 

بعد تركيب منقي الهواء وموزع 
هواء PureJet والحامل تصبح 

مستعًدا الستخدام منقي الهواء 
 .Atem الشخيص

استخدام الجهاز وتشغيله

قم مبحاذاة رأس الحامل

1

2

أِمل الجهاز وثبته يف مكانه 

أعد وضع غطاء املوصل مرر الكابل خالل الحامل

وصل رأس الحامل بقاعدته 

تم تجميع منقي الهواء وتشغيله

AR
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عند استخدام Atem ألول مرة
سوف تسمع عند توصيل مصدر الطاقة ألول مرة صوت جرس تشغيل 

Atem  وسوف ترى ضوء مصباح أحمر مرة واحدة.

إعدادات واجهة املستخدم ونقاط اللمس
لتغيري رسعة املروحة، استخدم أصبعني للمس وسط الغطاء األمامي. 

سوف تسمع مع كل ملسة صوتًا وترى مصباح  أزرق ييضء. يتوافق حجم 
إضاءة مصباح مع رسعة الهواء.

استخدام الجهاز وتشغيله

ضع منقي الهواء الشخيص Atem بالقرب منك عىل سطح 
ثابت كاملكتب أو املنضدة. . وجه موزع الهواء PureJet ناحية 

املنطقة التي تتنفس فيها. 
للحصول عىل تنقية مثىل للهواء، ضع جهاز Atem يف أقرب 

مكان لك.لك.

تهيئة منطقة الهواء النظيف الخاصة بك

ضوء أحمر صغري 
ثابت = وضع االنتظار

نقطة اللمس

ضوء أزرق صغري وجرس قصري 
= رسعة بطيئة

 ضوء أزرق متوسط 
وجرس متوسط = رسعة 

متوسطة

AR
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تبديل املرشح
يصدر منقي الهواء Atem إشارة تدل عىل الحاجة لتبديل مرشح الهواء 

بوميض ملصباح باللون األحمر وصوت تنبيه. 

HyperHEPA مرشح
 .Atem اتبع الخطوات من 1 إىل 4 لتبديل مرشح

افضل Atem من مصدر الطاقة لتبديل املرشح!
خطوة 1: انزع منقي الهواء من الحامل وضعه ووجهه ألسفل عىل سطح 

قاميش مع جعل ظهره ألعىل.

خطوة 2: انتبه إلشارات اتجاه 
حلقة قفألغطية خلفية. اسحب 

حلقة القفل بثبات وأدرها يف 
عكس اتجاه عقارب الساعة حتى 
تحرر غطاء الهيكل الخلفي )3(. 

يصبح بإمكانك اآلن رفعأغطية 
خلفية بسهولة. 

خطوة 3: أخرج املرشح القديم 
بسحبه من طرفيه وتخلص منه. 
 IQAir Atem بدل املرشح مبرشح

HyperHEPA® جديد )6( واضغط 
عليه لتثبيته يف مكانه بإحكام. 

خطوة 4: أعد وضعأغطية خلفية وأدره برفق حتى انغالق مشابك القفل 
يف مكانها. اسحب حلقة القفل بإحكام واضغطها ألسفل مع إدارتها يف 
اتجاه عقارب الساعة لقفلها. أصبحأغطية خلفية مغلًقا بإحكام. ضع 

 منقي الهواء عىل الحامل الستخدامه.

استخدام الجهاز وتشغيله

 ضوء أزرق كامل 
وجرس طويل = رسعة عالية

)وضع التربيد(

وميض مرتني ملصباح باللون 
 األحمر مع صوت  

= تغيري املرشح.

لفتح القفل أدر حلقة القفل

ارفعأغطية خلفية بسهولة

اتجاه الفتح

ارفع األطراف لخلع املرشح اتجاه القفل

AR
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 PureJet موزع الهواء
لخلع موزع الهواء PureJet أمسك منقي الهواء وموزع الهواء جيًدا 

واسحب القطعتني. 

الستبدال موزع الهواء PureJet، أمسك منقي الهواء وموزع الهواء مع 
محاذاة املشابك الكبرية املوجودة يف موزع الهواء مع األسهم املوجودة 
عىل مخرج التهوية. يرجى مالحظة أن مخرج التهوية له فتحات أكرب.

عند محاذاة مشابك موزع الهواء 
مع األسهم اضغط عليه بقوة يف 

مكانه مع تثبيت موزع الهواء 
بيدك. 

يف حالة انزياح موزع هواء 
PureJet يجب محاذاة الخطاف 

املوجود يف الجهة السفلية من 
الغطاء األمامي لهيكل املوزع 

وتثبيته يف مكانه بإحكام. 

تنظيف موزع هواء 
PureJet

انزع موزع الهواء متاًما لتسهيل تنظيفه بأمان. 

استخدام الجهاز وتشغيله

خلع موزع الهواء

أسهم مخرج التهوية

محاذاة املشابك الكبرية

خطاف املوّصل تغلق لوحة موزع الهواء يف مكانها

AR
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الطراز: 

          Atem Air Purifier 
القدرة التشغيلية: 

1.5A  —--- 24V-12 ماكس
محوالت الطاقة:  

 1801500-IQS27 :الطراز
املدخل: 100 - 240 فولت، ~ 50 / 60 هرتز

املخرج: 18 فولت  ---— 1.5 أمبري                                                               
األبعاد )منقي الهواء عىل الحامل(: 

طول × ارتفاع × عرض  330 × 330 × 145 مم 13 × 13 × 5.8 بوصة
الوزن )موزع الهواء فقط(:

1850 غرام / 4.1 رطالً                                      

املواصفات التقنية

 IQAir Atem تطبيق
يف سبيل تعزيز تجربتك كمستخدم 

للجهاز واالستمتاع مبيزات إضافية ملنقي 
الهواء الشخيص IQAir Atem، ميكنك 
تحميل تطبيق  IQAir Atemوتثبيته 

ألجهزة أندرويد. تشمل ميزات الجهاز وفوائده ما ييل: 

السيارات عىل الخروج
 إعدادات رسعة املروحة

 تنبيهات عمر املرشح
الضوء والصوت اإلعدادات

سوف تتمكن بهذا التطبيق من الوصول إىل جميع امليزات واإلعدادات 
املخصصة املتاحة لجهازك. يرجى تذكر أنه يجب تشغيل تقنية بلوتوث® 

يف هاتفك املحمول قبل التشغيل. يرجى اتباع تعليامت الرتكيب املوجودة 
يف التطبيق للتثبيت.  

االقرتان بتقنية بلوتوث 
 .IQAir Atem عرب تطبيق Atem ميكنك ربط هاتفك الذيك مبنقي الهواء
يعمل Atem تلقائيًا يف وضع االستكشاف وسوف يظهر يف قسم أجهزة 

بلوتوث املوجود يف التطبيق.

املس اسم Atem لالقرتان. أدخل رمز بلوتوث PIN املوجود عىل ظهر هذا 

 .)UPC( الدليل أو علىأغطية خلفية أو عىل ملصق الرمز العاملي للمنتج

السيارات عىل الخروج
ميكن ضبط ميزة مفتاح التشغيل 

عند االقرتاب الستشعار قرب 
الهاتف الذيك للمستخدم من منقي 

الهواء Atem. تشغل هذه امليزة 
وظيفة التشغيل/اإليقاف التلقايئ 
عند الرغبة يف ذلك لتوفري الطاقة.

استكشاف األعطال 
وإصالحها

ميكنك زيارة قسم دعم Atem يف 
املوقع اإللكرتوين. 

اإلكسسوارات واملرشحات
  Atem ميكن االطالع عىل قامئة املرشحات املتاحة وقطع غيار منقي هواء

 www.iqair.com: عىل املوقع اإللكرتوين

 تطبيق Atem واستكشاف األعطال وإصالحها واملعلومات التقنية

توجد معلومات الجهاز ومواصفاته 
عىل لوحة النوع.
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املسؤوليات والضامن ومعلومات الخدمة
الرشكة املصنعة للجهاز

تتحمل رشكة IQAir AG املشار إليها يف هذه الوثيقة باسم IQAir مسؤولية 

توريد الجهاز شامالً دليل املستخدم واإلكسسوارات األصلية يف حالة سليمة متاًما. 

وتتحمل الجهات املصنعة ألي إكسسوارات أخرى للمنتج بخالف إكسسوارات 

IQAir مسؤولية وضع مفاهيم سالمة منتجاتها وتطبيقها والتعريف بها، كام 

.IQAir تتحمل مسؤولية فاعلية مفاهيم السالمة تلك فيام يتعلق بجهاز

الضامن الدويل املحدود والصيانة
يرسي ضامن IQAir برشط التعامل مع الجهاز بالشكل الصحيح واستخدامه يف 

األغراض املخصصة له والتعامل معه طبًقا لتعليامت تشغيله. 

يؤدي التالعب مبحول الطاقة أو استخدام إكسسوارات للطاقة غري املقدمة من 

IQAir إىل إلغاء الضامن. يخضع هذا املنتج للرشوط واألحكام املبينة يف بيان 

 IQAir الضامن الدويل املحدود الذي ميكنك تحميله من الصفحة الرئيسية لرشكة

عرب املوقع اإللكرتوينwww.iqair.com. وهذا الضامن املذكور ضامن حرصي 

وينوب عن أي ضامنات أو رشوط أو أحكام أخرى رصيحة أو ضمنية سواء يف 

الواقع أو بحكم القانون، وسواء كانت رسمية أو غري ذلك، مبا يف ذلك الضامنات، 

ورشوط صالحية العرض يف السوق وأحكامها، واملالءمة لغرض معني، والجودة 

املناسبة والسالمة من العيوب وينسخها جميعها رصاحة.

لالطالع عىل التعليامت بالتفصيل وكيفية املطالبة بضامن أي جهاز تالف؛ يرجى 

زيارة موقع IQAir اإللكرتوين أو االتصال مبوزع IQAir أو أقرب ممثل لـIQAir لك.  

إذا كنت تحتاج إىل معلومات حول منتجات IQAir أو إذا كانت لديك مشكلة يف 

جهازك، يرجى زيارة موقع IQAir اإللكرتوني www.iqair.com أو االتصال 

مبتجر التجزئة الذي اشرتيت منه الجهاز للحصول عىل املزيد من املساعدة.  

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 
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