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Για τις online οδηγίες χρήσης και σε άλλες γλώσσες  
επισκεφθείτε τη σελίδα  

www.iqair.com

Συγχαρητήρια για την αγορά του προσωπικού 
σας καθαριστή αέρα IQAir Atem®. Μελετήστε 
προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης 
ώστε να εξοικειωθείτε με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες αυτού του 
προϊόντος της IQAir®.  
Διατηρήστε το παρόν έγγραφο σε ασφαλές 
μέρος για μελλοντική χρήση.

Εισαγωγή  

Στοιχεία  
προϊόντος 
1 Καθαριστής αέρα  
   Atem® 
2Διαχυτήρας 
   PureJet™ 
3 Πίσω κάλυμμα
4 Κεφαλή βάσης
5 Βάση στήριξης
6 Φίλτρο 
    HyperHEPA® 
7 Σιγαστήρας 
8 Αντάπτορας  
 τροφοδοσίας 
   και βύσματα
9 Κάλυμμα  
   βύσματος 
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Πριν την έναρξη
Ο προσωπικός καθαριστής αέρα IQAir Atem® είναι ιδανικός 
για χρήση οπουδήποτε επιθυμείτε να δημιουργήσετε την 
προσωπική σας καθαρή περιοχή αέρα.  
Ο καθαριστής αέρα Atem θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο σε συνδυασμό με την ειδική βάση του, με τα 
εξαρτήματα τροφοδοσίας και/ή το υλικό που εσωκλείεται 
στο πακέτο παράδοσης. Κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς, δυσλειτουργία και/ή ζημιά.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν 
τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε τις για 
μελλοντική χρήση.
• Όπως με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, φυλάτε το 
προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η συσκευή δεν 

είναι παιχνίδι! 
• Αυτό το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω 
των 8 ετών και άτομα με μειωμένες 
φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές 
ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης, μόνο υπό την επίβλεψη 

ή καθοδήγηση από υπεύθυνο άτομο σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής με ασφαλή τρόπο και την κατανόηση των 
σχετικών κινδύνων. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη 
δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, 
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, διαβάστε τις 
προειδοποιήσεις πριν τη χρήση του προϊόντος.
• Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς, συνδέετε το 
προϊόν μόνο σε κατάλληλες, εύκολα προσβάσιμες κύριες 
συνδέσεις ρεύματος. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα 
τροφοδοσίας που παρέχονται από την IQAir. 
• Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα τροφοδοσίας μόνο σε 
εσωτερικούς χώρους και σε στεγνά περιβάλλοντα. 
• Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένους αντάπτορες 
τροφοδοσίας, καλώδια ή βύσματα. Εάν αυτά 
έχουν καταστραφεί, πρέπει να απορριφθούν και να 
αντικατασταθούν μόνο με γνήσια εξαρτήματα ισχύος IQAir 
Atem.

• Απαγορεύεται η εισχώρηση 
υγρών στο προϊόν ή η επαφή του με 
υγρά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 
το νερό, τα απορρυπαντικά ή τα 
εύφλεκτα διαλυτικά.
• Για τον καθαρισμό της συσκευής: 

 - Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος 
 - Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό και στεγνό πανί 

Σημαντικές προειδοποιήσεις 
ασφαλείας

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
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Σημαντικές προειδοποιήσεις 
ασφαλείας

 - Καλώδια και βύσματα:  
Διατηρείτε τα βύσματα καθαρά και 
στεγνά. Φυσήξτε σκόνη που μπορεί 
να έχει συσσωρευτεί στα βύσματα 
των καλωδίων σύνδεσης. 
Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν 
ή εξαρτήματά του σε νερό / 

τρεχούμενο νερό. 
• Ποτέ μην καλύπτετε τη μονάδα, ούτε να εμποδίζετε με 
οποιονδήποτε τρόπο την είσοδο και την έξοδο αέρα. 
• Μην εισάγετε αντικείμενα ή τα δάχτυλά σας μέσα στα 
στόμια ροής αέρα.

• Αυτό το προϊόν διαθέτει 
τεχνολογία υψηλής ακρίβειας. 
Μην το πετάτε κάτω, μην το 
τροποποιείτε και μην το εκθέτετε σε 
προσκρούσεις.
• Σηκώνετε και μεταφέρετε τον 
καθαριστή χρησιμοποιώντας και τα 
δύο χέρια, για να τον πιάνετε καλά.

• Μην ανασηκώνετε τη 
συναρμολογημένη συσκευή από τη 
βάση.

• Αυτό το προϊόν προορίζεται για 
χρήση σε σπίτια και γραφεία. 
Συμβάλλει στη δημιουργία μίας 
ζώνης αναπνοής με βελτιωμένη 
ποιότητα αέρα.  
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο  σε 
συνδυασμό με την προβλεπόμενη 
βάση του, που περιλλαμβάνεται στη 
γνήσια συσκευασία του. 
• Στη μη ενδεδειγμένη χρήση 
του προϊόντος περιλαμβάνεται η 
χρήση του σε υγρά ή βρεγμένα 
περιβάλλοντα, όπως μπάνια ή 
κουζίνες. 
• Χρησιμοποιείτε τον καθαριστή 
μόνο σε στεγνά περιβάλλοντα.
• Να μην χρησιμοποιείται σε ανοιχτά 

παράθυρα.
• Μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς, δυσλειτουργία και ζημιά. 
• Περιορισμοί χρήσης: Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε 
ατμόσφαιρα κατάλληλη για μόνιμη διαβίωση. Ακατάλληλο 
για χρήση σε τοξικά ή εκρηκτικά περιβάλλοντα ή για 
προστασία από επικίνδυνες αερομεταφερόμενες ουσίες.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
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Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ)
• Ο όρος Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα σημαίνει 
την ικανότητα του προϊόντος να λειτουργεί ομαλά 
σε περιβάλλον όπου υπάρχουν ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία και ηλεκτροστατικά φορτία, χωρίς να προκαλεί 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε άλλους εξοπλισμούς.
• Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές σε άλλους εξοπλισμούς. Παρότι το προϊόν 
πληροί τους αυστηρούς κανονισμούς και τα σχετικά 
πρότυπα, η IQAir δεν αποκλείει εντελώς την πιθανότητα 
παρεμβολής σε άλλους εξοπλισμούς.
Περιβάλλον
Βοηθήστε στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Μην 
απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. 
Παραδώστε το στην κοντινή σας δημόσια υπηρεσία 
ανακύκλωσης. Τα φίλτρα μπορούν να απορρίπτονται στα 
οικιακά απορρίμματα.
Αποθήκευση προϊόντος
Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύετε τη συσκευή Atem 
σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος. Για ιδανική αποθήκευση, 
χρησιμοποιείτε τη γνήσια συσκευασία. 

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



5

Στοιχεία προϊόντος  
και συναρμολόγηση
Στοιχεία προϊόντος  
Βλ. εικόνα προϊόντος στην εσωτερική σελίδα του 
εξωφύλλου.
1 Καθαριστής αέρα Atem® 
2 Διαχυτήρας PureJet™ 
3 Πίσω κάλυμμα
4 Κεφαλή βάσης
5 Βάση στήριξης
6 Φίλτρο HyperHEPA® 
7 Σιγαστήρας 
8 Αντάπτορας τροφοδοσίας και βύσματα
9 Κάλυμμα συνδέσμου

Συναρμολόγηση 
Μετά την αποσυσκευασία, θα βρείτε τον ατομικό 
καθαριστή αέρα Atem (1) μαζί με τον διαχυτήρα 
PureJet (2). 

Αντάπτορας τροφοδοσίας ρεύματος και 
συναρμολόγηση βάσης
Αφαιρέστε και αποσυσκευάστε τον αντάπτορα 
τροφοδοσίας ρεύματος και το κουτί βυσμάτων. 
Επιλέξτε το σωστό βύσμα για την περιοχή σας και 
τοποθετήστε το όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Πάρτε την κεφαλή βάσης 
(4), αφαιρέστε το κάλυμμα 
συνδέσμου (μαύρο 
εξάρτημα) (9) και βάλτε 
το στην άκρη. Πάρτε το 
άκρο του συνδέσμου 
του καλωδίου του 
αντάπτορα τροφοδοσίας 
(8) και τοποθετήστε το. 
Επανατοποθετήστε το 
κάλυμμα συνδέσμου. Πιέστε 

Χρήση προϊόντος και Λειτουργία

Επιλέξτε το βύσμα της περιοχής σας

Συναρμολογημένο βύσμα

1

2

Αφαιρέστε το κάλυμμα  
συνδέσμου

Συνδέστε το
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το καλώδιο ρεύματος μέσα

Συνδέστε την κεφαλή 
βάσης στη βάση στήριξης 
(5). 
Μόλις γίνει η 
συναρμολόγηση, τοποθετήστε τη βάση όρθια. 

Σύνδεση του καθαριστή αέρα στη βάση
Πιάστε καλά τον καθαριστή αέρα και ευθυγραμμίστε 
τον με την κεφαλή βάσης (4). Γείρετε και στερεώστε τον 
καθαριστή αέρα στην κεφαλή βάσης. Συνδέστε μαζί, 
τον καθαριστή αέρα και την βάση. 
Έχοντας συναρμολογήσει τον καθαριστή αέρα, 
τον διαχυτήρα και τη βάση, μπορείτε πλέον να 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Atem. 

Χρήση προϊόντος και Λειτουργία

Ευθυγραμμίστε την κεφαλή βάσης

1

2

Σχηματίστε γωνία και συνδέστε 

Τοποθετήστε το σύνδεσμο του 
καλωδίου ρεύματος

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα 
συνδέσμου

Πιέστε το καλώδιο στο κανάλι της

βάσης

Συνδέστε την κεφαλή βάσης στη 
βάση στήριξης 
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Καθαριστής αέρα συναρμολογημένος και ενεργοποιημένος 

Πρώτη χρήση της συσκευής Atem
Συνδέοντας αρχικά την παροχή ρεύματος, θα ακούσετε 
τον χαρακτηριστικό ήχο κουδουνιού της συσκευής 
Atem και θα δείτε ένα κόκκινο φως.

Ρυθμίσεις διεπαφής χρήστη & σημείου αφής
Για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, 
χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να αγγίξετε το 
μπροστινό κεντρικό μέρος. Με κάθε άγγιγμα, θα 
ακούτε έναν ήχο και θα βλέπετε το φως να αλλάζει. Το 
μέγεθος του φωτός αντιστοιχεί στην ταχύτητα αέρα.

Χρήση προϊόντος και Λειτουργία

Τοποθετήστε τον ατομικό καθαριστή αέρα Atem κοντά 
σας, επάνω σε μία σταθερή επιφάνεια, όπως γραφείο ή 
τραπέζι. Κατευθύνετε τον διαχυτήρα PureJet προς την 
περιοχή της αναπνοής σας. 

Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε τη συσκευή 
Atem όσο το δυνατόν πιο κοντά σας.

Ρύθμιση της προσωπικής σας  
περιοχής καθαρού αέρα

Κόκκινο φως και  
ήχος κουδουνιού = αναμονή 

Σημείο αφής
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Αντικατάσταση φίλτρου
Η συσκευή Atem θα προβάλλει ένδειξη για την αντικατάσταση του φίλτρου με 
μία διπλή κόκκινη αναλαμπή μαζί με ήχο. 

Φίλτρο HyperHEPA
Ακολουθήστε τα βήματα 1-4 για να αλλάξετε το φίλτρο στη συσκευή Atem. 
Αποσυνδέστε τη συσκευή Atem από το ρεύμα 
πριν την αλλαγή του φίλτρου!
Βήμα 1: Αφαιρέστε τον καθαριστή αέρα από τη βάση και τοποθετήστε τον 
προς τα κάτω σε μία υφασμάτινη επιφάνεια με το πίσω μέρος να κοιτάζει προς 
τα επάνω.

 

Διπλή κόκκινη αναλαμπή 
μαζί με ήχο  = αλλαγή 
φίλτρου

Κατεύθυνση ανοίγματος

Βήμα 2: Στο πίσω κάλυμμα
παρατηρήστε τους δείκτες κατεύθυνσης
στον ασφαλιστικό δακτύλιο. Πιάστε
καλά τον ασφαλιστικό δακτύλιο και
περιστρέψτε τον προς τα αριστερά 
μέχρι να απελευθερωθεί το πίσω 
κάλυμμα (3). Θα πρέπει να Διπλή 
κόκκινη αναλαμπή μαζί με 
ήχο = αλλαγή φίλτρου Κατεύθυνση 
ανοίγματος μπορείτε να ανασηκώσετε 
εύκολα και προς τα έξω το 
πίσω μέρος.

Χρήση προϊόντος και Λειτουργία

Χαμηλό μπλε φως και 
ήχος = χαμηλή ταχύτητα

Μεσαίο μπλε φως  
και ήχος = μεσαία 
ταχύτητα

Πλήρες μπλε φως και ήχος 
= υψηλή ταχύτητα  
(λειτουργία ψύξης)

Για το ξεκλείδωμα, περιστρέψτε 
τον ασφαλιστικό δακτύλιο προς 
τα αριστερά

Ανασηκώστε προς τα έξω το 
πίσω κάλυμμα
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Βήμα 3: Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο 
τραβώντας τα πώματα και απορρίψτε το. Αντικαταστήστε το με ένα καινούριο 
φίλτρο IQAir Atem HyperHEPA® (6) και τοποθετήστε το καλά στη θέση του. 
Βήμα 4: Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα και περιστρέψτε μαλακά, έως ότου 
οι ασφαλιστικοί πείροι ευθυγραμμιστούν στη θέση τους. Κρατήστε καλά και 
πιέστε κάτω τον ασφαλιστικό δακτύλιο περιστρέφοντάς τον προς τα δεξιά 
για να ασφαλίσει. Το πίσω κάλυμμα πρέπει τώρα να έχει κλείσει με ασφάλεια. 
Συνδέστε τον καθαριστή αέρα στη βάση για χρήση. 

Διαχυτήρας PureJet 
Για να αφαιρέσετε τον διαχυτήρα PureJet, πιάστε καλά τον καθαριστή αέρα και 
τραβήξτε έξω τον διαχυτήρα. 
Για να τοποθετήστε τον διαχυτήρα PureJet, πιάστε καλά τον καθαριστή αέρα και 
ευθυγραμμίστε τους μεγάλους πείρους στον διαχυτήρα με τα βέλη στο στόμιο 

εξόδου. Παρατηρήστε ότι το στόμιο 
εξόδου έχει μεγαλύτερα ανοίγματα.
Μόλις οι πείροι του διαχυτήρα ευθυγραμμιστούν με τα βέλη του στομίου, πιέστε 
καλά στο σημείο κρατώντας τον καθαριστή αέρα. 

Εάν το πλέγμα του διαχυτήρα 
PureJet ξεκολλήσει, ευθυγραμμίστε 
το άγκιστρο στο κάτω μέρος του 
πλέγματος του διαχυτήρα με το κάτω 
μέρος του σώματος του διαχυτήρα και 
πιάστε το καλά στη θέση του. 

Καθαρισμός του 
διαχυτήρα PureJet
Για ασφαλή καθαρισμό, αφαιρέστε 
τελείως τον διαχυτήρα. 

Χρήση προϊόντος και Λειτουργία

Ανασηκώστε τα πώματα για να 
αφαιρέσετε το φίλτρο

Γυρίστε προς τα δεξιά για να 
ασφαλίσει

Αφαίρεση διαχυτήρα

Εντοπίστε τα βέλη του στομίου 
εξόδου

Ευθυγραμμίστε τους μεγάλους 
πείρους με τα βέλη

Άγκιστρο συνδέσμου Το πλέγμα του διαχυτήρα κλειδώ-
νει στη θέση
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Μοντέλο: 
Καθαριστής Αέρα Atem           
Ονομαστική ισχύς: 
12-24V ---— 1.5A max
Αντάπτορας ρεύματος:  
Μοντέλο: IQS27-1801500
Είσοδος: 100-240V ~ 50/60Hz
Έξοδος: 18V ---— 1.5A                                                           
Διαστάσεις (καθαριστής αέρα σε βάση): 
Μ x Υ x Π 330 x 330 x 145 mm     13 x 13 x 5.8 in
Βάρος (μόνο καθαριστή αέρα):
1850g / 4.1lbs                                      

Τεχνικές προδιαγραφές

Εφαρμογή IQAir Atem 
Για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και το ξεκλείδωμα πρόσθετων 
λειτουργιών του ατομικού καθαριστή αέρα IQAir Atem, κατεβάστε και 

εγκαταστήστε την εφαρμογή IQAir Atem 
για Apple ή Android. Στις λειτουργίες 
και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής 
συγκαταλέγονται:  

Έξυπνη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση 

Ρυθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα 
Ειδοποιήσεις διάρκειας ζωής φίλτρου 
Ρυθμίσεις φωτισμού και ήχου

Με την εφαρμογή θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις 
εξατομικευμένες ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή Atem. 
Να θυμάστε ότι η λειτουργία Bluetooth® πρέπει να είναι προηγουμένως 
ενεργοποιημένη στο smartphone σας. Για την εγκατάσταση ακολουθήστε τις 
οδηγίες ρύθμισης στην εφαρμογή.  

Σύνδεση Bluetooth 
Συνδέστε τη συσκευή smartphone σας με τη συσκευή Atem χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή IQAir Atem. Η συσκευή Atem είναι αυτόματα σε λειτουργία 
εντοπισμού και θα εμφανιστεί στο σημείο Bluetooth της εφαρμογής.
Για τη σύνδεση, αγγίξτε το όνομα της συσκευής Atem. Εισάγετε τον κωδικό 
Bluetooth PIN που θα βρείτε στο πίσω μέρος των οδηγιών χρήσης, στο πίσω 
μέρος του καθαριστή αέρα και στην 
ετικέτα συσκευασίας. 

Έξυπνη 
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση  
Αυτή η λειτουργία στην εφαρμογή 
μπορεί να οριστεί για τον εντοπισμό 
της απόστασης του smartphone 
του χρήστη από τη συσκευή Atem. 
Αυτό επιτρέπει την αυτόματη 
και οικονομική λειτουργία 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, 
εάν το επιθυμείτε.

Επίλυση προβλημάτων
Επισκεφθείτε το τμήμα υποστήριξης Atem στην ιστοσελίδα. 

Πρόσθετα εξαρτήματα και φίλτρα
Μία λίστα των διαθέσιμων φίλτρων και ανταλλακτικών  
για τον καθαριστή αέρα Atem μπορείτε να βρείτε, επίσης, στην  
ιστοσελίδα: www.iqair.com

 Εφαρμογή Atem, Επίλυση προβλημάτων & Τεχνικές Πληροφορίες

Η θέση των πληροφοριών 
προϊόντος και των 
προδιαγραφών είναι πίσω.



Ευθύνες, Εγγύηση και 
Πληροφορίες σέρβις
Κατασκευαστής του Προϊόντος
Η IQAir AG, εδώ καλούμενη ως IQAir, είναι υπεύθυνη για την παροχή του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του Εγχειριδίου Χρήσης και των γνήσιων 
εξαρτημάτων, σε πλήρη ασφαλή κατάσταση. Οι κατασκευαστές εξαρτημάτων 
για το προϊόν που δεν είναι της IQAir ευθύνονται για τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την γνωστοποίηση σχεδίων ασφαλείας για τα προϊόντα τους, 
ενώ είναι επίσης υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα αυτών των σχεδίων 
ασφαλείας σε συνδυασμό με το προϊόν IQAir.

Διεθνής Περιορισμένη Εγγύηση  
και Σέρβις
Η εγγύηση IQAir δίνεται εφόσον το προϊόν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προοριζόμενο σκοπό 
του και τις οδηγίες λειτουργίας. 

Τροποποίηση του αντάπτορα ρεύματος ή χρήση  
εξαρτημάτων τροφοδοσίας που δεν είναι της IQAir 
ακυρώνουν την εγγύηση.  
Αυτό το προϊόν υπόκειται στους όρους που ορίζονται 
στη Διεθνή Περιορισμένη Εγγύηση, την οποία μπορείτε 
να κατεβάσετε από την σελίδα της IQAir, www.iqair.
com. Η παρούσα εγγύηση είναι αποκλειστική και 
αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, τους όρους, 
εκφράσεις ή συναινέσεις, είτε στην πραγματικότητα 
ή δια της εφαρμογής του νόμου, θεσμικά ή άλλως, 
συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων, όρων ή 
προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για 
έναν συγκεκριμένο σκοπό, ικανοποιητικής ποιότητας 
και μη παραποίησης, όλων ρητώς αποποιημένων.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αξίωση 
εγγύησης σε περίπτωση ελαττωματικής συσκευής, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της IQAir, επικοινωνήστε 
με τον διανομέα IQAir ή τον κοντινότερο αντιπρόσωπο 
της IQAir.  

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα 
IQAir ή έχετε πρόβλημα με το προϊόν σας, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της IQAirwww.iqair.com ή 
επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε 
το προϊόν για περαιτέρω υποστήριξη.  

Κατασκευαστής:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18 
 88239 Wangen im Allgäu 
Γερμανία
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IQAir China 
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Εγγύηση & Πληροφορίες σέρβις


