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Aby korzystać z przewodnika użytkownika online i zapo-
znać się z jego treścią w innych językach, prosimy odwiedzić 

stronę internetową: www.iqair.com

Gratulacje z powodu nabycia osobistego 
filtra 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 do przyszłego 
wykorzystania.

Wstęp  

Produkt  
Elementy składowe 
1 Filtr powietrzaAtem® 
2 Dyfuzor PureJet™ 
3 Pokrywa tylna
4 Głowica stojaka
5 Podstawa stojaka
6 Wkład filtra HyperHEPA®  
7 Tłumik dźwięków 
8 Zasilacz elektryczny 
z zestawem wtyczek
9 Pokrywa złączki 
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Czynności przed uruchomieniem 
urządzenia
Osobisty filtr powietrza  IQAir Atem® nadaje 
się idealnie do stosowania wszędzie tam, 
gdzie chcą Państwo utworzyć swoją własną 
strefę czystego powietrza.  
Filtr Atem powinien być stosowany 
wyłącznie w połączeniu z przeznaczonym 
do tego celu stojakiem, akcesoriami 
zasilacza oraz/ lub sprzętem dostarczonym 
w opakowaniu. Niewłaściwe użytkowanie 
może prowadzić do powstania obrażeń 
cielesnych, błędnego funkcjonowania oraz/ 
lub uszkodzeń sprzętu.

Przed przystąpieniem 
do użytkowania 
produktu prosimy 
przeczytać uważnie 
niniejszy Przewodnik 
użytkownika 

i zachować go do przyszłego 
wykorzystania.
• Z uwagi na fakt, że produkt jest 
urządzeniem elektronicznym, prosimy 
przechowywać go w miejscu niedostępnym 
dla dzieci w wieku poniżej lat 8. To 
urządzenie nie jest zabawką! 
• Produkt niniejszy może być używany 
przez dzieci w wieku lat 8 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 będą przez taką osobę instruowane 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 
cielesnych, przed przystąpieniem do 

Ważne ostrzeżenia 
bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

3kg
0-8
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Ważne ostrzeżenia 
bezpieczeństwa

użytkowania produktu 
prosimy uważnie 
przeczytać niniejsze 
ostrzeżenia.
• Aby uniknąć ryzyka 
porażenia elektrycznego 

lub pożaru, produkt wolno podłączać 
wyłącznie do odpowiednich, łatwo 
dostępnych gniazdek sieciowych. Należy 
posługiwać się przy tym akcesoriami 
zasilaczy produkcji firmy IQAir. 

• Akcesoriami zasilaczy 
wolno posługiwać się 
wyłącznie wewnątrz 
pomieszczeń i tylko w 
suchym środowisku. 
• Nie wolno korzystać z 

uszkodzonego zasilacza, kabla zasilającego 
lub wtyczki. W razie 
jakichkolwiek uszkodzeń 
elementy te muszą zostać 
przekazane do utylizacji i 
zastąpione wyłącznie 
oryginalnymi akcesoriami 
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.
• Czyszczenie urządzenia: 
  - Urządzenie należy 
odłączyć od sieci 
elektrycznej. 
 - Należy posługiwać się 

wyłącznie miękką, suchą ściereczką 
 - Kable i wtyczki:  
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 

Ważne wskazówki bezpieczeństwa
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Ważne ostrzeżenia 
bezpieczeństwa
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. 
• Nigdy w otwory przepływu powietrza nie 
wolno wkładać palców ani jakichkolwiek 
przedmiotów obcych.
• Niniejszy produkt zawiera elementy 
wykonane za pomocą bardzo precyzyjnej 
technologii. Produkt tego nigdy nie 
wolno upuścić, manipulować przy nim lub 
narazić na udar.
• Filtr powietrza należy zawsze podnosić 
obiema rękami i chwytać go w sposób 
pewny.
• Nigdy nie wolno podnosić zmontowanego 
urządzenia za stojak.
• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie 
do użytku w środowisku mieszkalnym i 
biurowym. Pomaga on wytworzyć strefę 
oddechową o udoskonalonej jakości 
powietrza.  
• Produkt niniejszy należy wykorzystywać 
wyłącznie z jego stojakiem, tak jak został on 
dostarczony w oryginalnym opakowaniu. 
• Korzystanie produktu w takich 
środowiskach wilgotnych jak łazienki lub 
kuchnie może być dla niego szkodliwe. 
• Z produktu korzystać wolno wyłącznie w 
środowisku suchym.
• Z produktu nie wolno korzystać w 
pomieszczeniach, które mają otwarte okna.
• Nieprawidłowe użytkowanie sprzętu może 
prowadzić do powstania obrażeń cielesnych, 
błędnego funkcjonowania oraz uszkodzeń. 
• Ograniczenia użytkowania: Produkt 
niniejszy można wykorzystywać wyłącznie 
w atmosferze odpowiedniej dla stałego 
przebywania w niej ludzi. Produkt nie 
nadaje się do użytkowania w środowiskach 
toksycznych lub wybuchowych ani nie 
służy do ochrony przed niebezpiecznymi 
substancjami skażającymi powietrze.

Ważne wskazówki bezpieczeństwa
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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. Jakkolwiek 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 filtr zakłócana.
Środowisko
Pomóżcie Państwo chronić 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, urządzenia należy 
przechowywać w opakowaniu oryginalnym. 

Użytkowanie i obsługa produktu
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Elementy składowe produktu 
oraz jego montaż
Elementy składowe produktu 
Patrz: ilustracja produktu na wewnętrznej 
stronie pokrywy.
1 Filtr powietrza Atem® 
2 Dyfuzor PureJet™ 
3 Pokrywa tylna
4 Głowica stojaka
5 Podstawa stojaka
6 Filtr HyperHEPA® 
7 Tłumik dźwięków 
8 Zasilacz elektryczny z wtyczkami
9 Pokrywa złączki 

Montaż 
Po wyjęciu elementów składowych urządzenia z 
kartonu należy wyszukać osobisty filtr powietrza 
Atem (1) wraz z umocowanym do niego dyfuzorem 
PureJet (2). 
Montaż zasilacza  i stojaka
Zasilacz oraz kartonik z wyczkami należy wyjąć i 
rozpakować. Należy wybrać wtyczkę odpowiednią 
dla regionu użytkowania i zatrzasnąć ją we 

właściwym miejscu, 
zgodnie ze wskazaniami 
zamieszczonymi na 
ilustracji. 
Należy przytrzymać 
głowicę stojaka, zdjąć 
pokrywę złączki 
 (czarny element) i 
odłożyć ją na bok. 
Następnie należy 

Użytkowanie i obsługa produktu

Prosimy wybrać wtyczkę elektryczną odpowiednią ze względu na region 
użytkowania.

Zmontowana wtyczka elektryczna

1

2

Zdjąć pokrywę złączki.

Zatrzasnąć ją we właściwym 
miejscu.
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przytrzymać końcówkę złączki  kabla zasilającego 
(8) i wpiąć ją we właściwe miejsce. Założyć z 
powrotem pokrywę złączki . Wprowadzić kabel 
zasilający do wnętrza kanału w głowicy stojaka.
Połączyć głowicę stojaka z podstawą stojaka (5). 

Po zmontowaniu należy 
elementy ustawić w 
pozycji wyprostowanej. 
Podłączenie filtra 
powietrza do stojaka
Uchwycić filtr pewnym chwytem i unieść go 
w pobliże głowicy stojaka (4). Filtr powietrza 
przechylić i przyłożyć do głowicy stojaka. Następnie 
filtr powietrza zatrzasnąć, łącząc go ze stojakiem. 
Po zmontowaniu filtra powietrza, dyfuzora i 
stojaka, w tym momencie można przystąpić do 
użytkowania filtra powietrza Atem. 

Użytkowanie i obsługa produktu

Ustawić filtr powietrza 
odpowiednio ze względu na 
głowicę stojaka.

1

2

Przechylić odpowiednio filtr 
powietrza i zatrzasnąć go na 
głowicy stojaka. 

Końcówkę złączki  kabla  
zasilającego wpiąć we właściwe 
miejsce.

Założyć z powrotem pokrywę 
złączki .

Wprowadzić kabel zasilający do 
wnętrza kanału stojaka.

Połączyć głowicę stojaka z 
podstawą stojaka. 



8

Filtr powietrza zmontowany i podłączony do zasilania 

Pierwszorazowe użycie filtra 
powietrza Atem
Po pierwszym podłączeniu do zasilania 
elektrycznego, można będzie usłyszeć sygnał 
dźwiękowy włączenia filtra Atem i zobaczyć, że 
zapaliła się czerwona kontrolka.

Interfejs użytkownika oraz ustawienia 
dokonywane za pomocą punktu dotykowego
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.

Użytkowanie i obsługa produktu

Osobisty filtr powietrza Atem należy ustawić blisko 
siebie na stabilnej powierzchni takiej jak biurko lub 
stół. Dyfuzor PureJet należy skierować w pobliże 
swojej strefy oddechowej. 
W celu uzyskania najlepszych efektów filtr Atem 
należy ustawić możliwie jak najbliżej siebie.

Ustawianie swojej osobistej strefy 
czystego powietrza do oddychania

Czerwona kontrolka i  
sygnał dźwiękowy = czuwanie 

Punkt dotykowy
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Wymiana wkładu filtra
Urządzenie Atem wskazuje konieczność wymiany 
wkładu filtra za pomocą podwójnego mignięcia 
czerwonej diody w połączeniu z wyemitowaniem 
sygnału dźwiękowego. 
Wkład filtra HyperHEPA
Aby wymienić wkład filtra w urządzeniu Atem 
należy wykonać n/w kroki 1–4: 
Przed przystąpieniem do wymiany wkładu filtra 
należy wpierw odłączyć urządzenie Atem od 
zasilania!

Krok 1: Zdjąć filtr 
powietrza ze stojaka i 
umieścić go na czystej 
ściereczce, układając 
go powierzchnią 
czołową w dół. Pokrywa 
tylna powinna być 
skierowana w górę.

Podwójne błyśnięcie czerwo-
nej diody wraz z sygnałem 
dźwiękowym  = konieczność 
zmiany wkładu filtra

Kierunek otwierania

Użytkowanie i obsługa produktu

Małe pole niebieskiego 
oświetlenia i sygnał dźwięko-
wy = niskie obroty

Średnie pole niebieskiego 
oświetlenia i sygnał dźwięko-
wy = średnie obroty

Pełne pole niebieskiego 
oświetlenia i  sygnał dźwię-
kowy = wysokie obroty (Tryb 
chłodzenia)

Aby odblokować pierścień mocu-
jący, należy go obrócić w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.

Należy unieść pokrywę tylną
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 Krok 2: 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 
pokrywy tylnej (3). Pokrywa tylna powinna w tym 
momencie dać się z łatwością zdjąć. 
Krok 3: Odciągając skrzydełka wyjąć stary wkład 
filtra i przekazać go do utylizacji. Założyć nowy 
wkład filtra IQAir Atem HyperHEPA® (6) i docisnąć 
go stanowczym ruchem we właściwe miejsce.
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. Aby korzystać 
z filtra powietrza należy go umieścić na stojaku. 

Dyfuzor PureJet™ 
Aby wymontować dyfuzor PureJet™, należy go 
uchwycić pewnym ruchem i wyciągnąć. 

Aby z powrotem 
zamontować dyfuzor 
PureJet™, należy filtr 
powietrza uchwycić 
pewnym ruchem i 
ustawić duże kołki 
dyfuzora na przeciwko 
strzałek na otworze 
wylotowym. Zauważyć 
należy, że strona wylotu 
powietrza ma większe 
otwory.

Użytkowanie i obsługa produktu

Należy unieść skrzydełka i wycią-
gnąć wkład filtra.

Aby zamocować, należy obrócić 
w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

Demontaż dyfuzora

Należy zlokalizować strzałki na 
otworze wylotowym.

Wyrównać duże kołki 
ze strzałkami.
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Model: 
Filtr powietrza Atem           
Znamionowe parametry zasilania: 
12-24V ---—  maks. 1,5 A
Zasilacz:  
Model: IQS27-1801500
Prąd na wejściu: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Prąd na wyjściu: 18 V ---— 1,5 A                                                           
Wymiary (Filtr powietrza na stojaku): 
Dł. x W x Sz. 330 x 330 x 145 mm     13 x 13 x 5,8 cala
Masa (tylko filtra powietrza):
1850 g / 4,1 funta                                      

Specyfikacje techniczne

Po wyrównaniu kołków ze strzałkami na otworze 
wylotowym, należy docisnąć dyfuzor wsuwając go 
stanowczym ruchem na miejsce i przytrzymując 
jednocześnie filtr powietrza. 
Jeżeli poluzuje się przy tym kratka dyfuzora 
PureJet™, należy wyrównać zaczep znajdujący 
się w dolnej części kratki z dolną częścią korpusu 
dyfuzora i zatrzasnąć go zdecydowanym ruchem. 
Czyszczenie dyfuzora PureJet
Aby ułatwić bezpieczne czyszczenie dyfuzora 

należy go kompletnie 
zdemontować. 

Aplikacja IQAir 
Atem 
Aby zwiększyć wygodę 

użytkowania personalnego filtra 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:  
Inteligentne wł./wył. 
Ustawienia obrotów wentylatora 
Powiadomienia o konieczności wymiany wkładu 
filtra 
Ustawienia dźwiękowe i świetlne

Dysponując taką aplikacją, użytkownik będzie 
mógł dotrzeć do wszystkich funkcji i na swoim 
urządzeniu Atem przeprowadzić 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.  

 Aplikacja Atem, diagnostyka oraz informacje techniczne

Zaczep złączki Kratka dyfuzora powinna dać się 
zatrzasnąć na swoim miejscu.
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Parowanie komunikacji Bluetooth®.  
Aby Państwa smartfon mógł współpracować z 
filtrem Atem za pośrednictwem aplikacji IQAir Atem, 
urządzenia muszą zostać sparowane. Filtr 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. 

Inteligentne wł./wył.  
Ta funkcja aplikacji może 
zostać nastawiona w 
celu wyczuwania bliskiej 
odległości smartfonu 
użytkownika w stosunku 
do urządzenia Atem. 
To umożliwia w razie 
potrzeby oszczędność 
energii i automatyczne 
włączanie/ wyłączanie 
urządzenia.

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 filtra powietrza Atem: www.iqair.com

Odpowiedzialność, gwarancja 
oraz  informacje na temat 
produktu
Producent wyrobu
Firma IQAir AG w dalszej treści zwana IQAir  jest 
odpowiedzialna za dostarczanie produktu włącznie 
z Instrukcją 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. 

                    Gwarancja oraz informacje na temat produktu

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



Producent:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18 
 DE 88239 Wangen im 
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IQAir China 
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Chaoyang District  
100600 Beijing
Tel.: 400 108 5117

www.iqair.com

Manipulowanie przy 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, 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. 


