Användarhandbok

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Viktiga säkerhetsvarningar

Gratulerar till ditt köp av IQAir Atem®
personlig luftrenare. Läs bruksanvisningen
noggrant för att bekanta dig med de
speciella egenskaper och funktioner som
IQAir®-produkten har.
Spara dokumentet på en säker plats för
framtida referens.
Produkt
Komponenter
1 Atem® luftrenare
2 PureJet™ diffusör
3 Bakre hölje
4 Stativhuvud
5 Stativbas
6 HyperHEPA®filter
7 Ljuddämpare
8 Strömadapter
och kontakter
9 Kontakthölje
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Bruksanvisningen finns online på andra språk på
www.iqair.com
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Innan du börjar
IQAir Atem® personliga luftrenare är idealisk att
använda på alla ställen där du vill skapa en egen
ren luftzon.
Atem ska bara användas tillsammans med
tillhörande stativ, strömtillbehör och/eller
hårdvara, som medföljer i förpackningen. Felaktig
användning kan leda till personskada, felfunktion
och/eller skador.
Läs instruktionerna ordentligt innan du
använder produkten och spara dem för
framtida bruk.
• Som alla elektroniska apparater ska den
förvaras oåtkomligt för barn under åtta år.
Apparaten är inte en leksak!
• Den här produkten kan
0-8
användas av barn som är
åtta år eller äldre, personer
3kg
med olika funktionshinder,
både fysiska, sensoriska
och mentala, och personer
med bristande erfarenhet eller kunskap, om de
övervakas eller får instruktioner av en ansvarig
person om hur apparaten ska användas på ett
säkert sätt och förstår riskerna med att använda
den. Rengöring och underhåll ska inte utföras av
barn utan övervakning.
För att minska risken för brand, elstötar,
eller skada ska du läsa dessa varningar
innan du använder produkten.
• För att undvika risken för elstötar eller brand
ska kontakten bara anslutas till lämpliga och
lättåtkomliga huvudströmuttag. Använd bara IQAir
tillsammans med de strömtillbehör som medföljer
produkten.
• Använd bara strömtillbehören inomhus och i
torra omgivningar.
• Använd inte strömadaptern, kablar eller
kontakter om de är skadade. Om de är skadade
ska de kasseras och
bara ersättas med IQAir
originalströmtillbehör.
• Låt inte vätskor av något
slag stänka på produkten,
eller komma i kontakt med
den. Det inkluderar, men är
inte begränsat till vatten, rengöringsmedel och
brandfarliga lösningsmedel.
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Viktiga säkerhetsvarningar

Rengöring av apparaten:
- Koppla från
strömförsörjningen
- Använd enbart en mjuk
och torr trasa
- Kablar och kontakter:
Håll kontakterna rena och
torra. Blås bort eventuell smuts som kan ha
fastnat i kontakterna till anslutningskablarna.
Sänk aldrig ner produkten eller någon av dess
komponenter i vatten eller rinnande vatten
• Täck aldrig över enheten och hindra inte
luftintaget och luftutblåset på något sätt.
• För inte in främmande
föremål eller fingrar i
luftintagsöppningarna.
• Produkten innehåller
högprecisionsteknik.
•

Tappa inte och mixtra
inte med 			
produkten och utsätt den inte
heller för stötar.
•
Lyft och bär luftrengöraren
med ett fast grepp med båda
händerna.
• Lyft inte apparaten i stativet
när den är ihopmonterad.
• Produkten är avsedd
att användas i hem- och
kontorsmiljöer. Den bidrar
till att skapa en andningszon
med förbättrad luftkvalitet.
• Produkten ska bara
användas tillsammans med
det tillhörande stativet, som
medföljer i produktens
originalförpackning.
• Otillåten användning är att
använda produkten i fuktiga
eller våta förhållanden, såsom badrum och kök.
• Använd bara luftrenaren i en torr miljö.
• Använd inte i ett öppen fönster.
• Otillåten användning kan leda till personskada,
felfunktion och skador.
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Begränsningar för användningen: Använd
bara produkten i ett område som är lämplig
för permanent vistelse. Den är inte lämplig att
använda i giftiga eller explosiva miljöer, eller som
skydd mot farliga luftburna ämnen.
•

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
• Elektromagnetisk kompatibilitet ska tolkas som
att produkten har förmåga att fungera problemfritt
i en miljö där elektromagnetisk strålning och
elektrostatiska laddningar förekommer, utan att
orsaka elektromagnetiska störningar på annan
utrustning.
• Elektromagnetisk strålning kan orsaka störningar
på annan utrustning. Även om produkten uppfyller
de stränga föreskrifter och standarder som gäller i
detta avseende kan IQAir inte fullständigt utesluta
möjligheten att annan utrustning kan störas.
Miljö
Hjälp till att skydda miljön. Kassera inte apparaten
med hushållsavfallet. Ta med den till din närmaste
återvinningsstation. Filter kan kasseras med
hushållsavfall.
Produktförvaring
När du inte använder din Atem ska den
förvaras på en ren och torr plats. Använd
originalförpackningen för optimal förvaring.
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Produktanvändning och drift

Produktkomponenter
och montering
Produktkomponenter
Se produktillustrationen på höljets insida.
1 Atem® luftrenare
2 PureJet™ diffusör
3 Bakre hölje
4 Stativhuvud
5 Stativbas
6 HyperHEPA® filter
7 Ljuddämpare
8 Strömadapter och kontakter
9 Kontakthölje

Ta kontaktänden på strömadapterkabeln (8) och
snäpp fast på plats. Sätt tillbaka skyddshöljet. Tryck
in strömkabeln i kanalen på stativhuvudet.

Snäpp fast strömkabelns
kontakt

Sätt tillbaka kontakthöljet

Montering
När du packar upp Atem personliga luftrenare (1) ser
du att PureJet diffusör (2) är monterad.

Montering av strömadapter och stativ
Ta bort förpackningen och packa upp strömadaptern
och stickproppsdosan. Välj rätt kontakt för din region
och snäpp fast den på plats, enligt bilden.

Tryck in kabeln i stativets kanal

Anslut stativhuvudet till
stativbasen (5).
Ställ upp stativet när det är
monterat.

Anslut stativhuvudet 		
till stativbasen

Anslut luftrenaren till stativet
Ta ett stadigt tag i luftrenaren och rikta in den mot
stativhuvudet (4). Luta och fäst luftrenaren på
stativhuvudet. Snäpp ihop luftrenaren och stativet.
När du har monterat luftrenaren, diffusören och
stativet kan du börja använda din Atem personliga
luftrenare.

Välj kontakt för din region

1

Snäpp fast på plats

1
2

Monterad kontakt

Ta stativhuvudet (4) och
ta bort skyddshöljet
(svart del) (9) och lägg åt
sidan.

2

Rikta in stativhuvudet

Vinkla och snäpp plats på plats

Ta bort skyddshöljet

5
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Produktanvändning och drift

Litet blått sken och ljud
= låg hastighet

Medelstort blått sken
och ljud =
medelhastighet

Fullt blått sken och ljud =
hög hastighet
(kylläge)

En dubbel röd blinkning
med ljud = byt filter

Luftrenare monterad och med strömmen på

Installera din egen personliga
zon med ren luft
Placera Atem personlig luftrenare nära dig på en
stabil yta, t.ex. ett skrivbord eller ett bord. Rikta
PureJet diffusör mot det område du andas i.
För bästa resultat ska du placera Atem så nära dig
som möjligt.

Filterbyte
Atem indikerar ett nödvändigt filterbyte med
en dubbel röd blinkning i kombination med en
ljudsignal.

HyperHEPA-filter
Följ steg 1–4 för att byta filtret i Atem.
Koppla från Atem från strömkällan innan du
byter filter!
Steg 1: Ta bort luftrenaren från stativet och placera
den med framsidan nedåt på ett mjukt underlag (en
trasa) med baksidan riktad uppåt.

Använda Atem för första gången
Första gången du ansluter Atem till strömtillförseln
kommer du att höra en rington och se en röd lampa
som indikerar att enheten är påslagen.

Inställningar för användargränssnitt och
beröringspunkt
Använd två fingrar och rör vid frontens mitt för att
ändra fläkthastigheten. Varje gång du rör vid punkten
hör du ett ljud och ser ljuset ändras. Storleken på
ljuset anger lufthastigheten.

Öppningsriktning

Vrid låsringen moturs för att
stänga av

Steg 2: Observera
riktningsvisarna på
låsringen på det bakre
höljet. Ta ett ordentligt
tag i låsringen och vrid
den moturs tills det
bakre höljet (3) frigörs.
Det ska gå lätt att lyfta
bort det bakre höljet.
Rött ljus och
rington = standby
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Beröringspunkt
Lyft bort det bakre höljet
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Atem-appen, felsökning och teknisk information

Produktanvändning och drift

Rengöring av PureJet diffusör
Ta bort diffusören helt för att underlätta säker
rengöring.

IQAir Atem-app

Lyft flikarna för att ta bort filtret

Vrid medurs för att låsa

Steg 3: Ta bort det gamla filtret genom att dra
i flikarna och kassera det sedan. Sätt i ett nytt
IQAir Atem HyperHEPA®filter (6) och tryck fast det
ordentligt på plats.
Steg 4: Sätt tillbaka höljet och rotera det försiktigt
tills låspiggarna hamnar i rätt läge. Ta ett stadigt tag,
tryck ner på låsringen och vrid medurs för att låsa.
Baksidans hölje ska nu stängas ordentligt. Anslut
luftrenaren till stativet innan du använder den.

PureJet diffusör
Ta bort PureJet-diffusören genom att ta ett fast tag i
luftrenaren och dra bort diffusören.

Ta bort diffusören

Rikta in de stora piggarna mot
pilarna

För att montera PureJet-diffusören tar du ett stadigt
tag i luftrenaren och riktar in de stora piggarna på
diffusören mot pilarna på utloppsventilen. Observera
att utloppsventilen har större öppningar.
		
När piggarna på
diffusören linjerar med
pilarna på luftöppningen
trycker du fast den
ordentligt samtidigt som
du håller i luftrenaren.
Om gallret på PureJetdiffusören skulle lossna
riktar du in kroken längst
ner på diffusörens galler
Lokalisera pilarna på
utloppsventilen
mot den nedre delen
på själva diffusören
och snäpper fast den
ordentligt.

Om du vill förstärka
upplevelsen och kunna
använda fler av de funktioner
som IQAir Atem personliga
luftrenare har så laddar du
ner och installerar IQAir Atem-appen för Apple eller
Android. Appens funktioner och fördelar inkluderar:

Smart på/av
Inställningar för fläkthastighet
Meddelanden om filterlivslängd
Inställningar för ljus och ljud
Med appen får du tillgång till alla funktioner och
skräddarsydda inställningar som din Atem erbjuder.
Kom ihåg att först aktivera Bluetooth® på din
mobiltelefon. Följ appens installationsanvisningar för
att installera.

Bluetooth-parkoppling
Parkoppla din mobiltelefon med din Atem med
hjälp av IQAir Atem-appen. Atem står automatiskt
i upptäcktsläge och visas i
appens Bluetooth-sektion.
Klicka på namnet Atem för
att parkoppla. Ange PINkoden för Bluetooth som
finns på baksidan av den
här bruksanvisningen, på
luftrenarens baksida och på
Produktinformationen och
förpackningens etikett.
specifikationerna hittas på

Smart på/av

baksidan.

Med den här funktionen kan du ställa in så att Atem
känner av hur nära din mobiltelefon är, och därmed
automatiskt stänga av och starta enheten för att
spara energi.

Felsökning
Besök supportavsnittet på Atems webbplats.

Tillbehör och filter
En lista över tillgängliga filter och ersättningsdelar
för Atem luftrenare finns också på
webbplatsen på: www.iqair.com

Tekniska specifikationer
Modell:

Atem luftrenare
Effektmärkning:

12–24 V ---— 1,5 A max
Strömadapter:

Modell: IQS27-1801500
Ingång: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Utgång: 18 V ---— 1,5 A
Mått (Luftrenare på stativ):

LxHxB

330 x 330 x 145 mm

13 x 13 x 5,8 tum

Vikt (endast luftrenare):

1 850 g/4,1 lbs
Anslutningskrok
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Diffusörens galler snäpper på
plats
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Information om garanti och service

Information om skyldigheter,
garanti och service
Produktens tillverkare
IQAir AG, kallas här för IQAir, ansvarar för att
leverera produkten, inklusive användarmanualen
och originaltillbehören på ett fullständigt säkert sätt.
Tillverkare av icke-IQAir-tillbehör som används med
produkten ansvarar för att utveckla, implementera
och förmedla säkerhetskoncept för sina produkter
och ansvarar också för att dessa säkerhetskoncept
är effektiva tillsammans med IQAir-produkten.

Internationellt begränsad garanti
och service
IQAirs garanti gäller om produkten hanteras i
enlighet med den avsedda användningen och
bruksanvisningen.
Ändringar av strömadaptern eller användning av
annat än IQAir strömtillbehör i original leder till att
garantin upphör att gälla.
Den här produkten är föremål för villkoren som
anges i Internationellt begränsad garanti (International
Limited Warranty) som du kan ladda ner från
IQAirs hemsida på www.iqair.com. Ovanstående
garanti är exklusiv och gäller istället för alla andra
garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda,
antingen som faktum eller genom tillämpning av lag,
lagstadgad eller på annat sätt, inklusive garantier,
villkor för säljbarhet, lämplighet för ett specifikt syfte,
tillfredsställande kvalitet och icke-intrång, för vilka
ansvaret uttryckligen frånskrivs.
För utförliga instruktioner om hur du gör
garantianspråk för en defekt apparat besöker du
IQAirs webbplats, kontaktar en IQAir-distributör eller
din närmaste IQAir-representant.
Om du behöver information om IQAirs produkter
eller om du har problem med en produkt besöker du
IQAirs webbplats på www.iqair.com eller kontaktar
återförsäljaren där du köpte produkten för ytterligare
hjälp.
Tillverkare:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18
88239 Wangen im Allgäu
Tyskland

Distribution:
IQAir North America
IQAir North America, Inc.
14351 Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638
USA
IQAir International
Incen AG
Hauptstrasse 104
9422 Staad
Schweiz
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