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Handhavandeanvisningar 
 

ANVÄNDNING I BIL 
(bilar, skåpbilar, husvagnar och båtar) 

 

Att koppla säkerhetsbältets spänne 
1. Placera enheten upp och nervänd på en plan yta. 
2. Avlägsna intill varandra placerad 

gummifötter med användning av en 
skruvmejsel. 

3. Med fästet för säkerhetsbältet vänt uppåt, 
rikta in hålen i fästet med skruvhålen på 
enhetens undersida. Återmontera 
gummifötterna och dra fast skruvarna. 

 

Att fästa icleen®
 Traveler vid 

säkerhetsbältet 
1. Placera enheten på bilsätet där den ska fästas 

vid säkerhetsbältet. 
2. Fäst säkerhetsbältet och för bältets horisontala 

del genom gapet mellan enheten och fästet. 
3. Säkerställ att enheten hålls plats av 

säkerhetsbältet. 
 

Att ansluta icleen® Traveler till 
cigarettändaruttaget 
1. Anslut båda ändar av biladapterns kabel 

(medföljer) till respektive uttag. 
2. Välj en av de två hastigheterna och starta 

enheten. I de flesta bilar kommer enheten att 
starta automatiskt när tändningsnyckeln vrids. 

 
 
 

Fäste för säkerhetsbälte 
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INOMHUSBRUK 
(hem, kontors- och hotellrum) 

 

Att ansluta icleen® Traveler till ett 
vägguttag 
1. Placera enheten på ett bord eller annan stabil 

och plan yta. 
2. Anslut nätspänningstransformatorn 

(tillvalstillbehör) till ett vägguttag och anslut 
kabeln på enheten. 

3. Välj en hastighet och starta enheten. 

ANMÄRKNING: Nätspänningstransformatorn kan 
kännas varm vid beröring vilket är normalt. 

 

Skötsel och underhåll 
Rengör förfiltret när insamlat damm kan ses på 
filtermaterialet. Maskintvätta varmt eller för hand 
med varmt vatten och tvättmedel. 

Koppla före rengöring av metallytan bort icleen® 

Traveler från kraftförsörjningen och torka den med 
en mjuk och fuktig trasa. Var noga med att inte låta 
vatten tränga in i enhetens filter eller motor/fläkt. 

BRUKSANVISNING: ICLEEN TRAVELER 

 
Dimensioner:  höjd  19 cm, diameter: 21,5 cm 

 

 

 

 

Färg/hölje:  mörkgrå, pulverlackat stål 

Motor/fläkt: provkörd 35 000 timmar 

hast. 1: 4,5 W   hast. 2: 7 W 

 

Förfilter: 1-2 år (tvättbart)  

Aktivt kolinsats: 6-12 månader  

HEPA-filter: 1-5 år 

 

Förfilter, HEPA-filter, aktiv kolinsats, 

12 V bildadapterkabel, fäste för säkerhetsbälte, reservförfilter 

 

Nätspänningstransformator (230 V eller 115 V) Patron med 

aktiverat granulärt kol (110 g) 



ATT BYTA ANVÄNDA FILTER 
 

Att byta förfiltret 
1. Stäng av enheten och koppla bort den från 

kraftförsörjningen. 
2. Avlägsna det använda förfiltret (det yttre 

skumgummilagret) och bortskaffa det i en 
plastpåse. 

3. Rikta in sömmen på det nya förfiltret med 
kraftintaget på enhetens baksida. Dra 
försiktigt det nya förfiltret över enheten så att 
det helt täcker det underliggande gallret. 

 

Packning 
 
 
 
 
 

 
6. Placera HEPA-filtrets burk på motor-/fläktkåpan 

och rikta in de fyra pluggarna med de fyra 
urtagen på motor-/fläktkåpan. När det är 
korrekt på plats, tryck bestämt ner det för att 
fästa burken på  

Nytt förfilter Söm kåpan. 

 
 
 

Intag 
 

4. Återanslut kraftförsörjningen och starta enheten 
 
 

Att byta patronen med aktiverat kol 
1. Stäng av enheten och koppla bort den från 

kraftförsörjningen. 
2. Placera enheten upp och nervänd på en plan 

yta. Håll fast HEPA-filtrets burk med ena 
handen och dra av motor-/fläktkåpan. 

 

 
Motor-/fläktkåpa 

 
 
 

HEPA-filterburk 

7. Återanslut kraftförsörjningen och starta enheten 
 

Att byta HEPA-filterburken 
1. Stäng av enheten och koppla bort den från 

kraftförsörjningen. 
2. Placera enheten upp och nervänd på en plan 

yta. Håll fast HEPA-filtrets burk med ena 
handen och dra av motor-/fläktkåpan. 

3. Bortskaffa HEPA-filterburken i en plastpåse. 
4. Placera motor-/fläktkåpan på gummifötterna 

och placera packningen över skåran. 
5. Placera HEPA-filtrets burk på motor-/fläktkåpan 

och rikta in de fyra pluggarna med de fyra 
urtagen på motor-/fläktkåpan. När det är 
korrekt på plats, tryck bestämt ner det för att 
fästa burken på kåpan. 

6. Återanslut kraftförsörjningen och starta enheten. 

 
3. Avlägsna den använda kolinsatsen från 

filterburken och bortskaffa den i en 
plastpåse. 

4. Rulla försiktigt ihop den nya kolinsatsen och 
för in den genom filterburkens öppning. När 
den är helt införd, sprid ut filtret så att de 
ligger an mot det inre gallret. 

 

 
Att montera ny kolinsats 

 

Att montera den nya patronen med 
aktiverat kol (tillvalstillbehör) 
Tillvalet patron med aktiverat granulärt kol kan 
monteras som ett alternativ till insatsen med 
aktiverat kol om behov finns för ökat bortfiltrering 
av dålig lukt (t.ex. tobaksrök). Var god observera att 
användning av patronen kommer att sänka den 
genomströmmade luftens volym med ungefär en 
tredjedel. 

Observera: insatsen med aktivera kol måste 
avlägsnas innan patronen monteras. 

 
 

 
 
 
 
 

5. Placera motor-/fläktkåpan på gummifötterna 
och placera packningen över skåran. 

Att montera patronen med aktiverat kol 
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© INCEN AG, CH-9403 Goldach 
Alla rättigheter förbehållna. 

 

icleen® är ett registrerat varumärke. 
Samtliga specifikationer är föremål för ändring utan 

föregående meddelande. 


