
RCI Skjerm 
Rengjør med en myk børste og varmt vann. La det tørke helt før tilbake 
installering. 
 
UV-pære 
Bruk en myk ren klut og tørk forsiktig over UV-pæren. Helst ikke berør 
UV-pæren unødvendig da levetiden kan bli redusert. 
 
Vollara rense plate 
Ved å bruke en bomullspinne dyppet i salmiakk kan Vollara renseplate 
rengjøres. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler. 
 
Utvendig flate 
Rengjør utvendig flate av Fresh Air To Go med en myk dampende klut 
(ikke våt) med vann. Ikke bruk kjemikalier eller løsemiddel. 
 
Vifte/Interiør av enheten 
Støvet som samler seg i interiøret og viften kan blåses vekk med ”luft på 
flaske” som passer for elektronisk bruk. 
 
Obs! Se illustrasjon side 6 i den amerikanske bruksanvisningen. 
 
 
Vennligst kontakt din Vollara  forhandler om det er noe som er 
uklart ! 
 
 
Importør;  
Bendix AS 
Snekkerveien 22, 4321 Sandnes 
Tlf. 51625055, www.vollara.no 
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Hvordan din Fresh Air To Go virker i ekstreme høye temperaturer. 
Fresh Air To Go TM fungerer best når temperaturen rangerer mellom 7-38 
celcius   
 
Hvis temperaturen er over 38 celsius eller under 7 celsius, vil lys i viften 
indikere at temperaturen er for ekstrem for full utnyttelse av enheten. Når 
temperaturen er på et normalt nivå vil enheten fungere slik den skal. 
 
Effekten ved for høy eller lav spenning i Fresh Air To Go 
Fresh Air To Go TM har en operativ spenning som rangerer mellom 10 
VDC til 17 VDC. 
Hvis spenningen som kommer inn i enheten er for høy, vil enheten slå seg 
selv av eller at sikringen går. Dette for å beskytte det elektriske i enheten. 
Hvis spenningen er for lav vil enheten slå seg selv av for å redusere den 
ladede batteri transport. Disse typer problemer indikerer at det er noe galt 
med det elektriske system, men hvis det brukes en AC adapter vil dette 
problem sjeldent oppstå.  
 
Hvis enheten ikke virker med en 12 VDC adapter og du er usikker på hva 
det er, sjekk om sikringen er gått. Hvis sikringen ikke er gått, test enheten 
med AC adapteren som medfølger. Når problemene er fikset av en 
kvalifisert service person, er din Fresh Air To Go klar til bruk med en 12 
VDC adapter. 
 
NB! Vedrørende garanti;  
Fresh Air To Go modellen skal ikke brukes i en 220 volt kontakt, da 
den kan ta skade av dette. Ved slik bruk vil ikke garanti gjelde. Fresh 
Air To Go er designet til bruk i bil, campingbil, båt, traktor etc. 
 
Se din manual for fullstendig instruksjoner. 

1. Plasser festeanordningen på passende plass. 
2. Juster stativet. 
3. Plugg inn en 12 VDC adapter eller en AC adapter. 
4. Klikk inn enheten og ledningsopphenget i festeanordningen. 
5. Fresh Air To Go er på når på knappen blir trykket inn. 
6. Press ”Fan up” eller ”Fan down” for å justere viftehastigheten opp 

eller ned. 
7. Presse på knappene ”Purifier Up” og ”Purifier Down” for å sette 

opp eller ned renseeffekten. 

Montering av festeanordningen 
Festeanordningen til Fresh Air To Go kan bli montert ved å bruke 
sugekopper, borrelås eller skruer. Pass på at overflaten er ren og fri for fett. 
 
Obs! Se illustrasjon side 3 i den amerikanske bruksanvisningen. 
 
Justering av stativet 
Justering av stativet lar seg lett gjøre ved å løsne de to håndtakene på hver 
side. Du kan da justere enheten til ditt behov. Husk å skru håndtakene fast 
igjen etter justering.  
 
Obs! Se illustrasjon side 4 i den amerikanske bruksanvisningen. 
 
Adaptere  
Det følger med en 12 volts DC bil adapter med uskiftbare plugger 
 
Obs! Se illustrasjon side 5 i den amerikanske bruksanvisningen. 
 
Fleksibilitet 
Din Fresh Air To Go er fleksibel til å tas med overalt, det tar bare sekunder 
å løsne den fra stativet. 
 
Obs! Se illustrasjon side 5 i den amerikanske bruksanvisningen. 
 
Frakobling og årlig vedlikehold 
Alle deler som må vedlikeholdes er lett tilgjengelig ved å fjerne dekselet. 
Enheten må frakobles strøm før service. Strømmen må kun tilkobles når 
enheten er riktig koblet sammen igjen. En utstyrspakke er tilgjengelig til 
din Fresh Air To Go. Pakken inneholder en ny RCI skjerm, UV-lampe og 
en renseplate. For optimal yteevne anbefaler Vollara at disse deler utskiftes 
årlig. 

   
Renhold 
Din Fresh Air To Go vil trenge et periodisk renhold ca. mellom 1-3 
måneder. Det beror på omgivelsene av forurensning. Før du går i gang med 
renholdet, fjern RCI Skjerm, UV-lampe og EcoTech renseplate som vist. 
 
Obs! Se illustrasjon side 6 i den amerikanske bruksanvisningen 


