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HANTERINGSINSTRUKTION 

• Skåpet ska vid transport och förflyttning ha luckan stängd 

• Skåpet torkas rent på utsida med vatten och ett svagt 
lösningsmedel 

• Kontrollera om det finns lokala föreskrifter före filterbyte 

• Kontrollera samtliga packningar vid installation och 
filterbyte 

• Fetta in spännskruvarna vid behov 
 

INSTALLATIONSINSTRUKTION 

• Var uppmärksam på luftriktning vid installation 

• Utrymme 1m minimum bör planeras för filterbyte 
 
 
INSTALLATION AV NYTT FILTER 

• Lossa på stjärnvreden, ta bort luckan 

• Använd lednyckel (10/11) till inspänningsramen 

• Lossa täcklocken på spännskruvarna, Lossa 
spännskruvarna (4-5 varv) 

• Obs! Hantera filtret varsamt 

• Placera filtret med packningen mot inloppsidan 

• Dra åt inspänningsramen (växelvis) med spännskruvarna 
så att filterpackningen komprimeras ca 30% (ca 5-6 varv) 

• Skruva på täcklocken på spännskruvarna, sätt tillbaka 
luckan 

• Dra åt stjärnvreden till "end läge" 

UTFÖRANDE FÖR PLASTPÅSBYTE (BIBO) 

• Placera plastpåsen med gummiringen I det inre spåret på 
gummisargen 

• Vik påsen, placera den på insidan och stäng luckan 

• Dra åt stjärnvreden till "end läge 

 

FILTERBYTE 

• Använd skyddsutrustning vid filterbyte 

• Stäng av ventilationssystemet före filterbyte 

• Ta bort luckan genom att lossa på stjärnvreden. 

• Lossa på skruvarna till inspänningsramen (ca 5-6 varv) 

• Dra ut filtret 

• Om det behövs torka av tätningsytan innan det nya filtret 
installeras 

• Installera det nya filtret. Se "Installation av nytt filter" 
 

 

 
                 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
              
   

                    
 

INSTRUKTIONEN GÄLLER  
FÖLJANDE PRODUKTER: 
 

• CamBox 610 med tillbehör 

• CamBox 305 med tillbehör 

 

CamBox 
DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTION 
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INSTALLATION NYTT FILTER PLASTPÅSBYTE 

• Placera det nya filtret i den nya plastpåsen 

• Observera att filtrets packning ska vara mot inloppssidan 

• Placera den nya plastpåsen i det inre spåret på 
gummisargen 

• Ta bort den gamla påsen från det yttre spåret med hjälp 
av den främre handsken i den nya påsen 

• Dra in den gamla påsen i den främre handsken, förslut 
med två 
buntband med ett litet mellanrum 

• Skär av den främre handsken mellan buntbanden 

• Förslut ändarna på påsarna med tejp 

• Skjut försiktigt in filtret i skåpet 

• Dra åt spännskruvarna ordentligt till inspänningsramen 
(växelvis) 
ordentligt ca 5-6 varv 

• Vik plastpåsen och placera den på insidan av luckan 

• Sätt tillbaka luckan och dra åt stjärnvreden till "end läge" 

• Det förbrukade filtret ska sedan tas omhand enligt lokala 
föreskrifter 

 

 

 

 

 

FILTERBYTE PLASTPÅSBYTE FÖRBRUKAT FILTER 

• Placera ett lämpligt arbetsbord framför I höjd med botten på 
filterskåpet 

• Stäng av ventilationssytemet. 

• Ta bort luckan och veckla försiktigt ut plastpåsen från skåpet 

• Lossa på spännskruvarna till inspänningsramen ca 5-6 varv 

• Stoppa in händerna i handskarna i botten av påsen 

• Dra ut filtret och lyft in det i plastpåsen, plastpåsen är utrustad 
med 3 handskar som kan användas oberoende av varandra 

• När filtret ligger I botten på plastpåsen försluts den så nära 
filterskåpet som möjligt med buntband 

• Gör en ny förslutning 10-15 cm från den första förslutningen 

• Skär av påsen mellan förslutningarna och ta bort påsen med filtret i 

• Förslut ändarna på påsarna med tejp. 

• Flytta den gamla förslutna plastpåsen med gummiringen till det 
yttre spåret på gummisargen 
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