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Biztonsági utasítások

Ez a légtisztító egy elektromos berendezés, amit ennek megfelelően kell 
üzemeltetni. Kövesse a biztonsági utasításokat, és őrizze meg a füzetet későbbi 
hivatkozáshoz.

• Csak a használati útmutatónak megfelelően üzemeltesse a készüléket.
• Hasonlítsa össze a készülék adatlapján szereplő elektromos csatlakozási adatokat a 

hálózati feszültséggel, frekvenciával és a maximális amperszámmal, csak megfelelő 
értékek mellett kezdje el üzemeltetni. 

• A vezeték védelméről 16 A-es vagy 10 A-es biztosítéknak kell gondoskodnia.
• Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a készülék földelt csatlakozódugóval 

rendelkezik. Semmilyen módon ne változtassa meg  
a csatlakozódugót.

• Az áramütés és a tűzveszély elkerülése érdekében közvetlenül a földelt elektromos 
aljzatba csatlakoztassa a készüléket (lásd a feszültséget).

• Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket. Probléma esetén lépjen kapcsolatba a 
Lux szervizzel!

• Ne használja a szabadban vagy párás helyiségekben.
• Ne tisztítsa a készüléket vízzel vagy folyékony szerrel.
• Ha a légtisztítóba folyadék kerül, áramtalanítsa a készüléket és vizsgáltassa meg a Lux 

szervizzel.
• Ne használja oxigénpalackok és gyúlékony gázok közelében.
• Ne helyezze füstjelző alá.
• A készüléket gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel 

rendelkező, illetve a készüléket biztonságosan használni képtelen személyek kizárólag 
felügyelet mellett használhatják.

• Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják. Kiemelt figyelemmel működtesse 
gyermekek közelében.

• Ne használja, ha a vezeték vagy a csatlakozódugó sérült. Ha sérülést érzékel, 
cseréltesse ki őket a Lux szervizzel. 

• Ne húzza vagy emelje fel a készüléket a vezetéknél fogva. Ügyeljen rá, hogy a 
vezetéket ne húzza át hegyes éleken vagy sarkokon, és tartsa távol a fűtött felületektől.

• Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
• Tartsa távol a készülék mozgó alkatrészeitől a haját, az ujját és a ruházatot.
• Ne nézzen az üzemelő készülék UV világításába, mert károsíthatja a szemeket. 
• Az alkatrészek tisztítása és a szűrők cseréje előtt mindig
• kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
• Ne rakjon semmilyen tárgyat a készülék tetejére vagy a készülékbe.
• Ügyeljen rá, hogy idegen tárgyak ne kerüljenek a szellőző- és kifúvónyílásokba.
• Ne tömítse el a rácsot, és helyezze úgy a készüléket, hogy elég hely maradjon a 

levegő keringetéséhez.
• Tartsa tisztán a készüléket.
• A készülék javítását kizárólag a Lux szerviz végezheti.
• Kizárólag EREDETI Lux cserealkatrészeket és fogyó anyagokat használjon.
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Gratulálunk, hogy a kiváló svájci minőségű Lux AEROGUARD MINI 
légtisztítót választotta. A termék üzembe helyezése előtt olvassa el figyel- 
mesen a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi hivatkozáshoz.

Fogantyú
Fémborítás
Kimosható előszűrő
HEPA szűrő
Szénréteg
TiO2-bevonat
UV LED-es világítás
Ionizáló
Működést jelző fény
Sebesség-beállító gomb

Lux AEROGUARD MINI Ötlépcsős szűrőrendszer

1. lépcső: Kimosható előszűrő
Az előszűrő eltávolítja a nagyobb részecskéket, például a hajszálakat, 
porcsomókat.

2. lépcső: HEPA szűrő
HEPA - a nagyhatékonyságú részecskeszűrő (High Efficiency Particulate Airfilter) 
99,95% hatékonysággal távolítja el a levegőből az akár 0,3 mikron nagyságú 
részecskéket, például a pollent, a penész spórákat, a port és egyéb részecskéket.

3. lépcső: Szénréteg
A szénréteg kiszűri a háztartási tisztítószerekből, festékekből, oldószerekből, 
szőnyegekből, bútorokból és az egyéb, vegyszereket tartalmazó anyagokból  
a szagokat és a gázokat.

4. lépcső: UV LED-es világítás
Fotokatalitikus oxidáció jön létre, amikor az UV sugárzás reakcióba lép a 
szűrőbetét belsejében lévő titán-dioxid (TiO2) bevonattal. Ezáltal megsemmisíti  
a környezetben lévő veszélyes szennyeződéseket.

5. lépcső: Ionizáló
Az ionizáló negatív ionokkal tölti fel a részecskéket, amelyek így egymáshoz 
tapadnak, így könnyebben eltávolíthatók a levegőből vagy arról a felületről,  
ahová leesnek.
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Működés
Állítsa a készüléket olyan helyre, ahol a levegő szabadon áramolhat. Javasoljuk, 
hogy legalább 10 cm távolságra helyezze el bármilyen más tárgytól.

1. Csatlakoztassa a vezetéket egy konnektorba.
2. A sebesség-beállító gomb elfordításával kapcsolja be a készüléket.
3. A kék fény jelzi, hogy a készülék működik.
4. Az első használatkor vagy erősen szennyezett levegő esetén a javasolt 

kezdeti fokozat a 3-es szint.
5. Az első tisztítás után kiválaszthatja azt a sebességet, amely a leginkább 

megfelel a környezetének és a szükségleteinek.

Tisztítás és karbantartás
A készülék tisztítása és a szűrők cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza 
ki a vezetéket a konnektorból. A készülék tisztításához használjon egy puha, 
nedves ruhát.
Tisztítsa meg az előszűrőt, ha már láthatóan szennyezett. Mossa ki kézzel vagy 
a mosógép kímélő programján. Visszahelyezés előtt győződjön meg róla, hogy  
a szűrő száraz.
Cserélje ki az előszűrőt, ha az már nem illeszkedik megfelelően vagy sérült.

Az előszűrő és a HEPA szűrő cseréje

1. Csavarozza le a készülék tetejéről a fogantyút. (A)
2. Emelje le a készülék tetejét, és vegye ki a HEPA szűrőbetétet. (B)
3. Távolítsa el a használt előszűrőt.
4. Távolítsa el a fémrácsot.
5. Dobja ki az eltömődött HEPA szűrőt, és cserélje ki egy újra.
6. Tegye vissza a fémrácsot a HEPA szűrőre.
7. Húzza a helyére a megtisztított vagy új előszűrőt, hogy megfelelően 

illeszkedjen és eltakarja a fémrácsot. (C)
8. Tegye vissza a szűrőket a készülékbe (ügyeljen rá, hogy a rácsot megfelelően 

helyezze vissza), majd helyezze a szűrőre a fedelet. (D)
9. Illessze vissza a fogantyút, és az óramutató járásával megegyezően fordítsa 

el, amíg szoros nem lesz. Ne húzza túl a fogantyút.
10. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, és kapcsolja be.

A B C D
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Új Használt Cserélje ki

Legkésőbb 12 hónap után cserélje ki a szűrőt!

Mivel a HEPA szűrő felfogja a részecskéket, idővel elszíneződik. Cserélje ki a 
HEPA szűrőt, ha az árnyalat eléri az illusztrációban látható szintet:

Ez a szimbólum a terméken és csomagolásán azt jelzi, hogy a termék 
nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a Lux szervizben vagy 
az elektronikai termékek újrafelhasználására szakosodott gyűjtőhelyen 
kell leadni. A termék helyes kezelésével Ön segít megelőzni azokat a 
környezetre és az emberi egészségre ártalmas hatásokat, melyeket 
ennek a terméknek a helytelen hulladékkezelése egyébként okozna. 

 

MÉRET SÚLY AJÁNLOTT 
HELYISÉGMÉRET

47.6cm x 25.4cm 4.2 Kg 14m2

SZINT

LÉGÁRAMLÁS 34m3/h 55m3/h 175m3/h
ENERGIAFOGYASZTÁS 11W 13W 22W

Műszaki Adatok
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