
ØKOLUX 115
DAMPRENGJØRER

DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

Bruksanvisningen
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Sikkerhetsinstruksjoner
• Dette produktet er utviklet kun til hjemmebruk. Profesjonell 
eller uegnet bruk eller manglende overholdelse av instruksjone-
ne gjør at Lux fritas fra ethvert ansvar og garantien opphører. 
• Økolux 115 er konstruert i samsvar med sikkerhetstypen IPX 
4. Den er dermed sprutbeskyttet.
• Enheten er GS-merket.
• Personer (inkludert barn) som er fysisk og mentalt ute av 
stand til å bruke enheten på en sikker måte eller mangler 
erfaring, skal ikke bruke maskinen uten tilsyn. Hold enheten 
utenfor barns rekkevidde. 
• La aldri enheten stå uten tilsyn når den er koblet til eller er 
varm. Husk alltid å trekke ut støpselet, også når enheten skal 
stå uten tilsyn i bare kort tid.
• Sammenlign de elektriske spesifikasjonene på merkeplaten 
med nettspenningen, frekvensen og maks. ampere. Disse 
tallene må samsvare.
• Strømnettet må være beskyttet med en 16 A- eller  
10 A-sikring og med en jordfeilbryter (FI-krets). Ledningen må 
være jordet.
• Slangen og ledningen inneholder elektriske komponenter og 
bør kontrolleres regelmessig. 
• Ikke bruk enheten hvis ledningen eller enheten ser ut til å 
være skadet. 
• Ved skader skal enheten slås av og kobles fra umiddelbart, 
og du må kontakte et Lux-servicesenter.
• Alle reparasjoner må utføres av autoriserte Lux-teknikere. 
Bruk kun ORIGINALE Lux-reservedeler. Enheter som er reparert 
av uautoriserte teknikere, kan utgjøre en fare for brukerne og 
gjøre garantien ugyldig.
• Ikke forsøk å modifisere enheten på egenhånd. 
• Ikke prøv å åpne sikkerhetsdekselet under bruk. 
• Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen.
• Ikke trekk enheten så langt fra stikkontakten at ledningen 
blir strukket. 
• Ikke dypp enheten i vann. 
• Rett aldri dampstrålen mot folk eller dyr. 
• Rengjør aldri elektriske komponenter eller elektrisk utstyr 
med dampen.
• Rett aldri dampstrålen direkte mot materialer som ikke er 
varmebestandige. 
• Rett aldri dampstrålen direkte mot silke, Dralon, skinn, lær, 
semsket skinn, fløyel eller velur. Før bruk på sensitive materialer 
anbefaler vi at du prøver deg frem på et skjult område av flaten 
som skal rengjøres. 
• Symbolet på håndtaket angir at du kan bli skåldet av den 
varme dampen.
• Koble fra enheten før du fyller vann, skifter utstyr, utfører vedli-
kehold eller rensing, samt etter bruk. La enheten avkjøle seg. 
• Bruk bare rent vann fra springen uten tilsetningsstoffer, 
parfyme eller kjemikalier. 

• Ikke før gjenstander inn i de ulike åpningene på enheten, og 
ikke bruk enheten hvis noen av åpningene er blokkert.
• Oppbevar enheten på et tørt sted. Ikke utsett enheten for 
atmosfæriske stoffer, fuktighet eller varmekilder. 
• Ikke bruk enheten når du er våt på hendene eller barbent. 
• Enheten må ikke transporteres på offentlige veier når den er 
under trykk.
• Det er forbudt å bruke enheten til å rengjøre dyr eller perso-
ner, eller klær disse har på seg.
• Ikke bruk enheten til å tilberede eller bearbeide mat. Ikke 
bruk den til å fylle beholdere som flasker, poser eller ballonger.
• Det er ikke tillatt å bruke enheten til å løse opp eller fjerne 
stoffer som er helseskadelige for mennesker.

Strykejern
• Dette strykejernet samsvarer med EU-direktivene 73/23/
EEC og 89/336/EEC.
• Strykejernet må bare kobles til en Økolux 3000 eller Økolux 
115 dampgenerator med en spenning på mellom 220 og 240 V.
• Jernet og strykejernstativet på generatoren kan bli veldig 
varme og forårsake forbrenninger. Disse delene må aldri 
berøres.
• Pass på så ikke jernet kommer i kontakt med strømlednin-
ger. Pass på så ledningen ikke kommer i kontakt med skarpe 
kanter.
• Dampen fra strykejernet kan nå svært høye temperaturer 
som kan forårsake forbrenninger. Ikke rett dampen mot perso-
ner, dyr eller planter.
• Sett alltid strykejernet med jernet ned på hvileplaten for 
strykejernet (siden med silikontapper).
• Ikke dypp strykejernet i vann.

Sikkerhetsdeksel
• Sikkerhetsdekselet må ikke åpnes når enheten er under 
trykk. Den røde indikatoren på dekselet beveger seg til toppen.
• Du må aldri trykke indikatoren ned med en gjenstand og 
skru på dekselet samtidig.
• Når det ikke står trykk på tanken, faller indikatoren ned, og 
dekselet kan åpnes. Kontakt ditt Lux-servicesenter dersom du 
er i tvil.

Dette symbolet på produktet eller på produktets emballasje angir at produktet ikke 
skal behandles som husholdningsavfall. Det skal istedenfor 
leveres til et Lux-servicesenter eller innsamlingspunkt for 
gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at 
dette produktet deponeres på riktig måte, hjelper du til med 
å forebygge potensielt negative konsekvenser for miljø og 
helse som ellers kunne oppstått ved feil avfallshåndtering av 
dette produktet.

No
rs

k



7

 ► TEKNISKE DATA
Denne enheten samsvarer med EU-direktivene 2004/108/
CEE for "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95CEE for 
"elektrisk sikkerhet". Enheten er CE-merket.

ØKOLUX 115
Mål 32 x 54 x 30 cm
Vekt 7,3 kg
Spenning 110V/60 Hz
Maks. varmeeffekt 1700 W
Kjelens brukskapasitet 2,4 l
Maks. trykk i kjelen 3,6 bar
Kjelens materiale Rustfritt stål
Patentert selv-avkalkende system

STRYKEJERN 115
Spenning 110V/60 Hz
Effekt 750 W

Gratulerer med valget av Økolux 115, 
det mest økologiske og hygieniske 
rengjøringssystemet. 
Les denne instruksjonsboken nøye før bruk. 
Ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk 
og overlever dem til eventuelle fremtidige 
eiere av maskinen.

 ► Beskrivelse
a  Patentert lukking av beholder
b  Display
c  Bærehåndtak
d  Varmerbryter
e  Slangekobling med sikkerhetsdeksel
f  PÅ/AV-knapp
g  Knapp til kabelrom
h  Slange med styrehåndtak
i  Rør
j  Gulvbørste
k  Beskyttelsesdeksel
l  Diamantformet børste

m  Dampdyse
n  Spesialbørster
o  Fylleflaske

 ► Ekstrautstyr
p  Strykejern 
q  Strykebrett
r  Kit Visage
s  Vinduspusser med kobling

 ► Display
A  Vannmangel, ingen varming 
B  Dampnivå 1
C  Dampnivå 2
D  Dampnivå 3
E  Ingen damp i kjelen, varmer opp
F  Arbeidstrykk, varmer opp
G  Maks. tanktrykk, ingen varming
H  Varmeeffekt 50 %
I  Varmeeffekt 100%

 ► Slange
J  Dampnivå 1 (•)
K  Dampnivå 2 (••)
L  Dampnivå 3 (• & ••)
M  Sikkerhetsbryter

 ► Montering
1  Åpne dekselet.
2  Sett slangekoblingen i koblingsåpningen. Trykk på bryteren 

på koblingen for å klikke den på plass. 
3  Drei låseringen med klokken. Koble til slangen. Drei 

låseringen mot klokken. Ringen må gå i lås. På samme måte 
kan du koble til dampdysene, gulvbørsten og den diamantfor-
mede børsten.

 ► Starte enheten
4  Fyll vann i Økolux 115. Se kapitlet "Fylle vann". 
5  Åpne kabelrommet. 
6  Sett støpselet i stikkontakten og lukk kabelrommet.
7  Sett varmerbryteren på 100 %.
8  Slå på enheten ved å trykke på PÅ/AV-knappen. Den 

oransje lampen tennes. Indikatorene for 100 % varming [I] og 
oppvarming [E] tennes på displayet.
9  Vent til Økolux 115 har nådd maksimal temperatur og trykk. [G]

10  Før du begynner å arbeide med enheten, må du fjerne 
eventuell kondens og varme opp slangen ved å slippe ut damp 
i ca. 15 sekunder. Dette gjør du med bryterne på styrehånd-
taket • og • • [L]. Hold håndtaket bort fra deg og trykk på 
sikkerhetsbryteren under håndtaket [M] for å slippe ut damp.

 ► Bruk
!  Merk - Flatene som Økolux 115 skal brukes på, 

må være damp- og varmebestandige. Test fargeek-
theten på et skjult hjørne (f.eks. tepper eller trekk). 
Ikke rengjør kalde flater, temperatursjokket kan 
skade flaten (f.eks. vindusruter kan knuse).
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 ► Rengjøre flislagte gulv
11  Fest vaskekluten på de fremre børsteklemmene, kluten skal 
ligge løst bakover. På denne måten kan du vaske (dampnivå 2), 
skrubbe (dampnivå 3) og tørke (uten damp) flislagte gulv.

 ► Rengjøre tepper (ømfintlige gulv)
12  Sett beskyttelsesdekselet på gulvbørsten.
13  Fest vaskekluten på alle de fire børsteklemmene. La børs-
ten gli lett over gulvet uten at du legger trykk på. (dampnivå 1).

 ► Rengjøre med den diamantformede 
børsten
14  Fest kluten på børsteklemmene.
15  Du kan låse eller låse opp børstesvingen etter behov. Med 
den diamantformede børsten kan du rengjøre slette, mindre 
flater (f.eks. veggfliser, skap, arbeidsflater, dusjkabinett, 
vinduskarmer osv. – dampnivå 2).

 ► Dampdyse
16  Koble dysen til slangehåndtaket. Med dette ekstrautstyret 
kan du rengjøre kraner, vasker, fuger og dusjlister. Tørk av det 
oppløste smusset med en klut.
17  For å fjerne flekker fra tepper (ikke ulltepper) holder du 
dysen lavt og rett over gulvet. 
18  Bruk en kort, kraftig dampstråle på flekken (dampnivå 2). 
Beskytt fingrene bak kluten. Gjenta prosedyren ved behov. 
19  Aldri behandle en flekk ved å rette dampstrålen direkte 
ovenfra.

 ► Utstyr til dampdysene
20  Avløpsrenser (åpner avløp ved hjelp av damp, dampnivå 3) 
21  Liten nylonbørste (til å skrubbe bort vanskelig smuss) 
22  Naturfiberbørste liten/stor (til å rengjøre ømfintlige flater) 
23  Kobberbørste (til å skrubbe harde flater, vær oppmerksom 
på riper)

 ► Fylle van
Før du fyller vann på enheten, må du alltid dampe ut 
resterende damp i kjelen. Det kan være igjen trykk i 
kjelen i flere dager.
24  Åpne kabelrommet. 
25  Sett støpslet i stikkontakten.
26  Sett varmerbryteren på 0.
27  Slå på enheten ved å trykke på PÅ/AV-knappen. Den 
oransje lampen tennes.
28  Trykk på bryterne på styrehåndtaket • og • • . Hold 
håndtaket bort fra deg og trykk på sikkerhetsbryteren under 
håndtaket for å slippe ut damp.
29  Slå av enheten ved å trykke på PÅ/AV-knappen. Den orans-
je lampen slukkes.
30  Ta støpselet ut av kontakten.

31  Det patenterte sikkerhetsdekselet kan bare skrus ut når 
trykket er under 0,5 bar. Drei dekselet forsiktig mot klokken. 
Dersom det strømmer damp ut, lukker du dekselet og damper 
ut enheten på nytt. 
32  Fyll enheten med rent vann (ingen kjemikalier). Du kan fylle 
3 flasker på tanken. Du kan bruke varmtvann for å redusere 
oppvarmingstiden. Lukk sikkerhetsdekselet forsiktig. 

 ► Rense enheten
Over tid kan det samle seg kalkrester i kjelen. Øko-
lux 115s patenterte system hindrer kalkbelegg på 
kjeleveggene. Derfor er det bare nødvendig å rense 
kjelen, du trenger ikke å bruke spesialprodukter til å 
fjerne kalkbelegg.
33  Åpne sikkerhetsdekselet som under "Fylle vann", og bruk 
den som skrutrekker for å åpne tappekorken. ! Pass på at 
vannet ikke er varmt. Rens med rent vann til det ikke kommer 
mer kalk ut av kjelen.

 ► Ekstrautstyr

Strykejern
34  Følg alltid strykeanvisningene på klærne. 
35  Koble til strykejernet og still inn temperaturen. Når lampen 
slukkes, er riktig temperatur oppnådd. Bruk bare damp innen-
for det angitte temperaturområdet. 
36  Slipp ut den første dampen på en klut for å fjerne kondens 
fra slangen.
37  Dampnivå 1 (ømfintlige stoffer) 
38  Dampnivå 2 (skjorter, bukser, duker) 
39  Dampnivå 3 (damping av jakker, eller stryking av flere lag)

Strykebrett
40  Vi anbefaler stryking med strykebrettet AEROSTAR fra Lux. 
Se håndboken som følger med strykebrettet.

Kit Visage
41  Se håndboken som følger med strykebrettet.
Vinduspusser
42  Koble til vinduspusseren ved å sette koblingsstykket i 
slangen. 
43  Still pusseren på børsting for å dampe og børste vinduene.
44  Sett bryterne på styrehåndtaket på 0, still pusseren på 
nal, og tørk av vinduet fra toppen til bunnen. Tørk av det skitne 
vannet med en klut.
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