
AEROGUARD MINI

PARTNER PRE ZDRAVÝ ŽIVOT OD ROKU 1901

Užívateľská príručka

ČISTIČK A VZDUCHU
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Bezpečnostné pokyny

Čistič vzduchu je elektrický spotrebič a ako s takým s ním treba zaobchádzať. 
Dodržujte bezpečnostné pokyny a uschovajte si tieto pokyny na ďalšie použitie.

• Prevádzkujte zariadenie podľa pokynov v tomto návode. 
• Porovnajte elektrické kontaktné údaje na typovom štítku so sieťovým napätím, 

frekvenciou a maximálnou  hodnotou elektromagnetického prúdu, tieto údaje musia byť 
v súlade.

• Elektrická sieť musí byť  istená 16A alebo 10A ističom.
• Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom je výrobok opatrený uzemnenou 

zástrčkou. Zástrčku sami nevymieňajte (nemeňte).
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom a požiaru, pripojte   priamo do uzemnenej 

elektrickej zásuvky (skontrolujte napätie  uvedené na výrobku).
• Nepokúšajte sa opravovať alebo upravovať výrobok sami. Vždy kontaktujte servisné 

stredisko Lux
• Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí alebo vo vlhkých miestnostiach.
• Nečistite spotrebič vodou alebo inými tekutinami.
• Ak vnikne kvapalina do čističa vzduchu, vypnite ho, odpojte prístroj od siete  

a nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servise pracovníkom Luxu.
• Nepoužívajte v blízkosti nádrží s kyslíkom alebo horľavými plynmi.
• Neumiestňujte pod čidlo požiarneho alarmu.
• Tento spotrebič nie je vhodný na obsluhovanie deťmi alebo inými osobami, ktorých 

fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti či nedostatok skúseností a znalostí 
zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, bez riadneho dohľadu.

• Nedovoľte používanie prístroja ako hračky. Osobitnú pozornosť venujte pri prevádzke v 
blízkosti detí.

• Nezapínajte zariadenie v prípade poškodenia prívodného káblu, alebo iného 
poškodenia. Opravy prenechajte na servisné centrum  Lux.

• Neťahajte ani neprenášajte prístroj za elektrický kábel. Zabráňte kontaktu s ostrými 
hranami a predmetmi.  Zabráňte kontaktu elektrického káblu s horúcimi predmetmi.

• Nesiahajte na prístroj mokrými rukami.  
• Udržujte vlasy, prsty a oblečenie v dostatočnej  vzdialenosti od  pohyblivých častí.
• Aby sa zabránilo poškodeniu očí, nepozerajte sa na zapnuté UV svetlo.
• Pred čistením prístroja alebo výmene filtrov ho vždy vypnite a vytiahnite elektrický 

kábel zo zásuvky.
• Nepokladajte cudzie predmety na vrch alebo do vnútra  prístroja.
• Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do nasávacích otvorov alebo výfuku.
• Prístroj umiestnite tak, aby mal dostatok priestoru pre cirkuláciu vzduchu
• Udržujte výrobok čistý.
• Opravy by mali byť uskutočnené autorizovanými zástupcami spoločnosti LUX.
• Používajte iba ORIGINÁLNE Lux príslušenstvo a náhradné diely.
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Blahoželáme k výberu švajčiarskej kvality – Luxu AEROGUARD MINI. 
Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod a uchovajte 
ho pre neskoršie použitie.

Rukoväť
Kovový kryt
Umývateľný predfilter
HEPA Filter
Uhlíková vrstva
TiO2 povlak
UV LED Svetlo
Ionizátor
Prevádzkové Svetlo
Otočný ovládač

Lux AEROGUARD MINI - Päť stupňová filtrácia

Stupeň 1: Umývateľný Predfilter
Predfilter zachytáva veľké častice ako vlasy, chuchvalce prachu.

Stupeň 2: HEPA Filter
HEPA- Vysoko účinný filter s 99.95% účinnosťou záchytu častíc vzduchu o 
veľkosti 0,3 mikrónov , ako je peľ, plesne, spóry prachu.

Stupeň 3: Uhlíková vrstva
Uhlíková vrstva odstraňuje domáce pachy a plyny z čistiacich prostriedkov, farieb, 
rozpúšťadiel, kobercov, nábytku a iných materiálov obsahujúcich chemické látky.

Stupeň 4: UV LED 
Fotokatalytický mechanizmus detoxikácie -UV svetlo reaguje s oxidom  titaničitým 
(Ti02 povlak na vnútornej strane filtračnej vložky) a tým odbúrava škodlivé  častice  
z prostredia.

Stupeň 5: Ionizátor
Ionizátor  generuje záporné ióny, vďaka ktorým sa prachové častice zhlukujú , čím 
je ich ľahšie odstrániť zo vzduchu alebo z povrchov, kam dopadajú.
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Obsluha
Umiestnite prístroj na pozíciu, ktorá umožňuje voľnú cirkuláciu vzduchu. 
Minimálna odporúčaná vzdialenosť od ostatného zariadenia je 10 cm.

1. Zapojte elektrický kábel do zásuvky.
2. Zapnite prístroj otočením ovládača (J).
3. Ak sa rozsvieti modrá kontrolka (I), prístroj je v prevádzke.
4. Pre prvé čistenie vzduchu alebo pri veľmi znečistenom ovzduší odporúčame 

nastaviť rýchlosť na stupeň 3 (J).
5. Po prvom vyčistení môžete nastaviť rýchlosť otáčok podľa vlastného uváženia 

a potreby.

Čistenie a údržba
Pred čistením prístroja alebo výmenou filtrov vypnite prístroj a vytiahnite elektrický 
kábel zo zásuvky. Na čistenie vždy použite mäkkú a vlhkú handričku.
Predfilter vyčistite v prípade viditeľného znečistenia prachom. Vyperte ho  
v rukách alebo v automatickej pračke na programe jemná bielizeň. Dôkladne 
vysušte a vložte späť do čističa vzduchu. 
V prípade mechanického poškodenia predfilter vymeňte za nový.

Výmena Predfiltra a HEPA filtra 

1. Odskrutkujte rukoväť na hornej časti prístroja (A)
2. Nadvihnite kovový kryt a vyberte kazetu HEPA filtra(B)
3. Vyberte použitý predfilter.
4. Vyberte kovové sitko
5. Odstráňte znečistený HEPA filter a vymeňte ho za nový.
6. Umiestnite kovové sitko na HEPA filter
7. Položte vyčistený alebo nový predfilter na kovové sitko (C)
8. Vložte filtre späť do prístroja. Ubezpečte sa, že sú správne vložené  

a zatvorte. (D)
9. Priložte rukoväť a utiahnite v smere hodinových ručičiek. Nepoužívajte silu.
10. Zapojte prístroj do siete a zapnite.

A B C D
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Nový      Používaný Vymeniť

Filter vymeňte najneskôr po 12 mesiacoch!

Znečistenie HEPA filtra  sa prejavuje jeho tmavnutím. 
Vymeňte HEPA filter v prípade tmavej farby podľa vzoru

Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že sa s týmto 
výrobkom nemôže zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto 
toho bude výrobok vyradený cez službu Lux alebo na zbernom mieste 
pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnym 
vyradením tohto produktu pomôžete predísť potenciálnym negatívnym 
dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo 
pri nesprávnom zaobchádzaní s odpadom tohto typu výrobku dôjsť.

 

ROZMERY HMOTNOSŤ VEĽKOSŤ 
MIESTNOSTI

47.6cm x 25.4cm 4.2 Kg 14m2

STUPEŇ

VÝKON 34m3/h 55m3/h 175m3/h
SPOTREBA ENERGIE 11W 13W 22W

Technické údaje
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