
ECOLUX 115
PARNÝ ČISTIČ

PARTNER PRE ZDRAVÝ ŽIVOT OD ROKU 1901

Užívateľská príručka
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Bezpečnostné informácie
• Tento výrobok je určený iba pre domáce použitie.  
V prípade používania na iné účely alebo použitia v rozpore 
s návodom automaticky dochádza k strate záruky a Lux 
nenesie zodpovednosť za možné poškodenie.
• Ekolux 115 je vyrobený v súlade s ochrannou triedou 
IPX 4, pre ochranu proti úniku pary/vody. 
• Prístroj je vybavený ochrannou známkou GS.
• Osoby (vrátane detí), ktoré nie sú schopné vzhľadom 
k fyzickému alebo duševnému stavu, alebo vzhľadom k 
nedostatku skúseností výrobok bezpečne prevádzkovať, 
nesmú ho obsluhovať bez dozoru. Nenechávajte prístroj  
v dosahu detí.
• Nenechávajte prístroj bez dozoru, vypínajte ho, aj keď 
sa potrebujete vzdialiť len na malú chvíľu.
• Skontrolujte údaje o pripojení elektrického napájania na 
štítku zariadenia s napätím, frekvenciou a maximálnym 
prúdom siete – tieto údaje musia súhlasiť.
• Elektrické pripojenie musí byť chránené poistkou 16 A 
alebo 10 A a ističom (FI okruh). Kábel musí byť uzemnený. 
• Hadice a kábel obsahujú elektrické súčasti a mali by byť 
pravidelne kontrolované.
• Nepoužívajte prístroj, pokiaľ sa kábel alebo prístroj 
zdajú byť poškodené. 
• V prípade poškodenia prístroj vypnite, odpojte zo zásuv-
ky a kontaktujte autorizovaný servis Lux.
• Opravy výrobku smú vykonávať iba autorizovaní technici 
spoločnosti Lux. Používajte vždy len originálne náhradne 
diely Lux. Oprava neautorizovaným technikom môže byť 
nebezpečná a pre užívateľa zaniká záruka.
• Výrobok sami neupravujte.
• Nepokúšajte sa otvoriť bezpečnostný uzáver behom 
používania prístroja.
• Nikdy nevyťahujte zástrčku ťahaním za kábel.
• Neťahajte za výrobok tak, aby bol kábel celkom napnutý.
• Neponárajte prístroj do vody.
• Nikdy nemierte parou na osoby alebo zvieratá.
• Nepoužívajte paru na čistenie elektronických zariadení 
alebo na zariadenie obsahujúce elektronické časti.
• Nikdy nemierte parou na materiály, ktoré nie sú odolné 
proti pôsobeniu tepla.
• Nikdy nemierte parou na hodváb, dralon, kožušiny, 
kožu, semiš alebo zamat). Pred použitím pary na citlivých 
materiáloch odporúčame najprv vyskúšať paru na skrytom 
mieste.
• Symbol na rukoväti ukazuje, že môže dôjsť k opareniu.
• Odpojte prístroj pred každým dopĺňaním vody, výmenou 
príslušenstva, servisom alebo údržbou. Nechajte prístroj 
vychladnúť. 
• Používajte iba čistú vodu z vodovodu, bez aditív, parfu-
mov alebo iných chemických látok.

• Nevkladajte žiadne predmety do otvorov v spotrebiči 
a nepoužívajte ho v prípade, že je niektorý z otvorov 
blokovaný.
• Uchovávajte výrobok vo vnútorných priestoroch na 
suchom mieste. Nevystavujte ho atmosférickým vplyvom, 
vlhkosti alebo zdroju tepla.
• Nepoužívajte prístroj mokrými rukami alebo holými 
nohami.
• Neprepravujte prístroj, pokiaľ je stále pod tlakom.
• Prístroj nepoužívajte k čisteniu osôb alebo oblečenia, 
ktoré majú osoby na sebe, ani k čisteniu zvierat.
• Nepoužívajte k vareniu alebo k príprave jedla. 
Nepoužívajte prístroj k plneniu fliaš, tašiek či balónikov.
• Nepoužívajte prístroj na rozpúšťanie alebo 
odstraňovanie látok, ktoré sú životu nebezpečné.

Žehlička
• Tato žehlička je v súlade s nariadením EEC 73/23/EEC 
a 89/336/EEC.
• Žehličku pripojujte vždy len k parným čističom Ekolux 
3000 alebo Ekolux 115 s elektrickým napätím 220 V až 240 V.
• Žehliaca plocha žehličky a para z nej vychádzajúca sú 
horúce a môžu spôsobiť oparenie, preto sa týchto častí 
nikdy nedotýkajte.
• Presvedčte sa, že elektrický kábel nemôže prísť do 
styku s žehliacou plochou žehličky. Uistite sa, že kábel 
nemôže prísť do kontaktu s ostrými rohmi.
• Para vytváraná žehličkou môže dosiahnuť veľmi 
vysokých teplôt. Nikdy nemierte parou na osoby, zvieratá 
alebo rastliny.
• Žehličku vždy pokladajte spodnou plochou na odklada-
ciu silikónovú podložku s výstupkami.
• Neponárajte žehličku do vody.

Bezpečnostný uzáver
• Bezpečnostný uzáver nesmie byť otváraný, pokiaľ je 
prístroj stále pod tlakom. Červený indikátor sa posúva 
smerom nahor.
• Nikdy indikátor ani za pomocou iného objektu 
nestláčajte a neotáčajte krytom v rovnakú dobu.
• Keď nádoba prestane byť pod tlakom, indikátor sa posu-
nie dole a kryt je možné otvoriť. V prípade pochybností 
kontaktujte autorizovaného technika spoločnosti Lux.

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, 
že s výrobkom sa nemôže zaobchádzať ako s domácim 
odpadom. Výrobok bude vyraďovaný cez službu Lux 
alebo zberné miesto pre recykláciu elektrického a 
elektronického zariadenia. Správnym vyradením tohto 
produktu pomôžete predísť potenciálnym negatívnym 
dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku 
ktorému by mohlo dôjsť pri nesprávnom zaobchádzaní  
s odpadom z tohto výrobku.
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 ► TECHNICKÉ DÁTA
Tento výrobok zodpovedá európskej smernici 2004/108/CEE 
o elektromagnetickej kompatibilite a 2006/95CEE o nízkom 
napätí. Výrobok spĺňa predpisy a normy pre označenie CE.

ECOLUX 115
Rozmery 32 x 54 x 30 cm
Váha 7,3 kg
Napätie 110V/60Hz
Max. príkon 1700W
Max. kapacita nádoby 2,4 l
Max. tlak nádoby 3,6 bar
Materiál nádoby Nehrdzavejúca oceľ
Patentovaný samo- odvápňovací systém

Žehlička
Napätie 110V/60Hz
Príkon 750W

Blahoželáme Vám k výberu najekologic-
kejšieho a najhygienickejšieho čistiaceho 
systému – Ecolux 115. Prosím,  prečítajte si 
pred použitím pozorne tento návod. Príručku 
si uschovajte pre jej možné budúce použitie.

 ► Popis
a  Patentovaný uzáver nádrže
b  Ukazovateľ funkcií
c  Rukoväť
d  Prepínač ohrevu
e  Pripojenie hadice s posuvným uzáverom
f  Hlavný vypínač
g  Tlačidlo uzatvárania priestoru pre kábel
h  Hadica s ovládaním na rukoväti
i  Trubice
j  Podlahová hubica
k  Ochranná podložka na podlahovú hubicu
l  Hubica diamantového tvaru

m  Parné trysky
n  Špeciálne kefky
o  Plniaca fľaša

 ► Voliteľné príslušenstvo
p  Žehlička 
q  Žehliaca doska
r  Kit visage
s  Okenná stierka s nástavcom

 ► Displej
A  Nedostatok vody, vypnutý ohrev
B  Para, stupeň 1
C  Para, stupeň 2
D  Para, stupeň 3

E  Nedostatok vytvorenej pary, nahrievanie
F  Pracovný tlak, nahrievanie
G  Max tlak v nádobe, nahrievanie vypnuté
H  Sila ohrevu 50%
I  Sila ohrevu 100%

 ► Rukoväť
J  Intenzita pary 1 (•)
K  Intenzita pary 2 (••)
L  Intenzita pary 3 (• & ••)
M  Bezpečnostná poistka

 ► Zostavenie
1  Odsuňte uzáver na pripojovacej zásuvke. 
2  Zasuňte  koncovku hadice do otvorenej zásuvky. Stlačte 

tlačidlo na zásuvke. Po zakliknutí je hadica pripojená.
3  Otočte zaisťovací krúžok na trubici v smere hodinových 

ručičiek. Spojte trubice. Otočte zaisťovací krúžok proti 
smeru hodinových ručičiek. Táto poloha poistného krúžku 
zabráni náhodnému rozpojeniu trubíc. Rovnakým spô-
sobom spojíte parné trysky, podlahovú hubicu aj hubicu 
diamantového tvaru.

 ► Uvedenie do prevádzky
4  Naplňte vodu do Ecoluxu 115. Pozrite kapitolu  

„Dopĺňanie vody”. 
5  Otvorte priestor pre uloženie kábla. 
6  Zasuňte kábel do elektrickej zástrčky a zatvorte 

priestor pre uloženie kábla. 
7  Nastavte prepínač ohrevu do polohy 100%. 
8  Zapnite prístroj tlačidlom hlavného vypínača ON/OFF. 

Rozsvieti sa oranžová kontrolka. Na ukazovateli sa zobrazí 
sila ohrevu 100% [I], nahrievanie [E] zapnuté. 
9  Počkajte, pokiaľ Ecolux 115 nedosiahne maximálnu 

teplotu a tlak v nádobe [G]. 
10  Pred začiatkom práce s prístrojom odstráňte even-
tuálny kondenzát a nahrejte trubice a hubice vypustením 
pary po dobu cca 15 sekúnd. K tomu prepnite vypínače 
na rukoväti do polohy  • a •• [L]; otočte trysku smerom od 
seba, vypnite bezpečnostnú poistku na rúčke [M].

 ► Používanie
!  Upozornenie – ! Povrchy ošetrované  prístrojom Ecolux 

115 musia byť odolné pare a vysokej teplote. 
! Farebnú stálosť materiálu najprv vyskúšajte na skrytom 
mieste (napr. u kobercov, čalúnenia). 
! Nečistite studené plochy; teplotný šok môže poškodiť 
povrch  (napr. zamrznuté okno môže prasknúť).

 ► Čistenie dlaždicovej podlahy
11  Prichyťte čistiacu utierku do predných svoriek; zadnú 
časť utierky nepripínajte. Týmto spôsobom môžete Sl
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vytierať podlahu (intenzita pary 2), drhnúť (intenzita pary 
3) a vytierať podlahu na sucho (bez pary).

 ► Čistenie kobercov (chúlostivých podláh)
12  Pripnite ochrannú podložku na podlahovú hubicu.  13  
Pripnite utierku do všetkých štyroch svoriek. Začnite iba 
ľahko stierať podlahu. (Intenzita pary 1).

 ► Čistenie pomocou hubice diamantového 
tvaru
14  Prichyťte utierku do svoriek na hubici. 
15  Podľa potreby je možno hubicu otáčať a zaistiť v takej 
polohe, ktorá vyhovuje spôsobu a povrchu čistenia. S hubi-
cou diamantového tvaru je možno čistiť menšie a členitejšie 
plochy (napr. obkladačky, skrinky, pracovné dosky, sprcho-
vacie kúty, okenné rámy atď.– Intenzita pary 2.)

 ► Parné trysky
16  Napojte trysku na hadicu. S nástavcami je možné 
efektívne čistiť vodovodné batérie, výlevky, špáry, drážky 
atď. Uvoľnené nečistoty zotrite s utierkou.
17  Pre odstránenie škvŕn z koberca (nie vlneného) mierte 
trysku vždy zboku, nízko nad alebo na úrovni podlahy.
18  Krátkym a silným prúdom pary zo strany odstráňte 
škvrnu (intenzita pary 2). Pred prúdom pary si chráňte 
prsty utierkou. V prípade potreby postup opakujte.
19  Nikdy neodstraňujte škvrny prúdom pary miereným 
priamo zhora na ošetrovaný povrch.

 ► Príslušenstvo pre parné trysky
20  Čistič odpadov a výleviek (prúd pary musí mieriť 
priamo do odtoku. Intenzita pary 3) 
21  Malá nylonová kefa (čistenie odolnejších nečistôt)
22  Veľká/malá kefa s prírodným vlasom (čistenie 
chúlostivejších povrchov) 
23  Medená kefa(drhnutie tvrdých povrchov ! Pozor na 
možné poškrabanie) 

 ► Dopĺňanie vody
Pred každým plnením vody do prístroja vypustite zvyšok 
pary z prístroja. Zvýšený tlak v tlakovej nádobe ostáva aj 
po dobu niekoľkých dní.
24  Otvorte priestor pre uloženie kábla. 
25  Zapojte kábel do elektrickej zásuvky. 
26  Prepnite vypínač ohrevu na 0. 
27  Zapnite hlavný vypínač ON/OFF, rozsvieti sa oranžová 
kontrolka. 
28  Prepnite vypínače na rukoväti do polohy  • a •• ; otočte 
trysku smerom od seba, vypnite bezpečnostnú poistku na 
rúčke a vypustite paru. 
29  Vypnite hlavný vypínač ON/OFF, oranžová kontrolka 
zhasne. 
30  Odpojte prístroj od elektrickej siete. 
31  Patentovaný bezpečnostný uzáver je možné 
odskrutkovať iba v prípade, že tlak je nižší ako 0,5 baru. 

Opatrne otáčajte uzáverom proti smeru hodinových 
ručičiek. V prípade, že dochádza k úniku pary, uzatvorte 
uzáver a opäť vypustite paru z prístroja. 
32  Plňte iba vodou (bez chemikálií). Do nádoby sa 
zmestí obsah 3 plniacich fliaš. Pre skrátenie doby ohrevu 
môžete použiť na plnenie teplú vodu. Pozorne uzatvorte 
bezpečnostný uzáver.

 ► Čistenie prístroja
Patentovaný automatický systém odvápňovania nedovolí, 
aby sa povlak vodného kameňa usádzal na stenách 
tlakovej nádoby. Iba občas sa musí priestor ohrievacej 
nádoby zbaviť zbytkov vodného kameňa jeho vypustením. 
Z tohto dôvodu sa nádoba iba prepláchne vodou. Nikdy 
nepoužívame ďalšie špeciálne prostriedky  na odstránenie 
vodného kameňa.
33  Otvorte bezpečnostný uzáver ako v prípade dopĺňania 
vody a použite ho ako kľuč na odskrutkovanie výpustného 
ventila na spodnej strane prístroja. ! Dávajte pozor na 
možnú vysokú teplotu vypúšťanej vody. Preplachujte vo-
dou dovtedy, pokým nebude nádoba celkom čistá a všetok 
vodný kameň nebude vyplavený.

 ► Voliteľné príslušenstvo 

Žehlička
34  Vždy sa riaďte odporúčaním výrobcu oblečenia 
ohľadne žehlenia uvedenom na štítku. 
35  Zapnite žehličku a nastavte požadovanú teplotu. 
Po dosiahnutí požadovanej teploty sa vypne kontrolka. 
Používajte iba paru o odporúčanej teplote.
36  Pred žehlením najprv odpustite paru, pre odstránenie 
možného kondenzátu z hadice.
37  Intenzita pary 1 (chúlostivé materiály) 
38  Intenzita pary 2 (Košele, nohavice, obrusy) 
39  Intenzita pary 3 (žehlenie kabátov alebo žehlenie vo 
viacerých vrstvách.) Žehliaca doska
40  Odporúčame žehlenie so žehliacou doskou  AERO-
STAR od spoločnosti Lux. Bližšie informácie nájdete v 
príručke dodanej so žehliacou doskou.

Kit Visage
41  Bližšie informácie nájdete v príručke dodanej so 
žehliacou doskou.

Okenná stierka
42  Pripojte stierku spolu s nástavcom na rukoväť. 
43  Nastavte stierku stranou s kefkou, pustite paru a čistite 
okná.
44  Stlačte vypínače na rukoväti do polohy 0, otočte stierku 
na stranu so stieracou časťou a stierajte okno smerom 
zhora dole. Špinavú vodu zotrite utierkou.Sl
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SK Lux-Slovensko, s.r.o.
Hany Meličkovej 3167/1F
841 05 Bratislava
Slovakia
T: +421 2 32 77 97 15
E: info@luxforlife.sk
W: www.luxforlife.sk

Lux International AG
Seestrasse 39
8700 Kuesnacht
Switzerland
E: contact@luxinternational.com
W: www.luxinternational.com


