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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Gratulálunk az új Ecolux Neo készülékéhez. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen hasz-
nálati utasítást, mielőtt használná a gépet, és 
tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasz-
nálásra.
•  A termék kizárólag háztartási felhasználásra 

készült. Az ipari vagy helytelen felhasználás 
vagy a jelen kézikönyv utasításainak be nem 
tartása esetén a Lux semmilyen felelősséget 
vagy termékgaranciát nem vállal.

•  Az Ecolux Neo IPX4 védelmi osztály,  
fröccsenő folyadékokkal szemben védett.

•  A készüléknek mindig függőlegesen, a kere-
kein kell állnia. Soha ne helyezze a készüléket 
a kábeldobra.

•  Ezt a készüléket akkor használhatják csök-
kent fizikai, érzékelési vagy mentális ké-
pességekkel rendelkező illetve megfelelő 
tapasztalattal nem rendelkező személyek, 
ha megfelelő felügyeletet vagy útmutatást 
kapnak a készülék biztonságos használatát 

illetően, és megértik a fennálló veszélyeket. 
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

•  A készüléket nem szabad őrizetlenül hagyni, 
amíg csatlakoztatva van a tápegységhez.

•  Hasonlítsa össze az adattáblán lévő elektro-
mos adatokat a hálózati feszültséggel, a frek-
venciával és a maximális amperrel, ezeknek  
a számoknak meg kell felelniük.

•  A hálózatot 16A-es vagy 10A-es biztosítéknak 
és életvédelmi relének (FI-relé) kell védenie. 
A kábelnek földeltnek kell lennie.

•  A tömlő és a zsinór elektromos alkatrészeket 
tartalmaznak, ezért állapotukat rendszere-
sen felül kell vizsgálni. 

•  Ne használja a készüléket, ha a zsinóron  
vagy az egységen sérülés jelei láthatóak. 

•  Sérülés esetén kapcsolja ki és húzza ki  
a készüléket és lépjen kapcsolatba  
a Lux Szervizközponttal.

•  A készüléket nem szabad használni,  
ha leesett, ha sérülés jelei láthatók rajta, 
vagy ha szivárog.
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•  Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése 
érdekében a gyártónak, a szervizképvisele-
tének vagy hasonló szakképzett személynek 
kell kicserélnie.

•  A javításokat kizárólag a LUX jóváhagyott szer-
viztechnikusai végezhetik el. Kizárólag EREDE-
TI Lux cserealkatrészeket használjon. Az erre 
nem felhatalmazott személyek által végzett 
javítás veszélyt jelenthet a felhasználókra és  
a jótállás megszűnését vonja maga után.

•  Ne próbálja meg átalakítani a készüléket. 
•  Ne a zsinórnál fogva húzza ki a csatlakozót  

az aljzatból.
•  Ne húzza a készüléket olyan messze a csat-

lakozótól, hogy a zsinór túlságosan megfe-
szüljön. 

•  Ne merítse vízbe a készüléket.
•  Tilos a készüléket személyek vagy az általuk 

viselt ruhadarabok, vagy állatok tisztítására 
használni.

•  A gőzt nem szabad olyan elektromos kompo-
nenseket tartalmazó berendezésekre irányí-
tani, mint például a sütők belseje.

•  Soha ne irányítsa a gőzt közvetlenül nem 
hőálló anyagokra.

•  Soha ne irányítsa a gőzsugarat közvetlenül 
selyemre, prémre, bőrre vagy bársonyra. 
Mielőtt érzékeny anyagokon használná, ja-
vasoljuk, hogy tesztelje azt a tisztítani kívánt 
felület egy elrejtett részén.

•  A gőz fellazíthatja a viaszot, a bútorlakkot,  
a műanyag bevonatokat vagy a festékszalag 
vagy élcsíkot az éleken. Ne irányítsa a gőzt 
ragasztott laminált élekre, mivel az élsza-
lag meglazulhat. Ne használja a készüléket 
tömítetlen fa vagy parkettás padlók tisztítá-
sára. Ne használja a készüléket festett vagy 
műanyag bevonattal ellátott felületek, példá-
ul konyhai vagy nappali bútorok, ajtók vagy 
parketta tisztítására. Ezeknek a felületeknek 
a tisztításához mikroszálas kendővel gőzölje 
le és törölje át a felületeket.

•  Ne használja a készüléket étel főzésére vagy 
felmelegítésére. Ne használja edények, pél-
dául palackok, zsákok vagy ballonok feltölté-
sére. 
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•  A készülék nem használható emberi egész-
ségre veszélyes anyagok feloldására vagy 
eltávolítására. 

•  A karon látható szimbólum  
azt jelenti, hogy a forró gőz  
égési sérülést okozhat.

•  Húzza ki a készüléket szervizelés vagy kar-
bantartás előtt, vagy a használatot követően. 
Hagyja lehűlni.   

•  Kizárólag tiszta csapvizet használjon, adalé-
kanyagok, illatosítóanyagok vagy bármilyen 
vegyszer hozzáadása nélkül. 

•  A nyomás alatt lévő öblítőnyílásokat haszná-
lat közben nem szabad kinyitni.

•  Ne nyúljon be semmilyen tárggyal a készü-
lék nyílásaiba, és ne használja, ha a nyílásai 
elzáródtak.

•  Tartsa a készüléket száraz helyen. Ne tegye 
ki az időjárás hatásainak, nedvességnek vagy 
hőnek. 

•  Ne használja a készüléket nedves kézzel vagy 
mezítláb. 

•  A gőztisztító helytelen használata - mint 
például csapvíz helyett desztillált vízzel mű-
ködtetni a gőztisztítót, vagy nem elvégezni 
a vízkőtelenítést szervizjelzésnél - minden 
garanciás igényt érvénytelenít.

Vasaló az Ecolux Neo készülékhez  
(külön vásárolható)
•  Ez a vasaló megfelel  

a 2014/30 /EU és 2014/35/EU  
EGK rendeleteknek.

•  A vasalót kizárólag Ecolux Neo gőztisztítóhoz 
csatlakoztassa.

•  A vasalót nem szabad felügyelet nélkül hagy-
ni, amíg a tápegységhez van csatlakoztatva.

•  A vasalótalp nagyon felforrósodhat és égési 
sérüléseket okozhat: soha ne érintse meg 
ezeket az alkatrészeket.

•  Ügyeljen, hogy az elektromos zsinórok ne 
kerüljenek érintkezésbe a forró vasalótalppal 
vagy éles szélekkel.

•  A vasalót sík, stabil felületen kell használni és 
pihentetni.

HU



103

•  Amikor a vasalót az állványra helyezi, győ-
ződjön meg róla, hogy a felület, amin az 
állvány van, stabil.

•  A vasalót nem szabad használni, ha leesett, 
ha sérülés jelei láthatók rajta, vagy ha szivá-
rog.

•  Tartsa a vasalót és annak vezetékét 8 éven 
aluli gyermekektől elzárva, amikor az feszült-
ség alatt van vagy hűl.

•  Az IEC 60417-5041 szimbólummal jelölt felü-
letek használat közben felmelegedhetnek.

•  Ne merítse a vasalót vízbe

Élettartama végén a terméket NEM szabad háztartási 
hulladékként kezelni. Egy speciális helyi hatóság által 
megkülönböztetett hulladékgyűjtő központba vagy  
egy ilyen szolgáltatást nyújtó kereskedőhöz kell vinni.  
A háztartási készülék külön hulladékként kezelésével  
elkerülhetők a nem megfelelő kezelésből eredő eset-
leges negatív következmények a környezetre és az 

egészségre, és így lehetővé válik az alkotóanyagok újrahasznosítása, 
mellyel jelentős energia és erőforrások takaríthatók meg.

MŰSZAKI ADATOK

Ecolux Neo
Méretek (MxHxSz) (csomagolás nélkül) 42 x 30 x 27.5cm

Tömeg (csomagolás nélkül) 5.4 kg

Feszültség 220-240V / 50Hz

Max. teljesítmény 2200W

Max. nyomás 5 Bar

Iron Neo
Feszültség 220-240V / 50Hz

Teljesítmény 850W
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AZ EGYSÉG LEÍRÁSA

Generátor
1. Tömlőcsatlakozó
2. A készülék karja
3. A víztartály fedele
4. Kábeltartó
5. Kábel

Kijelző
6. Gőznyomásszintek
7. Főkapcsoló gomb
8. Munkavégzési idő kijelzése
9. Szervizjelző

Tartozékok
10. Flexibilis tömlő
 a. Gőznyomásszint
 b. Gőzkibocsátás
11. Csövek
12. Padlótisztító fúvóka
13. Mikroszálas kendő - padló

14. Rombusz alakú fúvóka
15. Mikroszálas kendő - rombusz
16. Hegyes fúvóka
17. Kefék
18. Íves idom
19. Palack

Opciós tartozékok
20. Szőnyegtisztító
21. Mikroszálas kendő – szőnyegtisztító
22. Rövid cső
23. NEO vasaló
24. Aerostar Neo Vasalódeszka
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UNIT DESCRIPTION

ELSŐ LÉPÉSEK
A készülék csatlakoztatása
Teljesen tekerje le a kábelt,  
és csatlakoztassa az aljzatba  
a csatlakozót. A főkapcsoló villog. 
Kapcsolja be a készüléket  
a főkapcsoló megnyomásával.

Vízfeltöltés
Töltsen csapvizet (és ne desztillált 
vizet) az egységbe. A szivattyú 
feltölti a vízmelegítőt. Amikor  
a szivattyú leállt, vegye el  
a palackot. Rövid szünet után 
a szivattyú a maradék vizet is 
beszivattyúzza a vízmelegítőbe.

Az egység felfűtése
A felfűtési idő alatt a gőznyomássz-
int állapotjelző lámpája villog. Ha  
a készülék használatra kész, a gőz- 
szintet jelző fények nem villognak.

A tömlő csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tömlőt a készülék-
re és rögzítse a csatlakozófedéllel.

Gőzkibocsátás blokkolása
Mielőtt bármilyen tartozékot csatla-
koztatna vagy cserélne, mindig zárja 
el a gőzkibocsátást a 3-as gőzszint  
3 mp.-ig történő megnyomásával.  
A gőzkibocsátás gomb kikapcsol,  
és az egységen már nem jelenik 
meg gőzszint jelzés. A gőzkibocsátás 
blokkolásának feloldásához nyomja 
meg a gőzszint bármely gombját.

A tartozékok csatlakoztatása
Mindig valamelyik tartozékkal 
használja a tömlőt. A csatlakoztatás 
a karra való rápattintással történik.

Gőznyomásszintek
A gőznyomásszintet a kar felső  
részén választhatja ki. A gőzkibo-
csátás a kar alsó részén lévő gomb-
bal indítható el.
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A gőztisztítót csak otthon használja, hétköznapi kosz 
eltávolítása céljából, olyan felületeken, melyek ellenállnak  
a magas hőmérsékletnek, nyomásnak, és nedvességnek.  
A gőztisztítót csak beltérben használja, és ne tárolja 0 fok 
alatti hőmérsékleten.

HU
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TARTOZÉKOK

Padlótisztító fúvóka
Csatlakoztassa a csöveket  
és a padlótisztító fúvókát  
a tömlőhöz. Nyomja rá  
a fúvókát az anyagra.

Rombusz fúvóka
Csatlakoztassa a rombuszfúvókát a 
tömlőkarhoz. Nyomja rá a fúvókát az 
anyagra.
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TARTOZÉKOK

Az oldalirányú mozgás blokkolása
A zár a helyére csúsztatásával blokkolja a nyak oldalirányú 
mozgását. Az eltávolításához nyomja meg a zár hátulján lévő 
gombot, és csúsztassa fel.

Hegyes fúvókák
Csatlakoztassa a fúvókákat a karra. A fúvókák a felületek egy 
bizonyos távolságból való gőzölésére vagy szűk területek, 
például csapperemek, a mosogató tömítései, hűtőszekrény, 
zuhanyzó vagy hasonlók gőzölésére használhatók.

Kefék és ívidomok
Csatlakoztasson egy kefét vagy ívidomot a hegyes fúvókához.
A kefék mechanikai kaparó hatása kiegészíti a gőzölést, így 
az anyagpórusok tisztábbak lesznek és több szennyeződés 
távolítható el. 

Lefolyótisztító
Tegye fel a lefolyótisztí-
tót a fúvókára. Helyezze 
rá a lefolyóra és gőzöljön 
(3. szint). A felső lefolyó-
nyílás elé helyezzen egy 
rongyot. Legyen óvatos, 
mivel a mosogatónyílás 
nagyon forróvá válhat  
és felengedheti a gőzt.
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VASALÓ (KÜLÖN VÁSÁROLHATÓ)

Beállítás
Mindig tartsa be a vasalandó anyag címkéjén feltüntetett 
vasalási utasításokat. Dugja be a vasalót az Ecolux Neóba és 
állítsa be a hőmérsékletet. Ha a lámpa kikapcsolt, a vasaló 
használatra kész.

Gőznyomásszint 
kiválasztása
A vasaló 2. gőznyomássz-
intre van állítva az optimális 
vasalás érdekében.  
A gőznyomásszint módosí-
tásához nyomja meg  
a felső gombot (1). Gőz  
kibocsátásához nyomja 
meg a kar alsó gombját (2).

 

Rendeltetésszerű használat
A hatékony vasalás érdekében csak az előrehaladó mozdulat 
során gőzöljön, visszafelé ne. A 3. gőznyomásszintet kizárólag 
többrétegű vagy függőeleges vasaláshoz használja.
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AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Jelzés
A szervizjelző akkor kapcsol be, ha az 
egység vízmelegítőjét ki kell tisztítani. 
Áramtalanítsa az egységet és várjon, 
amíg teljesen lehűl. Távolítsa el az egység 
alján lévő gumifedőt. A gumifedél alatti 
leürítő csavarnak hidegnek kell lennie. 
Nyissa ki lassan és óvatosan. Abban 
az esetben, ha a vízmelegítőben még 
mindig van nyomás, azonnal hagyja abba 
a kinyitást, és várjon, amíg a nyomás el 
nem múlik. Ürítse ki a vízmelegítőt, és 
zárja vissza a csavart.

A vízmelegítő feltöltése
Dugja be a készüléket. Tartsa lenyomva 
a főkapcsolót 5 másodpercig; ekkor  
a szervizlámpa villogni kezd. Töltsön 
100 ml vízkőtelenítő folyadékot a vizes 
palackba, ezután töltse tele a palackot 
még vízzel, és töltse az egységbe. 
Várjon, míg a keverék beletöltődik  
a vízmelegítőbe. Húzza ki a készüléket 
és várjon 15 percet.

A vízmelegítő kiürítése és 
helyreállítása
Nyissa ki a vízmelegítőt a leürítő csavar 
kinyitásával. 
Zárja be a csavart, dugja be a készüléket 
és töltsön egy palack friss vizet a víztar-
tályba, és várjon, míg ez beletöltődik  
a vízmelegítőbe.
Húzza ki a készüléket és ürítse ki  
a vízmelegítőt a csavar kinyitásával.
Ismét zárja le a csavart.
Az egység automatikusan újraindul.
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HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma Ok Megoldás

A kijelző továbbra is 
sötét.

Nincs áramellátás. Ellenőrizze, hogy a készülék  
megfelelően csatlakozik-e a hálózatra.

Az egység nem kap áramot. Ellenőrizze az áramellátó hálózat  
csatlakozó aljzatát és a biztosítékot.

Az egység nem gőzöl.

A gőzszelep zárva van. Nyomjon meg egy gőzszintet a 
tömlőfogantyún.

Nincs víz a vízmelegítőben. A piros lámpa kigyullad. Töltsön vizet a tartályba.

A tömlő nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa a tömlőt és rögzítse a 
csatlakozófedéllel.

Az egység felfűt. Várjon a megfelelő hőmérséklet eléréséig.

A vízszivattyú nem 
működik.

A vízmelegítő tele van, 4 lámpa állandó fénnyel világít. Nincs szükség vízre – ellenőrizze a kijelzőt.

Az egység nem megfelelő pozícióban van. Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintesen áll-e.

Desztillált víz van a vízmelegítőben.
A gőztisztító kizárólag csapvízzel 
működtethető. Engedje le a desztillált vizet  
a vízmelegítőből és töltse fel csapvízzel.

A szerviz szimbólum 
nem kapcsol ki.

A tisztítási eljárást nem a használati  
utasításoknak megfelelően végezték.

Kövesse az utasításokat lépésről lépésre, 
ügyelve arra, hogy mikor kell kihúzni a gépet.

A tisztítófej nyaka nem 
fordul el. A zár be van kapcsolva. Oldja fel a zárat a tisztítófej nyakán.

Az egység a készülék 
aljából bocsátja ki a gőzt. A biztonsági szelep aktiválódott. Húzza ki az egységet és hívja a Lux 

Szervizközpontot.

Abban az esetben, ha a probléma nem oldható meg, hívja a Lux Szervizközpontot. Semmilyen körülmények között  
ne használja a hibás készüléket.
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