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ELSŐ LÉPÉSEK
Biztonsági utasítások
A Lux Aeroguard S és Sense levegőtisztítók
elektromos készülékek. Használat előtt kérjük,
olvassa el a biztonsági utasításokat, és tegye
meg a szükséges óvintézkedéseket a tűz,
áramütés vagy egyéb sérülés kockázatának
csökkentése érdekében.
A Lux jótállás csak akkor érvényes,
ha a készüléket ezen utasítások
betartása mellett használják.
• Ezt a készüléket nem használhatják a
gyermekek és olyan személyek, akiknek
fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességeiben hiányosság tapasztalható,
amely megakadályozza őket a készülék
biztonságos használatában.
• Ne engedjük a gyermekeket a kezelőfelületet
kapcsolgatni, vagy a készülékkel játszani.
• Ne tisztítsa a készüléket vízzel vagy más
folyadékkal (áramütés veszélye miatt!).

• Az áramütés veszélyének elkerülése
érdekében minden tisztítási vagy
karbantartási munka előtt kapcsolja ki a
készüléket.
• Távolítsa el az elektromos csatlakozót a
konnektorból. Soha ne a vezetékéné fogva
rántsa ki!
• Ha bármilyen sérülést észlel a készülékben
vagy az elektromos vezetékben, kérjük,
azonnal vegye fel a kapcsolatot a Lux
ügyfélszolgálattal ellenőrzés, javítás vagy
beállítás céljából.
A Lux elektromos készülékek
megfelelnek a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Az
elektromos készülékek javítását
csak szakképzett személy
végezheti. A nem megfelelő javítás,
vagy a nem megfelelő használat
jelentős veszélyeket okozhat a
felhasználó számára.
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ELHELYEZÉS
Helyezze a Lux Aeroguard S-t és a Sense-t
olyan helyre, amely lehetővé teszi, hogy a
levegő szabadon áramolhasson a készülék
körül. A minimálisan elfogadható távolság egy
másik tárgytól 4 hüvelyk vagy 10 centiméter.
Csak eredeti Lux tanúsítvánnyal ellátott szűrőt
használjon.
Ne helyezze a terméket:
• Közvetlenül puha bútorokra, vagy ágyakra
és ágyneműkre.
• Hőforrások közelébe, például radiátorok,
kandallók vagy sütők.
• Nedves területek közelébe, például fürdőszobába, vagy mosókonyha közelébe, ahol
vízzel érintkezhet.
• Kültérre.
Megjegyzés: az Aeroguard Sense rendelkezik
az aljára szerelhető kerekekkel.
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AEROGUARD S BEÁLLÍTÁSA
1. Csatlakoztassa a kábelt egy földelt fali aljzatba
és kapcsolja be a Lux készüléket úgy, hogy
a forgógombot jobbra fordítja, ezáltal
alacsony sebességen elindul a készülék.
2. A kék fény azt jelzi, hogy a készülék
működik.
3. Ezután forgassa el a gombot még
háromszor jobbra a legnagyobb sebesség
eléréséig. Hagyja a legnagyobb sebességgel
működni a szennyezett levegő gyors, első
tisztításához.
4. Az első tisztítás után állítsa be az
Ön számára leginkább megfelelő
sebességfordulatot.
Kijelző
1. A készülék ki van kapcsolva.

2. Sebesség beállítása 1.:
A kék fény kigyullad.

3. Sebesség beállítása 2.

4. Sebesség beállítása 3.

5. Sebesség beállítása 4.

AEROGUARD SENSE BEÁLLÍTÁSA
1. C
 satlakoztassa a kábelt egy földelt fali
aljzatba és kapcsolja be a Lux készüléket
úgy, hogy a kezét elhúzza a készülék tetején
található kijelző előtt.
2. A
 készülék bekapcsolás után, automatikus
üzemmódban 3 percig a legnagyobb
sebességgel üzemel a gyors, kezdeti tisztítás
érdekében.
3. A
 z első tisztítás után az elektronikus gáz- és
részecske-érzékelők automatikusan beállítják
a működési sebességet a levegőben mért
káros részecskék szintjének megfelelően.
4. K
 ézi beállítással az Ön és környezete
számára legkényelmesebb sebességszint
állítható be a a kijelző érintésével.
Egy új gyűrű fénye kigyullad minden
sebességszintnél. Lásd a Kijelző funkciót a
következő oldalon.
5. A
 kijelző fény középső gyűrűje azt jelzi, hogy
a készülék működik.
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AEROGUARD SENSE BEÁLLÍTÁSA
Kijelző
5. Speed beállítás 3.

1. Az energiatakarékosság
érdekében a kijelző
készenléti állapotban
van.

GAS

DUST

GAS

DUST

AUTO

2. Auto mód,
speed setting 3.
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GAS

DUST

3. Speed beállítás 1.

GAS

DUST

4. Speed beállítás 2.

GAS

DUST
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6. Ha szükség van
a szűrő cseréjére, egy
piros fény kigyullad.

FILTER
CHANGE

ÉRZÉKELŐK (CSAK AEROGUARD SENSE)
ELEKTRONIKUS RÉSZECSKE SZENZOR.
Ha a részecskék szintje alacsony, a DUST jelzés
a digitális kijelzőn zöld sávot mutat; ha a
részecskék szintje magas, a DUST kijelző három
sávot jelenít meg (zöld-sárga-piros), jelezve,
hogy meg kell növelni az üzemi sebességet
vagy átkapcsolni automatikus üzemmódba.

ÉRZÉKELŐK (CSAK AEROGUARD SENSE)
ELEKTRONIKUS GÁZSZENZOR.
Ha alacsony a gáznemű szennyezőanyagok
szintje, akkor a GAS-indikátor a digitális kijelzőn
zöld jelzést mutat; ha a részecskeszint magas,
a GAS jelző három sávot jelenít meg (zöldsárga-piros), jelezve, hogy meg kell növelni
az üzemi sebességet vagy átkapcsolni
automatikus üzemmódra.

GAS

DUST

A részecskék és a gáznemű
szennyezőanyagok szintje
alacsony.

GAS

DUST

A részecskék és a gáznemű
szennyezőanyagok szintje
mérsékelt.

DUST

A részecskék és a gáznemű
szennyezőanyagok szintje
magas.

GAS

SZŰRŐCSERE
A szabadalmaztatott HEPALUX ™ technológiájú
Lux szűrő a Lux Aeroguard S és Sense
készülékbe már telepítve van – nincs szükség
szerszámokra vagy összeszerelésre!
Annak érdekében, hogy a készülék hosszú
ideig és hatékonyan működjön, a Lux azt
ajánlja, hogy legalább évente egyszer cserélje
ki az eredeti Lux szűrőt.
1 lépés
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki
a dugót az aljzatból. A használt
szűrő cseréjéhez emelje le
a henger felső részét.

2 lépés
Emelje fel a szűrőt a légtisztítóról
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SZŰRŐCSERE
A levegő minőségétől
függően előfordulhat,
hogy a szűrőt gyakrabban
kell cserélni.

3 lépés
Helyezze le az új HEPALUX TM szűrőt
a készülékbe. Behelyezésnél figyeljen
arra, hogy az „UP” felirat a felül
helyezkedjen el.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

4 lépés
Helyezze a felső cilindert az
új szűrő tetejére, biztosítva ezzel
a szoros illeszkedést.

5 lépés
(csak Aeroguard Sense)
Csatlakoztassa
a tápkábelt, és érintse
meg a kijelzőn
a piros szűrőcsere-fényt.
24
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A Lux Aeroguard S és Sense levegőtisztítók
kiváló minőségű dizájnnal, anyagokkal,
és a kivitelezéssel készültek. Rendszeresen
tisztítással óvja a termék állapotát.
• Szükség szerint porszívózza le a mosható
szűrőkendőt az egység külső oldalán.
• Törölje le a készülék külsejét puha, nedves
ruhával
• Cserélje ki a szűrőt legalább évente egyszer.
GAS

CHANGE
FILTER

DUST

Ne próbálja meg saját maga
javítani vagy beállítani az
elektromos vagy mechanikai
funkciókat. Vegye fel
a kapcsolatot a Lux szervizzel.
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
CADR magas sebesség:

765 m3/h

Szoba méret:

65 m2

Méret (H x D):

610 x Ø400mm

Nettó súly:

11 kg

Teljesítmény magas:

80 Watt

Teljesítmény alacsony:

20 Watt

Zajszint magas:

65 dB(A)

Zajszint alacsony:

33 dB(A)
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DE
Allclean Reinigungs- und
Umwelt-Technik GmbH
Steinbergstraße 3
04288 Leipzig
+49 (0) 34297 609 610
E-mail: INFO@ALLCLEAN.DE
www.luxinternational.com/de
AT
Lux Österreich GmbH
Concorde Business Park 1/B3/31
2320 Schwechat
Österreich
Tel: +43 1 706 42 52
E-Mail: oesterreich@lux.ag
www.luxaustria.at
CH
Lux Schweiz AG
Neue Winterthurerstrasse 30
CH-8304 Wallisellen / Zürich
Tel: +41 62 749 37 70
Switzerland
E-Mail: luxschweiz@luxinternational.com
www.luxschweiz.ch

CZ
LUX Czech s.r.o.
Nepilova 903/3
190 00 Praha 9
Tel: +420 220 000 871
www.luxczech.cz

Lux
Lux International AG
Neue Winterthurerstrasse 30
CH-8304 Wallisellen / Zürich
Switzerland
E-Mail: contact@luxinternational.com
www.luxinternational.com

DK
N2C ApS - Lux Denmark
Lerbaekvej 8
DK - 2680 Solrød

EE
Lux Eesti OÜ
Vabaduse pst 13
EE-11214 Tallinn
Tel: + 372 67 44 700
www.lux-com.ee

ES
Lux Hesperia, S.L.
C/ Secoya, 19 3rd floor Nave C
ES - 28044 Madrid
Tel: + 34 910 069 514
www.lux.es

FI
Oy Hedengren Direct AB
Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki
Tel: +358 207 638 000
www.hedengrendirect.fi

HU
Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
Jávor utca 5/a.
1145 Budapest
Magyarország
Tel: +36 1 422 4444
E-Mail: info@luxhungaria.hu
www.luxhungaria.hu
IT
DES Srl
Via Perugino 10
24068 Seriate (BG)
Italia
Tel: +34 035 4236010
E-Mail: info@des-lux.it
www.viveresano.eu
LT
UAB “Lux LT”
Smelio g. 10
LT - 10324 Vilnius
Tel: +370 650 288 03
E-Mail: luxlt@luxeesti.ee
www.luxlietuva.eu

LV
Lux Latvia SIE
Maskavas 240 - 508
LV-1063 Riga
Tel: +371 277 18 555
E-Mail: luxriga@gmail.com
www.luxlatvija.lv

NO
Lux Norge AS
Postboks 9505Åskollen
3066 Drammen
Tel: 22 74 99 90
www.lux.no

SE
Lux Svenska AB
Industrivägen 1
SE-171 48 Solna
Tel: +46 8 622 27 40
www.lux.se

PL
Lux Welity Polska Sp. z o.o.
Międzyborska 27a
60-162 POZNAŃ
+48 61 22 177 99
biuro@luxpolska.pl
www.luxwelity.pl

SK
Lux (SK), s.r.o.
Hany Melickovej 1/F
SK - 841 05 Bratislava
Tel: + 421 232 77 97 15
www.lux-com.sk
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