
Kezelési útmutató

Kérjük, olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót és a termék egyes 
részeinek rendeltetésszerű használatát.
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1. Biztonsági tanácsok és 
figyelmeztetések
Ezt a készüléket 8 éves, vagy annál fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy szellemi képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel küzdő 
személyek nem használhatják, kivéve, ha a készülék biztonságos használatára 
vonatkozó felügyeletet vagy utasítást kaptak, és tisztában vannak az ezzel 
kapcsolatos veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást 
és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek 
cserélhetnek ki.

FIGYELEM: Az akkumulátor feltöltéséhez csak a készülékhez biztosított  
YLJXIIAY-E350100, ZD024M350100EU levehető tápegységet használja.

A készüléket tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki.

1. Ezt a gépet nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy érvelési képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és is�
meretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást ad a gép használatára 
vonatkozóan

2. Csak száraz felületekre! Ne használja nedves felületeken.

3. Ne használja égő, vagy füstölgő tárgyak (például cigaretta, gyufa vagy forró hamu), ultrafinom részec�
skék (pl. vakolat, gipszpor, hamu, nagy mennyiségű liszt), éles tárgyak (beleértve az üveget, vasszögeket 
és tűket), vegyi anyagok (beleértve a savat, oldószereket és mosószereket), valamint gyúlékony, vagy 
éghető folyadékok (pl. benzin vagy alkohol) felszívásához.

4. Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjakat és a test minden részét a nyílásoktól és a mozgóalk�
atrészektől. A csövet, a porszívószárat vagy egyéb alkatrészeket sose irányítsa vagy érintse szeméhez 
vagy füléhez, és ne tegye a szájába.

5. Kérjük, használat előtt tartsa távol a készüléket mindentől, ami elzárhatja vagy károsíthatja a nyílásokat: 
például nagy papírgolyóktól, éles tárgyaktól és bármi olyan tárgytól, ami nagyobb, mint a cső, a tömlő vagy 
más tartozékok.

6. Azonnal hagyja abba a gép használatát túlmelegedés, áramszivárgás, szokatlan zaj vagy szag esetén.

7. Kérjük, rendszeresen ürítse ki a portartályt, hogy elkerülje a légáramlás csökkentését, ami rossz szívást, 
túlmelegedést és a porszívó károsodását eredményezi.

8. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító csövet, a tömlőt és más tartozékokat, hogy elkerülje a 
rossz szívást és nemkívánatos teljesítményt okozható elzáródást.

9. Ne tisztítsa a porszívót kenőanyaggal, mosószerrel vagy polírozással.

10. Vegye fel a kapcsolatot cégünk ügyfélszolgálati osztályán, ha szervizre vagy javításra van szükség. Ne 
szerelje szét és ne javítsa ki egyedül a készüléket.
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2. Termékleírás és utasítások
2.1	Fő	rész
Kérjük, olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót és a termék egyes részeinek 
rendeltetésszerű használatát.

1	HEPA	szűrő
A kinyitáshoz forgassa el a legkivezető HEPA 
szűrő polcát. A HEPA légkimenet be van 
építve; javasoljuk, hogy tisztítsa meg három 
havonta.

2 Sebesség gomb
Pöccintsen balra, illetve jobbra a szívás 
erősségének beállításához. Alacsony 
sebesség (hosszú élettartamú üzemmód), 
Automatikus sebességfokozat (középső 
állásban intelligensen érzékeli a por 
mennyiségét, a szívóerő automatikusan ehhez 
igazodik) Kiváló minőségű (erős, magas 
szívóerejű fokozat)

3	Kapcsoló
Nyomja meg a gombot a gép 
bekapcsolásához, majd a kikapcsoláshoz 
nyomja meg újra.

4	OLED	kijelző
A kijelző a következőket jelenítheti meg: 
készülék állapota, töltési állapot, valós 
idejű teljesítmény, intelligens emlékeztető, 
intelligens porérzékelő, porürítési emlékeztető, 
tisztítási emlékeztető, portartály telepítési 
instrukciók és sok más intelligens élmény.

1

2

3

4
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5 Kézi fogó
A termék használatához antisztatikus 
alkatrész van a beágyazva a fogóba.

6 Akkumulátor
Beépített lítium-ion akkumulátorok. Kérjük, 
ne töltse fel, vagy tárolja huzamosan, és ne 
használja tűz, vagy egyéb hőforrások (például 
radiátorok) közelében, mert ez esetben 
veszélyes lehet.

7	Töltőcsatlakozó
Kérjük, használja a Speedylux hálózati 
adaptert.

8	Portartály
A portartályt kényelmesen és gyorsan fel- 
illetve levehető, a beépített mágneseknek 
köszönhetően. (Lásd: Tisztítás 3-1)

9	Szívóka
A kis keféhez és az elektromos atka keféhez 
közvetlenül csatlakoztatható. Az elektromos 
padlókeféhez a fém hosszabbító cső 
segítségével lehet csatlakoztatni.

6

7

8

9

5
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2.2	Konfigurációs	szakasz
Kérjük, olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót és a termék egyes részeinek 
rendeltetésszerű használatát.

2.2.1	Részletes	konfigurációs	utasítások

Fém	hosszabbító	cső
Csatlakoztassa a porszívót és a kefét a 
használathoz.

Motoros	dupla	görgős	kefe
Az elektromos padlókefe első és hátsó dupla görgős kefékkel van ellátva. 
Az első görgős kefe puha borítású henger, a hátsó görgős kefe pedig 
szénszálas sörtéjű henger. Elsősorban padlók, padlólapok és rövidszálú 
szőnyegek tisztítására alkalmas.

Motoros matrackefe
Közvetlen használathoz a porszívótesthez lehet csatlakoztatni, távoli 
használathoz pedig a fém hosszabbító cső segítségével kapcsolja össze a 
matrackefét a porszívótesttel.
Elsősorban a szövetek és egyéb szövetes felületek, például matracok, 
kanapék és autósülések mélytisztítására alkalmas.

 Ne használja sérülékeny anyagokon (például selymen).

2 az 1-ben széles kefe
Nyomja meg az ecsettest középső gombját a sörték kiengedéséhez/  
visszahúzáshoz. A közvetlen használathoz csatlakoztathatja direkt 
a porszívótesthez, vagy a fém hosszabbító cső segítségével a távoli 
használathoz. 
A visszahúzott sörtéjű kefe elsősorban a széles területek (például asztal 
vagy munkalap) tisztítására alkalmas; a kiengedett sörtéjű kefe pedig 
elsősorban a szabálytalan alakú tárgyak, mint a függönyök, billentyűzetek, 
csillárok stb. alkalmas.

Lapos	fúvóka
Közvetlen használatra a porszívó testéhez direkt csatlakoztatható, távoli 
használatra pedig a fém hosszabbító cső segítségével csatlakoztatható. 
Elsősorban szűk helyek, például rések és ablaknyílások tisztítására 
alkalmas.

Hálózati	adapter
A töltéshez csatlakoztassa a Speedylux porszívótestet a háztartási 
tápegységhez.
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Illesztő
tálca

Töltőállomás 
csatlakozási felülete

Tároló	/	töltöállvány
A termék beállításainak tárolására és a porszívó töltésére 
használható. Töltéshez csatlakoztassa először a hálózati 
adaptert a tároló/ töltőalaphoz, majd helyezze el a készüléket a 
törzs helyzetének megfelelően.
Oldalsó tároláshoz helyezze be a töltő alapját a tároló oldalára.

Fali	/	töltőállvány
A porszívó a hosszabbító cső és a padlókefe eltávolítása nélkül 
való tárolására. A fali konzol alsó vége csatlakoztatható a 
lapos fúvóka és a puha tollkefe tárolásához.
Töltéskor a hálózati adaptert a fal / töltőállvány 
töltőadapteréhez kell csatlakoztatni, majd a készüléket a törzs 
helyzetének megfelelően felakasztani.
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Padlótól 
való magasság

2.2.2	Töltési	/	falra	történő	telepítés	lépései:

Ennek a tárolási módnak az 
alkalmazásához lyukat szükséges fúrni 
a falba. Az illesztéshez használjon 
rögzítőcsavarokat. Kérjük, ellenőrizze a 
csomagolási listát a beüzemelésről és a 
csavarokról.

1. Mérje ki a lyukasztás pontos helyét: 
Tartsa erősen a fali konzolt, és használja a 
fali konzol felső részén lévő csavarlyukakat 
a megfelelő pozicionáláshoz. Javasoljuk, 
hogy 130 cm-es magasságba szerelje 
be. Fixálja a lyukak helyzetét az alsó fali 
konzol segítségével.

2. 5 mm-es fúrófejek (felhasználó által 
biztosított) segítségével fúrja ki a lyukakat 
a megfelelő helyre.

3. Helyezze a lyukakba az 
rögzítőcsavarokat, a fali konzolt 
pedig lendítse a megfelelő helyzetbe. 
Csavarhúzóval húzza meg a csavarokat a 
fali konzol lyukán keresztül.

4. Jobbra és balra mozgatással állítsa be 
a fali konzolt függőleges helyzetbe, majd 
húzza meg a csavarokat.

5. Csatlakoztassa a hálózati adaptert 
a fali konzol alsó részéhez, forgassa 
és rögzítse. Amikor töltés szükséges, a 
hálózati adapter így csatlakoztatva van a 
tápellátáshoz. A porszívó elhelyezésével 
automatikusan töltődni fog.

	Javaslat:
A kényelmes használathoz helyezze a 
konzolt a fali aljzattól számított 150 cm-en 
belüli magasságba.
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3. Terméktisztítási és karbantartási 
utasítások
3.1	Fő	alkatrészek	tisztítása	és	karbantartása

3.1.1	Portartály	tisztítása

Fogja meg kézzel, és emelje fel 
az egész tartályt. A mágneses 
csésze a portartály és a test 
közé van szerelve.

A szűrőszerelvény egy 
ciklonszűrőből és egy HEPA 
bemeneti levegőszűrőből áll. A 
bemeneti levegő szűrő HEPA 
közvetlenül eltávolítható és 
tisztítható.

Tartsa a portartályt erősen, majd 
húzza meg a szűrő fogantyúját
és vegye ki a teljes 
szűrőszerelvényt.

A törzsben áramkör fut. Tilos 
vízzel tisztítani! Tisztántartáshoz 
törölje át gyengéden egy száraz 
ronggyal.

Ürítse ki a portartályt.

A kimeneti HEPA levegőszűrő 
elforgatható és eltávolítható. 
A beépített levegőszűrő 
a tisztításhoz közvetlenül 
kiemelhető. 
A HEPA filtert 3 havonta 
szükséges tisztítani.
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3.1.2 Töltési és kiürítési karbantartás és utasítások

Töltés bemutatása

 
1. Ez a termék a szállítás biztonsága érdekében nincs teljesen feltöltve, amikor elhagyja a 
gyárat. Amikor megkapja a terméket, ajánlott 4 órán keresztül tölteni az első használat előtt.

2. A termék a teljes feltöltődés után automatikusan kikapcsolja az áramot a védelem  
érdekében. A kijelző körülbelül 10 másodpercnyi teljes világítás után kikapcsol, hogy 
fölösleges fényszennezéssel ne zavarja a környezetet.

3. A termékhez háromféle töltési módszer létezik. Válassza ki a töltési módot a megvásárolt 
termék csomagolási listája szerint.

Közvetlen	töltés

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy 
háztartási tápegységhez, majd helyezze 
be az egyenáramú csatlakozót a porszívó 
töltőcsatlakozójához.

Próbálja ki a töltést a falon

Töltés / fali tárolás 2.2.2. 

Helyezze a hálózati adapter egyenáramú csatlakozóját a töltő- és falra szerelhető töltőkártya-
foglalatba, forgassa el és rögzítse, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert egy háztartási 
tápegységhez. Amikor a porszívót a töltési / fali tartóba helyezik, feltölthető. 

Tároló	típusú	töltés

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a 
háztartási tápegységhez, helyezze be 
az egyenáramú csatlakozót a tárolóalap 
töltőportjához, és a gazdatestet úgy lehet 
feltölteni, hogy a tárolóalap megfelelő 
nyílásába helyezi.
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Áramellátó 
foglalat

Töltés bemutatása

Megjegyzés:

1. Teljes feltöltés után, ha hosszú ideig nem használja a porszívót, kérjük, húzza ki a 
hálózati adaptert

2. Ne szerelje fel a töltő- és tárolóállványt olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek 
vagy magas hőmérsékletnek van kitéve. A veszély elkerülése érdekében, kérjük, +5 és 
+36°C közötti hőmérsékletű szobában használja a töltőt.

3. Helyezze a porszívót a töltő/tároló alapra. Ilyenkor a termék automatikusan leáll és 
töltési módba kapcsol.

4. A töltési folyamat során a porszívó test és a hálózati adapter hőmérséklete 
emelkedni fog. Ez a jelenség normális.

5. A töltési idő és a használati idő a termék saját hőmérsékletének függvényében 
változhat

6. Töltés közben (nem teljesen feltöltve) a gazdagép eltávolítható használatra, de 
kevesebb ideig tud üzemelni, mint teljesen feltöltött állapotában;

7. Ne használja a hálózati adapter dugóját vagy tápkábelét, ha az sérült

8. Ez a termék csak a csomag eredeti hálózati adapterével tölthető. Más hálózati 
adapterek használata károsíthatja a terméket.
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3.2 Kefefej tisztítási és karbantartási útmutatója
Kérjük, olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót és a termék egyes részeinek 
rendeltetésszerű használatát.

3.2.1	Motoros	dupla	görgős	kefe	tisztítása	és	karbantartása	

A motoros dupla görgős kefe a hüvelykujj és a mutatóujj 
segítségével az oldalsó görgős kefetengely kihúzásával 
tisztítható.

Nyomja meg a két gombot az oldalsó fedélen kívülről és 
belülről, majd húzza ki a görgő kefét. Telepítéskor fordítsa 
felfelé a fejet és helyezze be a dupla görgős kefét. Nyomja 
vissza a végsapkát, majd a csat visszapattanása után 
automatikusan rögzül.

A görgős kefének két típusa van: az első a puha borítású henger,  
a hátsó görgős kefe pedig szénszálas sörtéjű henger. Vegye le  
a végsapkát. A sapka és a gorgő kefe közti rés segítségével forgassa  
a megfelelő pozícióba, majd helyezze be, vagy távolítsa el a kefét.

	Megjegyzés:
A puha borítású görgős kefét a kefefej elejére szerelje be.  
Vízzel való tisztítása nem ajánlott.

Nehezen szárad. A szénszálas sörtéjű henger vízzel mosható. Száradás után egyszerre 
használható a puha borítású görgős kefével.

A motoros dupla görgős kefék áramköre 
a fej üregében található. Szigorúan tilos 
vízzel lemosni. Tisztításhoz törölje át 
gyengéden egy száraz ronggyal.
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Kioldó gomb

Puha felületű görgő

Oldalsó fedőlap

3.2.2 Elektromos atka kefe tisztítása és karbantartása 
1. Húzza el a nyitógombot a nyíl irányába és közben egyszerre forgassa el az atka kefe 
oldalsó fedelét.

2. Húzza ki a görgős kefét az atka keféből (megjegyzés: ennél a műveletnél valamennyi por 
kijöhet).

3. Tépje le a rátekeredett hajat, állati szőrt vagy törmeléket a görgős keféről, és távolítsa el a 
port. 

4. Fordítsa meg a műveletet, telepítse újra a görgős kefét a kefetestbe, és győződjön meg 
arról, hogy a helyén van (megfelelő helyzetben "kattanó" hang hallható).

4.	Gyakori	hibák	és	kezelésük

Hiba Lehetséges	ok Megoldás

A porszívó nem működik 1. Az akkumulátor lemerült

2. Valamelyik rész elzáródott

1. Töltse fel teljesen

2. Keresse meg és távolítsa el 
a dugulást

Csökkent szívóerő 1. A portartály és/vagy a 
szűrők megteltek

2. A kefefej elzáródott

1. Ürítse ki a tartályt és 
tisztítsa le a szűrőket

2. Tisztítsa ki a kefefejet

Szokatlan zajok A kefehenger blokkolva van 1. Keresse meg és szedje ki a 
blokkolást okozó koszt

2. Lépjen kapcsolatba 
ügyfélszolgálatunkkal

Kérjük, olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót és a termék egyes részeinek 
rendeltetésszerű használatát.
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OLED	kijelző	hibamegjelenítései

Hiba Lehetséges	ok Megoldás

A kijelző bal alsó sarka 
töltési hibát jelez

A környezeti hőmérséklet 
töltése túl magas vagy túl 
alacsony

Kérjük, helyezze át a 
terméket 0-45°C közötti 
környezetbe a töltéshez

A kijelző bal alsó sarka 
töltési hibát jelez, majd 
2 másodperc múlva a 
kijelző üres lesz

1. Nem az eredeti 
tápkábelt használja

2. Túl magas, vagy túl 
alacsony környezetben 
van

1. Kérjük, az eredeti 
tápkábelt használja

2. Kérjük, helyezze át a 
terméket 0-45°C közötti 
környezetbe a töltéshez

Fekete képernyő 1. Lemerült

2. Túl magas, vagy túl 
alacsony környezetben 
van

1. Kérjük, az eredeti 
tápkábelt használva 
töltse fel

2. Kérjük, helyezze át a 
terméket 0-45°C közötti 
környezetbe a töltéshez

A kijelző jelzi, hogy a 
padlókefe elakadt

A padlókefe elakadt Tisztítsa meg a kefét, 
majd használja újra

A kijelző jelzi, hogy 
használat előtt a 
portartályt vissza 
szükséges helyezni

A portartály nincs 
felhelyezve

Kérjük, szerelje fel a 
portartályt használat 
előtt.

*ha a fenti problémák nem oldódnak meg, kérjük, keresse fel a LUX szervizes kollégáit.
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Alkatrész 
neve

Mérgező, vagy káros anyagok, illetve elemek

Veze�
tő

(Pb)

Higany

(Hg)

Kadmium

(Cd)

Hexavalent 
chromium

(CrVI)

Polibrómizált 
bifenilek

(PBB)

Polibrómizált 
difenil éterek

 (PBDE)

Műanyag 0 0 0 0 0 0

Elektronika 0 0 0 0 0 0

Áramköri lap X 0 0 0 0 0

Kábelvezeték 0 0 0 0 0 0

Fém részek X 0 0 0 0 0

Akkumulátor 0 0 0 0 0 0

Az SJ/T 11364 rendelkezéseivel összhangban elkészítve.

O: az alkatrész teljes, homogén anyagának veszélyes anyag tartalma nem haladja meg a 
2011/65/EU, 2015/863/EU határértéket.

X: az alkatrész teljes, homogén anyagának veszélyes anyag tartalma meghaladja a 
2011/65/EU, 2015/863/EU irányelvben meghatározott határértéket.

Az előállítás megfelel az RoHS környezetvédelmi követelményeinek, és az egyes 
összetevőkben található veszélyes anyagokat a jelenlegi nemzetközi műszaki szabványok 
szerint nem lehet helyettesíteni. A termék környezetbarát felhasználási időszaka arra a 
biztonságos időtartamra vonatkozik, amely alatt a termékben található veszélyes anyagok 
vagy elemek nem szivárognak ki.

5.	Mérgező	vegyi	anyagok

		Megjegyzés:
A termék beépített lítium akkumulátorokkal rendelkezik. A termék 
ártalmatlanításakor ne szerelje szét az akkumulátort és ne gyűjtse együtt egyéb 
háztartási hulladékkal a környezetszennyezés elkerülése érdekében.

Kérjük, vigye el egy kijelölt újrahasznosítóhoz vagy szakemberhez.
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