
Drošības instrukcija
Gaisa attīrītājs ir elektriska iekārta un tā jālieto, ievērojot šajā 
dokumentā dotos norādījumus. Lūdzam ievērot sekojošos 
drošības norādījumus un pēc izlasīšanas instrukciju saglabāt

• Lietot iekārtu tikai saskaņā ar šajā instrukcijā dotajiem 
norādījumiem

• Pārliecināties, ka elektrības ligzdas spriegums, frekvence 
un strāvas stiprums atbilst uz iekārtas ražotāja plāksnītes 
norādītājam vērtībām.

• Ligzdai jābūt aprīkotai ar 16A vai 10A drošinātāju.
• Iekārta ir aprīkota ar zemētu kontaktdakšu, tādējādi 

samazinot strāvas trieciena iespējamību. Aizliegta jebkāda 
kontaktdakšas modifikācija.

• Lai izvairītos no strāvas trieciena un uguns nelaimes, 
kontaktdakša jāievieto tieši zemētā elektrības ligzdā (skatīt 
sprieguma vienības).

• Aizliegts iekārtu pašrocīgi remontēt vai modificēt. Šādām 
vajadzībām sazināties ar Lux Apkalpošanas Centru.

• Iekārtu nedrīkst izmantot ārpus telpām vai arī mitrās telpās.
• Netīrīt iekārtu ar ūdeni vai jebkuru citu šķidru tīrīšanas līdzekli.
• Ja gaisa attīrītājā iekļūst ūdens, iekārta jāizslēdz, jāatvieno no 

strāvas un tās lietošanu drīkst atsākt tikai pēc tam, kad iekārtu 
ir pārbaudījis Lux apkalpošanas personāls.

• Neizmantot iekārtu skābekļa vai citu viegli uzliesmojošu gāzu 
tvertņu tuvumā.

• Nenovietot zem dūmu detektora.
• Iekārtu nav domāts izmantot bērniem vai citām personām, 

kurām nav pietiekošas fiziskās, garīgās spējas, pieredzes vai 
zināšanas, lai iekārtu lietotu droši, ja vien šādas personas 
netiek pienācīgi uzraudzītas.

• Neļaut ar iekārtu spēlēties. Iekārtu lietojot bērnu klātbūtnē, 
jābūt īpaši piesardzīgam.

• Iekārtu aizliegts lietot, ja tās elektrības kabelis vai 
kontaktdakša ir bojāta. Ja kāds no minētajiem komponentiem 
ir bojāts, to nekavējoties jānomaina pilnvarotam Lux 
apkalpošanas personāla pārstāvim.

• Iekārtu nenest vai nevilkt, to turot aiz kabeļa. Pārliecināties, ka La
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kabelis netiek cieši piespiests asiem stūriem, kā arī nenovietot 
to sildvirsmu tuvumā.

• Nelietot iekārtu ar mitrām rokām.
• Neļaut matiem, pirkstiem un drēbēm nonākt iekārtas kustīgo 

daļu tuvumā.
• Lai izvairītos no acu traumām, iekārtas darbības laikā 

neskatīties tieši uz iekārtas UV gaismas avotiem.
• Pirms iekārtas tīrīšanas vai to filtru maiņas vienmēr iekārtu 

izslēgt
• un atvienot to no elektrības.
• Uz iekārtas nenovietot citus objektus.
• Neļaut iekārtas ventilācijas un izejas atverēs iekļūt 

svešķermeņiem.
• Neaizsprostot iekārtas atveri un novietot iekārtu tā, lai tiktu 

atvēlēts pietiekoši daudz vietas gaisa cirkulācijai ap to.
• Uzturēt iekārtu tīru.
• Iekārtas tehnisko apkopi un remontu drīkst veikt tikai pilnvaroti 

Lux klientu apkalpošanas pārstāvji.
• Izmantot tikai ORIĢINĀLAS Lux detaļas un aksesuārus.

Šis uz iekārtas vai tā iepakojuma atrodamais simbols norāda, 
ka iekārta nedrīkst tikt izmesta kopā ar citiem mājsaimniecības 
atkritumiem. Tā vietā iekārta jāatgriež Lux klientu apkalpošanas 
centrā vai arī citā vietā, kur otrreizējai pārstrādei tiek pieņemtas 
elektriskās un elektroniskās iekārts. Atbrīvojoties no produkta 
pareizi, Jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu radītās negatīvās sekas 
uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību, kas citkārt tiktu radītas, izmetot 
produktu neatbilstošā veidā.
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Tehniskie dati Izmērs Svars Apstrādājamās 
telpas izmērs

47.6cm x 25.4cm 4.2 Kg 14m2

Līmenis

Gaisa plūsma 34m3/h 55m3/h 175m3/h
Elektrības patēriņš 11V 13V 22V
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Mēs apsveicam, ka esat izvēlējies Šveices kvalitātes 
Lux AEROGUARD MINI gaisa attīrītāju. Pirms iekārtas lietošanas lūdzam 
rūpīgi iepazīties ar instrukcijas saturu un pēc izlasīšanas to saglabāt.

Lux AEROGUARD MINI Piecu pakāpju Filtrācijas sistēma

1. pakāpe Mazgājams priekšfiltrs
Priekšfiltrs tiek galā ar tādiem lieliem netīrumiem kā matiem un putekļu pikām.

2. pakāpe HEPA filtrs
HEPA - Augstas efektivitātes netīrumu gaisa filtrs gaisu atbrīvo no 99.95% līdz 
0.3 mikroniem mazu tādu netīrumu kā putekšņu, miltrasas sporu, putekļu un 
citu daļiņu.

3. pakāpe Oglekļa slānis
Oglekļa slānis atbrīvo gaisu no mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļu, krāsu, 
šķīdinātāju, paklāju, mēbeļu un citu ķīmisko vielu saturošu materiālu radītajiem 
aromātiem.

4. pakāpe UV LED gaisma
UV gaismai saduroties ar titāna dioksīdu, tiek radīta fotokatalītiskā oksidācijas 
reakcija (Ti02 kārtu filtra kasetnes iekšpusē). Šādi tiek iznīcinātās vidē esošās 
kaitīgās vielas.

5. pakāpe Jonizators
Jonizators uzlādē daļiņas ar negatīviem joniem, kā rezultātā tā salīp kopā, 
padarot vienkāršāku to savākšanu no apstrādātā gaisa vai virsmas, uz kuras 
tās nokrīt.

Apraksts

a. Rokturis
b. Metāla pārsegs
c. Mazgājams priekšfiltrs
d. HEPA filtrs
e. Oglekļa slānis
f. TiO2-Kārta
g. UV LED gaisma
h. Jonizators
i. Iekārtas indikators
j. Ātruma vadības slēdzis
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Lietošana
Novietot iekārtu vietā, kur ap to var brīvi cirkulēt gaiss. Minimālais ieteicamais 
attālums no citiem objektiem ir 10 cm.

1. Ievietot kontaktdakšu elektrības ligzdā.
2. Ieslēgt iekārtu, pagriežot ātruma kontroles slēdzi.
3. Iedegsies zilais iekārtas indikators, norādot, ka iekārta ir ieslēgta.
4. Sākotnējai gaisa attīrīšanai vai arī ārkārtīgi piesārņota gaisa attīrīšanai, 

iesakām iekārtu darbināt ar 2. ātrumu.
5. Pēc tam iespējams izvēlēties iekārtas darbības ātrumu, kas vislabāk 

atbilst apkārt esošās vides specifikai un Jūsu vajadzībām.

Tīrīšana un apkope
Pirms iekārtas tīrīšanas vai filtru nomaiņas, iekārta ir jāizslēdz un jāatvieno no 
elektriskās strāvas. Iekārtas virsmu tīrīt ar mīkstu, viegli samitrinātu drānu.
Priekšfiltru jāiztīra, kad uz tā ir izveidojusies redzama putekļu kārta. 
Ieteicams to mazgāt ar rokām vai izmantojot maigu mazgāšanas režīmu - 
veļas mazgājamajā mašīnā. Pirms filtra uzstādīšanas atpakaļ, ļaut tam pilnībā 
izžūt.
Priekšfiltrs jānomaina, ja tas vairs nav lietojams vai ir ticis bojāts.

Priekšfiltra un HEPA filtra nomaiņa
1. Atskrūvēt iekārtas augšpusē esošo rokturi. (A)
2. Pacelt augšējo pārsegu un izņemt HEPA filtra kasetni. (B)
3. Izņemt izlietoto priekšfiltru.
4. Izņemt metāla režģi.
5. Ja HEPA filtrs ir aizsērējis, tas jāizņem un jānomaina.
6. Metāla režģi novietot uz HEPA filtra.
7. Pavilkt iztīrīto vai jauno priekšfiltru tā, lai tas cieši piegulētu un pilnībā 

pārklātu metāla režģi. (C)
8. Ievietot filtrus atpakaļ iekārtā un pārliecināties, ka režģis ir pareizi ievietots 

iekārtā, pēc tam uzlikt atpakaļ iekārtas augšējo vāku. (D)
9. Ievietot rokturi un pagriezt to pulksteņa rādītāja virzienā. Nepievilkt rokturi 

pārāk cieši.
10. Pievienot iekārtu elektrībai un ieslēgt to.

Jauns Lietots Nomaināms

Filtrs jānomaina vismaz ik 
pēc 12 mēnešiem.

HEPA filtram notverot daļiņas, tas kļūst tumšāks. 
HEPA filtrs jānomaina, ja tas ir sasniedzis piemērā redzamo toni.
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Lux Italia s.r.l.
Viale Colleoni, 5
I-20864 Agrate Brianza MB
Nr. verde: 800 277 540
www.lux-italia.com

Lux Österreich GmbH
Am Concorde Park 1/B3/31
A-2320 Schwechat
Tel: 01 706 4252
www.luxaustria.at
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Lux Schweiz AG
Oberdorfstr. 19
CH-6260 Reiden
Tel: 062 749 3772 
www.luxschweiz.ch

Lux (CZ), s.r.o.
Brunclikova 17/1875
CZ - 16200 Praha 6 - Petřiny
Tel: 800 10 30 40
 www.luxforlife.cz

Lux Eesti OÜ
Vabaduse pst 13
EST-11214 Tallinn / Estonia
Tel: +372 6744700
www.luxeesti.ee

Lux (Deutschland) GmbH
Am Bahnhof 2
D-36037 Fulda
Tel: 0661 902 1210
www.lux-deutschland.de

Aspire Sano, S.L.
Pez Volador 32
28007 Madrid
911 725 950
www.lux.es

France Purification / Lux France
36 Rue de la Gare d‘Ivoy
F-18380 Ivoy le Pre
Tel: 02 4858 0455
www.luxfrance.com

Lux REUNION
1 Ter rue Jeanne d‘Arc
BP 90124
97823 LE PORT CEDEX
Tél : 02 62 42 99 00
www.luxfrance.com

Oy Hedengren Direct AB
Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki
Tel: 0207 638 399
www.hedengrendirect.fi

Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
H-1145 Budapest
Jávor u. 5/a
Tel: 06 1 422 4444
www.luxhungaria.hu
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CH

UAB Lux Lt
S. Zukausko g. 4-103
08244 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 650 28 803
www.lux-com.lt
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Lux Riga SIA
Maskavas 240 - 508
Riga, LV-1063, Latvia
Tel. +371 277 18 555
www.luxlatvija.lv

Lux Norge AS
Postboks 200 Manglerud
N-0612 Oslo
Tel: 22 74 99 90
www.lux.no

Lux Nederland
MaiLux B.V., Prinses Beatrixstraat 29
NL-5151 GT DRUNEN
Tel: 073 8200 165
www.mailux.nl

Lux Svenska AB
Enebybergsvägen 10A
S-18236 Danderyd
Tel. 020 98 30 12
www.lux.se

Lux (SK), s.r.o.
Svrčia 25
SK-841 04 Bratislava
Tel: 0800 14 30 40
www.luxforlife.sk

NL



Lux International AG 
Baarermatte, 6340 Baar/Zug, Switzerland

www.luxinternational.com


