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Drošības Instrukcija

Tehniskā drošība
▪ Lietojiet šo ierīci saskaņā ar lietotāja
rokasgrāmatu.
Lūdzu pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet drošības
instrukciju un saglabājiet to.
▪ Pirms sākat lietot ierīci, pārbaudiet vai
norādītais ierīces apakšā spriegums atbilst
Lietošanas pamācība
vietējam strāvas spriegumam.
▪ Šis putekļu sūcējs ir paredzēts lietošanai tikai
▪ Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Ievērojiet, ka
mājsaimniecībā vai līdzīgos apstākļos.
visas bojātās daļas drīkst aizvietot tikai “Lux”
▪ Putekļu sūcējs nav paredzēts lietošanai ārpus
dienesta darbinieki.
telpām.
▪
Nepārvietojiet putekļsūcēju aiz strāvas padeves
▪ Izmantojiet ierīci putekļu likvidēšanai tikai
kabeļa, kā arī neizraujiet kabeli no ārējā
uz sausām virsmām.
Nekad neizmantojiet
elektroenerģijas avota, bet gan atvienojiet to.
vakuuma birsti uz cilvēkiem vai dzīvniekiem.
▪
Nedrīkst iegremdēt ierīci ūdenī. Mehāniskās
Jebkura cita veida izmantošana, modifikācijas
birstes tīrīšanai izmantojiet tikai sausu vai viegli
vai izmaiņas ir nepieļaujamas.
samitrinātu drāniņu.
▪ Šī ierīce ir atļauta lietošanai pieaugušu klātbūtnē
▪
Nelietojiet putekļu sūcēju bez putekļu maisiņa,
bērniem vecumā no 8 gadiem, kā arī cilvēkiem
HEPA filtra H13 un ilgtermiņa lietošanas HEPA
ar pazeminātām fiziskām vai garīgām spējām
filtra.
vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja
▪
Putekļu sūcēja vāku būs neiespējams aizvērt,
pirms ierīces lietošanas tie tika noinstruēti par
ja putekļu maisiņš nebūs ievietots savā vietā.
ierīces drošu lietošanu un sapratuši iespējamo
Nemēģiniet aizvērt putekļu sūcēja vāciņu ar
risku.
spēku.
▪ Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni
nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi, vienīgi ▪ Nelietojiet putekļu sūcēju viegli uzliesmojošu
materiālu klātbūtnē, tādu, kā cigaretes vai pelni.
pieaugušo uzraudzībā.
▪ Nelietojiet ierīci mitru virsmu tīrīšanai.
▪ Pieslēdzot barošanas vadu, jāievēro:
84

LV

Intelligence_S_Manual A5_All_Languages_final_20180830.indd 84

2018. 09. 04. 16:03:01

- Neizmantojiet ūdeni;
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī tīrīšanai;
- Vads regulāri jāpārbauda, un ja tas ir bojāts,
nelietojiet to.
▪ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
Lux servisa kvalificēta persona, lai nepieļautu
risku rašanos.
Papildus aksesuāri ar rotējošiem uzgaļiem
▪ Neturiet matus, brīvi krītošus apģērbus,
pirkstus un citas ķermeņa daļas pie atvērtām
un rotējošām daļām.
▪ Nekad neaiztieciet rotējošu suku veltni, kamēr
putekļu sūcējs ir pieslēgts pie strāvas.
▪ Nekad nepiespiediet elektriskās turbo birstes
tīrīšanas galviņu pie strāvas padeves kabeļa,
jo to var sabojā.

tiesības.
▪ Neizmantojiet putekļu konteineri un ﬁltrus vairāk par
vienu reizi, jo tas var veicināt aizsērējumu, kas var
sabojāt ierīci.
▪ Pagarinātā garantija (saskaņā ar likumu noteikumiem)
ir spēkā tikai tad, ja putekļu konteineris un ﬁltri tiek
aizvietoti ar ORIĢINĀLIEM “Lux” palīgmateriāliem,
saprātīgā laikā, kad LCD displejā parādās attiecīgs
ieraksts.
Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas par produkta aprakstu šajā rokasgrāmatā
jebkurā laikā un bez brīdinājuma.

Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo preci
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem ES
zonas dalībvalstīs. Lai izvairītos no iespējamām negatīvām
sekām, kas var tikt nodarīti videi un veselībai nepareizās
atkritumu apglabāšanas dēļ, lūdzam atbildīgi pārstrādāt
šo produktu. Lai atbrīvotos no Jūsu lietotas ierīces, lūdzu,
izmantojiet norādīto otrreizējās pārstrādes savākšanas
punktu vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties produktu.

Garantija
▪ Garantija garantijas periodā ir spēkā tikai tad, ja ierīce
tiek aprīkota ar ORIĢINĀLĀM “LUX” rezerves daļām,
piederumiem un palīgmateriāliem, kā arī servisa
apkalpošana tiek pagarināta ja izmanto Oriģinālus
piederumus un palīgmateriālus.
▪ Garantijas un pagarinātās garantijas laikā, visus
iespējamos un nepieciešamos remonta darbus
drīkst veikt tikai pilnvarots, autorizēts “Lux” tehniskās
apkalpošanas servisa personāls.
▪ Ja motorā ir nonācis ūdens, lietotājs zaudē garantijas
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Filtrācijas sistēma

Lietošanas ieteikumi

Sintētisks putekļu maiss
Augsti efektīvs 3-slāņu putekļu savākšanas maiss, perfekti savāc
putekļus un netīrumu daļiņas un ar dubulto membrānu sistēmas
palīdzību nodrošina, putekļu neizkļūšanu ārā, kad tiek mainīts
putekļu savākšanas maiss.

Pirms sākat darbu

Šveices HEPATM filtrs
Šveices HEPA H13 filtrs ir īpaši efektīvs filtrs, kas spēj likvidēt līdz
pat 99.97% no netīrumu mikrodaļiņām, tādām kā ļoti smalkiem
putekļiem, ziedputekšņi, pelējuma sporas, putekļu ērcītes un to
ekskrementus u.c..

Pievienojiet šļūtenes savienotāju un
nepieciešamās palīgierīces.

Aktīvas ogles filtrs
Aktīvās ogles filtrs samazina dabīgas un ķīmiskas izcelsmes
smakas.

Pārliecinieties, ka putekļu maisiņš un filtri
ir pareizi uzstādīti.

Lai pagarinātu teleskopisko cauruli,
pārvietojiet regulatoru uz leju. Lai
saīsinātu cauruli, pārvietojiet regulatoru
uz augšu.
Pilnībā izvelciet elektrības vadu un
pieslēdziet to pie elektrības.

HEPA ilgtermiņa filtrs
Otrais Hepa filtrs garantē motora rādītu putekļu likvidēšanu, turklāt,
tā antibakteriālais pārklājums mazina baktēriju un mikrobu skaitu.

Pēc darba beigšanas
Izslēdziet
putekļsūcēju,
atvienojiet
elektrības padeves vadu un nospiediet
vada savilkšanas pogu, lai saritinātu
elektrības vadu.
Lūdzu, pārliecinieties, vai Jūsu “Lux”
S115 tiek glabāts sausā un vēsā vietā.
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Apzīmējumi
uz ierīces

Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga
Ieslēdz un izslēdz putekļsūcēju.
Elektrības padeves vada ritināšanas poga
Ritina elektrības padeves vadu.
IPC-režīms
Jūsu “Lux” S115 darbojas „Intelligent Power
Control“ režīmā un automātiski pielāgo sūkšanas
jaudu atkarībā no tās virsmas materiāla uz kuras
jūs darbojaties.
Manuāla sūkšanas jaudas regulēšana
Jūs varat palielināt vai mazināt sūkšanas jaudu,
izmantojot šīs pogas.

Apzīmējumi uz roktura

IPC režīms + Ieslēgts / Izslēgts
Jūsu “Lux” S115 darbojas „Intelligent Power
Control“ režīmā un automātiski pielāgo sūkšanas
jaudu atbilstoši grīdas seguma veidam. Tāpat
ieslēdz un izslēdz putekļsūcēju.
Manuālā sūkšanas jaudas regulēšana
Jūs varat palielināt vai samazināt sūkšanas jaudu,
izmantojot šīs pogas. Lai ieslēgtu režīmu “IPC”,
nospiediet taustiņu “IPC”.
Turbobirstes ieslēgšana/izslēgšana
Jūs varat ieslēgt un izslēgt turbobirsti, izmantojot
šo taustiņu.
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Funkciju apzīmējumi
uz displeja
PC-režīms
Jūsu “Lux” S115 darbojas „Intelligent
Power Control“ režīmā un automātiski
pielāgo sūkšanas jaudu atbilstoši virsmas
segumam.
IPC režīms + Turbobirste
Jūsu “Lux” S115 darbojās „Intelligent Power
Control“ režīmā un pieslēgtā turbobirste tiek
automātiski ieslēgta.
Manuāla sūkšanas regulēšana
Jūsu “Lux” S115 darbojās manuālā režīmā.
Jūs varat regulēt sūkšanas jaudu izmantojot
“+” un “-“ taustiņus.

Manuālais sūkšanas režīms + Turbobirste
Jūsu “Lux” S115 darbojās manuālā režīmā
un pieslēgtā turbobirste automātiski tiek
ieslēgta.

Sūkšanas jaudas displejs
Led skalas displejs rāda Jūsu “Lux” S115
sūkšanas jaudu.
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Putekļu savākšanas maisiņš ir pilns
Jūsu “Lux” S115 MediClean putekļu
savākšanas maisiņš ir pilns, to ir
nepieciešams nomainīt.

HEPA Filtrs
Jūsu “Lux” S115 HEPA filtrs nav pareizi
uzstādīts.

HEPA Filtrs
Ir nepieciešams nomainīt Jūsu “Lux” S115
HEPA 13 filtru.

Pārkarsēšana
Motors ir uzkarsis līdz kritiskai temperatūrai.
Novietojiet vēsā vietā uz 40 minūtēm.

Stāvēšanas funkcija
Jūsu “Lux” S115 atrodas stāvēšanas pozīcijā.
Ja stāvēšanas intervāls ir ilgāks par 5 minūtēm,
“Lux” S115 automātiski izslēgsies.

Vājš baterijas lādiņš
Vājš baterijas lādiņš. Drīz būs nepieciešams
nomainīt bateriju.

Baterijas lādiņš
Baterija ir tukša. Drīz būs nepieciešams
nomainīt bateriju.
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Aksesuāri un
papildus funkcijas
Automātisks grīdas tīrīšanas uzgalis
Grīdu tīrīšanai izmantojiet automātisko
grīdu tīrīšanas uzgali IPC režīmā. Uzgalis
automātiski pielāgosies grīdas virsmas
segumam, palielinot vai samazinot birstes
sarus.
Jūs varat manuāli pielāgot uzgali cietu vai
mīkstu grīdas segumu tīrīšanai, izmantojot
birstes slaidus. Vienmēr izmantojiet uzreiz
abus slaidus, kad vēlaties pielāgot birstes
funkcijas tīrīšanas virsmu segumiem.
Jūs varat izmantot papildus aksesuāru
cietām grīdām.
Nepieciešamības gadījumā sukas stieni
varat nomainīt. Noņemiet vāciņu un pavelciet
stieni ārā no birstes. Pārliecinieties, ka
vāciņš ir pareizi uzstādīts atpakaļ savā vietā.
Stāvēšanas un pauzes režīma funkcija
S115 tiek novietots stāvēšanas režīmā, ja
stāvēšanas režīma intervāls ir ilgāks par 5
minūtēm, ierīce automātiski izslēgsies.
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Kombinētais uzgalis
Putekļu savākšanai izmantojiet kombinēta
uzgaļa birsti. Apšuvuma tīrīšanai izmantojiet
kombinēta uzgaļa sūkšanas daļu. Aizskaru
tīrīšanai manuāli samaziniet sūkšanas
jaudu. Kombinētais uzgalis var tikt glabāts
uz šļūtenes roktura iekavas.
Spraugu tīrīšanas uzgalis un radiatoru
tīrīšanas birste*
Izmantojiet spraugu tīrīšanas uzgali spraugu
un stūru tīrīšanai. Lai izmantotu radiatoru
tīrīšanas birsti, uzlieciet to uz spraugu
tīrīšanas uzgaļa.
Gaisa izpūšanas atvere – Gaisa plūsmas
funkcija
Atvēriet izpūšanas atveres vāciņu un
pievienojiet šļūteni ligzdai. Kad putekļsūcējs
ir ieslēgts, gaiss tiek izpūsts no caurules.

PB Intelligence - Turbobirste*
Jūsu spēcīgs palīgs dziļai tīrīšanai un
paklāju tīrīšanai. Lai nodrošinātu Jūsu
paklāju pareizu dziļo tīrīšanu, mēs iesākam
izmantot “PB Intelligence”.
PL 1 – Apšuvuma tīrīšanas birste*
Jūsu mīksto mēbeļu apšuvuma un matraču
dziļai tīrīšanai. Lai nodrošinātu pareizu Jūsu
mīksto mēbeļu apšuvuma un matraču dziļu
tīrīšanu mēs iesākam izmantot PL1.
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Tehniskā apkope un filtru nomaiņa

Izmantojiet tikai oriģinālas “Lux” rezerves daļas, aksesuārus un palīgmateriālus.
Ierīces atvēršana
Izslēdziet ierīci un atvienojiet elektrības
padeves vadu no strāvas. Atvēriet vāku,
izmantojot bloķēšanas pogu.

Putekļu savākšanas maisa nomanīšana/
izņemšana
Izņemiet putekļu maisu, izmantojot papīra
rokturi un utilizējiet to. Ievietojiet jaunu
putekļu savākšanas maisiņu. Ja tas nav
ievietots pareizi, nebūs iespējams aizslēgt
priekšējo paneli.
Šveices Hepa filtra un aktīvas ogles filtra
nomaiņa
Lai nomainītu Hepa H13 filtru un aktīvās ogles
filtru, izvelciet tos aiz roktura un utilizējiet.
Ievietojiet jaunu aktīvas ogles filtru jaunajā
HEPA H13 filtrā līdz atskanēs klikšķis. Pēc
filtra ievietošanas pārliecinieties, ka tas ir
uzstādīts pareizi. Pagrieziet HEPA H13 filtra
rokturi pareizā pozīcijā un nofiksējiet to.

Ilgtermiņa HEPA filtra nomaiņa
Atvēriet vāciņu no S115 putekļsūcēja
aizmugures. Parasti ilgtermiņa HEPA
2 filtrs kalpo vairākus gadus, līdz ir
nepieciešams to nomainīt.

Kombinēta uzgaļa apkope
Lai nodrošinātu atbilstošu tīrīšanas
servisu un paildzinātu uzgaļa kalpošanas
laiku, veiciet uzgaļa regulāru tīrīšanu.
Likvidējiet no birstes riteņiem un sariem
visus matiņus un putekļu daļiņas.
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