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Sikkerhetsanvisning
Les grundig gjennom de viktige sikkerhetsanvisningene før du benytter 
støvsugeren.

Tiltenkt bruk
 ▪ Bruk støvsugeren kun i innenlandske husholdninger og liknende 

miljøer
 ▪ Denne støvsugeren er ikke beregnet for utendørs bruk.
 ▪ Bruk kun støvsugeren til støv og tørre substanser. Støvsug aldri 

mennesker eller dyr. Annen bruk, modifikasjoner eller endringer er 
ikke tillatt.

 ▪ Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og eldre. Personer 
med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner, eller mangel 
av erfaring og kunnskap, kan kun bruke maskinen under tilsyn, eller 
om de har mottatt sikkerhetsintstruksjoner for bruk av maskinen og 
forstår mulige farer. 

 ▪ Barn bør ikke leke med denne enheten. Rengjøring og vedlikehold 
må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.

Teknisk sikkerhet
 ▪ Bruk enheten kun i henhold til denne bruksanvisningen.
 ▪ Sjekk at de elektriske kontaktdataene med strømnettets spenning, 

frekvens og maksimal styrke stemmer overens før maskinen brukes.
 ▪ Bruk ikke maskinen dersom den er skadd eller ødelagt. Sikre at 

eventuelle skadede deler byttes ut av autorisert Lux servicepersonell. 
 ▪ Ikke bruk strømkabelen til å bære støvsugeren og ikke trekk i 

strømkabelen for å koble den fra støpselet.
 ▪ Ikke senk maskinen i vann, og bruk kun en tørr eller lett fuktet klut ved 

rengjøring av motorbørsten.
 ▪ Den elektriske slangen inneholder elektriske koblinger:  

- må ikke brukes til å støvsuge vann; 
- må ikke settes i vann for rengjøring; 
- slangen bør kontrolleres regelmessig og må ikke brukes om den er skadet.

 ▪ Hvis strømledningen er skadet må den erstattes av godkjent 
servicepersonell fra Lux.

Riktig bruk
 ▪ Ikke bruk støvsugeren uten en støvpose, HEPA H13 filter og langtids 

HEPA filter.
 ▪ Støvsugerlokket kan ikke lukkes dersom støvposen mangler. Ikke bruk 

for mye makt.
 ▪ Ikke bruk støvsugeren på varme eller brennende materiale som 

sigaretter eller aske.
 ▪ Må ikke brukes på flytende eller fuktig materiale.
 ▪ Ikke bruk støvsugeren på lettantennelig eller eksplosive material og 

gasser.

Valgfritt tilbehør med roterende børster
 ▪ Vær forsiktig så ikke hår, fingre, klær og liknende kommer i kontakt 

med munnstykke mens støvsugeren er slått på og koblet til strøm.
 ▪ Berør aldri børsten når støvsugeren er koblet til strøm. 
 ▪ Skyv aldri det elektriske rengjøringshodet over strømkabelen da 

kabelen kan bli skadet.

Garanti
 ▪ Garantien og den utvidede garantien er kun gyldig dersom du bruker 

ORIGINALE Lux-reservedeler, tilbehør og forbruksmateriell.
 ▪ Reparasjoner i garantitiden må utføres av godkjente Lux-teknikere.
 ▪ Skade på motoren som følge av vann dekkes ikke av garantien.
 ▪ Støvposer og filtre er forbruksmateriell og bør ikke brukes flere 

ganger. 
 ▪ Den utvidede garantien gjelder bare hvis støvposer og filtre byttes 

innen rimelig tid etter indikasjon på støvsugeren med ORIGINAL Lux-
forbruksmateriell.
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Dette symbolet på produktet eller emballasjen viser at dette produktet 
ikke kan behandles som vanlig husholdningsavfall innenfor EU. 
Det må isteden leveres inn til Lux-Servicerepresentanter eller til et 
innsamlingssted for elektrisk- og elektronisk utstyr. Ved å sørge for 
at produktet avfallsbehandles på korrekt måte, bidrar du til å unngå 
mulig negative virkninger på miljøet og helsen til mennesker som 
ellers vil kunne forårsakes av feil avfallsbehandling av dette produktet.

Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet som er 
beskrevet i denne håndboken når som helst uten forvarsel.
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*Valgfritt tilbehør i enkelte land.

 1 On / Off Switch
 2 PPedal for Cable Winder
 3 PBlow Port
 4 POperation Buttons
 5 PDisplay
 6 PSide Park Position
 7 Front Cover
 8 Hose Connector with shutter
 9 Electric Hose
 10 Handle
 11 Operating Handle on Hose
 12 Telescopic Tube
 13 Automatic-Floor Nozzle
 14 Power Cable
 15 Small Combi-Nozzle
 16 Radiator Brush*
 17 Crevice Nozzle*
 18 PL 1 Upholstery Motor Brush*
 19 PB Intelligence Motor Brush*

Oversikt
 1 På/Av knapp
 2 Pedal til kabelspole
 3 Utblåsning
 4 Funksjonsknapper
 5 LCD Display
 6 Sideparkeringsposisjon
 7 Frontdeksel
 8 Slangetilkobling
 9 Elektrisk slange
 10 Håndtak
 11 Betjeningshåndtak på slange
 12 Teleskopisk rør
 13 Automatisk gulvmunnstykke
 14 Strømkabel
 15 Lite kombinasjonsmunnstykke
 16 Radiatorbørste*
 17 Fugemunnstykke*
 18 PL 1 motormunnstykke for møbler, madrasser etc.*
 19 PB Intelligence motormunnstykke for tepper*
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Filtreringssystem
Syntetisk støvpose
Den svært effektive 3-lags støvposen fanger effektivt opp 
støvpartikler. Med dobbel membran sikrer systemet at partiklene 
ikke siver ut, selv når støvposen skiftes.

Swiss HEPATM Filter
Swiss HEPA H13-filteret er et svært effektivt filter som er i stand 
til å fjerne opptil 99,97 % av mikropartikler som fint støv, pollen og 
muggsporer.

Aktivt kullfilter
Det aktive kullfilteret reduserer gasser og lukter av naturlig eller 
kjemisk opprinnelse.

HEPA langtidsfilter
Et ekstra HEPA filter sikrer fjerning av motorstøv. Anti-bakterielt 
belegg reduserer i tillegg bakterier.

Første steg
Før bruk
Sikre at støvsugerens støvpose og filter 
er plassert korrekt. 

Koble til slangen og ønsket utstyr.

For å forlenge det teleskopiske røret, 
skyv hendelen nedover. For å forkorte, 
skyv hendelen oppover.

Dra strømkabelen helt ut og koble den til 
strømnettet.

Etter bruk
Skru av støvsugeren, trekk ut støpselet 
fra strømkontakten og trykk på fotpedalen 
til kabelspolen.

Oppbevar alltid din Lux S115 på et tørt, 
kjølig sted.
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Funksjoner
på enheten

IPC-Modus
Din Lux S115 opererer i «Intelligent Power Control» 
modus og automatisk justerer sugeeffekten til 
gulvtype.
Manuell sugeevne
Ved å bruke disse knappene, kan du øke eller 
redusere sugekraften manuelt.

på håndtaket
IPC Modus + På / Av knapp
Din Lux S115 operer i «Intelligent Power Controll» 
modus og automatisk justerer sugeeffekten etter 
gulvtype. Også for å slå støvsugeren på og av.

Manuell sugeevne
Du kan øke eller redusere sugeeffekten manuelt 
ved hjelp av disse knappene. For å gå tilbake til 
IPC-modus, trykk på IPC-knappen.

Motorbørste På / Av
Du kan skru motorbørsten på og av ved å bruke 
denne knappen.

IPC-Modus
Din Lux S115 opererer i «Intelligent Power 
Control» modus og justerer automatisk 
sugeeffekten til gulvtype.

IPC Modus + Motorbørste
Din Lux S115 opererer i «Intelligent Power 
Control» modus og tilkoblet motorbørste er 
slått på.

Manuell sugeevne
Din Lux S115 opererer i manuell modus. Du 
kan regulere sugeeffekten ved hjelp av «+» 
og «-» knappene.

Manuell Modus + Motorbørste
Din Lux S115 opererer i manuell modus og 
tilkoblet motorbørste er slått på.

På / Av knapp
For å skru støvsugeren på og av.

Kabelvinne
For å spole inn kabelen.

Sugeevne Display
LED linjene indikerer sugeeffekten av din 
Lux S115.

Display og funksjoner
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Full støvpose
Din Lux S115 MediClean pose er full og må 
skiftes.

HEPA Filter
Ditt Lux S115 HEPA filter må byttes. 

Overopphetet
Motoren er overopphetet.
La den avkjøles i opptil 40 minutter.

Svakt håndtaksbatteri
Batteriet i håndtaket er svakt og bør byttes snart.

Tomt håndtaksbatteri
Batteriet I håndtaket er tomt og må byttes.

Pausefunksjoner
Munnstykket til din Lux S115 er i 
parkeringsposisjon. Hvis intervallet er lenger 
enn 5 minutter, slår Lux S115 seg automatisk 
av. 

HEPA Filter
Ditt Lux S115 HEPA filter er ikke korrekt plassert.
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Kombinasjonsmunnstykke 
Bruk det lille kombinasjonsmunnstykket til å 
tørke støv. Bruk kombinasjonsmunnstykket 
med vingene ute til å støvsuge møbler. 
Når du støvsuger gardiner må du redusere 
effekten på støvsugeren manuelt. Det 
lille kombinasjonsmunnstykke kan alltid 
oppbevares lett tilgjengelig ved å passere 
det på festet på håndtaket.

Blåsefunksjon
Åpne dekselet og skyv slangen inn i 
utblåsningsventilen på støvsugeren. Når 
støvsugeren skrus på, blåser det luft fra 
røret.

Fugemunnstykke og radiatorbørste*
Bruk fugemunnstykket når du støvsuger på 
trange steder, f.eks. i hjørner og riller. Plasser 
radiatorbørsten på fugemunn-stykket.

PB Intelligence - Motorbørste*
Din kraftige renser for dyp rengjøring og 
tepperens. For riktig dyprengjøring av tepper 
anbefaler vi å bruke PB Intelligence.

PL 1 - Møbeltrekkbørste*
For dyp rengjøring av stoppede møbler 
og madrasser. For riktig dyprengjøring av 
møbeltrekk og madrasser anbefaler vi å 
bruke PL1. 

Tilbehør og 
tilleggsfunksjoner

Automatisk gulvmunnstykke
For å rengjøre gulv, bruk det automatiske 
gulv-munnstykke i IPC-funksjonen. 
Munnstykke tilpasser seg automatisk til 
gulvtype ved å heve og senke børsten.

Du kan manuelt justere hardt gulv eller 
teppe funksjonen ved hjelp av ruller på 
munnstykket. Bruk alltid begge rullene 
samtidig når du justerer funksjonene.

Du kan bruke valgfritt gulvfeste for harde 
gulv.

Frontens børstelist kan endres om 
nødvending. Fjern hetten og trekk 
strimmelen ut av munnstykket. Sørg for at 
lokket monteres på riktig måte.

Sideparkerinsposisjon
I sideparkeringsstillingen går S115 til 
standby-modus. Dersom intervallet er lenger 
enn 5 minutter, vil Lux S115 automatisk slå 
seg av. 
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Vedlikehold og filterbytte
Åpne frontdekselet
Slå av enheten og ta ut støpselet fra 
strømforsyningen. Åpne lokket ved å 
trykke på den aktuelle låseknappen.

Bytte av støvpose
Bytte av støvposen gjøres ved å ta den ut 
med håndtaket og kaste den. Sett inn ny 
støvpose. Hvis støvposen ikke er korrekt 
plassert kan ikke dekselet lukkes.

Bytte av filtre
For å bytte HEPA H13 og kullfilter, må 
du løfte opp HEPA H13-filterhåndtaket i 
vertikal posisjon og trekke ut filtrene. De 
brukte filtrene kastes. Klikk kullfilteret inn 
I HEPA H13-filterrammen. Kontroller at 
filtrene er korrekt plassert. Fest HEPA H13-
filterhåndtaket på plass.

Bytte HEPA langtidsfilter
Åpne lokket på baksiden av S115 
støvsugeren. HEPA 2-langtidsfilter varer 
ved vanlig bruk i flere år før det må byttes.

Vedlikehold av 
kombinasjonsmunnstykket

For å sikre konsistente 
renholdstjenester og bevare livet til 
kombinasjonsmunnstykket, rengjør 
kombinasjonsmunnstykket regelmessig. 

Fjern eventuelle hår og støvpartikler fra 
børsten og hjulene på munnstykket.

Bruk kun Lux ORIGINALE reservedeler, tilbehør og forbruksmateriell.
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