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►► Volitelné příslušenství
18  Odpojte přístroj ze sítě. Před připojením 
hadice zapojte elektrický kabel do zásuvky na 
vysavači. 19  Připojte hadici k vysavači. 20  Druhý 
konec elektrického kabelu připojte na rukojeť 
hadice. 21  Připevněte v pravidelných odstupech 
propojovací kabel k hadici pomocí připevňovacích 
pásků.
! Nenapínejte kabel. V případě, že je kabel příliš 
napnutý, uvolněte ho.

Připojení PL 1 k hadici
22  Připojte PL 1 k hadici. 
Zapojte přístroj do zásuvky. Zapněte přístroj.
Motorový kartáč se automaticky zapne/vypne  
se zapnutím/vypnutím výrobku.

Připojení PL 1 a PB 1 na elektrickou trubku
23  Nasaďte elektrickou trubku na hadici.
24  Nasaďte na elektrickou trubku motorový 
kartáč na čalounění PL 1 nebo motorový kartáč 
na podlahy PB 1. Zapojte přístroj do zásuvky. 
Zapněte přístroj. Motorový kartáč se automaticky 
zapne/vypne se zapnutím/vypnutím přístroje.

Po ukončení vysávání
25  Vypněte vysavač, vytáhněte přívodní kabel ze 
zásuvky a zmáčkněte pedál navíjení kabelu pro 
jeho svinutí. 26  Vždy uložte Váš Lux IntelligenceTM 
tak, jak je zobrazeno na obrázku, na  suché místo 
při pokojové teplotě.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Dvojitá izolace 
Vyhovuje směrnici EU pro certifikaci CE.  
Z hlediska bezpečnosti schváleno podle  
IEC335-1 a 335-2-2.
 
Rozměry 57,5 x 25 x 23,5 cm 
Hmotnost 6,7 kg 
Maximální příkon 1250 W 
Maximální příkon motoru 1200 W 
Napětí 230/50 V/Hz 
Hladina hlučnosti vysavače 65 dBA 
Akční rádius 12,5 m

Blahopřejeme Vám k výběru sestavy 
Lux IntelligenceTM – prvotřídnímu 
systému pro zdravé čištění. Před 
použitím výrobku si, prosím, pečlivě 
přečtěte tento návod a poté jej  
uschovejte pro budoucí použití. 

►► Popis
A  Otvor pro sací hadici s krytem
B  Přední víko
C  Držadlo
D  Boční parkovací poloha
E  Displej
F  Tlačítka režimů
G  Uzávěr výfuku vzduchu
H  Kabel
I  Pedál navijáku kabelu
J  Pedál zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
K  Aroma zásuvka
L  Sací hadice
M  Držadle hadice
N  Teleskopická trubka
O  Automatická podlahová hubice
P  Kombinovaná hubice
Q  Štěrbinová hubice
R  Radiátorový kartáč

►► Volitelné příslušenství
S  PL1 motorový kartáč na čalounění
T  PB1 motorový kartáč na podlahy
U  Turboclean

►► Montáž
1  Otevřete krytku a zatlačte hadici do otvoru ve 

víku. 2  Připojte teleskopickou trubku k rukojeti 
sací hadice. 3  Připojte automatickou podlaho-
vou hubici k teleskopické trubce.  
4  Délku teleskopické trubky nastavte podle po-

třeby posunutím zámku na teleskopické trubce: 
při prodlužování posuňte zámek na teleskopické 
trubce směrem dolů, při zkracování směrem 
nahoru k rukojeti. 5  Vytáhněte přívodní šňůru a 
zástrčku připojte k elektrické síti. 

►► Provoz
6  Pro zahájení vysávání stiskněte pedál ON/

OFF. Vysavač začne pracovat v automatickém 
režimu (AUTO). Pro vypnutí vysavače stiskněte 
pedál s označením . 7  Pro manuální zvýšení 
nebo snížení výkonu sání stiskněte tlačítko +
nebo -. 8  Nastavte automatickou podlahovou 
hubici do režimu AUTO. V tomto režimu se hubice 
automaticky přizpůsobí typu vysávaného povr-
chu, podle kterého vysune nebo zasune kartáče 
na hubici. 9  Pro manuální nastavení při vysávání 
koberců posuňte tlačítko na hubici směrem doza-
du ke znázorněnému symbolu. 10  Pro manuální 
nastavení při vysávání podlah posuňte tlačítko na 
hubici směrem dopředu ke znázorněnému sym-
bolu. Při krátkých přestávkách mezi vysáváním 
zasuňte hubici do boční parkovací polohy

►► Příslušenství
11  Pro vysávání prachu používejte kartáč 
kombinované hubice. 12  Pro vysávání čalounění 
používejte vyklápěcí křidélka kombinované hu-
bice. 13  Při vysávání prachu ze záclon či závěsů 
snižte manuálně sací výkon. 14  Kombinovanou 
hubici můžete připevnit na rukojeť hadice a mít ji 
tak vždy po ruce. 15  Pro vysávání úzkých prostor, 
jako jsou drážky a rohy, používejte štěrbinovou 
hubici. 16  Radiátorový kartáč nasaďte na štěrbi-
novou hubici.

Funkce výfuku vzduchu
17  Odklopte víčko a zatlačte hadici do otvoru pro 
výfuk. Výfuk vzduchu můžete použít na vysušení 
obuvi či pro připojení fixírky (volitelné).
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►► Bezpečnostní pokyny
Prosím, přečtěte si pečlivě důležité bezpečnostní 
pokyny před tím, než budete vysavač používat.
• Výrobce nezodpovídá za jakékoliv poškození 

způsobené nesprávným používáním.
• Osoby, které nejsou schopny vzhledem k 

fyzickému nebo duševnímu stavu, nebo 
vzhledem k nedostatku zkušeností vysavač 
bezpečně provozovat, nesmí jej provozovat 
bez dozoru. 

• Nikdy nenechávejte v blízkosti zařízení malé 
děti bez dozoru.

• Před čištěním přístroje nebo před výměnou 
filtrů vysavač vždy vypněte a vytáhněte 
zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky. Nikdy ne-
vytahujte zástrčku tažením za přívodní šňůru.

• Nikdy vysavač neponechávejte připojený k 
elektrické síti, pokud není používán.

• Zkontrolujte údaje o připojení elektrického na-
pájení na štítku zařízení s napětím, frekvencí 
a maximálním proudem sítě – tyto údaje musí 
souhlasit.

• Elektrické připojení musí být chráněno pojist-
kou 16 A nebo 10 A.

• Vysavač používejte pouze pro vysávání  
suchých látek. Nikdy zařízení nepoužívejte  
ve vlhkém prostředí.

• Nikdy nevysávejte osoby ani zvířata.
• Nevysávejte předměty s ostrými hranami.
• Dávejte pozor, aby vlasy, prsty, oděv a podob-

ně nepřicházely do kontaktu s hubicí, pokud 
je vysavač připojen k elektrické síti.

• Neprovádějte vysávání v blízkosti kouře, jisker 
a ohně (jako jsou cigarety, zápalky nebo 
horký popel), hořlavých kapalin a plynů nebo 
výbušných látek.

• Aerosolové materiály se nesmí stříkat do 
vysavače ani na něj, mohlo by dojít k explozi.

• Nepoužívejte zařízení, jestliže je poškozené 
nebo jestliže selhává. Kontrolujte pravidelně 
elektrické komponenty z hlediska poruch.

• Poškozené připojovací šňůry, hadice, kontak-
ty i trubky musí být okamžitě vyměněny.

• Nikdy neprovádějte čištění vysavače ani jeho 
elektrických součástí, zejména elektrických 
spojů, pomocí vody nebo tekutých čistících 
prostředků.

• Pro vysavač používejte pouze zásuvky s 
odpovídajícím příkonem uvedené v této 
příručce.

• Opravy a údržbu může provádět pouze 
autorizovaný servis Lux. Používejte pouze 
ORIGINAL náhradní díly a příslušenství Lux.

• Nikdy sami neprovádějte úpravu elektrické 
instalace.

►► Záruka:
• Záruka a rozšířená záruční lhůta platí pouze 

při použití ORIGINAL náhradních dílů, příslu-
šenství a spotřebního materiálu Lux.

• Opravy v průběhu záruční lhůty musí pro-
vádět autorizovaní technici společnosti Lux.

• Záruka se nevztahuje na poškození motoru 
způsobené vniknutím tekutin nebo jiných 
nečistot.

• Prachové sáčky a filtry jsou jednoúčelové 
výrobky, nikdy je nepoužívejte dvakrát, zane-
sené póry mohou vysavač poškodit.

• Rozšířená záruční lhůta (po implicitní záruční 
lhůtě) platí pouze tehdy, když prachové sáčky 
a filtry se vyměňují v příslušných lhůtách po 
indikaci na vysavači za ORIGINAL spotřební 
zboží Lux.

• Výrobek není vhodný pro průmyslové použití.  

Displej

Síla sání

Výměna HEPA filtru a uhlíkového filtru

Výměna prachového sáčku

Přehřátí motoru - jestliže 
se symbol objeví znovu, kontaktujte 
nejbližší servisní středisko Lux.

Funkce AUTO je zapnuta.

Lux                                           světový revoluční systém pro zdravé čištění

Syntetický  
prachový sáček
filtrace hrubých 
částic

Filtr HEPA 1 H13
filtrace mikročástic 

Upravený aktivní  
uhlíkový filtr
filtrace plynů a zapachů

Dlouhodobý filtr HEPA
filtrace motorového  
a uhlíkového prachu
Antibakteriální  
ošetření
filtrace mikrobů  
a bakterií

Výměna spotřebního materiálu (prachového sáčku a filtrů): 
27  Otevřete přední víko zmáčknutím příslušného tlačítka.
28  Při výměně prachového sáčku jej vyjměte pomocí držadla a odstraňte. Vložte nový prachový sáček. 
Pokud není vložen prachový sáček, víko nelze uzavřít.  
29  Při výměně filtrů – uhlíkového a HEPA H13 - dejte držadlo HEPA filtru do vzpřímené polohy a filtr 
vytáhněte. Filtr vyhoďte. 
30  Zaklapněte uhlíkový filtr do rámu  filtru HEPA H13. Ujistěte se, že filtry jsou správně na svém místě. 
Dejte držadlo filtru HEPA H13 do původní sklopené polohy. 
31  Dlouhodobé filtry HEPA vydrží při pravidelné údržbě několik let než musí být vyměněny.
Záruka platí pouze při použití ORIGINAL sáčků a filtrů Lux.

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s výrobkem se nemůže zacházet jako s domácím odpadem. 
Výrobek bude vyřazován přes službu Lux nebo sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 
Správným vyřazením tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a 
lidské zdraví, ke kterému by jinak došlo při nesprávném zacházení s odpadem tohoto výrobku.
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