
SINU TERVISLIKU ELU PARTNER ALATES 1901

kasutusjuhendis

VACUUM CLEANER
S115



2 2

Ohutusinstruktsioonid
Kasutamine
 ▪ Ainult koduseks kasutamiseks.
 ▪ Tolmuimeja ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
 ▪ Kasutage tolmuimejat ainult kuiva materjali imemiseks. Tolmuimejaga 

ei tohi imeda inimesi ega loomi. Iga teistsugune kasutusviis, ümbe-
rehitus ja tolmuimeja muudatused on keelatud.

 ▪ Masinat võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ning isikud, kes ei ole 
füüsiliselt, vaimselt või seoses nende vastava kogemuse puudumi-
sega võimelised tolmuimejaga töötama, saavad kasutada masinat 
järelvalvel või kui neil on antud seadme ohutu kasutamise juhised.

 ▪ Lapsed ei tohi masinaga mängida.

Tehniline ohutus
 ▪ Võrrelge tolmuimeja tüübisildil olevaid andmeid (pinget ja sagedust) 

oma elektrivõrgu vastavate andmetega.
 ▪ Kontrollige enne tolmuimeja kasutamist, ega sellel pole nähtavaid kah-

justusi. Kahjustatud tolmuimejat ei tohi kasutada.
 ▪ Ärge kasutage toitekaablit tolmuimeja kandmiseks ega tõmmake pisti-

kut toitekaablist hoides pistikupesast. Ärge pange tolmuimejat kunagi 
vette ja puhastage seda ainult kuiva või õrnalt niiske lapiga.

Õige kasutamine
 ▪ Ärge kasutage tolmuimeja ilma filtritega tolmukottideta. 
 ▪ Tolmuimeja kaant ei saa sulgeda, kui tolmukott on puudu. 
 ▪ Ärge kasutage tolmuimejat kunagi suitsu, sädemete või tule (nagu näi-

teks sigaretid, tikud, kuum tuhk) kergestisüttivate vedelike ja gaaside 
või plahvatusohtlike materjalide läheduses.

 ▪ Elektrivoolikul on elektriühendus: 
- ära kasuta vee imemiseks; 
- pindade puhastamiseks ära kasta voolikut vette; 
- voolikut peab regulaarselt hooldama. Kui voolik on vigastatud ei tohi 
seda kasutada

 ▪ Juhul, kui juhtmed, elektrivoolikud, elektrikontaktid on kahjustatud, 

pöörduge kiiremas korras ainult volitatud Lux’i esindusse.

Elektriharjade ohutusjuhend
 ▪ Olge ettevaatlik, et masina pöörlev harjastega rull ei satuks juuste, 

näppude, riiete ja muu sarnaste lähedusse.
 ▪ Ärge puudutage harja, kui tolmuimeja on töörežiimis 
 ▪ Töötamise ajal liikuge mootorotsikuga, et vältida puhastava pinna 

kiiret kulumist

Garantiitingimused
 ▪ Garantii ja pikendatud garantii kehtivad juhul, kui on kasutatud ainult 

Lux ORIGINAL varuosasid ja tarvikuid.
 ▪ Garantii perioodil tehtavad remondid peavad olema teostatud Luxi vo-

litatud tehniku poolt.
 ▪ Garantii ei kata vedeliku kahjustusega mootorit.
 ▪ Ärge korduvkasutage tolmukotte ja filtreid nende pooride ummistuse 

vältimiseks, mis võib toodet kahjustada. 
 ▪ Pikendatud garantii kehtib juhul, kui tolmukotti ja filtreid on vahetatud 

mõistliku aja jooksul peale vastava teate kuvamist LCD ekraanil.
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Tootel on CE-märgistus, mis kinnitab toote vastavust direktiivide 
73/23/EMÜ (madalpingedirektiiv) ja 89/336/EMÜ (elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiiv) muudetud redaktsioonide nõuetele. Elektrisead-
mete jäätmeid ei tohi panna tavaliste olmejäätmete hulka. Palun viige 
kasutusest kõrvaldatud õhupuhastaja selleks ettenähtud jäätmeko-
gumispunkti. Küsige täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta kohalikust 
omavalitsusest või kohast, kus te seadme ostsite.

Tootjal on õigus teha muudatusi juhendis kirjeldatud tootel ilma etteteatamata.
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On / Off
Juhtme keerimise jalgpedaal
Puhumisfunktsiooniava
Taaskäivitamisnupp
Ekraan
Parkimissüsteem
Esikaas
Imemisotsak
Elektriline voolik
Käepide
Kontrollpult
Teleskooptoru
Põrandaotsik
Kaabel
Kombi-otsik
Radiaator otsik*
Piluotsik*
PL 1 elektrihari*
PB Intelligence elektrihari*



4 4

Filtreerimissüsteem
Sünteetiline tolmukott
3-kihiline tolmukott topelt membraaniga ei lase tolmu läbi.

Swiss HEPATM Filter
Hepa filter eemaldab väiksemad osakesed, nagu õietolm, 
nahaosakesed ja tolm  efektiivsusega
99.97% .

Söefilter
Aktiivne söefilter neutraliseerib naturaalse või keemilise koostisega 
gaasid ja lõhnad.

HEPA pikajaline filter
HEPA 2 filter elimineerib viirused ja bakterid.

Esimesed sammud
Enne kasutamist
Veenduge, et tolmuimeja tolmukott
ja filtrer on õigesti paigaldatud.

Ühendage vooliku käepide teleskoop 
toruga.

Pikkuse reguleerimiseks liigutage toru 
küljel olev nuppu. Toru pikendamiseks 
liigutage nupp alla, toru lühendamiseks 
liigutage nupp üles.

Pärast kasutamist
Lülitage tolmuimeja välja, tõmmake juhe 
seinast välja ja vajutage juhtme kerimise 
jalgpedaalile, et see sisse kerida.

Hoidke oma Lux Intelligence tolmuimejat 
alati kuivas ja jahedas kohas vastavalt 
joonisel näidatule.
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Kontroll
seadme

IPC-režiim
IPC-režiimis tolmuimeja reguleerib automaatselt 
imemisvõimsust.

Imemisvõimsuse reguleerimine
Imemisvõimsuse käsitsi reguleerimine.

Käepide
IPC-režiim
IPC-režiimis tolmuimeja automaatselt reguleerib 
imemisvõimsus.

Imemisvõimsuse reguleerimine
Imemisvõimsuse käsitsi reguleerimine.

Elektrihari On / Off
Elektrihari sisse-ja väljalülitamine.

IPC-režiim
IPC-režiimis tolmuimeja reguleerib 
automaatselt  imemisvõimsust.

IPC režiim + elektrihari
Tolmuimeja töötab IPC režiimis ja elektrihari 
on ühendatud.

Käsitsi imemisvõimsuse reguleerimine
Tolmuimeja töötab käsitsi režiimis. 
Imemisvõimsust saate reguleerida 
nuppudega “+” ja “-“.

Käsitsi režiim + Elektrihari
Tolmuimeja töötab käsitsi režiimis ja 
elektrihari on ühendatud.

On / Off
Sisse- ja välja lülitamine.

Toitekaabel
Juhtme sisse keerimine.

Imemisvõimsus
Ekraanil te näete imemisvõimsust.

Ekraan ja funktsioonid
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Tolmukott on täis
Vahetage tolmukott.

HEPA Filter
Vahetage HEPA filter.

Ülekuumenemine
Mootor on ülekuumenenud
Laske jahtuda 45 minutit.

Vaja vahetada aku
Varsti on vaja vahetada aku.

Aku on tühi
Vahetage aku.

Parkimisrežiim
Lühipausiks võib asetada otsiku parkimisreziimi. 
Mootor peatub. Kui paus kestab rohkem kui 5 
minutit lülitub tolmuimeja automaatselt välja.

HEPA Filter
HEPA filter on valesti paigaldatud.
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Combi otsik
Tolmu puhastamiseks kasutage harju küljel 
asuvat väikset ühendusotsikut.

Puhumisfunktsioon
Avage kaan ja lükake voolik puhumispordi 
ühendusse. Käepideme kontrollnupud 
puhumisfunktsiooni korral ei tööta. Kasutage 
tolmuimeja nuppe.

Piluotsik*
Kasutage piluotsikut puhastades 
tolmuimejaga kitsaid alasid, nagu nurgad 
või praod. Radiaatorihari asetage piluotsiku 
otsa.

Vaipade puhastamine PB Intelligence 
elektriharjaga*
Vaipade puhastamiseks kasutage PB 
Intelligence elektriharja. Puhastage vaipu ja 
sarnaseid materjale aeglaste edasi-tagasi 
liigutustega.

PL 1 – elektriline  mööbli otsik *
Kasutage otsikut madratsite, diivanite, 
autotoolide ja teiste kattematerjalide 
sügavpuhastamiseks.

Lisatarvikud ja 
lisafunktsioonid

Autocomb põrandaotsik
Kõva põrandapinna puhastamiseks 
kasutage põrandaotsiku AUTO funktsiooni: 
antud juhul kohandab otsik põrandapinnaga 
ning vastavalt automaatselt tõstab või 
langetab harju. 

Samuti põranda või vaiba reziimi võib 
seadistada manuaalselt.

Parkimisrežiim
Lühipausiks võib asetada otsikut 
parkimisrežiimi. Mootor peatub. 

Kui paus kestab rohkem kui 5 minutit lülitab 
tolmuimeja automaatselt välja.
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Hooldus ja filtrite vahetamine
Seade avamine
Lülitage tolmuimeja välja ja tõmmake 
toitepistik pistikupesast. Avage esikaan 
vajutades vastavale lukustusnupule.

Tolmukoti vahetamine
Tolmukoti vahetamiseks võtke see sangapidi 
välja ja visake minema. Vahetage tolmukott. 
Kui tolmukott ei ole õigesti asetatud, siis 
kaant sulgeda ei saa.

Filtrite vahetamine
HEPA H13 ja söefiltri vahetamiseks avage 
püstises asendis HEPA filtri käepide ja 
tõmmake filtrid välja. 

Vahetage filtrid.
Liigutage süsifiltrit HEPA raamis. 
Veenduge, et filtrid on korralikult paigas. 
Lukustage HEPA filtri käepide oma õigesse 
asendisse.

Pika kasutusajaga filtri vahetamine
Avage tolmuimeja tagakaan. Pika 
kasutusajaga HEPA filter kestab 
regulaarsel kasutamisel mitu aastat enne 
kui seda on vaja asendada.

Hooldus
Puhastage seadet vastavalt soovitustele 
regulaarselt.

Kasutage ainult Lux ORIGINAL varuosasid ja tarvikuid.
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