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Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny

• Výrobce nezodpovídá za jakékoliv poškození
způsobené nesprávným používáním.
• Určeno pouze pro domácnost a vnitřní použití.
• Tento přístroj nemohou používat děti mladší 8 let a
osoby, které nejsou schopny vzhledem k fyzickému
nebo duševnímu stavu nebo vzhledem k nedostatku
zkušeností vysavač bezpečně provozovat.
• Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
• Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být
prováděna dětmi bez dozoru.
• Před čištěním přístroje nebo před výměnou filtrů
vysavač vždy vypněte a vytáhněte zástrčku přívodní
šňůry ze zásuvky.
• Nikdy nevytahujte zástrčku tažením za přívodní šňůru.
• Nikdy vysavač neponechávejte připojený k elektrické
síti, pokud není používán.
• Pro zajištění bezpečného provozu skládejte stroj
pouze v souladu s provozními pokyny, připojujte ho
a pracujte s ním pouze v souladu s údaji uvedenými
na typovém štítku.
• Elektrické připojení musí být chráněno pojistkou
16A nebo 10A.
• Sací hadice obsahuje elektrické připojení:
- nepoužívejte k vysávání vody;
- neponořujte do vody v případě čištění přístroje;
- trubka musí být pravidelně kontrolována a nesmí
být použita v případě poškození.
• Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být
vyměněn kvalifikovaným technikem společnosti Lux,
aby se zabránilo nebezpečí.
• Vysavač používejte pouze pro vysávání suchých
látek. Nikdy přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
• Nikdy nevysávejte osoby ani zvířata.
• Nevysávejte horké, jiskřící předměty nebo předměty
s ostrými hranami.
• 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,
kontakty i trubky musí být okamžitě vyměněny.
• Nikdy neprovádějte čištění vysavače ani jeho
jakýchkoliv elektrických součástí, zejména
elektrických spojů, pomocí vody nebo kapalných
čistících prostředků.
• Pro vysavač používejte pouze zásuvky vhodné pro
zařízení Lux, uvedené v tomto manuálu.
• Nikdy neponechávejte vysavač nebo elektrický klepač
připojené k elektrické síti, pokud nejsou používány.
• Opravy a údržbu mohou provádět pouze technici
služby zákazníků, kteří mají svolení a oprávnění

od společnosti Lux. Používejte pouze ORIGINAL
náhradní díly a příslušenství Lux.
• Nikdy sami neprovádějte úpravu elektrické instalace.
Dodatečné bezpečnostní pokyny k elektrickému
kartáči
• Elektrický nástavec pro vysavač používejte pouze
pro vysávání prachu a suchých látek doma.
• Pomocí elektrického nástavce s kartáčem nikdy
nevysávejte lidi ani zvířata.
• Dejte pozor, aby vlasy, prsty, oděvy apod. nikdy
nepřicházely do kontaktu s otáčejícími se válci
elektrického nástavce vysavače.
• Nikdy se nedotýkejte válců kartáče, když je vysavač
zapojen do sítě.
• Aby se zabránilo zbytečnému opotřebení
elektrického nástavce vysavače, během práce s ním
pohybujte.
• Nikdy nepřejíždějte elektrickým nástavcem vysavače
přes přívodní kabel ze sítě, protože by mohlo dojít
k poškození kabelu.
Záruka
• Záruka a rozšířená záruční lhůta platí pouze při
použití ORIGINAL náhradních dílů, příslušenství
a spotřebního materiálu Lux.
• Opravy v průběhu záruční lhůty musí provádět
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, zanesené 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.
Blahopřejeme Vám k výběru prvotřídního čisticího
přístroje LUX POWERPROF. Před použitím výrobku si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a poté
jej uschovejte pro budoucí použití.

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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POWERPROF Royal

Standard Set

Electro Set

POWERPROF Classic

Popis
A. Kabel
B. Pedál zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
C. Pedál ovládání výkonu
D. Vrchní víko
E. Otvor pro sací hadici
F.
Rukojeť
G. Podlahová hubice
H. Malá kombinovaná hubice
I.
Univerzální podlahová hubice
Standardní set POWERPROF Royal
J.
Standardní hadice
K. Standardní teleskopická trubka
Elektrický set POWERPROF Royal
L.
Elektrická hadice
M. Elektrická teleskopická trubka
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
N. PB POWERPROF motorový kartáč
O. PL 1 motorový kartáč na čalounění
P.
Štěrbinová hubice
Q. Radiátorový kartáč
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Montáž
1 Zatlačte hadici do otvoru ve vysavači.
2 Připojte hadici k trubce.
3 Připojte trubku k podlahové hubici.
4 Délku teleskopické trubky nastavte podle potřeby
posunutím zámku na teleskopické trubce: při
prodlužování posuňte zámek na teleskopické trubce
směrem dolů, při zkracování směrem nahoru k rukojeti.
5 Connect the cable to the mains.
Operation
6 Zapněte přístroj stisknutím pedálu zapnout/
vypnout (ON/OFF).
7 Pro zvýšení či snížení výkonu stiskněte pedál na
druhé straně.
8 Manuálně lze nastavit funkci pro tvrdé podlahy
posunutím ovladače na podlahové hubici směrem
dozadu.
9 Manuálně lze nastavit funkci pro vysávání koberců
posunutím ovladače na podlahové hubici směrem
dopředu.
10 Pro vysávání prachu používejte kartáč
kombinované hubice.
11 Pro vysávání čalounění používejte vyklápěcí
křidélka kombinované hubice.
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Replacement of dust bag and of the Powerprof
Royal HEPA Filter
12 Odpojte přístroj z elektrické sítě.
13 Otevřete kryt uvolněním pojistky a nadzvednutím
víka.
14 Abyste mohli vyměnit prachový sáček, vysuňte
jej z držáku a odložte jej stranou. Vyjměte sáček a
vložte nový. Zabezpečte prachový sáček plastovým
držákem.
15 Vyměňujte HEPA filtr pouze za originální filtr od
společnosti Lux, ujistěte se, že je dobře umístěn.
16 Close the lid and secure it with the lid lock.
Údržba mikrofiltru u POWERPROF Classic
17 Otevřete kryt horní části víka.
18 Vysajte mikrofiltr a umístěte jej zpět.
Po použití
19 Vypněte vysavač, vypojte jej ze zásuvky. Wind
the cable with the cable winder. Skladujte Lux
POWERPROF vždy na suchém chladném místě.
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Technické údaje
Dvojitá izolace CE vyhovuje směrnici EU pro certifikaci
CE. Z hlediska bezpečnosti schváleno podle IEC335-1
a 335-2-2.
Značka

Lux

Model

POWERPROF

Třída energetické účinnosti1
Roční energetická
spotřeba2
Třída účinnosti čistění
koberce s motorovým
kartáčem PB Powerprof
Třída účinnosti čištění
tvrdých podlah s hubicí3

Značka
Hladina hlučnosti vysavače4
Hladina hlučnosti vysavače5
Hladina hlučnosti vysavače6

B
33.8

kw/year

B

Třída prašnosti

A

dB

67

dB

74,4

dB

75,8

W

1‘000

Rozměry

cm

57,5 x 25 x
23,5

Hmotnost

kg

6,2

Akční rádius

m

18

Příkon

7

A

Lux

: při doporučeném nastavení:
- motorový kartáč PB Powerprof na koberce
- podlahová hubice na tvrdou podlahu
2
: Spotřeba energie v režimu napájení (maximální otáčky motoru)
3
: Se zasunutým kartáčem
4
: vysavač
5
: s hubicí
6
: s PB Powerprof
7
: při maximálním výkonu
1

Lux International AG
Seestrasse 39
8700 Kuesnacht
Switzerland
E: contact@luxinternational.com
W: www.luxinternational.com

CZ

Lux Czech s.r.o.
Nepilova 903/3,
Praha - Vysočany, 190 00
T: +420 220 190 871
E: info@luxforlife.cz
W: www.luxforlife.cz
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