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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Oczyszczacz powietrza jest urządzeniem elektrycznym i należy się z nim właściwie 

obchodzić. Przed pierwszym użyciem proszę uważnie zapoznać się z niniejszymi 

wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. 

• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o 
ograniczonych predyspozycjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź osoby 
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, o ile podczas użytkowania będą one 
znajdować się pod nadzorem lub otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania 
urządzenia oraz będą świadome występujących zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się 
urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia i wykonywać prac konserwacyjnych bez 
nadzoru. 

• Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

• Proszę porównać dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej z napięciem, 
częstotliwością i maksymalnym natężeniem w swojej sieci elektrycznej.  

Wartości te muszą być zgodne. 

• Sieć zasilająca musi być wyposażona w zabezpieczenie 16A lub 10A. 

• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie wyposażone 
jest we wtyczkę z uziemieniem. Z tego względu nigdy nie należy modyfikować wtyczki. 

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i ryzyka pożaru, wtyczkę należy zawsze 
podłączać bezpośrednio do uziemionego gniazda elektrycznego. 

• Nigdy nie należy podejmować prób samodzielnej modyfikacji lub naprawy urządzenia. 

Zawsze należy skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Lux. 

• Urządzenia nie należy użytkować na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach. 

• Urządzenia nie należy czyścić wodą ani płynnymi środkami czyszczącymi. 

• W przypadku przedostania się cieczy do urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć od sieci 
zasilającej i zlecić jego kontrolę autoryzowanemu personelowi serwisowemu firmy Lux. 

• Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu zbiorników z tlenem lub gazami palnymi. 

• Urządzenia nie należy ustawiać pod czujką dymu. 

• Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka sieciowa są uszkodzone. W takich 
przypadkach wymianę uszkodzonych części należy zlecić autoryzowanemu personelowi 
serwisowemu firmy Lux. 

• Nigdy nie należy ciągnąć ani przenosić urządzenia pociągając za kabel, a sam kabel należy trzymać 

z dala od gorących powierzchni. 

• Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi rękoma. 

• Należy zwrócić uwagę na to, aby włosy, palce, odzież, itp. nigdy nie weszły w kontakt z 
ruchomymi częściami urządzenia, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej. 

• Aby uniknąć uszkodzenia oczu, nie należy patrzeć w światło lampy UV, gdy urządzenie 
pracuje. 

• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub wymiany filtra należy wyłączyć 
urządzenie i odłączyć je od sieci zasilającej. 

• Nie należy stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów. 

• Należy zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do systemu wentylacyjnego i otworów 

wylotowych. 

• Nie należy blokować siatek, a samo urządzenie należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić 
dostatecznie dużo miejsca na cyrkulację powietrza. 

• Urządzenie należy utrzymywać w czystości. 

• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy je odłączyć od sieci zasilającej. 

• Należy stosować wyłącznie ORYGINALNE części zamienne i materiały eksploatacyjne firmy Lux. 
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Gratulujemy zakupu oczyszczacza powietrza AEROGUARD MINI firmy 

Lux. Przed pierwszym użyciem proszę uważnie zapoznać się z 

niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość. 

 
Uchwyt  

Metalowa obudowa 

Zmywalny filtr wstępny 

Filtr HEPA 

Filtr węglowy 

Powłoka
 
- TiO2 

Światło UV LED 

Jonizator  

Dioda robocza 

Regulator prędkości pracy 

 

 
5-stopniowy system filtracji Lux AEROGUARD MINI 

Stopień 1: Zmywalny filtr wstępny 
Filtr wstępny usuwa duże cząstki stałe, takie jak włosy i grudki kurzu. 

 
Stopień 2: Filtr HEPA 
Wysokowydajny filtr cząstek stałych typu HEPA usuwa z powietrza mniejsze 

cząstki, jak np. pyłki, zarodniki pleśni, kurz i inne cząstki o wielkości zaledwie 

0.3 μm, wykazując skuteczność na poziomie 99,95%. 

 

Stopień 3: Filtr węglowy 
Filtr węglowy usuwa nieprzyjemne zapachy domowe i gazy wydzielane przez 

domowe środki czyszczące, farby, rozpuszczalniki, dywany, meble lub inne 

materiały zawierające substancje chemiczne. 

 

Stopień 4: Światło UV LED  
Reakcja utleniania fotokatalitycznego zachodzi wówczas, gdy światło UV 
pada na powłokę z dwutlenku tytanu (powłoka z Ti0

2 
po wewnętrznej stronie 

wkładu filtracyjnego). Eliminuje to szkodliwe zanieczyszczenia występujące 
w powietrzu w pomieszczeniu. 

 
Stopień 5: Jonizator 
Jonizator uwalnia jony ujemne, które łączą się z cząstkami brudu, aby te 

zlepiały się w grudki i dawały się łatwiej usunąć z powietrza lub 

powierzchni, na których się osadzają. 
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Obsługa 
Urządzenie należy umieścić w takim otoczeniu, które umożliwi swobodną cyrkulację 

powietrza. Minimalna odległość od innych obiektów powinna wynosić 10 cm. 

 
1. Wtyczkę sieciową podłączyć do gniazda elektrycznego. 

2. Włączyć urządzenie, przekręcając regulator prędkości pracy. 

3. Niebieska lampka kontrolna sygnalizuje, że urządzenie pracuje. 

4. Przy pierwszym użyciu lub gdy powietrze w pomieszczeniu jest bardzo 

zanieczyszczone, zalecamy uruchomić urządzenie na stopniu 3. 

5. Po wstępnym oczyszczeniu powietrza w pomieszczeniu można tak dostosować prędkość 

pracy, aby w jak najlepszym stopniu odpowiadała ona danemu otoczeniu i istniejącym 

potrzebom. 
 

Czyszczenie i konserwacja 
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub wymiany filtra należy wyłączyć 

urządzenie i odłączyć je od sieci zasilającej. Do czyszczenia powierzchni urządzenia 

należy używać miękkiej, wilgotnej szmatki. 

Filtr wstępny należy oczyścić, gdy będzie on już wyraźnie pokryty kurzem. Należy go 

umyć ręcznie lub w pralce, używając programu do prania delikatnych rzeczy. Przed 

ponownym zamontowaniem w urządzeniu filtr wstępny należy dokładnie osuszyć na 

powietrzu. Filtr wstępny należy wymienić, jeśli nie daje się już osadzić prawidłowo w 

urządzeniu lub jest uszkodzony. 
 

Wymiana filtra wstępnego i filtra HEPA 

A B C D 

1. Odkręcić uchwyt na górze urządzenia (A). 

2. Zdjąć górną część i wyjąć filtr HEPA (B). 

3. Wyjąć zużyty filtr wstępny. 

4. Zdjąć metalową siatkę. 

5. Jeśli filtr HEPA jest zapchany, należy go wymienić na nowy. 

6. Umieścić metalową siatkę na filtrze HEPA. 

7. Oczyszczony filtr wstępny lub nowy filtr wstępny nasunąć na metalową siatkę w taki 
sposób, aby znalazł się w prawidłowym położeniu, zakrywając metalową siatkę (C). 

8. Umieścić filtry z powrotem w urządzeniu, upewniając się, że metalowa siatka 

znajduje się w prawidłowym położeniu i nałożyć pokrywę na urządzenie (D). 

9. Włożyć uchwyt i dokręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie należy 

zbyt mocno dokręcać uchwytu, aby go nie przekręcić. 

10. Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda elektrycznego i włączyć urządzenie. 
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Dane techniczne 
 

 Wymiary  Ciężar Maks. wielkość 
pomieszczenia  

 47.6cm x 25.4cm  4.2 Kg 14m2
 

Stopień  

 

 
 

  
 

 

     

     

Przepływ powietrza 34m3/h  55m3/h 175m3/h 

Zużycie energii 11W  13W 22W 

 
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu informuje, że nie wolno 
go usuwać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy go 
przekazać do serwisu firmy Lux lub wyznaczonego punktu zbiórki w celu 
poddania go recyklingowi elementów elektrycznych i elektronicznych. 
Zapewniając fachową utylizację tego produktu, pomagasz uniknąć 
ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i 
zdrowia, które mogłyby powstać w przypadku niewłaściwej utylizacji tego 
produktu.  

 

Z uwagi na to, że filtr HEPA wychwytuje cząstki stałe, to wraz z upływem czasu 
przybiera on ciemny kolor. 

Należy go wymienić, gdy przybierze on ciemny kolor, tak jak to pokazano poniżej. 
 

Nowy   Używany Do wymiany 

Filtr należy wymieniać każdorazowo najpóźniej po upływie 12 miesięcy! 



 

 
 
 
 
 
 

 
Lux International AG 

Seestrasse 39 

8700 Kuesnacht 

Switzerland 

E: contact@luxinternational.com 

W: www.luxinternational.com 

 
Lux Deutschland GmbH 

Petersberger Str. 21 

36037 Fulda 

Deutschland 

T: +49 661 90 21 21 0 

E: deutschland@lux.ag 

W: www.lux-deutschland.de 
 

Lux Österreich GmbH 

Concorde Business Park 1/B3/31 

2320 Schwechat 

Austria 

T: +43 1 706 42 52 

E: oesterreich@lux.ag 

W: www.luxaustria.at 
 

Lux Schweiz AG 

Oberdorfstr. 19. 

6260 Reiden 

Schweiz 

T: +800 589 367 5433 

(+800 LUX FOR LIFE) 

E: reiden@lux.ag 

W: www.luxschweiz.ch 
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