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Výstup vzd
duchu

Ovládací panel

Inteligentn
ný senzor
(prachovýý)
,elný panel
ZástrĀka

OBSAH BALENIA
360° True HEPA
filter All-in-one

Jednotka

KDE POUŽÍVA
AĪ

PoužívateČská
príruĀka

Medzi jednotkou a ostatnou
o
elektronikou (TV, rád
dio atā.)
nechajte voċný priesstor 30 až 45 cm
Elektromagnetické rušen
nie vyvolané niektorou elektronikou
môže spôsobiĜzlú funkciu výrobku.

Jednotku umiestnitte v interiéri mimo dosahu pr
riameho
slneÿného svetla
Priame pôsobenie slneĀn
ného svetla môže spôsobiĜ poruchy alebo
a
poškodenie výrobku.
30
0 až 45 cm
30 až 45 cm

Umiestnite iba na pevný
p
rovný povrch
Nerovné alebo nestabiln
né povrchy môžu spôsobiĜ abnormáln
ny hluk a
vibrácie.
Od stien udržujte voċċný priestor vo vzdialenosti 30 až
ž 45 cm
Pre maximálne prúdenie
e vzduchu.
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Slovensky

SCHÉMA SÚąA
ASTÍ MODELU

Slovensky

OVLÁDACÍ PANEL
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01. Kontrola filtra
LED ukazovateČ oznaĀuje, že je nutné vykonaĜ výmenu filtra.

02. Tlaÿidlo na vynulovanie filtra (Reset)
Po výmene 360-stupĐového True HEPA filtra All-in-one použite malý predmet, napr. kancelársku sponku, a stlaĀte
a podržte tlaĀidlo na vynulovanie filtra poĀas aspoĐ 5 sekúnd, kým ukazovateČ kontroly filtra nezhasne.

03. Tlaÿidlo automatického režimu
LED ukazovateČ automatického režimu oznaĀuje aktiváciu tohto režimu.
• V automatickom režime sa rýchlosĜ ventilátora automaticky upravuje podČa kvality vzduchu v interiéri.
KeĂ dôjde k zlepšeniu kvalitu vzduchu v interiéri, rýchlosĜ ventilátora sa automaticky zníži.

AAPU500-



Farebný LED ukazovateČ oznaĀuje jednu z troch úrovní kvality vzduch
hu.
• Medzi tieto tri úrovne kvalityy vzduchu patrí: MODRÁ (dobrá), ŽLT
TÁ (primeraná), ÿERVENÁ (zlá).

05. Tlaÿidlo Noÿného režimu
r
LED ukazovateČ noĀného režimu oznaĀuje aktiváciu tohto režimu.
• KeĂ je aktivovaný noĀný re
ežim, je LED ukazovateČ kvality vzduchu deaktivovaný.
• KeĂ je aktivovaný noĀný režim,
r
je rýchlosĜ ventilátora autom
maticky nastavená na najnižšiu.

06. Tlaÿidlo technológie PlasmaWave

®

Aktivuje alebo deaktivuje tech
hnológiu PlasmaWave®.
• KeĂ je jednotka v prevádzk
ke, môžete poĀuĜ cvrlikanie alebo bzu
uĀanie. Zvuk vydávajú veČké Āastice, ktoré
k
®
prechádzajú technológiou PlasmaWave
P
. Ide o štandardný jav, kto
orý neznamená poruchu výrobku.
• StlaĀte tlaĀidlo technológie PlasmaWave®, keĂ je jednotka zapnu
utá, abyste túto funkciu aktivovali aleb
bo
deaktivovali.

07. Ukazovateċ/tlaÿidlo rýchlosti ventilátora
OznaĀuje aktuálnu rýchlosĜ ventilátora.
• Pomocou tlaĀidla RýchlosĜ ventilátora vyberte požadované otáĀĀky ventilátora. Ventilátor mení rýchlo
osti
ká, Nízka, Stredná, Vysoká, Automaticcká.
v tomto poradí: Automatick
Nízka Stredn
ná Vysoká

08. Vypínaÿ
Jednotku zapína alebo vypína. PoĀas prvých 30 sekúnd prevádzky zmení ukazovateČ kvality vzduchu farbu z
modrej na žltú a Āervenú.
• Inteligentnému senzoru trvá zhruba 30 sekúnd, kým zmeria kvalitu vzduchu v okolitom prostredí a
môže zaĀaĜ normálna preváádzka zariadenia.
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Slovensky

04. Ukazovateċ kvality vzduchu

Slovensky

4-STUPĞOVÉ ąISTENIE VZDUC
CHU
Technológia
T
PlasmaWave®

Uhlíkový filter
TrueHEPA
T
filter
Jemný
J
predfilter

01. Jemný predfilter

03. Uhlíkový filter

UrĀený na zachytenie väĀších Āastíc
nachádzajúcich sa vo vzduchu v interiéri.

Znižuje
e množstvo prchavých organických zllúĀenín
a pachov z domácnosti pochádzajúcich z varenia,
domáccich maznáĀikov a dymu.

02. TrueHEPA filter

04. Technológia PlasmaWave

Zachytí až 99,97 %* vo vzduchu sa nachádzajúcich
alergénov vrátane peČu, spór plesní, prachu, prachu
zo srsti domácich maznáĀikovv, mikróbov a dymu.
(*astice s veűkosƛou0,3 mikro
ometra.)

Techno
ológia PlasmaWave® vytvára hydroxyly, ktoré
dokážu
u znížiĜ prítomnosĜ vo vzduchu obsiaahnutých
baktérrií, vírusov*. (*Na základe laboratórne
eho testu
vykonaaného na chrípku A, vírus H3N2, E. coli,
c
Pseudo
omonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
a
Salmon
nella typhimurium.)

®

ÚDRŽBA
Kedy vymeniī filtre
Filter
360-stupĐový True
HEPA filter All-in-one

UkazovateČ

Kedyy vykonaĜ servis

Kedy vykonaĜ výmenu
v

VyĀistite predfilter každých
14 dní

Vydrží cca 12 mesiacov
m

Kontrola filtra

• KeĂ svieti LED ukazovateČ kontroly filtra, je potrebné vykonaĜ jeho výmenu.
• Intervaly medzi jednotlivým
mi výmenami sa môžu podČa podmieno
ok okolitého prostredia líšiĜ.
AAPU500-



Slovensky

POąIATOąNÁ
Á OBSLUHA

1. OtoĀte výrobok hore nohaami.

4. Vložte filter hornou stranou dole do spoodnej Āasti

2. Uchopte rukoväĜv spodneej Āasti výrobku, otoĀte

5. Po
o vložení filtra otoĀte rukoväĜou v smere

Đou proti smeru hodinovýých ruĀiĀiek a
vytiahnitekryt filtra.

3. OdstráĐte ochranný vinyl z filtra

jed
dnotky, kým nebude celkom zasunuttý. Horná
strrana filtra má otvor a spodná ĀasĜ filter je pevná.

ho
odinových ruĀiĀiek a zavrite kryt filtra.

6. VrráĜte výrobok do vzpriamenej polohy a
ob
bnovte normálnu prevádzku.

vloženého vo výrobku.
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Slovensky

VÝMENA FILT
TROV

O
FILTR

1712-0110-04

Po výmene filtra stlaĀte
e
tlaĀidlo RESET poĀas
aspoĐ 5 sekúnd.

ąISTENIE
þistenie filtrov:

OĀistite pomocou vysávaĀa
a alebo mäkkej kefy.
• OĀistite iba predfilter.
• Tento filter NIE JE MOŽNÉ
É praĜ.
• Intervaly medzi jednotlivým
mi Āisteniami
sa môžu líšiĜ podČa kvality vzduchu.

þistenie inteligentného
o senzora
(prachového):

þisten
nie exteriéru a interiéru:

Utrite
e mäkkou handriĀkou navlhĀenou vo vode
s izbo
ovou teplotou. Potom prístroj utrite suchou
handrriĀkou.
Po oto
oĀení výrobku hore nohami, odstráĐte kryt filtra
a oĀisttite vnútornú ĀasĜ výrobku pomocou vysávaĀa.
v
• Na dosiahnutie optimálneho výkonu vyk
konávajte
Āisttenie každých 14 dní.

PPOOZZNNÁÁMMKKAA

OĀistite inteligentný senzor (p
prachový) vysávaĀom.
• Interval Āistenia: KAŽDÉ 2 MESIACE.
M

PPO
OZZNNÁÁMMKKAA
•• Nepoužívajte
Nepoužívajtebenzén,
benzén,alkohol
alkoho
olalebo
aleboiné
inéprchavé
prchavékvapaliny,
ktoré
môžuktoré
prístroj
poškodiť
spôsobiť
kvapaliny,
môžu
prístrojalebo
poškodiĜ
alebozmenu farby.
spôsobiĜ zmenu farby.
AAPU500-

•• Pri
Pričistení
Āisteníjednotky
jednotkyvždy
vždyodpojte
odpojtenapájací
napájacíkábel
káábel a poĀkajte,
m jednotka
akým
počkajte,
kýmnevychladne.
jednotka nevychladne.
•• Túto
Túttojednotku
jednotkunikdy
nikdysami
saminedemontujte,
nedemontujte,neopravujte
neeopravujteani
ani
neupravujte.
neuupravujte.
•• Nepoužívajte
Neepoužívajtehorľavé
horČavéspreje
sprejealebo
alebotekuté
tekutéčistiace
Āistiace
prostriedky.
pro
ostriedky.
jejjej
•• Nenechajte
Neenechajtedeti,
deti,aby
abyjednotku
jednotkučistili
Āistilialebo
alebovykonávali
v
vykonávali
údržbu.
údrržbu.
•• Pred
Pre
edčistením
Āistenímalebo
aleboúdržbou
údržbousasamusí
musíjednotka
jednottkaodpojiť
odpojiĜ
od
odelektrickej
elektrickejsiete.
siete.


Pred používaním tohto zariaden
nia si pozorne preštudujte
a následne dodržujte tieto bezpeĀnostné pokyny.
PresvedĀte sa, že sú pred prevádzkou jednotky vložené
filtre. Prevádzka jednotky bez filltrov môže skrátiĜ
životnosĜ jednotky a spôsobiĜ úraz
ú
elektrickým prúdom
alebo zranenie.
Uistite sa, že do otvorov jednottky NIE SÚ vložené
žiadne cudzie predmety.
Medzi tieto predmety patria kollíky, drôty a mince.
Nedotýkajte sa žiadnej Āasti inte
eriéru jednotky mokrými
rukami.
Vysoké napätie môže spôsobiĜ úraz
ú
elektrickým prúdom.
PresvedĀte sa, že vstupné a výsttupné otvory jednotky nie
sú zablokované. Zablokovanie môže viesĜ k zvýšenej
teplote vnútri výrobku a spôssobiĜ tak jeho zlyhanie a
poškodenie.
Túto jednotku nepoužívajte ak
ko stoliĀku ani na nej
neumiestĐujte Ĝažké predmety..
Môže dôjsĜ k zraneniu osôb alebo zlyhaniu a poškodeniu
výrobku.
Pri otoĀení výrobku hore nohaami opatrne vložte filter v
smere, kde spodnú (zablokovaanú) ĀasĜ filtra je vidieĜ
zhora.
PokiaČ nie je filter vložený správvne, môže dôjsĜ k
poškodeniu výrobku a zraneniu používateČa.

VAROVÁNÍ
Dodržujte tieto pokyny, aby ste minimalizovali riziko vážneho
zranenia alebo úmrtia a znížili riziko poškodenia jednotky.
• PokiaČ je poškodený napájací kábel,
k
musí sa vymeniĜ
za špeciálny kábel alebo zostavvu ponúkanú výrobcom
alebo jeho servisným stredisko
om.
• Tento spotrebiĀ môžu používaĜĜ deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosĜami alebo nedostatkom skúseností a
znalostí, pokiaČ sú pod dozorom
m alebo boli pouĀené o
používaní spotrebiĀa bezpeĀným
m spôsobom a porozumeli
nebezpeĀenstvu.
• Deti by mali byĜ pod dohČado
om, aby sa zaistilo, že sa
so spotrebiĀom nebudú hraĜĜ.
• Táto jednotka nie je urĀená naa použitie pre uchovanie
dokumentov ani na zachovanie
e umeleckých diel.


Pri odpájaní jednotky neťahajte za sieťový kábel.
Neuväzujte sieťový kábel ani na ňom nerobte uzly, keď
je jednotka v prevádzke.
Pokiaľ dôjde k ponoreniu jednotky do vody, odpojte ju
a kontaktujte zákaznícky servis.
Neodpájajte jednotku ani s ňou nepohybujte, keď je
v prevádzke.
Nezapájajte ďalšie spotrebiče do rovnakej zásuvky
alebo k rovnakému napájaciemu zdroju.
Nesiahajte na zástrčku mokrými rukami.
Odpojte jednotku, keď sa dlhší čas nepoužíva.
Neumiestňujte blízko vykurovacích telies.
Nepoužívajte blízko hmly alebo výparov z priemyselných olejov alebo v blízkosti veľkého množstva
kovového prachu.
Kábel sa môže poškodiť energickým ohýbaním,
ťahaním, krútením, zväzovaním, zvieraním alebo
umiestňovaním ťažkých predmetov naň.
Neinštalujte do žiadneho motorového ani prepravného
vozidla (nákladné autá, lode atď.).
Nedávajte na miesto s nadmerným množstvom škodlivých plynov.
Nedávajte k žiadnym horľavým materiálom (aerosóly,
palivá, plyny atď.).
Nesmerujte jednotku do vetra alebo do prievanu.
Nedávajte pod žiadnu elektrickú zásuvku.
Nedávajte na nadmerne vlhké miesta, kde by jednotka
mohla navlhnúť.
Pre zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom nepoužívajte tento ventilátor so žiadnym
zariadením nariadenie rýchlosti v pevnom stave.
Pri prevádzke musí jednotka stáť aspoň 30 cm od
steny. Môže vyvolať kondenzáciu na stene a v okolitej
oblasti.
AAPU500-JLE
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BEZPEąNOSĪ A OPATRENIA

Slovensky

BEZPEąNOSTNÉ POKYNY
āakujeme, že ste si kúpili ĀistiĀku vzduchu Winix. Tento výrobok je urĀený iba na použitie v domácnosti.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE POUŽITIE þISTIþKY VZDUCHU
UPOZORNENIE: Dodržujte pokyny v tejto príruĀke, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, skratu a/alebo
požiaru.

• Jednotku neopravujte ani neupravujte. Všetky
opravy by mal vykonaĜ kvalifikovaný technik.

• Vytiahnite zástrĀku zo zásuvky, pokiaČ výrobok
nepoužívate.

• Nepoužívajte, pokiaČ sú sieĜový kábel alebo
zástrĀka poškodené alebo pokiaČ je pripojenie
k zásuvke v stene voČné.

• Nemanipulujte so zástrĀkou mokrými rukami.

• Používajte iba AC 220 V – 240 V.
• Nepoškodzujte, nelámte, silno neohýbajte,
neĜahajte, nekrúĜte, nezväzujte, neobaČujte,
nezvierajte sieĜový kábel, ani naĐ neumiestĐujte
Ĝažké predmety.
• Z napájacej zástrĀky pravidelne odstraĐujte
prach. Zníži sa tak riziko šoku kvôli
hromadeniu vlhkosti.
• Pred Āistením jednotky vytiahnite zástrĀku
zo zásuvky. Pri vyĜahovaní zástrĀky držte
samotnú zástrĀku, nikdy neĜahajte za kábel.
• PokiaČ je zástrĀka poškodená, musí ju vymeniĜ
výrobca alebo kvalifikovaný technik.

• Neuvádzajte jednotku do Āinnosti pri používaní
vnútorných insekticídov generujúcich dym.
• Jednotku neĀistite benzénom ani riedidlom.
Nestriekajte na jednotku insekticídy.
• Nepoužívajte jednotku na miestach, kde je vlhko
alebo kde by jednotka mohla navlhnúĜ, napríklad
v kúpeČni.
• Nedávajte prsty ani cudzie predmety do prívodných
alebo výstupných otvorov.
• Nepoužívajte jednotku v blízkosti horČavých plynov.
Nepoužívajte v blízkosti cigariet, kadidla ani iných
predmetov vytvárajúcich iskry.
• Jednotka neodstráni oxid uhoČnatý vypúšĜaný
z vykurovacích spotrebiĀov alebo z iných zdrojov.

DÔLEŽITÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE POUŽITIE þISTIþKY VZDUCHU
• Neblokujte vstupné a výstupné otvory.

• Na Āistenie jednotky nepoužívajte Āistiace prostriedky.

• Nepoužívajte v blízkosti horúcich predmetov,
napr. kachieČ.

• Nepoužívajte bez filtra.

• Nepoužívajte tam, kde môže jednotka prísĜ
do styku s parou.
• Nepoužívajte jednotku v polohe na boku.
• Uchovávajte mimo dosahu výrobkov, ktoré
tvoria olejové škvrny, napr. fritézy.
AAPU500-

• True HEPA filter neperte ani opakovane nepoužívajte.
• Na prenos jednotky používajte rukoväĜ v zadnej Āasti
jednotky.
• Jednotku nedržte za Āelný panel.
• Nelepte do výstupných otvorov alebo ventilátora
žiadne malé predmety.


Jednotka sa nezapne
• Je zástrĀka správne pripojená k zásuvke?
- PresvedĀte sa, že je jednotka napájaná
a zástrĀka je bezpeĀne zasunutá.
• Nedošlo k výpadku prúdu?
- Skontrolujte, Āi svetlá svietia
a elektrické spotrebiĀe fungujú.
Jednotka nepracuje v automatickom režime
• Bol automatický režim zvolený?
- Opakovane stlaĀte tlaĀidlo rýchlosti
ventilátora, kým nezvolíte automatický
režim.
• Je senzor zablokovaný alebo zanesený?
- OĀistite inteligentný senzor (prachový senzor)
vysávaĀom.
Jednotka vibruje a je hluĀná
• Je povrch, na ktorom je umiestnená, rovný
a pevný?
- PokiaČ to tak nie je, presuĐte ju na vhodný
povrch.

ZástrĀka a výstup sú horúce
• Je zástrĀka riadne zasunutá?
- PresvedĀte sa, že je zástrĀka riadne zasunutá
do výstupu.
Prístroj vydávane príjemný zápach
• Používa sa v priestoroch s veČkým množstvom
dymu, prachu alebo zápachu?
- VyĀistite prívody vzduchu na každej strane
a vyĀistite predfilter.
- VymeĐte 360° True HEPA filter All-in-one.
Sila ventilátora je slabá. Jednotka neĀistí vzduch
• Svieti ukazovateČ kontroly filtra?
- VymeĐte filtre, ako sa požaduje.
Jednotka vibruje
- Mierne vibrácie prístroja počas prevádzky nie sú
na závadu

ZÁRUKA
Podmienky záruky sú nasledujúce:
1. Tento výrobok je vyrobený za prísnych
podmienok kontroly kvality.

2. Záruka bude neplatná, pokiaČ bude zlyhanie

výrobku spôsobené nedbalosĜou alebo
zneužitím spotrebiteČom, dodacie a servisné
poplatky sa môžu naúĀtovaĜ dokonca aj poĀas
záruĀnej lehoty.

3. Pri reklamácii výrobku je potrebné predložiĜ

Názov produktu
Názov modelu

1

AAPU500-JLE

Dátum nákupu
ZáruĀná lehota

Dva (2) roky

Miesto nákupu
Miesto nákupu
Tel.

doklad o kúpe.

4. Uložte si dôkaz o kúpe na bezpeĀnom mieste.
5. Táto záruka je platná iba v Európe.

ÿistiĀka vzduchu

Adresa
Zákazník

Meno
Tel.
AAPU500-JLE

Slovensky

ąASTO KLADENÉ OTÁZKY

Slovensky

ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTKY
Názov modelu

AAPU500-JLE

Napätie

AC 220 – 240 V, 50 Hz

Menovitý výkon

55 W

Overená veČkosĜ miestnosti

50 m2

Rozmery

24,1 cm (Š) x 24,1 cm (H) x 37,1 cm (V)

HmotnosĜ

3,1 kg

Výmenný filter

FILTER O/SKU: 1712-0110-04

S cieČom zlepšenia výkonu výrobku sa môžu zmeniĜ jeho vonkajšie Āasti, konštrukcia aj špecifikácia.
LIKVIDÁCIA ZARIADENIA
Nefunkčný výrobok určený na ekologickú likvidáciu odovzdajte zberným dvorom určeným na recykláciu elektrických
zariadení.Výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci bežného komunálneho odpadu.
Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok
nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý výrobok
odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete zachovať cenné
prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. Viac informácií
o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom obecnom úrade. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.
Máte možnosť sa registrovať zadarmo k predĺženie štandardnej 2 ročnej záruky o 1 rok. Registrovať sa môžete tu
www.cisticky-winix.sk/winix3-roky-zaruka.html.
Registrácia je len pre spotrebiteľov. Nie pre firmy.

S otázkami týkajúcimi sa výrobku alebo zákazníckej služby sa obráīt e na spoloĆnosī Winix
• Webové stránky: www.winix.cz, www.cisticky-winix.sk
Pre urýchlenie služieb, prosím, špecifikujte názov modelu a Āíslo, povahu problému, vaše kontaktné
informácie a vašu adresu.
AAPU500-

11

Výrobca
WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA
Dovozca pre Európu
WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeurope.eu

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko
CM Trade Via s.r.o.,
Maříkova 1899/1, 621 00, Brno, Česká republika,
tel.: +420 549 274 164, Email: info@cm-trade.cz,
www.cisticky-winix.sk
Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.
S otázkami týkajúcim
mi sa
výrobku alebo zákazn
níckej
služby sa obráīte na
a
spoloĆnosī Winix

• Webové stráánky: www.winixeurope.eu

Pre urýchlenie služieb, prrosím, špecifikujte názov modelu a Āíslo, povahu problému, vaše kontaktné
informácie a vašu adresu.
2610-0267-01
1 Rev.00

