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SCHÉMA SÚ A
POH ADSPREDU 

Ovládací panel 

elný panel 
OBSAH BALENIA 

KDE POUŽÍVA

30

30 až 45 cm 

Jednotka 

ASTÍ MODELU 
POH ADZOZA

360° True HEPA 
filter All-in-one 

A  

0 až 45 cm 

Medzi jednotkou a o
nechajte vo ný pries
Elektromagnetické rušen
môže spôsobi zlú funkci

Jednotku umiestnit
slne ného svetla 
Priame pôsobenie slne n
poškodenie výrobku. 

Umiestnite iba na p
Nerovné alebo nestabiln
vibrácie. 

Od stien udržujte vo
Pre maximálne prúdenie
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ADU 

Výstup vzd

Inteligentn
(prachový

Zástr ka 

Používate ská 
príru ka 

ostatnou elektronikou (TV, rád
stor 30 až 45 cm 
nie vyvolané niektorou elektronikou 
u výrobku.

te v interiéri mimo dosahu pr

ného svetla môže spôsobi  poruchy a

pevný rovný povrch 
né povrchy môžu spôsobi  abnormáln

ný priestor vo vzdialenosti 30 až
e vzduchu. 
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OVLÁDACÍ PANEL 

01. Kontrola filtra
LED ukazovate  ozna uje, že je nutné vykona  výmenu filtra. 

02. Tla idlo na vynulovanie filtra (Reset)
Po výmene 360-stup ového True HEPA filtra All-in-one použite malý predmet, napr. kancelársku sponku, a stla te 
a podržte tla idlo na vynulovanie filtra po as aspo  5 sekúnd, kým ukazovate  kontroly filtra nezhasne. 

03. Tla idlo automatického režimu
LED ukazovate  automatického režimu ozna uje aktiváciu tohto režimu. 
• V automatickom režime sa rýchlos  ventilátora automaticky upravuje pod a kvality vzduchu v interiéri.

Ke  dôjde k zlepšeniu kvalitu vzduchu v interiéri, rýchlos  ventilátora sa automaticky zníži. 

Slovensky 



 

04. Ukazovate  kvality 
Farebný LED ukazovate  ozna
• Medzi tieto tri úrovne kvality

05. Tla idlo No ného r
LED ukazovate  no ného reži
• Ke  je aktivovaný no ný re
• Ke  je aktivovaný no ný r

06. Tla idlo technológi
Aktivuje alebo deaktivuje tech
• Ke  je jednotka v prevádzk

prechádzajú technológiou P
• Stla te tla idlo technológie 

deaktivovali. 

07. Ukazovate /tla id
Ozna uje aktuálnu rýchlos  
• Pomocou tla idla Rýchlos  

v tomto poradí: Automatick

Nízka Stredn

08. Vypína
Jednotku zapína alebo vypína. 
modrej na žltú a ervenú. 
• Inteligentnému senzoru trv

môže za a  normálna prevá

vzduchu 
uje jednu z troch úrovní kvality vzduch
y vzduchu patrí: MODRÁ (dobrá), ŽLT

režimu 
mu ozna uje aktiváciu tohto režimu. 

ežim, je LED ukazovate  kvality vzduc
režim, je rýchlos  ventilátora autom

e PlasmaWave®  
hnológiu PlasmaWave®. 
ke, môžete po u  cvrlikanie alebo bzu
PlasmaWave®. Ide o štandardný jav, kto
PlasmaWave®, ke  je jednotka zapnu

lo rýchlosti ventilátora 
ventilátora. 
ventilátora vyberte požadované otá
ká, Nízka, Stredná, Vysoká, Automatic

ná Vysoká 

Po as prvých 30 sekúnd prevádzky z

á zhruba 30 sekúnd, kým zmeria kval
ádzka zariadenia. 
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TÁ (primeraná), ERVENÁ (zlá). 

hu deaktivovaný. 
maticky nastavená na najnižšiu. 

u anie. Zvuk vydávajú ve ké astice, k
orý neznamená poruchu výrobku. 
utá, abyste túto funkciu aktivovali aleb

ky ventilátora. Ventilátor mení rýchlo
cká. 

mení ukazovate  kvality vzduchu farb

itu vzduchu v okolitom prostredí a 

 

ktoré 

bo 

osti 
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4-STUP OVÉ 

T

 

T

J

01. Jemný predfilter
Ur ený na zachytenie vä ších 
nachádzajúcich sa vo vzduchu

02. TrueHEPA filter
Zachytí až 99,97 %* vo vzduc
alergénov vrátane pe u, spór 
zo srsti domácich mazná ikov
(* astice s ve kos ou0,3 mikro

ÚDRŽBA 
Kedy vymeni  filtre

Filter 

360-stup ový True 
HEPA filter All-in-one

• Ke  svieti LED ukazovate  
• Intervaly medzi jednotlivým

Slovensky 

ISTENIE VZDUC

Technológia PlasmaWave® 

Uhlíkový filter 

TrueHEPA filter 

Jemný predfilter 

astíc 
 v interiéri. 

hu sa nachádzajúcich 
plesní, prachu, prachu 
v, mikróbov a dymu. 
ometra.) 

03. U
Znižuje
a pach
domác

04. T
Techno
dokážu
baktér
vykona
Pseudo
Salmon

Ukazovate  Kedy

Kontrola filtra 
Vy istite 

kontroly filtra, je potrebné vykona  j
mi výmenami sa môžu pod a podmieno

CHU 

hlíkový filter 
e množstvo prchavých organických zl
ov z domácnosti pochádzajúcich z va

cich mazná ikov a dymu. 

echnológia PlasmaWave®  
ológia PlasmaWave® vytvára hydroxy
u zníži  prítomnos  vo vzduchu obsia
rií, vírusov*. (*Na základe laboratórne
aného na chrípku A, vírus H3N2, E. c
omonas aeruginosa, Staphylococcus a
nella typhimurium.) 

y vykona  servis  Kedy vykona  v

predfilter každých 
14 dní 

Vydrží cca 12 m

eho výmenu. 
ok okolitého prostredia líši . 
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PO IATO NÁ

1. Oto te výrobok hore noha

2. Uchopte rukovä v spodne
ou proti smeru hodinový

vytiahnitekryt filtra. 

3. Odstrá te ochranný vinyl 
vloženého vo výrobku. 

Á OBSLUHA 

ami. 

ej asti výrobku, oto te 
ých ru i iek a 

z filtra 

4. Vl
jed
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ožte filter hornou stranou dole do spo
dnotky, kým nebude celkom zasunut
rana filtra má otvor a spodná as  filter j

o vložení filtra oto te rukovä ou 
odinových ru i iek a zavrite kryt filtra. 

rá te výrobok do vzpriamenej polohy a
bnovte normálnu prevádzku. 

 

odnej asti 
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e pevná. 

v smere 
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VÝMENA FILT

ISTENIE 
istenie filtrov: 

O istite pomocou vysáva a
• O istite iba predfilter.
• Tento filter NIE JE MOŽNÉ
• Intervaly medzi jednotlivým

sa môžu líši  pod a kvality 

istenie inteligentného
(prachového):

 

O istite inteligentný senzor (p
• Interval istenia: KAŽDÉ 2 M

POZN ÁM KA 

• Nepoužívajte benzén, alkoho
kvapaliny, ktoré môžu prístr
spôsobi  zmenu farby. 

1712-0110

Slovensky 

TROV 

a alebo mäkkej kefy. 
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mi isteniami 
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FILTR

Po výmene filtra stla te
tla idlo RESET po as 
aspo  5 sekúnd. 

nie exteriéru a interiéru: 

e mäkkou handri kou navlh enou vo 
ovou teplotou. Potom prístroj utrite s
ri kou. 

o ení výrobku hore nohami, odstrá te 
tite vnútornú as  výrobku pomocou v
dosiahnutie optimálneho výkonu vyk

tenie každých 14 dní. 

P O Z N Á M KA  

istení jednotky vždy odpojte napájací ká
m jednotka nevychladne. 
to jednotku nikdy sami nedemontujte, ne
upravujte. 
epoužívajte hor avé spreje alebo tekuté 
ostriedky. 
enechajte deti, aby jednotku istili alebo v
ržbu. 
ed istením alebo údržbou sa musí jednot
elektrickej siete. 

 

e 

vode 
uchou 

kryt filtra 
vysáva a. 
konávajte 

ábel a po kajte, 

eopravujte ani 

istiace 

vykonávali jej 

tka odpoji  

•  Pri čistení jednotky vždy odpojte napájací kábel 
a počkajte, kým jednotka nevychladne.

•  Túto jednotku nikdy sami nedemontujte, neopravujte ani 
neupravujte.

•  Nepoužívajte horľavé spreje alebo tekuté čistiace 
prostriedky.

•  Nenechajte deti, aby jednotku čistili alebo vykonávali jej 
údržbu.

•  Pred čistením alebo údržbou sa musí jednotka odpojiť 
od elektrickej siete.

•  Nepoužívajte benzén, alkohol alebo iné prchavé kvapaliny, 
ktoré môžu prístroj poškodiť alebo spôsobiť zmenu farby.

POZNÁMKA

POZNÁMKA



 

BEZPE NOS  A 
Pred používaním tohto zariaden
a následne dodržujte tieto bezp
Presved te sa, že sú pred prevá
filtre. Prevádzka jednotky bez fil
životnos  jednotky a spôsobi  ú
alebo zranenie. 
Uistite sa, že do otvorov jednot
žiadne cudzie predmety. 
Medzi tieto predmety patria kol
Nedotýkajte sa žiadnej asti inte
rukami. 
Vysoké napätie môže spôsobi  ú
Presved te sa, že vstupné a výst
sú zablokované. Zablokovanie 
teplote vnútri výrobku a spôs
poškodenie. 
Túto jednotku nepoužívajte ak
neumiest ujte ažké predmety.
Môže dôjs  k zraneniu osôb ale
výrobku. 
Pri oto ení výrobku hore noha
smere, kde spodnú (zablokova
zhora. 
Pokia  nie je filter vložený správ
poškodeniu výrobku a zraneniu 

• Pokia  je poškodený napájací k
za špeciálny kábel alebo zostav
alebo jeho servisným stredisko

• Tento spotrebi  môžu používa
a osoby so zníženými fyzickými, 
duševnými schopnos ami alebo 
znalostí, pokia  sú pod dozorom
používaní spotrebi a bezpe ným
nebezpe enstvu. 

• Deti by mali by  pod doh ado
so spotrebi om nebudú hra

• Táto jednotka nie je ur ená na
dokumentov ani na zachovanie

 

OPATRENIA 
nia si pozorne preštudujte 
e nostné pokyny. 
dzkou jednotky vložené 
ltrov môže skráti  
úraz elektrickým prúdom 

tky NIE SÚ vložené 

líky, drôty a mince. 
eriéru jednotky mokrými 

úraz elektrickým prúdom. 
tupné otvory jednotky nie 

môže vies  k zvýšenej 
sobi  tak jeho zlyhanie a 

ko stoli ku ani na nej 
. 
bo zlyhaniu a poškodeniu 

ami opatrne vložte filter v 
anú) as  filtra je vidie  

vne, môže dôjs  k 
používate a. 

kábel, musí sa vymeni  
vu ponúkanú výrobcom 
om. 
 deti staršie ako 8 rokov 
zmyslovými alebo 
nedostatkom skúseností a 

m alebo boli pou ené o 
m spôsobom a porozumeli 

om, aby sa zaistilo, že sa 
. 
a použitie pre uchovanie 
e umeleckých diel. 
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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 priemy-
selných 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 škod-
livých 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.

VAROVÁNÍ
Dodržujte tieto pokyny, aby ste minimalizovali riziko vážneho 
zranenia alebo úmrtia a znížili riziko poškodenia jednotky.
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BEZPE NOSTNÉ POKYNY 
akujeme, že ste si kúpili isti ku vzduchu Winix. Tento výrobok je ur ený iba na použitie v domácnosti. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE POUŽITIE ISTI KY VZDUCHU 

UPOZORNENIE: Dodržujte pokyny v tejto príru ke, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, skratu a/alebo 
požiaru. 

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

• Nepoužívajte, pokia  sú sie ový kábel alebo
zástr ka poškodené alebo pokia  je pripojenie 
k zásuvke v stene vo né. 

• Používajte iba AC 220 V – 240 V.

• Nepoškodzujte, nelámte, silno neohýbajte,
ne ahajte, nekrú te, nezväzujte, neoba ujte,
nezvierajte sie ový kábel, ani na  neumiest ujte
ažké predmety. 

• Z napájacej zástr ky pravidelne odstra ujte
prach. Zníži sa tak riziko šoku kvôli
hromadeniu vlhkosti. 

• Pred istením jednotky vytiahnite zástr ku
zo zásuvky. Pri vy ahovaní zástr ky držte 
samotnú zástr ku, nikdy ne ahajte za kábel. 

• Pokia  je zástr ka poškodená, musí ju vymeni
výrobca alebo kvalifikovaný technik. 

• Vytiahnite zástr ku zo zásuvky, pokia  výrobok
nepoužívate. 

• Nemanipulujte so zástr kou mokrými rukami. 

• Neuvádzajte jednotku do innosti pri používaní
vnútorných insekticídov generujúcich dym. 

• Jednotku ne istite benzénom ani riedidlom.
Nestriekajte na jednotku insekticídy. 

• Nepoužívajte jednotku na miestach, kde je vlhko 
alebo kde by jednotka mohla navlhnú , napríklad
v kúpe ni. 

• Nedávajte prsty ani cudzie predmety do prívodných
alebo výstupných otvorov. 

• Nepoužívajte jednotku v blízkosti hor avých plynov.
Nepoužívajte v blízkosti cigariet, kadidla ani iných
predmetov vytvárajúcich iskry. 

• Jednotka neodstráni oxid uho natý vypúš aný
z vykurovacích spotrebi ov alebo z iných zdrojov. 

DÔLEŽITÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE POUŽITIE ISTI KY VZDUCHU 

• Neblokujte vstupné a výstupné otvory. 

• Nepoužívajte v blízkosti horúcich predmetov,
napr. kachie . 

• Nepoužívajte tam, kde môže jednotka prís
do styku s parou. 

• Nepoužívajte jednotku v polohe na boku. 

• Uchovávajte mimo dosahu výrobkov, ktoré
tvoria olejové škvrny, napr. fritézy. 

• Na istenie jednotky nepoužívajte istiace prostriedky. 
• Nepoužívajte bez filtra.

• True HEPA filter neperte ani opakovane nepoužívajte. 
• Na prenos jednotky používajte rukovä  v zadnej asti

jednotky. 

• Jednotku nedržte za elný panel. 

• Nelepte do výstupných otvorov alebo ventilátora
žiadne malé predmety.

 

Slovensky 
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ASTO KLADENÉ OTÁZKY 
Jednotka sa nezapne 
• Je zástr ka správne pripojená k zásuvke? 

- Presved te sa, že je jednotka napájaná
a zástr ka je bezpe ne zasunutá. 

• Nedošlo k výpadku prúdu?
- Skontrolujte, i svetlá svietia

a elektrické spotrebi e fungujú. 

Jednotka nepracuje v automatickom režime 
• Bol automatický režim zvolený?

- Opakovane stla te tla idlo rýchlosti
ventilátora, kým nezvolíte automatický
režim.

• Je senzor zablokovaný alebo zanesený? 
- O istite inteligentný senzor (prachový senzor)

vysáva om. 

Jednotka vibruje a je hlu ná 
• Je povrch, na ktorom je umiestnená, rovný

a pevný? 
- Pokia  to tak nie je, presu te ju na vhodný

povrch. 

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

podmienok kontroly kvality. 

2. Záruka bude neplatná, pokia  bude zlyhanie
výrobku spôsobené nedbalos ou alebo
zneužitím spotrebite om, dodacie a servisné
poplatky sa môžu naú tova  dokonca aj po as
záru nej lehoty.

3. Pri reklamácii výrobku je potrebné predloži
doklad o kúpe. 

4. Uložte si dôkaz o kúpe na bezpe nom mieste. 

5. Táto záruka je platná iba v Európe.

Zástr ka a výstup sú horúce 
• Je zástr ka riadne zasunutá?

- Presved te sa, že je zástr ka riadne zasunutá
do výstupu. 

Prístroj vydávane príjemný zápach 
• Používa sa v priestoroch s ve kým množstvom

dymu, prachu alebo zápachu? 
- Vy istite prívody vzduchu na každej strane

a vy istite predfilter. 
- Vyme te 360° True HEPA filter All-in-one. 

Sila ventilátora je slabá. Jednotka ne istí vzduch 
• Svieti ukazovate  kontroly filtra? 

- Vyme te filtre, ako sa požaduje.

Názov produktu isti ka vzduchu 

Názov modelu AAPU500-JLE 

Dátum nákupu 

Záru ná lehota Dva (2) roky 

Miesto nákupu 

Miesto nákupu 
Tel. 

Zákazník 

Adresa 

Meno 

Tel. 

Slovensky 

Jednotka vibruje
- Mierne vibrácie prístroja počas prevádzky nie sú 
  na závadu 
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ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTKY 
Názov modelu AAPU500-JLE 

Napätie AC 220 – 240 V, 50 Hz 

Menovitý výkon 55 W 

Overená ve kos  miestnosti 50 m2

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

Hmotnos  3,1 kg 

Výmenný filter FILTER O/SKU: 1712-0110-04 

S cie om zlepšenia výkonu výrobku sa môžu zmeni  jeho vonkajšie asti, konštrukcia aj špecifikácia. 

S otázkami týkajúcimi sa výrobku alebo zákazníckej služby sa obrá te na spolo nos  Winix 
• Webové stránky: www.winix.cz, www.cisticky-winix.sk

Pre urýchlenie služieb, prosím, špecifikujte názov modelu a íslo, povahu problému, vaše kontaktné 
informácie a vašu adresu. 

Slovensky 
1

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.
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