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SCHÉMA SOU
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OBSAH BALENÍ 

KDE POUŽÍVA
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360° True HEPA 
filtr All-in-one 
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P ímé p sobení slune ní
poškození výrobku. 
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OVLÁDACÍ PANEL 

01. Kontrola filtru
LED ukazatel ozna uje, že je nutné provést vým nu filtru. 

02. Tla ítko vynulování filtru (Reset)
Po vým n  360stup ového TrueHEPA filtru All-in-one použijte malý p edm t, nap . kancelá skou sponku, a stla te 
a podržte tla ítko vynulování filtru po dobu alespo  5 sekund, dokud ukazatel kontroly filtru nezhasne. 

03. Tla ítko automatického režimu
LED ukazatel automatického režimu ozna uje aktivaci tohoto režimu. 
• V automatickém režimu je rychlost ventilátoru automaticky upravována podle kvality vzduchu v interiéru.

Když dojde ke zlepšení kvalitu vzduchu v interiéru, rychlost ventilátoru se automaticky sníží. 

esky 



 

04. Ukazatel kvality vzd
Barevný LED ukazatel ozna uje
• T i úrovn  kvality vzduchu js

05. Tla ítko No ního re
LED ukazatel no ního režimu
• Když je aktivován no ní rež
• Když je aktivován no ní re

06. Tla ítko technologi
Aktivuje nebo deaktivuje tech
• Když je jednotka v provozu

prochází technologií Plasma
• Stiskn te tla ítko technolog

deaktivovali. 

07. Ukazatel/tla ítko 
Ozna uje aktuální rychlost v
• Pomocí tla ítka Rychlost ve

v tomto po adí: Automatick

Nízká St edn

08. Vypína
Jednotku zapíná nebo vypíná. 
na žlutou a ervenou. 
• Chytrému senzoru trvá zhr

normální provoz za ízení. 

duchu 
e jednu za t í úrovní kvality vzduchu. 
sou: MODRÁ (dobrá), ŽLUTÁ (p im

ežimu 
 ozna uje aktivaci tohoto režimu. 
žim, je LED ukazatel kvality vzduchu d
ežim, je rychlost ventilátoru automa

ie PlasmaWave®  
hnologii PlasmaWave®. 
u, m žete slyšet cvrkání nebo bzu ení
aWave®. Jde o standardní jev, který ne
gie PlasmaWave®, když je jednotka za

rychlosti ventilátoru 
ventilátoru. 
entilátoru vyberte požadované otá ky
ká, Nízká, St ední, Vysoká, Automatic

ní Vysoká 

B hem prvních 30 sekund provozu zm

ruba 30 sekund, než zm í kvalitu vzd
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ená), ERVENÁ (špatná). 
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í. Zvuk je vydáván velkými ásticemi, 
eznamená poruchu výrobku. 
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y ventilátoru. Ventilátor m ní rychlos
cká. 

m ní ukazatel kvality vzduchu barvu z

duchu v okolním prost edí a m že za
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01. Jemný p edfiltr
Ur en pro zachycení v tších 
se ve vzduchu v interiéru. 

02. TrueHEPA filtr
Zachytí až 99,97 %* ve vzduch
ne istot v etn  pylu, spor plís
ze srsti domácích mazlí k , m
(* ástice o velikosti 0,3 mikro

ÚDRŽBA 
Kdy vym nit filtry

Filtr  

360stup ový True 
HEPA filtr All-in-one 

• Když svítí LED ukazatel kon
• Intervaly mezi jednotlivými 

esky 

IŠT NÍ VZDUCH

Technologie PlasmaWave® 

Uhlíkový filtr 

TrueHEPA filtr 

Jemný p edfiltr 

ástic nacházejících 

hu se nacházejících 
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Kontrola filtru 
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vým nami se mohou podle podmíne

U 
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echnologie PlasmaWave®  
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nella typhimurium.) 
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PO ÁTE NÍ Ú

1. Oto te výrobek vzh ru no

2. Uchopte rukoje  ve spodn
jí proti sm ru hodinových 
kryt filtru. 

3. Odstra te ochranný vinyl 
vloženého ve výrobku. 

ÚKONY 

ohama. 

ní ásti výrobku, oto te 
ru i ek a vytáhn te 

z filtru 

4. Vl
jed
filt

5. Po
ho

6. Vr
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ožte filtr horní stranou dol  do spo
dnotky, dokud nebude zcela zasunut. Ho
tru má otvor a spodní ást filtr je pevná. 

o vložení filtru oto te rukojetí v
odinových ru i ek a zav ete kryt filtru. 

ra te výrobek do vzp ímené polohy a 
bnovte normální provoz. 
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VÝM NA FILT

IŠT NÍ 
išt ní filtr : 

O ist te pomocí vysava e n
kartá e. 
• O ist te pouze p edfiltr. 
• Tento filtr NELZE prát. 
• Intervaly mezi jednotlivým

mohou lišit podle kvality v

ist ní chytrého sensor

O ist te chytrý senzor (prach
• Interval išt ní: KAŽDÉ 2 M

POZN ÁM KA 

• Nepoužívejte benzen, alkoho
které mohou p ístroj poškod
barvy. 

1712-0110

esky 
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Po vým n  filtru stiskn
tla ítko RESET po dobu
alespo  5 sekund. 

ní povrchu a vnit ku: 

te p ístroj m kkým had íkem navlh e
u o pokojové teplot . Poté jejot ete s
kem. 

o ení výrobku vzh ru nohama odstra t
a o ist te vnit ní ást výrobku pomocí 

o dosažení optimálního výkonu provád
ždých 14 dní. 

PO Z N Á M KA  

išt ní jednotky vždy odpojte napájecí k
kud jednotka nezchladne. 
to jednotku nikdy sami nedemontujte, ne
upravujte. 
epoužívejte ho lavé spreje nebo tekuté i
ost edky. 
enechte d ti, aby jednotku istily nebo pr
ržbu. 
ed išt ním nebo údržbou musí být jedno
pojena od elektrické sít . 

 

te 
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eným 
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te kryt 
vysava e. 
d jte ist ní 

kabel a po kejte, 

eopravujte ani 

sticí 

rovád ly její 

otka 

•  Při čištění jednotky vždy odpojte napájecí kabel a po-
čkejte, dokud jednotka nezchladne.

•  Tuto jednotku nikdy sami nedemontujte, neopravujte 
ani neupravujte.

•  Nepoužívejte hořlavé spreje nebo tekuté čisticí pro-
středky.

•  Nenechte děti, aby jednotku čistily nebo prováděly její 
údržbu.

•  Před čištěním nebo údržbou musí být jednotka odpoje-
na od elektrické sítě.

•  Nepoužívejte benzen, alkohol ani jiné těkavé kapaliny, 
které mohou přístroj poškodit nebo způsobit změnu 
barvy.

POZNÁMKA

POZNÁMKA



 

BEZPE NOST A 
P ed používáním tohoto za ízen
následn  dodržujte tyto bezpe n
P esv d te se, že jsou p ed pro
filtry.Provoz jednotky bez filtr  
jednotky a zp sobit úraz elektri
zran ní. 
Ujist te se, že do otvor  jednot
žádné cizíp edm ty. Mezi tyto p
dráty a mince. 
Nedotýkejte se žádné ásti inter
rukama 
Vysoké nap tí m že zp sobit úr
P esv d te se, že vstupní a výstup
zablokovány.Zablokování m že 
uvnit  výrobku a zp sobit tak je
Tuto jednotku nepoužívejte jak
neumis ujtet žké p edm ty 
M že dojít ke zran ní osob neb
výrobku. 
P i oto ení výrobku vzh ru noh
takovém sm ru, abyspodní (
bylavid t shora 
Pokud není filtr vložen správn , 
výrobku a zran ní uživatele. 

• Pokud je poškozen napájecí ka
za speciální kabel nebo sestavu
nebo jeho servisním st ediskem

• Tento spot ebi  m že být použ
a osobami se sníženou fyzickou,
schopností nebo nedostatkem z
jsou pod dozorem nebo byly po
spot ebi e bezpe ným zp sobem

• D ti by m ly být pod dohled
se spot ebi em nebudou hrá

• Tato jednotka není ur ena k p
dokument  ani pro zachování 

UPOZORN NÍ 
ní si pe liv  prostudujte a 
nostní pokyny. 
vozem jednotky vloženy 
m že zkrátit životnost 
ckým proudem nebo 

tky NEJSOU vloženy 
p edm ty pat í kolíky, 

riéru jednotky mokrýma 

raz elektrickým proudem. 
pní otvory jednotky nejsou 
vést ke zvýšené teplot  

eho selhání a poškození. 
ko stoli ku ani na ni 

o selhání a poškození

hama opatrn  vložte filtr v 
(zablokovaná) ást filtru 

m že dojít  k poškození 

abel, musí být vym n n 
u nabízenou výrobcem
m. 
íván d tmi staršími 8 let 
, smyslovou nebo duševní 
zkušeností a znalostí, pokud 
ou eny ohledn  používání 
m a porozum ly nebezpe í. 
em, aby se zajistilo, že si 
t. 

použití pro uchování 
um leckých d l. 
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esky Při odpojování jednotky netahejte za síťový kabel.

Neuvazujte síťový kabel ani na něm nedělejte uzly, 
když je jednotka v provozu.

Pokud dojde k ponoření jednotky do vody, odpojte ji 
a kontaktujte zákaznický servis.

Neodpojujte jednotku ani s ní nepohybujte, když je 
v provozu.

Nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky nebo 
k stejnému napájecímu zdroji.

Nesahejte na zástrčku mokrýma rukama.

Odpojte jednotku, když se delší dobu nepoužívá.

Neumisťujte blízko topných těles.

Nepoužívejte blízko mlhy nebo výparů z průmyslových 
olejů nebo v blízkosti velkého množství kovového 
prachu.

Kabel se může poškodit energickým ohýbáním, 
taháním, kroucením, svazováním, svíráním nebo umis-
ťováním těžkých předmětů na něj.

Neinstalujte do žádného motorového ani přepravního 
vozidla (nákladní auta, lodě, atd.).

Neumisťujte na místo s nadměrným množstvím 
škodlivých plynů.

Neumisťujte k žádným hořlavým materiálům (aerosoly, 
paliva, plyny atd.).

Nesměrujte jednotku do větru nebo do průvanu. 
Nedávejte pod žádnou elektrickou zásuvku.

Neumisťujte na nadměrně vlhká místa, kde by jednotka 
mohla navlhnout.

Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem nepoužívejte tento ventilátor s žádným 
polovodičovým zařízením prořízení rychlosti.

Při provozu musí jednotka stát alespoň 30 cm od stě-
ny. Může vyvolat kondenzaci nazdi a v okolní oblasti.

Před používáním tohoto zařízení si pečlivě prostudujte 
a následně dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.
Přesvědčte se, že jsou před provozem jednotky vloženy 
filtry. Provoz jednotky bez filtrů může zkrátit životnost jed-
notky a způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.
Ujistěte se, že do otvorů jednotky NEJSOU vloženy žádné 
cizí předměty. Mezi tyto předměty patří kolíky, dráty a mince.
Nedotýkejte se žádné části interiéru jednotky mokrýma 
rukama.
Vysoké napětí může způsobit úraz elektrickým proudem.
Přesvědčte se, že vstupní a výstupní otvory jednotky nejsou 
zablokovány. Zablokování může vést ke zvýšené teplotě 
uvnitř výrobku a způsobit tak jeho selhání a poškození.
Tuto jednotku nepoužívejte jako stoličku ani na ni neumisťuj-
te těžké předměty.
Může dojít ke zranění osob nebo selhání a poškození 
výrobku.
Při otočení výrobku vzhůru nohama opatrně vložte filtr 
v takovém směru, aby spodní (zablokovaná) část filtru byla 
vidět shora.
Pokud není filtr vložen správně, může dojít  k poškození 
výrobku a zranění uživatele.

VAROVÁNÍ
Dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali riziko 
vážného zranění nebo úmrtí a snížili riziko poško-
zení jednotky.
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
D kujeme, že jste si koupili isti ku vzduchu Winix. Tento výrobek je ur en pouze pro použití v domácnosti. 

D LEŽITÁ UPOZORN NÍ PRO POUŽITÍ ISTI KY VZDUCHU 

UPOZORN NÍ: Dodržujte pokyny v této p íru ce, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru. 

• Jednotku neopravujte ani neupravujte. Všechny
opravy by m l provést kvalifikovaný technik. 

• Nepoužívejte, pokud jsou sí ový kabel nebo
zástr ka poškozené nebo pokud je p ipojení
k zásuvce ve st n  volné. 

• Používejte pouze nap tí AC 220–240 V.

• Nepoškozujte, nelámejte, siln  neohýbejte,
netahejte, nekru te, nesvazujte, neobalujte,
nesvírejte sí ový kabel ani na n j neumis ujte
t žké p edm ty. 

• Z napájecí zástr ky pravideln  odstra ujte
prach. Sníží se tak riziko šoku kv li hromad ní
vlhkosti. 

• P ed išt ním jednotky vytáhn te zástr ku
ze zásuvky. P i vytahování zástr ky držte 
samotnou zástr ku, nikdy netahejte za kabel. 

• Pokud je zástr ka poškozená, musí ji vym nit
výrobce nebo kvalifikovaný technik. 

• Vytáhn te zástr ku ze zásuvky, pokud výrobek
nepoužíváte. 

• Nemanipulujte se zástr kou mokrýma rukama. 

• Neuvád jte jednotku v innost p i používání
vnit ních insekticid  generujících kou . 

• Jednotku ne ist te benzenem ani edidlem.
Nest íkejte na jednotku insekticidy. 

• Nepoužívejte jednotku na místech, kde je vlhko
nebo kde by jednotka mohla navlhnout, nap íklad
v koupeln . 

• Nestrkejte prsty ani cizí p edm ty do p ívodních
nebo výstupních otvor . 

• Nepoužívejte jednotku v blízkosti ho lavých plyn .
Nepoužívejte v blízkosti cigaret, vonných ty inek
ani jiných p edm t  vytvá ejících jiskry. 

• Jednotka neodstraní oxid uhelnatý vypoušt ný
z topných spot ebi  nebo z jiných zdroj . 

D LEŽITÁ PREVENTIVNÍ OPAT ENÍ PRO POUŽITÍ ISTI KY VZDUCHU 

• Neblokujte vstupní a výstupní otvory. 

• Nepoužívejte v blízkosti horkých p edm t ,
nap . kamen. 

• Nepoužívejte tam, kde m že jednotka p ijít
do styku s párou. 

• Nepoužívejte jednotku v poloze na boku. 

• Uchovávejte mimo dosah výrobk , které tvo í
olejové usazeniny, nap . fritézy. 

• Pro ist ní jednotky nepoužívejte isticí prost edky. 

• Nepoužívejte bez filtru. 

• TrueHEPA filtr neperte ani opakovan  nepoužívejte. 

• Pro p enos jednotky používejte rukoje  v zadní ásti
jednotky. 

• Jednotku nedržte za elní panel. 

• Nelepte do výstupních otvor  nebo ventilátoru
žádné malé p edm ty. 

esky 
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ASTO KLADENÉ OTÁZKY 
Jednotka se nezapne 
• Je zástr ka správn  p ipojena k zásuvce? 

- P esv d te se, že je jednotka napájena
a zástr ka je bezpe n  zasunuta. 

• Nedošlo k výpadku proudu?
- Zkontrolujte, zda sv tla svítí a jiné

elektrické spot ebi e fungují. 

Jednotka nepracuje v automatickém režimu 
• Byl automatický režim zvolen?

- Opakovan  stiskn te tla ítko rychlosti
ventilátoru, dokud nezvolíte automatický
režim.

• Je senzor zablokován nebo zanesen? 
- O ist te chytrý sensor (prachový sensor)

vysava em.

Jednotka vibruje a je hlu ná 
• Je povrch, na kterém je umíst na, rovný a pevný?

- Pokud tomu tak není, p esu te ji na vhodný
povrch. 

ZÁRUKA 
Podmínky záruky jsou následující: 
1. Tento výrobek je vyroben za p ísných

podmínek kontroly kvality. 

2. Záruka bude neplatná, pokud bude selhání
výrobku zp sobeno nedbalostí nebo
zneužitím spot ebitelem, dodací a servisní
poplatky mohou být naú továny dokonce
i b hem záru ní doby.

3. P i reklamaci výrobku je pot eba p edložit
doklad o koupi. 

4. Uložte si d kaz o koupi na bezpe ném míst . 

5. Tato záruka je platná pouze v Evrop .

Zástr ka a výstup jsou horké 
• Je zástr ka ádn  zasunuta?

- P esv d te se, že je zástr ka ádn  zasunuta
do výstupu.

P ístroj vydává nep íjemný zápach 
• Je používán v prostorách s velkým množstvím

kou e, prachu nebo zápachu? 
- Vy ist te p ívody vzduchu na každé stran

a vy ist te p edfiltr. 
- Vym te 360° TrueHEPA filtr All-in-one.

Síla ventilátoru je slabá. Jednotka ne istí vzduch 
• Svítí ukazatel kontroly filtru? 

- Vym te filtry, jak je požadováno.

Název produktu isti ka vzduchu 

Název modelu AAPU500-JLE 

Datum nákupu 

Záru ní doba Dva (2) roky 

Místo nákupu 

Místo nákupu 
Tel. 

Zákazník 

Adresa 

Jméno 

Tel. 

esky 



 AAPU500-JLE 1  

SPECIFIKACE JEDNOTY 
Název modelu AAPU500-JLE 

Nap tí AC 220–240 V, 50 Hz 

Jmenovitý výkon 55 W 

Ov ená velikost místnosti 50 m2

Rozm ry 24,1 cm (Š) ×24,1 cm (H) ×37,1 cm (V) 

Hmotnost 3,1 kg 

Vým nný filtr FILTER O / SKU: 1712-0110-04 

Za ú elem zlepšení výkonu výrobku mohou být zm n ny jeho vn jší ásti, konstrukce i specifikace. 

S dotazy týkajícími se výrobku nebo zákaznické služby se obra te na spole nost Winix 
• Webové stránky: www.winix.cz,www.cisticky-winix.sk

Pro urychlení služeb prosím specifikujte název modelu a íslo, povahu problému, vaše kontaktní 
informace a vaši adresu. 

esky 

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Nefunkční výrobek určený k ekologické likvidaci předejte sběrným dvorům určeným k recyklaci elektrických zařízení. 
Výrobek nesmí být likvidován v rámci běžného komunálního odpadu.

Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být 
likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte 
v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací o sběrných místech 
ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně 
s obchodním odpadem.



S dotazy týkajícími se
výrobku nebo zákazn
služby se obra te na
spole nost Winix 

Pro urychlení služeb pros
informace a vaši adresu. 

e 
nické 
a 

• Webové stránk

sím specifikujte název modelu a ís

ky: www.winixeurope.eu 

lo, povahu problému, vaše kontakt

2610-0267-01

tní 

1 Rev.00 
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