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SCHÉMA SOUą
ąÁSTÍ MODELU
ąesky

POHLED ZEPĤEDU

POHLED ZEZA
ADU
Výstup vzd
duchu

Ovládací panel

Chytrý se
ensor
(prachovýý)
,elní panel
ZástrĀka

OBSAH BALENÍ
360° True HEPA
filtr All-in-one

Jednotka

KDE POUŽÍVA
AT

Uživatelská
pĖíruĀka

Mezi jednotkou a osstatní elektronikou (TV, rádio atd.)
nechte volný prosto
or30 až 45 cm
Elektromagnetické rušen
ní vyvolané nĈkterou elektronikou mĞže
zpĞsobit špatnou funkci výrobku.

Jednotku umístćte v interiéru z dosahu pĕímého
o
sluneÿního svćtla
PĖímé pĞsobení sluneĀníího svĈtla mĞže zpĞsobit poruchy neb
bo
poškození výrobku.
30
0 až 45 cm
30 až 45 cm

Umístćte pouze na
a pevný rovný povrch
Nerovné nebo nestabilní povrchy mohou zpĞsobit abnormáln
ní hluk a
vibrace.

Od stćn udržujte vo
olný prostor ve vzdálenosti 30 až 45 cm
Pro maximální proudĈní vzduchu.
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OVLÁDACÍ PANEL
ąesky
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01. Kontrola filtru
LED ukazatel oznaĀuje, že je nutné provést výmĈnu filtru.

02. Tlaÿítko vynulování filtru (Reset)
Po výmĈnĈ 360stupĐového TrueHEPA filtru All-in-one použijte malý pĖedmĈt, napĖ. kanceláĖskou sponku, a stlaĀte
a podržte tlaĀítko vynulování filtru po dobu alespoĐ 5 sekund, dokud ukazatel kontroly filtru nezhasne.

03. Tlaÿítko automatického režimu
LED ukazatel automatického režimu oznaĀuje 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.
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Barevný LED ukazatel oznaĀuje
e jednu za tĖí úrovní kvality vzduchu.
• TĖi úrovnĈ kvality vzduchu jssou: MODRÁ (dobrá), ŽLUTÁ (pĖimĈĖĖená), ÿERVENÁ (špatná).

05. Tlaÿítko Noÿního re
ežimu
LED ukazatel noĀního režimu oznaĀuje aktivaci tohoto režimu.
• Když je aktivován noĀní režžim, je LED ukazatel kvality vzduchu deaktivován.
d
• Když je aktivován noĀní re
ežim, je rychlost ventilátoru automaaticky nastavena na nejnižší.

06. Tlaÿítko technologiie PlasmaWave

®

Aktivuje nebo deaktivuje tech
hnologii PlasmaWave®.
• Když je jednotka v provozu
u, mĞžete slyšet cvrkání nebo bzuĀeníí. Zvuk je vydáván velkými Āásticemi, které
prochází technologií PlasmaaWave®. Jde o standardní jev, který ne
eznamená poruchu výrobku.
• StisknĈte tlaĀítko technologgie PlasmaWave®, když je jednotka zaapnutá, abyste tuto funkci aktivovali nebo
n
deaktivovali.

07. Ukazatel/tlaÿítko rychlosti ventilátoru
OznaĀuje aktuální rychlost ventilátoru.
v
• Pomocí tlaĀítka Rychlost ve
entilátoru vyberte požadované otáĀkyy ventilátoru. Ventilátor mĈní rychlossti
v tomto poĖadí: Automatick
ká, Nízká, StĖední, Vysoká, Automaticcká.
Nízká StĖedn
ní Vysoká

08. Vypínaÿ
Jednotku zapíná nebo vypíná. BĈhem prvních 30 sekund provozu zm
mĈní ukazatel kvality vzduchu barvu z modré
na žlutou a Āervenou.
• Chytrému senzoru trvá zhrruba 30 sekund, než zmĈĖí kvalitu vzd
duchu v okolním prostĖedí a mĞže zaĀĀít
normální provoz zaĖízení.
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ąesky

04. Ukazatel kvality vzd
duchu

4STUPĞOVÉ ąIŠTĔNÍ
ą
VZDUCHU
ąesky

Technologie
T
PlasmaWave®

Uhlíkový filtr
TrueHEPA
T
filtr
Jemný
J
pĖedfiltr

01. Jemný pĕedfiltr

03. Uhlíkový filtr

UrĀen pro zachycení vĈtších Āástic
Ā
nacházejících
se ve vzduchu v interiéru.

Snižuje
e množství tĈkavých organických slou
uĀenin
a pachĞ z domácnosti pocházejících z vaĖen
ní,
domáccích mazlíĀkĞ a kouĖe.

02. TrueHEPA filtr

04. Technologie PlasmaWave

Zachytí až 99,97 %* ve vzduch
hu se nacházejících
neĀistot vĀetnĈ pylu, spor plíssní, prachu, alergenĞ
ze srsti domácích mazlíĀkĞ, mikrobĞ
m
a kouĖe.
(*ástice o velikosti 0,3 mikro
ony.)

Techno
ologie PlasmaWave® vytváĖí hydroxyly, které
dokážíí snížit pĖítomnost ve vzduchu obsaže
ených
bakterrií a virĞ*. (*Na základĈ laboratorního
o testu
proved
deného na chĖipku A, vir H3N2, E. co
oli,
Pseudo
omonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
a
Salmon
nella typhimurium.)

®

ÚDRŽBA
Kdy vymĕnit filtry
Filtr
360stupĐový True
HEPA filtr All-in-one

Ukazatel

Kdy provést servis

Kdy provést výýmĈnu

VyĀistit pĖedfiltr každých
14 dní

Vydrží cca 12 mĈsícĞ
m

Kontrola filtru

• Když svítí LED ukazatel kon
ntroly filtru, je tĖeba provést jeho vým
mĈnu.
• Intervaly mezi jednotlivými výmĈnami se mohou podle podmínek okolního prostĖedí lišit.
AAPU500-



POąÁTEąNÍ ÚKONY
Ú
ąesky

1. OtoĀte výrobek vzhĞru no
ohama.

4. Vložte filtr horní stranou dolĞ do spoodní Āásti

2. Uchopte rukojeĜ ve spodnní Āásti výrobku, otoĀte

5. Po
o vložení filtru otoĀte rukojetí ve
v smĈru

jí proti smĈru hodinových ruĀiĀek a vytáhnĈte
kryt filtru.

3. OdstraĐte ochranný vinyl z filtru

jed
dnotky, dokud nebude zcela zasunut. Ho
orní strana
filttru má otvor a spodní Āást filtr je pevná.

ho
odinových ruĀiĀek a zavĖete kryt filtru.

6. VrraĜte výrobek do vzpĖímené polohy a
ob
bnovte normální provoz.

vloženého ve výrobku.
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VÝMĔNA FILT
TRĬ
ąesky

O
FILTR

1712-0110-04

Po výmĈnĈ filtru stisknĈte
tlaĀítko RESET po dobu
u
alespoĐ 5 sekund.

ąIŠTĔNÍ
þištćní filtrĝ:

OĀistĈte pomocí vysavaĀe nebo
n
mĈkkého
kartáĀe.
• OĀistĈte pouze pĖedfiltr.
• Tento filtr NELZE prát.
• Intervaly mezi jednotlivými ĀištĈními se
mohou lišit podle kvality vzduchu.
v

þistćní chytrého sensorru (prachového):

þištćn
ní povrchu a vnitĕku:

OtĖette pĖístroj mĈkkým hadĖíkem navlhĀe
eným
vodou
u o pokojové teplotĈ. Poté jejotĖete suchým
s
hadĖík
kem.
Po oto
oĀení výrobku vzhĞru nohama odstraĐtte kryt
filtru a oĀistĈte vnitĖní Āást výrobku pomocí vysavaĀe.
• Pro
o dosažení optimálního výkonu provád
dĈjte ĀistĈní
kažždých 14 dní.

POZNÁMKA

OĀistĈte chytrý senzor (prach
hový senzor) vysavaĀem.
• Interval ĀištĈní: KAŽDÉ 2 MćSÍCE.
M

POZNÁMKA
jiné těkavé
•• Nepoužívejte
Nepoužívejtebenzen,
benzen,alkohol
alkoho
olani
anijiné
tĈkavé kapaliny,
kapaliny,
které
kterémohou
mohoupřístroj
pĖístrojpoškodit
poškod
ditnebo
nebozpůsobit
zpĞsobitzměnu
zmĈnu
barvy.
barvy.
AAPU500-

aapo•• Při
PĖičištění
ĀištĈníjednotky
jednotkyvždy
vždyodpojte
odpojtenapájecí
napájecíkabel
k
kabel
poĀkejte,
dokkuddokud
jednotka
nezchladne.
čkejte,
jednotka
nezchladne.
•• Tuto
Tuttojednotku
jednotkunikdy
nikdysami
saminedemontujte,
nedemontujte,neopravujte
neeopravujte ani
ani
neupravujte.
neuupravujte.
•• Nepoužívejte
Neepoužívejtehořlavé
hoĖlavéspreje
sprejenebo
nebotekuté
tekutéčisticí
Āisticíprostředky.
pro
ostĖedky.
•• Nenechte
Neenechteděti,
dĈti,aby
abyjednotku
jednotkučistily
Āistilynebo
neboprováděly
prrovádĈlyjejí
její
údržbu.
údrržbu.
•• Před
PĖe
edčištěním
ĀištĈnímnebo
neboúdržbou
údržboumusí
musíbýt
býtjednotka
jedno
otkaodpojena
od
elektrické
sítě.
odp
pojena
od elektrické
sítĈ.


BEZPEąNOST A UPOZORNĔNÍ

VAROVÁNÍ
Dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali riziko
vážného zranění nebo úmrtí a snížili riziko poškození jednotky.
• Pokud je poškozen napájecí kaabel, musí být vymĈnĈn
za speciální kabel nebo sestavu
u nabízenou výrobcem
nebo jeho servisním stĖediskem
m.
• Tento spotĖebiĀ mĞže být používán dĈtmi staršími 8 let
a osobami se sníženou fyzickou,, smyslovou nebo duševní
schopností nebo nedostatkem zkušeností
z
a znalostí, pokud
jsou pod dozorem nebo byly po
ouĀeny ohlednĈ používání
spotĖebiĀe bezpeĀným zpĞsobem
m a porozumĈly nebezpeĀí.
• DĈti by mĈly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si
se spotĖebiĀem nebudou hrát.
• Tato jednotka není urĀena k použití
p
pro uchování
dokumentĞ ani pro zachování umĈleckých dĈl.


Při odpojování jednotky netahejte za síťový kabel.

ąesky

PĖed
zaĖízen
ní si
si pečlivě
peĀlivĈ prostudujte
prostudujte a
Před používáním
používáním tohoto
tohoto zařízení
následnĈ dodržujte tyto bezpeĀn
nostní pokyny.
a následně dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.
PĖesvĈdĀte se, že jsou pĖed provozem jednotky vloženy
Přesvědčte se, že jsou před provozem jednotky vloženy
filtry.Provoz jednotky bez filtrĞ mĞže zkrátit životnost
filtry. Provoz
jednotky
bezelektri
filtrů ckým
může proudem
zkrátit životnost
jednotky
a zpĞsobit
úraz
nebo jednotky a způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.
zranĈní.
Ujistěte se,
se, že
že do
do otvorů
UjistĈte
otvorĞ jednotky
jednottky NEJSOU
NEJSOU vloženy
vloženyžádné
cizí předměty.
Mezi tyto
žádné
cizípĖedmĈty.
Mezipředměty
tyto pĖedmĈty
p patří kolíky,
patĖí dráty
kolíky,a mince.
Nedotýkejte
dráty
a mince.se žádné části interiéru jednotky mokrýma
rukama.
Nedotýkejte
se žádné Āásti interriéru jednotky mokrýma
rukama
Vysoké napětí může způsobit úraz elektrickým proudem.
Vysoké
napĈtí
zpĞsobit
úrraz elektrickým
proudem.
Přesvědčte se, mĞže
že vstupní
a výstupní
otvory jednotky
nejsou
PĖesvĈdĀte
se,Zablokování
že vstupní a může
výstup
pní
jednotky
nejsou
zablokovány.
véstotvory
ke zvýšené
teplotě
zablokovány.Zablokování
mĞže
vést
ke
zvýšené
teplotĈ
uvnitř výrobku a způsobit tak jeho selhání a poškození.
eho
selháníani
a poškození.
uvnitĖ
výrobku nepoužívejte
a zpĞsobit tak
je
Tuto jednotku
jako
stoličku
na ni neumisťujTuto
jednotku
nepoužívejte jak
ko stoliĀku ani na ni
te těžké
předměty.
neumisĜujtetĈžké
pĖedmĈty
Může dojít ke zranění
osob nebo selhání a poškození
MĞže
dojít ke zranĈní osob nebo selhání a poškození
výrobku.
výrobku.
Při otočení výrobku vzhůru nohama opatrně vložte filtr
PĖi otoĀení výrobku vzhĞru noh
hama opatrnĈ vložte filtr v
v takovémsmĈru,
směru, aby
spodní (zablokovaná)
částĀást
filtrufiltru
byla
takovém
abyspodní
(zablokovaná)
(
vidět
shora.
bylavidĈt shora
Pokud není
není filtr
filtr vložen
vložen správnĈ,
správně, může
mĞže dojít
dojít kkpoškození
poškození
Pokud
výrobku
výrobku aa zranĈní
zranění uživatele.

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 umisťováním 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 stěny. Může vyvolat kondenzaci nazdi a v okolní oblasti.
AAPU500-JLE

BEZPEąNOSTNÍ POKYNY
ąesky

DĈkujeme, že jste si koupili ĀistiĀku vzduchu Winix. Tento výrobek je urĀen pouze pro použití v domácnosti.
DĜLEŽITÁ UPOZORNĆNÍ PRO POUŽITÍ þISTIþKY VZDUCHU
UPOZORNćNÍ: Dodržujte pokyny v této pĖíruĀce, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.

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

• VytáhnĈte zástrĀku ze zásuvky, pokud výrobek
nepoužíváte.

• Nepoužívejte, pokud jsou síĜový kabel nebo
zástrĀka poškozené nebo pokud je pĖipojení
k zásuvce ve stĈnĈ volné.

• Nemanipulujte se zástrĀkou mokrýma rukama.

• Používejte pouze napĈtí AC 220–240 V.
• Nepoškozujte, nelámejte, silnĈ neohýbejte,
netahejte, nekruĜte, nesvazujte, neobalujte,
nesvírejte síĜový kabel ani na nĈj neumisĜujte
tĈžké pĖedmĈty.
• Z napájecí zástrĀky pravidelnĈ odstraĐujte
prach. Sníží se tak riziko šoku kvĞli hromadĈní
vlhkosti.
• PĖed ĀištĈním jednotky vytáhnĈte zástrĀku
ze zásuvky. PĖi vytahování zástrĀky držte
samotnou zástrĀku, nikdy netahejte za kabel.
• Pokud je zástrĀka poškozená, musí ji vymĈnit
výrobce nebo kvalifikovaný technik.

• NeuvádĈjte jednotku v Āinnost pĖi používání
vnitĖních insekticidĞ generujících kouĖ.
• Jednotku neĀistĈte benzenem ani Ėedidlem.
NestĖíkejte na jednotku insekticidy.
• Nepoužívejte jednotku na místech, kde je vlhko
nebo kde by jednotka mohla navlhnout, napĖíklad
v koupelnĈ.
• Nestrkejte prsty ani cizí pĖedmĈty do pĖívodních
nebo výstupních otvorĞ.
• Nepoužívejte jednotku v blízkosti hoĖlavých plynĞ.
Nepoužívejte v blízkosti cigaret, vonných tyĀinek
ani jiných pĖedmĈtĞ vytváĖejících jiskry.
• Jednotka neodstraní oxid uhelnatý vypouštĈný
z topných spotĖebiĀĞ nebo z jiných zdrojĞ.

DĜLEŽITÁ PREVENTIVNÍ OPATĔENÍ PRO POUŽITÍ þISTIþKY VZDUCHU
• Neblokujte vstupní a výstupní otvory.

• Pro ĀistĈní jednotky nepoužívejte Āisticí prostĖedky.

• Nepoužívejte v blízkosti horkých pĖedmĈtĞ,
napĖ. kamen.

• Nepoužívejte bez filtru.

• Nepoužívejte tam, kde mĞže jednotka pĖijít
do styku s párou.
• Nepoužívejte jednotku v poloze na boku.
• Uchovávejte mimo dosah výrobkĞ, které tvoĖí
olejové usazeniny, napĖ. fritézy.
AAPU500-JLE

• TrueHEPA filtr neperte ani opakovanĈ nepoužívejte.
• Pro pĖenos jednotky používejte rukojeĜ v zadní Āásti
jednotky.
• Jednotku nedržte za Āelní panel.
• Nelepte do výstupních otvorĞ nebo ventilátoru
žádné malé pĖedmĈty.


ąASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jednotka nepracuje v automatickém režimu
• Byl automatický režim zvolen?
- OpakovanĈ stisknĈte tlaĀítko rychlosti
ventilátoru, dokud nezvolíte automatický
režim.
• Je senzor zablokován nebo zanesen?
- OĀistĈte chytrý sensor (prachový sensor)
vysavaĀem.
Jednotka vibruje a je hluĀná
• Je povrch, na kterém je umístĈna, rovný a pevný?
- Pokud tomu tak není, pĖesuĐte ji na vhodný
povrch.

ZÁRUKA

ZástrĀka a výstup jsou horké
• Je zástrĀka ĖádnĈ zasunuta?
- PĖesvĈdĀte se, že je zástrĀka ĖádnĈ zasunuta
do výstupu.
PĖístroj vydává nepĖíjemný zápach
• Je používán v prostorách s velkým množstvím
kouĖe, prachu nebo zápachu?
- VyĀistĈte pĖívody vzduchu na každé stranĈ
a vyĀistĈte pĖedfiltr.
- VymĈĐte 360° TrueHEPA filtr All-in-one.
Síla ventilátoru je slabá. Jednotka neĀistí vzduch
• Svítí ukazatel kontroly filtru?
- VymĈĐte filtry, jak je požadováno.
Jednotka vibruje
- Mírné vibrace přístroje během provozu nejsou
na závadu

Název produktu

Podmínky záruky jsou následující:
1. Tento výrobek je vyroben za pĖísných
podmínek kontroly kvality.

Název modelu

2. Záruka bude neplatná, pokud bude selhání

ZáruĀní doba

výrobku zpĞsobeno nedbalostí nebo
zneužitím spotĖebitelem, dodací a servisní
poplatky mohou být naúĀtovány dokonce
i bĈhem záruĀní doby.

4. Uložte si dĞkaz o koupi na bezpeĀném místĈ.
5. Tato záruka je platná pouze v EvropĈ.
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AAPU500-JLE

Datum nákupu
Dva (2) roky

Místo nákupu
Místo nákupu
Tel.

3. PĖi reklamaci výrobku je potĖeba pĖedložit
doklad o koupi.

ÿistiĀka vzduchu

Adresa
Zákazník

Jméno
Tel.

AAPU500-

ąesky

Jednotka se nezapne
• Je zástrĀka správnĈ pĖipojena k zásuvce?
- PĖesvĈdĀte se, že je jednotka napájena
a zástrĀka je bezpeĀnĈ zasunuta.
• Nedošlo k výpadku proudu?
- Zkontrolujte, zda svĈtla svítí a jiné
elektrické spotĖebiĀe fungují.

SPECIFIKACE JEDNOTY
ąesky

Název modelu

AAPU500-JLE

NapĈtí

AC 220–240 V, 50 Hz

Jmenovitý výkon

55 W

OvĈĖená velikost místnosti

50 m2

RozmĈry

24,1 cm (Š) ×24,1 cm (H) ×37,1 cm (V)

Hmotnost

3,1 kg

VýmĈnný filtr

FILTER O / SKU: 1712-0110-04

Za úĀelem zlepšení výkonu výrobku mohou být zmĈnĈny jeho vnĈjší Āásti, konstrukce i specifikace.
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 zákaznické služby se obraīte na spoleĆnost Winix
• Webové stránky: www.winix.cz, www.cisticky-winix.sk
Pro urychlení služeb prosím specifikujte název modelu a Āíslo, povahu problému, vaše kontaktní
informace a vaši adresu.

AAPU500-JLE
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Výrobce
WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA
Dovozce pro Evropu
WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeurope.eu

Distributor pro Českou 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.winix.cz
Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.
S dotazy týkajícími se
e
výrobku nebo zákazn
nické
služby se obraīte na
a
spoleĆnost Winix

• Webové stránkky: www.winixeurope.eu

Pro urychlení služeb prossím specifikujte název modelu a Āíslo, povahu problému, vaše kontakttní
informace a vaši adresu.
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