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VPŘEDU

Otvor pro výstup vzduchu

Madlo

Napájecí zástrčka

VZADU

OBSAH BALENÍ

Ovládací panel

Přední panel

Jednotka
(1) Na přední straně předfiltr
(1) Filtr s aktivním uhlím
(1) True HEPA filtr

Uživatelská příručka

Prachový senzor

KDE POUŽÍVAT

SCHÉMA DÍLŮ MODELU

30–45 cm

30–45 cm

Ponechejte odstup 30–45 cm od TV, rádia a jiné elektroniky
Elektromagnetické rušení z různé elektroniky může způsobit poruchu 
produktu.

Umístěte produkt do interiéru, mimo přímé sluneční záření
Přímé vystavení slunci může způsobit poruchu nebo selhání produktu.

Umisťujte pouze na tvrdý, rovný povrch
Křehké nebo nakloněné povrchy mohou mít za následek abnormální 
hluk a otřesy.

Ponechejte odstup 30–45 cm od stěn
Aby bylo zajištěno maximální proudění vzduchu.

Čeština
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01. Kontrolka Automatického režimu
LED kontrolka „Auto“ indikuje, že je aktivován 
Automatický režim.

02. Kontrolka kvality vzduchu
Barevná LED kontrolka indikuje jednu ze tří úrovní 
kvality vzduchu: červená (špatná), oranžová 
(přiměřená) a modrá (dobrá).

03. Kontrolka rychlosti ventilátoru
Značí aktuální rychlost ventilátoru.

Vysoká

Automatický režim Nízká Střední

Turbo

04. Kontrolka funkce PlasmaWave®

Indikuje, zda je aktivována funkce PlasmaWave®, nebo 
ne.

05. Kontrolka Nočního režimu
Když je aktivován Noční režim, LED kontrolka kvality 
vzduchu zhasne.
• Rychlost ventilátoru se automaticky nastaví na 

minimální hodnotu (nižší než „Nízká“), takže 
zařízení téměř nebude slyšet.

• Když je aktivní Noční režim, funkce PlasmaWave®

se deaktivuje, ale můžete ji znovu zapnout.

06. Kontrolka výměny filtru
LED kontrolka indikuje, kdy je čas vyměnit filtr.

OVLÁDACÍ PANEL
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07. Tlačítko vynulování filtru
Po výměně True HEPA filtru stiskněte a podržte 
tlačítko vynulování filtru pomocí malého předmětu, 
například kancelářské sponky po dobu alespoň 5 
sekund, dokud kontrolka výměny filtru nezhasne.

08. Tlačítko napájení
Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky. Během 
prvních 30 sekund po zapnutí se budou na kontrolce 
kvality vzduchu měnit barvy: modrá, oranžová a 
červená.
• Prachovému senzoru trvá přibližně 30 sekund, než 

zhodnotí kvalitu vzduchu v prostředí. Teprve poté 
začne fungovat běžná detekce.

09. Tlačítko režimu
Stisknutím můžete procházet a vybírat jednotlivé 
režimy provozu (Automatický, Noční). Po prvním 
zapnutí se standardně nastaví Automatický režim se 
zapnutou funkcí PlasmaWave®.

Automatický režim:
• Automatický režim: automaticky upravuje rychlosti 

ventilátoru podle kvality vzduchu ve vašem 
interiéru. Rychlost ventilátoru se sníží na nízkou 
úroveň, když je kvalita vzduchu dobrá, střední, když 
je kvalita vzduchu přiměřená, a vysokou, když je 
kvalita vzduchu špatná.

Noční režim:

Když je aktivován Noční režim, LED kontrolka kvality 
vzduchu zhasne.
• Rychlost ventilátoru se automaticky nastaví na 

minimální hodnotu (nižší než „Nízká“), takže 
zařízení téměř nebude slyšet. 

• Když je aktivní Noční režim, funkce PlasmaWave®

se deaktivuje, ale můžete ji znovu zapnout.

10. Tlačítko funkce PlasmaWave®

Stisknutím tlačítka funkce Plasmawave® v době, kdy je 
jednotka zapnutá, tuto funkci zapnete nebo vypnete. 
Ve výchozím nastavení je funkce PlasmaWave® po 
zapnutí jednotky zapnutá. 
„Když jednotka běží, může být slyšet kolísavý 
zvuk nebo bzučení. Zvuk pochází z velkých částic 
procházejících funkcí PlasmaWave®. Toto chování je 
normální a nejedná se o poruchu produktu.“

11. Světelný senzor
Detekuje množství okolního světla v prostředí. Když 
je jednotka v Automatickém režimu, světelný senzor 
detekuje, kdy se má jednotka přepnout do Nočního 
režimu.
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Kdy je třeba vyměnit filtry 

Filtr Kontrolka Kdy provést servis Kdy provést výměnu

Předfiltr není Vyčistěte jednou za 14 dní Trvalý

Filtr s aktivním uhlím není Vyčistěte jednou za 3 měsíce

Vydrží přibližně 12 měsíců
True HEPA filtr

Kontrola filtru
NESMÍ se OMÝVAT

• Když se LED kontrolka Kontrola filtru rozsvítí, je čas vyměnit True HEPA filtr a filtr s aktivním uhlím.
• Intervaly mezi výměnami filtru se mohou lišit v závislosti na prostředí.

ÚDRŽBA

True HEPA filtrPředfiltr Filtr s aktivním 
uhlím

PlasmaWave®

ČTYŘFÁZOVÉ ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

01. Předfiltr
Je určen k zachytávání velkých částic ve vzduchu
v interiéru.

03. True HEPA filtr
Zachycuje 99,97 %* alergenů ve vzduchu včetně pylu, 
spor plísní, prachu, prachu ze srsti domácích zvířat, 
mikrobů a kouře (*Částice o velikosti 0,3 mikronů.)

02. Filtr s aktivním uhlím
Snižuje množství těkavých organických látek a pachů 
v domácnosti způsobených vařením, domácími 
mazlíčky a kouřem.

04. PlasmaWave®

Funkce PlamaWave® vytváří hydroxyly, které mohou 
pomoci omezit výskyt bakterií a virů* ve vzduchu 
(*založeno na zjištěních nezávislého laboratorního 
testu provedeného na viru chřipky A H3N2, E. coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhimurium.)
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POČÁTEČNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU 

Západka

1. Sejměte přední panel takto: uchopte jej za horní 
hranu a jemně zatáhnete směrem dopředu.

2. Vyjměte předfiltr, poté sáček s filtry za ním.

3. Vyjměte filtry z ochranného plastového sáčku.

4. Nainstalujte filtry tak, aby bezpečně zapadly na 
místo.
03. True HEPA filtr (zadní)
02. Filtr s aktivním uhlím (prostřední)
01. Předfiltr (vpředu)

Západka

5. Po nainstalování filtrů zavřete přední panel.

6. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
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VÝMĚNA FILTRŮ

ČIŠTĚNÍ A PÉČE
Čištění filtrů:

Předfiltr čistěte pomocí vysavače nebo měkkého kartáče

• Pokud je filtr nadměrně znečištěn, opláchněte jej vodou o 
pokojové teplotě.

• Nepoužívejte čisticí prostředek ani mýdlo.
• Před použitím nechejte filtr 24 hodin vyschnout.
• Intervaly čištění filtru se mohou lišit v závislosti na kvalitě 

vzduchu v prostředí.
• Nepoužívejte horkou vodu teplejší než 40 °C.

Péče o senzor částic

1. Oblast vstupu a senzoru částic otřete 
vlhkým bavlněným tampónem.
• K čištění senzoru používejte pouze 

vodu. Nepoužívejte těkavé látky jako 
alkohol nebo aceton.

2. Zbývající vlhkost otřete suchým 
bavlněným tampónem.

POZNÁMKA

• Nepoužívejte benzen, alkohol ani jiné těkavé kapaliny, 
které by mohly způsobit poškození nebo odbarvení.

Čištění vnějších a vnitřních částí:

Otřete měkkým vlhkým hadříkem navlhčeným vodou o 
pokojové teplotě.

• Poté otřete čistým suchým hadříkem.

Otevřete přední panel a vyčistěte vnitřní prostor vysavačem.
• Aby se zajistil optimální výkon, provádějte čištění každé 

1–2 měsíce.

POZNÁMKA

• Při čištění jednotky vždy nejprve odpojte napájecí kabel a 
poté počkejte, až jednotka vychladne.

• Nikdy jednotku sami nedemontujte, neopravujte ani 
neupravujte.

• Nepoužívejte hořlavé sprejové ani tekuté čisticí 
prostředky.

• Nedovolte, aby čištění nebo údržbu jednotky prováděly 
děti.

• Před čištěním nebo prováděním údržby se ujistěte, že je 
jednotka odpojena od napájení.

item: 116130

Po výměně filtru stiskněte 
tlačítko Vynulování filtru po 
dobu alespoň 5 sekund.

Čočka

Bavlněný 
tampón
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Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte a dodržujte tato 
bezpečnostní upozornění.

Před spuštěním jednotky se ujistěte, že jsou vloženy filtry.
Provoz jednotky bez filtrů může zkrátit životnost jednotky a 
způsobit úraz elektrickým proudem nebo poranění.

Ujistěte se, že ve větracích otvorech na jednotce NEJSOU 
žádné cizí předměty.
Takovými cizími předměty mohou být například špendlíky, 
tyčinky a mince.

Nedotýkejte se mokrýma rukama žádné vnitřní části 
jednotky.
Vysoké napětí může způsobit úraz elektrickým proudem.

Ujistěte se, že vstupní a výstupní větrací otvory jednotky 
nejsou ucpané.
Ucpání může mít za následek zvyšování vnitřní teploty, což 
by mohlo způsobit poruchu a deformaci produktu.

Nepoužívejte jednotku jako stoličku ani na ni nepokládejte 
těžké předměty.
Mohlo by dojít ke zranění nebo poruše nebo deformaci 
produktu.

VAROVÁNÍ

Dodržováním těchto pokynů snížíte riziko vážného 
zranění, smrti nebo poškození jednotky.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, nahraďte jej speciálním 
kabelem. Opětovnou montáž může provést výrobce nebo 
jeho servisní zástupce.

• Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností 
a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod 
dohledem nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného 
používání spotřebiče a chápou možná rizika.

• Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem 
nehrály.

• Tato jednotka není určena k uchovávání dokumentů ani 
konzervaci uměleckých děl.

Při odpojování jednotky od napájení netahejte za napájecí 
kabel.
Napájecí kabel nesvazujte ani nesmotávejte, když je 
jednotka v provozu.
Pokud se jednotka ponoří do vody, odpojte ji od napájení 
a kontaktujte zákaznický servis.
Neodpojujte zařízení od napájení ani je nepřesouvejte, 
když je jednotka v provozu.
Do stejné zásuvky nebo zdroje napájení nepřipojujte další 
spotřebiče.

Nedotýkejte se zásuvky mokrýma rukama.

Když jednotka není delší dobu v provozu, odpojte ji od 
napájení.

Neumisťujte jednotku v blízkosti topných prvků.

Nepoužívejte na místech s výskytem mlhy nebo výparů z 
průmyslových olejů nebo na místech s velkým množstvím 
kovového prachu.
Kabel se může poškodit silným ohýbáním, taháním, 
překrucováním, svazováním, uzlováním nebo podkládáním 
pod těžké předměty.
Neinstalujte do žádného druhu motorových ani 
přepravních vozidel (nákladních vozů, člunů, lodí atd.).
Neumisťujte do oblasti s nadměrným množstvím
jedovatých plynů.
Neumisťujte do blízkosti hořlavých materiálů (aerosoly, 
paliva, plyny atd.).

Neumisťujte jednotku proti větru ani průvanu.

Neumisťujte pod elektrickou zásuvku.

Neumisťujte do nadměrně vlhkých oblastí, kde by mohla 
jednotka zvlhnout.
Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem, nepoužívejte tento přístroj s elektronickým 
regulátorem otáček.
Neumisťujte jednotku během provozu blíže než 30 cm od 
stěny. Na stěně a v okolních oblastech by mohlo dojít ke 
kondenzaci.

BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Děkujeme za nákup čističky vzduchu Winix.

• Jednotku neopravujte ani neupravujte. Všechny 
opravy by měl provádět kvalifikovaný technik.

• Pokud jsou napájecí kabel nebo napájecí zástrčka 
poškozeny nebo je připojení k elektrické zásuvce 
volné, zařízení nepoužívejte.

• Používejte pouze napájení střídavým proudem 
220–240 V.

• Nepoškozujte, nerozbíjejte, silou neohýbejte, 
netahejte, nepřekrucujte, nesvazujte, neobalujte, 
nezavazujte napájecí kabel ani na něj nepokládejte 
těžké předměty.

• Pravidelně odstraňujte prach z napájecí zástrčky. Tím 
snížíte riziko úrazu elektrickým proudem následkem 
hromadění vlhkosti.

• Před čištěním jednotky odpojte napájecí zástrčku ze 
zásuvky. Při odpojování napájecí zástrčky uchopte 
přímo napájecí zástrčku, netahejte za kabel.

• Pokud je napájecí zástrčka poškozena, musí ji 
vyměnit výrobce nebo kvalifikovaný technik.

• Když se jednotka nepoužívá, odpojte napájecí zástrčku 
ze zásuvky.

• Nemanipulujte s napájecí zástrčkou mokrýma 
rukama.

• Pokud v místnosti používáte insekticidy, které tvoří 
kouř, jednotku nepoužívejte.

• Nečistěte jednotku benzenem ani ředidlem.
Nestříkejte na jednotku insekticidy.

• Nepoužívejte jednotku tam, kde je vlhko nebo kde by 
mohla jednotka zvlhnout, například v koupeně.

• Nestrkejte prsty ani cizí předměty do otvorů pro 
vstup a výstup vzduchu.

• Nepoužívejte jednotku v blízkosti hořlavých plynů. 
Nepoužívejte v blízkosti cigaret, kadidel nebo jiných 
zdrojů jisker.

• Jednotka neodstraňuje oxid uhelnatý generovaný 
topnými spotřebiči nebo jinými zdroji.

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ ČISTIČKY VZDUCHU:

VAROVÁNÍ: Dodržujte pokyny v této příručce, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu a/nebo požáru.

DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ ČISTIČKY VZDUCHU:

• Neblokujte vstupní nebo výstupní větrací otvory.

• Nepoužívejte v blízkosti horkých předmětů, jako je 
například sporák.

• Nepoužívejte tam, kde by se jednotka mohla dostat 
do kontaktu s párou.

• Nepoužívejte jednotku položenou na bok.

• Držte jednotku mimo dosah zdrojů olejových zbytků, 
jako je například fritovací hrnec.

• Nečistěte jednotku pomocí čisticích prostředků.

• Nepoužívejte jednotku bez filtru.

• True HEPA filtr neomývejte a nepoužívejte opakovaně.

• Při přepravě držte jednotku za madlo na zadní straně.

• Nedržte ji za přední panel.

• Nestrkejte žádné malé předměty do otvorů pro výstup 
vzduchu ani do ventilátoru.
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Platí následující záruční podmínky:

1. Tento produkt je vyroben v souladu s přísnými 
kontrolami a inspekcemi kvality.

2. Pokud nastane porucha následkem nedbalosti 
nebo nesprávného používání ze strany spotřebitele, 
záruka je neplatná.

3. Při uplatňování záruky na produkt je nutné předložit 
doklad o zakoupení.

4. Uložte doklad o koupi na bezpečném místě.

5. Tato záruka platí pouze v Evropě.

Název produktu Čistička vzduchu

Název modelu AZSU350-JWE

Datum nákupu

Záruční doba Dva (2) roky

Místo nákupu

Místo nákupu – tel.

Zákazník

Adresa

Jméno

Tel.

Jednotka se vůbec nezapíná
• Je zástrčka bezpečně připojena do zásuvky?

- Ujistěte se, že je zásuvka pod proudem a že je 
napájecí zástrčka bezpečně zapojena.

• Nedošlo k výpadku proudu?
- Ověřte, zda ostatní světla a elektrické spotřebiče 

fungují a zkuste to znovu.

Jednotka nepracuje v Automatickém režimu
• Byl vybrán Automatický režim?

- Stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru, až se zvolí 
Automatický režim.

• Není zablokovaný nebo ucpaný senzor?
- Vyčistěte prachový senzor pomocí vysavače.

Jednotka se třese a je hodně hlučná
• Není umístěna na nerovném nebo nakloněném 

povrchu?
- Přemístěte jednotku na pevný, rovný, stabilní 

povrch.

Napájecí zástrčka a zásuvka jsou horké na dotek
• Je zástrčka bezpečně zapojena?

- Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do 
zásuvky.

Je cítit podivný zápach
• Používá se jednotka v místě, kde je hodně kouře, 

prachu nebo pachů?
- Vyčistěte otvory pro vstup vzduchu na obou 

stranách a vyčistěte předfiltr.
- Vyměňte filtr s aktivním uhlím a True HEPA filtr.

Ventilátor je slabý. Jednotka nečistí vzduch
• Svítí kontrolka Kontrola filtru?

- V případě potřeby vyměňte filtry.

Zobrazovací panel je ztlumený
• Neblokují světelný senzor nečistoty?

- Když je zapnutý Automatický režim: Noční režim se 
automaticky aktivuje tehdy, když světelný senzor 
detekuje, že v místnosti je tma.

ČASTÉ OTÁZKY

ZÁRUKA NA PRODUKT

Máte možnost registrovat se zdarma k prodloužení standardní 2leté záruky o 1 rok. Registrovat se můžete na stránkách
www.winix.cz/winix3-roky-zaruka.html. Registrace je určena pouze pro spotřebitele, nikoli pro firmy.
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SPECIFIKACE JEDNOTKY
Název modelu AZSU350- JWE

Napájecí napětí AC 220–240 V, 50 / 60 Hz

Výkon 65 W

Ověřená velikost místnosti 100 m2

Rozměry 384 mm (Š) x 220 mm (H) x 594 mm (V)

Hmotnost 7,6 kg

Náhradní filtr H/SKU filtru: 116130

Vzhled, provedení a specifikace produktu se mohou bez upozornění změnit za účelem zlepšení parametrů produktu.

V případě požadavků na zákaznický servis a dotazů týkajících se produktu kontaktujte 
společnost Winix.
• Webová stránka: www.winix.cz

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.

V rámci urychlení servisu prosím uveďte název a číslo modelu, charekter problému, vaše kontaktní
údaje a vaši adresu.

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.
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PREDNÁ ČASŤ

Odvod vzduchu

Rukoväť

Napájacia zástrčka

ZADNÁ ČASŤ

OBSAH BALENIA

Ovládací panel

Predný panel

Jednotka
(1) Predfilter
(1) Filter s aktívnym uhlím
(1) True HEPA filter

Používateľská
príručka

KDE POUŽÍVAŤ

SCHÉMA ČASTÍ MODELU

30 ~ 45 cm

30 ~ 45 cm

Medzi televízormi, rádiami a inou elektronikou nechajte 30 ~ 45 cm 
voľného priestoru.
Elektromagnetické rušenie z niektorých elektronických zariadení môže 
spôsobiť poruchu výrobku.

Umiestnite do interiéru mimo dosahu priameho slnečného svetla.
Priame slnečné žiarenie môže spôsobiť nesprávnu funkciu alebo 
poruchu výrobku.

Umiestňujte len na tvrdé, rovné povrchy
Mäkké alebo šikmé povrchy môžu spôsobiť abnormálny hluk a vibrácie.

Vzdialenosť od stien by mala byť 30 ~ 45 cm
Pre maximálny prietok vzduchu.

Slovenčina

Prachový senzor
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01. Indikátor automatického režimu
LED kontrolka „Auto“ signalizuje aktiváciu 
automatického režimu.

02. Indikátor kvality vzduchu
Farebne kódované LED svetlo indikuje jednu z troch 
úrovní kvality vzduchu: červená (zlá), oranžová 
(primeraná) a modrá (dobrá).

03. Indikátor rýchlosti ventilátora
Signalizuje aktuálnu rýchlosť ventilátora.

Vysoká

Automatický režim

04. Indikátor PlasmaWave®

Ukazuje, či je funkcia PlasmaWave® zapnutá, alebo 
vypnutá.

05. Indikátor režimu spánku
Keď je aktivovaný režim spánku, LED kontrolka kvality 
vzduchu je vypnutá.
• Rýchlosť ventilátora sa automaticky nastaví na 

minimálnu rýchlosť (nižšiu ako „Nízku“), ktorá bude 
takmer nehlučná.

• Keď je režim spánku aktívny, systém PlasmaWave®

bude vypnutý, ale je možné ho opäť zapnúť.

06. Indikátor výmeny filtra
LED kontrolka indikuje, kedy je čas na výmenu filtra.

OVLÁDACÍ PANEL

Nízká Stredná

Turbo
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07. Tlačidlo resetovania filtra
Po výmene True HEPA filtra stlačte a podržte tlačidlo 
resetovania filtra pomocou ostrého predmetu, 
napríklad kancelárskej sponky, aspoň 5 sekúnd, kým 
indikátor výmeny filtra nezhasne.

08. Tlačidlo napájania
Vypne a zapne jednotku. Počas prvých 30 sekúnd po 
zapnutí bude indikátor kvality ovzdušia cyklicky svietiť 
modrou, oranžovou a červenou farbou.
• Senzoru prachu trvá približne 30 sekúnd, kým 

zmeria kvalitu vzduchu v prostredí, a až potom sa 
začne normálna detekcia.

09. Tlačidlo režimu
Stlačením tlačidla prechádzajte medzi jednotlivými 
režimami a nastavte režim prevádzky (Auto, Spánok). 
Pri prvom zapnutí zariadenia sa predvolene nastaví 
režim Auto so zapnutou funkciou PlasmaWave®.

Automatický režim:
• Automatický režim automaticky nastavuje rýchlosť 

ventilátora podľa kvality vzduchu v interiéri. 
Rýchlosť ventilátora sa nastaví na nízku, keď je 
kvalita vzduchu dobrá, na strednú, keď je primeraná,
a na vysokú, keď je zlá.

Režim spánku:

Keď je aktivovaný režim spánku, LED kontrolka kvality 
vzduchu je vypnutá.
• Rýchlosť ventilátora sa automaticky nastaví na 

minimálnu rýchlosť (nižšiu ako „Nízku“), ktorá bude 
takmer nehlučná. 

• Keď je režim spánku aktívny, systém PlasmaWave®

bude vypnutý, ale je možné ho opäť zapnúť.

10. Tlačidlo PlasmaWave®

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, stlačte 
tlačidlo Plasmawave®, keď je zariadenie zapnuté. 
V predvolenom nastavení je funkcia PlasmaWave®

zapnutá vždy, keď je jednotka zapnutá. 
„Keď je jednotka spustená, môžete počuť cvrlikanie 
alebo bzučanie. Tento zvuk je spôsobený veľkými 
časticami prechádzajúcimi cez systém PlasmaWave®, 
je normálny a neznamená poruchu výrobku.“

11. Snímač svetla
Zisťuje množstvo okolitého svetla v prostredí.
V automatickom režime snímač svetla zistí, kedy má 
zariadenie prejsť do režimu spánku.
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Kedy je vhodné vymeniť filtre 

Filter Svetlo indikátora
Kedy je potrebné vykonať 

servis
Kedy je potrebné vymeniť

Predfilter nie Čistite raz za 14 dní Trvalý

Filter s aktívnym uhlíkom nie Čistite raz za 3 mesiace
Vydrží približne
12 mesiacovTrue HEPA filter

Skontrolujte filter
NESMIE SA UMÝVAŤ

• Keď svieti kontrolka kontroly filtra, je čas vymeniť filter True HEPA a filter s aktívnym uhlím.
• Intervaly medzi výmenami filtrov sa môžu líšiť v závislosti od prostredia.

ÚDRŽBA

True HEPA filterPredfilter Filter s aktívnym 
uhlím

PlasmaWave®

4-STUPŇOVÉ ČISTENIE VZDUCHU

01. Predfilter
Určený na zachytávanie väčších častíc prenášaných 
vzduchom, vyskytujúcich sa v interiéri.

03. True HEPA filter
Zachytáva 99,97 %* alergénov prenášaných vzduchom 
vrátane peľu, spór plesní, prachu, srsti domácich 
zvierat, mikróbov a dymu (* častice s veľkosťou 0,3 
mikrónu).

02. Filter s aktívnym uhlíkom
Znižuje množstvo prchavých organických látok a
zápach z varenia, domácich zvierat a dymu.

04. PlasmaWave®

PlasmaWave® vytvára hydroxyly, ktoré môžu pomôcť 
znížiť prítomnosť baktérií a vírusov prenášaných 
vzduchom* (* Na základe nezávislého laboratórneho 
testu vykonaného na víruse chrípky A H3N2, E. coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhimurium).
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PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY 

Západka

1. Odstráňte predný panel uchopením jeho horného 
okraja a jemným potiahnutím dopredu.

2. Vyberte predfilter a potom vrecko s filtrami za 
ním.

3. Vyberte filtre z ochranného plastového vrecka.

4. Nainštalujte filtre, aby pevne zapadli na svoje miesto.
03. True HEPA filter (vzadu)
02. Filter s aktívnym uhlíkom (v strede)
01. Predfilter (vpredu)

Západka

5. Po nainštalovaní filtrov zatvorte predný panel.

6. Napájací kábel zasuňte do elektrickej zásuvky.



Slovenčina

S
lovenčina

18Zero S

VÝMENA FILTROV

ČISTENIE
Čistenie filtrov:

Na čistenie predfiltra použite vysávač alebo mäkkú kefu

• Ak je nadmerne znečistený, opláchnite ho vo vode izbovej 
teploty.

• Nepoužívajte saponát ani mydlo.
• Pred použitím nechajte filter vyschnúť najmenej 24 hodín.
• Intervaly medzi čistením filtra sa môžu líšiť v závislosti od 

kvality vzduchu v prostredí.
• Nepoužívajte horúcu vodu s teplotou vyššou ako 40 °C.

Starostlivosť o senzory častíc

1. Na utretie šošovky a nasávacej oblasti 
senzora častíc použite vlhký vatový 
tampón.
• Na čistenie oblasti snímača používajte 

iba vodu. Nepoužívajte prchavé látky, 
ako je alkohol alebo acetón.

2. Zvyšnú vlhkosť utrite suchým vatovým 
tampónom.

UPOZORNENIE

• Nepoužívajte benzén, alkohol ani iné prchavé kvapaliny, 
ktoré môžu spôsobiť poškodenie alebo zmenu farby.

Čistenie vonkajších a vnútorných častí:

Utrite mäkkou vlhkou handričkou s použitím vody izbovej 
teploty.

• Potom ho utrite čistou, suchou handričkou.

Otvorte predný panel a vyčistite vnútro vysávačom.
• Na dosiahnutie optimálneho výkonu čistite raz za 1 až 2

mesiace.

UPOZORNENIE

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

• Túto jednotku nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani 
neupravujte.

• Nepoužívajte horľavé spreje ani tekuté čistiace 
prostriedky.

• Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu jednotky.
• Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je jednotka 

odpojená od elektrickej siete.

item: 116130

Po výmene filtra stlačte 
tlačidlo resetovania filtra na 
minimálne 5 sekúnd.

Šošovka

Vatový tampón
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Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte
a dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.
Pred spustením zariadenia sa uistite, že sú vložené filtre.
Spustenie zariadenia bez filtrov môže skrátiť životnosť 
zariadenia a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
Uistite sa, že do ventilačných otvorov na jednotke NIE sú 
vložené cudzie predmety.
Medzi takéto predmety môžu patriť špendlíky, tyče a mince.
Nedotýkajte sa žiadnej časti vnútorného priestoru 
zariadenia mokrými rukami.
Vysoké napätie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Dbajte na to, aby nedošlo k zablokovaniu nasávacích
a výstupných otvorov jednotky.
Zablokovanie môže viesť k zvýšenej vnútornej teplote, čo 
môže spôsobiť poruchu a deformáciu výrobku.
Nepoužívajte jednotku ako schodík ani na ňu neklaďte 
ťažké predmety.
Môže dôjsť k zraneniu osôb alebo k poruche a deformácii 
výrobku.

VAROVANIE

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste znížili riziko vážneho 
zranenia alebo smrti a znížili riziko poškodenia 

zariadenia.

• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený 
špeciálnym káblom. Opätovná montáž je možná u výrobcu 
alebo jeho servisného zástupcu.

• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, 
ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní 
spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným 
nebezpečenstvám.

• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so 
spotrebičom nebudú hrať.

• Tento prístroj nie je určený na konzervovanie dokumentov 
alebo umeleckých diel.

Pri odpájání prístroja neťahajte za napájací kábel.

Napájací kábel počas prevádzky jednotky nezväzujte 
ani nezauzľujte.
Ak sa jednotka ponorí do vody, odpojte ju zo zásuvky 
a kontaktujte zákaznícky servis.
Neodpájajte sieťovú zástrčku ani nepremiestňujte 
jednotku počas jej prevádzky.
Nezapájajte ďalšie spotrebiče do tej istej zásuvky 
alebo napájacieho zdroja.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.

Ak zariadenie nie je dlhší čas v prevádzke, odpojte ho 
zo zásuvky.

Neumiestňujte ho do blízkosti vykurovacích telies.

Nepoužívajte v blízkosti hmly alebo výparov z 
priemyselného oleja alebo v blízkosti veľkého 
množstva kovového prachu.
Šnúra sa môže poškodiť násilným ohýbaním, 
ťahaním, krútením, zväzovaním, stláčaním alebo 
kladením ťažkých predmetov na ňu.
Neinštalujte ho do žiadneho druhu motorového alebo 
dopravného vozidla (nákladné vozidlá, lode, člny 
atď.).
Neumiestňujte do priestoru s nadmerným 
množstvom škodlivých plynov.
Neumiestňujte v blízkosti akýchkoľvek horľavých 
materiálov (aerosóly, palivá, plyny atď.).

Prístroj neumiestňujte proti vetru alebo prievanu.

Neumiestňujte ho pod žiadnu elektrickú zásuvku.

Neumiestňujte ho do príliš vlhkých priestorov, kde by 
mohlo dôjsť k navlhnutiu jednotky.
Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým 
prúdom, nepoužívajte tento prístroj so žiadnym 
polovodičovým zariadením na reguláciu otáčok.
Počas prevádzky neumiestňujte jednotku bližšie ako 
30 cm k stene. Môže to spôsobiť kondenzáciu vody 
na stene a v okolí jednotky.

BEZPEČNOSŤ A UPOZORNENIA
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Ďakujeme, že ste si kúpili čističku vzduchu Winix.

• Zariadenie neopravujte ani neupravujte. Všetky opravy 
by mal vykonávať kvalifikovaný technik.

• Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel 
alebo zástrčka, alebo ak je uvoľnená prípojka do 
elektrickej zásuvky.

• Používajte iba striedavý prúd 220–240 V.

• Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte, násilne 
neohýbajte, neťahajte, nekrúťte, nezväzujte, nebaľte, 
nestláčajte ani naň neumiestňujte ťažké predmety.

• Pravidelne odstraňujte prach z napájacej zástrčky. Zníži 
sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku 
nahromadenia vlhkosti.

• Pred čistením prístroja vytiahnite napájaciu zástrčku 
zo zásuvky. Pri odpájaní zástrčky uchopte samotnú 
zástrčku, nikdy ju nedržte za kábel.

• Ak je zástrčka poškodená, musí ju vymeniť výrobca 
alebo kvalifikovaný technik.

• Ak sa napájacia zástrčka nepoužíva, vytiahnite ju zo 
zásuvky.

• S napájacou zástrčkou nemanipulujte mokrými rukami.

• Prístroj nepoužívajte, ak používate insekticídy 
vytvárajúce dym v interiéri.

• Prístroj nečistite benzénom alebo riedidlom na farby.
Nestriekajte na jednotku insekticídy.

• Prístroj nepoužívajte na miestach, kde je vlhko alebo 
kde môže dôjsť k jeho navlhnutiu, napríklad v kúpeľni.

• Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do prívodu alebo 
odvodu vzduchu.

• Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov. 
Prístroj nepoužívajte v blízkosti cigariet, kadidla alebo 
iných predmetov, ktoré vytvárajú iskry.

• Jednotka neodstráni oxid uhoľnatý vylučovaný
z vykurovacích zariadení alebo iných zdrojov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRI POUŽÍVANÍ ČISTIČKY VZDUCHU:

VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, skratu a/alebo požiaru.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ ČISTIČKY VZDUCHU:

• Neblokujte nasávacie ani výstupné otvory.

• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horúcich predmetov, 
ako je napríklad sporák.

• Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde môže prísť do 
kontaktu s parou.

• Zariadenie nepoužívajte umiestnené na jeho boku.

• Držte ho ďalej od výrobkov, pri ktorých vznikajú mastné 
zvyšky, ako je napríklad fritéza.

• Na čistenie jednotky nepoužívajte čistiace prostriedky.

• Nepoužívajte bez filtra.

• Filter True HEPA neumývajte a nepoužívajte ho
opakovane.

• Pri preprave držte rukoväť na zadnej strane prístroja.

• Nedržte ho za predný panel.

• Do otvorov na výstupe vzduchu alebo do ventilátora 
nestrkajte žiadne malé predmety.
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Podmienky záruky sú nasledujúce:

1. Tento výrobok sa vyrába pod prísnou kontrolou 
kvality a revíziami.

2. Záruka zaniká, ak je porucha výrobku dôsledkom 
nedbalosti alebo nesprávneho používania zo strany 
spotrebiteľa.

3. Pri uplatnení záruky na výrobok je potrebné 
predložiť doklad o kúpe.

4. 
5. Táto záruka platí len v Európe.

Doklad o kúpe uložte na bezpečné miesto.

Názov produktu Čistička vzduchu

Model AZSU350-JWE

Dátum zakúpenia

Záručné obdobie Dva (2) roky

Miesto zakúpenia

Tel. číslo miesta 
zakúpenia

Zákazník

Adresa

Meno

Tel.

Jednotka sa vôbec nezapne
• Je zástrčka pevne pripojená k zásuvke?

- Uistite sa, že je zásuvka napájaná a že zástrčka je
  správne zasunutá.

• Došlo k výpadku prúdu?
- Skontrolujte, či ostatné svetlá a elektrické 

zariadenia fungujú, a skúste to znova.

Zariadenie nefunguje v automatickom režime
• Bol zvolený automatický režim?

- Stláčajte tlačidlo rýchlosti ventilátora, kým sa 
nezvolí automatický režim.

• Je snímač zablokovaný alebo upchatý?
- Snímač prachu vyčistite vysávačom.

Vibruje a vydáva veľa hluku
• Používa sa na šikmom alebo nerovnom povrchu?

- Presuňte zariadenie na pevnú, rovnú a hladkú 
plochu.

Zástrčka a zásuvka sú horúce
• Je zástrčka bezpečne zapojená?

- Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do 
zásuvky.

Je cítiť zvláštny zápach
• Používa sa zariadenie na mieste, kde je veľa dymu, 

prachu alebo zápachu?
- Vyčistite prívody vzduchu na oboch stranách
  a vyčistite predfilter.
- Vymeňte filter s aktívnym uhlím a True HEPA filter.

Sila ventilátora je slabá. Zariadenie nečistí vzduch
• Svieti indikátor kontroly filtra?

- Podľa potreby vymeňte filtre.

Panel displeja je tmavý
• Je snímač svetla zablokovaný nečistotami?

- Keď je zapnutý automatický režim, režim spánku 
sa automaticky aktivuje, keď snímač svetla zistí, že 
v miestnosti je tma.

ZÁRUKA NA VÝROBOK

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Máte možnosť sa registrovať zadarmo k predĺženie štandardnej 2 ročnej záruky o 1 rok. Registrovať sa môžete
na stránkach www.cisticky-winix.sk/winix3-roky-zaruka.html. Registrácia je určená len pre spotrebiteľov, nie pre firmy.
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TECHNICKÉ PARAMETRE JEDNOTKY
Model AZSU350- JWE

Napájacie napätie AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Výkon 65 W

Overená veľkosť miestnosti 100 m2

Rozmery 384 mm (Š) x 220 mm (H) x 594 mm (V)

Hmotnosť 7,6 kg

Náhradný filter Filter H/SKU: 116130

Vonkajší vzhľad, dizajn a špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť 
výkon výrobku.

V prípade otázok týkajúcich sa produktu a zákazníckeho servisu kontaktujte 
spoločnosť Winix

• Webová stránka: www.cisticky-winix.sk

Pre urýchlenie servisu uveďte názov a číslo modelu a povahu problému, vaše kontaktné údaje a adresu.

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.



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.

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

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

• www.winixeurope.euwebové stránky:S dotazy týkajícími se
výrobku nebo zákaznické
služby se obraťte na
společnost Winix
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