
Ďakujeme vám za kúpu čističky vzduchu Winix.

 � Pred použitím zariadenia si najskôr pozorne prečítajte 
tento návod na obsluhu.

 � Návod na obsluhu pozorne uschovajte, aby ste doň 
mohli v budúcnosti nahliadať.

Model

Návod 

na obsluhu

ČISTIČKA VZDUCHU
WINIX 
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ANTI-MICROBIAL PM 2.5 FILTER

PÄŤSTUPŇOVÁ FILTRÁCIA

WINIX AIR CLEANER

User Manual

 �Please read and follow all safety rules and instructions in 
this manual before operating. 

 �The product warranty is printed on the back of this guide, 
so please keep it in a safe place for future use. 

 �This product is manufactured for use only in USA/CA

Model

Use & Care 

Guide

Čistička vzduchu 

WINIX 
Návod na obsluhu 

a údržbu

OBSAH DODÁVKY

3  Vysokokapacitný 
AOCTM filter

2  Antimikrobiálny 
PM 2,5 filter

1 Jemný sieťový 
      predfilter

PlasmaWave®

4 True HEPA
      filter

5

Súprava filtrov: 
1× predfilter, 3× filter

2× napájací kábel so 
zástrčkou (1× pre krajiny 

EÚ, 1× pre UK, USA)
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POPIS PRODUKTU 

Celobarevný dotykový 

LCD displej

Výstup vzduchu

Svetelný senzor

Horný kryt

Kryt filtrov

Tlačidlo 
na uvoľnenie 
horného 
krytu 

Prachový senzor

Reproduktor

Pachový senzor

Vstup vzduchu
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Dotykové 
tlačidlo 
manuálneho 
režimu

Indikátor 
stupňa 
znečistenia 
PM 2,5

Indikátor 
režimu 
spánku

Indikátor 
časovača

Dotykové 
tlačidlo  
automatického 
režimu

Indikátor 
pripojenia 
Wi-Fi

Informácie 
o miestnom počasí Indikátor 

PlasmaWave®

Indikátor kvality 
vzduchu

Dotykové 
tlačidlo na 
vypnutie/
zapnutie

Dotykové 
tlačidlo  
Menu

Indikátor 
rýchlosti 
ventilátora

OVLÁDACÍ PANEL

ø  Farba pozadia displeja slúži ako doplnkový indikátor, ktorý zobrazuje aktuálnu 

kvalitu vzduchu v troch úrovniach;  Hnedá: nízka kvalita / Zelená: uspokojivá kvalita 

/ Modrá: dobrá kvalita.
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OVLÁDACÍ PANEL

Nastavenie 
(Wi-Fi, Jas, 
Hlasitosť, 
Filtre)

Manuálne 
nastavenie rýchlosti 
ventilátora

Nastavenie  
PlasmaWave®

Nastavenie  
režimu spánku

Nastavenie  
jazyka 
displeja

Zvolené menu
Domovská 
obrazovka

Nastavenie  
časovača
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OVLÁDACÍ PANEL

Vyskakovacie okno s upozornením
Tento typ vyskakovacieho okna sa objaví v prípade, že prístroj z nejakého 

dôvodu nefunguje správne.

Potvrdzovacie vyskakovacie okno 
Tento typ vyskakovacieho okna sa objaví v prípade, keď je pre ďalšie 

pokračovanie nutné potvrdenie nejakého nastavenia alebo vlastnosti.
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 VAROVANIE
Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom 

môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či 

na používanom zariadení.

SPRÁVNE UMIESTNENIE PRÍSTROJA

Nepoužívajte zariadenie v miestach, kde sa 
môžu objavovať výpary z olejov alebo do 
blízkosti veľkého množstva kovového prachu.

Nikdy nepoužívajte zariadenie v žiadnom 
dopravnom prostriedku (nákladný 
automobil, dodávka, loď a pod.).

Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti 
horľavých materiálov (aerosóly, palivá, plyn 
a pod.).

Neumiestňujte zariadenie priamo pod 
elektrickú zásuvku.

Nepoužívajte v blízkosti tepelných zdrojov.

Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýše-
nou koncentráciou nebezpečných plynov.

Neumiestňujte zariadenie do miest s 
prievanom alebo tam, kde veľmi prúdi 
vzduch – snímač kvality vzduchu by 
nemusel správne pracovať.

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí, 
kde by zariadenie mohlo navlhnúť.

Medzi čističkou a televízorom, rádiom či inými elektrickými prístrojmi ponechajte medzeru 30–45 cm.
Elektromagnetické interferencie medzi jednotlivými elektrickými prístrojmi by mohli spôsobiť problémy pri ovládaní 
a správnej funkcii zariadenia.

Umiestnite zariadenie mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
Denné vystavenie slnečnému žiareniu by mohlo spôsobiť problémy pri ovládaní a správnej funkcii zariadenia.

Prístroj vždy umiestnite iba na rovný, tvrdý povrch.
Umiestnenie na mäkký či nerovný povrch môže spôsobiť nepríjemné zvuky či vibrácie.

ø Toto zariadenie nie je určené do miestností, kde sa uchovávajú dôležité dokumenty

    alebo umelecké diela.

Prostredie s nízkou vlhkosťou.
Riziko elektrického šoku alebo nesprávneho fungovania prístroja z dôvodu korózie.

30~45 cm
30~45 cm
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① Odklopte kryt filtrov.

 � Na odklopenie krytu uchopte zároveň 
obe západky na kryte a stlačte ich proti 
sebe smerom doprostred a následne 
ťahajte smerom k sebe.

② Vyberte z prístroja filtre uložené 

v plastovom obale.

③ Odstráňte z filtrov obal. 

 � Ak je zariadenie v prevádzke 
s nevybalenými filtrami, môže dôjsť 
k nadmernému hluku, deformáciám 
materiálov alebo požiaru zariadenia 
kvôli prehriatiu. 

④ Filtre vložte späť do prístroja.

 � Filtre vložte do prístroja 
zasunutím do príslušného 
otvoru tak, aby sa zadná 
časť filtra dotýkala zadnej 
časti prístroja.

⑤ Nasaďte späť kryt filtrov.

 � Stlačte obe západky krytu proti sebe 
smerom doprostred a kryt nasaďte späť 
k prístroju.

INŠTALÁCIA FILTROV
Súčasťou balenia sú všetky potrebné filtre. Pred vložením do prístroja je nutné ich 
vybrať z plastového obalu.
ø  Ak z filtrov neodstránite obal, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
ø  Pred inštaláciou filtrov sa uistite, že je zariadenie vypnuté, a odpojte ho od zásuvky.
ø  Na bočnej strane každého filtra je znázornené, ktorou stranou má byť filter 

umiestnený smerom hore.

3 Vysokokapacitný  
AOCTM uhlíkový 
filter

2 Antimikrobiálny  
PM 2,5 filter 

1 Jemný sieťový 

predfilter
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⑥ Odklopte horný kryt prístroja 

stlačením tlačidiel na uvoľnenie na 

oboch stranách krytu.

⑦ Vyberte z prístroja True HEPA filter 

a odstráňte z filtra plastový obal.

 � Ak je zariadenie v prevádzke 
s nevybalenými filtrami, môže dôjsť 
k nadmernému hluku, deformáciám 
materiálov alebo požiaru zariadenia 
kvôli prehriatiu. 

⑧ Vráťte True HEPA filter na pôvodné 

miesto.

⑨ Stlačte tlačidlá na uvoľnenie na 

oboch stranách horného krytu 

a nasaďte ho späť k prístroju.

INŠTALÁCIA FILTROV
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⑩ Údržba a výmena filtrov

Filter Kedy vykonať údržbu Kedy vymeniť 

1 Jemný sieťový 
      predfilter

1× za 14 dní Permanentný, nemení sa

2  Antimikrobiálny PM 
2,5 filter 

NEMÔŽE sa UMÝVAŤ
Podľa času prevádzky, 
väčšinou 12 mesiacov

3 Vysokokapacitný 
AOCTM uhlíkový filter

4 True HEPA filter

ø Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa čistička 

prevádzkuje.

ø Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť predfilter každých 14 dní, čím sa 

predlžuje životnosť ďalších filtrov.

 ▶ : Detailné informácie týkajúce sa starostlivosti o filtre a ich výmeny 

nájdete na stranách 22-26.

Pro nákup filtrů se obraťte 

na svého prodejce.

INŠTALÁCIA FILTROV

True HEPA filter

Vysokokapacitný AOCTM uhlíkový filter            

Antimikrobiálny PM 2,5 filter     

Poznámka:

Toto zariadenie 

je kompatibilné 

iba s filtrom

FILTER

číslo   118410 
K

Toto zariadenie 

je kompatibilné 

iba s filtrom

FILTER

číslo   118440  
L

Toto zariadenie 

je kompatibilné 

iba s filtrom

FILTER

číslo   118460  
M
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA
Skôr ako začnete zariadenie používať, najskôr si pozorne prečítajte návod na obsluhu. 

Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu alebo 

škodám na majetku.

 VAROVANIE
Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom 

môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či 

na používanom zariadení.

Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú v ňom vložené vybalené filtre.
Prevádzka zariadenia bez filtrov môže viesť ku skráteniu jeho životnosti, prípadne aj k úrazu elektrickým prúdom.

Uistite sa, že v otvoroch čističky nie sú žiadne predmety.
Dajte pozor predovšetkým na malé veci ako mince, špendlíky, kolíčky a podobne.

Nedotýkajte sa vnútorných častí zariadenia vlhkými rukami.
Vysoké napätie môže spôsobiť elektrický šok.

Uistite sa, že otvory na vstup a výstup vzduchu nie sú ničím blokované.
V prípade upchatia môže dôjsť k zvýšeniu vnútornej teploty prístroja, jeho poškodeniu a nežiaducej deformácii materiálu.

Na zariadenie nestúpajte ani nesadajte a neklaďte naň ťažké predmety.
Môže dôjsť k zraneniu, poškodeniu alebo zničeniu zariadenia.

Neodpájajte prístroj od zásuvky ťahom za 
napájací kábel.

Nedotýkajte sa zástrčky vlhkými rukami.Nezapájajte do rovnakej zásuvky s iným 
prístrojom.

Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho od 
elektrickej siete.

Neohýbajte napájací kábel ani ho 
nezaväzujte, keď je prístroj v prevádzke.

Prístroj neodpájajte od elektrickej siete ani 
nepremiestňujte, ak je v prevádzke.

V prípade, že dôjde ku kontaktu prístroja 
s vodou, odpojte prístroj od elektrickej siete 
a kontaktujte servis.

Napájaciu šnúru je možné poškodiť, 
preto za ňu neťahajte silou, nadmerne ju 
neohýbajte ani nenavíjajte a neklaďte 
na ňu ťažké predmety.

ø  X Ak je napájacia šnúra poškodená, nesnažte sa ju sami opravovať. Všetky zásahy 
do zariadenia smie vykonávať iba autorizovaný servis určený distribútorom.

ø  Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) 
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osoby, 
ktoré nemajú príslušné skúsenosti a/alebo znalosti, iba ak by na ne dozerala osoba 
zodpovedná za ich bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako prístroj používať, 
a musia porozumieť rizikám spojeným s používaním prístroja. 

ø  Je nutné dozerať na deti, aby sa s prístrojom nehrali.
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① Zapojte napájací kábel do zásuvky a do prístroja (zvoľte variant pre EÚ 

zásuvky).

② Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie prístroja.  

 � Zapnutie prístroja je signalizované prehraním 
krátkej animácie na displeji so sprievodom 
hudby.

 ▶ Počas prvých 3 – 4 minút po 

zapnutí prístroja prebehne meranie 

kvality okolitého vzduchu Smart 

senzormi. Potom sa v 

prednastavenom AUTO režime 

uvedie do bežného chodu.

③ Prístroj je pri každom prvom zapnutí automaticky nastavený na AUTO 

režim so zapnutou funkciou PlasmaWave®. 

 � V AUTO režime sa rýchlosť otáčok ventilátora sama prispôsobuje kvalite okolitého 
vzduchu.

 � Funkcia PlasmaWave® pomáha k odstráneniu všetkých vzdušných nečistôt.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

 ▶ Ak sa pri zapnutom režime AUTO kvalita vzduchu zlepší, zníži 

sa rýchlosť otáčok ventilátora na hodnotu Low (Nízka).

 ▶ Pri zapnutom prístroji možno začujete bzučivé alebo cvrčiace 

zvuky. Ich frekvencia a vnímaná intenzita závisí od čistoty 

vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolia. Ide o sprievodný jav 

funkcie PlasmaWave® a nejde o chybu prístroja. Ako vypnúť 

PlasmaWave® sa dozviete na strane 15.

Poznámka:

Poznámka:



14                             T1

1. Režim AUTO (Automatický režim)

Senzory kvality vzduchu automaticky nastavia otáčky ventilátora podľa aktuálnej 

miery znečistenia vzduchu.

① Na domovskej obrazovke vyberte AUTO.

 � V režime AUTO je funkcia PlasmaWave® zapnutá.

 � V automatickom režime sa rýchlosť otáčok ventilátora riadi podľa kvality 

vzduchu. Ak sa kvalita vzduchu zhorší, zvýši sa rýchlosť otáčok ventilátora. 

Hneď ako sa kvalita vzduchu zlepší, rýchlosť sa automaticky zníži.  

2. Režim MANUAL (Manuálny režim)

① Na domovskej obrazovke vyberte MANUAL.

 � Prístroj sa prepne do režimu Manual. V tomto režime je možné 

nastavovať iba rýchlosť otáčok ventilátora.

 � V ponuke Menu zvoľte možnosť Fan Speed a vyberte rýchlosť 

otáčok ventilátora podľa svojho uváženia z hodnôt Low, 

Medium, High, Turbo (Nízka, Stredná, Vysoká, Turbo).

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY
Na domovskej obrazovke je zobrazené nasledujúce:
zvolený režim, rýchlosť ventilátora, PlasmaWave®, kvalita vzduchu, informácie 
o miestnom počasí
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1. PlasmaWave®

Funkcia PlasmaWave® pomáha k odstráneniu všetkých 

vzdušných nečistôt.

 � Prejdite do ponuky Menu.

 � V ponuke vyberte možnosť Plasma a zvoľte buď [ON], 
alebo [OFF] na zapnutie alebo vypnutie funkcie 
PlasmaWave®.

2. Režim SLEEP (Nočný režim)

 � Prejdite do ponuky Menu.

 � V ponuke vyberte možnosť Sleep a zvoľte buď [ON], alebo 
[OFF] na zapnutie alebo vypnutie funkcie nočného režimu.

 ▶ V nočnom režime je rýchlosť otáčok ventilátora automaticky 
nastavená na hodnotu Low (Nízka). Rýchlosť otáčok ventilátora je 
možné nastaviť manuálne.

 ▶ V tomto režime je tiež vypnutá funkcia PlasmaWave®.

PLASMAWAVE®,  REŽIM SLEEP

Poznámka:
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3. Časovač

Ak chcete stanoviť čas, keď má byť prístroj v prevádzke, použite časovač.

 � Prejdite do ponuky Menu.

 � V ponuke vyberte možnosť Timer (Časovač).

 � Zvoľte buď [−], alebo [+] na skrátenie alebo predĺženie 
prevádzkového času v 1-hodinových intervaloch.

 � Maximálny možný čas nastavenia časovača je 12 hodín.

4. Jazyk

Jazyk na LCD displeji môže byť nastavený na anglický, nemecký 

alebo francúzsky jazyk. 

 � Prejdite do ponuky Menu.

 � V ponuke vyberte možnosť Language (Jazyk).

 � Vyberte požadovaný jazyk.

ČASOVAČ
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NASTAVENIE

1.  Jas

Umožňuje nastaviť jas ovládacieho LCD displeja.

① Prejdite do nastavenia jasu.

 � Prejdite do ponuky Menu.

 � V ponuke vyberte možnosť Settings (Nastavenia).

 � V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Brightness (Jas).

 � Zvoľte buď [−], alebo [+] na postupné znižovanie 
alebo zvyšovanie jasu displeja.

2.  Hlasitosť
Umožňuje nastaviť hlasitosť zvukov zariadenia.

① Prejdite do nastavenia hlasitosti.

 � Prejdite do ponuky Menu.

 � V ponuke vyberte možnosť Settings (Nastavenia).

 � V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Volume (Hlasitosť).

 � Zvoľte buď [−], alebo [+] na postupné znižovanie alebo 
zvyšovanie hlasitosti.

 �
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 ▶ Plný ukazovateľ životnosti znamená, 

že filter nie je použitý. Čím viac sa 

ukazovateľ vyprázdňuje, tým je 

menšia životnosť filtra.

NASTAVENIE

3.  Filtre
Zobrazuje životnosť True HEPA filtra, vysokokapacitného AOCTM uhlíkového filtra 

a antibakteriálneho PM 2,5 filtra.

① Prejdite do nastavenia filtrov.

 � Prejdite do ponuky Menu.

 � V dolnej lište vyberte možnosť Settings (Nastavenia).

 � V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Filters (Filtre).

Poznámka:
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WINIX SMART

ANDROID

iOS

(odporúčame verziu ICS 4.12 Jelly Bean alebo novšiu)

(odporúčame verziu 6.0 alebo novšiu, iba pre iPhone 4S a novší)

1. Pripojenie k mobilnej aplikácii WINIX SMART

Mobilná aplikácia WINIX SMART vám pohodlne umožní kontrolovať a ovládať vašu 

čističku vzduchu, nech ste kdekoľvek. 

ø  Mobilná aplikácia WINIX SMART je optimalizovaná podľa nasledujúcej špecifikácie. 

V závislosti od vybavenia a parametrov vášho smartfónu nemusia byť niektoré 

funkcie podporované. 

ø Pred tým, než sa doma pripojíte:
• Je potrebné mať v prevádzke Wi-Fi router v dosahu čističky vzduchu.
• Uistite sa, že váš Wi-Fi router spĺňa nasledujúcu špecifikáciu: 802,11 b/g/n 2,4 GHz a pre router 
s duálnym pásmom (2,4 GHz/5 GHz) vyberte 2,4 GHz.
• Majte poruke heslo k vašej Wi-Fi sieti.
• Počas registrácie sa snažte, aby Wi-Fi router, čistička vzduchu aj váš mobilný telefón boli v dosahu 10 metrov.
• Prekážky medzi jednotlivými zariadeniami môžu zhoršovať príjem signálu a komplikovať ich prepojenie.
• Používatelia, ktorí majú vo svojom smartfóne „Smart Network Switch“, by ho mali dočasne počas 
pripojenia vypnúť.
• Hneď ako dôjde k prepojeniu, je možné ho zase zapnúť.

¾ Počiatočné nastavenie

Prvé pripojenie k zariadeniu.

① Stiahnite si do svojho smartfónu mobilnú aplikáciu WINIX SMART.

 � K dispozícii je na Google Play alebo App Store.

② Na čističke vzduchu zapnite Wi-Fi. 

 � Prejdite do ponuky Menu.

 � V dolnej lište vyberte možnosť Settings (Nastavenia).

 � V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Wi-Fi.

Poznámka:
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③ Vo vašom smartfóne spustite aplikáciu WINIX SMART a postupujte 

podľa pokynov na pripojenie čističky vzduchu k Wi-Fi routeru. 

 � Pri pripájaní vášho smartfónu k sieti Winix vyberte v telefóne Wi-Fi sieť 
s názvom "WINIX SMART"

④ Potvrďte Wi-Fi pripojenie na čističke vzduchu.

 � Na displeji přejděte na domovskou obrazovku.

 � Ujistěte se, že indikátor Wi-Fi nepřetržitě svítí a již pouze nebliká.

¾ Dodatočné nastavenie

Pripojenie k čističke cez inú Wi-Fi sieť alebo pripojenie nového mobilného zariadenia.

① Zapnite Wi-Fi na čističke vzduchu. 

 � Prejdite do ponuky Menu.

 � Zvoľte možnosť Settings (Nastavenia).

 � V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Wi-Fi.

 � Zvoľte [Reset]. Objaví sa vyskakovacie okno, kde 

resetovanie Wi-Fi potvrdíme voľbou [Yes].

WINIX SMART
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WINIX SMART

Indikátor Wi-Fi
Ukazuje sílu signálu Wi-Fi. 

Viac než -60 dBm
Silný signál

-60 dBm ~ -90 dBm
Zlý signál

Menej než -90 dBm
Slabý signál

② Na pripojenie nového smartfónu k čističke vzduchu si do telefónu 

stiahnite aplikáciu WINIX SMART. 

 � K dispozícii je na Google Play alebo iTunes App.

③ Vo vašom smartfóne spustite aplikáciu WINIX SMART a postupujte podľa 

pokynov na pripojenie čističky vzduchu k Wi-Fi routeru.

 � Pri pripájaní vášho smartfónu k sieti Winix vyberte v telefóne Wi-Fi sieť 
s názvom "WINIX SMART".

④ Potvrďte Wi-Fi pripojenie na čističke vzduchu.

 � Na displeji prejdite na domovskú obrazovku.

 � Uistite sa, že indikátor Wi-Fi nepretržite svieti a už iba nebliká.

Poznámka:

Podrobné informácie o inštalácii a používaní aplikácie WINIX SMART sú dostupné zo 

stránok www.cisticky-winix.sk.



22                             T1

1. Kedy vymeniť filtre

Filter Interval čištenia Interval výmeny

1 Jemný sieťový predfilter 1× 14 dní Permanentný, nemení sa

2 Antimikrobiálny 
PM 2,5 filter

Nie je umývateľný
Podľa času prevádzky, 
väčšinou 12 mesiacov

3 Vysokokapacitný AOCTM 
uhlíkový filter

4  True HEPA filter

ø Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa 

čistička prevádzkuje.

ø Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť predfilter každých 14 dní, čím sa 

predlžuje životnosť ďalších filtrov.

① V prípade, že je potrebné niektorý filter vymeniť, objaví sa 

vyskakovacie okno s varovaním.

•  Kliknite na oznámenie a potom sa automaticky zobrazí ponuka Filtre.

② Ak je ukazovateľ životnosti filtra celkom prázdny, je na čase tento 

filter vymeniť.

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE
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2. Ako vymeniť filtre

Ak je odobratý kryt filtrov alebo horný kryt, chod prístroja sa automaticky zastaví. 

¾ Spodné filtre

ø  Antimikrobiálny PM 2,5 filter a Vysokokapacitný AOCTM uhlíkový filter

ø  Na bočnej strane každého filtra je znázornené, ktorou stranou má byť filter 

umiestnený smerom hore.

① Odklopte kryt filtrov

 � Na odklopenie krytu uchopte zároveň 
obe západky na kryte a stlačte ich proti 
sebe smerom doprostred a následne 
ťahajte smerom k sebe.

② Vyberte z prístroja spodné filtre.

③ Z nových filtrov odstráňte obal. 

 � Ak je zariadenie v prevádzke s nevybalenými 
filtrami, môže dôjsť k nadmernému hluku, 
deformáciám materiálov alebo požiaru 
zariadenia kvôli prehriatiu. 

④ Filtre vložte späť do prístroja.

 � Filtre vložte do prístroja 
zasunutím do príslušného 
otvoru tak, aby sa zadná 
časť filtra dotýkala zadnej 
časti prístroja.

⑤ Nasaďte späť kryt filtrov.

 � Stlačte obe západky krytu proti sebe 
smerom doprostred a kryt nasaďte 
späť k prístroju.

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

ANTI-MICROBIAL PM 2.5 FILTER

ANTI-MICROBIAL PM 2.5 FILTER

3 Vysokokapacitný 

AOCTM uhlíkový filter

2 Antimikrobiálny
PM 2,5 filter 

1 Jemný sieťový 

predfilter



24                             T1

¾ Horný filter

ø  True HEPA filter.

ø  Na bočnej strane každého filtra je znázornené, 

ktorou stranou má byť filter umiestnený smerom hore.

① Odklopte horný kryt prístroja stlačením 

tlačidiel na uvoľnenie na oboch stranách krytu.

② Vyberte z prístroja True HEPA filter.

③ Z nového filtra odstráňte plastový obal. 

 � Ak je zariadenie v prevádzke s nevybalenými 
filtrami, môže dôjsť k nadmernému hluku, 
deformáciám materiálov alebo požiaru 
zariadenia kvôli prehriatiu. 

④ Vráťte nový True HEPA filter na pôvodné 

miesto v prístroji.

⑤ Stlačte tlačidlá na uvoľnenie na oboch 

stranách horného krytu a nasaďte ho 

späť k prístroju.

 u V tomto zariadení je možné používať iba originálne filtre Winix 

určené pre daný model.

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

Poznámka:
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3. Resetovanie filtrov

Každý z vymenených filtrov je potrebné individuálne resetovať.

① Po nasadení horného krytu a krytu filtrov späť k prístroju sa objaví 

vyskakovacie okno.

 � Voľbou [Yes] sa vrátite do ponuky Filtre.

② Stlačte ikonu na reset zodpovedajúcu filtru, ktorý bol vymenený.

③ Objaví sa vyskakovacie okno so žiadosťou o potvrdenie resetu. Zvoľte [Yes].

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE
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4. Čistenie predfiltra

Častosť čistenia filtra vždy závisí od kvality vzduchu.

Na čistenie predfiltra používajte vysávač alebo mäkkú kefu. Ak je 
predfilter viac znečistený, je možné ho umyť vo vode s izbovou 
teplotou.

 � Používajte iba vodu, nepoužívajte prchavé čističe ako alkohol alebo acetón.

   

ø Ak sa predfilter zničí alebo potrebuje výmenu:

Kontaktujte vášho predajcu.

 u Nepoužívajte na čistenie benzén, alkohol ani iné prchavé látky, 

ktoré môžu filter poškodiť alebo spôsobiť jeho odfarbenie.

 u Predfilter je po vyčistení znovu použiteľný.

 u Nepoužívajte na čistenie vodu teplejšiu než 40 °C a žiadne 

prchavé látky, ako napr. riedidlo.

 u Po umytí predfilter riadne vysušte na dobre vetranom mieste, 

inak by mohol spôsobovať nepríjemný zápach.

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

Poznámka:
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1. Čistenie prachového senzora

Aby prachový senzor, ktorý deteguje pevné znečisťujúce častice, dobre fungoval, je 

nutné ho minimálne každé dva mesiace vyčistiť. Ak prístroj prevádzkujete vo veľmi 

prašnom prostredí, čistite prachový senzor častejšie. 

① Otvorte kryt prachového senzora. 

② Použite vatové tyčinky, aby ste 

očistili šošovku senzora a jej okolie.

 � Na čistenie je vhodná iba čistá voda, 
žiadne prchavé látky ako alkohol 
či acetón.

Šošovka 

Vatová tyčinka

③ Suchou vatovou tyčinkou vytrite zo 

šošovky a okolia všetku zostávajúcu 

vlhkosť.

④ Zavrite kryt prachového senzora.

 � Kryt prachového senzora je možné 
čistiť pomocou vysávača. 

STAROSTLIVOSŤ O SENZORY KVALITY VZDUCHU
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2. Čistenie vonkajšieho a vnútorného povrchu prístroja

¾ Čistenie vonkajšieho priestoru

Utrite povrch prístroja handričkou 
mierne navlhčenou vo vode s izbovou 
teplotou. Potom ho vytrite do sucha. 

 � Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až 
dvakrát za mesiac.

¾ Čistenie vnútorného priestoru

Odklopte čelný panel, vyberte filtre 
a vysajte vysávačom vnútorný priestor 
prístroja.

 �  Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až 
dvakrát za mesiac.

 u Pred čistením prístroja ho vždy vypnite, odpojte od elektrickej 
siete a vyčkajte, až vychladne.

 u Nikdy nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte prístroj sami.
 u Nepoužívajte na jeho údržbu ani v jeho blízkosti horľavé tekutiny 

a spreje.
 u Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali alebo ho čistili.
 u Pred čistením alebo údržbou prístroja sa uistite, že je vypnutý 

a odpojený od elektrickej siete.

ČISTENIE PRÍSTROJA

Poznámka:
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Problém Možné riešenia

Prístroj sa nedá 
zapnúť.

 ▶ Nedošlo k výpadku prúdu?

Skontrolujte, či funguje osvetlenie a iné 

elektrické spotrebiče v miestnosti, a skúste 

zapnúť prístroj znovu.

V režime AUTO prístroj 
nefunguje.

 ▶ Zvolili ste naozaj režim AUTO?

Stlačte opakovane tlačidlo na výber režimu, 

kým nevyberiete režim AUTO.

 ▶ Nie je senzor upchatý alebo zablokovaný?

Vyčistite senzory vysávačom. (strana 27) 

Prístroj vibruje a je 
príliš hlučný.

 ▶ Nie je prístroj umiestnený na nerovnom 

povrchu?

Presuňte prístroj na rovný, pevný povrch.

NEJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY
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Problém Možné riešenia

Napájací kábel 
a zástrčka sú horúce.

 ▶ Je zástrčka správne zapojená do zásuvky?

Skontrolujte správne zapojenie.

Prístroj vydáva 
nepríjemný zápach.  ▶ Používate zariadenie v miestnosti s veľkým 

množstvom dymu, prachu a pachov?

 � Vyčistite otvory na vstup vzduchu v prednej 
časti prístroja, umyte predfilter a riadne ho 
vysušte.

 � Vymeňte True HEPA filter a Vysokokapacitný 
AOCTM filter.

 � Kontaktujte svojho predajcu čo sa týka 
možnej poruchy.

Čistička nečistí vzduch 
dostatočne.

 � Skontrolujte, či nie sú senzory upchaté alebo 
zablokované.

 � Presuňte zariadenie do miesta, kde je 
znečistenie.

 � Vymeňte filtre – zanesené filtre nedokážu 
znečisťujúce látky ďalej pohlcovať.

NEJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY
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NEJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém Možné riešenia

Wi-Fi nefunguje 
správne.

 ▶ Je v zariadení povolené Wi-Fi?

Postupujte podľa krokov na stranách 19 – 21 

na povolenie alebo resetovanie funkcie Wi-Fi.

Jas ovládacieho panel 
je stlmený.

 ▶ Nie je zariadenie v nočnom režime?

• Nočný režim je automaticky aktivovaný 

v závislosti od jasu alebo tmy v miestnosti, 

kde je zariadenie umiestnené. Počas nočného 

režimu sa svietivosť zobrazovacieho režimu 

znižuje na polovicu.

 ▶ Nie je svetelný senzor blokovaný nečistotami?

Odstráňte všetky nečistoty zo svetelného 

senzora.

Nefunguje aplikácia 
WINIX SMART.

 � Uistite sa, či funguje vaše Wi-Fi pripojenie.

 � Uistite sa, či je zapnuté Wi-Fi pripojenie na 
vašom prístroji.

 � Skontrolujte, či medzi čističkou vzduchu 
a Wi-Fi routerom nie je žiadna prekážka.

Zariadenie vydáva 
cvrkavé zvuky.

 � Bzučivé/cvrkavé zvuky sú prirodzeným 
sprievodným javom technológie PlasmaWave®. 
Ich frekvencia a vnímaná intenzita závisia od 
čistoty vzduchu, jeho vlhkosti a zvuku z okolia, 
kde sa zariadenie používa.

 � V prípade, že by vás tento jav rušil, je možné 
funkciu PlasmaWave® jednoducho vypnúť, 
pozrite stranu 15.

Odpovede na ďalšie časté otázky nájdete na stránkach www.cisticky-winix.sk.
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P

Názov modelu T1

Sieťové napätie AC220-240 V, 50/60 Hz

Príkon 200 W

Odporúčaná veľkosť 
miestnosti asociací AHAM

Overené asoc. AHAM v 70 m2

Hmotnosť 26 kg

Rozmery 43,0 cm (š) × 43,0 cm (h) × 101,0 cm (d)

True HEPA filter Filter K/Položka: 118410

Vysokokapacitný AOCTM 
filter

Filter L/Položka: 118440

Antimikrobiálny PM 2,5 
filter

Filter M/Položka: 118460

Jemný sieťový predfilter Položka: J5100106000

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA

ø Technické zmeny vyhradené.
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Winix poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby 

komponentov zariadenia a ich servis v trvaní dvoch (2) rokov od dátumu 

predaja uvedeného na doklade o kúpe. Na uplatnenie záruky je nutné predložiť 

záručný list alebo doklad o kúpe potvrdený vaším predajcom.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore 

s určením výrobku, nevhodného zaobchádzania, mechanického poškodenia, 

zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti (pozrite údaj na štítku 

zariadenia), nedodržania podmienok v návode alebo v dôsledku 

neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záruka sa nevzťahuje na 

výmenné filtre zariadenia, ktoré sú bežným spotrebným materiálom a ktorých 

opotrebenie sa môže prejaviť pred uplynutím záručnej lehoty.

VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ 

DVOJROČNOU ZÁRUČNOU LEHOTOU.

Winix v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody ani za škody 

vzniknuté v súvislosti s používaním tohto výrobku. Dĺžka a podmienky tejto 

záruky platia pre predaj na Slovensku. Ďalšie informácie o záruke a záručnom 

plnení vám poskytne váš predajca alebo distribútor.

Aplikácia WINIX SMART slúži iba ako pomocné ovládanie čističky vzduchu 

prostredníctvom smartfónu. Aplikácia sa poskytuje zadarmo ako benefit pre 

lepší komfort ovládania. Používanie aplikácie je dobrovoľné a nie je 

podmienkou pre prevádzku čističky vzduchu. Hlavným prvkom ovládania je iba 

ovládací panel umiestnený na čističke. Na aplikáciu WINIX SMART sa 

nevzťahujú záručné podmienky, a teda nie je možné ju reklamovať, rovnako 

ako nie je možné reklamovať príslušnú čističku vzduchu z dôvodu 

nedostatočnej funkcie aplikácie, prípadne jej chýbajúceho jazykového 

prekladu. Z nesprávneho používania aplikácie a jej nedostatočnej funkcie nie je 

možné uplatniť žiadne nároky na prípadnú ujmu. Smartfón nie je súčasťou 

dodávky čističky vzduchu a rovnako tak aplikácia WINIX SMART. Výrobca 

poskytuje iba možnosť si aplikáciu zadarmo stiahnuť z internetu do smartfónu, 

a to zo serverov Google Play alebo Apple Store.
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Kontakt na otázky 
súvisiace s produktmi 
a službami zákazníkom

www.winix.com

Vyvinuté v spolupráci 
s Drexel University 
(Filadelfie, PA, USA)

Výhradný distribútor značky Winix pre Českú a Slovenskú republiku

Cyril a Metoděj, s.r.o,
Maříkova 1, 621 00 Brno, Česká republika

tel.: +420 549 274 164
www.cisticky-winix.sk

Informácie o predajcoch a servise získate u distribútora.


