
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 u na příslušném úřadě. 
Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem. 
 

Made in Korea 

 

 
Výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku 

Cyril & Metoděj, s.r.o., Maříkova 1, 621 00 Brno, tel.: 541 212 450, 602 813 222 

 
WINIX Europe: 14 Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux, France, 

 e-mail: info@winixeu.com, tel.: +33.556.448.572, www.winixeu.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

Čističky vzduchu Winix 
WAC-P150, WAC-U300, WAC-U450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Děkujeme vám za zakoupení čističky vzduchu WINIX. 

 
 
 

Návod k obsluze 

Před použitím zařízení si nejdříve pozorně přečtěte tento návod k obsluze. 

Návod k obsluze pečlivě uschovejte, abyste do něj mohli v budoucnu nahlížet. 

 

CZ 

mailto:info@winixeu.com
http://www.winixeu.com/


 
 

Omezení záruky  ....................................................................................................................................................  2 

Směrnice o odpadních zařízeních  ........................................................................................................................  2 

Obsah dodávky ......................................................................................................................................................  2 

Údaje o zařízení  ....................................................................................................................................................  3 

Důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny  ........................................................................................................  4 

Vlastnosti  ...............................................................................................................................................................  4 

Uvedení do provozu  ..............................................................................................................................................  5 

Ovládací panel .......................................................................................................................................................  5 

Provozní režimy  .....................................................................................................................................................  5 

Údržba  ...................................................................................................................................................................  6 

Řešení problémů  ...................................................................................................................................................  6 

 

 
Winix poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zařízení a jejich servis v délce trvání 

24 měsíců od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list 

potvrzený vaším prodejcem. 

 

Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku, nevhodného 

zacházení, mechanického poškození, zapojení k jiné než předepsané elektrické síti (viz údaj na štítku zařízení), 

nedodržení podmínek v návodu, nebo neautorizovaného zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje na 

výměnné filtry zařízení, které jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před 

uplynutím záruční doby.  

 

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY DVOULETOU ZÁRUČNÍ DOBOU. 

 

Winix v žádném případě neodpovídá za následné škody ani za škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto 

výrobku. Délka a podmínky této záruky platí pro prodej v České republice. Další informace o záruce a záručním 

plnění vám poskytne váš prodejce nebo distributor. 

 

 

 
Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Na konci životnosti je uživatel povinen zajistit 

jeho likvidaci v souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a 

v souladu s místními předpisy odpovídající této směrnici. 

 

 
Modely WACU300 a WACU450 

 čistička vzduchu WINIX (1 ks) 

 filtrační kazeta obsahující  

- omyvatelný předfiltr (1 ks) 

- omyvatelný filtr True HEPA (1 ks) 

- omyvatelný uhlíkový filtr (1 ks) 

 dálkový ovladač (1 ks) s lithiovou baterií 3 V 

 návod k obsluze a údržbě (1 ks) 

 

 

 

 

 

PRODUKT WAC-P150 WAC-U300 WAC-U450 

Vyobrazení 

 
 
 

 

 

Barva bílá a černá bílá a stříbrná bílá a stříbrná 

Hmotnost (kg) 6 7 8 

Rozměry (hl. × výška × šířka) 210 × 470 × 350 mm 220 × 550 × 415 mm 260 × 650 × 440 mm 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Velikost místnosti (m²) 14 m² 28 m² 42 m² 

Napájení 220–240 V, 50/60 Hz 

Proud 0,3 A 0,4 A 0,7 A 

Příkon 4/6/10/40 W 4/10/25/60 W 11/20/40/110 W 

Rychlosti ventilátoru 4 4 4 

Automatický režim ventilátoru ANO ANO ANO 

Hlučnost  26/35/43/52 dB 26/35/46/55 dB 27/38/50/60 dB 

Vzduchový výkon 42/78/120/168 m3/h 66/150/240/330 m3/h 84/186/300/492 m3/h 

    

FILTRAČNÍ SYSTÉM 

Filtr HEPA  True HEPA 99,97 % 
omyvatelný HEPA filtr 

99,97 % 
omyvatelný HEPA filtr 

99,97 % 

Průměrná životnost filtru HEPA  12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 

Uhlíkový filtr uhlíkový předfiltr 
omyvatelný s aktivním 

uhlíkem 
omyvatelný s aktivním 

uhlíkem 

Životnost uhlíkového filtru 3 měsíce 12 měsíců 12 měsíců 

Přídavný filtr NE omyvatelný předfiltr omyvatelný předfiltr 

PlasmaWave™ ANO, vypínatelný ANO, vypínatelný ANO, vypínatelný 

Antimikrobiální úprava Cleancel™ Cleancel™ Cleancel™ 

VYBAVENÍ  

Dálkový ovladač NE ANO ANO 

Indikátor kvality vzduchu 5 úrovní 5 úrovní 5 úrovní 

Plynový a pachový senzor ANO ANO ANO 

Prachový senzor ANO ANO ANO 

Světelný senzor ANO ANO ANO 

Indikátor výměny filtru ANO ANO ANO 

Držadlo pro přenášení přístroje ANO ANO ANO 

Model WAC-P150 

 čistička vzduchu WINIX (1 ks) 

 uhlíkový předfiltr (4 ks) 

 filtr True HEPA (1 ks) 

 návod k obsluze a údržbě (1 ks) 
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Před použitím produktu si nejdříve pozorně přečtěte tento návod.  

 Dodržováním pokynů uvedených v tomto návodu omezíte nebezpečí zásahu elektrickým proudem, zkratu nebo vzniku 

požáru. Nevhodné napájení může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nehody. 

 Tento výrobek není určen pro venkovní použití. 

 Tento výrobek je určen výhradně pro použití v síti s napětím 220–240 V a střídavém proudu. 

 Nesnažte se sami zařízení opravovat ani jakkoliv upravovat. Veškeré zásahy do zařízení smí provádět pouze 

autorizovaný servis určený distributorem. 

 Zástrčka zařízení je polarizovaná. Zástrčku žádným způsobem neupravujte. Při zapojování do zásuvky nepoužívejte 

nadměrnou sílu. Jestliže se nedaří zástrčku zapojit, otočte ji. Pokud ji ani pak nelze zapojit, vyhledejte kvalifikovaného 

technika, který instaluje odpovídající zásuvku. 

 Napájecí šňůra nesmí být jakkoliv poškozená. Netahejte za ni, nadměrně ji neohýbejte, nenavíjejte, nestavte na ni těžké 

předměty. Je-li napájecí šňůra poškozená, nebo pokud není zapojení do síťové zásuvky dostatečně pevné, zařízení 

nepoužívejte. Je-li vidlice poškozená, je třeba ji nechat vyměnit autorizovaným servisem. 

 Z vidlice pravidelně odstraňujte prach. Omezíte tím akumulaci vlhkosti, která zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým 

proudem. 

 Před čištěním, nebo pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vytáhněte vidlici ze zásuvky. Vždy odpojujte tahem 

za vidlici, nikdy netahejte za napájecí šňůru. 

 Nedotýkejte se vidlice vlhkýma rukama. 

 Při provozu zařízení nepoužívejte kouřové insekticidy ani insekticidy ve spreji.  

 Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavých plynů.  

 Nečistěte zařízení benzolovými ani lakovými ředidly.  

 Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí ani v místech, kde hrozí jeho namočení nebo styk s párou, jako je například 

koupelna. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení. 

 Vstupy a výstupy vzduchu nezakrývejte prsty ani jinými předměty ani je do těchto otvorů nestrkejte.  

 V blízkosti zařízení nekuřte a nepoužívejte ani jiné předměty, z nichž by se mohly uvolňovat jiskry. 

 Nepoužívejte zařízení v místech, kde může vznikat mnoho kouře (například v kuchyni). Mohlo by se poškodit. 

 Zařízení neodstraňuje oxid uhelnatý vypouštěný topnými a jinými zdroji. 

 Nepoužívejte v blízkosti tepelných zdrojů a horkých předmětů, například sporáku.  

 Nepokládejte zařízení na bok ani neprovozujte v nakloněné poloze. Zařízení přemisťujte pouze vypnuté. 

 Nepoužívejte v blízkosti zařízení, která produkují mastné výpary, jako je například fritéza. 

 K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky. Čištění provádějte vlhkým hadříkem. 

 V případě modelu WAC-P150 nejsou filtry omyvatelné. Po jejich zanesení je potřeba je vyměnit. U WAC-U300 a WAC-

U450 se mohou filtry omývat, ale pro dosažení efektivního účinku je potřeba filtry po jejich zanesení vyměnit. Zanesení 

filtrů je závislé na době provozu a stupni znečištění čištěného vzduchu. Průměrná doba životnosti filtrů je 12 měsíců. 

 Zařízení neprovozujte bez filtru. V případě omytého omyvatelného filtru musí být 100% suchý. Hrozí poškození zařízení. 

 

POZNÁMKA: K dosažení nejlepších výsledků dodržujte následující pokyny. 

• Zařízení umístěte do vzdálenosti alespoň 60 cm od stěny. Umístěte mimo dosah přímého slunečního záření. 

• Zařízení nepoužívejte v prostorách se silným průvanem. 

• Zařízení umístěte z dosahu záclon, aby nedocházelo ke kontaktu s vstupními a výstupními otvory vzduchu. 

• Zařízení umístěte na stabilní povrch s dostatečnou cirkulací vzduchu. 
 

 
• Velmi tichý provoz: Ideální pro noční čištění. 

• Senzory kvality vzduchu: Tato čistička vzduchu samočinně sleduje kvalitu vzduchu. V režimu „Auto“ se rychlost 

ventilátoru automaticky nastavuje podle změn kvality vzduchu. 

• Čtyřrychlostní nastavení: LOW pro tichý, úsporný provoz až TURBO pro vysoce účinné čištění. 

• Světelná indikace výměny filtru: Signalizuje nutnost výměny filtrů. 

• Čtyřstupňový systém čištění vzduchu: Předfiltr (neplatí pro WAC-P150), filtr True HEPA, uhlíkový filtr s antimikrobiální 

úpravou Cleancel™ a technologie PlasmaWave účinně zachytí 99,97 % znečišťujících polétavých částic už od rozměru 0,3 

mikronu, včetně zvířecích lupů, plísňových spor, pylu a dalších alergenů a také většinu polétavých mikrobů a cigaretového 

kouře. 

• Technologie PlasmaWaveTM: Bezpečně odstraňuje znečišťující polétavé částice na molekulární úrovni, okamžitě 

neutralizuje viry a bakterie obsažené ve vzduchu. 

• Dálkové ovládání: Snadné nastavení čističky vzduchu pouhým stiskem odkudkoli z místnosti. Neplatí pro WAC-P150. 

• Čtyřstupňová filtrační kazeta: Umožňuje snadnou údržbu a výměnu všech filtrů současně. Neplatí pro WAC-P150. 

 
1. Sejměte ochrannou fólii z ovládacího panelu. 

2. Čelní panel uchopte zespod za vnější spodní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě. 

3. Vyjměte filtrační kazetu a odstraňte ochranný plastikový obal. 

4. Filtrační kazetu umístěte zpět na původní místo.  

5. Čelo zavěste do důlků na horním okraji zařízení a zaklopte. Zlehka zatlačte, až zaskočí. 

6. Napájecí šňůru zapojte do síťové zásuvky. 

7. Stiskněte tlačítko POWER a vyčkejte, dokud se neozve krátké pípnutí. Následující 3 až 4 minuty po zapnutí 

blikají kontrolky a zařízení měří kvalitu vzduchu. Po kalibraci senzorů přestanou kontrolky blikat a zařízení přejde 

do automatického režimu (AUTO). 

8. Vyjměte izolaci napájení dálkového ovladače (pouze WAC-P300 a WAC-P450). 
 

 
A. AIR QUALITY SENSOR (SENZOR KVALITY VZDUCHU): V automatickém režimu sleduje senzor kvalitu 
vzduchu a automaticky reguluje otáčky ventilátoru. 
B. AUTO: Přepíná do automatického režimu. Při dlouhém stisku (3 sekundy) zapíná a vypíná technologii 
PlasmaWave™. 
C. RESET: Resetuje kontrolku indikace výměny filtru. 
D. CHECK FILTER: Signalizuje nutnost výměny filtru.  
E. PLASMAWAVE™: Signalizuje aktivitu technologie PlasmaWave™. 
F. AIR QUALITY: Kontrolky zelené, žluté a červené barvy ukazují kvalitu vzduchu (Good = dobrá, Poor = špatná). 
G. Turbo / High / Med / Quiet: Kontrolky signalizují aktuální otáčky ventilátoru (turbo/vysoké/střední/ tiché). 
H. SPEED: Nastavuje otáčky ventilátoru na TURBO, HIGH, MED nebo QUIET (turbo/vysoké/ střední/ tiché). 

I. : Zapíná a vypíná zařízení. 
J. LIGHT SENSOR: Světelné čidlo automaticky tlumí intenzitu kontrolek ovládacího panelu a nastavuje tiché 
otáčky ventilátoru (automatický noční režim), pokud se v místnosti setmí. 
 

 

AUTOMATICKÝ PROVOZ: Po prvním zapnutí se zařízení přepne do automatického režimu. Senzor kvality 

vzduchu automaticky nastaví otáčky ventilátoru podle aktuální míry znečištění vzduchu, aby udržoval vzduch 

čistý. 
MANUÁLNÍ PROVOZ: Po zapnutí zařízení můžete tlačítkem SPEED (otáčky) čističku přepnout na manuální 

provoz. Stisknutím AUTO se vrátíte do režimu automatického provozu. 

QUIET, MED nebo HIGH: Tyto úrovně doporučujeme pro běžné denní použití. HIGH se v automatickém provozu 

aktivuje samočinně, jakmile senzory zjistí nízkou kvalitu vzduchu. Volba se provádí tlačítkem SPEED (otáčky). 

TURBO: Nejvyšší otáčky ventilátoru. Pro dosažení maximálního čisticího výkonu se aktivuje v režimu manuálního 

provozu opakovaným stiskem tlačítka SPEED. 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

PŘEDNOSTI PRODUKTU 

OVLÁDACÍ PANEL 

PROVOZNÍ REŽIMY 
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UVEDENÍ DO PROVOZU 



BATERIE 

 Do dálkového ovladače používejte výhradně lithiové baterie 3V CR2025. 

 Nesprávně použitá baterie může poškodit dálkový ovladač. 

 Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterii. 

 Dálkový ovladač nevystavujte otřesům ani nárazům. Pádem se může zničit. 

 

 

ČIŠTĚNÍ 
 

• Zařízení čistěte dle potřeby otřením suchým hadříkem s měkkým vlasem. Silnější znečištění odstraňte 
hadříkem lehce namočeným v teplé vodě. 
• Nepoužívejte těkavé látky obsahující benzol, lakové ředidlo ani abraziva, které by mohly poškodit kryt zařízení. 
• Uchovávejte zařízení v suchu. 
• Pravidelně čistěte stěnu za vzduchovými výstupy zařízení, kde se mohou usazovat nečistoty. 
• Vysavačem pravidelně čistěte oblast senzoru kvality vzduchu. 
 
VÝMĚNA FILTRAČNÍ KAZETY 
 

VAROVÁNÍ: Před výměnou jakéhokoli filtru se ujistěte, že je zařízení odpojeno z elektrické sítě. 
 

Indikátor výměny filtru signalizuje nutnost výměny filtrační kazety. Četnost výměn závisí na délce používání, 
kvalitě vzduchu a umístění zařízení. Při normálním používání vydrží filtrační kazeta přibližně jeden rok. 
 

Postup při výměně filtrační kazety 
1. Čelo uchopte zespod za vnější spodní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě. 
2. Vyjměte filtrační kazetu. 
3. Z nové kazety odstraňte veškeré obalové materiály. 
4. Novou kazetu vložte do zařízení. 
5. Čelní kryt zařízení nasaďte zpět a zařízení zapojte do elektrické sítě. 
6. Po instalaci nové filtrační kazety resetujte kontrolku indikace výměny filtru: 

a. Zapněte zařízení. 
b. Na ovládacím panelu vyhledejte otvor s tlačítkem RESET. 
d. Do otvoru s resetovacím tlačítkem zasuňte pevný tenký hrot (například špendlík). 
e. Stlačte hrot směrem dolů a podržte ho stlačený po dobu 3–5 sekund. Zařízení vydá pípnutí a 
kontrolka indikace výměny filtru (CHECK FILTER) zhasne. 

 

 
 

Dříve než budete při řešení problémů kontaktovat distributora nebo servis, nahlédněte do následujícího přehledu, 

který uvádí základní problémy, jež nejsou důsledkem výrobních ani materiálových vad. 

PROBLÉM  MOŽNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Zařízení ze vzduchu neodstraňuje kouř 
a zápachy. 

 Zkontrolujte, zda nejsou blokovány či ucpány 
přístupové otvory senzorů, příp. vyčistěte vysavačem 

Zařízení ukazuje dobrou kvalitu vzduchu (zelená 
kontrolka), ve vzduchu je však přítomen 
prach/zápach. 

 Umístěte zařízení tam, kde je zápach cítit příp. 
podle potřeby vyměňte filtry. 

Zařízení ukazuje horší kvalitu vzduchu (žlutá 
nebo červená kontrolka), vzduch se však zdá být 
čistý. 

 Vysavačem vyčistěte senzor, může být blokován 
nebo ucpán. 

Zařízení vydává cvrčivé zvuky.  Bzučivé/cvrčivé zvuky jsou přirozeným průvodním 
jevem technologie PlasmaWaveTM. Jeho frekvence a 
vnímaná intenzita závisí na čistotě vzduchu, jeho 
vlhkosti a zvuku z okolí, kde je zařízení používáno. 
V případě, že by vás tento jev rušil lze 
PlasmaWaveTM snadno vypnout stiskem tlačítka 
AUTO na dobu 3 sekund. 

Zařízení ruší signál televizního nebo rádiového 
vysílání. 

 Zařízení vydává radiofrekvenční energii, 
doporučujeme tedy provést jedno z následujících 
opatření: 
- Upravte polohu antény rádiového nebo televizního 
přijímače a zajistěte tak lepší příjem. 
- Přeneste zařízení dál od rozhlasového nebo 
televizního přijímače. 
- Zapojte napájecí šňůru zařízení do jiné zásuvky. 

Indikace výměny filtru svítí i po výměně filtru 
True HEPA nebo uhlíkového filtru. 

 U zapnutého zařízení stiskněte tlačítko RESET a 
podržte ho stisknuté po dobu 3–5 sekund, dokud 
kontrolka nezhasne. 

 
 

VÝMĚNA BATERIE 

1. Zamáčkněte výstupek pouzdra baterie 

a současně vysuňte pouzdro z dálkového ovladače. 

2. Vložte baterii dle vyobrazení 

a zasuňte pouzdro. 

3. Do dálkového ovladače 

používejte výhradně 

lithiové baterie 

3V CR2025. 

 

DRŽÁK DÁLKOVÉHO OVLADAČE 

Dálkový ovladač má samostatný 

držák, který lze připevnit na 

vhodné místo na zdi apod.  

  

SPRÁVNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY 

 Dálkovým ovladačem miřte na zařízení. 

 Dosah dálkového ovladače cca 6 metrů. 
 

NESPRÁVNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY 

 Přítomnost světelného zdroje s invertorem nebo jiného elektronicky řízeného světelného zařízení. 

 Překážky (nábytek atp.) mezi dálkovým ovladačem a čističkou vzduchu. 

 Umístění čističky vzduchu pod přímé sluneční záření může způsobit interference s infračerveným přenosem. 

 Problikávání vadných zářivkových těles. 

 Dálkový ovladač chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. 

 

A. VYPÍNAČ: Zapíná a vypíná dálkový ovladač. Zapnutí a vypnutí je signalizováno krátkým pípnutím. 

B. AUTO: Přepíná zařízení do automatického režimu. 

C. FAN SPEED: Zvyšuje nebo snižuje rychlost ventilátoru a přepíná zařízení do manuálního režimu. 

D. TURBO: Tlačítko přepne automatický provoz na režim maximálního výkonu čištění vzduchu v místnosti. Režim 

Turbo se vypne přepnutím do manuálního nebo automatického režimu.  

 

 

  

ÚDRŽBA 

REŠENÍ PROBLÉMŮ 

DÁLKOVÝ OVLADAČ 

6 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 vplyvy 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 úrade. 
Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom. 
 

Made in Korea 

 

 
Výhradný distribútor pre Českú a Slovenskú republiku 

Cyril & Metoděj, s. r. o., Maříkova 1, 621 00 Brno, tel.: 541 212 450, 602 813 222 

 
WINIX Europe: 14 Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux, France, 

 e-mail: info@winixeu.com, tel.: +33.556.448.572, www.winixeu.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

Čističky vzduchu Winix 
WAC-P150, WAC-U300, WAC-U450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ďakujeme vám za kúpu čističky vzduchu WINIX. 

 
 
 

Návod na obsluhu 

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

Návod na obsluhu starostlivo uschovajte, aby ste doň mohli v budúcnosti nazerať. 

 

SK 
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Winix poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov zariadenia a ich servis v dĺžke 

trvania 24 mesiacov od dátumu predaja uvedeného na doklade o kúpe. Pre uplatnenie záruky je nutné predložiť 

záručný list 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 ako predpísanej elektrickej sieti (pozrite údaj na štítku 

zariadenia), nedodržania podmienok v návode, alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záruka sa 

nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia, ktoré sú bežným spotrebným materiálom a ktorých opotrebovanie 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 v Českej republike. Ďalšie informácie o záruke a záručnom 

plnení vám poskytne váš predajca alebo distribútor. 

 

 

 
Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Na konci životnosti je užívateľ povinný zaistiť 

jeho likvidáciu v súlade s európskou smernicou o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) a 

v súlade s miestnymi predpismi zodpovedajúcu tejto smernici. 

 

 
Modely WACU300 a WACU450 

 čistička vzduchu WINIX (1 ks) 

 filtračná kazeta obsahujúca  

- umývateľný predfilter (1 ks) 

- umývateľný filter True HEPA (1 ks) 

- umývateľný uhlíkový filter (1 ks) 

 diaľkový ovládač (1 ks) s lítiovou batériou 3 V 

 návod na obsluhu a údržbu (1 ks) 

 

 

 

 

 

PRODUKT WAC-P150 WAC-U300 WAC-U450 

Vyobrazenie 

 
 
 

 

 

Farba biela a čierna biela a strieborná biela a strieborná 

Hmotnosť (kg) 6 7 8 

Rozmery (hl. × výška × šírka) 210 × 470 × 350 mm 220 × 550 × 415 mm 260 × 650 × 440 mm 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Veľkosť miestnosti (m²) 14 m² 28 m² 42 m² 

Napájanie 220 – 240 V, 50/60 Hz 

Prúd 0,3 A 0,4 A 0,7 A 

Príkon 4/6/10/40 W 4/10/25/60 W 11/20/40/110 W 

Rýchlosti ventilátora 4 4 4 

Automatický režim ventilátora ÁNO ÁNO ÁNO 

Hlučnosť  26/35/43/52 dB 26/35/46/55 dB 27/38/50/60 dB 

Vzduchový výkon 42/78/120/168 m3/h 66/150/240/330 m3/h 84/186/300/492 m3/h 

    

FILTRAČNÝ SYSTÉM 

Filter HEPA  True HEPA 99,97 % 
umývateľný HEPA filter 

99,97 % 
umývateľný HEPA filter 

99,97 % 

Priemerná životnosť filtra HEPA  12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov 

Uhlíkový filter uhlíkový predfilter 
umývateľný s aktívnym 

uhlíkom 
umývateľný s aktívnym 

uhlíkom 

Životnosť uhlíkového filtra 3 mesiace 12 mesiacov 12 mesiacov 

Prídavný filter NIE umývateľný predfilter umývateľný predfilter 

PlasmaWave™ ÁNO, vypínateľný ÁNO, vypínateľný ÁNO, vypínateľný 

Antimikrobiálna úprava Cleancel™ Cleancel™ Cleancel™ 

VYBAVENIE  

Diaľkový ovládač NIE ÁNO ÁNO 

Indikátor kvality vzduchu 5 úrovní 5 úrovní 5 úrovní 

Plynový a pachový senzor ÁNO ÁNO ÁNO 

Prachový senzor ÁNO ÁNO ÁNO 

Svetelný senzor ÁNO ÁNO ÁNO 

Indikátor výmeny filtra ÁNO ÁNO ÁNO 

Držadlo na prenášanie prístroja ÁNO ÁNO ÁNO 

Model WAC-P150 

 čistička vzduchu WINIX (1 ks) 

 uhlíkový predfilter (4 ks) 

 filter True HEPA (1 ks) 

 návod na obsluhu a údržbu (1 ks) 
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Pred použitím produktu si najskôr pozorne prečítajte tento návod.  

 Dodržovaním pokynov uvedených v tomto návode obmedzíte nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo 

vzniku požiaru. Nevhodné napájanie môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné nehody. 

 Tento výrobok nie je určený na vonkajšie použitie. 

 Tento výrobok je určený výhradne na použitie v sieti s napätím 220 – 240 V a striedavým prúdom. 

 Nesnažte sa sami zariadenie opravovať ani akokoľvek upravovať. Všetky zásahy do zariadenia smie vykonávať iba 

autorizovaný servis určený distribútorom. 

 Zástrčka zariadenia je polarizovaná. Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte. Pri zapájaní do zásuvky nepoužívajte 

nadmernú silu. Ak sa nedarí zástrčku zapojiť, otočte ju. Pokiaľ ju ani potom nie je možné zapojiť, vyhľadajte 

kvalifikovaného technika, ktorý inštaluje zodpovedajúcu zásuvku. 

 Napájacia šnúra nesmie byť akokoľvek poškodená. Neťahajte za ňu, nadmerne ju neohýbajte, nenavíjajte, nestavajte na 

ňu ťažké predmety. Ak je napájacia šnúra poškodená, alebo keď nie je zapojenie do sieťovej zásuvky dostatočne pevné, 

zariadenie nepoužívajte. Ak je vidlica poškodená, je potrebné ju nechať vymeniť autorizovaným servisom. 

 Z vidlice pravidelne odstraňujte prach. Obmedzíte tým akumuláciu vlhkosti, ktorá zvyšuje nebezpečenstvo zásahu 

elektrickým prúdom. 

 Pred čistením, alebo pokiaľ zariadenie nebudete dlhší čas používať, vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Vždy odpájajte ťahom 

za vidlicu, nikdy neťahajte za napájaciu šnúru. 

 Nedotýkajte sa vidlice vlhkými rukami. 

 Pri prevádzke zariadenia nepoužívajte dymové insekticídy ani insekticídy v spreji.  

 Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti horľavých plynov.  

 Nečistite zariadenie benzolovými ani lakovými riedidlami.  

 Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí ani v miestach, kde hrozí jeho namočenie alebo styk s parou, ako je 

napríklad kúpeľňa. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia. 

 Vstupy a výstupy vzduchu nezakrývajte prstami ani inými predmetmi ani ich do týchto otvorov nestrkajte.  

 V blízkosti zariadenia nefajčite a nepoužívajte ani iné predmety, z ktorých by sa mohli uvoľňovať iskry. 

 Nepoužívajte zariadenie v miestach, kde môže vznikať mnoho dymu (napríklad v kuchyni). Mohlo by sa poškodiť. 

 Zariadenie neodstraňuje oxid uhoľnatý vypúšťaný vykurovacími a inými zdrojmi. 

 Nepoužívajte zariadenie v blízkosti tepelných zdrojov a horúcich predmetov, napríklad sporáka.  

 Neklaďte zariadenie na bok ani neprevádzkujte v naklonenej polohe. Zariadenie premiestňujte iba vypnuté. 

 Nepoužívajte výrobok v blízkosti zariadení, ktoré produkujú mastné výpary, ako je napríklad fritéza. 

 Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky. Čistenie vykonávajte vlhkou handričkou. 

 V prípade modelu WAC-P150 nie sú filtre umývateľné. Po ich zanesení je potrebné ich vymeniť. Pri WAC-U300 a WAC-

U450 sa môžu filtre umývať, ale pre dosiahnutie efektívneho účinku je potrebné filtre po ich zanesení vymeniť. 

Zanesenie filtrov je závislé od času prevádzky a stupňa znečistenia čisteného vzduchu. Priemerná lehota životnosti 

filtrov je 12 mesiacov. 

 Zariadenie neprevádzkujte bez filtra. V prípade umytého umývateľného filtra musí byť 100 % suchý. Hrozí poškodenie 

zariadenia. 
 

POZNÁMKA: Pre dosiahnutie najlepších výsledkov dodržujte nasledujúce pokyny. 

• Zariadenie umiestnite do vzdialenosti aspoň 60 cm od steny. Umiestnite mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. 

• Zariadenie nepoužívajte v priestoroch so silným prievanom. 

• Zariadenie umiestnite mimo dosahu záclon, aby nedochádzalo ku kontaktu so vstupnými a výstupnými otvormi vzduchu. 

• Zariadenie umiestnite na stabilný povrch s dostatočnou cirkuláciou vzduchu. 

 
• Veľmi tichá prevádzka: Ideálna na nočné čistenie. 

• Senzory kvality vzduchu: Táto čistička vzduchu samočinne sleduje kvalitu vzduchu. V režime „Auto“ sa rýchlosť 

ventilátora automaticky nastavuje podľa zmien kvality vzduchu. 

• Štvorrýchlostné nastavenie: LOW pre tichú, úspornú prevádzku až TURBO pre vysokoúčinné čistenie. 

• Svetelná indikácia výmeny filtra: Signalizuje nutnosť výmeny filtrov. 

• Štvorstupňový systém čistenia vzduchu: Predfilter (neplatí pre WAC-P150), filter True HEPA, uhlíkový filter 

s antimikrobiálnou úpravou Cleancel™ a technológia PlasmaWave účinne zachytí 99,97 % znečisťujúcich poletujúcich 

častíc už od rozmeru 0,3 mikrometra, vrátane zvieracích lupín, plesňových spór, peľu a ďalších alergénov a tiež väčšinu 

poletujúcich mikróbov a cigaretového dymu. 

• Technológia PlasmaWaveTM: Bezpečne odstraňuje znečisťujúce poletujúce častice na molekulárnej úrovni, okamžite 

neutralizuje vírusy a baktérie obsiahnuté vo vzduchu. 

• Diaľkové ovládanie: Ľahké nastavenie čističky vzduchu jednoduchým stlačením odkiaľkoľvek z miestnosti. Neplatí pre 

WAC-P150. 

• Štvorstupňová filtračná kazeta: Umožňuje ľahkú údržbu a výmenu všetkých filtrov súčasne. Neplatí pre WAC-P150. 

 
1. Snímte ochrannú fóliu z ovládacieho panelu. 

2. Čelný panel uchopte zospodu za vonkajšie spodné okraje a opatrne ho odklopte ťahom k sebe. 

3. Vyberte filtračnú kazetu a odstráňte ochranný plastikový obal. 

4. Filtračnú kazetu umiestnite späť na pôvodné miesto.  

5. Čelo zaveste do jamiek na hornom okraji zariadenia a zaklopte. Zľahka zatlačte, až zaskočí. 

6. Napájaciu šnúru zapojte do sieťovej zásuvky. 

7. Stlačte tlačidlo POWER a vyčkajte, kým sa neozve krátke pípnutie. Nasledujúce 3 až 4 minúty po zapnutí 

blikajú kontrolky a zariadenie meria kvalitu vzduchu. Po kalibrácii senzorov prestanú kontrolky blikať a zariadenie 

prejde do automatického režimu (AUTO). 

8. Vyberte izoláciu napájania diaľkového ovládača (iba WAC-P300 a WAC-P450). 

 
A. AIR QUALITY SENSOR (SENZOR KVALITY VZDUCHU): V automatickom režime sleduje senzor kvalitu 
vzduchu a automaticky reguluje otáčky ventilátora. 
B. AUTO: Prepína do automatického režimu. Pri dlhom stlačení (3 sekundy) zapína a vypína technológiu 
PlasmaWave™. 
C. RESET: Resetuje kontrolku indikácie výmeny filtra. 
D. CHECK FILTER: Signalizuje nutnosť výmeny filtra.  
E. PLASMAWAVE™: Signalizuje aktivitu technológie PlasmaWave™. 
F. AIR QUALITY: Kontrolky zelenej, žltej a červenej farby ukazujú kvalitu vzduchu (Good = dobrá, Poor = zlá). 
G. Turbo/High/Med/Quiet: Kontrolky signalizujú aktuálne otáčky ventilátora (turbo/vysoké/stredné/tiché). 
H. SPEED: Nastavuje otáčky ventilátora na TURBO, HIGH, MED alebo QUIET (turbo/vysoké/stredné/tiché). 

I. : Zapína a vypína zariadenie. 
J. LIGHT SENSOR: Svetelný snímač automaticky tlmí intenzitu kontroliek ovládacieho panelu a nastavuje tiché 
otáčky ventilátora (automatický nočný režim), pokiaľ sa v miestnosti zotmí. 
 

 

AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA: Po prvom zapnutí sa zariadenie prepne do automatického režimu. Senzor kvality 

vzduchu automaticky nastaví otáčky ventilátora podľa aktuálnej miery znečistenia vzduchu, aby udržoval vzduch 

čistý. 
MANUÁLNA PREVÁDZKA: Po zapnutí zariadenia môžete tlačidlom SPEED (otáčky) čističku prepnúť na manuálnu 

prevádzku. Stlačením AUTO sa vrátite do režimu automatickej prevádzky. 

QUIET, MED alebo HIGH: Tieto úrovne odporúčame pre bežné denné použitie. HIGH sa v automatickej prevádzke 

aktivuje samočinne, hneď ako senzory zistia nízku kvalitu vzduchu. Voľba sa vykonáva tlačidlom SPEED (otáčky). 

TURBO: Najvyššie otáčky ventilátora. Pre dosiahnutie maximálneho čistiaceho výkonu sa aktivuje v režime 

manuálnej prevádzky opakovaným stlačením tlačidla SPEED. 
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UVEDENIE DO PREVÁDZKY 



BATÉRIE 

 Do diaľkového ovládača používajte výhradne lítiové batérie 3 V CR2025. 

 Nesprávne použitá batéria môže poškodiť diaľkový ovládač. 

 Pokiaľ nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batériu. 

 Diaľkový ovládač nevystavujte otrasom ani nárazom. Pádom sa môže zničiť. 

 

 

ČISTENIE 
 

• Zariadenie čistite podľa potreby utrením suchou handričkou s mäkkým vlasom. Silnejšie znečistenie odstráňte 
handričkou ľahko namočenou v teplej vode. 
• Nepoužívajte prchavé látky obsahujúce benzol, lakové riedidlo ani abrazíva, ktoré by mohli poškodiť kryt 
zariadenia. 
• Uchovávajte zariadenie v suchu. 
• Pravidelne čistite stenu za vzduchovými výstupmi zariadenia, kde sa môžu usadzovať nečistoty. 
• Vysávačom pravidelne čistite oblasť senzora kvality vzduchu. 
 
VÝMENA FILTRAČNEJ KAZETY 
 

VAROVANIE: Pred výmenou akéhokoľvek filtra sa uistite, že je zariadenie odpojené z elektrickej siete. 
 

Indikátor výmeny filtra signalizuje nutnosť výmeny filtračnej kazety. Početnosť výmen závisí od dĺžky 
používania, kvality vzduchu a umiestnenia zariadenia. Pri normálnom používaní vydrží filtračná kazeta približne 
jeden rok. 
 

Postup pri výmene filtračnej kazety 
1. Čelo uchopte zospodu za vonkajšie spodné okraje a opatrne ho odklopte ťahom k sebe. 
2. Vyberte filtračnú kazetu. 
3. Z novej kazety odstráňte všetky obalové materiály. 
4. Novú kazetu vložte do zariadenia. 
5. Čelný kryt zariadenia nasaďte späť a zariadenie zapojte do elektrickej siete. 
6. Po inštalácii novej filtračnej kazety resetujte kontrolku indikácie výmeny filtra: 

a. Zapnite zariadenie. 
b. Na ovládacom paneli vyhľadajte otvor s tlačidlom RESET. 
d. Do otvoru s resetovacím tlačidlom zasuňte pevný tenký hrot (napríklad špendlík). 
e. Stlačte hrot smerom dole a podržte ho stlačený počas 3 – 5 sekúnd. Zariadenie vydá pípnutie a 
kontrolka indikácie výmeny filtra (CHECK FILTER) zhasne. 

 

 
 

Skôr, ako budete pri riešení problémov kontaktovať distribútora alebo servis, nazrite do nasledujúceho prehľadu, 

ktorý uvádza základné problémy, ktoré nie sú dôsledkom výrobných ani materiálových chýb. 

PROBLÉM  MOŽNÉ RIEŠENIE PROBLÉMU 

Zariadenie zo vzduchu neodstraňuje dym 
a zápachy. 

 Skontrolujte, či nie sú blokované či upchaté 
prístupové otvory senzorov, príp. vyčistite vysávačom. 

Zariadenie ukazuje dobrú kvalitu vzduchu (zelená 
kontrolka), vo vzduchu je však prítomný 
prach/zápach. 

 Umiestnite zariadenie tam, kde je zápach cítiť, príp. 
podľa potreby vymeňte filtre. 

Zariadenie ukazuje horšiu kvalitu vzduchu (žltá alebo 
červená kontrolka), vzduch sa však zdá byť čistý. 

 Vysávačom vyčistite senzor, môže byť blokovaný alebo 
upchatý. 

Zariadenie vydáva cvrčavé zvuky.  Bzučivé/cvrčavé zvuky sú prirodzeným 
sprievodným javom technológie PlasmaWaveTM. Jeho 
frekvencia a vnímaná intenzita závisí od čistoty 
vzduchu, jeho vlhkosti a zvuku z okolia, kde je 
zariadenie používané. 
V prípade, že by vás tento jav rušil, je možné 
PlasmaWaveTM ľahko vypnúť stlačením tlačidla AUTO 
na 3 sekundy. 

Zariadenie ruší signál televízneho alebo rádiového 
vysielania. 

 Zariadenie vydáva rádiofrekvenčnú energiu, odporúčame 
teda vykonať jedno z nasledujúcich opatrení: 
- Upravte polohu antény rádiového alebo televízneho 
prijímača a zaistite tak lepší príjem. 
- Preneste zariadenie ďalej od rozhlasového alebo 
televízneho prijímača. 
- Zapojte napájaciu šnúru zariadenia do inej zásuvky. 

Indikácia výmeny filtra svieti i po výmene filtra True 
HEPA alebo uhlíkového filtra. 

 Pri zapnutom zariadení stlačte tlačidlo RESET a 
podržte ho stlačené počas 3 – 5 sekúnd, kým kontrolka 
nezhasne. 

 
 

VÝMENA BATÉRIE 

1. Zatlačte výstupok puzdra batérie 

a súčasne vysuňte puzdro z diaľkového ovládača. 

2. Vložte batériu podľa vyobrazenia 

a zasuňte puzdro. 

3. Do diaľkového ovládača 

používajte výhradne 

lítiové batérie 

3 V CR2025. 

 

DRŽIAK DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 

Diaľkový ovládač má samostatný 

držiak, ktorý je možné pripevniť na 

vhodné miesto na stene a pod.  

  

SPRÁVNE PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 

 Diaľkovým ovládačom mierte na zariadenie. 

 Dosah diaľkového ovládača je cca 6 metrov. 
 

NESPRÁVNE PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 

 Prítomnosť svetelného zdroja s invertorom alebo iného elektronicky riadeného svetelného zariadenia. 

 Prekážky (nábytok a pod.) medzi diaľkovým ovládačom a čističkou vzduchu. 

 Umiestnenie čističky vzduchu pod priame slnečné žiarenie môže spôsobiť interferencie s infračerveným 
prenosom. 

 Preblikovanie chybných žiarivkových telies. 

 Diaľkový ovládač chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla. 

 

A. VYPÍNAČ: Zapína a vypína diaľkový ovládač. Zapnutie a vypnutie je signalizované krátkym pípnutím. 

B. AUTO: Prepína zariadenie do automatického režimu. 

C. FAN SPEED: Zvyšuje alebo znižuje rýchlosť ventilátora a prepína zariadenie do manuálneho režimu. 

D. TURBO: Tlačidlo prepne automatickú prevádzku na režim maximálneho výkonu čistenia vzduchu v miestnosti. 

Režim Turbo sa vypne prepnutím do manuálneho alebo automatického režimu.  

 

 

 

ÚDRŽBA 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 
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