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SCHÉMA SOU Á
Tlumi  vodicí 

konzoly 

Vodní ventil 

P ihrádka na 
aromatické 
polštá ky 

Sí ový kabel 

Kryt LightCel™ (

KDE POUŽÍVA

30 ~ 46 cm 
30

ÁSTÍ MODELU 
V

T

D

T

N

(UV-C LED) 

O

O

AT 
• Umíst te zvlh ova  min

nenavlhly. 
• Položte zvlh ova  na st

podlahu ani na koberec
• NEDÁVEJTE jednotku p

se špatnou cirkulací vzd
hodnotám vyprodukova

• Pokud se výrobek použ
pat i ného v trání a be
m že docházet k zachy
dostane do kontaktu se
p ípadech se doporu u

0 ~ 46 cm 

L

í ko nádržky na vodu OBSAH BALEN
Tryska 

Držák

Trubi ka mlhy 

Nádržka na vodu 

Jednotka 

P edem n
aromatick

Odvod vzduchu 

Ovládací displej 

Deminera
kapsle (2)

Uživatelsk

nimáln  30 cm od st n a spot ebi , ab

t l nebo na desku. Nedávejte jej p ímo
c. 
proti st nám nebo p edm t m nebo do
duchu. Mohlo by to vést k nesprávným 
aným vestav ným sníma em vlhkosti. 
žívá v zav ené (ut sn né) místnosti bez
ez vým ny tepla s venkovním vzduchem
ycování vody, když se zvlh ený vzduch 
e studeným povrchem. V takových 
uje použít jej s nižší úrovní mlhy. 
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OVLÁDACÍ PANEL 
 
 
 
 

01. Vypína  
• Zapojte jednotku do elektrické zásuvky AC 

s 220V – 240 V. Stisknutím vypína e jednotku 
zapn te. 

• Pokud není uvnit  žádná voda, vypína  nebude 
fungovat. 

 
02. Nastavení teplé mlhy 
• Chcete-li zm nit teplotu mlhy z chladné na teplou, 

stiskn te tla ítko teplé mlhy. 
• Režim teplého zvlh ování je vždy VYPNUTÝ 

a rozeh eje se, jen pokud uživatel použije 
tohle tla ítko. 

03. No ní náladové sv tlo 
• Jedním stisknutím tla ítka na displeji zapn te 

No ní náladové sv tlo. Sv tlo na dn  nádržky na 
vodu se rozsvítí a ozá í nádržku. 

• Jas sv tla lze nastavit takto: VYPNUTO > 100 % 
> 50 % > 20 % > VYPNUTO >Kontrolka 
nadispleji zhasne. 

 
04. Programovatelný asova  

automatického vypnutí 
• Ma kejte tla ítko programovatelného asova e, dokud 

se na displeji nerozsvítí požadované nastavení asova e. 
• Tla ítko programovatelného asova e projde 

následujícím nastavením: 0 hodin, 2 hodiny, 4 hodiny, 
8 hodin a 12 hodin. Chcete-li asova  kdykoliv zrušit, 
ma kejte tla ítko asova e, dokud se na displeji 
nezobrazí 0 hodin. 
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05. Programovatelný regulátor vlhkosti 
• Tovární nastavení regulátoru vlhkosti je CO 

(kontinuální). Programovatelný regulátor vlhkost se 
m že nastavit v 5 % p ír stcích, od 40 % do 60 % 
vlhkosti. 
Ru ní vlhkost se nastavuje v po adí 40 % > 45 % > 
50 % > 55 % >60 %> CO. 
POZNÁMKA: Jakmile se dosáhne nastavené úrovn  
vlhkosti, cyklus zvlh ova e se vypne, dokud vlhkost  
v místnosti neklesne o 5 % pod nastavenou úrove  
vlhkosti, pak se cyklus spustí, dokud se znovu 
nedosáhne nastavené úrovn  vlhkosti. 

 
06. Nastavitelná úrove  mlhy 
• Mlha se nastavuje od nejnižší produkce po nejvyšší 

produkci. 
• Odpovídající úrove  mlhy se rozsvítí na displeji. 

Každé stisknutí ji zvýší o jednu. 
• Jakmile dojdete k úrovni 5, bude se opakovat  

úrove  1. 
 

07. LightCel™ (UV+) 
• Zobrazuje stav innosti UV-C LED diody, která 

sterilizuje dráhu toku vody v zásobníku. 
• Napájení výrobku se aktivuje a vypne, když není 

detekována žádná voda. 
POZNÁMKA: Technologie LightCelTM odstra uje 
bakterie* p ítomné ve vod  a tak vám i vaší rodin  
zajiš uje bezpe nou a dezinfikovanou mlhu. 
(*Na základ  nezávislého laboratorního testu 
provedeného na bakteriích Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, 
Klebsiella pneumoniae) 

08. Kontrolka teplé mlhy 
• Pokud zvolíte zvlh ování s teplou mlhou, rozsvítí se. 

 
09. asova  / osv tlení displeje 
• Pokud je nastaveno asové omezení, rozsvítí se  

a na displeji se zobrazí as. 
 

10. Alarm prázdné nádržky 
• Pokud je v jednotce málo vody, zastaví se  

a sou asn  bude blikat ervený LED ukazatel. 
 

11. Ukazatel úrovn  mlhy 
• Zobrazuje úrove  vlhkosti a zvýší se o jeden krok 

pokaždé, když se stiskne tla ítko úrovn  vlhkosti. 

esky 
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ULTRAZVUKO
A CHLADNOU
Kapacita 
• 7,5 litr  

 

Technologie LightCel™
• Antibakteriální UV-C LED. 

 

Délka fungování: Max 
• Na základ  p irozené úrovn

teploty vody, kterou používá
mlhy, které zvolíte, m že být
nebo kratší. 

 
Nastavitelná úrove  m
• Mlha se nastavuje od nejnižší
• Odpovídající úrove  mlhy se

ukazateli. 
• Každé stisknutí ji zvýší o jed

úrovni 5, bude se opakovat
 

Tryska na mlhu oto ná
• Oto ením trysky na mlhu na

mlhy. 
 

Tichý provoz 
• S tichým provozem m žete s

pohodlí a v klidu. 
 

No ní náladové sv tlo 
• Užite ná sv telná funkce je

nezávislého Sv tla pro no ní 
ovládacího displeje. 

 
Ochranné automatické
• Když je nádržka prázdná, jed

automaticky vypne.  

OVÉ ZVLH OVÁN
U MLHOU 

™ 

120 hodin 
 vlhkosti u vás doma, 

áte, a nastavení úrovn  
t délka fungování delší 

mlhy 
í po nejvyšší výkon. 

e rozsvítí na LED 

dnu. Jakmile dojdete k 
t úrove  1. 

á o 360° 
astavte sm r produkce 

snadno spát v 

zahrnutá v možnosti 
í atmosféru a osv tlení 

é vypnutí 
dnotka se 

Demi
• Demi

možn
vznikl

 

Pokyn
1. Ote

nádr
2. Vyjm

3. Dejt

4. Dem
a po
u au

 

Napuš
a p ih
• Zahrn

S pom
dodej

 

Pokyn
1. Vypn

2. Zatl
v za

3. Rozt
a vlo

4. Užív
hod

 

POZ
1) Rozba

V p íp
Pokud

2) Pokud
pokud
a vysu

3) Nikdy

Í TEPLOU  

neraliza ní kapsle 
ineraliza ní kapsle Winix pom že snížit
nost tvorby bílého prášku; nánosu mine
lého p i používání tvrdé vody ve zvlh o

ny k instalaci: 
ev ete ví ko nádržky na vodu a nalijte do
ržky vodu až po „Max“. 
m te demineraliza ní kapsli z balí ku. 

te kapsli do nádržky a po kejte 10 m

mineraliza ní kapsle se nedá recyklovat 
oužít znovu. Objednat ji m žete  
utorizovaného prodejce. 

št né aromatické polštá ky 
hrádka na aromatické polštá
nuje 2 napušt né aromatické polštá ky
mocí vašeho oblíbeného esenciálního ol
jte do vzduchu v ni. 

ny k instalaci: 
n te zvlh ova . 

la te na p ihrádku na aromatické polštá
adní ásti základny a vytáhn te ji ven. 
trhn te pytlík v zá ezu, vytáhn te polšt
ožte jejdo p ihrádky. 
vejte si osv žující v ni! V n  trvá až 48
din (celé 2 dny). 

ZOR 
alený polštá ek m že podráždit o i. 
pad  zasažení o í je okamžit  vypláchn
d podrážd ní o í stále trvá, pora te se
d chcete aromatický polštá ek odstranit n
d zvlh ova  nebyl dlouho zapnutý, vy ist
ušte p ihrádku a dejte ji zp t na místo. 
y nevkládejte arom. polštá ek do nádržky

 

t 
erál  
ova i. 

o 

inut. 

 

ky 
.  
eje 

á ky 

tá ek 

8 

te vodou. 
e s léka em. 
nebo 
te  

y na vodu. 
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ÚDRŽBA A 
P ed instalací a použitím
všechny pokyny 
• Pokládejte zvlh ova  vždy n

Doporu uje se dát pod zv
rohož nebo podložku. Po
úpravou se m že kv li vysta
poškodit. 

• Nesahejte na jednotku, kte
Okamžit  ji odpojte ze zásu

• Vždy odpojte jednotku z elek
ihned po použití a p ed išt

• Nepokládejte ani neskladujte
kde m že spadnout nebo být
nebo do d ezu. 

Umyjte trysku, samosta
nádržku vyschnout ve s
• ist te nádržku alespo  jed

týden s použitím isté vody
• P irozen  se vyskytující skv

je možné vy istit pomocí je
• Nepoužívejte p i išt ní che

b lidlo nebo tekutý písek. 

išt ní ultrazvukového 
• ist te ultrazvukový modul z

alespo  jednou nebo dvakrát
• Naklo te jej ve sm ru vzduc

záv su a vylejte 
vodu z hlavní ásti. 

• Voda se nesmí dostat do toh
(odvod vzduchu). 

• Nikdy se prsty nedotýkejte m
membrány); p irozená mastn
prost edky na k ži mohou p

• Nikdy ne ist te ultrazvukovo
pomocí tvrdého p edm tu. P
vibrátoru ostrým p edm tem
mlhy nebo zp sobit selhání. 

• Nikdy nepono ujte základnu 
jiné kapaliny. 

IŠT NÍ 
m si p e t te 

na pevnou, rovnou plochu. 
vlh ova  vod odolnou 
odlaha s povrchovou 
avení vod  nebo vlhku 

rá spadla do vody. 
uvky. 
ktrické zásuvky 
ním. 

e jednotku na míst , 
t stažena do vany 

atn  kryt a nechte 
stínu 
dnou nebo dvakrát za 
y. 
vrny uvnit  nádržky 
emné látky. 
emikálie, jako jsou 

m ni e 
zvlh ova e 
t týdn . 
hového 

hoto otvoru 

m ni e (ultrazvukové 
nota a kosmetické 
ovrch poškodit. 
ou membránu škrábáním 
Poškrábání povrchu 
m m že oslabit produkci 

do vody ani do žádné 

• Obe
m n
mast
pošk
prod
Aby 
je po

1. 2–3
a p
jed
min

2. Pok
spr
neb
ods
30 

Tlum
• Stla
• Nejl
• Vysu

D kla
• P ed

dlou
ista 

• Vy i
a m
a bíl

• Nap
max

• Nalij
• Nap

a ne
• Vylej

isto
• Vysu
• Vysu

L

ecn  e eno, pokud se uživatel dotkn
ni e (ultrazvukové membrány), p irozen
tnota a kosmetické prost edky na k ž
kodit jeho povrch, což vede k neprav
dukci mlhy. 
jednotka fungovala správn , pokud k tom

ot eba: 

3krát umyjte nádržku na vodu a základn
otom jednotku znovu spus te. V p ípad
notka neumyje, bude fungovat normáln
n až1hodin  provozu v kontinuálním re
kud je málo vody, mlha se nemusí vytvá
rávn . (To m že být vada ve vzduchovém
bo ve vodním ventilu.) V základn  by po
stran ní nádržky na vodu m lo být min
mm vody. 

mi  vodicí konzoly 
te há ek a zvedn te jej nahoru. 
epší je opláchnutí istou, tekoucí vod

ušte a dejte jej zp t. 

adné išt ní (octem) 
d skladováním a po skladování zvlh ova
hou dobu ur it  kompletn  vysušte a u
výstup mlhy. 

st te nádržku, zásobník, ví ko nádržky 
ni  / ultrazvukovou membránu sm s
ého octa v pom ru 10:1. 
l te nádržku vodou se z ed ným octem
imální úrove . 
jte zhruba 400 ml vodní sm si do hlavn
l te nádržku na vodu a hlavní ást vo
chte odstát 30 až 60 minut. 
jte vodní sm s a 2krát až 3krát proplác

ou vodou z vodovodu. 
ušte sou ásti na dob e zastín ném mí
ušený výrobek znovu poskládejte. 

L500 | 
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PO ÁTE NÍ 
POZOR: D íve, než naplnít

POZNÁMKA: P i p enášení 

1. Sundejte ví ko nádržky na v
Praktickou nádržku s vrchn
možné naplnit džbánem ne
kohoutku. 

2. Zvedn te nádržku na vodu 
držáku na zadní stran  jedn

3. Nalejte do nádržky istou v
teplotou až po zna ku MAX

4. Nádržka na vodu pojme m
litr . Hladinu vody je vid t

ÚKONY 
te nádržku vodou, vypn te napájení a o
nádržky na vodu vždy používejte ob  r

vodu a napl te nádržku. 
ním pln ním je 
bo z vodovodního 

ze základny pomocí 
notky. 

vodu s pokojovou 
X. 
maximáln  7,5 
t zvenku. 

5. Za
Vžd
zap
jed

6. P i 
usa
v p
vod

Vým
• Každ

48 h
• Exist

1 lev

Nev
aro

odpojte jednotku ze zásuvky. 
ruce. 

pojte spot ebi  do zásuvky a zapn te
dy p idávejte do jednotky vodu d íve,
pojíte do elekt iny, abyste p edešli spá
dnotky. 

provozu zvlh ova e m jte kryt nádržk
azený na nádržce. Abyste mohli pokra
používání zvlh ova e, napl te znovu nád
du. 

na aromatických polštá k
dý z napušt ných aromatických polštá
hodin. 
tují dv  v n  aromatických polštá k : 
vandule a 1 eukalyptus. 

vkládejte prosím žádné jiné materiály
omatické vložky. 

 

e jej. 
, než ji 
álení 

ky vždy 
ovat  
ržku na 

k  
á k  vydrží 

y než 



BEZPE NOST A U
• Tento výrobek je ur ený po

v domácnosti. 
• Nikdy jednotku b hem provo
• Vždy držte kabel stranou od 

• Provád jte pravidelnou údržb
• Nikdy p i išt ní ultrazvukov

isticí prost edek. 
• Nepokoušejte se jednotku up

Opravy musí provád t profes
kvalifikovaný personál. 

• Pokud z jednotky vychází ne
pach, vypn te ji. 

• Pokud se tato jednotka dlouh
odpojte ji. 

• Nesahejte do vody ani na žád
která je zaplavená vodou, kdy
nebo zapojená. 

• Nikdy nenechávejte jednotku v
• Používejte v nádržce pouze v
• Nikdy ve vod  nepoužívejte ž

• M jte tuto jednotku mimo do
d tem používat tuto jednotku

• Nepoužívejte ji venku. Ur en

• Je-li sí ový kabel poškozený, 
speciálním kabelem. Op tovn

výrobce nebo jeho servisního

• Tento spot ebi  není ur en
(v etn  d tí) se sníženými fy
nebo mentálními schopnostm
zkušeností i znalostí o této 
pod dozorem nebo nedosta
používání tohoto spot ebi e
za jejich bezpe nost. 

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

• Tato jednotka není ur ena k 
dokument  ani pro zachován

UPOZORN NÍ 
ouze pro použití 

ozu nezakrývejte. 
vysokých teplot a od ohn . 

bu ultrazvukové membrány. 
vé membrány nepoužívejte 

pravit nebo opravit. 
sionální nebo 

eobvyklé zvuky nebo 

hou dobu nepoužívá, 

dnou ást jednotky, 
yž je jednotka zapnutá 

v innosti bez vody v nádržce. 
vodu. 
žádná aditiva. 
osah d tí. Nedovolte 

u bez dozoru.
no jen pro použití vevnit . 

musí se nahradit 
ná montáž je dostupná

u
 

o zástupce. 
ý k použití osobami 
yzickými, smyslovými 
mi nebo s nedostatkem 
jednotce, pokud nejsou 

aly pokyny týkající se 
e od osoby zodpov dné 

em, aby se zajistilo, že 
rát. 
použití pro uchování 
í um ní. 
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Při odpojování jednotky netahejte za síťový kabel.

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

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

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

Nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky nebo 
k napájecímu zdroji.

Nesahejte na zástrčku mokrýma rukama.

Odpojte jednotku, když se delší dobu nepoužívá.

Neumisťujte blízko topných těles.

Nepoužívejte blízko mlhy nebo výparů z průmyslového 
oleje nebo blízko velkého množství kovového prachu.

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

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

Neumisťujte na místo s nadměrným množstvím 
škodlivých plynů.

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

Nesměrujte jednotku do větru anido průvanu.

Neumisťujte pod žádnou elektrickou zásuvku.

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

Pro snížení rizika požáru nebo elektrického šoku 
nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým 
zařízením prořízení rychlosti.

VAROVÁNÍ
Dodržujte pokyny v této příručce, aby se snížilo 
riziko elektrického šoku, zkratu nebo požáru.
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D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
D kujeme, že jste si koupili ultrazvukový zvlh ova  Winix. Tento výrobek je pouze pro použití v domácnosti. 
P ed použitím si pe liv  p e t te všechny pokyny. 

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

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

• Používejte pouze nap tí AC 220–240 V.

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

• Pravideln  odstra ujte z napájecí vidlice prach. Sníží
se tak riziko šoku kv li hromad ní vlhkosti. 

• P ed išt ním jednotky vytáhn te napájecí vidlici ze 
zásuvky. P i vytahování napájecí vidlice držte samotnou 
vidlici, nikdy netahejte za kabel. 

• Pokud je napájecí vidlice poškozená, musí ji 
vym nit výrobce nebo kvalifikovaný technik.

• Vytáhn te napájecí vidlici ze zásuvky, pokud výrobek
nepoužíváte. 

• Nemanipulujte s napájecí vidlicí mokrýma rukama. 

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

• Ne ist te jednotku benzenem ani edidlem nabarvy.
Nest íkejte na jednotku insekticidy. 

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

• Nestrkejte prsty ani cizí p edm ty do otvor  pro p ívod
nebo výstup vzduchu.

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

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

ASTO KLADENÉ OTÁZKY 
Stisknutí vypína e nefunguje 
• Opatrn  zapojte napájecí vidlici.
• Zkontrolujte, zda je v nádržce voda. Pokud není, nalijte 

do nádržky vodu. 

Nevychází žádná pára 
• Není nádržka na vodu prázdná? 

- Napl te nádržku vodou více než do poloviny. 
• Jsou tryska a kryt dob e usazené?

- Instalujte správn  kryt.
• Vy ist te ultrazvukový modul.

Siln  to zapáchá 
• Ujist te se, že vnit ek zvlh ova e a nádržka na vodu

nejsou kontaminované. 
- Vy ist te vnit ek hlavní ásti a nádržku na vodu.

• Nenechali jste v nádržce na vodu a v zásobníku
vlhkosti vodu delší dobu? 
- Odstra te z hlavní ásti a z nádržky na vodu 

zbývající vodu z d ív jšího použití. Napl te nádržku 
na vodu novou vodou z vodovodu. 

Alarm prázdné nádržky se nevypíná 
• Stává se to p ímo po tom, co p ipravíte nádržku

na vodu? 
- Po krátké dob  voda v nádržce na vodu naplní

zásobník a alarm prázdné nádržky se vypne. 

• Je výrobek naklon ný?
- Vypus te vodu uvnit  zvlh ova e a dejte jej na

rovnou, stabilní plochu. 
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SPECIFIKACE JEDNOTY 

Název modelu  HLUU750-JWE Kapacita 7,5 l 

Nap tí  AC 220 V – 240 V, 50 / 60 Hz Produkce teplé vlhkosti Až 400 ml/h 

Jmenovitý výkon 90 W Délka fungování Až 120 hodin 

Hmotnost  2,8 kg Rozm ry výrobku 27 cm (ší ka) ×21,5 cm (hloubka) 
×37 cm (výška) 

Vn jší ásti, design a specifikace výrobku mohou být zm n ny bez p edchozího upozorn ní, aby se zlepšila výkonnost 
výrobku. 

ZÁRUKA 
Podmínky záruky jsou následující: 
1. Tento výrobek je vyroben pod p ísnou kontrolou kvality a pod dohledem. 
2. Záruka bude neplatná, pokud je selhání výrobku výsledkem nedbalosti nebo špatného používání ze strany

spot ebitele. Poplatky za p epravu a za služby mohou vzniknout i b hem záru ní doby. 
3. P i nárokování záruky výrobku je pot eba p edložit d kaz o koupi. 
4. Uložte si d kaz o koupi na bezpe ném míst  nebo si výrobek zaregistrujte na winix.cz i cisticky-winix.sk. 
5. Tato záruka je platná pouze v Evrop .

Název modelu  HLUU750-JWE 

Záru ní doba  Dva (2) roky 

Místo nákupu 

Datum nákupu 

Zákazník  

Adresa  

Jméno  

Tel.  

esky 
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Výhody napušt ných aro
polštá k  WINIX: 

• Nový design a uklid ující úle
odpa ovací polštá ky WINIX
dopl ovací vložky navržené s
PP tak, aby uvol ovaly výpary
a zlepšily váš požitek ze zvlh
zvýšit pohodlí. 

• Každý polštá ek poskytuje d
pohodlí: Každý napušt ný aro
nabízí 48 hodin dlouhotrvajíc

• Bez rozlévání a bez nepo ád
dopl ovací polštá ky se snad
nevznikají zne iš ující cákanc
neustále dopl ovat. 

• Zvlh ova e pro ložnice a pra
A  jste kdekoliv, náš zvlh ova

Kv li dotaz m souvise
Trade Via s.r.o. 
• Webové stránky: www.w

Pro urychlení služeb prosím
kontaktní informace a vaši a

matických 

va: Vo avé bezvodé 
X jsou nelé ivé 
s využitím polymerního 
y pro uklid ující úlevu  
ování a napomohly 

louhotrvající 
omatický polštá ek 
cího pohodlí. 

dku p i napl ování: Tyto 
dno používají a instalují, 
ce a není pot eba je 

acovní nebo jídelní stoly: 
 vám dodá pohodlí. 

Výhod
WINI
(prodáv

• Snižu

• Výsle
a pro

• Pro d
kaps
všim

• Dob
lišit n

• Poku
dest

Ni
v

ejícím s výrobkem a zákazni

winix.cz, www.cisticky-winix.sk 

m specifikujte název modelu a íslo,
adresu. 

dy používání demineraliza ních k
X: 
vané samostatn  v závislosti na modelu

ují usazování minerál  ve vaší jednotce.

edkem je mén  práce s išt ním 
odloužená životnost jednotky. 

dosažení optimálního výkonu vym te 
li p i každém 5. napln ní nádržky, nebo
nete nár stu bílé usazeniny. 

a vým ny demineraliza ní kapsle se m
na základ  kvality vody. 

ud bílá usazenina p etrvá, zvažte použ
ilované vody. 

kdy ve zvlh ova i nepoužívejte p ísady z
odu. 

ickým službám kontaktujte 

 povahu problému, vaše 

 

kapslí 

u) 

. 

každou 
o když si

že 

žívání 

m k ující 

CM 



Kv li dotaz m souvisejícím 
s výrobkem a zákaznickým 
službám kontaktujte Winix 

• Webové stránky: www.winixeurope.eu 

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

2610-0260-01 Rev.00 

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

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

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

Výrobce
WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI, 

GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

Dovozce pro Evropu
WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125, 

1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeurope.eu 

Distributor pro Českou republiku a Slovensko

CM Trade Via s.r.o., 
Maříkova 1899/1, 621 00, Brno, Česká republika, 

tel.: +420 549 274 164, Email: info@cm-trade.cz, www.winix.cz

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.
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