
WINIX USA  120 Prairie lake Road. Unit E East Dundee, Illinois 60118 
www.winixinc.com  E-Mail: info@winixinc.com 
Tel : +1.847.551.9900

WINIX Europe    Hoogoorddreef 74, 1101BG, Amsterdam
 www.winixeu.com Tel.: +31 (0)20-3632107

Contact
Gemaakt in Korea



BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

INHOUD VAN DE VERPAKKING

BEPERKTE GARANTIE VOOR WINIX FRESHOME™-LUCHTREINIGERS
Beperkte garantie: Winix garandeert dat de onderdelen van het apparaat vrij zijn van materiaal- 
en fabricagefouten en biedt twee (2) jaar onderhoud en ondersteuning vanaf de datum van 
aankoop door de oorspronkelijke koper voor model WACP150, WACP300 en WACP450.
Indien een onderdeel tijdens de garantieperiode gebreken vertoont, dan is uw enige en 
exclusieve remedie reparatie of vervanging van het betreffende onderdeel naar goeddunken en 
op kosten van Winix.
Deze garantie vervalt in geval van misbruik, verkeerd gebruik en ongeoorloofde reparaties of als 
het product niet volgens de instructies wordt gebruikt of op een ongeschikte netspanning wordt 
aangesloten (anders dan vermeld op het label).
Winix behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten die Winix heeft gemaakt om 
onderdelen of diensten te leveren buiten het land waar de luchtreiniger oorspronkelijk is  
verkocht door een erkende wederverkoper, door te berekenen aan de consument.  
Deze garantie is niet van toepassing op de vervangbare filters van de luchtreiniger, aangezien  
dit een verbruiksonderdeel is dat bij normaal gebruik kan verslijten voordat de garantie verloopt.
ELKE IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF DIE VAN VERHANDELBAARHEID OF 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT  
DE VAN TOEPASSING ZIJNDE GARANTIEPERIODE ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET.
Winix zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige gevolg- of incidentele schade die is toe  
te schrijven aan dit product.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. De duur, voorwaarden en bepalingen van 
deze garantie zijn wereldwijd van toepassing, tenzij in de lokale wetgeving andere beperkingen, 
restricties of voorwaarden zijn vastgelegd.
Neem voor meer informatie of om aanspraak te maken op de garantie contact op met uw dealer.

INHOUDSOPGAVE

Model WACP300 EN WACP450
• Winix-luchtreiniger (1 stuks)
• Actieve-koolfilters (4 stuks)
• True HEPA-filter (1 stuks)
• Gebruiks- en onderhoudshandleiding (1 stuks)
• Afstandsbediening (1 stuks)
• 3V lithiumbatterij  

(CR2025, in de afstandsbediening)

Model WACP150
• Winix-luchtreiniger (1 stuks)
• Actieve-koolfilters (4 stuks)
• True HEPA-filter (1 stuks)
• Gebruiks- en onderhoudshandleiding  
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INSTRUCTIES

WAARSCHUWING: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Waarschuwing u Stroomsnoer

Trek de stekker NOOIT uit het stopcontact 
door aan het stroomsnoer te trekken.

Raak de stekker NOOIT aan met natte 
handen.

Buig het stroomsnoer NOOIT en plaats 
er NOOIT zware objecten op.

Vervang of wijzig het stroomsnoer NOOIT.
Indien het stroomsnoer of de stekker beschadigd is, 
moet het betreffende onderdeel door de fabrikant of 
vakkundig personeel worden vervangen.

Volg deze instructies op om enig risico van 
persoonlijk letsel, materiële schade, elektrische 
schokken of brandgevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van de 
veiligheidsvoorschriften kan leiden tot 
persoonlijk letsel of materiële schade.

OPMERKING

WAARSCHUWING / OPMERKING AANWIJZING

VERBODEN

NIET DEMONTEREN

Verplicht

Aardaansluiting beschermt tegen 
elektrische schok
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Waarschuwing u Stroom

Waarschuwing u Gebruik

Sluit het stroomsnoer 
ALTIJD aan op een 
geschikt stopcontact  
met aardaansluiting.

Trek de stekker ALTIJD uit 
het stopcontact als u de 
luchtreiniger niet gebruikt 
om energie te besparen.

Steek de stekker NOOIT 
in een loszittend of 
beschadigd stopcontact.
(Dit kan leiden tot oververhitting  
of een elektrische schok.)

Probeer de luchtreiniger NOOIT te 
repareren, aan te passen of te demonteren.

Gebruik de luchtreiniger NOOIT in de 
buurt van stilstaand water.

Gebruik de luchtreiniger NOOIT op een 
ongelijkmatig oppervlak.

Gebruik de luchtreiniger NOOIT in de 
buurt van ontvlambare materialen.
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Opmerking u Gebruik

Laat kinderen NOOIT op of in de buurt 
van de luchtreiniger spelen.

Vul de luchtreiniger NOOIT met warm 
water.

Spuit NOOIT ontvlambare vloeistoffen of 
gassen in het apparaat.

Gebruik NOOIT ontvlambare materialen
(zoals benzeen of alcohol) om de 
luchtreiniger schoon te maken.

Leg NOOIT kleding of handdoeken op de 
luchtreiniger als deze aan staat.

Spuit bij het schoonmaken NOOIT 
vloeistoffen rechtstreeks in de luchtreiniger.

Plaats het apparaat NOOIT in direct 
zonlicht.

U mag de luchtreiniger NOOIT ergens 
tegenaan stoten of laten vallen.

Opmerking u Stroom

Opmerking u Gebruik

Trek de stekker NOOIT 
uit het stopcontact als de 
luchtreiniger aan staat.

Trek de stekker NOOIT uit 
het stopcontact voordat de 
luchtreiniger is afgekoeld.

Trek de stekker ALTIJD 
uit het stopcontact als het 
apparaat vreemde geluiden 
maakt of rook produceert. 
Neem in dat geval contact op 
met uw onderhoudsmonteur.

Steek NOOIT voorwerpen in de luchtinlaat 
of luchtuitlaat.

Plaats de luchtreiniger NOOIT in de buurt 
van een verwarming.

Houd NOOIT een hand of ander 
lichaamsdeel in de buurt van de 
luchtuitlaat als de luchtreiniger aan staat.

Plaats de luchtreiniger NOOIT in de buurt 
van gordijnen of andere materialen die de 
luchtopeningen van het apparaat kunnen 
blokkeren.



PRODUCTSPECIFICATIES

Waarschuwing: wijzigingen of veranderingen aan de luchtreiniger die niet uitdrukkelijk door 
de verantwoordelijke fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de eigenaar om het 
toestel te gebruiken tenietdoen.
OPMERKING: dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen 
voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-richtlijnen.  
Deze grenswaarden bestaan om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 
storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie 
gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur dient volgens de aanwijzingen 
van de fabrikant te worden geïnstalleerd en gebruikt, anders kan er schadelijke storing 
voor radiocommunicatie worden veroorzaakt. Er is echter geen garantie dat er in een 
bepaalde installatie geen storing zal optreden. Mocht het apparaat storing in de radio- of 
televisieontvangst veroorzaken, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan 
te zetten, kunt u met de volgende maatregelen trachten de storing te verhelpen:
• Verander de richting of positie van de ontvangstantenne.
• Zet het apparaat en de ontvanger verder bij elkaar vandaan.
•  Sluit het apparaat niet aan op hetzelfde stopcontact als de ontvanger.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

 Model WACP150 WACP300 WACP450
   Voor ruimtes tot  14 M2 28 M2 42 M2

 Voltage  220 V AC/ 50 Hz 220 V AC/ 50 Hz 220 V AC/ 50 Hz
 Verbruik  Laag: 4 W, turbo: 40 W Laag: 4 W, turbo: 60 W Laag: 11 W, turbo: 110 W
 Werkingsstanden  4 4 4
 Display  Digitaal Digitaal Digitaal
 Bediening  Automatisch/handmatig Automatisch/handmatig Automatisch/handmatig
 Afstandsbediening Nee Ja Ja
 Luchtkwaliteitssensor Ja Ja Ja
 Lichtsensor Ja Ja Ja
 AHAM-gecertificeerd Ja Ja Ja
 UL-gecertificeerd Ja Ja Ja
 ECARF-gecertificeerd Ja Ja Ja
 Energy Star-label  Ja Ja Ja
 Check Filter-indicatielampje  Ja Ja Ja
 Reinigingssysteem
 - Actieve-koolfilter Ja Ja Ja
 - True HEPA-filter Ja Ja Ja
 - PlasmaWave™ Ja Ja Ja
 
CADR-waarde 

 Rook/stof/pollen Rook/stof/pollen Rook/stof/pollen
  98 / 98 / 103 197 / 197 / 214 291 / 298 / 343
 Afmetingen apparaat 210×470×350 220x550x415 260x650x440 (mm, l×b×h)
 Gewicht apparaat (kg) 6 kg 7 kg 8 kg

         VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Hartelijk dank voor de aanschaf van een Winix-luchtreiniger. Lees deze handleiding vóór gebruik 
zorgvuldig door. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN 
VOOR HET GEBRUIK VAN UW 
LUCHTREINIGER

WAARSCHUWING: volg de instructies 
in deze handleiding om het risico van 
elektrische schok, kortsluiting en/of brand te 
verminderen:

•  Repareer of wijzig het apparaat niet, 
tenzij dit specifiek wordt aangeraden in 
deze handleiding. Alle andere reparaties 
moeten worden uitgevoerd door 
vakkundig personeel.

•  Forceer de stekker niet in een 
stopcontact. Wijzig de stekker op geen 
enkele manier.

•  Gebruik het apparaat niet indien het 
stroomsnoer of de stekker beschadigd is 
of als het stopcontact los zit.

•  Gebruik uitsluitend 220 V AC.
•   U mag het stroomsnoer niet 

beschadigen, breken, krachtig buigen, 
verdraaien, samenbinden, omhullen, 
afklemmen of er zware objecten op 
plaatsen.

•  Stof de stekker regelmatig af. Dit 
vermindert het risico van een elektrische 
schok als gevolg van vocht.

•  Indien de stekker beschadigd is, moet 
deze door de fabrikant of vakkundig 
personeel worden vervangen.

•  Trek de stekker uit het stopcontact 
voordat u het apparaat schoonmaakt. 
Trek nooit aan het snoer om de stekker 
uit het stopcontact te trekken.

•  Trek de stekker uit het stopcontact als u 
het apparaat niet gebruikt.

•  Raak de stekker niet aan met natte 
handen.

•  Gebruik het apparaat niet als u in 
hetzelfde gebouw rookgenererende 
insectenverdelgers gebruikt.

•  Maak het apparaat niet schoon 
met benzeen of thinner. Spuit geen 
insectenverdelgers op het apparaat.

•  Gebruik het apparaat niet in vochtige 
ruimtes of op plaatsen waar het apparaat 
nat kan worden, bijvoorbeeld in een 
badkamer.

•  Steek geen vingers of vreemde 
voorwerpen in de luchtinlaat of 
luchtuitlaat.

•  Gebruik het apparaat niet in de buurt van 
ontvlambare gassen. Gebruik het niet 
in de buurt van sigaretten, wierook of 
andere voorwerpen die vonken kunnen 
veroorzaken.

•  Het apparaat verwijdert geen 
koolstofmonoxide die wordt uitgestoten 
door verwarmingsapparaten of andere 
bronnen.

BELANGRIJKE 
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET 
GEBRUIK VAN UW LUCHTREINIGER

•  Blokkeer nooit de luchtinlaat of luchtuitlaat.
•  Gebruik het apparaat niet in de buurt van 

warme objecten, zoals een kachel.
•  Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar 

het in contact kan komen met stoom.
•  Plaats het apparaat nooit op zijn kant.
•  Houd het apparaat uit de buurt van 

producten die een olieachtig residu 
produceren, zoals een frituurpan.

•  Gebruik nooit reinigingsmiddelen om het 
apparaat schoon te maken.

•  Zet het apparaat nooit aan als er geen 
filter in zit.

•  U mag het True HEPA-filter of het actieve-
koolfilter niet wassen of hergebruiken.

•  Til het apparaat als u het wilt verplaatsen 
altijd op aan het handvat aan de 
achterkant van het apparaat.

•  Til het apparaat nooit op aan het 
voorpaneel.
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INGEBRUIKNAME VAN DE LUCHTREINIGER

Ingebruiknameprocedure
1. Verwijder de beschermfolie van het 

bedieningspaneel.
2. Verwijder het voorpaneel door voorzichtig 

aan de onderkant van het paneel te 
trekken. Niet forceren, het paneel moet 
zonder problemen loskomen.

3. Neem het plastic frame uit het apparaat.
4. Neem het True HEPA-filter uit het frame en 

verwijder de plastic verpakking van het filter.
5. Plaats het True HEPA-filter in het frame. De 

pijl met het opschrift “air flow” moet richting 
de achterkant van de luchtreiniger wijzen; 
de witte lipjes aan de boven- en onderkant 
van het HEPA-filter wijzen naar de voorkant 
van het apparaat.

6. Open de hersluitbare plastic zak met de 
actieve-koolfilters en neem één filter uit 
de zak. Sluit de plastic zak weer af om de 
resterende filters nieuw te houden.

7. Bevestig het actieve-koolfilter op het plastic 
frame door het stevig tegen de stukjes 
klittenband op de achterkant van het frame 
te drukken. (Afb. 7A)

8. Plaats het plastic frame in het apparaat 
door de lipjes omhoog in de luchtreiniger te 
schuiven en het onderste lipje voorzichtig 
naar binnen te duwen totdat het frame op 
zijn plaats valt.

9. Haak het voorpaneel met de bovenkant 
op het apparaat. Klap het paneel op zijn 
plaats door het voorzichtig aan de zijkanten 
omlaag te duwen.

10. Steek de stekker in een stopcontact.
11. Houd de POWER-knop ingedrukt tot er een 

korte pieptoon klinkt.
12. De luchtreiniger heeft 3 tot 4 minuten nodig 

om de luchtkwaliteitssensor te kalibreren. 
Tijdens dit proces zullen de sensorlampjes 
blijven knipperen. Zodra de sensor is 
gekalibreerd, gaat het lampje branden 
dat aangeeft dat de AUTO-modus is 
geactiveerd.

13. Verwijder het plastic lipje van de 
afstandsbediening (alleen bij model 
WACP300/WACP450).

Opmerking: voor de beste resultaten en om een 
maximale luchtstroom mogelijk te maken, raden 
we het volgende aan:

•  Plaats het apparaat op minimaal 60 cm 
afstand van de muur.

•  Zet het apparaat niet op de tocht. Dit 
kan de nauwkeurigheid van de sensors 
beïnvloeden.

•  Plaats het apparaat niet in de buurt van 
gordijnen, meubels of andere voorwerpen 
die de luchtstroom kunnen hinderen.

•  Plaats het apparaat op een stabiele 
ondergrond.
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KENMERKEN VAN DE LUCHTREINIGER

LET OP: Zet het luchtfilter voor gebruik helemaal in elkaar (zie Ingebruikname van de 
luchtreiniger op de volgende pagina).
Opmerking: de kenmerken variëren van model tot model.

•  Stille werking 
Deze Winix-luchtreiniger is uitgerust met een 
ventilator met vier standen en heeft een stille 
werking. Daardoor is dit apparaat zeer geschikt 
voor gebruik 's nachts.

•  Luchtkwaliteitssensor 
Deze Winix-luchtreiniger heeft een 
luchtkwaliteitssensor die de aanwezigheid van 
verschillende verontreinigende stoffen in de 
lucht detecteert. Het apparaat zet de ventilator 
automatisch op een hogere stand om grotere 
hoeveelheden lucht per tijdseenheid te reinigen 
en verontreinigingen snel te verwijderen.

•  Lichtsensor 
De ingebouwde lichtsensor detecteert of een 
ruimte donker is en dimt dan automatisch het 
licht van het bedieningspaneel. Tevens wordt 
de ventilator op de laagste stand gezet voor 
een stille en energiezuinige werking. Als de 
lichtsensor heeft gedetecteerd dat het donker is, 
zal de ventilator altijd op de laagste stand blijven 
werken, ongeacht wat de luchtkwaliteitssensor 
detecteert.

•  Meerdere reinigingsfases 
De lucht doorloopt meerdere reinigingsfases 
voordat deze terug de ruimte in wordt geblazen.

•  PlasmaWave™-technologie 
PlasmaWave™ breekt verontreinigende 
stoffen in de lucht op moleculair niveau af.

•  Actieve-koolfilter 
Het actieve-koolfilter 
onderschept grote 
verontreinigende deeltjes, zoals 
stof, haren van huisdieren en 
pluizen. Het absorbeert gassen 
die vieze geurtjes veroorzaken, 
waaronder sigarettenrook, 
rottingsgeur en kookluchtjes, 
en gaat de ontwikkeling van 
bacteriën en schimmels effectief 
tegen. Vervang het filter elke drie maanden 
voor het beste resultaat.

•  True HEPA-filter 
Onderschept 99,99% van de 
deeltjes en verontreinigingen 
die groter zijn dan 0,3 micron, 
inclusief rook, stof, pollen en 
andere allergenen. Vervang het 
filter zodra het CHECK FILTER-
indicatielampje gaat branden.

Geavanceerde PlasmaWave™-technologie
PlasmaWave™ breekt verontreinigende stoffen in de lucht op moleculair niveau af.
PlasmaWave™ vermengt zich in een fractie van een seconde met de watermoleculen (H2O) 
die van nature in de lucht voorkomen en creëert zo miljarden hydroxylradicaalmoleculen.
Hydroxylradicaalmoleculen zijn instabiele moleculen die weer stabiel worden door 
waterstofatomen af te pakken van omringende moleculen die waterstof bevatten  
(de verontreinigende stoffen), waardoor deze uiteenvallen in water-, koolstofdioxide- en 
andere onschadelijke moleculen.
Dit effect zorgt ervoor dat het aantal verontreinigende stoffen meetbaar afneemt als de lucht 
door de Plasma Generator (PlasmaWave™) passeert.
Door deze hergroepering van moleculen is de PlasmaWave™-technologie zeer effectief 
in het verminderen van geurtjes en vluchtige organische stoffen (chemische dampen). 
Daarnaast wordt het aantal bacteriën in de lucht effectief teruggedrongen.
De PlasmaWave™-technologie is onschadelijk en de hydroxylradicaalmoleculen hebben 
slechts één nanoseconde nodig om de omringende moleculen te hergroeperen. En wat 
vooral belangrijk is, is dat PlasmaWave™ in tegenstelling tot oude iontechnologieën geen 
grote hoeveelheden ozon produceert als bijproduct.
In combinatie met een luchtreinigingssysteem met ventilator en filters biedt PlasmaWave™ 
een effectieve en efficiënte manier om ongewenste verontreinigende stoffen zoals stof, rook, 
pollen, vluchtige organische stoffen, allergenen en geurtjes, uit de lucht te verwijderen.
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HET FILTER VERVANGEN

�

Het filter vervangen
• Er zijn twee verschillende filters: een True 

HEPA-filter en een actieve-koolfilter.
• Het CHECK FILTER-indicatielampje gaat 

branden als het True HEPA-filter moet 
worden vervangen. Na hoeveel tijd het filter 
moet worden vervangen, is afhankelijk van 
het aantal gebruiksuren, de luchtkwaliteit 
en de plaats waar het apparaat staat. 
Bij normaal gebruik zal het filter ongeveer 
eens per jaar moeten worden vervangen.

• Vervang het True HEPA-filter zodra het 
CHECK FILTER-indicatielampje gaat 
branden.

• Voor de beste resultaten dient u het 
actieve-koolfilter elke drie maanden te 
vervangen. Het oude filter moet worden 
weggegooid.

Het actieve-koolfilter vervangen
1. Zet de luchtreiniger uit en trek de stekker 

uit het stopcontact.
2. Verwijder het voorpaneel door voorzichtig 

aan de onderkant van het paneel te 
trekken. Niet forceren, het paneel moet 
zonder problemen loskomen.

3. Neem het plastic frame met het actieve-
koolfilter uit het apparaat door de 
onderkant voorzichtig los te trekken en het 
frame omlaag te schuiven.

4. Verwijder het actieve-koolfilter uit het 
plastic frame en gooi het weg.

5. Neem een nieuw actieve-koolfilter uit de 
hersluitbare plastic zak en sluit de zak weer 
af om de resterende filters nieuw te houden.

6. Bevestig het actieve-koolfilter op het 
plastic frame door het stevig tegen de zes 
stukjes klittenband op de achterkant van 
het frame te drukken. (Afb. 6A)

7. Plaats het plastic frame in het apparaat 
door de lipjes omhoog in de luchtreiniger 
te schuiven en het onderste lipje 
voorzichtig naar binnen te duwen totdat 
het frame op zijn plaats valt.

8. Haak het voorpaneel met de bovenkant 
op het apparaat. Klap het paneel op 
zijn plaats door het voorzichtig aan de 
zijkanten omlaag te duwen.

9. Steek de stekker in het stopcontact en 
houd de aan-/uitknop ingedrukt tot er een 
korte pieptoon klinkt.

WERKINGSSTANDEN

BEDIENINGSPANEEL

A.  AIR QUALITY SENSOR: deze sensor controleert automatisch de luchtkwaliteit en past de 
ventilatorstand hierop aan (in de Auto-modus).

B. AUTO: hiermee activeert u de AUTO-modus.
C. RESET: hiermee reset u het CHECK FILTER-indicatielampje.
D. CHECK FILTER: als dit lampje brandt, moeten de filters worden vervangen.
E. PlasmaWave™: als dit lampje brandt, is de PlasmaWave™-technologie actief.
F. AIR QUALITY: de groene, gele en rode lampjes geven aan hoe goed of slecht de luchtkwaliteit is.
G. Turbo / High / Med / Quiet: hier kunt u zien welke ventilatorstand actief is.
H. SPEED: hiermee kunt u de ventilatorstand instellen op QUIET, MED, HIGH of TURBO.
I.       : hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
J.  LIGHT SENSOR: deze sensor detecteert of een ruimte donker is en dimt in dat geval 

automatisch het licht van het bedieningspaneel. Tevens wordt dan de stand QUIET geactiveerd.

AUTOMATISCHE STAND: als u het apparaat voor het eerst inschakelt, is de automatische stand 
geactiveerd. De luchtreiniger detecteert automatisch hoeveel verontreinigende deeltjes de lucht 
bevat en past de ventilatorstand aan om de lucht schoon te houden.
HANDMATIGE STAND: nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, kunt u de handmatige stand 
activeren met behulp van de knop SPEED. Om daarna de automatische stand weer te activeren, 
drukt u op AUTO.
QUIET, MED OF HIGH: deze standen worden aangeraden voor gebruik overdag. Als het 
apparaat in de automatische stand staat, wordt de werkingsstand HIGH automatisch geactiveerd 
als de sensoren een slechte luchtkwaliteit detecteren. Gebruik de knop SPEED om de gewenste 
stand te selecteren.
TURBO: dit is de hoogste ventilatorstand. In deze stand is het reinigingseffect het grootst. 
De TURBO-stand kan handmatig worden geactiveerd door meerdere keren op de knop SPEED 
te drukken.
PlasmaWave™: houd de knop Auto 3 seconde ingedrukt om deze functie in of uit te schakelen.
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LET OP: U mag het True HEPA-filter 
of het actieve-koolfilter niet wassen of 
hergebruiken, aangezien dit de werking 
van de filters negatief beïnvloed.

LET OP: zet de luchtreiniger uit en trek 
de stekker uit het stopcontact voordat u 
onderhoud uitvoert aan het apparaat.



AFSTANDSBEDIENING

DE BATTERIJ VERVANGEN
1.  Duw de lipjes van het batterijklepje 

in en verwijder het klepje van de 
afstandsbediening.

2.  Plaats de batterij zoals  
weergegeven en sluit  
het batterijklepje.

3.  Gebruik altijd een  
3V lithiumbatterij  
(CR2025) in de  
afstands- 
bediening.

HOUDER: er is een 
wandhouder beschikbaar 
voor de afstandsbediening die 
eenvoudig met een schroef 
op elke wand kan worden 
bevestigd.

GEBRUIK VAN DE 
AFSTANDSBEDIENING
•  Richt de afstandsbediening bij het 

bedienen altijd op de luchtreiniger.
•  De afstand tussen de afstandsbediening 

en de luchtreiniger mag maximaal 6 meter 
bedragen.

LET OP:
•  Gebruik de afstandsbediening niet in 

een ruimte met elektronisch geregelde 
verlichting.

•  Zorg dat er zich geen objecten 
of meubelstukken tussen de 
afstandsbediening en de luchtreiniger 
bevinden.

•  Plaats de luchtreiniger niet in direct zonlicht. 
Zonlicht kan de infraroodsensor storen.

•  Een flikkerende tl-lamp kan de 
infraroodsensor storen.

•  Leg de afstandsbediening niet in direct 
zonlicht of bij een verwarming.

A. AAN-/UITKNOP: gebruik de aan-/
uitknop om het apparaat in en uit te 
schakelen. Er klinkt een korte pieptoon als 
het apparaat wordt in- of uitgeschakeld.

B. AUTO: gebruik de knop Auto om het 
apparaat in de automatische stand te zetten.

C. FAN SPEED: door op het pijltje 
omhoog of omlaag te drukken, wordt de 
ventilatorstand aangepast en wordt de 
handmatige modus geactiveerd.

D. TURBO: door op deze knop te 
drukken, zet u de ventilator in de hoogste 
werkingsstand. Deze stand blijft actief totdat 
de automatische of handmatige modus 
wordt geactiveerd.
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Het True HEPA-filter vervangen
1. Zet de luchtreiniger uit en trek de stekker 

uit het stopcontact.
2. Verwijder het voorpaneel door voorzichtig 

aan de onderkant van het paneel te 
trekken. Niet forceren, het paneel moet 
zonder problemen loskomen.

3. Neem het plastic frame met het actieve-
koolfilter uit het apparaat door de 
onderkant voorzichtig los te trekken en 
het frame omlaag te schuiven.

4. Verwijder het True HEPA-filter en gooi 
het weg.

5. Verwijder de plastic verpakking van het 
nieuwe True HEPA-filter en plaats het in 
het frame. De pijl met het opschrift “air 
flow” moet richting de achterkant van de 
luchtreiniger wijzen; de witte lipjes aan de 
boven- en onderkant van het HEPA-filter 
wijzen naar de voorkant van het apparaat.

6. Plaats het plastic frame en het actieve-
koolfilter weer in het apparaat door 
de lipjes omhoog in de luchtreiniger te 
schuiven en het onderste lipje voorzichtig 
naar binnen te duwen totdat het frame op 
zijn plaats valt.

7. Haak het voorpaneel met de bovenkant 
op het apparaat. Klap het paneel op 
zijn plaats door het voorzichtig aan de 
zijkanten omlaag te duwen.

8. Steek de stekker in het stopcontact en 
houd de aan-/uitknop ingedrukt tot er een 
korte pieptoon klinkt.

9. Reset het indicatielampje door voorzichtig 
met een paperclip op de knop RESET 
FILTER op het bedieningspaneel te 
drukken. Het lampje knippert vijf keer, 
waarna er een korte pieptoon klinkt om 
aan te geven dat het apparaat gereset 
is. Zie afbeelding C op pagina 8 of 
afbeelding 9 rechts.

De luchtreiniger heeft 3 tot 4 minuten 
nodig om de luchtkwaliteitssensor te 
kalibreren. Tijdens dit proces zullen de 
sensorlampjes blijven knipperen. Zodra de 
sensor is gekalibreerd, stoppen de lampjes 
met knipperen en wordt de AUTO-modus 
geactiveerd.
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LET OP: zet de luchtreiniger uit en trek 
de stekker uit het stopcontact voordat u 
onderhoud uitvoert aan het apparaat.

GEBRUIK VAN DE BATTERIJ
•  Gebruik altijd een 3V lithiumbatterij (CR2025) 

in de afstandsbediening.
•  Door het gebruik van een andere batterij 

kan er batterijvloeistof lekken en/of kan de 
afstandsbediening beschadigd raken.

•  Verwijder de batterij als u de 
afstandsbediening langere tijd niet gebruikt.

•  Voorkom dat u de afstandsbediening laat 
vallen of beschadigd.



15 16

PROBLEMEN OPLOSSEN

Voordat u de helpdesk belt
Oplossingen voor veelvoorkomende problemen
Neem eerst onderstaand overzicht door voordat u de helpdesk gaat bellen. In dit overzicht staan 
een aantal problemen die niet het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.

De afstandsbediening 
doet het niet. 

•  Controleer of de batterij correct in de afstandsbediening is 
geplaatst.

•  Als de batterij leeg is, vervang deze dan.
•  Zorg dat er zich geen objecten tussen de afstandsbediening en  

de luchtreiniger bevinden.

Het apparaat verwijdert 
geurtjes niet meer 
effectief of verspreidt zelf 
een vieze geur.

•  Controleer of de luchtkwaliteitssensor geblokkeerd of verstopt is.
•  Zet het apparaat dichter bij de bron van de vieze geur.
•  VVervang de filters. Mogelijk zijn de filters verzadigd en kunnen ze 

geen verontreinigende stoffen meer opnemen. Het kan zijn dat u 
de filters vaker moet vervangen..

 PROBLEEM  MOGELIJKE OORZAAK / OPLOSSING

Het indicatielampje 
voor de luchtkwaliteit is 
oranje of rood, maar de 
lucht lijkt schoon te zijn.

Maak de luchtkwaliteitssensor schoon met een stofzuiger.  
Mogelijk is de sensor geblokkeerd of verstopt.

Het apparaat 
verstoort de radio- of 
televisieontvangst.

Dit apparaat straalt radiofrequente energie uit. Probeer het 
volgende om dit probleem op te lossen:
•  Verander de richting of positie van de ontvangstantenne.
•  Zet de luchtreiniger verder bij de radio- of televisieapparatuur 

vandaan.
•  Steek de stekker van de luchtreiniger in een ander stopcontact 

dan de radio- of televisieapparatuur.
•  Raadpleeg een ervaren radio- of tv-monteur voor hulp.

Het CHECK FILTER-
indicatielampje blijft 
branden nadat het 
True HEPA-filter is 
vervangen.

Reset het indicatielampje door voorzichtig met een paperclip op  
de knop RESET FILTER te drukken. Houd de knop 3 tot 5 seconde 
ingedrukt tot er een korte pieptoon klinkt. Het apparaat is nu 
gereset.

Het apparaat 
verwijdert geen rook 
en vieze geurtjes uit 
de lucht. 

•  Controleer of de sensor geblokkeerd of verstopt is.  
- Mogelijk moeten de filters worden vervangen

Het apparaat lijkt 
een vieze geur te 
verspreiden.

•  Zet het apparaat dichter bij de bron van de vieze geur. 
- Vervang het actieve-koolfilter 
- Vervang het HEPA-filter

Het lampje voor de 
luchtkwaliteit is groen, 
maar de lucht bevat nog 
steeds stof/vieze geurtjes. 

•  Vervang de filters indien nodig.

Het indicatielampje voor 
de luchtkwaliteit is geel of 
rood, maar de lucht lijkt 
schoon te zijn.

•  Maak de sensor schoon met een stofzuiger. Mogelijk is de sensor 
geblokkeerd of verstopt.

 -  Soms kan een verstopte sensor worden verholpen met een 
spuitbus perslucht.

 PROBLEEM  MOGELIJKE OORZAAK / OPLOSSING

Het apparaat maakt een 
tikkend geluid.

•  Dit wordt veroorzaakt door de PlasmaWave™-technologie en is 
het ene moment meer aanwezig dan het andere, afhankelijk van 
de omgeving. Zolang het PlasmaWave™-lampje brandt, kunt u er 
echter van uitgaan dat de functie werkt.

Het apparaat 
verstoort de radio- of 
televisieontvangst.

•  Dit apparaat straalt radiofrequente energie uit. We raden u aan 
het volgende te proberen om dit probleem op te lossen:
-  Verander de richting van de antenne voor een betere ontvangst.
-  Zet het apparaat verder bij de betreffende televisie/radio 

vandaan.
-  Steek de stekker van het apparaat in een ander stopcontact 

dan de radio- of televisieapparatuur.

De afstandsbediening 
doet het niet

Het CHECK FILTER-
indicatielampje blijft 
branden nadat het True 
HEPA-filter en/of actieve-
koolfilter is vervangen.

- Controleer of de batterij correct is geplaatst.
-  Controleer of de batterij leeg is en vervang de batterij indien 

nodig.
-  Zorg dat er zich geen objecten tussen de afstandsbediening 

en de luchtreiniger bevinden.

•  Reset het indicatielampje door voorzichtig met een paperclip 
op de knop RESET FILTER te drukken. Houd de knop 3 tot 
5 seconde ingedrukt tot er een korte pieptoon klinkt en het 
lampje uit gaat.

De lucht/mijn meubels 
zijn nog steeds stoffig

-  Het apparaat onderschept de meeste stof- en andere deeltjes. 
Door het openen van deuren en ramen of het gebruik van 
centrale verwarming, ventilatie, airconditioning, etc. kan het 
zijn dat de ruimte niet helemaal stofvrij is.

Er is niets wat de filters 
op hun plaats houdt

-  Het klopt dat de filters los in het apparaat zitten. Zodra het 
apparaat wordt ingeschakeld, duwt de luchtstroom in het 
apparaat de filters op hun plek.

Ik kan de motor van de 
ventilator horen lopen

-  Dit is normaal. Met name 's nachts als er weinig 
omgevingsgeluiden zijn, kunt u de motor horen lopen.



Het apparaat staat altijd 
in de hoogste stand.

•  Maak de sensor schoon met een stofzuiger.  
Mogelijk is de sensor geblokkeerd of verstopt.

 -  Soms kan een verstopte sensor worden verholpen met een 
spuitbus perslucht.

 PROBLEEM  MOGELIJKE OORZAAK / OPLOSSING

Het apparaat verspreidt 
een vieze geur terwijl het 
net nieuw is.

Het apparaat heeft strak ingepakt gezeten in geribd karton en 
plastic. Doordat het apparaat een ventilator heeft en er lucht door 
het apparaat stroomt, kan er een vreemde geur worden verspreid.
Afhankelijk van hoe veel u het apparaat gebruikt, kan dit enkele 
dagen tot een week aanhouden.

Welk filter moet ik kopen 
voor het apparaat?

Op www.winixinc.com kunt u nakijken welke filters geschikt zijn 
voor uw apparaat.

Kan het apparaat een 
grotere ruimte reinigen 
dan vermeld?

De CADR-waardes zijn bepaald in een gecontroleerde 
testomgeving. In een andere omgeving kunnen de resultaten 
anders zijn.
Als de ruimte waar u het apparaat gebruikt iets groter is dan waar 
het apparaat geschikt voor is, zal de luchtkwaliteit wel verbeteren, 
maar kan het iets langer duren.

Waar moet ik het 
apparaat neerzetten?

Het apparaat moet minimaal 60 cm van de muur staan om een 
goede luchtcirculatie mogelijk te maken. Deuren en kleine ruimtes 
kunnen de luchtstroom naar de luchtreiniger beperken waardoor 
het langer kan duren voordat u resultaat merkt.

Kan ik de nachtstand 
uitschakelen?

Nee. U kunt echter wel handmatig de gewenste ventilatorstand 
instellen. Het apparaat blijft dan in die stand staan totdat u een 
zelf andere stand kiest.

Kan ik het filter 
schoonmaken met de 
stofzuiger?

Kan ik het filter wassen?

Nee. Door het filter schoon te maken met de stofzuiger, komen de 
stofdeeltjes weer in de lucht terecht. Als u het nodig vindt om het 
filter schoon te maken, dan is het waarschijnlijk tijd om het filter te 
vervangen.

Nee. De filters die bij het apparaat zijn meegeleverd, vallen uit 
elkaar en worden onbruikbaar als ze nat worden.
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