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Водич 
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користење 
и одржување

 ˍ Прочитајте ги сите правила и инструкции за  употреба
пред користење на уредот.

 ˍ Чувајте ја гаранцијата во случај да ви треба во иднина

WINIX ПРОЧИСТУВАЧ
         НА ВОЗДУХ

ZERO+ WiFi (AZPU373-HWE)
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5-ФАЗЕН ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ

PlasmaWave

Вистински хепа филтер
 

(CD) Филтер со активен 
          јаглен 

Пре-филтер

Фиксен

Се менува

Се пере

Се менува

Cleancel™
(Анти-бактериска облога)

5

Прочистувач Упатство за 
употреба

 •

 •

WINIX AIR PURIFIER

ZERO+ WiFi (AZPU373-HWE)

User Manual

 

Model

Use & Care 
Guide

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.

Пре филтер
CD Фил. со акт. јаглен
Хепа филтер (Cleancel™)

�
Кабел за напојување 
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КОНТРОЛИ

Издувен вентил

Сензор за светлина
Детектира дали е темно 
или светло за да ја 
прилагоди брзината

Мод / Брзина на вентилатор
Модот може да биде ауто,  сноќен и рачен.
На рачен мод може рачно да се постави 
брзината:  спора,  средна,брза и турбо

Индикатор за заклучување
Покажува дали уредот е заклучен или не

Индикатор за тајмер
Покажува за колку време ќе се исклучи уредот

PlasmaWave  индикатор
Покажува дали е вклучен
PlasmaWave

Тајмер/ Светло за квалитет на воздух
Со притискање се поставува тајмерот
(1hr,4hr,  8hr,  [NO TIMER]).
Притиснете и држете го копчето 3 секунди
за да го вклучите/исклучите светлото за 
квалитет на воздух

Сензор
Го детектира 
квалитетот на 
воздухот

Wi-Fi копче
Вклучи/исклучи Wi-Fi

Копче за ресетирање
После промена на филтрите
притиснете и држете го
копчето 5 секунди

Power копче
Вклучување и 
исклучување на
уредотИндикатор 

 за филтер
Ќе светне кога ќе 
треба да се 
променат филтрите

PlasmaWave  /
Копче за заклучување
Вклучување/исклучување

Притиснете и држете 
го копчето
3 секунди

на PlasmaWave  .  
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КАДЕ СЕ КОРИСТИ

Ставете го на 20-30cm од телевизор и други електрични уреди
Електромагнетните пречки може да предизвикаат  дефект на уредот.

Во домашни услови без директна изложеност  на сончеви  зраци
Директна изложеност може да предизвика  дефекти.

Поставете го на рамна, тврда површина
Во спротивно  може да има појава на  необичен звук и вибрации

30~46 cm
30~46 cm

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Следете ги инструкциите за намалување  на
ризикот од сериозна повреда и смрт или
оштетување на уредот.

Не го ставајте во услови на каде има 
метална прашина или маслени 
издувни гасови

Не го ставајте во близина на грејни тела

Не е наменет за користење во 
возила и други  транспортни средства

Не го ставајте во близина на јаки 
хемикалии

Не го ставајте во близина на 
запаливи материјали

Не го ставајте на места со промаја  
или ветер  

Не го ставајте во близина на штекери Не го ставајте на влажни места
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Производот ги содржи  потребните  филтри.  Филтрите  мора да се  отпакуваат пред
користење на уредот
※  Употреба на уредот без да го отпакувате може да предизвика дефект
※  Осигурајте се дека уредот е исклучен пред инсталирање на филтрите
※  Уредот автоматски се исклучува  кога ќе се отвори предниот  капак

① Отворете го капакот со нежно 
повлекување на горните рабови

 ˍ За да го тргнете капакот запците на  
долниот раб треба да бидат ослободени
од нивната позиција

Latch

② Извадете ги филтрите од уредот, тие се 
спакувани во пластична фолија

③ Извадете ги од пластичната фолија
 ˍ Користење на уредот со неотпакувани 

филтри може да предизвика пожар 
поради прегревање

 Забелешка
 ˍ Прочитајте на 15-18 стр. подетални информации за 

замена и одржување на филтрите

ИНСТАЛАЦИЈА НА ФИЛТРИТЕ
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ИНСТАЛАЦИЈА НА ФИЛТРИТЕ 

④ Поставете ги филтрите така што ќе се  
вклопат

Поставете ги по следниот редослед

 3  Хепа филтер,антибактериски™ (последен)

 2  CD Филтер со активен јаглен (средина)
 1  Пре-филтер (напред)

 ˍ За да го наместите префилтерот вметнете ги 
запците на долниот раб од двете страни
во жлебовите на уредот, повлечете кон напред
и истото направете го со горните запци додека 
не се вклопи целосно

Пре-филтер

CD Активен јаглен

Вистински
ХЕПА филтер
Cleancel™

⑤ Наместете го предниот капак со вметнување
на запците во долниот дел од базата ,
потоа ротирајте го капакот кон напред  
додека не се прилепи со магнетот

⑥ Кога да ги сервисирате или промените филтрите

Филтер Индикатор Одржување Кога да го
замените

 

 1  Пре-филтер нема
Чистете го еднаш
на 14 дена Не се менува

 2  CD Филтер со активен
јаглен

Не се пере  6-12 месеци 
 3   Вистински ХЕПА 

   филтер Cleancel™

※ Временскиот рок за промена на филтрите може да варира зависно од условите во средината
※  Најдобро е пре-филтерот да се чисти на 14 дена со што се продолжува рокот на филтрите  

 

this unit
is compatible

with this 
             filter

FILTER

ITEM: 117130 J
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БЕЗБЕДНОСТ И ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Пред да ракувате со уредот прочитајте и следете ги упатствата за да избегнете
оштетување.

Осигурајте се дека  филтрите се поставени пред да го вклучите уредот
користење на уредот без филтри може да го скрати рокот на траење на уредот
или да предизвика електричен шок.
Осигурајте се дека нема страни тела во издувниот вентил
на пр. игли,парички

Не ги допирајте внатрешните делови на уредот со мокри раце
може да предизвикате електричен шок

Осигурајте се влезните и излезните вентили да не се блокирани
блокадата може да ја зголеми внатрешната температура и да предизвика 
дефект

Не го користете уредот како столица и не ставајте ништо тешко врз него
може да предизвикате деформација или дефект

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Следете ги овие инструкции за да избегнете сериозна 
повреда или смрт и оштетување на уредот

Не го исклучувајте уредот директно
од штекер.

Не го виткајте и врзувајте кабелот 
додека работи уредот.

Ако уредот се натопи со вода исклучете го 
и контактирајте го сервисерот

Не го преместувајте уредот додека е 
во функција.

Не вклучувајте дополнителни уреди 
на истиот штекер.

Не го допирајте кабелот со раце .

Иклучете го уредот од штекер доколку
не го користите подолг временски 
период

Кабелот може да се оштети  со насилно
влечење,притискање,извртување или 
ставање тешки предмети врз него.

※  Доколку кабелот се оштети мора да биде заменет со соодветен кабел од 
производителот или сервисерот.

 
 

※  Апаратот не е наменет за употреба  од лица (вклучува и деца) со ментална или физичка  
 попреченост,недостаток на искуство или знаење,освен  кога имаат надзор од лице  
 кое е одговорно за нивната безбедност.  

※  Внимавајте децата да не си играат со апаратот.
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ИНСТАЛАЦИЈА

① Приклучете го кабелот во штекер
 ˍ Светлата на контролниот панел ќе се 

вклучат и ќе се исклучат

② Притиснете го копчето ‘Power’ 

 Забелешка
 ˍ Во првите 4 минути светлото за квалитет на воздух ќе трепка

додека сензорот го мери квалитетот на воздух , а после тоа 
се вклучува соодветната брзина.

③ Кога се приклучува уредот автоматски е во
авто мод со вклучена PlasmaWave ®  

 ˍ Во авто мод уредот автоматски ја 
подесува брзината во зависност од
квалитетот на воздухот.

 ˍ PlasmaWave® редуцира бактерии,
вируси и хемикалии.

 Забелешка
 ˍ Во авто мод како што се подобрува квалитетот на 

воздухот брзината се сведува на Low
 ˍ Додека уредот работи може да слушнете звук на гребење 

или зуење. PlasmaWave Тоа е нормално и произлегува од 
За исклучување на PlasmaWave  погледнете на стр.11

®,
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АВТОМАТСКИ МОД И НОЌЕН МОД
Со копчето Mode може да го менувате модот и тоа во
авто, ноќен, слаб, среден, јак, турбо

1.Авто мод
Овозможува автоматско регулирање базирано на сензорите за квалитет на воздух

① 
Притиснете го копчето Mode за да изберете
автоматски мод 

 ˍ ЛЕД индикаторот  сигнализира кога
е вклучен авто мод

 ˍ Со секое притискање на копчето MODE
се менува модот(авто,ноќен,слаб,среден,
јак,турбо)

 Забелешка
 ˍ Кога е во авто мод брзината се прилагодува во зависност

од квалитетот  на воздухот. 

 ˍ Кога се вклучува уредот поставен е на авто мод и на 
слаба брзина

2. Ноќен мод

① 
Притиснете го копчето Mode за да изберете
ноќен мод

 ˍ ЛЕД индикаторот ќе светне Sleep
кога ќе изберете ноќен мод.

 Забелешка
 ˍ Кога е избран ноќен мод  автоматски е поставена слаба

брзина. Брзината може да се промени со притискање 
на копчето MODE

 ˍ Кога е вклучен ноќен мод светлосната сигнализација за 
квалитет на воздух е исклучена 
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РАЧЕН МОД, ТАЈМЕР И  PLASMAWAVE ®

Со секое притискање на копчето MODE се менува модот
(авто, ноќен, слаб, среден, јак, турбо)

3.Рачен мод (се подесува брзината на вентилаторот) 
Корисниците можат да одлучат дали сакаат слаба,средна,јака или турбо  брзина)

① Притиснете го копчето MODE за да ја 
изберете саканата брзина

 ˍ ЛЕД сијаличката ја покажува
избраната брзина

 Забелешка
 ˍ Кога е поставен рачен мод, авто и ноќен  мод 

се исклучени

4. Тајмер
Тајмерот се поставува за да се исклучи уредот по одредено време

① Изберете го времето со притискање на
копчето TIMER

 ˍ ЛЕД сијаличката ја покажува 
должината на времето

 ˍ Со притискање на копчето TIMER
може да изберете

 (1hr, 4hr, 8hr, [NO TIMER]).

 Забелешка
 ˍ  WINIX SMART апликацијата го покажува времето

што преостанува

5. PlasmaWave®

По автоматизам, PlasmaWave  е вклучена со секое  вклучување на уредот® 

① Притиснете го копчето Plasma кога е вклучен
уредот за да ја вклучите/исклучите
оваа функција.
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ЗАКЛУЧУВАЊЕ,ЛЕД ЗА КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ

6.Заклучување
Функцијата оневозможува вашето дете да ги промени функциите

① Притиснете и задржете го копчето 
Plasma/Child Lock  за да ја вклучите или  
исклучите функцијата

 ˍ Кога Child Lock индикаторот свети  
функцијата е вклучена

 ˍ Кога е вклучен  Child Lock 
контролниот панел е заклучен и
не може да се променат поставките

 ˍ За да го исклучите повторно притиснете и 
задржете 3 секунди на копчето  Child Lock

    3 seconds 

7. ЛЕД за квалитет на воздух
ЛЕД за квалитет на воздух може да биде вклучен
или исклучен

① За да го исклучите или вклучите  ЛЕД  за 
квалитет на воздух притиснете и задржете 
3 секунди на копчето TIMER

 ˍ ЛЕД индикаторот во боја го покажува 
моменталниот квалитет на воздухот 
во просторијата: СИНА(добар)
ЗЕЛЕНА(просечен), ЖОЛТА (слаб),
 ЦРВЕНА (лош).

    3 seconds 

Air Quality Indicator

 Забелешка
 ˍ Кога е вклучен авто мод ЛЕД за квалитет на воздух може 

да биде вклучен или не во зависност од светлото во 
просторијата.

 ˍ Кога е активиран ноќен мод  ЛЕД за квалитет на воздух е 
исклучен.

Заклучување



13ZERO+ WiFi

WINIX SMART

8. Поврзување со  WINIX SMART
WINIX SMART апликацијата ви овозможува да го управувате уредот од било која локација.

WINIX SMART е оптимален за следните спецификации. Зависно од можностите на 
вашиот SMART телефон некои функции може да  не бидат поддржани

 Забелешка  ANDROID (ICS 4.12 Jellybean or later recommended)
 iOS (6.0 or later recommended - iPhone 4S or later)

※ Пред да се поврзете со Smart Home
 ˍ Wi-FI рутерот мора да биде поставен во рамките на опсегот на прочистувачот за да 

се поврзете со  WINIX SMART
 ˍ Осигурајте се дека  Wi-Fi рутерот одговара на следните спецификации: 

802.11b/g/n 2.4GHZ или за двопојасен безжичен рутер .4GHz/5GHz), изберете
 2.4GHz.

 ˍ Побарајте ја лозинката (password) од мрежата на вашиот рутер.
 ˍ За време на регистрацијата чувајте ги прочистувачот, рутерот и телефонот   блиску.
 ˍ Пречките помеѓу прочистувачот, рутерот и телефонот може да предизвикаат слаб прием.

 ˍ Пред да се поврзат, корисниците кои имаат "Smart Network Switch" на нивниот телефон 
треба привремено да го исклучат.

 ˍ Откако ќе се поврзете со WINIX SMART  може да го вклучите"Smart Network Switch" .
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WINIX SMART

Подесување

① Преземете ја WINIX SMART апликацијата
на вашиот телефон

 ˍ достапна преку Google Play store или
iTunes App store.

② Стартувајте ја апликацијата и следете ги 
инструкциите за да се поврзете со уредот.

 ˍ Изберете "New Unit" и изберете 
ZERO+ WiFi за да се поврзете 

 ˍ Изберете "OK".
 ˍ Внесете ја вашата Wi-Fi лозинка

 ˍ Притиснете и задржете на копчето Wi-Fi 
на уредот додека да почне да трепка 
Wi-Fi индикаторот ќе почне да трепка

 ˍ Поврзете се со WINIX SMART  преку 
мрежното мени

 ˍ Изберете  "Next" за да го поврзете  телефонот
со прочистувачот

 ˍ Дефинирајте ги подесувањата на уредот 
(Име и локација).

 ˍ Кога подесувањата се комплетирани 
индикаторот WINIX SMART ќе светне .
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ОДРЖУВАЊЕ НА ФИЛТРИТЕ

1. Менување на филтрите
Кога ЛЕД индикаторот Check Filter ќе светне време е да ги промените хепа филтерот 
и филтерот со активен јаглен

Филтер Индикатор Одржување Кога да се 
замени

 

 1  Пре-филтер нема
Чистете го еднаш

на 14 дена Не се менува

 2  CD Филтер со активен
јаглен

Не се пере
 

6-12 месеци
 

 3   Вистински HEPA филтер  
  со Cleancel™

※ Интервалите за промена на филтрите може да варираат во зависност од условите во средината
※  За оптимално користење пре-филтерот треба да се чисти на секои 14 дена,со што 

 може да се продолжи  рокот на траење на другите филтри
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Одржување на филтрите

2. Отстранување на филтрите
Бидете сигурни дека уредот е исклучен од штекер кога ги отстранувате филтрите
※ Уредот автоматски се исклучува кога се отвара предниот капак

① Тргнете го предниот капак фаќајќи ги
горните  рабови и нежно повлечете 
кон себе.

 ˍ За да го тргнете капакот запците на  
долниот раб треба да бидат ослободени
од нивната позиција

Latch

② Tabs 

③ Прво тргнете го 2  CD Филтерот со активен
јаглен,па 3  вистински хепа филтер Cleancel™ 
со повлекување на нумерираните  јазичиња
на секој филтер

 ЗАБЕЛЕШКА  ˍ Користете само оригинални WINIX филтри 
со овој уред

Притиснете ги запците на горниот раб  за да  
го извадите пре-филтерот.
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ОДРЖУВАЊЕ НА ФИЛТРИТЕ

3.Промена на филтрите
Новите филтри се поставуваат во обратен редослед од отстранувањето

① Ставете ја замената

 3   Вистински хепа филтер Cleancel™ (заден)

 2  CD Филтер со активен јаглен (среден)
 ˍ Отстранете ја заштитната фолија од

новите филтри. Користење на уредот
без отстранување на заштитната фолија
од филтрите може да предизвика дефект
или пожар како резултат на прегревање

Филтер со
активен јаглен

Вистински
ХЕПА филтер
Cleancel™

② Ставете го   1  Pre-filter (преден)
 ˍ За да го поставите пре-филтерот  

поставете ги запците на долниот раб
во жлебовите на уредот и ротирајте
кон напред за да ги поставите и 
горните запци,додека не се вклопи.

③ Поставете го предниот капак така што 
прво ќе влезат долните запци во базата
на уредот и ротирајте кон напред
додека не се затвори магнетот  
на горниот дел.

④ После промената на филтрите повторно
вклучете го уредот и со тенок предмет,
како спајалица притиснете го копчето RESET  
5 секунди.
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4.Чистење на пре-филтерот
Интервалите на чистење на пре-филтерот зависат од квалитетот на воздухот

① Користете правосмукалка или мека четка 
за да го исчистите пре-филтерот. Ако е 
многу нечист исперете го со чиста вода на 
собна температура ˍ

Користете само вода, не користете
средства што испаруваат, како алкохол и 
ацетон.

※  Ако пре-филтерот се оштети  
 или треба да се промени :  
 Контактирајте го локалниот 
 дилер

 ЗАБЕЛЕШКА  ˍ Не користете бензин,алкохол или други испарливи 
средства за да не се оштети пре-филтерот

 ˍ Пре-филтерот повторно се користи после чистењето
 ˍ Не користе вода со температура над 40°C или средства  

што испаруваат
 ˍ После перење исушете го целосно пре-филтерот.

Во спротивно може да има лош мирис
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ОДРЖУВАЊЕ НА СЕНЗОРОТ

Чистење на сензорот
За оптимални перформанси на сензорот кој детектира прашина и  ултра ситни 
честички чистете го на секои два месеци. Чистете го и почесто доколку уредот го користите 
на место каде што има многу прашина.

① Отворете го капкот на сензорот

② Користете влажна памучна чепкалка за да
ги исчистите леќите и внатрешните делови

 ˍ Користете само вода
Не користете средства што испаруваат,
како алкохол и ацетон

Lens

Cotton swab

③ Избришете на крај и со сува чепкалка за да 
не остане влага во сензорот.

④ Затворете го капакот на сензорот
 ˍ Капакот на сензорот може да го 

чистите со правосмукалка



20ZERO+ WiFi

Чистење на уредот

Чистење на надворешен и внатрешен дел

Чистење на надворешниот дел

Пребришете со мека влажна  крпа.
Потоа пребришете со сува чиста крпа .

 ˍ За најдобри перформанси чистете го 
предниот дел 1-2 пати во месецот.

Чистење на внатрешниот дел 

Отворете го предниот капак и чистете ја 
внатрешноста со правосмукалка

 ˍ За најдобри перформанси чистете го 
внатрешниот дел 1-2 пати во месецот

 ЗАБЕЛЕШКА  ˍ Кога го чистите уредот секогаш исклучете го од штекер 
и почекајте да се излади.

 ˍ Не вршете демонтажа,поправка или модификација 
 ˍ Не користете запаливи средства или течни детергенти.
 ˍ Не дозволувајте деца да го чистат уредот
 ˍ Пред чистење осигурајте се дека уредот е исклучен 

од штекер.
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Најчесто поставувани прашања

Проблем Проверка/Решение

Воопшто не се 
вклучува

 ˍ Дали има прекин во напојувањето?
 - Проверете дали работат другите светла

и електрични уреди и обидете се повторно

Не работи во
авто-мод

 ˍ Дали е селектиран авто мод?
 - Притискајте на копчето Mode додека не 

селектирате авто мод .
 ˍ Дали е сензорот блокиран или затнат? 

 - Исчистете го сензорот со правосмукала, погледни
стр.19 

Вибрира и
многу е бучен .

 ˍ Дали е уредот поставен на коса површина?
 - Преместете го уредот на тврда,рамна површина

на подот.
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НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Проблем Проверка/Решение

Приклучокот за 
струја и кабелот

се загреани

 ˍ Дали е приклучокот безбедно приклучен?
 - Осигурајте се дали  приклучокот е правилно

поставен во штекерот.

Има чуден мирис .

 ˍ Дали е користен на место со многу чад, прашина 
или мириси?

 - Исчистете ги предниот капак и пре-филтерот.

 - Контактирајте го овластениот сервисер за да ја утврди
точната причина.

 - Променете ги CD Филтерот со активен јаглен и  HEPA 
филтерот со Cleancel™.

Уредот не го 
прочистува доволно
воздухот.

 ˍ Дали свети копчето Check Filter?
 - Заменете ги филтрите ако е потребно.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА

Модел ZERO+ WiFi (AZPU373-HWE)

Напон AC220 - 240V, 50 / 60Hz

Моќност 90 W

Максимален Капацитет 120 m2

Димензии 415 mm(W) x 245 mm(D) x 600 mm(H)

Тежина 8.5 kg

Филтри што се 
менуваат

Filter J / item : 117130

Пре-филтер Part : 4521-0010-01



Contact your local
dealer for product
related inquiries and
customer service

WWW.WINIX.COM/EU
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