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Каде да се користи

Составни делови

UV+ SYSTEM

 

 • Уредот ставете го најмалку 30 см од ѕидовите за да не 
станат влажни.

 • Ставете го уредот на маса. Не го ставајте на под или тепих.

 • Не го ставајте уредот до ѕидови или други објекти  или на места
со слаба циркулација затоа што сензорот може да не ја отчитува
влажноста точно.

 • Доколку се користи во простории со слаба циркулација на 
воздух,  може да настане кондензација на вода,  па во тој случај
намалете ја брзината на работа.

Придушувач

Вентил

Фиока за арома
подлишки

 

Кабел

Капак Содржина
Млазница

Рачка

Цевка за пареа

Покривач за лед, UV-C LED)

Резервоар

Уред

Арома подлошки (2)

 

Капсули за 
деминерализација  (2)

Упатство

Отвор за воздух

Контролен
дисплеј

30 ~ 46 cm
30 ~ 46 cm

English
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

01. Копче за вклучување
 • Приклучете го уредот во струја  

Притиснете  го копчето за да го вклучите уредот.
 • Доколку нема вода, уредот нема да се вклучи.

02. Топла пареа
 • За да ја смените температурата од ладна во топла

притиснете го ова копче.
 • Топлата пареа се вклучува кога ќе го притиснете

ова копче.

03. Ноќно светло
 • Притиснете го ова копче за да го вклучите

ноќното светло.

 • Интензитетот на светлото може да се менува 
OFF > 100% > 50% > 20% > OFF > Исклучено

04. Тајмер
 • Притиснете го ова копче неколку пати додека

не се прикаже времето на исклучување кое го сакате.
	

 • Притискајте го копчето за да изберете 
0,  2 ,4,  8,  12 часови. За да го исклучите тајмерот 
изберете 0
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08 11
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05.Подесување на степен на влажност 
 •  Степенот на влажност може да се зголемува  за 

интервал од 5% помеѓу 40% и 60%

 
• Мануелно степенот на влажност се подесува

на 40% > 45% > 50% > 55% > 60% 

  
ЗАБЕЛЕШКА:Кога поставениот степен на влажност ќе 
   се достигне ,навлажнувачот ќе прекине со работа 
се додека влажноста на воздухот во просторијата не 
падне за 5% под подесениот степен. Потоа повторно 
продолжува со работа се додека не го постигне
подесениот степен повторно.
06. Прилагодување на количината на пареа
 • Прилагодување на количината на пареа од 

најниско до највисоко ниво.
	 	 	 	 	 	 	 	 	

 • Соодветното ниво за количина на пареа е означено
со светло на екранот.Со секое притискање на копчето
се зголемува за едно ниво. •
Откако ќе се достигне ниво 5 продолжува повторно од 1 .

07. LightCel™ (UV+)
 • Го покажува на екранот оперативниот статус на UV-C LED  

која  ја стерилизира патеката низ која поминува водата.
 • Таа е активирана и се исклучува кога ќе детектира дека 

нема вода.
  ЗАБЕЛЕШКА: LightCel       технологијата ги отстранува 
бактериите  од водата обезбедувајќи безбедна средина за 
вас и вашето семејство.

TM  

 
(* Базирано на независен лабораториски тест спроведен на 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus,  Salmonella 
typhimurium,	Klebsiella	pneumoniae)

08. Светло за топла пареа
 • Доколку изберете топла пареа,  се вклучува 

ова светло
09. Тајмер/Индикатор светло
 • Кога времето за исклучување е поставено се вклучува

ова светло и времето го покажува на екранот. 

10. Аларм за празен резервоар
 • Доколку нема доволно вода,  се исклучува уредот

и ова светло ќе трепка

11. Индикатор за количина на пареа
 • Г о покажува нивото на пареа и се поместу ва за еден

степен нагоре со секое притискање на копчето за 
прилагодување на количината на пареа. 

darko
Highlight
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Капацитет
 • 7.5 литри

LightCel™ Технологија 
 • UV-C LED антибактериска

Времетраење: Максимум 120 часа
 • Во зависност од влажноста на воздухот во 

просторијата ,температурата на водата  и нивото 
на  пареа кое сте го избрале времетраењето може
да биде пократко или подолго. 

Прилагодување на количината на пареа
 • Прилагодување на количината на пареа   	 	 	 	 	 	 	 	
 • Соодветното ниво е означено со светло на екранот .

 • Со секое притискање на копчето се зголемува 
за едно ниво,откако ќе се достигне ниво 5 
продолжува повторно од 1 .

 

360° Ротирачка млазница за пареа 
 • Ротирајте ја млазницата за да го прилагодите 

правецот на излегување на пареата.
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Шепот/тивка операција
 • Тивка операција која ви овозможува лесно

да спиете во удобна и тивка средина .

Амбиентално светло
 •  Уште една корисна карактеристика е вклучена со

опцијата за независно Амбиентално светло и
осветлен контролен панел. 

Заштита со автоматско исклучување
 • Кога резервоарот е празен уредот автоматски 

се исклучува

Деминерализирачки капсули
 • Деминерализирачките капсули на WINIX   ја 

редуцираат можноста за создавање на бигор што е 
резултат на користење на тврда вода.

Инструкции за инсталација:
1. Отворете го капакот на резервоарот и наполнете 

го со вода  до ознаката "Max"
2. Извадете ја капсулата од амбалажата
3. Ставете ја капсулата во резервоарот и почекајте 10 мин
4. Капсулата е за една употреба. Ако сакате да нарачате 

деминерализирачки капсули посетете ја 
www.winixeurope.eu.

 Арома подлошки и  фиока за подлошка
 • Вклучени се 2 арома подлошки. Користете го 

своето омилено есенцијално масло за да додадете 
арома во воздухот.

Инструкции за инсталација: 
1. Исклучете го навлажнувачот .
2. Притиснете ја фиоката на задната страна од уредот

и повлечете ја надвор.
3. Скинете ја торбичката на засекот за да ја откриете 

подлошката и поставете ја во фиоката.
4. 	 	 	Уживајте во прекрасната арома!  Миризбата трае

до 48 часа,цели два дена .
	 	 	 	 	 	 	

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
1)  Контактот со отворена подлошка може да предизвика

 иритација на очите.Во таков случај исплакнете веднаш 
со вода . Ако иритацијата трае консултирајте доктор.

 

2)  Доколку сакате да ја отстраните подлошката или  уредот
не работел подолго време,исчистете ја фиоката,исушете
ја и вратете  ја повторно на место .
 

3) Никогаш не ја ставајте подлошката во резервоарот со
     вода .

Ултрасонично топло и ладно навлажнување
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ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ
Прочитајте ги сите инструкции пред користење
 • Секогаш поставете го уредот на цврста и рамна 

подлога .Препорачливо е да се стави уредот на 
водоотпорна подлога за да се заштити подот од
истекување на течност.

 

 • Не посегнувајте по уредот кој што паднал во 
вода.Веднаш исклучете го од струја.

 •  Секогаш исклучете го од струја уредот веднаш 
после користење или пред чистење.

 • Не го поставувајте уредот на место каде што може
да падне или да биде повлечен во када или мијалник.

Измијте ги млазницата и резервоарот,одвојте 
ги и оставете ги да се исушат во сенка
 • Чистете го резервоарот еднаш или два пати неделно

со чиста вода
 • Дамките кои се појавуваат во внатрешноста на 

резервоарот може да се исчистат со мека ткаенина.
 • Не користете хемикалии како избелувачи или 

абразиви за чистење.
Чистење на ултрасоничниот трансдуктор
 • Чистете го ултрасоничниот модул 

на навлажнувачот еднаш или два
пати  неделно.

 • Навалете го во правец на
воздушната шарка кога ја исфрлате
водата од главниот дел. 

 

 • Не дозволувајте да навлезе вода
во овој отвор(излез за воздух). 

 • Не го допирајте трансдукторот/ултрасоничната 
мембрана со прсти ,маснотијата на кожата и 
козметиката може да ја оштетат  површината .

 • Не ја чистете ултрасоничната мембрана со стругање.
Гребењето на површината на вибраторот со остар
предмет може да предизвика проблем со излезот за
пареа.

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 • . Никогаш не ја  потопувајте базата во вода или друга
течност.

 • Во случај да се допре со прсти 
трансдукторот/ултрасоничната мембрана  може да се 
оштети површината и да се појави проблем со 
излезот на пареа .  
За да работи уредот правилно откако ќе се појави 
ова направете го следното: 

1. Измијте го резервоарот за вода и базата 2 до 3 пати
и рестартирајте го уредот. Доколку уредот не се 
измие  ќе почне да работи нормално по 30 -60 мин.
работа во континуиран режим.

2. Ако нема доволно вода може да не се создава 
правилно пареа .(Тоа може да биде дефект со 
воздушната  решетка или вентилот за вода). Треба 
да има најмалку  30mm вода по отстранувањето на 
резервоарот од базата.

Придушувач
 • Притиснете ја куката надолу и подигнете ја нагоре
 • Најдобро е да го измиете со чиста истечна вода
 • Исушете и наместете го повторно

Темелно чистење (со киселина)
 • Пред и после складирање на уредот на подолг период

осигурајте се дека излезот за пареа е исушен и 
избришан комплетно.

 • Исчистете го резервоарот,капакот и трансдукторот/
ултрасоничната мембрана со мешавина од вода и
киселина во однос 10:1. 

 • Наполнете го резервоарот со мешавината до
максимално ниво. 

 • Ставете 400ml. од мешавината  во базата. 
 • Наполнете ги резервоарот и базата и оставете ги

да отстојат 30-60мин.
 • Истурете ја мешавината и исплакнете со чиста 
истечна вода 2 до 3 пати.

 

 • Исушете ги деловите на место каде нема директна
 сончева светлина . 

• Составете ги повторно исушените делови.

darko
Highlight
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ПОЧЕТНА ОПЕРАЦИЈА
 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Пред да го наполните резервоарот со вода исклучете го уредот од струја.

  ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш користете две раце за да го држите резервоарот.

1. Тргнете го капакот на резервоарот за да го 
наполните.
Резервоарот е со горно полнење.

 

2. Подигнете го резервоарот од базата со користење 
на рачката  поставена од задната страна на уредот. 

3. Наполнете го резервоарот со чиста вода на
собна температура до нивото кое е означено со MAX

4. Резервоарот собира максимум 7,5 литри вода .
Нивото на вода е видливо и од надворешно страна.

 

5. Вклучете го уредот во штекер и вклучете го .
Секогаш додавајте вода во уредот пред  да го 
вклучите за да избегнете прегорување

6. Секогаш манипулирајте со навлажнувачот со 
капакот поставен на резервоарот . Дополнувајте 
вода во резервоарот за да продолжите да го 
користите навлажнувачот.

МЕНУВАЊЕ НА АРОМА ПОДЛОШКИТЕ
 • Секоја арома подлошка трае 48 часа
 • Подлошките се со два различни мириси:

лаванда и еукалиптус .
 

  Не ставајте ништо друго освен Арома подлошки 
во фиоката
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 • Производот е наменет само за домашна употреба .
 • Не го  покривајте уредот додека работи .
 • Не го изложувајте кабелот  на висока температура 

и оган.
 • Редовно одржувајте ја ултрасоничната мембрана .

 • Не користете детергент за чистење на  мембраната.
 • Не се обидувајте да го поправате уредот.

Сервисирањето го врши исклучиво професионалец.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
• Исклучете го уредот ако се појави невообичаен звук 

или мирис.
 • Исклучете го од штекер кога не се користи подолг

период .
 • Не ја допирајте водата или било кој дел од уредот 

што е покриен со вода  кога е вклучен во струја.
 • Никогаш не го вклучувајте уредот ако нема вода.
 • Користете вода само за во резервоарот.
 • Не додавајте ништо во водата
 • Чувајте го уредот подалеку од дофат на деца. Не 

дозволувајте да го користат деца без надзор.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 • Не го користете на отворено. Само во затворено.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Следете ги инструкциите за да го намалите 
ризикот  од струен удар,краток спој или пожар.
 • Доколку кабелот е оштетен треба да биде заменет со 

соодветен. Промената ја врши производителот
или овластен сервисер.

 • Овој апарат не  е наменет за користење од лица
( вклучително и деца)со намалени физички,сензорни
и ментални способности, или без искуство и знаење
за уредот,освен ако се под  надзор или со дадени 
инструкции  од лице одговорно за нивната безбедност.

 • Осигурајте се дека децата не си играат со уредот.

 •  Уредот не е наменет за зачувување на документи  или
други уметнички дела. 

Не го влечете кабелот кога го исклучувате уредот . 

Не го врзувајте кабелот додека уредот работи.

Доколку уредот се потопи во вода исклучете го 
од штекер и побарајте овластен сервисер.

 

Не го исклучувајте од штекер и не го поместувајте 
уредот додека работи .
Не вклучувајте дополнителни апарати на истиот 
штекер.
Не го допирајте приклучокот со мокри раце.

Исклучете го уредот од штекер доколку не го 
користите подолго време

Не го поставувајте во близина на грејни тела.
Не го корист ете во близина на магла или 
испарување на индустриски масла ,како и метална
прашина

 

Кабелот може да се оштети со насилно влечење,
извртување,врзување  и ставање на тешки предмети
врз него.	 	 	 	

Не го поставувајте уредот во било какво 
транспортно средство.
Не го поставувајте на места каде што има
прекумерни количини на штетни гасови .

 Не го поставувајте во близина на запаливи материи
(аеросоли,горива,гасови).
Не го поставувајте уредот до прозорец.

Не го поставувајте до штекер.

Не го поставувајте во претерано влажни области 
каде уредот може да стане влажен .

 

За да избегнете ризик од пожар и струен удар не го 
користете уредот во близина на вентилатор.

 

БЕЗБЕДНОСТ И ПРЕТПАЗЛИВОСТ

darko
Highlight
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ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ
Ви благодариме што го купивте WINIX Ултрасоничниот Навлажнувач. Уредот е само за домашна употреба. 
Ве молиме прочитајте ги сите инструкции пред да го користите.

 • Не го поправајте и не го модификувајте уредот,сите
поправки треба да ги направи овластен сервисер.

 • Не го користете уредот доколку кабелот или 
приклучокот се оштетени.

 

 • Само за напон AC 220 V - 240 V.
 • Не го оштетувајте, прекршувате, влечете,извртувате,

врзувате или ставате тешки предмети врз кабелот.	 	 	 	 	 	 	 	 	

 • Повремено отстранете ја прашината од приклучокот.
Тоа го намалува ризикот од удар поради акумулација 
на влажност

 • Исклучете го кабелот од штекер пред чистење  на уредот.
Кога го исклучувате држете го приклучокот,
не го влечете кабелот .

 • Ако кабелот е оштетен мора да биде заменет од 
производителот или овластен сервисер .

 

 • Исклучете го кабелот од штекер кога не го користите.
 • Не го допирајте кабелот со мокри раце.
 • Не го користете уредот во иста просторија со 

инсектициди кои испуштаат чад .
 • Не го чистете уредот со разредувач за боја. 

Не прскајте со инсектицид  кон уредот.
 • Не го користете уредот каде што има голема влажност 

и каде може надворешноста на уредот да се навлажни,
како што е купатило

 • Не пикајте прсти или предмети во отворот за воздух. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
• Не го користете уредот во близина на запаливи гасови,

покрај цигари,темјан или  други средства кои  создаваат
искри.

 • Уредот нема да го отстрани јаглерод моноксидот кој што
го создаваат грејните тела или други уреди.

Копчето за вклучување не работи
 • Вклучете го кабелот во штекер внимателно.
 • Проверете дали има вода во резервоарот,ако нема

додадете вода.
Не излегува пареа

 • Дали резервоарот е празен?
 - Наполнете го резервоарот со вода повеќе од половина .

 • Дали се млазницата и капакот добро поставени?
 - Наместете го капакот правилно.

 • Исчистете го ултрасоничниот  модул.
Има јак мирис

 • Осигурајте се дека внатрешноста на навлажнувачот или 
резервоарот не се контаминирани .
 - Исчистете ја внатрешноста и резервоарот

 • Сте оставиле вода во резервоарот на 
подолг период?
 - Отстранете ја водата останата од претходната употреба

и повторно наполнете со чиста вода.

Индикаторот за празен резервоар не се исклучува
 • Дали ова се случува веднаш  по ставање на резервоарот?

 - За неколку минути  ќе се исполни резервоарот  
и индикаторот ќе се  исклучи.

 • Дали е искривен уредот?
 - Истурете ја водата  и поставете го уредот на 

рамна стабилна површина .

ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
Модел HLUU750-JWE Капацитет резервоар 7.5 L

Напон AC 220 V - 240 V, 50 / 60Hz Навлажнување,  
топла пареа

Up to 400 ml/h

Моќност 90 W Време на работа
со еден резервоар До 120 часови

Тежина 2.8 kg Димензии 27 cm (W) x 21.5 cm (D)  
x 37 cm (H)

Изгледот и спецификацијата можат да бидат променети без дополнително известување.
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ПРИДОБИВКИ ОД WINIX АРОМА ПОДЛОШКИ

 • Нов дизајн и смирувачки ефект:WINIX  Миризливите
испарувачки подлошки се немедицински,дизајнирани
со Полимер РР за да обезбедат смирувачко дејство ,
да го подобрат вашето искуство со навлажнувачот  и
да добиете дополнителна удобност.

со 

 • Обезбедува долготраен ефект : Секоја подлошка 
обезбедува 48 часа долготрајна удобност.

 • Полнење без истурање и неред: Подлошките се 
лесни за употреба и поставување,без да направите
неред и имаат пролонгирано време за промена.

 • Навлажнувач за спална,канцеларија,трпезарија . 
Нашиот навлажнувач ви овозможува удобност 
каде и да сте.

ПРИДОБИВКИ ОД КОРИСТЕЊЕ НА WINIX 
ДЕМИНЕРАЛИЗИРАЧКИ КАПСУЛИ:
( се продаваат посебно зависно од моделот)

 • Ги редуцира минералните остатоци во вашиот уред .

 • Резултира со намалена потреба од чистење 
и го продолжува животниот век на уредот.

 • За оптимален резултат сменете ја капсулата на секое 
5 полнење на резервоарот  или кога  ќе забележите 
поголема количина на минерални остатоци.

 • Периодот за промена на деминерализирачката 
капсула се менува во зависност од квалитетот
 на водата

 • Користете дестилирана вода ако се појавуваат
бели остатоци.

Никогаш не користете омекнувачи за вода во 
вашиот навлажнувач .
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