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Навлажнувач со тројно дејство
Модел: AW600

• Прочитајте и следете ги сите инструкции пред да ракувате 
   со овој уред
• Чувајте го ова упатство за идна употреба

Ви благодариме што го купивте овој производ на WINIX



1

 

 

Winix HumidiPür™ истовремено го навлажнува и прочистува воздухот
Со капацитет за навлажнување од 3,17 галони на ден и три фази
на прочистување на воздухот,како и  PlasmaWave ® технологија.

HumidiPür™ 
Модел: AW600

Навлажнувач со тројно 
дејство

PlasmaWave® технологијата ги 
разградува вирусите,бактериите и 
другите  хемикалии  на молекуларно
ниво .
Авто мод
Уредот има вграден сензор за 
влажност и автоматски ја регулира 
брзината за да ја постигне идеалната 
влажност во просторијата.
Timer
Тајмерот овозможува да подесите
за колку време да се исклучи уредот

Ноќен мод
Сензорот за светло детектира кога
е темна собата и го сведува уредот на 
ноќен мод за да ја намали потрошувачката
на енергија. 

® Навлажнувач со пареа
HumidiPür™ генерира многу слаба пареа
со која се подобрува и одржува 
конзистентност на влажноста во воздухот.

CleanCel®Анти-бактериски премаз
HumidiPür™ е третиран со   CleanCel ®  
анти-бактериски премаз со кој се  превенира  
размножување на бактерии во внатрешноста

Автоматско исклучување
Автоматски се исклучува кога резервоарот 
за вода е празен.
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Инструкции за безбедност

Предупредување

Предупредување

Забелешка

ЗАБРАНЕТО

НЕ РАСКЛОПУВАЈ

МОРА ДА СЕ СЛЕДИ

Приземјување за заштита од 
електричен шок

Непочитување на инструкциите може
да доведе до повреда или материјална 
штета.

Следете ги инструкциите за да  избегнете 
ризик од повреда, штета,  електричен шок 
или пожар.

НЕ го исклучувајте уредот со 
влечење на кабелот

НЕ го допирајте кабелот со 
влажни раце

НЕ го виткајте и не ставајте тешки
предмети врз кабелот

НЕ го менувајте кабелот
Ако кабелот/приклучокот е оштетен
мора да биде заменет со соодветен
производ од истиот производител.
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Предупредување

НЕ го приклучувајте заедно со други 
уреди во ист штекер

Вклучете го само во соодветен 
штекер со приземјување

Исклучете го од штекер кога не го
користите

НЕ го приклучувајте во лабав или
оштетен штекер.

НЕ се обидувајте да го поравите,
измените или расклопите уредот

НЕ го користете уредот доколку 
има вода околу него



Инструкции за безбедност

Note
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НЕ го користете HumidiPür™
на нерамна површина

НЕ го ставајте HumidiPür™ блиску до
запаливи материи(гас, аеросол
или бензин)

Обидете се да го менувате
резервоарот секој ден и да  ставате 
чиста вода

НЕ го полевајте со течност

НЕ го ставајте уредот на нестабилни 
површини

Не ставајте вода директно во уредот,
наполнете го резервоарот како што е 
пропишано

Забелешка
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Забелешка

Исклучете го уредот од штекер 
и контактирајте го вашиот сервисер
ако уредот дојде во контакт со вода

НЕ ставајте ништо во решетките 
за проток на воздух

НЕ го вадете резервоарот за вода
доколку има дете во близина

НЕ го поставувајте уредот  на влажно
или место со прашина

Исклучете го од штекер ако уредот 
се потопи во вода и контактирајте го
вашиот сервисер

НЕ дозволувајте деца да си
играат со уредот или да седнуваат
врз него



Инструкции за безбедност
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НЕ го исклучувајте од
штекер уредот додека
работи

Исклучете го уредот
 од штекер кога го 
чистите

Користете го HumidiPür™
откако ќе го поставите
антибактерискиот диск

НЕ ставајте ништо во 
решетките за проток на
воздух

НЕ ги допирајте 
решетките за проток
на воздух додека 
работи уредот

НЕ го поставувајте уредот
блиску до завеси или 
материјали кои ќе ја
блокираат вентилацијата

Исклучете го уредот од
штекер и контактирајте
го сервисерот доколку
забележите необичен
мирис или звук

НЕ го ставајте уредот
блиску до извор
на топлина

Внимавајте да не ви 
падне редот

7

Note
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Забелешка
Не дозволувајте деца
да си играат на или
блиску до уредот

НЕ користете жешка 
вода во резервоарот
за вода

НЕ прскајте запаливи
течности или гасови
кон уредот

НЕ го кревајте уредот
фаќајќи  го за горниот
дел,како на сликата

НЕ го поставувајте 
уредот на директна
сончева светлина

НЕ го покривајте уредот
со облека додека
работи

Чистете го редовно
антибактерискиот диск
со топла вода од чешма
и оставете го да се исуши

НЕ користете запаливи
средства како алкохол
или бензин за чистење

НЕ прскајте течности директно
кон уредот кога го чистите



9

Инструкции за безбедност

НЕ го поставувајте 
уредот блиску до ѕид 
или прозор

НЕ го оставајте уредот
блиску до запалена
цигара

НЕ го користете уредот
додека користите 
инсектицид

НЕ оставајте вода да 
стои во резервоарот
додека не се користи

НЕ го поставувајте
уредот со излезот 
за воздух завртен кон 
ѕидот

НЕ ја користете водата
што останала во 
резервоарот, за пиење
или наводнување

После чистење оставете
ги антибактерискиот
диск,резервоарот и 
пре-филтерот да се 
исушат

НЕ го користете уредот
ако резервоарот е
оштетен

НЕ го ставајте уредот 
блиску до микробранова
печка или телевизор

Note
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НЕ го преполнувајте
резервоарот за вода

НЕ го поставувајте 
уредот блиску до таван,
ѕид,мебел или 
електричен апарат

Испразнете го 
резервоарот кога е на
ниски температури за да
не замрзне

НЕ го подигајте уредот
додека има вода во него

Исклучете го од штекер 
уредот кога резервоарот
е празен

Бришете го уредот со
микрофибер крпа или
друг материјал за 
чистење

НЕ го вклучувајте во 
штекер доколку 
приклучокот е мокар

НЕ ставајте магнети или
метални предмети врз
уредот

Користете чиста вода
без детергент и други
хемикалии или жешка
вода (над 40ºC).

Note
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Дијаграм на уредот

Преден капак

Анти-бактериски диск (CleanCel®)

Рачка на антибактерискиот диск
Индикатор за ниво на вода
Резервоар за вода (CleanCel ®)

Лост за ослободување на резервоарот
за вода

Дисплеј на контролниот панел
Капак за излез на воздух
Излез на воздух
Вентилатор (внатре)
Копче за ослободување на 
капакот за излез на воздух

HEPA + Филтер со активен јаглен

Влез на воздух

Кабел и приклучок
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Контролен панел
 

 

 

  

 

Копче/функција
1. Континуиран мод
     Уредот работи континуирано на брзината која сте ја избрале
     (Слаба/Средна/Јака) без разлика на влажноста во просторијата.
2. Ноќен мод
     Во зависност од светлото во просторијата, уредот   ја регулира 
     брзината, кога е темно на најслаба брзина     
3. Авто мод
    Уредот работи се додека постигне идеална влажност  на воздухот
    и се исклучува наизменично за да заштеди енергија
    (Green “Comfort Zone”).

Вклучување/исклучување

Индикатор за преостанато
       време на тајмерот

Копче за подесување
            на тајмер

Индикатор за ниско
ниво на вода

Индикатор
за мод PlasmaWave®

(Индикатор за вклучен/
исклучен јонизатор)

Индикатор за
заклучување на
контролниот
панел

Индикатор
за висока
влажност

Индикатор
за ниска
влажност

Индикатор
за брзина на
вентилаторот

Копче за брзина на вентилаторот
(Слаба,Средна,Јака)

PlasmaWave ®

(Индикатор за вклучен/
исклучен јонизатор)

PlasmaWave®

Копче за вклучување/
исклучување на јонизатор

Индикатор за ниво на влажност
Покажува ниво на влажност, кога е постигнато
посакуваното ниво на влажност свети зелено
“Comfort Zone”

Портокалово -> Ниска влажност (Под 30% RH)
Сино -> Висока влажност (61-70% RH)
Зелено -> Идеална влажност (40-60% RH)
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4 inches

15 inches

ИНСТАЛАЦИЈА
Избор на локација

15 inches

4 inches

Не го поставувајте уредот на директни сончеви зраци
- Долготрајна изложеност  на сончеви зраци може да предизвика дефект.

HumidiPür™ треба да биде поставен на рамна површина
- Може да се појават вибрации или чуден звук ако е на мека или 
нерамна површина
Уредот мора да биде поставен на далечина од околу 10cm од ѕидот
и 30-40cm од други електрични уреди.

Пред да го вклучите HumidiPür™, отстранете ги сите заштитни фолии
во кои е спакуван уредот или внатрешните делови
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Употреба

Инструкции за поставување

1. Повлечете го резервоарот за вода
     користејќи го лостот за ослободување
     на резервоарот кој се наоѓа под него,  
     на предната страна на уредот.

2. Наполнете го резервоарот со ладна 
истечна вода до линијата која е означена
на внатрешната страна.

3. Полниот резервоар поставете го 
пак во базата на уредот, туркајте 
додека не слушнете дека ќе кликне.
     

4. Нежно спуштете го предниот капак,
     бидете сигурни дека е поставен
     правилно.

Исклучете го уредот пред да го полните со вода

Ви препорачуваме да користите дестилирана вода 

Бидете внимателни ако го преместувате уредот полн со вода
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Употреба

Пред вклучување

1

2

3

Вклучете го во штекер

Притиснете на копчето POWER

Уредот ќе работи на  AUTO
MODE  и  PlasmaWave ®  
јонизаторот ќе биде вклучен

Може да се појави звук на слабо зуење,доколку тоа 
ви е непријатно може да го исклучите  PlasmaWave®

со користење на копчето PlasmaWave ON/OFF®
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Авто мод

Континуиран мод

1

1

Притиснете на копчето FUNCTION 
за да изберете авто мод

ПРОТОК НА ВОЗДУХ:
Кога влажноста на воздухот е пониска 
од 60%, уредот ќе работи на “High” (јака)
брзина.  Кога влажноста е повисока од
60% уредот ќе работи на “Low”(слаба) 
брзина.

ДИСКОВИ ЗА ЧИСТЕЊЕ:
Кога влажноста во просторијата е 
повисока од 75% дисковите за чистење
ќе престанат да се вртат.Кога  влажноста
е пониска од  60%, дисковите продолжуваат
да циркулираат

Притиснете на копчето FUNCTION за да 
изберете КОНТИНУИРАН МОД
 - Ќе светне индикаторот за 
    континуиран мод
 - Со копчето FUNCTION може 
    да изберете некој мод од следните :
    Авто-> Континуиран -> Ноќен



Употреба
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Ноќен мод

Прилагодување на брзината

1

2

Притиснете на копчето FUNCTION  
за да изберете Ноќен мод

Со копчето  MODE може да 
менувате:

Авто -> Континуиран -> Ноќен

Додека е во ноќен мод уредот го
поставува вентилаторот на најслаба
брзина и дисплејот се исклучува,освен
индикаторот за најслаба брзина

Притиснете на копчето FAN SPEED  
за да изберете брзина

Со копчето FAN SPEED може да 
бирате една од следните брзини:

Слаба -> Средна -> Јака



  

During Humidification process

During PlasmaWave® operation only
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Подесување на тајмер

PlasmaWave® Технологија

Копче за заклучување

Притиснете на копчето TIMER
за да го вклучите тајмерот

Притиснете на PLASMAWAVE/LOCK  
околу 3 секунди за да го активирате
заклучувањето

Додека е во функција уредот

Може да изберете една од следните
 поставки:

2 часа -> 4 часа -> 8 часа

Притиснете на копчето PLASMAWAVE
за да управувате со   PlasmaWave®

Додека е во функција PlasmaWave®

Користете го ова копче за да 
вклучите/исклучите PlasmaWave®

Притиснете на PLASMAWAVE/LOCK 
за да управувате со  PlasmaWave ®

Користете го ова копче за да 
користите  PlasmaWave   и 
кога не е вклучен навлажнувачот

®



19

Чистење и одржување

1 2

3

4 5

Празнење на резервоарот за вода
Фатете го долниот дел на 
резервоарот за вода и 
повлечете

Подигнете го антибактерискиот
диск за рачката и внимателно
извадете го
 

Истурете ја искористената вода на соодветно место и наполнете 
го повторно резервоарот со чиста вода.

Вратете го резервоарот во 
базата

Нежно спуштете го предниот
капак за да го затворите

Менувајте ја водата почесто за да обезбедите
оптимална функција на уредот. 
Осигурајте се дека сте го поставиле резервоарот
правилно за да обезбедите нормална функција
на уредот
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Чистење на надворешноста

Чистење на задната решетка за воздух

Исклучете го од штекер HumidiPür™ пред секое 
чистење и демонтирање.
НЕ го чистете горниот дел на уредот со вода.
Испразнете го резервоарот и исклучете го од штекер ако
не го користите уредот подолго од 2 дена.

Чистете ја надворешноста на уредот
со мека крпа и нежен детергент.Потоа
пребришете со сува крпа.

Повлечете го јазичето на задната
решетка за воздух и извадете ја
заедно со пре-филтерот

Исплакнете ги решетката и
пре-филтерот со топла вода и
оставете ги да се исушат                                                   

После чистењето ставете ги HEPA и филтерот со активен јаглен на 
на предвиденото место и ставете го капакот заедно со пре-филтерот.
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1

CleanCel® Анти-бактерискиот диск може да се мие во 
машина за садови на температура не повисока од 80  CO

Чистење и одржување

Чистење на Анти-бактериските дискови

Чистете го Анти-бактерискиот диск еднаш неделно

Чистете го Анти-бактерискиот диск
со топла вода и слаб детергент

Наполнете го резервоарот со топла
вода од чешма и детергент

Исчистете го темелно 
Анти-бактерискиот диск

21



 

2

1

3

4

22

Свртете го запчаникот спротивно
од стрелките на часоникот за да 
ги ослободите дисковите. Потоа
може да ги извадите еден по еден.

Исплакнете го Анти-бактерискиот диск
со топла вода и слаб детергент.

Исчистете ја внатрешноста на 
резервоарот со мека ткаенина и 
слаб детергент

После чистењето составете ги 
деловите по обратен редослед.

Gear Disc
Disc Plate

Saw Tooth
Gear Disc
Disc PlateAxis

(inside)
Disc
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Чистење и одржување

Чистење на резервоарот за вода

Исчистете ја внатрешноста на 
резервоарот со топла вода и 
слаб детергент.

1

2

3

4

Вратете го резервоарот за вода назад
во базата.

Нежно спуштете го предниот капак
за да го затворите уредот. Осигурајте
се дека е наместен правилно.

Вратете го дискот во иста положба
како што бил пред да го извадите.
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Чистење на внатрешните делови и вентилаторот

1

2

3

4

5

Завртете го жлебот на горниот заден
 дел од уредот (со паричка или сл.) за
да го отворите горниот капак.

Фатете го капачето на вентилаторот
и завртете го во насока на стрелките
на часовникот.

Исплакнете го вентилаторот и 
капачето со топла вода и слаб
детергент.

Отстранете ја прашината околу 
отворот за проток на воздух со 
правосмукалка или мека четка.

После чистењето вратете ги 
вентилаторот и капачето назад
во уредот.
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Чистење и одржување

Проблем

HumidiPür™ не се
      вклучува

Авто-мод не
функционира

Вибрира или е 
      бучен

Кабелот или 
приклучокот се
загреани

Е вклучен во штекер 

Свети индикаторот
за ниско ниво на
вода
Резервоарот е полн
со вода

Е вклучен во штекер

Свети индикаторот
за авто-мод

Поставен е на 
нерамна површина

Е вклучен во штекер

Вклучете го во штекер

Наполнете го 
резервоарот за вода

Осигурајте се дека
резервоарот е правилно 
поставен и наполнет

Исклучете го и 
повторно вклучете
го во штекер
Притиснете го
копчето FUNCTION
за да изберете
 авто-мод

Преместете го 
на рамна површина

Исклучете го од 
штекер и 
контактирајтего 
сервисерот

Проверете дали: Решение:
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¢ ¢¢ ¢

Проблем

HumidiPür™ не се 
      вклучува

Копчето за 
подесување на 
функции не работи

Се појавува
непријатен мирис

Индикаторот за ниво
на вода е постојано 
вклучен

Водата е валкана

Водата е многу ладна
или замрзната

Брзината на 
вентилаторот е на 
најниско ниво

Заклучувањето е 
активирано

HumidiPür™е користен
во место каде имало
јака миризба или
многу прашина

Оставена е вода во
резервоарот

Ставете чиста вода

Користете вода на 
температура 
20˚C -25˚C

Променете на појака 
брзина

Притиснете на 
Plasma/Child Lockи 
задржете 3 секунди 
за да го деактивирате
заклучувањето

Променете ја водата 
во резервоарот и 
менувајте ја почесто

Исчистете го 
резервоарот и 
CleanCel  -Анти-
бактерискиот диск

®

Наполнете го повторно
резервоарот

Проверете дали: Решение:
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Спецификации

Модел бр.

Напон

Моќност

Капацитет на 
навлажнување

     Резервоар
(макс./капацитет)

Тежина

Димензии(cm)

AW600

120V / 60 Hz

16W

12 литри на ден

5 литри/ 7 литри

8.5 kg

35 x 45 x 35

darko
Highlight

darko
Highlight



Забелешки



 
 

This marking shown on the product or its literature. Indicates that it
should not be disposed with other household wastes at the end of its
working life.  To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal. Please separate this from
other types of wastes and recycle it responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they 
purchased this product, or their local government office, for details 
of where and how they take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms
and conditions of the purchase contract. This product should not
be mixed with other commercial wastes for disposal.

www.winix.com




