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Purificatoare de aer Winix 
 

WAC-P150, WAC-U300, WAC-U450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest marcaj prezent pe produs sau în documentația acestuia indică faptul că nu trebuie eliminat 
împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de serviciu. Pentru a preveni efectele 
dăunătoare posibile asupra mediului înconjurător sau sănătății umane datorate eliminării necontrolate a 
deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod responsabil 
pentru a încuraja refolosirea durabilă a resurselor materiale. 

 
Pentru detalii privind locul și modul în care poate fi dus acest produs în vederea unei reciclări sigure pentru mediul 
înconjurător, utilizatorii casnici trebuie să ia legătura fie cu vânzătorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu 
biroul specializat al administrației locale. 

Organizațiile trebuie să ia legătura cu furnizorul acestora și să verifice termenii și condițiile din contractul de 
cumpărare. În momentul eliminării, acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale. 

 
 
 
 
WAC-U300 

Fabricat în Coreea 
 

 
Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs marca WINIX. 

 

 
 
 

Manual de utilizare 
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe să utilizați produsul 
Nu aruncați acest document: păstrați-l pentru a-l putea consulta în viitor 
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PRODUS WACP150 WACU300 WACU450 
Imagine produs  

 
 

 
 

 

 

 
  

 Culoare Alb și negru Argintiu și alb Argintiu și alb 

Greutate unitate (kg) 6 7 8 
Dimensiuni unitate (adâncime x 
înălțime x lățime) 

210 x 470 x 350 mm 220 x 550 x 415 mm 260 x 650 x 440 mm 

SPECIF. TEHNICE 
Suprafață încăpere (m²) 14 m² 28 m² 42 m² 
Alimentare cu energie 220-240V, 50/60Hz 

Amperaj 0,3 A 0,4 A 0,7 A 

Putere în Wați 4/6/10/40 Wați 4/10/25/60 Wați 11/20/40/110 Wați 

Setări viteze ventilator 4 4 4 

Mod Auto (viteză ventilator) DA DA DA 

Nivel sonor (dB)/viteză ventilator 26/35/43/52 dB 26/35/46/55 dB 27/38/50/60 dB 

Debit de aer (m3/min.) 0,7/1,3/2/2,8 1,1/2,5/4/5,5 1,4/3,1/5/8,2 

Schimburi de aer/oră 8,2 8,1 8 

SISTEM DE EPURARE 
 

Filtru HEPA 
 

Filtru HEPA 99,97 % HEPA lavabil 
99,97 % 

HEPA lavabil 
99,97 % 

Durată de serviciu (medie) filtru 
HEPA 

12 luni 12 luni 12 luni 

Filtrul de carbon Pre-filtru de carbon Carbon activ 
lavabil 

Carbon activ 
lavabil 

Durată de serviciu filtru de carbon 3 luni 12 luni 12 luni 

Filtru suplimentar NU Pre-filtru lavabil Pre-filtru lavabil 

PlasmaWave™ DA DA DA 

Aditiv antimicrobian Cleancel™ Cleancel™ Cleancel™ 

CARACTERISTICI 
Telecomandă NU DA DA 
Indicator pentru calitatea aerului 5 niveluri 5 niveluri 5 niveluri 

Senzor de gaz DA DA DA 

Senzor de miros DA DA DA 

Senzor de praf DA DA DA 

Indicator pentru înlocuirea filtrelor DA DA DA 

Mâner pentru transportare DA DA DA 

 

 
Garanția limitată a produsului ................................................................................................................................   2 
Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ..........................................................   2 
Conținutul ambalajului ............................................................................................................................................   2 
Specificațiile produsului ..........................................................................................................................................   3 
Instrucțiuni privind siguranța ..................................................................................................................................   4 
Caracteristici ..........................................................................................................................................................   4 
Instalarea ...............................................................................................................................................................   5 
Panoul de comandă ...............................................................................................................................................  5 
Moduri de funcționare ............................................................................................................................................   5 
Îngrijirea și întreținerea ..........................................................................................................................................   6 
Eliminarea defecțiunilor .......................................................................................................................................     6 

 

 
Garanție limitată: Winix garantează că piesele aparatului nu prezintă defecte de material și manoperă și oferă 
service și asistență timp de un (1) an de la data achiziționării de către consumatorul original. În cazul în care, în 
timpul perioadei de garanție, se constată că oricare dintre piese este defectă, compensația unică și exclusivă la 
care aveți dreptul constă în reparația sau înlocuirea piesei defecte, la alegerea și pe cheltuiala companiei Winix. 
Prezenta garanție nu se aplică în cazuri de abuz, de manipulare necorespunzătoare, de nerespectare a normelor 
de utilizare a produsului, de funcționare utilizând o sursă de energie necorespunzătoare (alta decât cea indicată pe 
etichetă) sau de reparație neautorizată. Winix își rezervă dreptul de a impune consumatorilor eventuale costuri 
suplimentare suportate de Winix pentru furnizarea de piese sau servicii în afara țării în care este vândut inițial 
epuratorul de aer de către un revânzător autorizat. Prezenta garanție nu include filtrele de schimb ale epuratorului 
de aer, acestea reprezentând componente consumabile care se pot uza ca urmare a utilizării normale înainte să 
expire un (1) an. 

 
PRIN PREZENTA, ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU 
UN ANUMIT SCOP, ESTE LIMITATĂ CA DURATĂ LA PERIOADA DE GARANȚIE CORESPUNZĂTOARE 
MENȚIONATĂ MAI SUS. 
În niciun caz Winix nu va fi răspunzătoare pentru eventuale daune pe cale de consecință sau incidentale care pot fi 
atribuit acestui produs. Prezenta garanție vă acordă anumite drepturi legale. Durata, termenii și condițiile prezentei 
garanții sunt valabile la nivel mondial, cu excepția locurilor în care este posibil ca legislația locală să impună 
diferite limitări, restricții sau condiții. 
Pentru mai multe detalii sau pentru a beneficia de service conform prezentei garanții, contactați dealerul dvs. 

 

 
Acest produs este clasificat în categoria echipamentelor electrice și electronice. În momentul în care este timpul să 
eliminați acest produs, asigurați-vă că respectați Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice (DEEE) și legislația locală asociată cu această directivă. 

 

 
Modelele WACU300 ȘI WACU450 

•Purificator de aer WINIX (1 buc.) 
•Casetă de filtre care cuprinde 

- pre-filtru lavabil (1 buc.) 
- filtru True HEPA (1 buc.) 
- filtru de carbon lavabil (1 buc.) 

•Telecomandă (1 buc.) cu baterie cu litiu 3V 
•Manual de utilizare și întreținere (1 buc.) 

 
 

CUPRINS 

GARANȚIA LIMITATĂ A PRODUSULUI 

Directiva D.E.E.E. 

CONȚINUTUL AMBALAJULUI 

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI 

Modelul WAC-P150 
•Purificator de aer WINIX (1 buc.) 
•Pre-filtru de carbon (4 buc.) 
•Filtru True HEPA (1 buc.) 
•Manual de utilizare și întreținere (1 buc.) 
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Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe să utilizați produsul. 
Respectați instrucțiunile din acest manual pentru a reduce riscul de electrocutare, scurtcircuit și/sau incendiu. 
Acest produs este destinat a fi utilizat numai în interior. 
Utilizați numai curent alternativ 220-240 V. 
Nu încercați să reparați sau să modificați unitatea. Toate reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. 
Ștecherul pentru această unitate este polarizat; nu îl modificați în niciun fel, nu îl introduceți forțat într-o priză electrică. 

Dacă ștecherul nu intră în priză, inversați ștecherul. Dacă tot nu intră în priză, contactați un tehnician calificat pentru a 
instala o priză adecvată. 

Nu utilizați produsul în cazul în care cablul de alimentare cu energie sau ștecherul este deteriorat ori conexiunea la priza 
de perete nu este fixă. Dacă ștecherul de alimentare cu energie este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau 
de un tehnician calificat. 

Nu deteriorați, nu rupeți, nu îndoiți cu forță, nu trageți de, nu răsuciți, nu înfășurați, nu acoperiți, nu ciupiți și nu așezați 
obiecte grele pe cablul de alimentare cu energie. 

Periodic, ștergeți praful de pe ștecherul de alimentare cu energie. Acest lucru va reduce probabilitatea să se acumuleze 
umiditate pe acesta,care ar putea crește riscul de electrocutare. 

Scoateți ștecherul din priză atunci când nu utilizați unitatea sau înainte de a o curăța. Atunci când scoateți ștecherul din 
priză, trageți de ștecher, nu de cablu. 

Nu manevrați ștecherul cu mâinile ude. 
Nu utilizați unitatea atunci când folosiți insecticide de interior care generează fum și nu pulverizați cu insecticide. 
Nu utilizați unitatea în apropierea gazelor inflamabile. 
Nu curățați unitatea cu benzen sau diluant de vopsele. 
Nu utilizați unitatea în locuri umede sau în care este posibil ca aceasta să se ude, cum ar fi sălile de baie. 
Nu vă introduceți degetele sau obiecte străine în orificiile de admisie sau evacuare a aerului. 
Nu utilizați aparatul lângă țigări, parfumuri sau alte elemente care creează scântei. 
Unitatea nu va elimina monoxidul de carbon emis de aparatele de încălzire sau alte surse. 
Nu blocați orificiile de admisie sau evacuare. 
Nu utilizați aparatul lângă obiecte fierbinți, cum ar fi sobele. 
Nu utilizați aparatul în locuri în care este posibil ca acesta să intre în contact cu apă. 
Nu utilizați aparatul așezat pe o parte. 
Țineți aparatul departe de produse care generează reziduuri uleioase, cum ar fi tigăile, grătarele. 
Nu utilizați aparatul în locuri în care este posibil ca acesta să intre în contact cu abur. 
Nu folosiți detergent pentru a curăța unitatea. 
Nu puneți aparatul în funcțiune fără filtru. 
Nu spălați și nu refolosiți filtrul HEPA (numai pentru WACP150) 

 
OBSERVAȚIE: Pentru cele mai bune rezultate, respectați aceste instrucțiuni. 
• Instalați unitatea la o distanță de minimum jumatate de metru de perete. 
• Așezați unitatea departe de zonele expuse curenților de aer. 
• Nu așezați unitatea lângă perdele, întrucât este posibil ca acestea să blocheze orificiile de admisie și evacuare a aerului. 
• Așezați unitatea pe o suprafață stabilă, cu suficient aer circulat. 

 

 
• Ultra-silențios: Ideal pentru utilizarea pe timpul nopții. 
• Senzori pentru calitatea aerului: Acest epurator de aer monitorizează în mod automat calitatea aerului. În modul „Auto“, 
pe măsură ce nivelurile calității aeruluise schimbă, viteza ventilatorului va fi reglată în mod automat. 
• Patru viteze: De la viteza LOW (redusă) pentru o epurare a aerului silențioasă și eficientă energetic până la viteza 
TURBO pentru cea mai eficientă epurare a aerului. 
• Lămpi care indică înlocuirea filtrelor: Indică momentul în care trebuie să înlocuiți filtrele. 
• Sistem de epurare a aerului în patru etape: Pre-filtrul, filtrul HEPA, filtrul de carbon tratat antimicrobian cu tehnologie 
Cleancel™ și tehnologia PlasmaWave, elimină 99,97 % din poluanți, până la o dimensiune de 0,3 microni, printre care se 
numără sporii de mucegai, polenul, acarienii, majoritatea microbilor și alergenilor aeropurtați, precum și fumul de țigară. 
• Tehnologie PlasmaWaveTM: Elimină în siguranță poluanții aeropurtați la nivel molecular, neutralizând în mod instantaneu 
virusurile și bacteriile din aer. 
• Telecomandă: Reglați setările epuratorului de aer cu ajutorul unei simple apăsări de buton, oriunde v-ați afla în încăpere. 
• Casetă cu patru filtre: Vă permite să întrețineți și să înlocuiți ușor toate filtrele în același moment. 

 
1. Îndepărtați pelicula de protecție de pe panoul de comandă. 
2. Scoateți panoul frontal apucându-l de marginile exterioare de jos și trăgându-l ușor către dvs. 
3. Scoateți caseta cu filtre și îndepărtați banda de plastic de etanșare. 
4. Introduceți caseta cu filtre înapoi în unitate. 
5. Așezați la loc panoul frontal fixându-l în partea de sus a unității. Balansați panoul în interior împingându-l ușor până când 
se înclichetează în poziție. 
6. Introduceți cablul de alimentare cu energie într-o priză de perete. 
7. Apăsați pe butonul POWER (Pornire) până când auziți un sunet scurt. Pe parcursul primelor 3 până la 4 minute de la 
pornirea unității, indicatorii vor lumina intermitent în timp ce unitatea măsoară calitatea aerului. După ce senzorul s-a 
calibrat, indicatorii nu vor mai lumina intermitent, iar unitatea va intra în modul AUTO. 
8. Îndepărtați protecția de pe telecomandă (numai pentru WAC-P300 și WAC-P450). 

 
A. AIR QUALITY SENSOR (Senzor calitate aer): Monitorizează în mod automat nivelul calității aerului și reglează viteza 
ventilatorului în consecință, în modul Auto. 
B. AUTO (Mod automat): Schimbă setarea modului în AUTO. 
C. RESET (Reinițializare): Reinițializează indicatorul luminos CHECK FILTER (Verificare filtru). 
D. CHECK FILTER (Verificare filtru): Indică momentul în care trebuie să înlocuiți filtrele. 
E. PLASMAWAVE™: Arată că tehnologia Shows that PlasmaWave™ este activă. 
F. AIR QUALITY (Calitate aer): Luminile verde, galbenă și roșie arată calitatea aerului. 
G. Turbo (Viteză tubo) / High (Viteză ridicată) / Med (Viteză medie) / Quiet (Viteză silențioasă): Arată setarea curentă 
a vitezei ventilatorului.  
H. SPEED (Viteză): Reglează viteza ventilatorului la QUIET (Viteză silențioasă), MED (Viteză medie), HIGH (Viteză 
ridicată) sau TURBO (Viteză tubo).  
I. : Pornește și oprește alimentarea cu energie a unității. 
J. LIGHT SENSOR (Senzor de lumină): Estompează lumina panoului de comandă și setează viteza ventilatorului la 
QUIET (Viteză silențioasă) atunci când în încăpere este întuneric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCȚIONAREA AUTOMATĂ: Aparatul este setat să funcționeze automat atunci când îl porniți pentru prima dată. 
Epuratorul de aer va detecta automat cantitatea de impurități din aer și va regla viteza ventilatorului pentru a menține aerul 
purificat. 
FUNCȚIONAREA MANUALĂ: După ce porniți aparatul, puteți comuta în modul manual, utilizând butonul 
SPEED (Viteză). Pentru a reveni la funcționarea automată, apăsați butonul AUTO (Mod automat). 
QUIET (Viteză silențioasă), MED (Viteză medie) sau HIGH (Viteză ridicată):  Aceste niveluri sunt recomandate pentru 
utilizarea standard în timpul zilei.  Opțiunea HIGH (Viteză ridicată) se va activa automat atunci când senzorii detectează o 
calitate redusă a aerului în timpul FUNCȚIONĂRII AUTOMATE. Utilizați butonul SPEED (Viteză) pentru a selecta nivelul 
necesar. 
TURBO (Viteză tubo): Aceasta este cea mai mare viteză a ventilatorului. Poate fi activată manual pentru o purificare 
maximă a aerului, prin apăsarea de mai multe ori a butonului 
SPEED (Viteză). 
Cum să activați/dezactivați PlasmaWave™: Dezactivare PlasmaWave: Țineți apăsat butonul Auto (Mod automat) 

timp de 3 secunde (indicatorul se stinge)  
Activare PlasmaWave: Țineți apăsat butonul Auto (Mod automat) timp de 
3 secunde (indicatorul se aprinde) 

CARACTERISTICI 

AVERTISMENT: PRECAUȚII ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE INSTALAREA PRODUSULUI 

PANOUL DE COMANDĂ 

MODURI DE FUNCȚIONARE 
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CURĂȚAREA 

 
• Curățați aparatul în funcție de necesitate ștergându-l cu o lavetă uscată și moale; în cazul petelor persistente, 
utilizați o lavetă caldă și umedă. 
• Nu utilizați lichide volatile cum ar fi benzen, diluant de vopsele sau pudră abrazivă, întrucât acestea pot deteriora 
învelișulaparatului. 
• Păstrați aparatul uscat. 
• Curățați periodic peretele din spatele orificiului de evacuare a aerului, întrucât este posibil ca acesta să se 
murdărească. 
• Aspirați periodic zona senzorului pentru calitatea aerului. 

 
ÎNLOCUIREA CASETEI CU FILTRE 

 
AVERTISMENT: Înainte de a înlocui orice filtru, asigurați-vă că scoateți ștecherul din priza de perete. 

 
Indicatorul pentru schimbarea filtrelor vă va atenționa atunci când este momentul să înlocuiți caseta cu filtre. 
Perioada de înlocuire va fi diferită în funcție de numărul de ore de utilizare, de calitatea aerului și de locul în care 
este instalat aparatul. Totuși, în cadrul utilizării normale, caseta cu filtre trebuie înlocuită anual. 

 
Procedura de înlocuire 
1. Scoateți panoul frontal apucându-l de marginile exterioare de jos și trăgându-l ușor către dvs. 
2. Scoateți caseta cu filtre. 
3. Îndepărtați eventualul ambalaj de pe caseta nouă cu filtre. 
4. Așezați noua casetă cu filtre în unitatea principală. 
5. Așezați la loc panoul frontal pe aparat și reintroduceți ștecherul în priza de perete. 
6. Reinițializați indicatorul de schimbare a filtrelor după ce ați instalat o casetă nouă cu filtre: 

a. Porniți din nou aparatul. 
b. Localizați butonul RESET (Reinițializare) pe panoul de afișare. 
c. Introduceți un cui în zona butonului RESET (Reinițializare). 
d. Apăsați cuiul și țineți-l în interior timp de 3-5 secunde. Aparatul va scoate sunete intermitente, iar 
indicatorul luminos CHECK FILTER (Verificare filtru) se va stinge. 

 

 
 

Analizați această listă înainte de a apela la service. Această listă acoperă probleme simple care NU sunt rezultatul 
unor probleme de fabricație sau materiale defecte. 

 
PROBLEMĂ SOLUȚIE POSIBILĂ 
Aparatul emană fum și mirosuri în aer. Asigurați-vă că senzorul nu este blocat sau înfundat. 

Indicatorul pentru calitatea aerului este verde, dar 
în aer existăîn continuare praf/miros. 

Înlocuiți filtrele în funcție de necesitate. 

Indicatorul pentru calitatea aerului este galben 
sau roșu, dar aerulpare curat. 

Curățați senzorul cu un aspirator, întrucât este 
posibil să fie blocat sau înfundat. 

Aparatul scoate un sunet ticăit. Acest lucru arată că tehnologia PlasmaWaveTM 

funcționează. Acest lucru este normal. 
Aparatul interferează cu recepția radio sau TV. Întrucât acest aparat generează energie de 

radiofrecvență, vă recomandăm să încercați să luați 
una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 
- Pentru o recepție mai bună, reglați antena 
radio/TV. 
- Mutați aparatul departe de televizorul/radioul afectat. 
- Introduceți ștecherul într-o priză diferită de cea care 
alimentează radioul/televizorul. 

Indicatorul FILTER REPLACEMENT (Înlocuire 
filtre) rămâne aprinsdupă înlocuirea filtrului True 
HEPA și/sau filtrului decarbon. 

Cu aparatul pornit, țineți apăsat butonul FILTER 
REPLACEMENT (Înlocuire filtre) timp de 3-5 secunde 
până când indicatorul aparatului se stinge. 

 

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINERE 

ELIMINAREA DEFECȚIUNILOR 


