WINIX-LUCHTREINIGER

ZERO (AZBU330-HWE)

• Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt alle
veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zorgvuldig
door en volg de instructies op.
• Het garantiebewijs voor dit product is afgedrukt op de
achterzijde van deze handleiding. Berg de handleiding
daarom veilig op voor toekomstig gebruik.
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▶ Dit product is uitsluitend geschikt voor 220 ~ 240 V.

Nederlands

ZERO

2

Nederlands
4-FASE LUCHTZUIVERING
Nederlands

Stofsensor

4 PlasmaWave

Lichtsensor
Bedieningspaneel / Display
3 True HEPA-ﬁlter
2 Koolstoﬃlter

1 Voorﬁlter

Stroomsnoer met stekker
Dit product is uitsluitend
geschikt voor
(220V ~ 240V only.)
Voorpaneel

Luchtuitlaat

INHOUD VAN DE
VERPAKKING

Apparaat

Nederlands

Voorﬁlter/
(4) koolstoﬃlter/
(1) True HEPA-ﬁlter

Gebruikershandleiding
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BEDIENING
Nederlands

Indicatie PlasmaWave

Indicatie timer

De ledindicatie geeft aan
of PlasmaWave is in- of
uitgeschakeld.

Wanneer de timer is ingesteld,
geeft de ledindicatie de
geselecteerde tijd aan.

Selectieknop
Druk op de knop om de gewenste
gebruiksmodus te zoeken
en in te stellen (Auto, Slaap).

Aan-/uitknop

Indicatie
ventilatorstand
Geeft de huidige
ventilatorstand aan.

Resetknop
Houd nadat u het filter
heeft vervangen de
resetknop minimaal
5 seconden ingedrukt.

Knop PlasmaWave

Knop timer

Lichtsensor

Voor het in- of uitschakelen
van PlasmaWave .

Druk op de
timerknop om
de gewenste
tijdsduur in te
stellen (1 uur,
4 uur, 8 uur,
[TIMER UIT]).

De sensor meet
de hoeveelheid
licht in de
omgeving van het
apparaat en past
de helderheid van
de ledindicatie
hierop aan.

Indicatie luchtkwaliteit

Hiermee schakelt Een kleurgecodeerde ledindicatie
u het apparaat in geeft een van de drie niveaus
of uit.
luchtkwaliteit weer.

Knop ventilatorstand

Indicatie filter vervangen

Hiermee kan het apparaat handmatig
worden bediend. Druk op de knop om
de gewenste ventilatorstand te zoeken
en in te stellen (Laag, Medium, Hoog,
Turbo).

De ledindicatie licht op zodra het
filter moet worden vervangen.

HET APPARAAT PLAATSEN
Plaats het apparaat op minimaal 30 - 45
cm afstand van andere elektronische
apparatuur, zoals tv’s en radio’s
De elektromagnetische golven van bepaalde
apparatuur kunnen namelijk storingen in het
apparaat veroorzaken.
Plaats het apparaat altijd binnenshuis en
nooit in direct zonlicht
Blootstelling aan direct zonlicht kan
storingen of defecten veroorzaken.

30~45 cm
30~45 cm

Plaats het apparaat uitsluitend op een
stabiele, vlakke ondergrond
Plaatsing op een instabiele of schuine
ondergrond kan abnormale geluiden en
trillingen veroorzaken.

Nederlands
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN

Controleer of de filters goed zijn geïnstalleerd voordat u het apparaat in gebruik
neemt
Wanneer het apparaat zonder filters wordt gebruikt, kan dit de levensduur van het
apparaat verkorten en een elektrische schok of letsel veroorzaken.
Controleer of er zich GEEN vreemde voorwerpen, in de luchtopeningen van het
apparaat bevinden
zoals spelden of munten.
Raak de binnenzijde van het apparaat nooit aan met natte handen
De hoge spanning kan een elektrische schok veroorzaken.
Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat niet worden geblokkeerd
Door een blokkade kan de temperatuur binnenin het apparaat stijgen, met
eventuele defecten of vervorming als gevolg.
Gebruik het apparaat nooit als een opstapje en plaats er ook nooit zware
voorwerpen bovenop
Een dergelijk gebruik kan persoonlijk letsel, storingen of vervorming veroorzaken.

WAARSCHUWING

Volg deze instructies op om het risico op ernstig
of dodelijk letsel en het risico op schade aan het
apparaat te beperken.

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

Controleer of er geen knopen in het
stroomsnoer zitten wanneer het apparaat
in gebruik is.

Komt het apparaat onder water te staan,
trek dan de stekker uit het stopcontact en
neem contact op met de klantenservice.

Trek nooit de stekker uit het stopcontact
terwijl het apparaat in gebruik is en verplaats
het apparaat ook nooit tijdens gebruik.

Sluit geen andere apparaten aan op
dezelfde contactdoos of voeding.

Raak de stekker nooit aan met natte
handen.

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Plaats het apparaat nooit in de buurt van
verwarmingselementen.

Gebruik het apparaat nooit in de buurt
van industriële olienevel of -dampen
of in ruimtes met grote hoeveelheden
metaalstof.

Het snoer kan beschadigd raken wanneer
het met kracht wordt gebogen, gedraaid,
samengebonden, afgeklemd, er met
kracht aan wordt getrokken of er zware
voorwerpen op worden geplaatst.

Installeer het apparaat nooit in
enigerlei motor- of transportvoertuig
(vrachtwagens, boten, schepen, etc.)

Plaats het apparaat nooit in een ruimte
met zeer grote hoeveelheden schadelijke
gassen.

Plaats het apparaat nooit in de buurt van
ontvlambare materialen (spuitbussen,
brandstoffen, gassen, etc.)

Plaats het apparaat nooit rechtstreeks in
de wind of tocht.

Plaats het apparaat nooit onder een
stopcontact.

Plaats het apparaat nooit in zeer vochtige
ruimtes waar het apparaat nat zou
kunnen worden.

※ Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer
dat verkrijgbaar is via de fabrikant of een bevoegde dienst van de fabrikant.
※ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits
ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat
en de gevaren begrijpen.
※ Houd toezicht op jonge kinderen om zeker te stellen dat ze niet met het apparaat spelen.
※ Dit apparaat is niet bedoeld om te worden ingezet voor het behouden of conserveren van
documenten of kunst.
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Nederlands

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze voorschriften en
waarschuwingen zorgvuldig door en volg ze op om schade te voorkomen en een
veilig gebruik te garanderen.

DE FILTERS INSTALLEREN
Nederlands

Dit product wordt geleverd met alle benodigde filters.
※ Voordat het apparaat in gebruik kan worden genomen, moet het plastic
beschermfolie worden verwijderd.
※ Controleer voordat u de filters installeert of de stekker uit het stopcontact is
gehaald en het apparaat is uitgeschakeld.

① Verwijder het voorpaneel door
de bovenkant beet te pakken en
voorzichtig naar voren te trekken.

Sluiting

② Verwijder de filters uit het apparaat.
Ze zijn beschermd met een plastic folie.

③ Verwijder het plastic.
• Wanneer het apparaat in gebruik
wordt genomen zonder het plastic
te verwijderen, kan dit leiden tot
abnormale geluiden, vervorming of
brand als gevolg van oververhitting.

④ Installeer de filters in het apparaat.
De filters moeten in de onderstaande
volgorde worden geïnstalleerd:
3 True HEPA Filter (achter)
2 Koolstoffilter (midden)
1 Voorfilter (voor)
• Installeer het voorfilter door eerst de
onderste lipjes in de sleufjes onderaan
het apparaat te plaatsen. Kantel het filter
nu omhoog en druk de bovenste lipjes
in de sleufjes bovenaan het apparaat
totdat u een klik hoort.

Nederlands

True
HEPA Filter
Koolstoffilter

Voorlter

ZERO

6

DE FILTERS INSTALLEREN
door eerst de onderkant in de sluiting
onderaan het apparaat te plaatsen
en vervolgens het paneel omhoog te
kantelen totdat het met de magneten
sluit.

Sluiting

Wanneer filters vervangen
Wanneer het controlelampje Check Filter
brandt, is het tijd om zowel het True
HEPA-filter te vervangen.

Note

Nederlands

⑤ Plaats het voorpaneel weer terug

Koolstoffilter/
True HEPA Filter

• De levensduur van de filters hangt af van de hoeveelheid
verontreinigende stoffen in de lucht. Hoe meer stof er in
de omgeving aanwezig is, hoe meer stof er in de filters
terechtkomt, waardoor ze minder lang meegaan.
• Als de filters erg vuil zijn geworden of onaangenaam ruiken,
of als de ventilator aanzienlijk minder krachtig draait,
moeten de filters zelfs worden vervangen als de indicatie
filter vervangen nog niet brandt.

Frequentie reinigen en vervangen filters:
Filter

Ledindicatie

Reinigen

Vervangen

1 Voorfilter

Geen

Elke 14 dagen
reinigen

Permanent

2 Koolstoffilter

Geen

3 True HEPA Filter

Vervang elke
3 maanden
Kan NIET worden
GEWASSEN

Gaat maximaal
6~12 maanden
mee

• Hoe vaak u een filter moet vervangen, hangt af van de omgeving waarin u het
apparaat gebruikt.
• Voor een optimale werking wordt aanbevolen het voorfilter elke 14 dagen te
reinigen. Dit kan ook de levensduur van de andere filters verlengen.

Vervangende Winix-filters
kopen:
Neem contact op met uw plaatselijke
distributeur

this unit
is compatible
with this
ﬁlter

item: 115115

Nederlands
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EERSTE GEBRUIK
Nederlands

① Steek de stekker in een stopcontact.

② Druk op de 'aan-/uitknop'.
• Gedurende de eerste 30 seconden na
het opstarten, de Air Quality Indicator
fietst door blauw, geel en rood
kleuren. De Stofsensor duurt ongeveer
30 seconden om de luchtkwaliteit
in de omgeving, waarna de normale
werking zal beginnen te meten.

③ Stel de gewenste ventilatorsnelheid in
met de automatische of handmatige
modus.
• Als de eenheid voor het eerst wordt
ingeschakeld, wordt de modus
standaard ingesteld op Auto met
PlasmaWave® ingeschakeld.

Auto-modus
In deze modus wordt de ventilatorsnelheid
automatisch aangepast op basis van de
luchtkwaliteit die door de Stofsensor
wordt gemeten.
① Druk op de selectieknop en selecteer de
Auto-modus.
• De ledindicatie 'Auto' geeft nu aan
dat de Auto-modus is geselecteerd
en het apparaat wordt in deze modus
geactiveerd.

Handmatige modus (ventilatorsnelheid instellen)
Gebruikers kunnen de ventilatorsnelheid
ook handmatig instellen op Laag, Medium,
Hoog of Turbo.
① Druk op de knop voor de ventilatorstand
om de gewenste ventilatorsnelheid te
kiezen.
• Als de handmatige modus wordt
geselecteerd, wordt de automatische
modus automatisch uitgeschakeld.

Note

Nederlands

• In de Auto-modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch
aangepast op basis van de luchtkwaliteit in de ruimte. De
ventilatorsnelheid wordt automatisch verlaagd wanneer de
luchtkwaliteit verbetert. Als de luchtkwaliteit juist verslechtert,
wordt er automatisch overgeschakeld naar een hogere stand.
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KENMERKEN
Nederlands

PlasmaWave®
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld,
is PlasmaWave® standaard geactiveerd.
① Druk zodra het apparaat is ingeschakeld
op de PlasmaWave-knop om deze optie
in of uit te schakelen.
• In de Auto-modus wordt de
ventilatorsnelheid automatisch verlaagd
wanneer de luchtkwaliteit verbetert.
• Wanneer het apparaat in gebruik is, kunt
u een piepend of zoemend geluid horen.
Dit geluid ontstaat doordat grotere
deeltjes door PlasmaWave® passeren. Dit
is dus normaal en wijst in geen geval op
een defect.

Indicatie luchtkwaliteit
Als de ledindicatie is ingeschakeld, geeft
deze door middel van een kleur een
indicatie van de luchtkwaliteit in de ruimte:
BLAUW (goed), GEEL (redelijk) en ROOD
(slecht).
• De ledindicatie geeft de luchtkwaliteit weer
op basis van de Stofsensor. Afhankelijk
van de directe omgeving, verandert de
ledindicatie regelmatig van kleur of blijft
gedurende langere periodes hetzelfde.

IIndicatie luchtkwaliteit

Slaapmodus
① Druk op de selectieknop en selecteer de
slaapmodus.
• De ledindicatie 'Slaap' geeft nu aan dat
de slaapmodus is geselecteerd en het
apparaat wordt in deze modus geactiveerd.
• In de slaapmodus wordt het apparaat
automatisch ingesteld op de laagste
ventilatorstand. De ventilatorsnelheid kan
handmatig worden aangepast door op de
knop voor de ventilatorstand te drukken
en zo de handmatige modus te activeren.
• In de slaapmodus staat de ledindicatie
voor de luchtkwaliteit uit.

Timer
Met de timer kunt u een tijd instellen
waarna het apparaat weer automatisch
uitschakelt.
① Druk op de timerknop om de gewenste
tijd te selecteren.
• De ledindicatie van de timer geeft aan
welke tijdsduur u heeft geselecteerd.
• Door op de timerknop te drukken, gaat
de ledindicatie langs de verschillende
opties (1 uur, 4 uur, 8 uur, [TIMER UIT]).

Nederlands
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FILTERS VERVANGEN
Nederlands

1. De filters verwijderen
Schakel het apparaat uit voordat u de filters verwijdert. Referentiestappen 1-2 op
pagina 6 (Filters installeren) om alle filters te verwijderen.
Sluiting

Tabs

Voorfilter

① Verwijder het voorpaneel door de bovenkant beet te pakken en voorzichtig
naar voren te trekken.

② Druk op de lipjes bij de bovenkant van het voorfilter, maak het voorfilter los
en verwijder het.

③ Verwijder het Koolstoffilter en het True HEPA-filter.

2. Nieuwe filters klaarmaken
① Verwijder het plastic beschermfolie van
de vervangende filters.
• Wanneer het apparaat in gebruik
wordt genomen zonder het plastic
te verwijderen, kan dit leiden tot
abnormale geluiden, vervorming of
brand als gevolg van oververhitting.

NOTICE

• Gebruik uitsluitend Winix-filters in combinatie met dit
apparaat om een optimale werking te garanderen.

3. De filters vervangen
Referentiestap 4 op pagina 6 (Filters installeren).

Tabs

Sluiting

True
HEPA-filter
Koolstolter

Voorfilter

① Plaats eerst het True HEPA-filter en vervolgens het Koolstoffilter.
② Plaats het voorfilter.
③ Plaats het voorpaneel terug.

4. Het apparaat opnieuw instellen
① Nahet vervangen van de filters, schakelt
u het apparaat weer in en gebruikt u
een dun voorwerp, bijvoorbeeld een
paperclip, om de RESET-schakelaar
gedurende 5 seconden in te drukken.

Nederlands
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ZORG REINIGEN
Hoe vaak u het filter moet reinigen, hangt af van de luchtkwaliteit in de ruimte waar
u het apparaat gebruikt.

① Reinig het voorfilter met een stofzuiger
of zachte borstel. Als het filter erg vuil
is, kunt u het eventueel met water op
kamertemperatuur wassen.
• Gebruik geen wasmiddel of zeep.
• Laat het filter 24 uur of langer drogen
voordat u het weer gebruikt.

※ Is het voorfilter beschadigd of moet
het om welke reden dan ook worden
vervangen :

Neem contact op met Winix
NOTICE

• Gebruik nooit benzeen, alcohol of andere vluchtige
middelen. Deze kunnen het filter beschadigen of
verkleuringen veroorzaken.
• Het voorfilter kunnen na het reinigen opnieuw worden
gebruikt, op voorwaarde dat ze volledig droog zijn.
• Gebruik nooit water dat heter is dan 40°C of vluchtige
middelen, zoals thinner.
• Laat het filter na het reinigen volledig opdrogen in een
goed geventileerde ruimte. Doet u dit niet, dan kan het
filter onaangenaam gaan ruiken.

2. De buitenzijde en binnenzijde reinigen
① Reinig de buitenzijde met een
zachte, vochtige doek en water op
kamertemperatuur. Droog het apparaat
daarna af met een schone, droge doek.
• Reinig het apparaat elke 1 à 2 maanden
om het in topconditie te houden.

② Open het voorpaneel en reinig de
binnenzijde met behulp van een stofzuiger.
• Reinig het voor een zo optimaal
mogelijke werking 1 à 2 keer per maand.

NOTICE

Nederlands

• Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
• Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren, repareren
of wijzigen.
• Gebruik nooit ontvlambare sprays of vloeibare
reinigingsmiddelen.
• Laat kinderen nooit reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het apparaat.
• Controleer voorafgaand aan reiniging of onderhoud of de
stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald.
ZERO 11

Nederlands

1. De filters reinigen

ZORG REINIGEN
Nederlands

3. Stofsensor zorg
De stofsensor detecteert stof- en ultrafijne deeltjes in de lucht. Om een optimale
werking Stofsensor te garanderen, moet hij minimaal iedere twee maanden worden
gereinigd. Reinig de sensor vaker wanneer u het apparaat gebruikt in een ruimte
met veel stof.

① Open het klepje Stofsensor.

② Veeg de lens en toevoer Stofsensor
schoon met een vochtig wattenstaafje.
• Gebruik voor het reinigen van de
sensor enkel water. Gebruik in geen
geval vluchtige stoffen, zoals alcohol
of aceton.

Lens

Wattenstaae

③ Verwijder overtollig vocht met een
droog wattenstaafje.

④ Sluit het klepje Stofsensor.
• Het klepje Stofsensor kan worden
gereinigd met behulp van een
stofzuiger.

Nederlands
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VEELGESTELDE VRAGEN
Controleren / doen

Het apparaat
schakelt niet in.

• Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Zorg dat het stopcontact stroom krijgt en de
stekker goed vast zit.
• Is er misschien sprake van een stroomstoring?
- Controleer of andere lampen en elektrische
apparatuur werken en probeer het nog eens.

Het apparaat
werkt niet in de
Auto-modus.

• Is de Auto-modus geselecteerd?
- Druk op de selectieknop en selecteer de
Automodus.
• Is de sensor geblokkeerd of verstopt?
- Wrijf met een natte doek over de geursensor
en maak deze vervolgens droog.

Het apparaat trilt
en maakt veel
lawaai.

• Staat het apparaat op een schuine of ongelijke
ondergrond?
- Verplaats het apparaat naar een harde,
stabiele, vlakke ondergrond.

De stekker en
het stopcontact
voelen heet aan.

• Zit de stekker stevig in het stopcontact?
- Zorg ervoor dat de stekker goed in het
stopcontact zit.

Er komt een
vreemde geur uit
het apparaat.

• Wordt het apparaat gebruikt in een ruimte met
veel rook, stof of geuren?
- Reinig de luchtinlaat aan beide kanten en
reinig het voorfilter.
- Vervang het Koolstoffilter.

De ventilator
draait minder
krachtig.
Het apparaat
reinigt de lucht
onvoldoende.

Het display is
gedimd.

Nederlands

• Brandt de ledindicatie filtercontrole?
- Vervang de filters indien nodig.

• Wordt de lichtsensor door brokstukken
geblokkeerd?
- In de Auto-modus wordt de slaapmodus
automatisch geactiveerd wanneer de
lichtsensor detecteert dat een ruimte donker
is.

ZERO 13

Nederlands

Probleem

PRODUCTSPECIFICATIES
Nederlands

Modelnaam

ZERO (AZBU330-HWE)

Voedingsspanning

AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

Verbruik

70 W

Max Ruimte Capaciteit

99 m2

Gewicht

380 mm(W) x 208 mm(D) x 600 mm(H)

Afmetingen

6.7 kg

Vervangend filter

Filtro A / Articolo : 115115

Voorfilter

Parte : 4521-0012-01

※ Buitenzijde, design en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd om de productprestaties te verbeteren.

PRODUCTGARANTIE
Op de garantie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1 De vervaardiging van dit product is onderhevig aan strenge kwaliteitscontroles
en inspecties.

2 De garantie komt te vervallen wanneer een defect aan het product is
veroorzaakt door nalatigheid of onjuist gebruik door de consument. Eventuele
verzenden servicekosten kunnen, ook binnen de garantieperiode, in rekening
worden gebracht.
3 Dit garantiebewijs dient te worden overgelegd wanneer het product voor
onderhoud wordt ingeleverd.
4 Berg het garantiebewijs veilig op. Het kan niet opnieuw worden verstrekt.
5 Deze garantie is enkel geldig binnen Europa.
Productnaam

Luchtreiniger

Modelnaam

ZERO

Aankoopdatum
Periodo di garanzia

Twee (2) jaar

Plaats van aankoop
Het aantal van de telefoon te
kopen locatie
Adres
Klant

Naam
Tel.

※ Vul het bovenstaande formulier na aankoop volledig in.

Nederlands
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www.winix.com/eu

