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Η Winix Εγγυάται ότι τα μέρη της συσκευής δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στα υλικά και 

παρέχεται η εγγύηση της αντιπροσωπείας HealthyHouse Hellas για 2 χρόνια από την 

ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον καταναλωτή καθώς και τεχνική υποστήριξη. Εάν 

κάποιο τμήμα διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό κατά την διάρκεια της περιόδου της εγγύησης, 

η μοναδική λύση είναι η επισκευή ή η αντικατάστασή του με έξοδα που επιβαρύνουν 

εξολοκλήρου την Winix Hellas. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα μεταφοράς της 

συσκευής σε περίπτωση που επιλέξει να αποστείλει τη συσκευή με μεταφορική του εταιρεία και 

όχι να μας τη φέρει ο ίδιος προς επισκευή. Η εγγύηση δεν ισχύει μόνο σε περίπτωση 

κακομεταχείρισης, κακής χρήσης, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, 

λειτουργίας με ακατάλληλο τροφοδοτικό ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή. Η εγγύηση δεν 

περιλαμβάνει τα αντικαταστάσιμα φίλτρα του καθαριστή αέρα τα οποία χρειάζονται αλλαγή 

                                            

 
 
 
 

 

 

- Καθαριστής αέρα 

Winix (1 τμχ) ,   

- Κασέτα φίλτρων που 

περιλαμβάνει. Προφίλτρο  

(1 τμχ), Φίλτρο True Hepa 

 (1 τμχ), Φίλτρο εν. άνθρακα 

(1 τμχ) 

 

Οδηγίες Χρήσης (1 τμχ) 

Τηλεχειριστήριο (1 τμχ) 

3V Μπαταρία Λιθίου 

(CR2025 εγκατεστημένη στο 

τηλεχειριστήριο) 

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Warning Τροφοδοσία 
 

DO connect the power 

  cord to only proper power 

outlet with a ground 
connection. 

ΜΗΝ αποσυνδέετε τη 
συσκευή όταν δεν την 
χρησιμοποιείτε από την 
πρίζα 

ΜΗΝ συνδέετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας σε χαλαρή ή 
κατεστραμμένη πρίζα. 
Μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία 

 

 
 

 

 

ΠΡΟΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, 
υλικών ζημιών, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς  

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

 ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ 

 

Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να 
οδηγήσει σε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές 

 Πρέπει να ακολουθείτε 

Σύνδεση γείωσης που 
προστατεύει από 
ηλεκτροπληξία 

 

Warning καλώδιο φις 

ΜΗΝ αποσυνδέετε τη συσκευή 
τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας  

ΜΗΝ ακουμπάτε με βρεγμένα χέρια 

ΜΗΝ λυγίζετε και μην τοποθετείτε 
αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας 

ΜΗΝ αντικαταστήσετε ή τροποποιήσετε 

το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το φις 
καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί 

Warning Λειτουργία 

ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε τη 
συσκευή 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν 
υπάρχει νερό στο έδαφος 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μη  
Επίπεδη επιφάνεια ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα  
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Note Λειτουργία 

 ΜΗΝ αναποδογυρίζετε όταν λειτουργεί ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά μόνα να 
παίζουν με τη συσκευή 

ΜΗΝ ρίξετε  ζεστό νερό ΜΗΝ ψεκάζετε με εύφλεκτα υλικά κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά 
ή υλικά που περιέχουν αλκοόλη για 
να καθαρίσετε τη συσκευή 

ΜΗΝ λειτουργείτε κάτω από κοντινό 
φως 

ΜΗΝ τοποθετείτε ρούχα και πετσέτες στην  
Είσοδο / έξοδο αέρα της συσκευής ΜΗΝ ρίξετε νερό στο μοτερ  

Note Τροφοδοσία 

  

ΜΗΝ αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος πριν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί. 
Αποσυνδέστε τη συσκευή εάν αντιληφθείτε περίεργο θόρυβο ή δείτε καπνό να βγαίνει. Σε 
αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή σας. 
 

Note Λειτουργία 

ΜΗΝ εισάγετε αντικείμενα στο πάνω μέρος της συσκευής όπου βγαίνει ο αέρας. 
Επιπλέον μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα 

ΜΗΝ τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά 
στην είσοδο εισαγωγής αέρα 

ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε 
κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί 
να φράξουν την είσοδο του αέρα 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον καθαριστή αέρα Winix. Διαβάστε προσεχτικά αυτό το 
εγχειρίδιο πριν τον χρησιμοποιήσετε. Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθήστε τις 
οδηγίες του εγχειριδίου για να 
μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
βραχυκυκλώματος η / και πυρκαγιάς. 

 

Μην επιδιορθώνετε ή τροποποιείτε τη 
συσκευή εκτός και εάν συνιστάται 
ειδικά σε αυτό το εγχειρίδιο. Όλες οι 
επισκευές θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται από 
εξειδικευμένο τεχνικό. 
Το βύσμα για αυτή τη μονάδα είναι 
πολωμένο με μια λεπίδα. Μην πιέζετε 
το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα. Μην 
αλλάζετε το φις με οποιονδήποτε 
τρόπο. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει 
στην πρίζα αντιστρέψτε το βύσμα. Εάν 
εξακολουθεί να μην ταιριάζει 
επικοινωνήστε με έναν εξιδεικευμένο 
τεχνικό για να εγκαταστήσετε μια 
σωστή πρίζα. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν 
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα 
είναι κατεστραμμένο ή η σύνδεση με 
την πρίζα χαλαρή. 

Χρησιμοποιείστε μόνο AC 220V / AC / 50 
Hz. Μην καταστρέφετε, σπάζετε, 
στρέφετε δυνατά, τραβάτε, πιέζετε ή 
τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο 
καλώδιο τροφοδοσίας. Αφαιρέστε 
περιοδικά τη σκόνη από το βύσμα. 
Αυτό μειώνει τον κίνδυνο σοκ λόγω της 
υγρασίας.  Αφαιρέστε το φις από την 
πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή . 
Μην κρατάτε ποτέ από το καλώδιο  
όταν αφαιρείτε από την πρίζα. Μην   
ακουμπάτε το βύσμα με βρεγμένα 
χέρια. Μην χρησιμοποιείτε την 
συσκευή  όταν  χρησιμοποιείτε 

εντομοκτόνα που παράγουν έντονη οσμή.  

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με  βενζόλιο 

ή διαλυτικά χρωμάτων . Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα μέσα 

         στη συσκευή. 

         Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν 

         υπάρχει νερό στο έδαφος ή σε περιοχές με ιδιαίτερα 

         υψηλή υγρασία όπως το μπάνιο. 

         Μην εισάγετε δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα στην είσοδο ή 

         στην έξοδο του αέρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά 

         σε εύφλεκτα αέρια. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε 

         αντικείμενα δημιουργίας σπινθήρων.  

         Η μονάδα δεν απομακρύνει το μονοξείδιο του άνθρακα  

         Που εκπέμπεται από συσκευές θέρμανσης η άλλες πηγές. 

 

 

 

      ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ  

      ΑΕΡΑ 

          

      Μην εμποδίζετε τις οπές εισαγωγής ή εξαγωγής του αέρα. 

      Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε καυτά αντικείμενα όπως σόμπα. 

      Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου έρχεται σε 

      Επαφή με ατμό. Κρατήστε μακριά από προϊόντα που παράγουν 

      ατμό. Κρατήστε μακριά από προϊόντα που παράγουν λιπαρά  

      υπολείμματα όπως φριτέζα. Μην χρησιμοποιείτε  

      απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην  

      λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο. Κρατήστε τη συσκευή  

      από τη λαβή στο πίσω μέρος της για να την μεταφέρετε. 

      Μην την κρατάτε από τον μπροστινό πίνακα. 

 

   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Model WACU300 WACU450 

Επιφάνεια δωματίου 28 M2
 42 M2

 

Παροχή Ρεύματος AC 220V/50(Hz) AC 220V/50(Hz) 

Κατανάλωση Ρεύματος Low: 4W, Turbo: 60W Low: 11W, Turbo :110W 

Ταχύτητές Λειτουργίας 4 4 

Οθόνη Ψηφιακή Ψηφιακή 

Τύπος Λειτουργίας Αυτόματος / Χειροκίνητος Αυτόματος / Χειροκίνητος 

Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αισθητήριο Ποιότητας Αέρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αισθητήριο Φωτώς ΝΑΙ ΝΑΙ 

AHAM Πιστοποίηση ΝΑΙ ΝΑΙ 

UL Λίστα ΝΑΙ ΝΑΙ 

ECARF Πιστοποίηση ΝΑΙ ΝΑΙ 

Energy Star Πιστοποίηση ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ένδειξη αλλαγής φίλτρων ΝΑΙ ΝΑΙ 

Φίλτρα – στάδια καθαρισμού   

- Πλενόμενο 
αντιβακτηριδιακό προφίλτρο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Τεχνολογία Cleancel™ 
αντιμικροβιακή βαφή 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Φίλτρο True Hepa ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Φίλτρο Εν. άνθρακα ΝΑΙ ΝΑΙ 

-  Τεχνολογία 
PlasmaWave™ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CADR ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 
ΑΗΑΜ 

Smoke / Dust / Pollen Smoke / Dust / Pollen 

197 / 197 / 214 291 / 298 / 343 

Διαστάσεις 
(Π χ Υ χ Μ) 

220×550×415 260×650×440 

Unit Weight (kg) 7 kg 8 kg 
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Αθόρυβη Λειτουργία 
Ο καθαριστής αέρα Winix διαθέτει 
ανεμιστήρα τεσσάρων ταχυτήτων με 
αθόρυβη λειτουργία στην 1η ταχύτητα 
ιδανική για νυχτερινή χρήση. 

Αισθητήρας Ποιότητα Αέρα 
Ο καθαριστής αέρα Winix διαθέτει 
αισθητήρα ποιότητας αέρα που 
ανιχνεύει την παρουσία διαφόρων 
ρύπων στον αέρα. Η μονάδα αυξάνει 
αυτόματα ταχύτητα του ανεμιστήρα για 
να καθαρίσει περισσότερη ποσότητα 
αέρα και να αφαιρέσει γρήγορα τα 
σωματίδια και τους τοξικούς αέριους 
ρύπους του χώρου μας. 

Φωτοανιχνευτής (Light Sensor) 

O ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός 
επιτρέπει ανενόχλητο ύπνο. Όταν η 
συσκευή είναι σε κατάσταση αυτόματης 
λειτουργίας «Auto” ο αισθητήρας φωτός 
θα εντοπίσει αυτόματα το σκοτάδι και 
θα μειώσει τις φωτεινές ενδείξεις του 
πίνακα ελέγχου ώστε να μην μας 
ενοχλούν όταν κοιμόμαστε. Επιπλέον θα 
μειώσει αυτόματα την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα στην χαμηλή ταχύτητα. 

Καθαρισμός πολλών σταδίων 

Ο αέρας περνάει από πολλά στάδια 
καθαρισμού πριν επιστρέψει καθαρός 
στο δωμάτιό μας. 

Τεχνολογία Plasmawave 
Αφαιρεί με ασφάλεια ιούς, 
βακτηρίδια, οσμές, χημικούς 
αέριους ρύπους σε μοριακό 
επίπεδο. Δεν παράγει επιβλαβές για 
την υγεία μας ΟΖΟΝ. 

Φίλτρο True Hepa 

Απορροφά το 99,97% των 

Σωματιδίων που αιωρούνται  

σε κάθε εσωτερικό χώρο. Το 

φίλτρο HEPA χρειάζεται αλλαγή κάθε 12-18 μήνες 

εξαρτάται από την επιβάρυνση του χώρου σε σωματίδια 
 

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα 

Εξουδετερώνει τους τοξικούς 
αέριους ρύπους και οσμές 
που υπάρχουν σε κάθε χώρο 
όπως ρύπους καπνού, 
καυσαερίου, οσμών από 
μαγείρεμα, από χημικά και 
καθαριστικά που 
χρησιμοποιούμε κτλ. 

Πλενόμενο Προφίλτρο 
Το προφίλτρο κατακρατά τα 
μεγάλα σωματίδια όπως 
χνούδια και τρίχες και 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής 
του φίλτρου Hepa. Πρέπει να 
καθαρίζεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα καθώς 
εάν μπουκώσει από χνούδια 
και τρίχες ο αέρας δεν 
μπορεί να περάσει στα πιο 
μέσα φίλτρα για να 
καθαριστεί.

 

 

             ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ 
 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Διαδικασία Ρύθμισης 
1. Αφαιρέστε την προστατευτική 

μεμβράνη από τον πίνακα ελέγχου. 
2. Αφαιρέστε το μπροστινό καπάκι 

τραβώντας από κάτω προς τα πάνω. 
3. Αφαιρέστε το φίλτρο που βρίσκεται 

μέσα στη συσκευή σε πλαστική 
μεμβράνη. 

4. Αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη από το 
φίλτρο. 

5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στη 
συσκευή. 

6. Τοποθετήστε το μπροστινό καπάκι της 
συσκευής προσαρμόζοντας πρώτα στο 
επάνω μέρος τις 2 εγκοπές. 

7. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην 
πρίζα. 

8.  Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας  μέχρι να 
ακουστεί ένα σύντομο μπιπ. 











Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα και 
αύξηση της ροής αέρα τοποθετήστε τη 
συσκευή μακριά από τοίχο και όχι κοντά σε 
κουρτίνες και αντικείμενα που ενδέχεται να 
εμποδίσουν την ροή αέρα. Όταν υπάρχει 
καπνός καλό είναι να τοποθετήσουμε τη 
συσκευή σε κάποιο ψηλότερο σημείο πχ 
κάποιο τραπεζάκι 
 

Place unit at least 2 feet away from the 
wall. Place thetely. 

Do not place near curtains, furniture, 
or other items that might inhibit air 
flow. Place the unit on a stable 
surface. 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 

A. AIR QUALITY SENSOR: Παρακολουθεί αυτόματα το επίπεδο ποιότητας αέρα. 
B. AUTO Mode: Αλλάζει τη ρύθμιση λειτουργίας σε αυτόματη. 
C. RESET: Επαναφέρει την φωτεινή ένδειξη Check Filter. 
D. CHECK FILTER: Ανάβει κόκκινο λαμπάκι που μας προειδοπεοιεί ότι τα φίλτρα 

χρειάζονται αντικατάσταση. 
E. PlasmaWave™: Μας δείχνει ότι η τεχνολογία Plasmawave είναι ενεργή. 
F. AIR QUALITY: Τα μπλε, πορτοκαλί, κόκκινα φωτάκια μας δείχνουν την ποιότητα του αέρα 

(μπλέ: καλή, πορτοκαλί: μέτρια, κόκκινα: κακή). 
G. Turbo / High / Med / Quiet: Εμφανίζει τη ρύθμιση ταχύτητας του ανεμιστήρα. 
H. SPEED: Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε Quiet / Medium / High ή Turbo. 
I.   : Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή. 
J. LIGHT SENSOR: Μειώνει αυτόματα τις φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου και 

ρυθμίζει την ταχύτητα στο Quiet όταν ανιχνεύσει σκοτάδι. 
 

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

AUTO: Η συσκευή ρυθμίζεται στην αυτόματη λειτουργία. Ο καθαριστής παρακολουθεί 
συνεχώς την ποιότητα αέρα του χώρου μας και ρυθμίζει ανάλογα την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα για να απομακρύνει με τον βέλτιστο τρόπο τα σωματίδια και τους αέριους 
ρύπους που εντοπίζονται. Όταν ο χώρος είναι σκοτεινός ο αισθητήρας φωτός αλλάζει 
αυτόματα τη συσκευή σε ταχύτητα QUIET  και μειώνει τις φωτεινές ενδείξεις του πίνακα 
ελέγχου. 

SPEED: Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή μπορείτε να μεταβείτε σε χειροκίνητη 
λειτουργία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο SPEED. Για να επιστρέψετε στην αυτόματη 
λειτουργία πιέστε το πλήκτρο AUTO. 

QUIET, MED OR HIGH: Αυτά τα επίπεδα συνιστώνται για κανονική χρήση κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Το HIGH θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ο αισθητήρας εντοπίσει κακή 
ποιότητα αέρα στη λειτουργία AUTO. Χρησιμοποιήστε το κουμπί SPEED για να επιλέξετε το 
απαιτούμενο επίπεδο ρύθμισης του ανεμιστήρα. 

TURBO: Αυτή είναι η υψηλότερη ταχύτητα. Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο χειροκίνητα 
για μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα. 

PlasmaWave™: Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί AUTO για να ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε την τεχνολογία Plasmawave. 

 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Αντικατάσταση φίλτρου 
Η ένδειξη CHECK FILTER θα μας 
προειδοποιήσει για το πότε πρέπει 
να αντικατασταθεί ολόκληρη η 
κασέτα του φίλτρου. Η περίοδος 
αντικατάστασης εξαρτάται από τις 
ώρες χρήσης και την ποιότητα του 
αέρα. Ωστόσο στις περισσότερες 
περιπτώσεις κανονικής χρήσης το 
φίλτρο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει 
τους 18 μήνες χρήσης. 
 

    Βήματα αντικατάστασης φίλτρου 
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή 

και αποσυνδέστε από την 
πρίζα. 

2. Αφαιρέστε το μπροστινό καπάκι 
τραβώντας απαλά από κάτω προς 
τα επάνω. 

3. Αφαιρέστε την κασέτα των 
φίλτρων και εισάγετε τα νέα 
φίλτρα αφού πρώτα 
αφαιρέσετε το πλαστικό τους 
κάλυμμα. 

4. Επανατοποθετήστε το μπροστινό καπάκι
προσαρμόζοντας πρώτα τις 2 εγκοπές στην 
κορυφή της συσκευής.

5. Συνδέστε τη συσκευή στην 
πρίζα και πιέστε το POWER 
για να ανάψει. 

6. Πιέστε το RESET FILTER εισάγοντας 
έναν συνδετήρα στη τρυπούλα του 
Reset Filter. Η λυχνία θα 
αναβοσβήσει 5 φορές προτού 
σβήσει οριστικά το κόκκινο 
λαμπάκι.
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