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Instruktioner för användning och underhåll. 



• Läs igenom och följ alla instruktioner för säkerhet och användande innan ni tar 

enheten i drift.  

• Produktgaranti finner ni i slutet på denna användarinstruktion, så håll den på säker 

plats för framtida behov. 
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BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI 

 

 

WINIX FRESHOME LUFTRENARE GARANTI, OMFATTNING OCH BEGRÄNSNINGAR 

Begränsad garanti: Winix garanti omfattar att ingående delar är felfria i material och detaljarbete 

samt lämnar två (2) års garanti från första köpedatum för användare för modell P150, P300 och P450. 

Om någon del visar sig vara felaktig under garantiperioden, kommer din enda och exklusiva 

kompensation vara reparation eller utbyte av defekt del, efter val och bekostnad av Winix, Denna 

garanti gäller inte i fall av missbruk, misskötsel, bristande efterlevnad av produkt 

användningsstandarder, drift med hjälp av en felaktig strömkälla (annan än vad som finns angivet på 

enhetens etikett), eller obehörig reparation. 

WINIX förbehåller sig rätten att debitera konsument för eventuella extra kostnader om kan uppstå 

när WINIX tillhandahåller reservdelar eller tjänster utanför det land där luftrenaren initialt säljs av en 

auktoriserad återförsäljare. Denna garanti omfattar inte luftrenarens utbytbara filter, som är 

förslitningsdelar vilka slits ut under garantitiden genom normal användning.  

ALLA GARANTIER, INKLUDERAT SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ÄR 

HÄRMED BEGRÄNSADE TILL LÄMPLIG GARANTIPERIOD SOM ANGIVITS OVAN. 

Under inga omständigheter skall WINIX vara ansvariga för följdskador eller indirekta skador som kan 

hänföras till denna produkt. 

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Dess varaktighet och villkor i denna garanti gäller 

i hela världen, utom där olika begränsningar, restriktioner eller tillstånd kan krävas enligt lokal 

lagstiftning. 

För mer detaljer eller vid behov av service enligt dessa garantivillkor, vänligen kontakta er 

åretförsäljare. 

 

INNEHÅLL I FÖRPACKNING 

 

Modellerna P300, P450    Modell P150 

(1 st) Winix luftrenare    (1 st) Winix luftrenare 

(4 st) Förfilter, kol    (4 st) Förfilter, kol 

(1 st) HEPA Filter (True HEPA)   (1 st) HEPA Filter (True HEPA) 

Instruktioner för användande   Instruktioner för användande 

(1 st) Fjärrkontroll 

(1 st) 3V Lithiumbatteri  

(installerat i fjärrkontroll) 

 

  



INSTRUKTIONER 

VARNING: SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

VARNING / NOTERA SYMBOL - INNEBÖRD 

VARNING 

NOTERA 

Följ dessa instruktioner för att undgå risk för 

skada på person, i fastighet, elektrisk skada 

eller risk för brand 

INTE TILLÅTET 

MONTERA INTE ISÄR 

Om instruktioner inte följs kan skada på 

person eller annan skada uppstå. 

Instruktion måste följas 

Jordanslutning för att 
skydda mot elektrisk stöt 

Dra INTE i sladden när du kopplar ur 

din luftrenare 

. 

Vidrör INTE kontakt eller sladd med 

våta händer. 

Placera INTE tunga föremål på och 

böj eller vik INTE elsladden. 

. 

Byt INTE ut eller förändra elsladden. 
Om elasladd skadas måste denna bytas ut av 

tillverkaren eller kvalificerad tekniker. 

VARNING      ELSLADD 



 

 

Anslut enheten till 

korrekt och jordat uttag 

. 

Koppla INTE in enheten 

i löst eller skadat uttag. 
Kan leda till överhettning eller 

elstöt. 

Koppla ur enheten när 

den inte är i bruk. 

Försök INTE att reparera, förändra 

eller montera isär din luftrenare. 

Använd INTE din enhet om det finns 

stående vatten i dess närhet. 

Använd INTE din enhet på 

ojämna/lutande ytor. 

Använd INTE din enhet eldfarliga 

ämnen i dess närhet. 

VARNING      ELANSLUTNING 

VARNING      ENHET I DRIFT 



  

NOTERA    ELANSLUTNING 

NOTERA    ENHET I DRIFT 

Koppla INTE ur enhet 

när den är i drift. 

. 

Koppla ur enhet och tillkalla 

service om onormalt ljud 

eller rök kommer från 

densamma. 

Koppla INTE ur innan 

den har stannat helt 

Låt INTE främmande föremål 

komma in i enhetens in- eller utlopp. 

Använd INTE din enhet i närheten 

av stark värmekälla. 

Låt INTE händer eller andra delar av 

kroppen vara nära i drift. 

Använd INTE din enhet i närheten av 

gardiner eller andra material som kan 

komma att blockera enhetens in- eller 

utlopp. 



 

Tillse att enhet INTE tippas omkull 

eller tappas/utsätts för slag. 

Tillåt INTE att barn leker i dess 

närhet. 

 NOTERA       ENHET I DRIFT 

Fyll INTE enhet med hett vatten. Spraya INTE eldfarliga ämnen in i 

eller i enhetens närhet. 

Lägg INTE kläder eller handdukar 

ovanpå enhet i drift. 

Spraya INTE rengöringsmedel direkt 

i enhet som är i drift. 

Använd INTE eldfarliga ämnen (som 

bensen eller alkohol) för rengöring 

av enhet. 

Installera INTE i direkt solljus. 



 

SPECIFIKATIONER 

 

Modell P150 P300 P450 

Arbetsyta max 33 m2 66 m2 96 m2 

Elaslutning 220 V 220 V 220 V 

Effekt min - max 4W - 40 W 4W - 60 W 11 W - 110 W 

Fläkthastigheter 4 4 4 

Displaytyp Digital Digital Digital 

Driftslägen Auto / Manuell Auto / Manuell  

Sensor för luftkvalitet Ja Ja Ja 

Fjärrkontroll Nej Ja  Ja 

AHAM certifierad Ja Ja Ja 

UL certifierad Ja Ja Ja 

ECART certifierad Ja Ja Ja 

Energy Star Ja Ja Ja 

Indikator ”Check filter” Ja Ja Ja 

Reningssystem    

- Förfilter, kol Ja Ja Ja 

- True HEPA filter Ja Ja Ja 

- PlasmaWave™ Ja Ja Ja 

CADR Rök/Damm/Pollen 
98 / 98 / 103 

Rök/Damm/Pollen  
197 / 197 / 214 

Rök/Damm/Pollen 
291 / 298 / 343 

Mått (D x H x B i mm)  210 x 470 x 350 220 x 550 x 415 260 x 650 x 440 

Vikt 6 kg 7 kg 8 kg 

Bytesfilter artikelkod 113050 115115 113250 

  

Varning: Ändring eller modifikationer av denna enhet som inte uttryckligen 
godkänts av parten som är ansvarig för överensstämmelse kan upphäva 
användarens behörighet att använda utrustningen. 
NOTERA: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en 
klass B 
digital enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge 
skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning 
genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte 
installeras och användas i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga 
störningar för radiokommunikation. 
Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en 
viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller 
tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på, uppmanas 
användaren att försöka rätta till 
störningen genom en eller flera av följande åtgärder: 
• Flytta eller ändra på mottagarantenn. 
• Öka avstånd mellan enhet och mottagare. 
• Anslut enhet till annat uttag än det som mottagaren är anslutet i. 
• Konsultera återförsäljare eller erfaren radio/TV tekniker för hjälp. 



ENHETENS FUNKTIONER 

 

Tystgående drift. 

Denna luftrenare från Winix är utrustad med 

en fläkt son har 4 hastigheter med ett 

tystgående läge3 för tyst gång vid drift 

nattetid. 

Luftkvalitetssensor (Air Quality Sensor) 

Denna luftrenare från Winix är utrustad med 

luftkvalitetssensor som känner av föroreningar 

i luften. Enheten ökar automatiskt 

fläkthastigheten för att snabbt rena luften 

från orenheter, vid drift i AUTO-läge. 

Ljussensor 

Vid drift i AUTO-läge känner denna av ljusnivå 

i omgivningen och minskar kontrollpanelens 

ljus samt bringar fläkthastigheten i tyst läge. 

Rening i många steg 

All luft passerar ett fler-stegs system innan 

enheten returnerar luft till rummet. 

PlasmaWave™ 

Slår isär luftburna föroreningar på molekylär 

nivå. 

Förfilter med kol 
Fångar upp större partiklar som, damm hår 
och liknande. Filtret absorberar odörskapande 
gaser som cigarettrök, organisk nedbrytning, 
matlagning, effektiv reduktion av uppbyggnad 
av bakterier och mögel. För bästa funktion, byt 
filter var tredje månad. 
 

True HEPA Filter  

Fångar upp 99,99% av partiklar och orenheter 

så som 0.3 mikrometer, inkluderande rök, 

damm pollen och andra allergener. Byt ut 

filtret när CHECK FILTER indikatorn tänds. 

 

 

Avancerad PlasmaWave™ teknologi 

PlasmaWave™ bryter isär luftburna föroreningar på molekylär nivå. 

Inom bråkdelen av en sekund reagerar PlasmaWave™ med vattenmolekyler (som finns naturligt) i luften 

och skapar Hydroxylradikaler (OH). Dessa radikaler är ostabila och de söker jämnvikt/balans genom att 

stjäla väteatomer från omkringvarande molekyler som innehåller vatten (föroreningarna), därigenom 

omformas radikalerna till harmlösa vattenmolekyler, koldioxid och andra acceptabla molekyler. 

Resultatet blir en klart mätbar reduktion av föroreningar efter passage genom plasmageneratorn - 

PlasmaWave™. 

Genom att omforma molekyler kan man med PlasmaWave™ teknik bekämpa odörer såväl som flyktiga 

organiska föreningar (VOC) och andra luftburna föroreningar. 

Tekniken som PlasmaWave™ använder är ofarlig och hydroxylradikalerna (OH) lever bara i en nanosekund 

(en tusendels sekund) under vilken tid dessa omvandlar omkringvarande molekyler. Viktigt att nämna är 

tekniken - helt olik äldre former av joniseringsteknik - och PlasmaWave™ genererar inte stora mängder 

ozon som biprodukt. 

I kombination med filtersystem och fläkt bildar PlasmaWave™ ett mycket effektivt system för att rena luften 

 

 

 

 



FÖRSTA START AV ENHET 

 

 

 

 

 

 

 

Procedur första start. 
 
1. Ta bort skyddsfilmen från enhetens 
kontrollpanel. 
2. Frigör enhetens frontpanel genom att dra 
den försiktigt utåt nedtill. Använd inte våld 
fronten ska lossna ganska lätt. 
3. Lyft ut plastramen ut enheten. 
4. Ta ur True HEPA Filter och ta ut filtret ur 
dess skyddande plast. 
5. Installera True HEPA Filter med pilen som 
visar luftflödesriktning pekande in mot 
baksidan av enheten; med vita flikar på topp 
och i botten av HEPA Filter pekande ut mot 
enhetens front. 
6. Öppna den återförslutbara plastpåsen som 
innehåller Kolfilter och ta ut ett filter. 
Återförslut plastförpackningen innehållande 
resterande Kolfilter för att bibehålla dessa 
filters fräschör. 
7. Installera Kolfilter i plastramen och tryck till 
så dessa fäster mot kardborre fästen på 
ramens insida. 
(Bild. 7A) 
8. Montera in plastram med filter med flikar på 
ramens kant på överkant I passande hål i 
luftrenaren, skjut in nedre kant – klart. 
9. Återplacera enhetens frontpanel på hakar i 
dess överkant (på insidan) genom att hänga 
fronten på enhetens ovansida. Skjut in nedre 
delen av frontpanelen på båda sidor så att 
panelen fäster nedtill. 
10. Anslut elsladden till eluttag. 
11. Tryck och hall nere På/Av-knappen till det 
piper till. Nu är enheten startad. 
12. Enheten kommer att justera in sig i 3-4 
minuter under vilket tid kommer enhetens 
sensorindikering att blinka. När enheten är 
klar kommer sensorindikatorn att lysa fast och 
enheten är har startat drift med AUTO-läge 
aktiverat. 
13. Drag ut flik nedtill på fjärrkontroll  
(gäller endast P300 / P450). 
Notera: För bästa funktion och optimerat 
luftflöde: 
• Placera enhet minst 50 cm från vägg. 
• Placera inte enhet i område med hög 
luftströmning, detta kan resultera i osäker 
funktion för sensor i enhet. 
• Placera inte enhet nära gardiner, möbler 
eller andra föremål som kan hindra luftflödet. 
• Placera enhet på jämn, stabil yta 
. 



KONTROLLPANEL 

A. Luftkvalitetssensor: övervakar luftkvaliteten i omgivningen automatiskt. 

B. AUTO funktion: Baserat på luftkvalitetssensorn, kommer AUTO funktionen att justera 

enhetens drift för att optimera luftreningen i omgivningen. 

C. RESET: Återställer indikator för filterbyte. 

D. Check Filter: Tänds när det är dags för byte av HEPA Filter (True HEPA). 

E. PlasmaWave™: Visar om funktionen är på- eller avslagen. 

F. Luftkvalitetsindikator (Air Quality Sensor): Visar aktuell luftkvalitet (Grön/Gul/Röd) 

G. Fläkthastighet: Visar aktuell fläkthastighet 

H. Manuell inställning (Speed): Ställ in önskad fläkthastighet. 

I. PÅ/AV: Slå på och/eller stäng av enheten. 

J. Light Sensor: Ljussensor som, i AUTO-läge, känner av om det blir mörkt i omgivningen och 

sänker kontrollpanelens ljusstyrka. 

 

 

 

FUNKTIONER I DRIFTLÄGE 

 

AUTO 

Enheten är ställd för AUTO-drift när den levereras. I AUTO-läge är sensorer ”SmartSensors” aktiva för 

att känna av orenheter i luften och på så sätt styra fläkthastigheten för att filtrera ut orenheter och 

hålla inneluften ren. 

I AUTO-läge kan enheten växla mellan fläkthastigheterna tyst läge, låg, medium, hög. 

Speed - fläkthastighet 

Genom att aktivera Speed kommer enheten att gå över till manuell inställning. I detta läge 

bestämmer du själv fläkthastighet och denna anpassas genom att trycka på Speed en eller flera 

gånger. 

Det finns totalt 5 fläktlägen, Tyst läge, låg, medium, hög och Turbo. 

Turboläget kan endast aktiveras genom att trycka på ”Speed”-knappen. 

PlasmaWave™ 

Vid leverans är PlasmaWave™ aktiverat. För att slå på/stänga av denna funktion, tryck ner och håll 

knappen nedtryckt i 3 sekunder. 

 

 



BYTE AV KOLFILTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARNING! Det är INTE tillrådigt att 

försöka tvätta och återanvända 

kolfilter eller True HEPA-filter. De 

kommer inte att fungera effektivt 

efter tvätt. 

Filterbyte 
• Det finns två separata, utbytbara, filter: 
True HEPA Filter och Kolfilter (förfilter). 
• CHECK FILTER indikatorn kommer att tändas 
när det är dags för filterbyte av HEPA-filter.  
Intervall för byte kommer att variera beroende 
på tid i drift, luftkvalitet och placering av enhet. 
Emellertid, i de flesta fall kommer filterbyte att 
behövas årsvis.  
• Byt True HEPA när CHECK FILTER indikatorn 
aktiveras/tänds. 
• För bästa funktion, byt Kolfilter var tredje 
månad, kvartalsvis.  
Använda filter ska kasseras när dessa byts ut. 

VARNING! Stäng av enhet och drag 

ur kontakten när underhåll och 

liknande utförs. 

Byte av Kolfilter (förfilter) 
1. Stäng av enhet och drag ur elkontakt. 
2. Frigör enhetens frontpanel genom att dra den 
försiktigt utåt nedtill. Använd inte våld då 
fronten ska lossna ganska lätt. 
3. Lyft ur plastram med kolfilter genom att dra 
detta utåt i nederkant. Lyft ur.  
4. Ta ur kolfiltret ur plastramen och kassera.  
5. Ta ur ett nytt kolfilter/förfilter ur den 
återförslutbara plastförpackningen och förslut 
förpackningen för att bibehålla återstående 
filters fräschör.  
6. Installera kolfilter/förfilter i plastram och tryck 
till så dessa fäster mot kardborre fästen i ramens 
insida.  (Bild. 6A) 
7. Montera in plastram med förfilter så att flikar 
på ramens kant på överkant hamnar i passande 
hål i luftrenaren, skjut in nedre kant – klart. 
8. Återplacera enhetens frontpanel på hakar i 
dess överkant (på insidan) genom att hänga 
fronten på enhetens ovansida. Skjut in nedre 
delen av frontpanelen på båda sidor så att 
panelen fäster nedtill. 
9. Koppla åter in elkontakt och tryck och håll 
PÅ/AV-knapp till det hörs ett pip.  
Nu är enheten åter i drift. 
 



BYTE AV HEPAFILTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARNING! Stäng av enhet och drag 

ur kontakten när underhåll och 

liknande utförs. 

Byte av HEPA-filter (True HEPA Filter) 
1. Stäng av enhet och drag ur elkontakt. 
2. Frigör enhetens frontpanel genom att dra den 
försiktigt utåt nedtill. Använd inte våld då 
fronten ska lossna ganska lätt. 
3. Lyft ur plastram med kolfilter genom att dra 
detta utåt i nederkant. Lyft ur.  
4. Ta ur HEPA-filter ur enhet och kassera.  
5. Ta ur ett nytt HEPA-filter ur sin 
plastförpackning och installera det i enheten 
med pilen på filtrets ovankant (där det också står 
AIRFLOW) så pilen pekar in i enheten. 
6. Montera in plastram med förfilter så att flikar 
på ramens kant på överkant hamnar i passande 
hål i luftrenaren, skjut in nedre kant – klart. 
7. Återplacera enhetens frontpanel på hakar i 
dess överkant (på insidan) genom att hänga 
fronten på enhetens ovansida. Skjut in nedre 
delen av frontpanelen på båda sidor så att 
panelen fäster nedtill. 
8. Koppla åter in elkontakt och tryck och håll 
PÅ/AV-knapp till det hörs ett pip.  
Nu är enheten åter i drift. 
9. Tryck och håll nere RESET FILTER genom att 
sticka in ett uträtat gem eller liknande i det lilla 
hål varvid det står ”RESET”. 
Det kommer att blinka 5 gånger innan ett pip 
hörs och detta indikerar att återställning av filter 
har utförts. 
Se figur 9 här till höger. 
 

Enheten kommer att justera in sig i 3-4 minuter 
under vilket tid kommer enhetens 
sensorindikering att blinka. När enheten är klar 
kommer sensorindikatorn att lysa fast och 
enheten är har startat drift med AUTO-läge 
aktiverat. 



(A) PÅ/AV: Slå på eller av enheten. 

Ett kort pip kommer att höras när 

enheten startas eller stängs av. 

 

(B) AUTO: Aktiverar driftläge AUTO  

 

(C) Pil upp/pil ner: Aktiverar manuell 

funktion för fläktläge. 

Upp för högre och ner för lägre 

fläkthastighet. 

 

(D) TURBO: Aktiverar manuell funktion 

och direkt turboläge. AUTO-läge kan 

när som helst aktiveras igen genom 

att trycka på AUTO (B). 

 

FJÄRRKONTROLL 

 

 

Fjärrkontroll finns enbart till modellerna P300 och 

P450 i P-serien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTERIBYTE 

1. Kläm in flikarna på batteriluckan och drag 
samtidigt utåt. 

2. Installera som bilden visar  
och återplacera luckan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÅLLARE: Fjärrkontrollen har en 
separat hållare som lämpligtvis  
monteras på vägg eller liknande  
med lämplig skruv. (medföljer ej)   
 

BATTERI OCH ANVÄNDANDE 

• Använd enbart CR2035 3V Lithiumbatteri. 

• Felaktigt användande/ fel batteri kan 
orsaka läckage och skada. 

• Avlägsna batteri om fjärrkontrollen inte 
används över längre tid. 

• Undvik att tappa eller orsaka skada på 
fjärrkontrollen. 

KORREKT ANVÄNDANDE AV FJÄRRKONTROLL 

• Rikta kontrollen mot enhet för att 
ändra/ställa in. 

• Fungerar inom ca 6 meters avstånd. 
 

INKORREKT ANVÄNDANDE AV FJÄRRKONTROLL 
• Alla platser där man använder inverterstyrd 
ljusutrustning eller elektronisk inhemsk dito. 
• När föremål eller möbler kommer i vägen för 
fjärrkontroll och luftrenare.  
• När luftrenare är placerad där direkt solljus 
finns, då solljus kan störa den infraröda 
mottagaren.  
• På platser där flimrande belysning kan uppstå 
beroende på uttjänt ljusutrustning. 
• Låt inte fjärrkontroll utsättas för direkt solljus 
eller starka värmekällor. 



FELSÖKNING 

 

Innan du kontaktar service/support. 
Lösningar på frekvent återkommande frågor finner du i denna sammanställning. Dessa är problem 

som inte har sin grund i produktfel. 

 

Problem Undersök/lösningsförslag 

Fjärrkontrollen fungerar inte. 
 

Tillse att batteri är korrekt isatt (plus uppåt). 

Tillse att det är fritt till enheten. 

Kontrollen har en räckvidd på ca. 6 meter. 

Enheten verkar inte filtrera bort 
rök eller odörer effektivt. 

Tillse att luftkvalitetssensorn inte är igensatt. 

Flytta enheten närmare källan till odör. 

Byt kolfilter, då detta kan ha nått sin fulla absorptionskapacitet. 

Luftkvalitetsindikatorn visar 
orange eller rött, men luften 

känns ren. 

Rengör luftkvalitetssensorn med en dammsugare då den kan 
vara igensatt. 

Enheten störs av radio- eller TV-
mottagare. 

Eftersom denna enhet kan utstråla radiofrekvent energi, försök 
en eller fler av följande förslag: 

Omplacera enheten eller mottagarantenn. 
Öka avstånd mellan enhet och störd utrustning. 
Anslut enhet till annat eluttag än störd enhet. 

Kontakta en erfaren TV/radiotekniker. 

Check Filter indikering är 
fortsatt tänd efter byte av 

HEPA-filter. 

Återställ Check Filter. Med hjälp av ett gem eller liknande som 
hålls ner i hålet vid återställer man filterindikatorn. Lampan 

kommer att blinka 5 gånger följt av en signal som påvisar att 
återställning är utförd. 

Enheten verkar gå på hög 
fläkthastighet hela tiden. 

Rengör luftkvalitetssensorn medelst dammsugning, denna kan 
vara igentäppt. 

Sensorn visar grönt men vi har 
fortsatt damm och 

odörproblem. 

Enheten fångar upp stora mängder damm och partiklar, 
emellertid kan öppna dörrar, fönster och centrala 

ventilationssystem orsaka ökade mängder föroreningar i 
innemiljön. 

Rengör luftkvalitetssensorn medelst dammsugning då denna 
kan vara igensatt. 

Byt förfilter med kol och HEPA-filter. 

Enheten renar inte luften på rök 
eller odörer. 

Tillse att sensorn inte är blockerad / igensatt. 

Filter kan behövas bytas ut. 

 

Det finns en känsla av att 
enheten avger lukt. 

Flytta enhet närmare till källan för odör. 
Byt förfilter/kolfilter. 

Luftkvalitetssensorn visar grönt 
men det finns fortsatt 

damm/lukt i luften. 
Byt filter. 

Luftkvalitetssensorn visar gult 
eller rött med luften känns ren. 

Rengör sensor med dammsugare då denna kan vara blockerad 
eller igensatt. 

Ibland kan komprimerad luft vara en bra hjälp för rengöring av 
sensorn. 



Problem Undersök/lösningsförslag 
Enheten ger ifrån sig ett 

tickande ljud 
Detta beror på PlasmaWave™ teknologin. Detta kan komma 

och gå beroende på pertiklar i omgivningen. Så länge 
PlasmaWave™ är tänt fungerar denna funktion. 

Check Filter lyser trots att filter 
är bytta. 

Tryck och håll nere i håligheten där det står RESET tills enheten 
avger ett pip och indikeringen slocknar.  

Fjärrkontrollen fungerar inte. Se till att det finns batteri i enheten och korrekt installerat. 
Tillse att batteriet inte är slut. 

Tillse att ingen finns i vägen för den infraröda ljusstrålen mellan 
fjärrkontroll och enhet. 

Det finns fortsatt lite damm i 
luften eller på möbler. 

Denna enhet fångar in det mesta av damm och partiklar, det 
kan dock komma in partiklar och damm när fönster och dörrar 
öppnas eller från ventilationsanordningar. Det kan alltså finnas 

synligt damm i rummet. 

Det finns inget som håller filter 
på plats i enheten. 

Filter ska kunna ”vila” i enheten. När enheten startas kommer 
kraften från luftflödet att hålla filtret fast och tätt. 

Jag kan höra ett svagt varvande 
ljud från enheten. 

Detta är normalt. Speciellt nattetid då omgivningen är tyst kan 
man höra detta ljud. 

Enheten går på högt fläktläge 
hela tiden. 

Rengör sensorn med en dammsugare, då denna kan vara 
blockerad eller igensatt. 

Ibland kan komprimerad luft vara en bra hjälp för rengöring av 
sensorn. 

Kan jag tvätta mina filter? NEJ – de filter som är avsedda för och levererades med denna 
enhet kommer att gå sönder och förstöras om man tvättar dem 

i vatten. 

Kan jag dammsuga mina filter? NEJ – dammsugning kommer enbart att sprida damm tillbaka 
till inneluften. Känner du att filter är smutsige – byt till nya. 

Det kommer en svag odör från 
enheten jag just öppnade. 

Denna enhet har förpackats i ett tätt emballage. Eftersom 
enheten har en fläkt och cirkulerar luft kan det avges nya lukter. 
Beroende på känslighet kommer detta är försvinna efter någon 

eller några dagars aktiv drift. 

Jag är osäker på var jag hittar 
filter till min enhet. 

Din återförsäljare ska veta detta. 
Hittar du inte svar på annan plats kan du se på 

www.winixeu.com för mer information. 

Kommer denna enhet att kunna 
rena större yta än vad som står 

angivet? 

Alla angivna rumsytor är angivna för normal takhöjd och 
normala förhållanden i övrigt. Testning har skett i kontrollerad 

miljö. Emellertid, om du har en lite större area än vad som 
anger som max arbetsyta, kommer denna fortsatt att hjälpa till 

med att rena luften – det tar bara lite längre tid. 

Vad är CADR? CADR betyder CleanAir Delivery Rate och används av AHAM och 
är ett vanligt mått på arbetsyta i Asien och i USA. 

Var ska jag placera min enhet? Åtminstone 50 cm från vägg för att tillåta bra luftväxling. Om 
det finns trånga passager/dörrar kan detta minska luftflödet 

någon – men all luft kommer till slut att passera enheten. 

Kan man avaktivera Sleep Mode 
(nattläge)? 

När enheten är i AUTO-läge kan nattläge aktiveras automatiskt 
när det blir mörkt. För att inaktivera nattläge behöver manuellt 

läge aktiveras. Se sid 11. 

 

 

http://www.winixeu.com/


 


