
WINIX AIR CLEANER

NK305

Gebruikershandleiding

 x Lees voor de ingebruikname van het apparaat eerst de 
veiligheidsvoorschriften en -instructies zorgvuldig en 
neem ze in acht. 

 x De productgarantie staat op de achterkant van deze 
handleiding. Bewaar deze op een veilige plaats voor 
toekomstig gebruik. 
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Gebruik en 
onderhoud

WINIX LUCHTREINIGER
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INHOUD
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VOC slimme sensor

INHOUD 
VERPAK-

KING

Achterkant Snoer met stekker
(Dit product is uitsluitend 
geschikt voor 220-240V.)

360o All-in-One origineel 
HEPA-filter
� Voorfilter
� Origineel HEPA-filter
� CD-koolstoffilter

� PlasmaWave®

LUCHTZUIVERING in 4 FASEN

Apparaat 360o all-in-one origineel 
HEPA-filter

Gebruikershandleiding

NK100

User Manual

Model

・Please read and follow all safety rules and instructions in this
    manual before operating. 
・The product warranty is printed on the back of this guide, so
    please keep it in a safe place for future use. 
・This product is manufactured for use only in USA/CA

Use &
Care
Guide

WINIX AIR CLEANER

Snoer met stekker
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BEDIENINGSKNOPPEN

Reset-knop
Houd na het vervangen 
van een filter de RESET-
knop minimaal 5 seconden 
ingedrukt.

PlasmaWave®-
controlelampje 
Geeft aan of PlasmaWave® is  
in- of uitgeschakeld.

Standenknop (Mode)
 -  Indrukken om de handmatige ventilatorsnelheden te wijzigen (Low (laag), Medium (gemiddeld), 

High (hoog), Turbo).
 - Indrukken om de standen Auto (automatisch) en Sleep (slaap) te wijzigen.
 - Wanneer de slaapstand is geselecteerd gaat het controlelampje van de luchtkwaliteit uit.
 - Minimaal 3 seconden ingedrukt houden om PlasmaWave® in of uit te schakelen.

Aan-/Uit-knop
Zet het apparaat 
aan of uit.

Lichtsensor
Neemt de 
hoeveelheid 
omgevings-
licht waar en 
past de helder-
heid van de 
LED-lampjes 
daarop aan.

Wifiknop
Voor het in- of 
uitschakelen van de 
wififunctie.Controlelampje filter vervangen 

Het ledlampje geeft aan wanneer het 
filter moet worden vervangen.

Controlelampje 
luchtkwaliteit
Kleurgecodeerde LED geeft 
een van de drie luchtkwali-
teitsniveaus aan.

Ventilatierooster

Indicatie wifisterkte
Toont de sterkte van het 
wifisignaal.
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WAARSCHUWING

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

GEBRUIKSOMGEVING

Gebruik het apparaat niet in de buurt van 
olienevel of -dampen, of bij grote 
hoeveelheden metaalstof.

Installeer het apparaat niet op motor- of 
transportvoertuigen (vrachtwagens, boten, 
schepen, enz.).
Plaats het apparaat niet in de buurt van 
brandbare materialen (spuitbussen, 
brandstof, gassen, enz.).

Plaats het apparaat niet onder een 
stopcontact.

Plaats het apparaat niet in de buurt van 
verwarmingselementen.

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

Plaats het apparaat niet tegen de 
windrichting in of in een tochtige 
omgeving.

Plaats het apparaat niet in uitzonderlijk 
vochtige ruimtes waar het nat kan worden.

Laat 30-45 cm ruimte vrij tussen televisies, radio’s en andere elektronische apparatuur
elektromagnetische interferentie van bepaalde elektronica kunnen storingen in het product veroorzaken.

Binnenshuis en buiten direct zonlicht plaatsen
directe blootstelling kan storingen of slechte werking tot gevolg hebben.

Uitsluitend op een harde, vlakke ondergrond plaatsen
dunne of schuine oppervlakken kunnen leiden tot abnormaal geluid en trillingen.

  Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt voor het bewaren van 
documenten of bescherming van kunstwerken.

30~45 cm
30~45 cm
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360o All-in-One origineel HEPA-filter

� Voorfilter � Origineel HEPA-filter � CD-koolstoffilter
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360o All-in-One origineel HEPA-filter STRUCTUUR

£ Voorfilter

� Origineel 
HEPA-filter

� CD-koolstof- 
filter

� Voorfilter ontworpen voor het opvangen van grotere zweven-
de deeltjes in binnenruimtes.

� Origineel HEPA-filter vangt 99,97 %* van de allergenen in de 
lucht op, waaronder pollen, schimmelsporen, stof, huidschilfers 
van huisdieren, microben, en rook. *deeltjes zo klein als 0,3 mi-
crons

� CD-koolstoffilter vermindert het aantal vluchtige organische 
stoffen (VOC’s) en rook, huisdier- en huishoudgeuren.

•  Het 360o All-in-One originele HEPA-filter is één geheel en de 
afzonderlijke filteronderdelen kunnen niet los worden gekocht.

Opmerking
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FILTERS INSTALLEREN

Dit product wordt geleverd met alle benodigde filters. De beschermende 
plastic verpakking moet voor gebruik worden verwijderd.
     Gebruik van het apparaat zonder de beschermfolie te hebben verwijderd 

kan tot productstoring leiden.
    Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat is uitge-

schakeld voordat u het filter plaatst.

l    Verwijder het 360o All-in-One originele 
HEPA-filter uit het apparaat. Verwijder de 
plastic verpakking van het filter.

 •  Ingebruikname van het apparaat zonder eerst 
de filters uit het plastic te halen kan leiden tot 

abnormaal geluid, vervorming of brand als 

gevolg van oververhitting.

k    Nadat u de achterkant hebt verwijderd, 
pakt u de hendel aan de onderkant van 
het apparaat vast en trekt u deze naar u 
toe om het filter naar beneden te halen 
en los te maken.

j Pak de hendel vast en trek deze naar u  
 toe om de achterkant te verwijderen.

Vergrendeling

•  Zie pagina’s 135 - 137 voor meer informatie over het 
vervangen van filters. 

Opmerking
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 Intervallen voor filtervervanging kunnen variëren, afhankelijk van de omgeving.

 Voor optimaal gebruik kan het filter om de twee weken worden gereinigd.

 Maak het filter aan de buitenkant schoon met een stofzuiger met zachte borstel.

 DIT FILTER MAG NIET WORDEN GEWASSEN

m    Installeer het filter volledig in het appa-
raat, met de bovenkant naar boven. Pak 
de onderste hendel aan de onderkant 
van het apparaat vast en druk erop tot 
het filter vastklikt.  
 •  De bovenkant van het filter laat de 

opening in het filter zien. De onderkant is 
dicht, zonder opening.

 •  Tijdens het installeren van het filter weet 
u wanneer het helemaal goed zit, als het 
niet verder omlaag kan worden gedrukt.

 

n  Plaats de achterkant terug door eerst 
de vergrendeling aan de onderrand 
in de basis van het apparaat te steken. 
Draai vervolgens het paneel naar 
boven toe tot het in het apparaat vast-
klikt. 

o  Voor onderhoud of vervanging van het 
filter:

Vergren-
deling

Filter Controlelampje Servicebeurt Vervanging

360o All-in-One 
origineel HEPA-filter

Elke 14 dagen 
reinigen

Levensduur: 
maximaal 

12 maanden

Aanschaf Winix-reservefilters: 
neem contact op met uw 
plaatselijke dealer

FILTERS INSTALLEREN
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VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN
Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig en neem ze in acht voordat u het ap-
paraat in gebruik neemt.

 
WAARSCHUWING

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

Controleer of het filter is geplaatst voordat u het apparaat aanzet.
het apparaat zonder filter inschakelen kan de levensduur van het apparaat verkorten en elektrische schokken of letsel 
veroorzaken.

Zorg ervoor dat er GEEN vreemde voorwerpen in de luchtopeningen van het apparaat 
zitten
bijvoorbeeld pennen, staafjes en munten.  

Raak de binnenkant van het apparaat niet aan met natte handen
de hoogspanning kan elektrische schokken veroorzaken.

Zorg ervoor dat de luchtinlaat en luchtuitlaat niet geblokkeerd zijn
verstopping kan leiden tot verhoogde interne temperaturen die storingen en vervorming kunnen veroorzaken.

Ga niet op het apparaat staan en plaats er geen zware voorwerpen op
dit kan leiden tot persoonlijk letsel of productstoringen en vervorming.

Trek niet aan het netsnoer wanneer u de 
stekker verwijdert.

Raak de stekker niet aan met natte 
handen.

Sluit geen andere apparaten op hetzelfde 
stopcontact of stroomvoorziening aan.

Haal de stekker van het apparaat uit het 
stopcontact wanneer het langere tijd niet 
wordt gebruikt.

Bind het snoer niet vast en leg er geen 
knopen in wanneer het apparaat 
aanstaat.
Trek de stekker niet uit het stopcontact 
als het apparaat aanstaat.

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

Het snoer kan beschadigd raken door 
krachtig buigen, trekken, draaien, 
bundelen, knellen of onder zware 
voorwerpen.

  Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal snoer 
of netsnoer, te verkrijgen bij de fabrikant of diens vertegenwoordiger.

 Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte 
fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of kennis, tenzij 
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon toezicht houdt of hun vooraf 
instructies gegeven heeft voor het gebruik van het apparaat.

  Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om te voorkomen dat ze met het 
apparaat gaan spelen.
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j    Steek het netsnoer in een stopcontact. 

j   Wanneer het apparaat voor het eerst 
wordt aangezet, wordt het standaard 
ingesteld op Auto (automatisch) met 
PlasmaWave® ingeschakeld.

	 •  In de stand Auto wordt de ventilatorsnelheid 
automatisch aangepast aan de luchtkwaliteit 
van de omgeving.	

	 •  PlasmaWave® verwijdert schadelijke stoffen 

in de lucht.

k Druk op ’Power’ (Aan-/Uit-knop).

•  Tijdens de eerste 4 opstartminuten, knippert het luchtkwaliteitscon-
trolelampje, terwijl de slimme sensor de luchtkwaliteit in de omge-
ving meet. Vervolgens start de normale werking.

•  In de automatische stand en naarmate de luchtkwaliteit verbetert, 
wordt de ventilatorsnelheid automatisch teruggebracht naar Low 
(laag).

•  Wanneer het apparaat aanstaat, maakt het een tjirpend of zoe-
mend geluid. Dit geluid wordt veroorzaakt door de grotere deeltjes 
die door PlasmaWave® gaan. Dat is normaal en betekent niet dat er 
storingen zijn. Op pagina 133 ziet u hoe PlasmaWave® kan worden 
uitgeschakeld.

EERSTE INGEBRUIKNAME

Opmerking

Opmerking
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1. Auto (automatisch)

  Schakelt de automatische werking in gebaseerd op de slimme luchtkwali-
teitssensor.

 j  Druk op de standenknop (Mode) om de 
automatische modus te selecteren. 
•  De led ’Auto’ geeft aan of de Auto-modus is 
ingeschakeld, waarna het apparaat zal starten.

•  In de automatische stand wordt de snelheid van de ventilator automa-
tisch aangepast aan de kwaliteit van de binnenlucht. Als de kwaliteit 
van de binnenlucht verbetert zal de ventilatorsnelheid automatisch 
afnemen. Als de kwaliteit van de binnenlucht verslechtert, zal de venti-
latorsnelheid automatisch toenemen.

2. Sleep (slaapstand)

 Druk op de standenknop om de  
 slaapstand te selecteren. 

 •  Het led-lampje ’Sleep’ geeft aan of deze stand is 
ingeschakeld, waarna het apparaat zal starten.

•  In de slaapstand wordt de ventilatorsnelheid automatisch ingesteld 
op Low (laag). De ventilatorsnelheid kan handmatig worden gewij-
zigd door op Fan Speed te drukken, waarna het apparaat overscha-
kelt naar de handbediende stand.

•  In de slaapstand is het luchtkwaliteitscontrolelampje gedoofd.

AUTO en SLEEP

AUTO

SLEEP

Opmerking

Opmerking
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3. Handbediening (instellen ventilatorsnelheid)

  Gebruikers kunnen de snelheid van de ventilator handmatig instellen op Low 
(laag), Medium (gemiddeld), High (hoog), of Turbo.

•  In de handmatige stand worden de functies Auto en Sleep automatisch 
uitgeschakeld.

      j   Druk op de standenknop om de gewenste 
ventilatorsnelheid in te stellen.  

•  Wanneer de knop wordt ingedrukt, worden 
de functies Auto en Sleep en de verschillende 
ventilatorsnelheden (Low, Medium, High, Turbo) 
weergegeven. 

4. PlasmaWave®

  PlasmaWave® wordt standaard ingeschakeld wanneer het apparaat in bedrijf 
wordt gesteld.

HANDMATIG en PLASMAWAVE®

     j   Wanneer het apparaat is ingeschakeld, 
de standenknop minimaal 3 seconden 
ingedrukt houden om deze functie in 
of uit te schakelen.

 •  Wanneer PlasmaWave® is ingeschakeld 
brandt het controlelampje. Het controle-
lampje is gedoofd wanneer de functie is 
uitgeschakeld.

•  In de automatische stand en naarmate de luchtkwaliteit verbetert, 
wordt de ventilatorsnelheid automatisch teruggebracht naar Low 
(laag).

•  Wanneer het apparaat aanstaat, maakt het een tjirpend of zoe-
mend geluid. Dit geluid wordt veroorzaakt door de grotere deeltjes 
die door PlasmaWave® gaan. Dat is normaal en betekent niet dat er 
storingen zijn.

3 seconden

Opmerking

Opmerking
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5. Controlelampje luchtkwaliteit 

  Wanneer deze functie is ingeschakeld, geeft het controlelampje de huidige 
kwaliteit van de lucht binnenshuis aan. Er zijn drie niveaus: BLAUW (goed), 
AMBER (redelijk), ROOD (slecht).

•  Het luchtkwaliteitsniveau wordt weergegeven op de indicator, 
gebaseerd op de slimme sensor. Afhankelijk van de directe 
omgeving, kan de indicator veelvuldig van kleur veranderen of 
langere tijd onveranderd blijven.

•  In de slaapstand is de luchtkwaliteitsindicator uitgeschakeld voor 
een optimale werking ’s nachts.

KINDERSLOT EN CONTROLELAMPJE 
LUCHTKWALITEIT

Controlelampje 
luchtkwaliteit

Opmerking
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1. Verbinden met WINIX SMART
Met WINIX SMART kunt u uw luchtreiniger eenvoudig en comfortabel bedienen, waar u 
ook bent.

WINIX SMART werkt optimaal wanneer aan de onderstaande 
specificaties wordt voldaan. Voldoet uw mobiele toestel hier niet of 
slechts in beperkte mate aan, worden sommige functies mogelijk niet 
ondersteund.

 Voordat u verbinding maakt met WINIX SMART
Om WINIX SMART te kunnen gebruiken, moet er een wifirouter zijn geïnstalleerd binnen het bereik van de 
luchtreiniger.
• Controleer of de wifirouter aan de volgende specificaties voldoet: 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Controleer of bij 
een dual-band wifirouter (2,4 GHz/5 GHz) 2,4 GHz is geselecteerd.
• Houd het wifiwachtwoord bij de hand.
• Zorg ervoor dat luchtreiniger, wifirouter en mobiel toestel zich tijdens de registratie binnen een straal van 
9,75 meter ten opzichte van elkaar bevinden.
• Obstakels tussen luchtreiniger, wifirouter en mobiel toestel kunnen het signaal verzwakken.
• Wanneer u op uw toestel over een ‘slimme netwerkwissel’ (smart network switch) beschikt, moet u deze 
voordat u verbinding maakt tijdelijk uitschakelen.
• Zodra er verbinding is gemaakt met WINIX SMART kunt u de ‘slimme netwerkwissel’ weer inschakelen.

 Configuratie 
①	Download de WINIX SMART-app op uw toestel.

 x verkrijgbaar via Google Play of App Store.

②	Start de app en volg de configuratie-instructies om 
uw mobiele toestel met de luchtreiniger te verbinden.
 x Selecteer ‘Nieuw apparaat’ en kies NK305 om verbinding 
te maken met dit model.

 x Lees de melding en druk op ‘OK’.
 x Voer het wachtwoord van uw wifinetwerk in.
 x Houd de wifiknop op het bedieningspaneel van het apparaat 
ingedrukt totdat u een piepje hoort. *De ledindicatie voor de 
wifisterkte begint nu te knipperen.*

 x Maak via het netwerkmenu van uw mobiele toestel verbinding met het WINIX 
SMART-netwerk.

 x Wanneer u op ‘Volgende’ drukt, verbindt u de luchtreiniger met uw mobiele 
toestel.

 x Voer de apparaatgegevens in (naam en locatie).
 x Zodra de configuratie is voltooid, licht de ledindicatie voor WINIX SMART op.

WINIX SMART

ANDROID
iOS

(aanbevolen: ICS 4.12 Jelly Bean of nieuwer)

(aanbevolen: 6.0 of nieuwer / iPhone 4S of nieuwer)
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1. Verbinden met WINIX SMART
Met WINIX SMART kunt u uw luchtreiniger eenvoudig en comfortabel bedienen, waar u 
ook bent.

WINIX SMART werkt optimaal wanneer aan de onderstaande 
specificaties wordt voldaan. Voldoet uw mobiele toestel hier niet of 
slechts in beperkte mate aan, worden sommige functies mogelijk niet 
ondersteund.

 Voordat u verbinding maakt met WINIX SMART
Om WINIX SMART te kunnen gebruiken, moet er een wifirouter zijn geïnstalleerd binnen het bereik van de 
luchtreiniger.
• Controleer of de wifirouter aan de volgende specificaties voldoet: 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Controleer of bij 
een dual-band wifirouter (2,4 GHz/5 GHz) 2,4 GHz is geselecteerd.
• Houd het wifiwachtwoord bij de hand.
• Zorg ervoor dat luchtreiniger, wifirouter en mobiel toestel zich tijdens de registratie binnen een straal van 
9,75 meter ten opzichte van elkaar bevinden.
• Obstakels tussen luchtreiniger, wifirouter en mobiel toestel kunnen het signaal verzwakken.
• Wanneer u op uw toestel over een ‘slimme netwerkwissel’ (smart network switch) beschikt, moet u deze 
voordat u verbinding maakt tijdelijk uitschakelen.
• Zodra er verbinding is gemaakt met WINIX SMART kunt u de ‘slimme netwerkwissel’ weer inschakelen.

360o All-in-One 
origineel HEPA-filter

Filter Controlelampje Servicebeurt Vervanging

360o All-in-One 
origineel HEPA-filter

Elke 14 dagen 
reinigen

Levensduur: 
maximaal 

12 maanden

FILTERONDERHOUD

1. Filterinformatie

  Wanneer het Check Filter-controlelampje (filtercontrole) brandt, moet het 
filter worden vervangen.   

•  De levensduur van het filter hangt af van het luchtverontreiniging-
sniveau. Hoe meer stof er in de omgeving is, hoe meer stof er zich 
ophoopt in de filters, waardoor de levensduur verkort wordt. 

•  Als het filter erg vuil is of slecht ruikt, of als de ventilator beduidend 
minder krachtig werkt, moet het filter worden vervangen, zelfs als 
het filtervervangingslampje (Change Filter) nog niet brandt. 

 Intervallen voor filtervervanging kunnen variëren, afhankelijk van de omgeving.

 Voor optimaal gebruik kan het filter om de twee weken worden gereinigd.

 Maak het filter aan de buitenkant schoon met een stofzuiger met zachte borstel.

 DIT FILTER MAG NIET WORDEN GEWASSEN

Aanschaf Winix-reservefilters: 
neem contact op met uw 
plaatselijke dealer

Opmerking
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•  Gebruik voor een optimale werking van het apparaat uitsluitend 
originele Winix-filters.

LET OP

j  De achterkant verwijderen: pak de hendel vast en trek deze voorzichtig 
naar u toe.

k  Pak de onderste hendel op het apparaat vast en trek deze recht naar bui-
ten tot het filter loskomt.

l  Verwijder het 360o All-in-One originele HEPA-filter. 



FILTERONDERHOUD

2. Filters verwijderen

  Schakel de stroomtoevoer van het apparaat uit voordat u de filters verwijdert.

j    Verwijder het vervangingsfilter uit de 
beschermende plastic verpakking. 

 •  Ingebruikname van het apparaat zonder 
eerst de filters uit het plastic te halen kan 

leiden tot abnormaal geluid, vervorming of 

brand als gevolg van oververhitting.

3. Voorbereiding nieuwe filters

Vergren-
deling
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j  Schakel na het vervangen van het 
filter de stroomtoevoer weer in en 
houd de Check Filter-knop minimaal 
5 seconden ingedrukt om de levens-
duur van het filter in het apparaat te 
RESETTEN.

j  Installeer het filter volledig in het apparaat, met de bovenkant naar boven.     
Pak de onderste hendel aan de onderkant van het apparaat vast en druk 
erop tot het filter vastklikt. 

 •  De bovenkant van het filter laat de opening in het filter zien. De onderkant is dicht, 
zonder opening.

 •  Tijdens het installeren van het filter weet u wanneer het helemaal goed zit, als het 

niet verder omlaag kan worden gedrukt.

k  Plaats de achterkant terug door eerst de vergrendeling aan de onderrand 
in de basis van het apparaat te steken. Draai vervolgens het paneel naar 
boven toe tot het in het apparaat vastklikt.

 

4. Filters vervangen

5. Het apparaat resetten

FILTERONDERHOUD

Vergren-
deling
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6. Filter reinigen

  Intervallen voor filterreinigingen kunnen variëren afhankelijk van de lucht-
kwaliteit.

•  Gebruik geen benzeen, alcohol of andere vluchtige stoffen. Dit 
kan schade of verkleuring veroorzaken.

LET OP

FILTERONDERHOUD

j  Reinig het filter met een stofzuiger of 
een zachte borstel 
• Reinig alleen het voorfilter. 
• Dit filter MAG NIET worden gewassen.
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1. Binnen- en buitenkant reinigen

REINIGING

j  Gebruik een zachte, vochtige doek en 
gebruik water op kamertemperatuur. 
Droog vervolgens met een schone 
droge doek. 
•  Reinig het apparaat om de 1-2 maanden 
voor een optimaal resultaat.

j      Open de achterkant en verwijder het 
filter om de binnenkant te reinigen. 
Verwijder overmatig vuil en stof met een 
stofzuiger. 
•  Reinig het apparaat om de 1-2 maanden 
voor een optimale werking.

•  Trek voordat u het apparaat reinigt de stekker uit het stopcontact 
en wacht tot het apparaat is afgekoeld.

•  Demonteer of repareer het apparaat niet zelf en breng geen ver-
anderingen aan.

•  Gebruik geen brandbare sprays of vloeibare reinigingsmiddelen.
•  Laat kinderen geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden 
aan het apparaat uitvoeren.

•  Controleer voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden 
aan het apparaat uitvoert of de stekker uit het stopcontact is ge-
haald.

LET OP
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Probleem Controleren / Uit te voeren handelingen

Het apparaat start niet.

• Zit de stekker goed in het stopcontact? 
 -  Zorg ervoor dat er stroomtoevoer is en dat de 

stekker goed is aangesloten.

• Is er een stroomonderbreking? 
 -  Controleer of het licht en andere elektrische 

apparatuur werkt en probeer het opnieuw.

Het werkt niet in de 
automatische stand 

(Auto).

• Is de automatische stand geselecteerd? 

 -  Druk op de standenknop (Mode) tot de 
automatische stand is geselecteerd.

• Is de sensor geblokkeerd of verstopt?  

 -  Veeg de VOC slimme sensor schoon met een 
vochtige doek en maak hem droog.

VEELGESTELDE VRAGEN
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Probleem Controleren / Uit te voeren handelingen

Het apparaat trilt en 
maakt veel herrie.

•  Staat het op een schuine of oneffen 
ondergrond? 
-  Verplaats het naar een harde, vlakke, 
gelijkmatige ondergrond.

De stekker en het stop-
contact zijn warm.

• Is de stekker goed aangesloten? 

 -  Zorg ervoor dat de stekker goed in het 
stopcontact zit.

Er hangt een vreemde 
lucht.

•  Wordt het apparaat gebruikt in een ruimte met 
veel rook, stof of vieze luchtjes? 
-  Maak de luchtinlaten aan beide kanten schoon 
en reinig het voorfilter.

 - Reinig of vervang het filter.

De ventilator heeft 
weinig kracht. 

Het apparaat zuivert 
geen lucht. 

• Brandt het Check Filter-controlelampje? 

 -  Vervang de filters zoals aangegeven.

Het beeldscherm is dof.

• Is de lichtsensor geblokkeerd door vuilresten? 

 -  In de automatische stand wordt de slaapstand 
automatisch ingeschakeld wanneer de 
lichtsensor waarneemt dat het donker is in de 
kamer.

VEELGESTELDE VRAGEN
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Modelnaam NK305

Netspanning AC220V-240V~   50/60Hz

Vermogen 55W

Ruimtecapaciteit AHAM gecertificeerd voor ruimtes tot 30 m2

Afmetingen 310 mm(B) x 310 mm(D) x 750 mm(H)

Gewicht 7,7 kg

Vervangingsfilter Filter N / item: 112180

   De buitenkant, het ontwerp en de productspecificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd om de productprestatie te verbeteren. 

SPECIFICATIES
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Garantievoorwaarden

1. Dit product is vervaardigd onder strenge kwaliteitscontroles en 
keuringen.

2. De garantie vervalt ingeval van productstoringen als gevolg van 
nalatigheid of verkeerd gebruik door de consument. Verzending en 
onderhoud kunnen ook tijdens de garantieperiode onderhevig zijn aan 
kosten. 

3. Wanneer het product voor onderhoud wordt afgeleverd dient de 
garantie te worden getoond. 

4. Bewaar het garantiebewijs op een veilige plek. Het wordt slechts 
eenmaal verstrekt. 

5. Deze garantie is uitsluitend geldig in Europa.

Productnaam Luchtreiniger

Modelnaam NK305

Aankoopdatum

Garantieperiode Twee (2) jaar

Verkooppunt

Tel. verkooppunt 

Klant

Adres

Naam

Tel. 

 Vergeet niet na aankoop bovenstaande gegevens in te vullen. 

PRODUCTGARANTIE







160509 Rev.A

Kijk voor informatie 
over het product en 
de klantenservice op www.winix.com

Ontwikkeld in samenwerking 
met Drexel University  
(Philadelphia, PA, VS) 


