
Ekspluatācijas instrukcija  
 

Priekšvārds 
Apsveicam Jūs ar AIR-O-SWISS 2055 / AIR-O-SWISS 
2055 D gaisa mitrinātāja-attīrītāja iegādi (turpmāk 
aparāts).  
 
Vai Jūs zināt, ka pārāk sauss telpu gaiss: 
 noved pie gļotādu izžūšanas, kas savukārt ir 

cēlonis ieplaisājušām lūpām un dedzināšanai acīs; 
 labvēlīgi ietekmē infekcijas attīstību un elpošanas 

ceļu slimības; 
 izsauc nogurumu, izklaidību; 
 negatīvi iespaido mājdzīvnieku un istabas augu 

stāvokli; 
 atved pie putekļu veidošanas pastiprināšanas un 

sintētisku audu elektrostatiska lādiņa 
paaugstinājuma, kā arī paklāju un sintētisku grīdas 
segumu; 

 atved pie koka mēbeļu bojājumiem un īpaši 
parketa grīdām; 

 negatīvi iespaido mūzikas instrumentu 
uzskaņošanu? 

 
Padomi lietošanā 
Gaisa mitrinātāju izmantošana ir īpaši lietderīga 
ziemas laikā, tomēr neaizstāj ar sevi dzīvojamo telpu 
regulāro vēdināšanu. Rekomendējamais relatīvais 
gaisa mitrums - 40-60%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drošas ekspluatācijas noteikumi 
 Pirms sākt mitrinātāja ekspluatāciju uzmanīgi 

izpētiet doto instrukciju un saglabājiet to arī tālākai 
izmantošanai; 

 Pirms ieslēgt padevi pārbaudiet, ka elektrotīkla 
spriegums atbilst norādītam uz aparāta rūpnīcas 
tabulas (att.14). 

 Aparāts jāpielieto tikai dzīvojamās telpās un 
ievērojot specificētus tehniskus nosacījumus. 
Izmantošana ne pēc nozīmes var atvest pie dzīvei 
bīstamām situācijām, kas apdraud cilvēku veselību. 

 Uzmanību! Bērni neapzinās bīstamību, kas ir 
saistīta ar elektroaparātu izmantošanu, tādēļ 
neatstājiet bērnus bez uzraudzības mitrinātāja 
tuvumā (att. 1). 

 Personas, kas neiepazinās ar doto ekspluatācijas 
instrukciju, kā arī bērni un personas, kuras atrodas 
zāļu, alkohola vai narkotiku iedarbībā, nedrīkst lietot 
iekārtu. 

 Nedrīkst sākt ekspluatēt iekārtu, ja padeves vadam 
ir bojājumi (att. 2), kā arī ja gaisa attīrītājs tika bojāts 
kritiena rezultātā (att. 3). 

 Iekārtas ekspluatācija tiek pieļauta tikai pilnīgi 
saliktajā veidā. 

 Elektroaparātu servisa apkalpošanu var veikt tikai 
kvalificēti speciālisti. Nepiedienīgā remonta dēļ var 
rasties nozīmīga bīstamība lietotājam! 

 Obligāti atvienojiet padeves vadu no rozetes 
sekojošajos gadījumos: pirms ūdens piepildīšanas / 
noliešanas, tīrīšanas, izjaukšanas un salikšanas, kā 
arī pie aparāta pārvietošanas uz citurieni. 

 Aizliegts atvienot aparātu no elektrotīkla, pavelkot 
kontaktligzdu no rozetes aiz vada vai ar slapjām 
rokām (att. 7). 

 Uzstādiet iekārtu uz līdzenas sausas virsmas (att. 
5). Ražotājs un pārdevējs nenes atbildību par 
zaudējumu, nodarīts ar nekārtna aparāta 
uzstādīšanu. 

 Negremdējiet iekārtu ūdenī vai citos šķidrumos. 

 Uzstādiet aparātu vietā, no kurienes to nebūs 
iespējams nomest (att. 5). 

 Ja aparāts netiek izmantots, atvienojiet barošanas 
kabeli no rozetes. 

 Neuzklājiet vadu ar paklāju vai citām līdzīgām lietām 
(att. 8). Izvietojiet iekārtu tādējādi, lai nepakluptu aiz 
vada kabeli (att. 6). 

 Aizliegts ekspluatēt aparātu telpās, kur atrodas viegli 
uzliesmojošās vielas, vai gaisā ir sprādziennedrošu 
gāzu vai tvaiku saturs. 

 Neatstājiet ierīci zem lietus, sniega. Neizmantojiet to 
mitrās telpās. 

 Nepieļaujiet nepiederošo priekšmetu iekļūšanu 
ierīcē. 

 Nekad neaizklājiet gaisa ieplūdes atveri. 
 Nekādā gadījumā nesēžaties, neuzkāpiet un 

nelieciet smagus priekšmetus uz iekārtas. 
 Pie gaisa aromatizācijas aromātiskas vielas jāielej 

tikai speciāli tam paredzētajā tvertnē (skat. sadaļu 
„Aromatizācija”). Lai izvairītos no aparāta 
bojājumiem kategoriski aizliegts ieliet ēteriskas eļļas 
vai aromatizātorus ūdens tvertnē vai vācelē. 
Tādējādi bojāts aparāts nepakļaujas garantijas 
remontam. 
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Izpakošana ru 
 Piesardzīgi izņemt ierīci no kartona kastes. 

Uzmanību! Aparāta virsdaļa vienkārši stāv uz 
vāceles un nav nostiprināta (att. 10-12). 

 Noņemiet plastika iepakojumu (att. 13). 
 Pārbaudiet, lai elektrotīkla spriegums atbilstu uz 

rūpnīcas tabulas norādītajam (att. 14). 
 Ja Jūs nelietojat aparātu visa gada garumā, 

glabājiet to oriģinālā iepakojumā. 
 
Sagatavošana darbam 
 Uzstādiet aparātu uz grīdas vai uz citas sausas 

horizontālas virsmas telpā. 
 Nodrošiniet brīvu piekļūšanu pie aparāta, kā arī 

pietiekamu telpu tā apkalpošanai. 
 Iztvaikošanas intensitātes paaugstinājumam lielās 

telpās uzstādiet mitrinātāju sildaparātu tuvumā 
(maksimāla temperatūra nedrīkst pārsniegt 50°С). 

 Iepazīstieties ar dotās instrukcijas nodaļu “Ūdens 
tvertnes piepildīšana” (att. 19-22); 

 Uzstādiet ūdens tvertni uz vāceles (att. 23). 
 Ielieciet tīkla kontaktdakšu rozetē un ieslēdziet 

aparātu ar padeves slēdzi. 
 Aparāts sasniegs maksimālu gaisa mitrināšanas un 

attīrīšanas intensitāti pēc 10-15 minūtēm. 
 Pārliecinieties, ka padeves vads ir novietots tā, kā 

uz to nav iespējams uzkāpt (att. 6). Kategoriski 
aizliegts ieslēgt aparātu ar bojāto padeves vadu (att. 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aparāta darbības princips 
Gaisa mazgāšana: 
 attīra un mitrina gaisu bez maiņas filtru un patēriņa 

materiālu izmantošanas; 
 darbojas bez trokšņa, divos jaudas režīmos; 
 izgatavots no augstvērtīgiem komponentiem ar 

ilgstošo darbmūžu; 
 pateicoties iepriekšējai gaisa jonizācijai piemīt 

augsta attīrīšanas spēja. Atsevišķas putekļu daļiņas 
jonizējas (lādējas) un tādēļ labāk noturas uz 
mitrinošajiem diskiem. 

 
 
Gaiss, kas ieplūst aparātā, iziet caur rotējošo mitrinošo 
disku sistēmu, kas uz pusi ir iegremdēti ūdenī. Putekļi, 
mikrodaļiņas un piemaisījumi noturas uz diskiem un 
tāpēc nosēžas vācelē, bet gaiss izplūst tīrs un 
mitrināts - tā dabā gaiss tiek skalots ar ūdeni lietus 
laikā. Gaisa mitrināšana notiek pēc automātiskas 
pašregulēšanās principa (aukstā iztvaikošanās). Tādēļ 
gaisa mazgāšana rada optimālu gaisa mitrumu bez 
papildus pārvaldes aparātu pielietojuma.  
 
Speciāli izstrādāts jonizējošais sudraba stienis (Ionic 
Silver Stick®) efektīvi novērš mikroorganismu 
savairošanos vācelē, kas ļauj uzturēt ūdeni tīrā 
stāvoklī, neizmantojot ķīmiskas piedevas. 
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Piepildīšana ar ūdeni 
 

 
 

 Pārliecinieties, ka iekšpus tvertnes nav svešu 
priekšmetu. 

 Noņemiet tvertnes korķi (att. 20). Piepildiet tvertni ar 
svaigu, aukstu ūdeni. Nepievienojiet ūdenī nekādas 
nepiederošās vielas! Lai izvairītos no ūdens 
noplūdes cieši ieskrūvējiet tvertnes korķi 
bajonetsavienojumā (att. 22). Uzstādiet ūdens 
tvertni uz vāceles (att. 23). 

 Nepieļaujiet spiediena paaugstināšanos iekšpus 
tvertnes. Nepiepildiet tvertni ar gāzēto minerālūdeni. 

Ielieciet tīkla kontaktdakšu rozetē un ieslēdziet 
elektropadevi ar aparāta slēdzi.  
 
2055D tipa aparāts (digitāls) aprīkots ar automātiskās 
atslēgšanās ierīci. Pie ūdens neesamības tvertnē 
aparāts atslēdzas un iedegas zema ūdens līmeņa 
indikators tvertnē (skat. nodaļu “2055D tipa pārvalde 
ar gaisa mazgāšanu”). 2055 tipa aparātā tādas 
funkcijas nav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Aromatizācija 
Vācelē ir speciāls nodalījums aromatizatoriem (att. 
24), kurā var ielikt vates tamponu, kas piesūcināts ar 
aromātiskām vielām. 
Ielejiet aromātiskās vielas tikai speciāli tam 
paredzētajā nodalījumā! Nepievienojiet ēteriskas eļļas, 
aromatizātorus un ūdeni uzlabojušos līdzekļus tieši 
tvertnē vai aparāta vācelē, tas var atvest pie 
plastmasas bojājumiem. Vienas lāses var būt 
pietiekami, lai sabojātu ūdens tvertni, bet tātad, arī 
visu aparātu. Tādējādi bojāts aparāts nepakļaujas 
garantijas remontam. 
Ierīces nodalījums aromātiskajām vielām tiek 
izmantots tāpat kā mitrinošo disku paketes fiksatora 
atslēga. Disku demontāžas kārtība ir apkopota nodaļā 
„Mitrinošo disku tīrīšana”. 
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Ūdens uzturēšana tīrā stāvoklī 
Ūdens tīrības uzturēšanai aparātā, inovētais 
jonizējošais sudraba stienis Ionic Silver Stick® (att. 25) 
izmanto sudraba baktericīdās īpašības, ar kura joniem 
tas piesātina ūdeni vācelē. Jonizējošais sudraba 
stienis (ISS) spējīgs pašatjaunoties un nepieprasa 
apkalpošanu. ISS veiksmīgi darbojas vairāk nekā gada 
garumā. ISS uzstādīšanas vieta ir parādīta att. 25. 
Pirms stieņa nomaiņas atslēdziet aparāta 
elektropadevi. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gaisa mazgāšanas pārvaldes elementi 
2055 tipam 

 
 
А) Grozāmais pārslēgs 
Pieslēdziet aparātu pie elektrotīkla arī uzstādiet 
pagriezienu pārslēdzējs(А) pieprasāmajā stāvoklī:(С) 
vai(D). Lai atslēgtu aparātu, uzstādīsiet pagriezienu 
pārslēdzēju stāvoklī(В). 
 
В) Aparāta atslēgšana 
Aparāts ir atslēgts, ja grozāmais pārslēgs atrodas 
stāvoklī (В). 
 
С) Nakts režīms 
Lai ieslēgtu nakts režīmu, uzstādiet pārslēgu stāvoklī 
(С). Aparāts darbosies ar pazemināto trokšņa līmeni. 
 
D) Normālais režīms 
Lai ieslēgtu normālu režīmu, uzgrieziet pārslēgu 
stāvoklī (D). Aparāts darbosies ar maksimālu 
mitrināšanas intensitāti. 
 
E) Darbības indikators 
Ieslēdzot aparāta elektropadevi iedegas zaļš LED 
indikators (F). 

Gaisa mazgāšanas pārvaldes elementi 
2055D tipam  

 
 
A) Aparāta ieslēgšana / izslēgšana 
Pagrieziet pārslēgu (А) no OFF(IZSL.) stāvokļa 
nepieciešamajā stāvoklī:(1) vai (2). Stāvoklī (1) 
aparāts darbojas zema trokšņa (nakts) režīmā. 
Stāvoklī (2) (normālais režīms) aparāts darbosies ar 
maksimālu mitrināšanas intensitāti. 
Pēc elektropadeves ieslēgšanas uz aparāta displeja 
tiks atspoguļota relatīva gaisa mitruma vērtība uz 
tekošo momentu, kas tiek izmērīta ar precizitāti ±5 %. 
 
B) Uzdotā gaisa mitruma uzturēšana 
Aparāts aprīkots ar hidrostatu, kas mēra relatīvo gaisa 
mitrumu un kas atslēdz aparātu, sasniedzot tā  uzdoto 
vērtību. Pēc aparāta ieslēgšanas ar grozāmo pārslēgu 
(А) pēc noklusējuma tiek izmantota 55 % mitruma 
uzstādīšana. 
 
Lietotājs var uzstādīt nepieciešamo mitrumu ar 
spiedpogām (В) ar iestatīšanas soli 5 %. Mitruma 
uzdošanas laikā uz displeja atspoguļojas indikators 
DESIRED (E), bet tā vērtība mirgos. Uzstādīšanas 
diapazons sastāda no 30 % līdz 70 %, rekomendē 

sa
lna

.lv



uzdot mitrumu 40-60 % robežās. Pēc dažām 
sekundēm displejs automātiski pārslēgsies uz 
pašreizējā mitruma vērtības attēlošanas režīmu, pie 
tam uz displeja parādīsies indikators CURRENT (Е). 
Līdz ar nepieciešamā relatīvā gaisa mitruma 
sasniegšanu telpā aparāts automātiski atslēdzas, bet 
uz displeja atspoguļosies abi indikatori - DESIRED un 
CURRENT(Е). Pie gaisa mitruma pazemināšanas 
aparāts atjaunos darbību automātiski. 
 
Gaisa mitruma vērtības attēlošana pie atslēgtā 
aparāta 
Ja grozāms pārslēgs atrodas OFF stāvoklī, bet 
padeves vads ir pieslēgts pie elektrotīkla, tad īslaicīgi 
uzspiežot vienu no spiedpogām uz displeja (В) uz 
dažām sekundēm tiks atspoguļota gaisa mitruma 
pašreizējā vērtība. 
 
С) Jonizējošā sudraba stieņa Ionic Silver 

Stick® nomaiņas nepieciešamības indikators 
Iedegoties uz displeja indikatoram (С) ir jānomaina 
jonizējošais sudraba stienis Ionic Silver Stick®. Lai 
atslēgtu indikatoru, noturiet uzspiestajā stāvoklī abas 
spiedpogas (В) 5 sekundes. 
 
D) Aparāta tīrīšanas nepieciešamības 
indikators  
Iedegoties uz displeja indikatoram (D) nepieciešams 
veikt aparāta tīrīšanu. Lai atslēgtu indikatoru, noturiet 
uzspiestajā stāvoklī abas spiedpogas (В) 5 sekundes. 
 
E) CURRENT un DESIRED Indikatori 
DESIRED indikators liecina par to, ka uz displeja 
atspoguļojas UZDOTAIS relatīvā gaisa mitrums. 
CURRENT indikators rodas, ja uz displeja 
atspoguļojas PAŠREIZĒJAIS relatīvais gaisa mitrums. 
 
 
 

F) Automātiskā aparāta atslēgšanās 
Zema ūdens līmeņa indikators 
Pateicoties caurspīdīgam korpusam, ūdens līmeni 
tvertnē var kontrolēt vizuāli. Bez tā, aparāts ir spējīgs 
signalizēt par tvertnes piepildīšanas nepieciešamību. 
Ja ūdens līmenis tvertnē nolaižas zemāk par minimāli 
pieļaujamo, notiek automātiskā aparāta atslēgšanās, 
bet uz displeja sāk mirkšķināt sarkans indikators (F). 
Pēc tvertnes piepildīšanas ar ūdeni sarkans indikators 
dziest, un aparāts atjauno savu darbību. 
Uzmanību! Atvienojot korpusa virsdaļu no vāceles 
aparāts atvienojas un šajā gadījumā uz displeja tāpat 
sāk mirkšķināt sarkans indikators (F). Pēc aparāta 
korpusa virsdaļas uzstādīšanas uz vāceles sarkanais 
indikators dziest, un aparāts atjauno savu darbību. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tīrīšana un apkalpošana 
 

 
 

 Lai izjauktu aparātu tīrīšanai, nepieciešams 
veikt dažas operācijas. 

 Negremdējiet aparātu ūdenī pilnībā (att. 28). 
 Aparāts obligāti jātīra, ja, būdams aizpildīts ar 

ūdeni, tas netika izmantots vairāk kā vienu 
nedēļu. 

 
Rekomendējamais tīrīšanas periodiskums 
Tīrīšanas periodiskums ir atkarīgs no gaisa un ūdens 
kvalitātes, kā arī aparāta darbības ilguma. Plāna 
kaļķakmens kārtiņa uz diskiem paaugstina 
mitrināšanas intensitāti! 
 Korpusa virsdaļa un ventilators: 1-2 reizes gadā. 
 Ūdens tvertne un vācele: katras 2 nedēļas. 
 Mitrinošie diski: katras 4 nedēļas. 
 
Korpusa virsdaļas tīrīšana 
1-2 reizes gadā noņemiet aparāta korpusa virsdaļu 
(att. 30) un rūpīgi attīriet to ar mitro salveti (att. 31). 
 
Ventilatora tīrīšana 
Noņemiet aparāta korpusa virsdaļas vāku (att. 32). 
Zem vāka atrodas ventilators (att. 33), kuru pie 
nepieciešamības var notīrīt ar mitru salveti. 
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Ūdens tvertnes un vāceles tīrīšana  
(katras 2 nedēļas) 
 Noņemiet ūdens tvertni, izņemiet korķi un 

noskalojiet tvertni (att. 33-35). 
 Noņemiet aparāta korpusa virsdaļu un izvelciet 

jonizējošo sudraba stieni (att. 36). 
 Pievienojiet parastu līdzekli katlakmens noņemšanai 

vācelē, kura ir piepildīta ar ūdeni, un atstājiet uz 
kādu laiku, pēc kā mazliet pagrieziet ar rokām paku 
ar diskiem (att. 37). 

 Nolejiet ūdeni no vāceles(att. 38), noņemiet paku ar 
diskiem (att. 39) un noskalojiet diskus un vāceli ar 
ūdeni (att. 40). 

 Nogulumus vācelē likvidējiet, izmantojot atšķaidīto 
katlakmens noņemšanas līdzekli, un plastmasas vai 
koka birsti (att. 41). 

 
Mitrinošo disku tīrīšana 
(katras 4 nedēļas) 
Plāna kaļķakmens kārtiņa uz diskiem paaugstina 
mitrināšanas intensitāti! Disku tīrīšanai atgrieziet 
fiksatorus (zobveida riteņi), izmantojot kā atslēgu 
aromatizātoru tvertni, un noņemiet diskus pēc kārtas 
(skat.att. 42). Noskalojiet katru disku atsevišķi (att.44). 
Pēc tīrīšanas salieciet aparātu atpakaļ secībā. 
 

 Zobveida ritenis tiek uzstādāms tikai vienā 
fiksētajā stāvoklī. 

 
Uzmanību! Nepielieciet liekas piepūles, lai neizjauktu 
vītni! 
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