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Ekspluatācijas instrukcija  
Apsveicam Jūs ar AIR-O-SWISS U7141 / AIR-O-
SWISS U7142 gaisa ultraskaņas mitrinātāja iegādi 
(turpmāk-mitrinātājs)! 
Vai Jūs zināt, ka nepietiekams gaisa mitrums: 
 sekmē gļotādu izžūšanu, kas savukārt lūpu 

saplaisāšanas un dedzināšanas acīs cēlonis; 
 labvēlīgi ietekmē infekcijas attīstību un elpošanas 

ceļu slimības; 
 izsauc nogurumu, atved pie paaugstinātā acu 

noguruma un uzmanības koncentrācijas 
pasliktinājuma; 

 negatīvi iespaido mājdzīvnieku un istabas augu 
stāvokli; 

 sekmē putekļu veidošanas pastiprināšanu un 
sintētisku audumu, kā arī paklāju un sintētisku 
grīdas segumu elektrostatiska lādiņa 
paaugstinājumu; 

 atved pie koka mēbeļu bojājumiem un īpaši 
parketa grīdām; 

 negatīvi ietekmē mūzikas instrumentu 
uzskaņošanu. 

Vispārējas ziņas 
Mitrinātājs ir paredzēts uzdotā relatīvā gaisa mitruma 
līmeņa automātiskai uzturēšanai telpā. Komfortabli 
nosacījumi tiek sasniegti pie relatīva gaisa mitruma no 
40 līdz 60 %. Ja faktiskais mitrums nolaižas zemāk par 
Jūsu uzdoto līmeni, tad mitrinātājs automātiski 
ieslēdzas un darbojas līdz relatīva mitruma uzdotās 
vērtības sasniegšanai, pēc kā mitrinātājs automātiski 
atslēdzas. 
Drošas ekspluatācijas likumi 
 Pirms mitrinātāja ievades ekspluatācijā uzmanīgi 

izpētiet doto instrukciju par tā ekspluatāciju un 
saglabājiet to tālākai izmantošanai. 

 Mitrinātājs ir paredzēts darbam tikai no 
maiņstrāvas tīkla. Spriegumam maiņstrāvas tīklā ir 
jāatbilst datiem, kas ir norādīti uz mitrinātāja 
rūpnīcas tabulas. 

 Mitrinātājs tiek ekspluatēts tikai dzīvojamajās 
telpās ar norādīto ekspluatācijas nosacījumu 
ievērošanu. Mitrinātāja izmantošana ne pēc 
nozīmes var radīt situācijas, kas ir bīstamas 
cilvēku dzīvei un veselībai. 

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

 Neļaujiet bērniem un personām, kas nav 
iepazīstinātas ar doto instrukciju vai atrodas zāļu 
vai alkohola iedarbībā, lietot mitrinātāju vismaz bez 
uzraudzības. 

 Nepieļaujams ekspluatēt mitrinātāju, ja padeves 
vadam vai kontaktdakšai ir bojājumi (att. 2), kā arī, 
ja mitrinātājs ir bojāts pie kritiena (att. 3) vai citos 
apstākļos. Mitrinātājs tiek ekspluatējams tikai 
pilnīgi saliktajā veidā. 

 Mitrinātāja remonts ir jāveic tikai kvalificētiem 
speciālistiem (att.4). Lai izvairīties no traumām un 
īpašuma bojājuma nemēģiniet patstāvīgi remontēt 
mitrinātāju. 

 Obligāti izņemiet mitrinātāja kontaktdakšu no tīkla 
rozetes sekojošajos gadījumos: pirms 
iztukšošanas vai rezervuāra uzpildes ar ūdeni; 
pirms tīrīšanas un tehniskas apkalpošanas; pirms 
mitrinātāja elementu montāžas / demontāžu; pirms 
mitrinātāja pārvietošanas uz citu vietu. 

 Lai izvairītos no apdegumiem ne pieskarieties pie 
strādājošā mitrinātāja membrānas. Augstās 
svārstības frekvences dēļ membrāna spēcīgi 
uzkarst. 

 Pie mitrinātāja atslēgšanas no elektrotīkla 
nestiepiet aiz padeves vada un nepieskarieties tam 
klāt ar mitrām rokām. 

 Uzstādiet mitrinātāju uz līdzenas sausas virsmas 
(att. 5). 

 Neuzstādiet mitrinātāju uz grīdas, kā arī apkures 
elementu tiešā tuvumā, sienu, mēbeļu un citu 

priekšmetu tuvumā. Tvaiks, kas izplūst no 
mitrinātāja, var bojāt virsmas, uz kurām tas nonāk. 
Par bojājumiem, kas iegūti nekārtna mitrinātāja 
izvietojuma dēļ, firma-izgatavotājs un pārdevējs 
atbildību nenes (att. 6). 

 Mitrinātājs jāuzstāda uz jebkāda paaugstinājuma 
(att. 7), piemēram, uz galda, kumodes un tml. 

 nepieļaujams ieliet mitrinātājā ūdeni caur 
izsmidzinošu galviņu. 

 Neiegremdējiet mitrinātāju ūdenī vai citos 
šķidrumos. 

 Neuzstādiet mitrinātāju uz ejas vai citur, kur to var 
aizķert, apgāzt un tml. (att. 8). Ja mitrinātājs netiek 
izmantots, atslēdziet to no elektrotīkla. 

 Nelieciet padeves kabeli zem paklāja vai citiem 
priekšmetiem. Novietojiet mitrinātāju tā, lai nejauši 
neaizķertu padeves vadu. 

 Neizmantojiet mitrinātāju sprādziennedrošu 
materiālu glabāšanas vietās, kā arī iespējama 
deggāzes sablīvējuma zonā. 

 Neatstājiet mitrinātāju zem lietus. Neizmantojiet 
mitrinātāju mitrās telpās. 

 Nepieļaujiet nepiederošo priekšmetu iekļūšanu 
mitrinātājā. 

 Neaizžogojiet ar nepiederošajiem priekšmetiem 
mitrinātāja gaisa ieņēmēju un izsmidzinošo 
galviņu. 

 Nesēžaties, neuzkāpiet un nelieciet smagus 
priekšmetus uz mitrinātāja. 

 Lai izvairītos no mitrinātāja bojājumiem 
nepievienojiet ūdenim, kas izmantojams 
mitrināšanai, ēteriskas eļļas, konservējošas 
piedevas, aromatizātorus un citus piemaisījumus! 
(aat.14). Par mitrinātāja bojājumiem, kas iegūti 
dotās prasības neizpildīšanas rezultāta, firma- 
izgatavotājs un pārdevējs atbildību nenes. 

 Ultraskaņas mitrinātāja membrānas 
augstfrekvences svārstības nav dzirdamas un ir 
pilnīgi drošas cilvēkam un mājdzīvniekiem.  
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Nepieciešamo mitruma līmeni var uzstādīt pagriežot 
slēdzi pulksteņa rādītāja virzienā. Rekomendētā 
relatīvā gaisa mitruma vērtība sastāda no 40 līdz 60%. 
Šo līmeni var sasniegt, uzstādot slēdzi vertikālā 
stāvoklī. Mērījuma precizitāte sastāda +/- 5%. Ja 
mitrums pārsniedz nepieciešami uzstādīto, mitrinātājs 
atslēdzas. Aparātu neizdosies izslēgt, ja slēdzis ir 
maksimāli pagriezts pa labi. Šajā gadījumā tiek 
aktivizēta ilgstošās darbības funkcija. 
 
C) Darbs ar iepriekšēju ūdens uzsildi  
Uzspiežot uzsildīšanas slēdzi (apakšā starp diviem 
grozāmiem rokturiem), ūdens pirms iekļūšanas tvaika 
veidošanas kamerā uzkarst līdz 80°C. Pēc tā 
izstrādājamā tvaika temperatūra ir 40°C. Priekšrocība 
ir tāda, ka temperatūra telpā nemainās, bet ūdens 
tīrība ievērojami uzlabojas (baktērijas tiek iznīcinātas). 
Ja ir ieslēgta iepriekšējā uzsilde, iedegas oranžais 
indikators(D). 
 
D) Zemā ūdens līmeņa indikators 
Sarkans indikators norāda uz to, ka ūdens rezervuārs 

ir tukšs. Papildus informāciju skat. sadaļā „Rezervuāra 

uzpilde ar ūdeni”. 

 
 

Nospiežot spiedpogu В notiek nepieciešama mitruma 
regulēšana, %. Rekomendētā relatīvā gaisa mitruma 
vērtība sastāda no 40 līdz 60%. Mērījuma precizitāte 
sastāda +/- 5%. Ja mitrums pārsniedz vēlamo 
uzstādīto, mitrinātājs atslēdzas. Mitrinātājs 
neatslēdzas, ja indikācija bija uzstādīta uz bultiņas 
simbola. Šajā gadījumā ir aktivizēta ilgstošās darbības 
funkcija. Uzspiežot spiedpogu B atspoguļojas uzdotā 
mitruma vērtība. Pēc dažām sekundēm indikācija 
automātiski pārslēdzas uz faktisko vērtību. 
 
C) Taimeris 
Ar spiedpogas C palīdzību var uzdot darbības ilgumu - 
vērtības var būt no 1 līdz 8 stundām vai Ilgstošā 
darbība. G simbols rāda, kāds ilgums ir izvēlēts 
(1/2/3/4/5/6/7/8/Co)  =  (1st/2st/3st/4st/5st/6st/7st/8st/ 
Ilgstošā darbība). Pēc dažām sekundēm indikācija 
automātiski pārslēdzas uz faktisko nozīmi. 
 
D) Mitrināšanas jaudas regulēšana 
Ar spiedpogas D daudzkārtēju nospiešanu var regulēt 
mitrināšanas intensitāti. LO/ME/HI(H) indikācija rāda, 
kāds no trijiem līmeņiem (zems/vidējs/augsts) ir 
izvēlēts. 
 
 
 
 
 

E) Darbs ar iepriekšēju ūdens uzsildi  
Spiedpoga Е kalpo par ūdens uzsildes ieslēgšanu vai 
izslēgšanu. Ieslēdzot šo funkciju, ūdens pirms 
iekļūšanas tvaika veidošanas kamerā uzkarst līdz 
80°C. Pēc tam izstrādājamajam tvaikam ir 40°C 
temperatūra. Priekšrocība ir tāda, ka temperatūra 
telpā nemainās, bet ūdens tīrība ievērojami uzlabojas 
(baktērijas tiek iznīcinātas). 
 
F) Automātiskais režīms („ITC” – Intelligent 

Temperature Compensation) / nakts režīms 
(Zzz) 

Ar spiedpogas F nospiešanu var aktivizēt automātisko 
(ITC–Intelligent Temperature Compensation) vai 
nakts režīmu (Zzz). Nospiežot to vienu reizi, tiek 
ieslēgts automātiskais režīms (uz pārvaldes paneļa 
atspoguļosies J simbols), pateicoties kuram tiek 
uzturēts optimālais gaisa mitrums atkarībā no 
temperatūras. Regulēšana notiek, pamatojoties uz 
izstrādājamā tvaika daudzumu un uzdotās vērtības 
lielumu. Uzstādot nakts režīmu (uz pārvaldes paneļa 
atspoguļojas К simbols) tiek uzstādīta gaisa mitruma 
vērtība 60%; laiks automātiski tiek uzstādīts uz 6 
stundām; uzsildīšana tiek ieslēgta. Papildus tiek 
regulēts tvaika daudzums atkarībā no uzdotās un 
faktiskās vērtības starpības. Kad aktivizējas nakts 
režīms, dzirdēsiet skaņas signālu. 
 
L) Ūdens līmeņa indikators 
Ūdens daudzums labi saskatāms caur caurspīdīgu 

tvertni. Par momentu, kad ir jāpielej ūdens, papildus 

tiek paziņots uz pārvaldes paneļa (L).  

M) Tīrīšanas indikators 
Ja uz displeja paradās simbols M ar vārdu "CLEAN" 

(Tīrīšana), nepieciešams notīrīt mitrinātāju saskaņā ar 

šo instrukciju. Šis simbols iedegas automātiski, 

atkarībā no izmantošanas intensitātes, katras divas 

nedēļas. Indikatoru var piespiedu nomest ar ilgstošu 

spiedpogas A nospiešanu strādājošajam aparātam 

(aptuveni 10 - 15 sekundes). 
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Apkalpe un tīrīšana 

 

 

 Pirms sākt tīrīšanu nepieciešams izslēgt mitrinātāju 
un izņemt kontaktdakšu no rozetes (att. 35). 

 Ne retāk kā reizi nedēļā veiciet ūdens rezervuāra 
un smidzinātāja tīrīšanu. Izmantojiet tam tīru ūdeni 
bez mazgāšanas līdzekļa pievienošanas (att.36). 

 Regulāri notīriet kaļķakmens kārtiņu no 
smidzinātāja, izmantojot līdzekļus, kuri ir 
pārdošanā (att. 37). Pabeidzot tīrīšanu rūpīgi 
noskalojiet norādītus līdzekļus ar lielu ūdens 
daudzumu. 

 

Uzmanību! 

 Pārliecinieties, ka ūdens nav nokļuvis mitrinātāja 
korpusa pamatnē (att. 38). 

 Mitrinātāja iekšēju virsmu tīrīšanai izmantojiet 
mīkstus audumus. Neizmantojiet mitrinātāja 
tīrīšanai benzīnu, līdzekļus stikla tīrīšanai un 
organiskus šķīdinātājus (att. 39). 

 Iknedēļu veiciet membrānas tīrīšanu ar birstes 
palīdzību (ietilpst mitrinātāja piegādes komplektā),  
kura ir speciāli tam paredzēta. 

 Ne retāk kā reizi nedēļā pilnībā nomainiet ūdeni 
ūdens rezervuārā. 

 

 

 

 

 

 

 

Aromātisko vielu pielietošana 

Ēterisko eļļu, konservantu, aromatizātoru un citu 

piedevu pievienošana pat nelielā daudzumā netiek 

pieļauts. Materiāls, no kura ir izgatavots ūdens 

rezervuārs, nepieļauj piedevu izmantošanu, tāpēc, 

viena piliena pietiek, lai sabojātu rezervuāra virsmu un 

attiecīgi, pašu mitrinātāju. Ja mitrinātāja bojājumi iegūti 

šīs prasības neievērošanas dēļ, tad garantijas 

saistības automātiski zaudē spēku. 
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