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Ekspluatācijas instrukcija  
 

Apsveicam Jūs ar U7145 / U7147 gaisa ultraskaņas 
mitrinātāja pirkumu! 
 
Vai Jūs zināt, ka nepietiekams gaisa mitrums: 
 noved pie gļotādu izžūšanas, kas savukārt ir cēlonis 

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

slimības; 
 izsauc nogurumu, atved pie paaugstinātā acu 

noguruma un uzmanības koncentrācijas 
pasliktināšanas; 

 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 mēbeles bojājuma no koksnes un īpaši 
parketu grīdām; 

 negatīvi iespaido mūzikas instrumentu uzskaņošanu. 

 
Vispārējas ziņas 
Mitrinātājs ir paredzēts automātiskajai uzdotā relatīvā gaisa 
mitruma līmeņa uzturēšanai telpā. Komfortabli apstākļi tiek 
panākti pie relatīvā gaisa mitruma no 40 līdz 60 %. Ja 
faktiskais mitrums nokrīt zemāk par Jūsu uzdotā līmeņa, 
tad mitrinātājs automātiski ieslēdzas un darbojas līdz 
uzdotās relatīvā mitruma vērtības sasniegšanai, pēc kā 
mitrinātājs automātiski izslēdzas. 
 

Drošas ekspluatācijas noteikumi 
 Pirms sākt mitrinātāja ekspluatāciju uzmanīgi izpētiet 

doto instrukciju un saglabājiet to arī tālākai 
izmantošanai; 

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

 Mitrinātājs ekspluatējams tikai dzīvojamajās telpās ar 
norādīto ekspluatācijas noteikumu ievērošanu. 
Mitrinātāja 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). 

 Neļaujiet bērniem un personām, kas neiepazinās ar 
doto instrukciju vai atrodas zāļu vai alkohola 
iedarbībā, lietot mitrinātāja aparātu, vismaz, bez 
uzraudzības. 

 Nedrīkst ekspluatēt gaisa mitrinātāju, ja barošanas 
vadam vai kontaktdakšai ir bojājumi (att. 2), kā arī ja 
mitrinātājs tika bojāts kritienā (att. 3) vai citos 
apstākļos. Gaisa mitrinātāja ekspluatācija tiek pieļauta 
tikai tā pilnīgi saliktajā veidā. 

 Gaisa mitrinātāja remonts ir jāizpilda tikai kvalificētiem 
speciālistiem (att. 4). Lai izvairītos no traumām un 
īpašuma bojājuma nemēģiniet patstāvīgi remontēt 
mitrinātāju. 

 Obligāti izņemiet mitrinātāja kontaktdakšu no tīkla 
rozetes sekojošajos gadījumos: pirms rezervuāra 
iztukšošanas vai uzpildes ar ūdeni; pirms tīrīšanas un 
tehniskas apkalpošanas; pirms mitrinātāja elementu 
montāžas / demontāžas; pirms mitrinātāja 
pārvietošanas citā vietā. 

 Lai izvairītos no apdegumiem, nepieskarieties pie 
mitrinātāja membrānas mitrinātāja darbības laikā. 
Augstās svārstību frekvences dēļ membrāna strauji 
sakarst. 

 Pie mitrinātāja atslēgšanas no barošanas tīkla ne 
raustiet aiz barošanas vada un neskarieties tam klāt 
ar mitrām rokām. 

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

 Nenovietojiet gaisa mitrinātāju uz grīdas iepretim 
sildītājam vai tiešā tuvumā no apkures iekārtām, 
sienām, mēbelēm un citiem priekšmetiem. No 

mitrinātāja izplūstamais tvaiks var bojāt virsmas, uz 
kurām nogulās. Par bojājumiem, kas iegūti nepareizā 
mitrinātāja izvietojuma dēļ, firma-izgatavotājs un 
pārdevējs atbildības nenes (att.6). 

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

 Nav pieļaujams ieliet ūdenī mitrinātājā pa 
izsmidzinošo galvu. 

 Negremdējiet mitrinātāju ūdenī vai citos šķidrumos. 
 Neuzstādiet mitrinātāju uz ejas vai arī tur, kur to var 

aizķert, apgāzt un tml. (att. 8). Ja gaisa mitrinātājs 
netiek izmantots, atslēdziet to no tīkla. 

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

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

 Neatstājiet mitrinātāju zem lietus. Neizmantojiet 
mitrinātāju mitrās telpās. 

 Nepieļaujiet nepiederošo priekšmetu iekļūšanu 
mitrinātājā. 

 Neaizlieciet ar nepiederošajiem priekšmetiem 
mitrinātāja gaisa ieņemšanas ierīci un izsmidzinošo 
galvu. 

 Nesēžaties, neuzkāpiet un nelieciet smagus 
priekšmetus uz mitrinātāja. 

 Lai izvairītos no aparāta bojājumiem nepievienojiet 
ūdenī ēteriskas eļļas, konservējošās piedevas, 
aromatizātorus un citus svešus piemaisījumus. Par 
bojājumiem šī noteikuma neievērošanas rezultātā, 
firma-izgatavotājs un pārdevējs nekādu atbildību 
nenes. 

 Augstfrekvences membrānas svārstības ultraskaņas 
mitrinātāja ir nedzirdamas un pilnīgi drošas cilvēkiem 
un mājdzīvniekiem. 
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U7147 pārvalde 
 

 
 

A) Ieslēgšana/ Izslēgšana  
Nospiežot spiedpogu A mitrinātājs ieslēdzas vai izslēdzas. 
Šo spiedpogu var tāpat izmantot atkārtotajai attīrīšanas 
indikatora uzstādīšanai (paturot nospiestajā stāvoklī). 

 
B) Hidrostats (Mitruma regulēšana) 
Nospiežot spiedpogu В tiek veikta nepieciešama mitruma 
regulēšana %. Relatīva gaisa mitruma rekomendētais 
lielums sastāda no 40 līdz 60%. Mērījuma precizitāte 
sastāda ±5%. Ja mitrums pārsniedz nepieciešamu 
uzstādīšanu, mitrinātājs izslēdzas. Nospiežot spiedpogu B 
atspoguļojas uzdotā mitruma vērtība (DESIRED simbols). 
Pēc dažām sekundēm indikācija automātiski pārslēdzas un 
atspoguļo faktisko vērtību (CURRENT simbolu). 

 
C) Taimeris 
Ar spiedpogas C palīdzību var uzdot ilgstošu darbību - 
vērtības var būt no 1 līdz 8 stundām vai Ilgstošais darbs 
(CO). G simbols rāda, kāds ilgums izvēlēts 
(1/2/3/4/5/6/7/8/CO)  =  (1st/2st/3st/4st/5st/6st/7st/8st). Pēc 
dažām sekundēm indikācija automātiski pārslēdzas uz 
faktisku nozīmi. 
 
 

 

D) Mitrināšanas intensitātes regulēšana 
 
Ar spiedpogas D daudzkārtējas uzspiešanas palīdzību var 
regulēt mitrināšanas intensitāti. H simbols rāda, kāds no 
trijiem līmeņiem (zems/vidējs/augsts) tiek izvēlēts. 

 
E) Darbs ar iepriekšēju ūdens uzsildi  
Spiedpoga Е kalpo iepriekšēja ūdens uzsildīšanas 
funkcijas (iedegas I simbols) ieslēgšanai vai izslēgšanai. 
Ieslēdzot šo funkciju, ūdens pirms nokļūt tvaika veidošanas 
kamerā uzsilst līdz 80°C. Ūdens aparāta pamatnē uzsilst 
10 - 15 minūšu laikā. 
Pēc tā izstrādājamajam tvaikam ir 40°C temperatūra. 
Priekšrocība ir tāda, ka temperatūra telpā nemainās, bet 
ūdens tīrība ievērojami uzlabojas. Tādējādi, tiek sasniegts 
pasterizācijas efekts. 

 
F) Automātiskais („ITC” - Intelligent 
Temperature Compensation)  / Nakts 
režīms(Zzz) 
Ar spiedpogas F palīdzību var aktivizēt automātisko („ITC” - 
Intelligent Temperature Compensation) (optimāla mitruma 
līmeņa automātisko uzturēšanu atkarībā no temperatūras) 
vai nakts režīmu (Zzz). Ar vienreizēju nospiešanu tiek 
ieslēgts automātiskais režīms (uz pārvaldes paneļa 
atspoguļojas J simbols), pateicoties kuram tiek uzturēts 
optimāls gaisa mitrums atkarībā no temperatūras. 
Regulēšana notiek uz izstrādājamā tvaika daudzuma un 
uzdotās vērtības pamata. Kad ir uzstādīts nakts režīms (uz 
pārvaldes paneļa atspoguļojas К simbols), uzstādāma 50 - 
65% gaisa mitruma vērtība; laiks automātiski ir iestatīts uz 
6 stundām; uzsildīšana ir ieslēgta. Papildus regulējas 
tvaika daudzums atkarībā no uzdotās un faktiskas nozīmes 
starpības. 
Pie uzstādītā automātiskā (ITC) / Nakts (Zzz) režīma 
mitruma līmenis un iztvaikošanas intensitātes līmenis nevar 
būt izmainīti. Uzspiežot B vai D spiedpogas automātiskais 
(ITC) / Nakts (Zzz) režīms atslēdzas. 

 
 

G) Taimeris 
 
H) Mitrināšanas intensitātes indikators 
 
I) Iepriekšējās uzsildes indikators 
 
J) Automātiska režīma indikators 
(ITC) 
 
K) Nakts režīma indikators (Zzz) 
 
L) Ūdens līmeņa indikācija 
Ūdens daudzums labi redzams pa caurspīdīgu ūdens 
rezervuāru. Moments, kad nepieciešams pieliet ūdeni, 
papildus tiek norādīts uz pārvaldes paneļa (L). Sīkāku 
informāciju skat. sadaļā „Rezervuāra uzpilde ar ūdeni”. "L" 
simbols var turpināt degt dažas sekundes pēc rezervuāra 
piepildīšanas, kamēr aparāta pamatne nepiepildīsies ar 
ūdeni. 

 
M) Tīrīšanas indikators 
Ja uz displeja parādās M simbols ar vārdu „CLEAN” 
(tīrīšana), nepieciešams patīrīt mitrinātāju saskaņā ar doto 
instrukciju. Šis simbols aizdegas automātiski, atkarībā no 
izmantošanas, katras divas nedēļas. Indikatoru var 
piespiedu nomest ar ilgstošās A spiedpogas uzspiešanu 
(aptuveni 10 - 15 sekundes) uz strādājošā aparāta. 
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U7145 Gaisa mitrinātāja  
tehniskie raksturojumi 
 
 Elektropadeve                                       230 - 240 V / 50 Hz 
Patērējamā jauda                                                          45 W 
Tvaika ražotspēja                                                    400 gr/st 

 Rekomendējamais laukums/ apkalpojamās   
telpas apjoms                             ne vairāk kā 60 м2 / 150 м3 
Ūdens ietilpība                                                                5.0 l 
Izmēri                                                    240 x 260 x 310 mm 

Masa (bez ūdens)                                                        3.0 kg 
Trokšņa darba līmenis                                          < 25 dB(А) 

Aksesuāri                     1) Ūdens demineralizācijas kārtridža  
                           2) Jonizējošais Sudraba stienis (ISS) 

(iegādājams papildus) 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U7147 Gaisa mitrinātāja  
tehniskie raksturojumi 
 
 Elektropadeve                                       230 - 240 V / 50 Hz 
Patērējamā jauda                                         40 / 125-140 W 
Tvaika ražotspēja                                          400 / 500 gr/st 

 Rekomendējamais laukums/ apkalpojamās   
telpas apjoms                             ne vairāk kā 60 м2 / 150 м3 
Ūdens ietilpība                                                                5.0 l 
Izmēri                                                    240 x 260 x 310 mm 

Masa (bez ūdens)                                                        3.0 kg 
Trokšņa darba līmenis                                          < 25 dB(А) 

Aksesuāri                     1) Ūdens demineralizācijas kārtridža  
                           2) Jonizējošais Sudraba stienis (ISS) 

(iegādājams papildus) 
 
*uzsildīšanas režīmā līdz 80 °C („Silts tvaiks”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nodrošinās ūdens tīrību Jūsu mitrinātājā  
Ionic Silver Stick (ISS) Jonizējošais sudraba stienis ir 
Šveices kompānijas PLASTON jaunākais patentētais 
izstrādājums. Stienim ir plāni strukturētā virsma un sastāv 
no antiseptiskām šķiedrām ar sudraba molekulām. 
Pie stieņa (ISS) kontakta ar ūdeni ātri tiek sasniegta 
sudraba jonu nepieciešama koncentrācija. Rezultātā notiek 
efektīvs ūdens dezinficēšana, vīrusu un baktēriju 
iznīcināšana. Pastāvīga jonu koncentrācija saglabājas 
stieņa darbības laikā, jo sudraba joni, kuri atdalās no 
virsmas, tiek aizstāti ar jauniem joniem no stieņa dziļuma. 
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