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Priekšvārds
Apsveicam ar Air Washer W490 iegādi!

Pareiza lietošana:
Ierīci drīkst izmantot tikai iekštelpu gaisa mitrināšanai un 
attīrīšanai.

W490 piedāvā šādus jauninājumus:
•	 optimālu	ūdens	kvalitātes	uzturēšanu	vienā	sezonā,	

pateicoties lonic Silver Stick
•	 automātisku	izslēgšanos,	ja	ūdens	līmenis	ir	pārāk	

zems
•	 digitālo	displeju	ar	skārienpaneli
•	 iebūvētu	higrostatu
•	 automātisku	displeja	aptumšošanas	funkciju	(ADF),	

diena/nakts
•	 apkopes	atgādinājumus
•	 tīrīšanas	režīmu

Vai zinājāt, ka pārāk sauss gaiss:
•	 sausina	gļotādu,	kā	arī	izraisa	lūpu	sasprēgāšanu	un	

dedzināšanu acīs?
•	 ierosina	elpošanas	ceļu	infekcijas	un	saslimšanas?
•	 izraisa	slābanumu,	nogurumu	un	koncentrēšanās	
grūtības?

•	 nomāc	mājdzīvniekus	un	telpaugus?
•	 veicina	putekļu	veidošanos	un	sintētiskās	šķiedras	
tekstilizstrādājumu,	paklāju	un	sintētisko	grīdu	 
elektrostatisko uzlādi?

•	 bojā	koka	priekšmetus	un	jo	īpaši	parketa	grīdas?
•	 noskaņo	mūzikas	instrumentus?

Ierīces apraksts
Air Washer W490:
•	 attīra	un	mitrina	gaisu	bez	filtrējošiem	ieliktņiem
•	 ietver	inovatīvu	ūdens	kvalitātes	uzturēšanas	 
sistēmu	(ISS)

•	 darbojas	ļoti	klusu	divos	darbības	režīmos
•	 ir	piemērots	telpām	ar	platību	līdz	50	m2

•	 ir	izgatavots	no	augstvērtīgām	sastāvdaļām	ar	ilgu	
kalpošanas laiku

Air	 Washer	 iekšpusē	 ūdens	 rezervuārā	 griežas	 speciāli	
mitrinātāja	diski;	šī	procesa	 laikā	garām	plūstošais	gaiss	
dabīgā	 veidā	 tiek	attīrīts	 no	piesārņojuma	gluži	 kā	dabā,	
kur	 gaisu	 «izmazgā»	 lietus.	 Gaisa	 mitrināšana	 norit	 pēc	
pašregulējoša	aukstās	iztvaikošanas	principa.	Līdz	ar	to	Air	
Washer	rada	optimālu	gaisa	mitrumu,	neizmantojot	papildu	
kontrolierīces.

Mitrinātāja diski
Mitrinātāja	 disku	medus	 šūnu	 struktūra	 ļauj	 droši	 izlaist	
gaisā	lielu	ūdens	daudzumu.	Ierīce	attīra	gaisu,	par	paraugu	
ņemot	 dabas	 procesus.	 Turklāt	 ierīce	 garantē	 gaisa	
filtrēšanu	 no	 piesārņotājiem,	 putekšņiem	 un	 dzīvnieku	
spalvām.

Ionic Silver Stick® (ISS) (34)
lonic	Silver	Stick	 izmanto	sudraba	pretmikrobu	 iedarbību	
un	veselu	sezonu	nodrošina	optimālu	ūdens	kvalitāti	visos	
AIR-O-SWISS	un	BONECO	gaisa	mitrinātājos.	ISS	iedarbība	
sākas,	kolīdz	tas	nonāk	saskarē	ar	ūdeni,	arī	tad,	ja	ierīce	
ir	 izslēgta.	 ISS	 ir	 paredzēts	 tikai	 izmantošanai	 gaisa	
mitrinātājos.

Drošības norādījumi
•	 Pirms	sākt	lietot	Air	Washer,	pilnībā	izlasiet	lietošanas	
instrukciju	un	uzglabājiet	to	vēlākai	lietošanai.

•	 Lietojiet	Air	Washer	tikai	dzīvojamās	telpās	un	ievērojiet	
specifikācijā	noteiktos	tehniskos	datus.	Noteikumiem	
neatbilstoša	izmantošana	var	apdraudēt	veselību	vai	
dzīvību.

•	 Bērni,	rīkojoties	ar	elektroierīcēm,	neapzinās	risku.	
-Tādēļ	gadījumos,	kad	bērni	atrodas	Air	Washer	
tuvumā,	tie	vienmēr	jāuzrauga	(5).

•	 Personas,	kuras	nepārzina	lietošanas	instrukciju,	kā	arī	
bērni	un	personas,	kuras	atrodas	medikamentu,	 
alkohola	vai	narkotisko	vielu	ietekmē,	ierīci	nedrīkst	
lietot	vai	drīkst	to	lietot	tikai	uzraudzībā.

•	 Ja	ierīce	tiek	apgāzta	tā,	ka	izplūst	ūdens,	nekavējoties	
jāatvieno	kontaktdakša.	Pēc	šāda	gadījuma	ierīcei	vis-
maz	3	stundas	jābūt	sausai,	pirms	to	atkal	var	 
pievienot strāvai.

•	 Nepievienojiet	piedevas,	piemēram,	ēteriskās	eļļas	tieši	
ūdens	tvertnē	vai	ūdens	baseinā.	Šīs	piedevas	sabojās	
jūsu	ierīci!	Uz	ierīcēm,	kuru	bojājumus	izraisījušas	 
piedevas,	neattiecas	garantija.

Lietošanas	instrukcijā	īpaši	drošības	norādījumi	ir	atzīmēti	
ar	šādiem	simboliem:

Brīdinājums 
Traumas	 risks	 elektriskās	 strāvas	 trieciena	
rezultātā.
Kontaktdakša	vienmēr	jāatvieno	pirms:
•	apkopes	un	tīrīšanas
•	ierīces	pārvietošanas
•	ūdens	izliešanas

Uzmanību 
Air	Washer	 bojājumu	 vai	materiālo	 zaudējumu	
risks,	piemēram,	ūdens	noplūdes	dēļ.

sa
lna

.lt

sa
lna

.lv



lv

113

Izsaiņošana (1 – 3)
•	 Izņemiet	Air	Washer	uzmanīgi	no	iepakojuma;	augšējā	
daļa	ir	tikai	brīvi	uzlikta	uz	rezervuāra.

•	 Ja	Air	Washer	neizmantojat	visu	gadu,	tā	uzglabāšanai	
izmantojiet	oriģinālo	iepakojumu.

•	 Visas	iepakojuma	daļas	sastāv	no	videi	nekaitīgiem	
materiāliem,	un	tās	var	nodot	atbilstošos	vietējos	 
atkritumu pārstrādes punktos. 

Uzstādīšana (4 – 7)
Pārbaudiet	 elektriskā	 pieslēguma	 datus	 datu	 plāksnītē.	
Novietojiet	Air	Washer	 uz	 grīdas	 vai	 uz	 līdzenas,	 sausas	
virsmas telpā.

•	 Datu	plāksnīte	atrodas	rezervuāra	apakšpusē	(4).
•	 Sekojiet,	lai	Air	Washer	apkopes	un	tīrīšanas	
vajadzībām	ierīce	būtu	labi	pieejama	un	ap	to	būtu	
pietiekami vietas.

Ūdens iepildīšana (8 – 10)
Piepildiet	 ūdens	 tvertni	 tikai	 ar	 tīru,	 aukstu	 ūdeni	 no	
ūdensvada.

Nepakļaujiet	 ūdens	 tvertni	 spiedienam,	
piemēram,	iepildot	tajā	ogļskābo	gāzi	saturošu	
minerālūdeni.	 Nepievienojiet	 ūdenim	 ēteriskās	
eļļas	 vai	 smaržvielas;	 tās	 var	mainīt	 plastma-
sas	materiāla	krāsu	un	to	sabojāt.	Lai	novērstu	
ūdens	 noplūdi	 no	 ūdens	 tvertnes,	 pilnībā	
aizskrūvējiet	vāciņu.

Lietošanas sākšana (11 – 15)
Pieslēdziet	Air	Washer	elektrotīklam	(signāla	skaņa)	un	no-
spiediet	pogu	A	 (12).	 Ieslēdzas	digitālais	displejs,	un	 tiek	
parādīts	pašreizējais	mitrums.	Air	Washer	ir	režīmā	Normal	
(Normāls).

Air Washer:
•	 darbojas	īpaši	klusu	nakts	režīmā	(punkts	G,	simbols	
«L»	(Low	–	zems));

•	 panāk	maksimālu	mitruma	izvadi	(punkts	G,	simbols	
«H»	(High	–	augsts))	parastajā	režīmā.

Lai	izslēgtu,	nospiediet	pogu	A.

A) Ieslēgšana/izslēgšana
Ierīce	tiek	ieslēgta,	nospiežot	pogu	A.	Nospiežot	to	vēlreiz,	
ierīce	 izslēdzas.	 Pogu	 A	 izmanto	 arī	 tīrīšanas	 režīma	
ieslēgšanai.	Skatiet	sadaļu	«Tīrīšanas	režīms»	(20-28).

B) Mitruma līmeņa iestatīšana
Ierīce	 ir	aprīkota	ar	higrostatu.	Ar	to	tiek	mērīts	relatīvais	
gaisa	 mitrums	 un	 ierīce	 tiek	 izslēgta,	 kad	 sasniegta	
nepieciešamā	vērtība.	Ieslēdzot	ierīci,	nepieciešamā	vērtība	
ir	iepriekš	iestatīta	uz	55	%.

Nepieciešamo	vērtību	var	noregulēt	pa	5	%	soļiem,	nospiežot	
pogu	 B.	 Kamēr	 atlasīta	 mitruma	 izvade,	 nepieciešamā	
vērtība	 mirgo.	 Displejā	 tiek	 parādīts	 vārds	 DESIRED	
(Nepieciešams)	(F).	Relatīvā	mitruma	iestatījuma	diapazons	
ir	 no	30	%	 (minimums)	 līdz	 70	%	 (maksimums)	 relatīvā	
mitruma	 vai	 «CO»	 pastāvīgā	 režīmā.	 Ieteicams	 relatīvais	
mitrums	—	starp	40	un	60	%.	Pēc	dažām	sekundēm	dis-
plejs	 automātiski	 mainās,	 lai	 parādītu	 pašreizējo	 vērtību	
(CURRENT)	(F).	Sasniedzot	nepieciešamo	relatīvo	mitrumu,	
ierīce	 automātiski	 izslēdzas	 (displejā	 redzams	 DESIRED	
(Nepieciešamais)	 un	 CURRENT	 (Pašreizējais))	 (F).	 Ja	
nepieciešamais	relatīvais	mitrums	samazinās,	ierīce	atkal	
automātiski	ieslēdzas.

Pašreizējā relatīvā mitruma ātra 
parādīšana
Kad	 ierīce	 ir	 izslēgta	 (pievienots	 elektrotīkla	 kabe-
lis),	 pašreizējo	 relatīvo	 mitrumu	 var	 parādīt	 displejā,	
īsi	 nospiežot	 vienu	 no	B	 pogām.	 Šis	 displejs	 pēc	 dažām	
sekundēm	automātiski	izslēdzas.

C) Izvades līmeņa maiņa
Air	Washer	 var	 darbināt	 divos	 izejas	 līmeņos.	 Nospiediet	
pogu	 C,	 lai	 atlasītu	 izejas	 līmeni	 Zems	 (Low)	 «L»	 (nakts	
režīms)	un	Augsts	(High)	«H»	(parastais	režīms).	Izvēlētais	
izejas	līmenis	ir	parādīts	displejā	ar	simbolu	G.

W490 ekspluatācija
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D) lonic Silver Stick (ISS) nomaiņa
Burts	D	displejā	norāda,	ka	Ionic	Silver	Stick	(ISS)	ir	jāmaina.	
Simbols	paliek	redzams,	līdz	abas	B	pogas	tiek	nospiestas	
vienlaicīgi	un	turētas	apmēram	5	sekundes.

E) Ierīces tīrīšana
Burts	 E	 displejā	 norāda,	 ka	 ierīce	 ir	 jātīra.	 Simbols	 ir	 
redzams	tikmēr,	kamēr	ir	aktivizēts	tīrīšanas	režīms	vai	abas	
B	pogas	ir	nospiestas	vienlaicīgi	apmēram	uz	5	sekundēm.

F) Pašreizējais/nepieciešamais displejs
Ja	displejā	tiek	parādīts	DESIRED	(Nepieciešamais),	tad	%	
vērtība	tam	blakus	norāda	nepieciešamo	relatīvo	mitrumu,	
proti,	 ir	 redzama	 nepieciešamā	 vērtība.	 Ja	 displejā	 ir	 
redzams	CURRENT	(Pašreizējais),	tad	tiek	rādīts	pašreizējais	
relatīvais mitrums.

H) Automātiskā izslēgšanās 
«Tukša tvertne»

Ūdens	 daudzums	 ir	 vienkārši	 apskatāms,	 pateicoties	
caurspīdīgajai	 ūdens	 tvertnei.	 Ierīces	 displejā	 ir	 arī	 red-
zams,	kad	ierīcē	vajadzētu	uzpildīt	ūdeni.	Ja	ūdens	līmenis	
samazinās	 zem	 minimālā	 daudzuma,	 ierīce	 automātiski	
izslēdzas.	Displejā	tiek	parādīts	sarkans,	mirgojošs	simbols	
(H).	Pēc	ūdens	uzpildīšanas	simbols	H	nodziest	un	 ierīce	
turpina	darbu.		

Brīdinājums:	 noceļot	 augšējo	 daļu	 no	 pamatnes,	 ierīce	
izslēdzas.	Šādā	gadījumā	displejā	tiks	parādīts	arī	sarkans,	
mirgojošs	 H	 simbols.	 Simbols	 H	 nodziest	 tikai	 tad,	 kad	
augšējā	 daļa	 tiek	 atkal	 novietota	 uz	 pamatnes,	 un	 ierīce	
turpina	darbu.

Air Washer tīrīšana (18 – 19)
•	 Neskatoties uz tīrīšanas režīmu, regulāra tīrīšana ir 
nepieciešama,	lai	nodrošinātu	higiēnisku	darbību	bez	
kļūmēm.

•	 Ieteicamie	tīrīšanas	intervāli	ir	atkarīgi	no	gaisa	un	
ūdens	kvalitātes,	kā	arī	no	darbības	laika.

•	 Lai	veiktu	tīrīšanu,	Air	Washer	var	viegli	izjaukt,	neiz-
mantojot	instrumentus.

Ja	ar	ūdeni	piepildīta	ierīce	nav	lietota	ilgāk	kā	
nedēļu,	noteikti	to	pilnībā	iztukšojiet	un	iztīriet.

Pirms	tīrīšanas	no	rezervuāra	izņemiet	ISS	(20).

Produkta	atkaļķošanai	un	tīrīšanai	izmantojiet	ti-
kai	CalcOff.	Uz	bojājumiem,	kurus	izraisījusi	citu	
tīrīšanas	līdzekļu	lietošana,	neattiecas	garantija.

Tīrīšanas režīms (20 – 28)
Izmantojot	tīrīšanas	režīmu,	var	vienkārši	iztīrīt	un	atkaļķot	
mitrinātāja	 diskus	 un	 ūdens	 tvertni.	 Ja	 ierīcei	 ieslēgts	
tīrīšanas	 režīms,	 mitrināšana	 nenotiek.	 Ventilators	 paliek	
deaktivizēts,	un	griežas	tikai	mitrinātāja	diski.

Pirms	ierīces	pārslēgšanas	tīrīšanas	režīmā	ūdens	tvertnei	
ir	 jābūt	uzpildītai	ar	karstu	ūdeni	un	atkaļķošanas	līdzekli	
CalcOff	(21).	Uz	5	sekundēm	nospiežot	pogu	A,	ierīce	tiek	
pārslēgta	 uz	 tīrīšanas	 režīmu	 (22).	 Uz	 tīrīšanas	 režīmu	
displejā	 norāda	mirgojošs	 simbols	 E	 (23).	Displejā	mirgo	
vērtība	 «1h».	 Pogu	 B	 var	 izmantot,	 lai	 tīrīšanas	 periodu	
mainītu	 no	 1	 uz	 9	 stundām	 atkarībā	 no	 piesārņojuma	
līmeņa	 (23).	 Ja	 3	 sekundes	 nav	 veikta	 nekāda	 ievade,	
iestatītā	 vērtība	 tiek	 uztverta	 kā	 «nepieciešamā	 vērtība»	
un	displejā	mirgojošais	F	mainās	atpakaļ	uz	 «CURRENT»	
(Pašreizējais).	Tīrīšanas	periods	tagad	tiek	rādīts	pastāvīgi	
un	 pārslēdzas	uz	minūtēm,	 ja	 atlikušais	 laiks	 samazinās	
zem	 1	 stundas	 atzīmes.	 Tīrīšanas	 periodu	 var	 mainīt	
jebkurā	 laikā,	nospiežot	pogu	B.	Tīrīšanas	perioda	beigās	

displejā	 ir	 redzama	 vērtība	 «Oh»	 un	 tīrīšanas	 simbols	 E	
mirgo	ātrāk	(24).	Nospiežot	pogu	A,	tiek	izslēgts	tīrīšanas	
režīms	un	ierīce	(24).	Ūdens	tvertne	tagad	ir	 jāiztukšo	no	
CalcOff	un	jāizskalo	(25-27)	(skatiet	sadaļu	«Ūdens	tvertnes	
un	rezervuāra	tīrīšana»).	Nākamajā	reizē,	ieslēdzot	ierīci,	tā	
darbosies	parastajā	režīmā.

Netīro	 disku	 bloku	 nemazgājiet	 trauku	
mazgājamā	mašīnā!

Ūdens tvertnes un rezervuāra tīrīšana –
ik pēc 2 nedēļām (29 – 34)
•	 Rezervuārā	esošos	nosēdumus	iztīriet	ar	plastmasas	
vai	koka	suku	un	tirdzniecībā	pieejamu	atšķaidītu	
trauku mazgāšanas līdzekli.

•	 Pēc	tīrīšanas	Air	Washer	salieciet	kopā	apgrieztā	
secībā.

Korpusa tīrīšana –
vienreiz vai divreiz gadā (35)
•	 Vispirms	iztīriet	korpusu	ar	mitru	drāniņu	un	izslau-
kiet	sausu;	ja	nepieciešams,	izmantojiet	plastmasai	
piemērotu	tīrīšanas	līdzekli.

•	 Korpusa	augšdaļas	iekšpusi	iztīriet	ar	mitru	drāniņu.	
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Uzglabāšana
Iztukšojiet	ūdens	tvertni.	 Iztīriet	Air	Washer,	kā	aprakstīts,	
un	ļaujiet	tam	pilnībā	izžūt.	Pilnībā	noskrūvējiet	no	ūdens	
tvertnes	vāciņu	un	uzglabājiet	to	atsevišķi,	lai	pasaudzētu	
blīvi.	Air	Washer	ieteicams	uzglabāt	oriģinālajā	iepakojumā	
sausā,	ne	pārāk	karstā	vietā.

Utilizācija
Nododiet	nolietoto	Air	Washer	savam	mazumtirgotājam,	lai	
tas	 tiktu	nodots	 tālāk	pareizai	 utilizācijai.	 Informāciju	par	
citām	utilizācijas	iespējām	uzzināsiet	savā	pašvaldībā.

Rezerves daļas un piederumi
Rezerves	 daļas	 varat	 iegādāties	 no	
specializētajiem	 mazumtirgotājiem	 un	 to	
nomaiņu	Air	Washer	varat	veikt	saviem	spēkiem.	
Drīkst	izmantot	tikai	ražotāja	oriģinālās	daļas.

Remonts (36 – 38)
Visus	pārējos	remontdarbus	drīkst	veikt	tikai	speciālisti	vai	
klientu	apkalpošanas	dienests.	Tas	attiecas	arī	 uz	bojātu	
elektrības	 vadu.	 Nepareizs	 remonts	 var	 radīt	 ievērojamu	
risku	lietotājam,	un	tā	rezultātā	zūd	garantijas	prasības.

Garantija
Garantijas	atrunas	ir	noteikusi	mūsu	valsts	pārstāvniecība.

•	 Ja,	neskatoties	uz	stingrām	kvalitātes	kontrolēm,	 
Air	Washer	parādās	kāds	trūkums,	droši	vērsieties	pie	
sava	tirgotāja.

•	 Lai	saņemtu	garantiju,	noteikti	jāuzrāda	pirkuma	čeks.

Tiesiskas norādes
Ierīce	atbilst	CE	prasībām	un	šīm	direktīvām:

•	 2006/95/EK	par	elektrodrošību;
•	 2004/108/EK	par	elektromagnētisko	saderību;
•	 2002/95/EK	par	bīstamu	ķīmisku	vielu	lietošanas	
ierobežojumiem	elektriskās	un	elektroniskās	iekārtās;

•	 2002/96/EK	par	elektrisko	un	elektronisko	iekārtu	 
atkritumiem.

Paturam	 tiesības	 veikt	 tehniskas	 izmaiņas.	 Lietošanas	 
instrukciju	aizsargā	likums	par	autortiesībām.

Tehniskie dati

Tīkla	spriegums	 230	V	/	50	Hz
Jaudas	patēriņš	 18	W
Mitrināšanas	jauda	līdz	 300	g/h
Piemērots	telpās	ar	platību	līdz	 	50	m2	/	125	m3

Tilpums	 7	L	
Izmēri	(mm)	 336	x	323	x	407
Pašmasa	 6.0	kg
Skaņas	stiprums	darbības	laikā	 <	25dB	(A)
Piederumi	 Ionic	Silver	Stick	(ISS)	A7017 
	 CalcOff	A7417

Traucējumu novēršana
Problēma Iespējamais iemesls Ko darīt

Nedarbojas Nav	pieslēgts	elektrības	vads Pieslēdziet	elektrības	vadu	kontaktligzdai

Vilkšanas	troksnis Disku	bloks	nav	pareizi	ielikts	 
rezervuārā

Ievietojiet	disku	bloku	pareizi

Bez mitrināšanas /  
ventilators	nedarbojas

Disku	bloks	nav	pareizi	ielikts	 
rezervuārā

Ievietojiet	disku	bloku	pareizi

Rezervuārā	nav	ūdens Uzpildiet	ūdens	tvertni

Aktivizēts	tīrīšanas	režīms Izslēdziet	un	atkal	ieslēdziet	ierīci
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