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Ekspluatācijas instrukcija  
 
Apsveicam Jūs ar U200 gaisa ultraskaņas mitrinātāja 
pirkumu! 
 
Pareizs pielietojums: 
Aparāts ir jāizmanto gaisa mitrināšanai tikai iekštelpās. 
 

Drošas ekspluatācijas noteikumi 
 Pirms sākt mitrinātāja ekspluatāciju uzmanīgi 

izpētiet doto instrukciju un saglabājiet to arī tālākai 
     izmantošanai. 
 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. 

 Pie dotā gaisa mitrinātāja ekspluatācijas nedrīkst 
būt pielaistas personas ar ierobežotām fiziskām, 
redzes un psihiskām spējām (arī bērni), kā arī pie 
pieredzes un zināšanu trūkuma, bez personu 
pavadības, kas ir atbildīgas par viņu drošību un 
spējīgas palīdzēt iekārtas lietošanā. Vecākiem ir 
jāuzmana, lai bērni nespēlētos ar gaisa mitrinātāju 
(att. 1). 

 Ierīces ekspluatācijai izmantot tikai oriģinālu 
barošanas bloku ar kontaktdakšu no piegādes 
komplekta. Barošanas bloku ar kontaktdakšu no 
piegādes komplekta nedrīkst izmantot citām 
ierīcēm. 

 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 sekošajos 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. 

 Nav pieļaujams ieliet ūdeni mitrinātājā pa 
izsmidzinošo galviņu (att. 5). 

 Uzstādiet mitrinātāju uz līdzenas sausas virsmas. 
 Nenovietojiet gaisa mitrinātāju uz grīdas iepretim 

sildītājam vai tiešā tuvumā no elektroaprīkojuma. 
Ja izsmidzināmā migla sasniegs grīdu vai objektus 
līdz pilnai iztvaikošanai, tas var sekmēt to bojājumu 
(att.6). 

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

 Negremdējiet mitrinātāju ūdenī vai citos šķidrumos 
(att. 28). 

 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, neuzkāpjiet un nelieciet smagus 
priekšmetus uz mitrinātāja. 

 Veselības drošībai un pareizai mitrinātāja 
darbībai izmantojiet tam tikai tīru, nepiesārņotu, 
aukstu ūdensvada ūdeni. Ja ūdens avots ir 
piesārņots, vai jūs neesat pārliecināti par tā 
drošību, izmantojiet destilēto ūdeni. Bez tam, 
rekomendē veikt savlaicīgu mitrinātāja tīrīšanu 
un tehnisku apkalpošanu saskaņā ar dotām 
instrukcijām. 

 Pie gaisa aromatizācijas aromātiskās vielas jāielej 
tikai speciāli tam paredzētajā tvertnē (skat. Nodaļu 
„Aromatizātoru izmantošana”). Lai izvairītos no 
aparāta bojājumiem kategoriski aizliegts ieliet 
ēteriskas eļļas vai aromatizātorus ūdenstvertnē vai 
vācelē (att. 9). Tādā veidā bojāts aparāts 
nepakļaujas garantijas remontam. 

 Dotajā mitrinātājā nav paredzēts iebūvētais 
hidrostats. Aizsardzībai no pārmērīgas 
mitrināšanas jāizmanto ārējais hidrostats. 

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

 Par zaudējumiem, kas rodas šīs ekspluatācijas 
instrukcijas norādījumu neievērošanas rezultātā, 
izgatavotājs nekādu atbildību nenes. 
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Uzmanību! 
 Pārliecinieties, ka ūdens nav nokļuvis mitrinātāja 

korpusa pamatnē (att. 28). 
 Iekšēju mitrinātāja virsmu tīrīšanai izmantojiet mīkstu 

audumu. Nelietojiet gaisa mitrinātāja tīrīšanai 
benzīnu, stikla tīrīšanas līdzekļus un organiskus 
šķīdinātājus (att. 29). 

 Iknedēļu veiciet membrānas tīrīšanu ar birstes 
palīdzību (ietilpst mitrinātāja piegādes komplektā) 
(att. 30), kura ir speciāli tam paredzēta. 

 Ne retāk kā reizi nedēļā pilnībā nomainiet ūdeni 
rezervuārā. 
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Kārtridžas nomaiņu ūdens demineralizācijai jāveic ik 
pēc 2 - 3 mēnešiem. Pie ūdens paaugstinātas cietības 
nomaiņa jāveic biežāk. 
Baltas kārtiņas veidošanās uz priekšmetiem ap gaisa 
mitrinātāju runā par kārtridžas nomaiņas 
nepieciešamību. Ja pēc kārtridžas nomaiņas ap 
mitrinātāju joprojām rodas balts uzlidojums, tad 
nepieciešams pārbaudīt izmantojamā ūdens kvalitāti 
(konkrētāk, pārbaudiet, vai ūdens netiek pakļauts 
ķīmiskai apstrādei, un vai tā sastāvā neesot kādi 
piemaisījumi un piedevas). 
Piemēram, ja ūdens, ko Jūs izmantojat, izgāja cauri 
attīrīšanas sistēmai, tad ap mitrinātāju radīsies sāls 
kārtiņa. 
 

1.variants:  Jonoapmaiņas darvas 
aizstāšana (granulāti) 
 Noņemiet korpusa virsdaļu, izņemiet arī ūdens 

rezervuāru, izskrūvējot korķi (att. 31). 
 Kārtridža stiprinās uz rezervuāra korķa iekšpuses. 

Griežot kārtridžu pret pulksteņrādītāja virzienā, 
atdaliet to no korķa. UZMANĪBU! Nemetiet ārā 
rezervuāra korķi! 

 Atveriet kārtridžas vāku (att. 33)  
 Izņemiet kārtridžas saturu (jonu apmaiņas darvu). 

(att. 34) Uzmanību! Nokļūstot jonu apmaiņas darvai 
uz grīdas, tā paliks ļoti slidena! 

 Novietojiet rozā elementu no stirofoma pa kārtridžas 
centru (att. 35). 
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 Novietojiet vienas rezerves pakas saturu plastmasas 
glāzītē, kura tiek piegādāta ar rezerves granulāta 
komplektu (att.36). 

 Uzstādiet tukšu kārtridžu, kura centrā atrodas korķis, 
uz plastmasas glāzes (att. 37). 

 Apgāziet plastmasas glāzīti kopā ar kārtridžu un 
sakratiet kamēr viss glāzītes saturs nepārbērsies 
kārtridžā (att. 38). 

 Noņemiet plastmasas glāzīti un izvelciet rozā 
putuplastu no kārtridžas (att.39). Glabājiet nākamai 
izmantošanai (viens jonu apmaiņas darvas rezerves 
komplekts (granulāti) sastāv no 3 rezerves pakām) 
(att. 40). 

 Aiztaisiet kārtridžas vāku (att. 41)  
 Normālai kārtridžas funkcionēšanai nepieciešams, lai 

jonu apmaiņas darva, kura tiek ietverta tajā, 
absorbētu noteiktu ūdens daudzumu. Tādēļ ne vēlāk 
kā 24 stundas pirms tās izmantošanas (mitrinātāja 
ieslēgšanas) iegremdējiet kārtridžu tvertnē ar ūdeni 
(att. 44). 

 Pieskrūvējiet sagatavotu kārtridžu pie rezervuāra 
korķa (att. 45). Cieši ieskrūvējiet korķi ūdens 
rezervuāra atverē! Uzstādiet ūdens rezervuāru 
mitrinātāja korpusa pamatnē. Uzstādiet korpusa 
virsdaļu uz pamatnes (att. 46). 

 
2.variants: Kārtridžas nomaiņa 
 Noņemiet mitrinātāja korpusa virsdaļu, izvelciet 

ūdens rezervuāru un izskrūvējiet korķi (att.31). 
 Kārtridža ir nostiprināta uz ūdens rezervuāra korķa 

iekšpuses. Griežot kārtridžu pret pulksteņrādītāja 
virzienā, atdaliet to no korķa. UZMANĪBU! Nemetiet 
ārā ūdens rezervuāra korķi! 

 Izmetiet izmantotu kārtridžu (att. 42). 
 Izpakojiet jaunu kārtridžu (att. 43). 

 Jaunas kārtridžas normālai funkcionēšanai 
nepieciešams, lai jonu apmaiņas darva, kura tiek 
ietverta tajā, absorbētu noteiktu ūdens daudzumu. 
Tādēļ ne vēlāk kā 24 stundas pirms jaunas 
kārtridžas izmantošanas sākuma (mitrinātāja 
ieslēgšanas) iegremdējiet jaunu kārtridžu tvertnē ar 
ūdeni (att. 44). 

 Pieskrūvējiet sagatavotu jaunu kārtridžu pie ūdens 
rezervuāra korķa. Cieši ieskrūvējiet korķi ūdens 
rezervuāra atverē! (att. 45) 

 Uzstādiet ūdens rezervuāru mitrinātāja korpusa 
pamatnē. Uzstādiet korpusa virsdaļu uz pamatnes 
(att.46). 
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