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Elektriskais gaisa mitrinātājs 
Lietošanas instrukcija 

Modelis: JF-010 
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Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Šis ir 

ultraskaņas gaisa mitrinātājs, kurš izsmidzina ūdeni 

ar ļoti smalkām 1-5μm ūdens daļiņām, izmantojot 

ultraskaņas augstas frekfences svārstības principu, 

izsmidzina ūdeni gaisā, izskatās kā ūdens tvaiki. Šī 

ultraskaņas tehnoloģija ir ļoti progresīva un tiek 

izmantota dažādos veidos un nozarēs visā pasaulē. 

Tehniskie parametri: 
Spriegums: 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz 

Jaudas patēriņš: 25W 

Maksimālais tvaika blīvums: 280 ml / h 

Padomi lietotājiem 
Ierīcē lejiet tikai aukstu vārītu vai destilētu ūdeni. 

Pārveidotājs un ūdens tvertne ir regulāri jātīra. 

Regulāri jāmaina izmantotais ūdens. Ja ilgstoši 

nelietojat gaisa mitrinātāju, neatstājiet ūdeni ierīcē, 

bet izlejiet to ārā. Noslaukiet filtru un pārveidotāju. 

Pirms uzglabāšanas notīriet visas daļas un 

nosusuniet, uzglabājiet sausā vietā. 

Lietošana 
Novietojiet mitrinātāja korpusu horizontāli uz 

līdzenas virsmas. Noņemiet ūdens tvertni, 

atskrūvējiet filtru ar vārstu un ielejiet tvertnē aukstu 

vārītu ūdeni vai destilētu ūdeni. Aizskrūvējiet filtru 

ar vārstu, noslaukiet visus ūdens pilienus no tvertnes 

un novietojiet tvertni atpakaļ uz pārveidotāja. 

Pievienojiet ierīci strāvas avotam, iedegsies POWER 

indikators. Ja LED indikators deg zaļā krāsā, tad no 

sprauslas nāks tvaiks. Ja LED indikators deg sarkanā 

gaismā, ierīcē nav ūdens. Tvaika daudzumu var 

palielināt vai samazināt, griežot regulatoru. Lai 

ieslēgtu krāsu apgaismojumu, nospiediet LED 

ON/OFF. Gaisa mitrinātājs mainīs krāsas no violetas 

uz indigo, zilu, zaļu, dzeltenu, oranžu un sarkanu. Ja 

atkārtoti nospiedīsiet pogu, krāsu maiņa apstāsies, un 

paliks tā krāsa, kura bija sākumā, kad tika nospiesta 

poga. Nospiežot atkārtoti varēsiet izvēlēties kādu no 

iestatītajām krāsām. Spaidiet pogu, līdz atrodat 

krāsu, kura Jums patīk. Pēc sarkanas krāsas, 

apgaismojums izslēgsies. Apgaismojumu var ieslēgt, 

pat ja gaisa mitrināšana nav ieslēgta. Ja vēlaties iegūt 

smaržīgu tvaiku -  uzpiliniet aromātisko eļļu uz 

spilventiņa, kas atrodas atvilktnītē mitrinātāja 

korpusa sānos tā apakšdaļā. 

 

Ūdens tvertnē, nelejiet ūdeni siltāku par 45ºC. Pēc 

ierīces lietošanas, noslaukiet gaisa mitrinātāja 

tvertnes ārpusi ar sausu drāniņu. Kā arī noslaukiet 

filtru un nosusiniet aromātiskajām eļļām paredzēto  

spilventiņu. Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci, 

telpās, kur gaisa temp. ir zemāka par 5 °C. 

Ūdens tvertnē neievietojiet metālus, ķīmiskas vielas 

un mazgāšanas līdzekļus. Aromātisko eļļu 

nevajadzētu liet tieši ūdens tvertnē, bet gan uzpilināt 

uz spilventiņa, kas atrodas atvilknītē gaisa 

mitrinātāja korpusa sānos. Ja gaisa mitrinātājā ir 

ūdens, ierīci nevajadzētu pārvietot, jo tas var radīt 

ierīces bojājumus. Nenovietojiet gaisa mitrinātāju 

tiešos saules staros. Nenovietojiet gaisa mitrinātāju 

mēbeļu un elektroierīču tuvumā. Ja gaisa mitrinātājs 

ilgstoši netiek izmantots, izslēdziet un atvienojiet to 

no kontaktligzdas. Ūdeni, kurš palika gaisa 

mitrinātājā neizlejiet, līdz ierīce nav atslēgta no 

strāvas. Pretējā gadījumā var sadegt pārveidotājs. Ja 

gaisa mitrinātājā ir pietiekami ūdens, viņš var 

nepārtraukti darboties no 9 – 11 stundām bez ūdens 

pievienošanas. 

 

Drošības norādījumi 
Paši nemainiet strāvas vadu. Ierīces remontu drīkst 

veikt tikai pilnvarots servisa centrs. Šo ierīci nedrīkst 

izmantot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, 

garīgiem un kustības traucējumiem. Kā arī personas, 

bez pieredzes vai ar zināšanu trūkumu, ja vien blakus 

nav atbildīgās personas. Nepareiza ierīces lietošana 

var būt bīstama un radīt ievainojumus/traumas. 

Neatvienojiet ierīci no strāvas, ja Jums ir mitras 

rokas. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Ja 

gaisa mitrinātājs atrodas slīpā pozīcijā, rīkojieties 

uzmanīgi. Neizjauciet ierīci, līdz neesat atvienojuši 

to no strāvas. Ja lietošanas laikā rodas neparasta 

skaņa vai smarža nekavējoties atvienojiet ierīci no 

kontaktligzdas. Jebkuru remontu veic kvalificēts 

tehniķis. Pirms tīrīšanas vai jebkādas citas apstrādes 

izslēdziet mitrinātāju un atvienojiet to no strāvas. 

Nepieskarieties ūdenim gaisa mitrinātājā, kad tas 

darbojas. Nelietojiet gaisa mitrinātāju, ja ūdens 

tvertne ir tukša. Neskrāpējiet ultraskaņas oscilatoru 

ar asiem priekšmetiem. Lai pareizi izmantotu ierīci 

un izvairītos no negadījumiem, parūpējieties, lai 

gaisa mitrinātājs ir pareizi novietots. Novietojiet 

gaisa mitrinātāju uz cietas un plakanas virsmas. 

Nelieciet gaisa mitrinātāju siltuma avotu tuvumā. 

Novietojiet gaisa mitrinātāju drošā attālumā no 

elektroierīcēm un mēbelēm, lai izvairītos no ūdens 

tvaiku izsmidzināšanas uz elektroierīcēm un 

mēbelēm. Novietojiet gaisa mitrinātāju telpā, kurā ir 

normālā istabas temperatūra. 
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Tīrīšana un apkope 

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka gaisa mitrinātājs ir 

izslēgts un ir atvienots no kontaktligzdas. Ūdens 

tvertne jātīra ik pēc 2-3 nedēļām. Noņemiet ūdens 

tvertni, atskrūvējiet filtru un izskalojiet to ar ūdeni. 

Reizi nedēļā iztīriet pārveidotāju. Ja uz pārveidotāja 

parādās ūdens nogulsnes, noslaukiet ar lupatiņu un 

noslaukiet ar ūdeni. Reizi 6 mēnešos nomainiet filtru. 

Ja esat izmantojuši gaisa mitrinātāju nepārtraukti 6 

mēnešus un ūdens tvertne tika papildināta aptuveni 

150 reizes, tad Jums vajadzētu nomainīt filtru. Tīriet 

filtru un spilventiņu, pat ja neesat lietojis gaisa 

mitrinātāju ilgāku laiku. Ja vēlaties nolikt glabāšanā 

gaisa mitrinātāju, jums vajadzētu notīrīt ierīci un 

nosusināt filtru. 

 

Ārējās virsmas tīrīšana 

Saslapiniet drāniņu siltā ūdenī un uzmanīgi noslaukiet 

gaisa mitrinātāja virsmu. Sprauslu var mazgāt zem 

tekoša ūdens. 

 

Uzglabāšana 

Ja ilgstoši nelietosiet gaisa mitrinātāju, atslēdziet no 

strāvas, notīriet, izžāvējiet un uzglabājiet sausā vietā. 

 

Svarīgi! 

Nekad nepieskarieties oscilējošajām daļām ar asiem 

priekšmetiem. Tīriet to uzmanīgi ar mitru drānu. Lai 

noņemtu ūdens nogulsnes vai atkaļķot gaisa 

mitrinātāja oscilatoru, izmantojiet šķīdinātāju pret 

kaļķakmeni (vai nedaudz sodas un etiķa šķidruma). 

Nekad nenoņemiet kaļķakmeni mehāniski. Nekādā 

gadījumā netīriet pārveidotāja virsmu ar šķīdinātājiem 

un citām vielām. Tīrot ierīces ārpusi, izmantojiet tikai 

mitru drānu. Tīriet uzmanīgi, lai ūdens netiek 

pārveidotāja korpusā, tas var sabojāt ierīci. 

 

 

Problēma Iemesls Risinājums 

Indikators neiedegas, ierīce 
nedod tvaiku 

Nav pievienots pareizi strāvas 
vads. 
Slēdzis nav ieslēgts. 

Iespraudiet strāvas vadu 
atbilstošā kontaktligzdā. 
Ieslēdziet slēdzi. 

Indikators deg, bet nav tvaika 
padeves. 

Tvertnē nav ūdens. 
Mitruma regulēšanas poga nav 
ieslēgta. 
Vāks nav slēgts. 

Ielejiet ūdeni rezervuārā. 
Ieslēdziet to. 
Aizveriet vāku. 

Tvaiks nepatīkami ož. Ūdens tvertne ir netīra. Iztīriet ūdens tvertni un ielejiet 
tīru ūdeni. 

Neliela tvaika padeve Uz pārveidotāja ir kaļķakmens 
nogulsnes. 
Ūdens ir netīrs vai atrodas 
tvertnē pārāk ilgi. 

Notīriet pārveidotāju. 
Nomainiet ūdeni. 
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Ierīces garantija neattiecas: 

• Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

• Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 

• Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

• Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

• Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces 

pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības 

aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku 

informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām. 

Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa. 

Importēts no Čehijas Republikas. 


