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Šī ekspluatācijas instrukcija
sniedz informāciju par ultraskaņas gaisa
mitrinātaju EHU 3710D un EHU 3715D
Mēs Jums pateicamies
par izdarīto izvēli!
Jūs esat izvēlējušies pirmklasīgu Electrolux
produktu, kas, kā mēs ceram, nākotnē Jums
dāvās daudz prieka. Electrolux cenšas
piedāvāt pēc iespējas plašāku kvalitatīvas
produkcijas sortimentu, kas Jūsu ikdienu
padarīs daudz ērtāku. Uz šīs instrukcijas
vāka ir parādīti daži piemēri. Lai pareizi
lietotu Jūsu jauno ultraskaņas gaisa mitrinātāju un
baudīt tā priekšrocības, lūdzu uzmanīgi
iepazīstieties ar šo instrukciju. Mēs garantējam,
ka, pateicoties vienkāršai lietošanai, tas ievērojami
atvieglos Jūsu dzīvi.
Lai Jums veicas!
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Servisa centru adreses Jūs varat atrast mājas lapā:
www.home-comfort.ru vai pie dillera Jūsu reģionā.

Garantijas apkalpošana tiek veikta
saskaņā ar garantijas talonā zskaitītajām
garantijas saistībām.
Piezīme:
Šīs instrukcijas tekstā ultraskaņas gaisa
mitrinātājam var būt tādi tehniskie
nosaukumi, kā iekārta, ierīce, aparāts,
u.tml.
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Drošības informācija






Pirms uzstādīšanas un lietošanas, kā arī, lai nodrošinātu drošību un ierīces pareizu
lietošanu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Ja ierīci pārvietojat vai pārdodat, saglabājiet šos
norādījumus. Ierīces lietotājiem pilnībā jāiepazīstas ar darbības un drošības funkcijām.
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecības apstākļos.
Nekad nepārvietojiet ierīci, turot to aiz vada, nevelciet to aiz vada un neatvienojiet
kontaktdakšu no rozetes, velkot vadu.
Nenovietojiet elektrības vadu zem paklāja vai jebkura cita grīdas seguma.
Neizmantojiet šo ierīci, ja ir redzamas strāvas vada bojājuma pazīmes vai ja ierīce tikusi
nomesta.

UZMANĪBU!
 Lai nepieļautu savainojumus vai ierīces bojājumus neremontējiet ierīci pašrocīgi. Lūdzu,
sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.
 Šo ierīci drīkst remontēt tikai pilnvaroti tehniskās apkopes darbinieki. Lietojiet tikai oriģinā‐
las rezerves daļas.
 Lai novērstu iespējamu risku saņemt strāvas triecienu, nevajadzētu novietot tieši pie loga,
aizliegts ierīci un tās vadu iegremdēt ūdenī utt.
 Lai izvairīties no sastrēgumiem nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci virtuves zonās.
 Gaisa mitrinātājs nav parēdzēts eļļas un trauku filtrēšanai no gaisa.
 Nelietojiet netālu no viegli uzliesmojošiem un sprādzienbīstamiem materiāliem.
 Nedrīkst lietot atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā un
siltuma avotu tuvumā.
 Pēc lietošanas un pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, izvelkot
kontaktdakšu ar roku, nevis velkot kontaktdakšu aiz elektriskā vada.
 Nekad nelietojiet ierīci, ja ir bojāts tās korpuss.
 Tvertnē vai paliktnī nepievienojiet nekādus medikamentus un dažādas aromātiskās vielas.
 Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, garīgās spējas vai pie‐
redzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci. Tiem jānodrošina nepieciešamā uzrau‐
dzība vai jāsniedz norādījumi par ierīces darbību un drošību.
 Šo ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie. Neļaujiet maziem bērniem spēlēties ar ierīci.
 Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas
briesmas.
 Vienmēr novietojiet ierīci uz plakanas, līdzenas virsmas.
 Nelietojiet mitrinātāju, kamēr tā nav pilnībā samontēta.
 Nelieto pārāk karstu ūdeni. Izmantojiet tikai tīru krāna ūdeni. Ūdens temperatūra nedrīkst
pārsniegt 40 °C.
 Nepakļaujiet ierīci tiešos saules staros. Nenovietojiet ierīci blakus datoram ar augstu
temperatūru telpās, jo augsta temperatūra var bojāt ierīci.
 Nenovietojiet ierīci zem gaisa kondicioniera, jo tas var ietekmēt uz relatīvo gaisa mitruma
līmeni.
 Nekad neiegremdējiet ūdenī un nemazgājiet to zem tekoša ūdens!
 Tīrīšanai nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīci un izdzēst
rakstzīmes grafisku informāciju, piemēram: svars, marķējums, brīdinājuma zīmes, uc.
UZMANĪBU!
 Nelietojiet nekādas papildus ierīces, lai mainītu iekārtas ātrumu.
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1. Tabula Optimālie temperatūras un relatīva
mitruma radītāji vidējas klimata joslas
iedzīvotājiem

Darba uzsākšana
1. No ūdens tvertnes noņemt smidzināšanas uzgali (sk. Attēlu 1.).
2. Izņemiet ūdens tvertni no ierīces, velkot to aiz roktura (sk. Attēlu 1.).
3. Pagrieziet ūdens tvertni otrādi un atskrūvējiet ūdens rezervuāra vāciņu, pagriežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.(sk. Attēlu 2.)
Piezīme:
Filtrs pieskrūvēts ūdens tvertnes vakam.
Ja neplānojat izmantot filtru, noņemiet to, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (sk.
"Kartridžu maiņa"). Pēc izņemšanas ievietojiet kārtridžu plastmasas maisiņā un kartona kastē
uzglabāšanai.
4. Ielejiet tīru ūdeni tvertnē (Nepārpildiet ūdens tvertni!). Aizveriet ūdens tvertni, pagriežot
tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
5. Ievietojiet tvertni atpakaļ ierīcē, novietojot mitrinātāju uz ierīces pamatnes. Uzstādiet
atpakaļ smidzināšanas uzgali.
Piezīme:
Lai pārvietotu iekārtu, noteikti turiet to aiz pamatnes, lai aizsargāt ierīci no kritieniem.
Ekspluatācijas uzsākšana
Pieslēdziet ierīci elektrības tiklam – uz displeja paradīsies telpas mitruma un temperatūras radītāji,
pēc tam nospiediet pogu POWER. Gaisa mitrinātājs ieslēgsies un darbosies AUTO SMART režīmā,
gaisa mitrināšanas intensitēte tiek noteikta automātiski. Ja Jūs vēlaties ieslēgt citu darbības režīmu,
sekojiet instrukcijām sadaļā “Gaisa mitrinātāja apraksts”.
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Tīrīšana un apkope
Rekomendē tīrīt ierīci min. vienreiz nedēļā.
1. Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci ar POWER pogu. Atvienojiet to no elektrības tīkla.
2. Noņemiet smidzinātāja vāciņu un izņemiet ūdens tvertni (1.att.) Izlejiet ūdeni no ierīces
bāzes. Uzmanīgi pārbaudiet lai ūdens nenokļūtu ventilatora kanāla iekšā. Ja tas notiek,
nepieciešams izžūt ierīces bāzi vai griezties servisa centrā.
3. Ar birstītes palīdzību iztīriet ultraskaņas mambrānu un sildelementu (2. att). Atļauts veikt
ūdens tvertnes un bāzes tīrīšanu ar siltu ūdeni un ziepēm.
4. Neļaujiet, lai ūdens paliktu tvertnes iekšā, kad Jūs nelietojat mitrinātāju.
5. Reizi pusgadā nepieciešams veikt gaisa filtra tīrīšanu (2.att) Izlejiet ūdeni no tvertnes,
pagrieziet mitrinātāju ar apakšējo daļu uz augšu, izņemiet filtru un iztīriet to.
6. Ja Jūs nelietojat gaisa mitrinātāju, rekomendējam to iztīrīt un uzglabāt iepakojumā.

Filtra-kartridža nomaiņa
Mitrinātājs ir aprīkots ar īpašu filtra kārtridžu un jonu apmaiņas darvu. Filtru izmanto ūdensvadu
ūdens attīrīšanai no minerālvielām un baktēriju iznīcināšanai. Filtru jāmaina ik pēc 3-4 mēnešiem
vai ja ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni vairāk nekā 80 reizes.

4. attēls
TEHNISKIE RAKSTUROJUMI
Modelis

EHU-3710D/EHU-3715D

Spriegums

220-240V/ 50-60Hz

Patērējamā jauda

30/110 W

Ūdens patēriņš

līdz 450 ml/st

Telpas platība/ tilpums

50 m2 / 125 m3

Ūdens tvertne

5 litri

Aizsardzības pakāpe

II

Izmēri (AxPxD)

382x209x209 mm

Svars, kg (netto)

2,3 kg

Trokšņu līmenis dB(A)

<25

Komplektā

Filtra-kartridžs,
birstīte
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Darbības traucējumi un to novēršana
Traucējums

Iemesls

Novēršana

Gaisa mitrinātājs nestrādā

- nav pieslēgts elektrības vads
- ūdens tvertne ir tukša (deg
tukšas tvertnes indikators)
- Ūdens tvertne uzstādīta
nepareizi (deg tukšas tvertnes
indikators)

-pieslēdziet elektrības vadu
- uzpildiet tvertni ar ūdeni un
uzstādiet uz vietas
- Uzstādiet tvertni pareizi

Pēc pogas POWER nospiešanas Mitrinātāja pamatne pārpildīta Uzmanīgi izlejiet lieko ūdeni, lai
ierīce neieslēdzas
ar ūdeni.
tas neiekļūtu ventilatora
kanālā.
Mitrinātājs strādā, bet displejs
nav apgaismots

Mitrinātājs strādā nakts režīmā Nospiediet jebkuru taustiņu –
Night Smart
displejs iedegsies uz 30
sekundēm. Ja Jūs uzstādīsiet
citu režīmu, displeja
apgaismojums vairs
neizslēgsies.

Pogas + un – nestrādā

Šis pogas strādā tikai tvaika
intensitātes rokas regulēšanas
režīmā un ieslēdzot taimeri.

Paturiet nospiestu pogu “+” 3
sec. laikā vai nospiedet pogu
taimeris.

Vāja tvaika padeve

- Pārāk daudz kalcija nogulšņu
uz ultraskaņas membranas
- Netīrs ūdens tvertnē vai sen
nav mainīts ūdens

- Akurāti iztīriet membranu

Tvaiks nāk zem smidzinātāja
vāciņa

- Smidzinātāja vāciņš nav
uzstādīts līdz galam

Uzstādiet vāciņu pareizi

Baltie putekļi apkārt
mitrinātājam

Filtra-kartridžam ir pagājis
kalpošanas laiks

Nomainiet filtru-kartridžu

No mitrinātāja nāk nepatīkama - Smaku var izraisīt jauna
smaka
plastmasa
- Ūdens tvertnē nav nomainīts

- Nomainiet ūdeni

- Noņemiet smidzinātāja
vāciņu, atveriet tvertnes vāku
un atstājiet uz 12 stundām
- Nomainiet ūdeni

No mitrinātāja nāk neraksturīga - Tukša ūdens tvertne rezonē
- Uzpildiet tvertni ar ūdeni
skaņa
skaņu
- Uzstādiet mitrinātāju uz
- Mitrinātājs uzstādīts uz
lidzenas virsmas
nestabīlas vai negludas virsmas
- Ja traucējums nav noversts lūdzam griezties servisa centrā vai tirdzniecības pārstavim.

