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Gaisa mitrinātājs 

HALE 45DW 

Lietošanas instrukcija 

 

 

 

 
 

 

 

Pateicamies, ka izvēlējāties mūsu gaisa mitrinātāju PCMH45-DW. Šī ierīce tika radīta, lai 

nodrošinātu ilgstošu komfortu, optimāli taupot enerģiju. Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas 

instrukciju un saglabāt to izmantošanai nākotnē. 



Iepazīstieties ar savu ierīci 

Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un iegaumējiet ieteicamos drošības pasākumus, pirms ieslēdzat 

ierīci, kā arī lai saglabātu savu mitrinātāju labā darba kārtībā. Saglabājiet šo lietotāja instrukciju 

vēlākam laikam. 

 

Drošības prasības 

BRĪDINĀJUMS: 

Lietojot elektroierīci, vienmēr ievērojiet galvenos drošības pasākumus: 

1. a) Šī ierīce paredzēta lietošanai TIKAI telpās. Nenovietojiet ierīci tuvu aizkariem vai citiem objektiem, 

kuri ir jūtīgi pret mitru gaisu. 

b) Vienmēr iztukšojiet ūdens tvertni pirms ierīces izslēgšanas un novietošanas glabāšanai. 

2. Jābūt uzmanīgiem, ja ierīce tiek lietota blakus bērniem vai arī to atstājat darboties bez uzraudzības. 

3. Pirms sākat lietot ierīci, izsaiņojiet to un pārbaudiet, vai tā ir labā stāvoklī. 

4. NEĻAUJIET bērniem spēlēties ar iepakojumu, piemēram, plastmasas maisiņiem, jo pastāv nosmakšanas risks. 

Bērni ir jāuzrauga, lai nespēlējas ar ierīci. 

5. NELIETOJIET ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam 

vai tā pilnvarotam servisa centram, lai izvairītos no apdraudējuma. 

6. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensiblām vai prāta 

spējām, vai arī personām, kurām nav pietiekami pieredzes vai zināšanu šīs ierīces lietošanai, izņemot 

gadījumus, ja ierīces lietošanu novēro cita persona, kura ir atbildīga par to personas drošību vai ja 

persona tika iepazīstināta ar ierīces lietošanas instrukcijām. Cilvēki, kuri nav izlasījuši šo instrukciju vai 

nekad nav lietojuši līdzīga veida ierīces, nedrīkst lietot šo ierīci. 

7. NEMĒĢINIET ierīci salabot vai pārtaisīt tajā jebkādas elektriskās vai mehāniskās funkcijas. Ja netiek ievērots šis 

norādījums, izbeidzas garantijas derīgums. Par ierīces pārbaudi vai remontu vērsieties pie kvalificēta 

speciālista. 

8. Pirms sākat lietot ierīci, pārbaudiet, vai Jūsu barošanas avota spriegums atbilst ierīces spriegumam, 

kas norādītas uz specifikācijas plāksnītes. 

9. Lietojiet ierīci tikai vertikālā stāvoklī. Novietojiet to uz līdzenas, horizontālas virsmas. 

10. NENOVIETOJIET uz ierīces vai nenobloķējiet gaisa izplūdes un/vai ieplūdes atveres. 

11. Pirms ierīces tīrīšanas vai pārvietošanas, vienmēr atvienojiet to no barošanas ligzdas. 

12. Ja ierīci neizmantojat, vienmēr to izslēdziet. Lai atvienotu ierīci no elektrības avota, paņemiet 

kontaktdakšu un atvienojiet no elektroligzdas. Nekad nevelciet aiz vada. 

13. NELIECIET vadu zem paklāja, neapklājiet to ar paklāju vai celiņiem. 

14. Turiet vadu tālāk no tām vietām, kurās varat aizķerties aiz vada. 

15. Izvairieties no pagarinātāja izmantošanas, jo tas var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku. 



3 
 
www.e-rent.lv 

16. NELIECIET un neļaujiet objektiem nokļūt ierīces ventilācijas vai izplūdes atverē, jo tas var sabojāt ierīci un 

izraisīt eletkrotriecienu vai ugunsgrēku. 

17. NELIETOJIET ierīci tuvu benzīnam, krāsām vai citiem viegli uzliesmojošiem produktiem vai objektiem. 

 

Sagatavošana pirms lietošanas 

 

Izsaiņojiet savu gaisa mitrinātāju: 

 Izņemiet ierīci no iepakojuma. 

 Izvelciet līmlenti, atslēdziet augšējo vāciņu ar mazu monētu un no ierīces iekšpuses izņemiet visus 

tranzīta iepakošanas materiālus. 

 Pilnībā iztiniet barošanas vadu, lai to nesabojātu. 

 
 

Sameklējiet vietu savam gaisa mitrinātājam: 

Lai panāktu labāko rezultātu, ieteicams ierīci novietot istabas vidū. Nenovietojiet gaisa mitrinātāju pie 

mēbelēm, bildēm vai citiem objektiem, kurus var sabojāt mitrums. 

 

Pievienojiet barošanas ligzdai: 

Pirms ierīces lietošanas pilnībā iztiniet barošanas vadu un pārbaudiet, vai nav kādu tā bojājumu. 

Pieslēdziet ierīci barošanas ligzdai (230Volt-50 Hz 10Amps). 

Gaisa mitrinātāja elektrības patēriņš nepārsniedz 0,5 ampērus (110Wh). 



 
 

Kā tas darbojas? 

 

Šis lielais gaisa mitrinātājs ir paredzēts istabas mitruma palielināšanai līdz noteiktam līmenim. 

Tajā darbojas divas galvenās sistēmas: 

1. Gaisa plūsmas sistēma – izmanto asinhrono dzinēju un ass plūsmas ventilatoru, kas virza gaisu 

caur tvaicēšanas pamatni un izpūš noteiktu daudzumu mitrā gaisa istabā. 

2. Ūdens rats – notur tvaicēšanas pamatni uz cilindra, ko vada sinhronais dzinējs un piedziņas 

mehānisms. Pamatne padod ūdeni no ūdens tvertnes caur cilindra rotēšanu, bet ventilators ar 

tvaicēšanas principu paņem noteiktu daudzumu mitruma no sūkļa. 

 

SVARĪGI: Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka ūdens rats pareizi nofiksēts abās gultņa 

pusēs, tā nodrošināsiet pareizu ūdens rata kustību. 

 

Piepildīšana ar ūdeni 

 
 1. Paceliet ūdens ieplūdes vāciņu. Piepildiet ūdeni rezervuārā, izmantojot ūdens iepildīšanas 

palīgierīci (1. att.). Kad ūdens sasniegs maksimālo robežu, sadzirdēsiet 10 sek. skaņas signālu un 

iedegsies zaļā lampiņa. Kad pildāt ūdeni ierīcē ar izslēgtu elektrības barošanu, lūdzam pārbaudīt, vai 

ūdens līmeņa indikators "MAKS", kas atrodas ūdens rezervuārā, netika pārpildīts un nesasniedza 

savienojuma vāciņu. Tāpat varat piepildīt rezervuāru tieši noņemot rezervuāru. To var izdarīt šādā veidā: 

1) Atslēdziet / atveriet augšējo vāciņu un izņemiet ūdens ratu. 

2) Atslēdziet rezervuāru un pastumiet to (2. att). 
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 SVARĪGI: 

Lai izvairītos no elektrotrieciena riska, izslēdziet ierīci, ja tajā lejat ūdeni vai to tīrat, kā arī 

nodrošiniet, lai ūdens neiekļūst uz vadības paneļa un vadiem ierīcē. 

 

 

Tiešās ūdens pieslēgšanas instrukcija 

 

Izmantot tiešo ūdens savienojumu ir ļoti ērti, jo ūdens pastāvīgi tiek padots Jūsu gaisa 

mitrinātājam. Rezervuārā ir iebūvēta pludiņa un vārsta sistēma, kas kontrolē ūdens padevi. Pirms 

lietošanas, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.  

Stingri pievienojiet šļūteni savienojumam, kas atrodas tvertnes galā, izmantojot 25,4 mm skrūves 

uzgriezni. Otru šļūtenes galu pievienojiet pie ūdens krāna. 
 

 
 

PIEZĪME: 

Rezervuārā uzstādīta piepildīšanas aizsardzība. Maz ticamā gadījumā, ja ir traucēta pludiņa un 

vārsta sistēma, lieko ūdeni var novadīt caur pārplūdes savienojumu. Caurspīdīgais vāciņš ar "MAKS" 

ūdens līmeņa atzīmi parāda ūdens līmeni, ja ūdens tiek piepildīts manuāli. 

 solis 2. att. 1. att. 

2. solis 

1. solis 



 
 

Tehniskās specifikācijas 

 

El. spriegums 220-240V~50Hz 

Enerģijas patēriņš: 70 W 

Gaisa plūsma 500 m3/st. 
Mitrināšanas jauda 45 L/dnn. (pie 210C un 30% relatīvā mitruma) 
Ventilatora ātrumi 3 

Tvertnes tilpums 30 L 

Sertifikāti CE un GS 

Izmēri 750 x 440 x 745 mm 

Neto svars 12,4 kg 

Bruto svars 17 kg 

 

Vadība 

 
1. Pievienojiet barošanas vadu atbilstoši zemētai 220~240 voltu maiņstrāvas kontaktligzdai Barošanas 

indikators sāks degts. 

2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet  taustiņu, ierīce darbosies paredzētajā režīmā (mazs ventilatora ātrums un 

pastāvīga gaisa mitrināšana). 

3. Izmantojiet   taustiņu, lai mainītu ventilatora rotēšanas ātrumu starp ātru, vidēju  un lēnu. Indikators 

rādīs Jūsu izvēli. Ātra ventilatora rotācija palielinās gaisa mitrumu. 

4. Nospiediet   taustiņu, lai izvēlētos gaisa mitrināšanas režīmu. Indikators rādīs, kuru režīmu 

izvēlējāties. Lai uzturētu istabā izvēlēto mitrumu/komfortu, ierīce pati ieslēgsies un izslēgsies. 

 

PIEZĪME: 

L (zems) – ierīce uzturēs aptuveni 30% relatīvā gaisa mitruma līmeni. 
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Starp L un M – ierīce uzturēs aptuveni 40% relatīvā gaisa mitruma līmeni. 

M (vidējs) – ierīce uzturēs aptuveni 50% relatīvā gaisa mitruma līmeni. 

Starp M un H – ierīce uzturēs aptuveni 60% relatīvā gaisa mitruma līmeni. 

H (augsts) – ierīce uzturēs aptuveni 70% relatīvā gaisa mitruma līmeni. 

C (pastāvīgs) – ierīce strādās pastāvīgi. 

 

5. Nospiediet taimera  taustiņu, lai iestatītu, kad ierīce automātiski izslēgsies – pēc 2, 4 vai 8 

stundām.. Kad ierīce strādā, varat iestatīt taimeri, lai izslēgtu ierīci. 

6. Šis produkts ir radīts, lai ļautu izmantot ārējās mitrināšanas ierīces, savienojot barošanas vadus. Ja 

lietojat ārējo gaisa mitrinātāju, nospiediet  taustiņu, tad mitruma līmenis tiks iestatīts atbilstoši 

ārējai ierīcei. Taimeris šajā režīmā nedarbojas, var mainīt tikai ventilatora ātrumu starp ātru, vidēju un 

lēnu. 

7. Augšējais vāciņš ir ar bērnu aizsardzību. Lai to atslēgtu, izmantojiet mazu monētu vai plakanu 

skrūvgriezi. Kad vāciņš ir atvērts, kārtojot vai izņemot ūdens ratu, elektrobarošana tiks atslēgta 

automātiski, lai izvairītos no elektrošoka/savainojumiem. 

8. Kad ūdens līmenis pazemināsies līdz Min līmenim, sadzirdēsiet 10 sek. skaņas signālu, iedegsies 

sarkana lampiņa un tā sāks mirgot. To varēsiet izslēgt tikai papildinot ūdens tvertni. 

9. Šis gaisa mitrinātājs ir ar atmiņas funkciju. Ja ierīce pastāvīgi tiek izslēgta nepārtraucot 

elektrobarošanu, iepriekš iestatītie ventilatora un mitruma iestatījumi kļūst par paredzētajiem 

iestatījumiem. Tas bieži tiek saukts par automātisko pārstartēšanos pēc elektroenerģijas padeves 

pārtrūkšanas. 

10. Ierīcei ir 6 ritentiņi, divi no tiem ir nobloķējami. Šie divi ritentiņi atrodas kreisajā un labajā 

aizmugurējā ierīces pusēs. Mēs iesakām nobloķēt šos ritentiņus, nospiežot lejup bloķēšanas sviru, kad 

ierīce ir ieslēgta. 

 

SVARĪGI: 

 Ja gaisa mitrums istabā ir lielāks par iestatītiem ierīces iestatījumiem, ierīce neieslēgsies. 

 Rūpīgi un ļoti uzmanīgi pārvietojiet ierīci, ja tā ir piepildīta ar ūdeni, lai izvairītos no ūdens 

izliešanās uz grīdas vai uz iekšējām ierīces elektrodaļām. 

 Ja ierīce tiek pārstartēta vai tiek atvērts un mainīts augšējais vāciņš, sensors TVERTNE PILNA un 

TVERTNE TUKŠA no jauna pārbaudīs ūdens līmeni un pados attiecīgus signālus. 

 

Apkope un tīrīšana 

Bieža tīrīšana ir obligāta, lai maksimāli pagarinātu gaisa mitrinātāja ekspluatēšanas laiku. 



Pirms tīrāt vai kopjat ierīci, vienmēr atvienojiet to no kontaktligzdas. 

 

1. Ūdens tvaicēšanas filtrs  

Gaisa mitrinātāja ūdens tvaicēšanas filtram ir vairākas funkcijas. Tā ir pati svarīgākā Jūsu ierīces daļa, jo 

tā pilda šādas funkcijas: 

 mitruma tvaicēšanas; 

 gaisa tīrīšanas. 

Svarīgi saglabāt filtru tīru un periodiski to mainīt – vismaz reizi gadā, taču ieteicams divas reizes gadā, atkarībā no 

lietošanas biežuma, ūdens cietības, vietējā gaisa piesārņotības. Lai nomainītu pamatni, atveriet augšējo gaisa 

mitrinātāja vāciņu (3. att.), izņemiet gaisa plūsmas virzīšanas daļu (4. att.), uzmanīgi noņemiet ratu (5. 

att.). Atbrīvojiet turētājus, kas tur apaļo putu pamatni (6. att.). Noņemiet apaļo putu disku un notīriet 

putu pamatni ar balto etiķi vai atkaļķošanas līdzekli, vai arī apmainiet pret jaunu, ja tas jau ir nolietojies 

(7. att.). Pārvietojiet sākuma stāvoklī. Nofiksējiet putu pamatnes pienācīgā vietā ar turētājiem. To pašu 

izdariet arī ar putu pamatni, kas atrodas pakārt ratam. 

 Pasūtiet maināmo tvaikošanas filtru komplektu (2 gabali iekšējai tvaicēšanai un 1 ogles putekļu 

filtru). Produkta numurs: EFS-PCMH45. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ūdens rezervuārs 

Atveriet augšējo gaisa mitrinātāja vāciņu, izņemiet gaisa plūsmas novirzītāja daļu, izņemiet ratu, 

uzmanīgi atslēdziet un pastumiet atpakaļ ūdens tvertni. Notīriet visu aplikumu ar spodrināšanas līdzekli. 

3. att. 4. att. 5. att. 

6. att. 7. att. 
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Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ, uzmanīgi stumjot to atpakaļ, kamēr tā ieņems savu vietu un nofiksēsies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Filtrs 

Noņemiet filtra aizsardzības režģi, atskrūvējot mazo skrūvi. Izņemiet putekļu filtru un iztīriet to, 

izmantojot putekļusūcēju, un nomazgājiet ar siltu ūdeni. Pirms ievietojat atpakaļ, pārliecinieties, ka filtrs 

ir pilnībā izžuvis. Ievietojiet atpakaļ putekļu filtru, uzlieciet aizsardzības režģī un piestipriniet mazu skrūvi.  

 

Iesakām mainīt putekļu filtru vismaz reizi gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ārējā un iekšējā tīrīšana 

Ārpuses un citu iekšpuses detaļu tīrīšanai no iespējamiem nosēdumiem izmantojiet maigu drāniņu ar 

maigām ziepēm. Nekad ierīces tīrīšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Lai pagarinātu Jūsu 

mitrinātāja ekspluatācijas laiku, iesakām Jums regulāri tīrīt tā iekšpusi, ārpusi un ūdens tvertni. 

1. solis 

2. solis 

3. solis 

Atskrūvējiet skrūvi 



Garantija 

 
 Nelietojiet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, kā arī pēc ierīces darbības traucējumiem, vai ja tā 

tika nomesta zemē vai kā citādāk sabojāta. 

 Jūsu ērtībai pierakstiet visu modeļa numuru un preces nosaukumu (atradīsiet uz preces 

identifikācijas plāksnītes), datumu, kad iegādājāties ierīci, un pievienojiet pirkšanas kvīti, kā preces 

iegādes pierādījumu. 

 Lai pasargātu Jūsu produktu, nodrošinām tam garantiju. Pilnīgi sabojājies produkts kopā ar savu 

pirkuma kvīti jānodod pārdevējam. 

 

Šis produkts tika izgatavots tā, lai atbilstu EEC 2006/95/EG un 89/336/EEC direktīvai. 

 

 

Elektrisko produktu atliekas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ir 

atbilstošs atkritumu savākšanas punkts, nododiet produktu pārstrādei.  

Par ierīces pārstrādi konsultējieties ar savu vietējo pašvaldību vai 

mazumtirgotājiem. 

 

 

 

 


