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TV SHOP 

 

Elektriskais gaisa mitruma savācējs 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

Ierīces sastāvdaļas: 
 

 

1. ON/ OFF slēdzis 

2. LED diode zaļā krāsā – ierīce ir ieslēgta 

3. LED diode sarkanā krāsā – ūdens tvertne ir pilna 

4. Gaisa ventilators (ieplūdes) 

5. Ūdens tvertne 

6. Ventilators sausā gaisa izpūšanai 

7. Ligzda elektriskā kabeļa ievietošanai 

8. Gumijas kājiņas 

9. Adapteris 

10. Ligzda 

11. Kontaktdakša 

12. Atvere ūdens izliešanai 

13. Ūdens tvertne 

14. Pārplūdes slēdzis 

 

 

 

Funkciju apraksts: 
 

Elektriskajā gaisa mitruma savācējā ir izmantota PELTIER tehnoloģija (bez kompresora) kas to padara īpaši vieglu un 

klusu tā darbības laikā. Šī ierīce ir piemērota mazām telpām. Lielākām telpām iesakām izmantot vairākas ierīces. 

Nepietiekamas ventilācijas un paaugstināta mitruma ietekmē veidojas pelējums, gan uz sienām, gan arī skapjos uz 

apģērba. Elektriskais gaisa mitruma savācējs klusi un efektīvi mazina apkārtējā gaisa mitrumu un tādējādi palīdz Jums 

gan izvairīties no pelējuma veidošanās, gan arī pašiem justies patīkamāk, mazinot drēgnumu telpās. Ierīces remontu 

drīkst veikt tikai kvalificēts servisa darbinieks. 

 

Specifikācija: 
 

Kapacitāte: vidēji 200-250ml dienā pie temperatūras 25
0
C un gaisa mitrums 85% 

Dzesēšana: Peltier ģenerators 

Ventilators: 80 x 80 mm 

Adapteris: DC 12V 3A 

Jauda: 36W 

Ūdens tvertnes tilpums: 500 ml 

Ūdens līmeņa indikators: Automātiski izslēdzas, kad tvertne ir pilna (iedegas LED diode) 

Izmēri: 15x21x12cm 

Darba vide: temperatūra 15⁰C un vairāk / relatīvais gaisa mitrums vismaz 40% un vairāk 
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TV SHOP 

 Lietošana: 
1. Pēc ierīces izņemšanas no iepakojuma jums vajadzētu būt divām daļām: Gaisa mitruma savācējām un 

adapterim ar strāvas vadu. 

2. Pievienojiet adapteri ierīcei un pēc tam 

kontaktligzdai jūsu izvēlētajā vietā. 

3. ON/ OFF slēdzi pārslēdziet uz pozīciju ON 

un jūs dzirdēsiet, ka ierīce uzsāk darbu. 

Iedegsies LED diode zaļā krāsā. 

4. Lai ierīci izslēgtu, jums ON/OFF slēdzis ir 

jāpārslēdz uz pozīciju OFF. 

 

Ieslēdziet ierīci un novietojiet to vietā, kur vēlaties samazināt mitrumu. Kad ūdens tvertne ir pilna (apmēram 500 ml) 

ierīce automātiski izslēgsies, un uz ierīces iedegsies LED diode sarkanā krāsā. Lai izņemtu ūdens tvertni vispirms 

izslēdziet ierīci. Izņemiet ūdens tvertni un izlejiet ūdeni. Ielieciet ūdens tvertni atpakaļ tam paredzētajā vietā un 

ieslēdziet ierīci. 

 

Tīrīšana: 
Pirms uzsākat ierīces tīrīšanu izslēdziet to un atvienojiet no elektriskās strāvas. Izmantojiet mīkstu drāniņu, lai notīrītu 

ierīci, bet ar birsti iztīriet ūdens tvertni un putekļus no ventilatora restēm. 

 

Drošības pasākumi: 

 

1. Pēc katras lietošanas izslēdziet ierīci – ON/OFF slēdzi pārslēdzot uz pozīciju OFF. 

2. Adapteri turiet sausā un tīrā vietā, skatieties, lai tas atrodas labi vēdinātās telpās. 

3. Ierīci novietojiet tā, lai gaisa ventilatora restei nebūtu pretī papīri, aizkari, auduma gabali, plastmasa maisiņi 

utt. 

4. Ja ierīce ir saslēgta pareiza, bet tā nedarbojas sazinieties ar tehnisko servisu, lai kvalificēts meistars pārbauda. 

5. Lai izvairītos no ūdens izlīšanas no ūdens tveries, ierīci novietojiet uz līdzenas, neslīdošas virsmas. 

 
 

 

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. 

Importēts no Čehijas republikas 

 


