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Gaisa attīrītājs 

Airvax 

Lietošanas instrukcija 

 

Pirms uzsāciet lietot iekārtu, obligāti izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākām 

atsaucēm.Ja iekārtu lietosiet neatbilstoši lietošanas pamācībā aprakstītajam, garantijas periods 

automātiski tiek anulēts. 

 

Paldies, ka izvēlējāties MEACO produktu. Mēs to augsti novērtējam. 
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Gaisa attīrītāja apraksts 

 
Gaisa ieplūde 

Augšējais vāks 

Filtrs(SEFF) 

Tālvadības pults 
sensors 

Gaisa izplūde 

Filta piesārņojuma 
novērošanas atvere 

El. savien.  
vieta  

Vadības poga 

Tālvadības 
pults 

Litija baterija 
(CR2025) 

Adapteris (1.0 A) 
AC 110-240V/DC12V AC-DC 

Instrukcija 

Atveriet kasti un uzmanīgi 
izņemiet AIRVAX 

Novietojiet Airvax uz līdzenas 
virsmas, nost no šķēršļiem 

Atveriet baterijas nodalījumu 
kā parādīts zīmējumā 

Ievietojiet bateriju ar 
negatīvo pusi (-)uz leju 

Aizveriet baterijas 
nodalījumu 

Ieslēdziet AIRVAX izmantojot tālvadības 
pulti vai IESLĒGTS/IZSLĒGTS vabības 

pogu. 
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Drošības prasības 

 

IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS UZMANĪGI PIRMS SĀCIET LIETOT IEKĀRTU! 

 
UZMANĪBU- Šo iekārtu ir paredzēts lietot tikai mājas apstākļos. Jebkāda cita izmantošana netiek 
rekomendēta no ražotāja puses un var radīt ugunsgrēku, īssavienojumus vai citus bojājumus lietotājam 
vai īpašumam. 
Kad lietojiet elektro iekārtu, pamata drošības prasības vienmēr ir jāievēro: 
 
1. Nelietojiet iekārtu ar bojātu vadu vai kontaktu, pēc tās darbības traucējumiem, vai ja tā ir nomesta vai 

sabojāta kaut kā. Atgriežiet pirkšanas vietā ekspertīzei un bojājumu novēršanai. 

2. Šo iekārtu vienmēr jātur ar skatu uz augšu, lai izvairītos no kādiem bojājumiem. Novietojiet iekārtu uz 

taisnas un stabilas virsmas. 

3. Pārbaudiet mājās elektrības spriegumu, lai tas sakrīt ar iekārtas vajadzīgo, pirms to sāciet lietot. 

4. Lietojiet šo iekārtu pie apkārtējās temperatūras diapazonā no  -10 līdz 70 °C. 

5. Pārliecinieties, ka visas gaisa ieejas un izejas nav bloķētas vai aizklātas. Auduma materiāli var palikt 

netīri, ja tie atrodas pārāk tuvu no gaisa attīrītāja. 

6. Iekārtu novietojiet vismaz 2 metru attālumā no citām iekārtām, kas ģenerē elektriskos viļņus, tādām 

kā televizori, radio, lai izvairītos no elektroniskās interferences. 

7. Nekad nepārvietojiet gaisa attīrītāju, turot aiz augšējā vāka. 

8. Nekad nelieciet nekādus priekšmetus uz iekārtas augšējā vāka un neapklājiet ar jebkāda veida 

materiālu, kamēr iekārta darbojas. 

9. Šis produkts ir paredzēts lietošanai TIKAI mājsaimniecībās un mazos ofisos. Nav paredzēts lietošanai 

komerciāliem, industriāliem mērķiem vai ārpus telpām. 

10. Lai izvairītos no īssavienojumiem, neiemērkt iekārtu, vadu vai kontaktu ūdenī, neapšļakstīt ar 
jebkādiem šķidrumiem. 
11. Nekad neatvienojiet iekārtu no elektrības ieriekš neizslēdzot to ar slēdzi IESLĒGTS/IZSLĒGTS vai 

izmantojot tālvadības pulti, jo tas var bojāt iekārtu. 

12. Vienmēr atvienojiet iekārtu no elektrības, kad to nelietojiet vai pārvietojiet. Lai atvienotu, satveriet 

kontaktdakšu un velciet arā no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz iekārtas vada. 

13. Nekad nelietojiet iekārtu vietās, kur ir sastopamas gaisā eļļas izstrādājumi, piemēram cepameļļa, jo 

tas var novest pie iekārtas korpusa saspēgāšanas. 

14. Regulāra pieskatīšana nepieciešama, ja iekārtu lietojiet tuvu maziem bērniem vai mājdzīvniekiem. 

15. Nenovietojiet iekārtas vadu zem paklājiem. Vadu novietojiet tā, lai neviens nejauši nepakluptu virs 

tā. 

16. Nekad nelietojiet un neglabājiet iekārtu tiešos saules staros. 

17. Lai salabotu iekārtu, nododiet to kvalificētam servisa inžinierim. Remonti, ko veikuši nekvalificēti 

speciālisti var novest pie iekārtas bojājumiem, ievainojumiem īpašniekiem vai īpašumam un automātiski 

dzēš ražotāja garantiju. 

18. Cik iespējams, izvairieties no pagarinātāju lietošanas, jo tie var pārkarst un radīt ugunsgrēka riskus. 

Pagarinātāju lietojiet tikai tajos gadījumos, kad esiet pārliecinājušies, ka tas ir perfektā darba kārtībā. 

19. Nemēģiniet mazgāt filtru lietojot ūdeni, jo tas sabojās filtru un krietni samazinās tā gaisa attīrīšanas 

spējas. 
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Iekārtas vadība 

 

 

Novietojiet gaisa attīrītāju uz taisnas virsmas drošā attālumā no visa, kas varētu bloķēt iekārtas gaisa 

plūsmu. 

 

Iekārtas vadība, izmantojot pogas, kas atrodas uz gaisa attīrītāja korpusa . 

 

Pogas klikšķis Režīms Rezultāts 

Vienu reizi Normāls režīms Gaisa attīrītājs ieslēgts, darbojas normālā ventilatora režīmā.  

Divas reizes Augsts režīms Gaisa attīrītāja ventilators darbojas maksimālājā vent. režīmā. 

Trīs reizes Kluss režīms Gaisa attīrītāja ventilators darbojas klusajā vent. režīmā. 

Četras reizes Izslēgšana Gaisa attīrītājs izslēgsies. 

 

Iekārtas vadība, izmantojot tālvadības pulti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESLĒGTS/IZSLĒGTS – Viens pieskāriens ieslēgs iekārtu, otrs pieskāriens izslēgs 
iekārtu. 

Augsts režīms – iekārtas ventilators darbosies augstā režīmā. 

Normāls režīms – iekārtas ventilators darbosies normālā režīmā. 

Kluss režīms – iekārtas ventilators darbosies klusā režīmā. 



5 
 

Filtra vadlīnijas un tīrīšana 

 

Nenogaršojiet filtru, neostiet to un izvairieties no filtra nonākšanas kontaktā ar Jūsu ādu. 
 

NEMAZGĀJIET FILTRU! Tā vietā tīriet to ar putekļu sūcēju ievērojot instrukcijas, kas aprakstītas zemāk. 
 

Lai izvairītos no putekļu un traipu veidošanās uz Airvax iekārtas, tīriet to cik bieži nepieciešams, 

izmantojot mīkstu, sausu lupatu. Noturīgākiem traipiem, izmatojiet mīkstu lupatu, kas ir samitrināta ar 

siltu ūdeni un liekais mitrums ir nospiests. 
 

Neizmantojiet neko citu, kā tikai viegli mitru mīkstu lupatu, lai tīrītu Airvax korpusu. 
 

Saglabājiet Airvax sausu un turiet prom no palielināta mitruma. 
 

    

Ja filtrs liekas netīrs caur 
novērošanas atveri, tad Jūs 
variet to iztīrīt. 

Izslēdziet iekārtu un 
atvienojiet no elektrības 
savienojuma. 

Atveriet Airvax, pagriežot 
vāku virzienā, kā attēlots 
ar bultām. 

Izmantojiet putekļu sūcēju, 
lai savāktu daļiņas no 
augšējā filtra. 

  Filtra mainīšanas grafiks. 
 
SEFF filtru, kas atrodas Airvax var izmantot atkārtoti pēc 
iztīrīšanas ar putekļu sūcēju. Šo procesu var atkārtot 
neskaitāmas reizes, bet ar laiku filtrs nolietosies un to 
vajadzēs nomainīt. Šo nomaiņu jāveic vismaz reizi 3 
gados. 

Atlieciet atpakaļ vāku un 
grieziet, kamēr tas ir 
pilnībā aizvērts. 

Pievienojiet iekārtu atpakaļ 
elektrībai un variet slēgt 
iekšā. 

 

Nekad nelietojiet iekārtu bez filtra! 
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Iekārtas uzglabāšana 

Ja iekārtu iekārtu nelietosiet ilgāku laiku, izdariet sekojošas darbības: 

1. Atvienojieti iekārtu no kontaktligzdas. 

2. Iztīriet gaisa filtru. 

3. Glabājiet iekārtu vietā brīvā no putekļiem, prom no tiešiem saules stariem, labākajā gadījumā 

iepakotu plastmasas maisiņā. 
 

 

Problēmas un risinājumi 

Problēma Cēlonis Risinājums 

Iekārta nestrādā Iekārta nav pievienota elektrībai. Ievietot kontaktdakšu kontaktligzdā. 

Tālvadības pults 

nedarbojas. 

Baterija ir izlādējusies. Nomainiet litija bateriju (CR2025) 

Iekārtas darbības troksnis 

ir skaļš. 

Filtrs ir nobloķējies ar daļiņām. Iztīriet filtru. 

 

 

Tehniskā specifikācija 

Modelis Meaco Airvax 33x2 gaisa attīrītājs 

Barošana Ieejošā: AC 100~240V / 50~60HZ 

Izejošā: DC 12V / 1.0A 

Ventilatora režīmi Maksimālais Vidējais Zemais 

Enerģijas patēriņš 5,1W 3,9W 2,9W 

Gaisa plūsma (m3/min) 31,4 24,4 16,1 

Platībai līdz 25m2 

Elektrības vada garums 1,8m 

Izmēri 177 x 177 x 292mm 

Svars 1,7kg 

 

 

 

Šis simbols norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā 

ES. Lai nenodarītu kaitējumu videi un cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu 

apglabāšana, pārstrādāt tos atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu otrreizējo 

izmantošanu. Lai atgrieztu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet  savākšanas sistēmu, vai 

sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci. Tur, produktu nodos drošai pārstrādei. 


