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HOIATUS
 

Enne kasutamist

danger

Pistik peab tugevasti 
pistikupesas olema.
Vastasel juhul võib 
tekkida elektrilöök, 
ülekuumenemine või 
tulekahju.

Töötamise ajal ei tohi 
pistikut välja tõmmata.
Elektrilöögi- või 
tulekahjuoht.

Ärge jätkake juhet ega 
kasutage pikendust.
Ülekuumenemise- või 
tulekahjuoht.

Ärge kasutage pikki 
juhtmeid ega jagage 
pistikupesa teiste 
elektriseadmetega.
Elektrilöögi- ja 
tulekahjuoht.

Ärge puudutage 
õhukonditsioneeri märgade 
kätega.
Elektrilöögioht.

Ärge sisestage kätt ega 
muid esemeid õhu 
haardeavasse ega 
väljaviskeavadesse. See on 
ohtlik.

Ärge laske külma õhku 
endale peale puhuda.
Selle tagajärjel võib teie 
tervis halveneda või mõni 
haigus tekkida.

Kui tunnete põlemislõhna 
või tekib suits, lülitage 
palun toiteallikas välja ja 
võtke ühendust 
paigaldajaga.

Ärge püüdke 
õhukonditsioneeri ise 
parandada.
Võite põhjustada 
täiendavaid rikkeid.
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Vooluringis peab olema 
piisavalt võimas 
rikkevoolukaitse ja 
koormusautomaat.

Kui te õhukonditsioneeri 
pikemat aega ei kasuta, 
tõmmake pistik seinast välja.

Puhastamiseks pange seade 
seisma ja lülitage 
toiteallikas välja.
Vahetevahel tekib 
elektrilöögioht.

Pistiku eemaldamisel 
pistikupesast ärge 
tõmmake juhtmest. 
Tulekahjuoht.

Ärge paigutage küttekeha 
õhukonditsioneeri 
lähedale.
Õhukonditsioneerist tulev 
õhuvool võib küttekeha 
mõjutada.

Hoidke süttivad aerosoolid 
seadmest eemal.
Need võivad süttida.

Palun kontrollige, kas 
paigaldatud alus on 
piisavalt tugev.
Kukkudes võib seade 
vigastuse põhjustada.

Välisseadme peale mitte 
astuda.
Võte alla kukkuda ja ennast 
vigastada.

Ärge blokeerige sise- ja 
välisseadme õhu 
sissevooluavasid ja 
väljavooluavasid. See 
vähendab võimsust ja võib 
rikke põhjustada.
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Osade nimetused ja funktsioonid
Siseseade Louver 

Välisseade

Pealispind Displei  

Korpus

Lüliti

õhuavade võre

Siseseade

automaatrežiimi lüliti  

Pistik

Kaugjuhtimispult 

Ühendustoru ja
juhe

Kontrolllüliti

Äravoolu voolik

Õhk sisse

Õhk välja

Õhk sisse

Õhk välja

Õhu väljalasekeava 
kate

Välisseade



遥控器各按键的名称及作用
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Kaugjuhtimispuldi klahvid ja nende kasutamine

SEES/VÄLJAS klahv
ON/OFF

Kaugjuhtimispult

Signaali edastaja

AUTO - AUTOMAATNE
COOL - JAHUTAMINE
DRY - KUIVATUS

FAN - VENTILAATOR

Vältige kaugjuhtimispuldi kukkumist ja loopimist; Vältige vedelike sattumist kaug- 
Märkus: Veenduge, et vastuvõtja ja kaugjuhtimispuldi signaali vahel ei oleks takistusi;

Keskmine

juhtimispuldile; Ärge jätke kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse ja kuumuse kätte.

● Iga kord, kui vajutate klahvile, muudab  
seade tööreziimi järgnevalt: Auto - Cool -  

TÖÖREZIIMI klahv
MODE

Dry - Fan - Heat - Auto. AUTO tööreziim 

on valitud vaikimisi ning temperatuuri ei näi- 
data; Soojendamise reziimis on algne

● Klahvile vajutades sisenete või väljute 
olekusse SLEEP. Kui seade sisse lülitada, siis

SÄÄSTUREZIIMI klahv
SLEEP

vaikimisi on SLEEP väljas. Kui seade välja
lülitada, SLEEP-funktsioon tühistatakse.
Peale SLEEP-funktsiooni seadistamist
kuvatakse ekraanile SLEEP. Selles reziimis
saab taimerit muuta. FAN- ja AUTO-reziimis
ei saa SLEEP-funktsiooni sätestada.

● Klahvile vajutades saab muuta ventilaatori
kiirust allpool näidatud järjekorras. Peale

VENTILAATORI klahv
FAN

sisse lülitamist valitakse vaikimisi AUTO-
reziim. Puhumise reziimis saab valida
ainult madala kiiruse.

Madal

Suur

● Klahvile vajutades saab seadistada kella. Si-
gnaal       hakkab ekraanil vilkuma. 5 sek.

KELL klahv
CLOCK

jooksul saab muuta väärtust kasutades
klahve + ja - ; pidevalt vajutades klahvile,
2 sekundiks poole sekundiliste vahedega,
saab muuta minutite väärtust kümne ühiku
kaupa. Vajutage kinnitamiseks kella klahvile kui
olete saanud sobiva väärtuse, ekraanile kuva-
takse     , mis tähendab, et tegevus on 
edukalt lõpetatud. Peale seadme vooluvõrku
ühendamist on kell vaikimisi 12:00 ning
signaal           kuvatakse ekraanile. Kui seal

kellaaega. Vastasel juhul on ekraanile
kuvatud taimeri aeg.

on           , siis ekraanil olev aeg tähistab

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

● Sellele klahvile vajutades käivitate
ruumis asuva seadme. Järgmisel vaju- 
tusel lülitub seade välja. Säästureziim 
katkestatakse, kui seade välja lülitada.

(ainult jahutus-soojendus seadmel)
HEAT - SOOJENDAMINE

temperatuur  28℃ ; Tei-
stes on algtemperatuur   25℃ .

(
o
F)82

(
o
F)77



5

Kaugjuhtimispult

mõned selle puldi klahvid ei ole saadaval ja neid alljärgnevalt ei kirjeldata.
Kaugjuhtimispult on universaalne ja seda võib erinevate seadmetega kasutada, 

● Klahvile vajutades saab lülitada sisse-
välja puhumise funktsiooni. COOL- ja DRY

PUHUMINE klahv
BLOW

reziimis seda klahvi vajutades käivitate 
 puhumise reziimi ja ekraanile kuvatakse
BLOW; uuesti vajutades lülitatakse puhu- 
mise reziim välja ja ekraanilt kaob märge. 
Seadme käivitamisel on vaikimisi puhumi-  
ne välja lülitatud. ON/OFF klahvile vaju-  
tades ja muutes tööreziimi COOL või DRY 
peale, jääb puhumise funktsioon vastavalt 
seadistusele. Kui seade on välja lülitatud,
saab puhumise funktsiooni katkestada. Seda 
funktsioonei ei saa kasutada automaatse
tööreziimi korral ning ekraanile ei kuvata
BLOW märki.

● COOL- ja HEAT reziimis vajutades antud
klahvile saab käivitada TURBO-funktsiooni.

TURBO klahv
TURBO

Peale käivitamist kuvatakse ekraanile märk
TURBO. TURBO-funktsioon katkestatakse
koheselt, kui vahetatakse tööreziimi või  
ventilaatori kiirust.

●  Klahvile vajutades saate valida LIGHT ON
(valgus sees) või -OFF (valgus väljas).

VALGUS klahv
LIGHT

Seadme käivitamisel on valgus sees.

● Temperatuuri määramisel suurendatakse
väärtust. Vajutades sellele klahvile saab tem-

+ klahv
+

peratuuri väärtust suurendada, pidevalt
vajutades ja hoides 2 sek. suureneb 
väärtus kiiremini kuni klahvi lahti laskmiseni. 
Sel ajal on ekraanile kuvatud kogu aeg    ℃
(
o
F) signaal. Temperatuuri ei saa muuta

Automaatses tööreziimis, kuid temp-
eratuuri muutmist on võimalik panna 
ootele selle klahvi abil. 
Temperatuuriseadete vahemik on 16-30
kraadi; Fahrenheit puhul on vahemik 
61-86 kraadi. 

● Temperatuuri määramisel vähendatakse 
väärtust. Vajutades sellele klahvile saab tem-  

- klahv
-

peratuuri väärtust vähendada, pidevalt 
vajutades ja hoides 2 sek. väheneb
väärtus kiiremini kuni klahvi lahti laskmiseni.  
Sel ajal on ekraanile kuvatud kogu aeg    ℃
(
o
F)  signaal. Temperatuuri ei saa muuta 

Automaatses tööreziimis, kuid tempe-
ratuuri muutmist on võimalik panna
ootele selle klahvi abil. 

Kaugjuhtimispuldi klahvid ja nende kasutamine

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
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● Vajutades sellele klahvile saab muuta õhu-  

suunaja asendit järgnevalt:

OFF

See kaugjuhtimispult on universaalne. Kui
ekraanile kuvatakse järgnevad võimalused,
siis õhusuunaja reziim ei muutu.

Kui õhusuunaja laba on jäänud seisma ühes
asendis edasi-tagasi liikumisel, siis laba uuesti
liikumiseks tuleb muuta reziimi.

näitab, et õhusuunaja laba liigub viies erine- 
vas asendis edasi-tagasi nagu näha juures-
olevalt pildilt.

ÕHUSUUNAJA klahv

TIMER ON
TAIMER ON klahv
Taimer On seadistamine: Signaal “ON” 
hakkab vilkuma ja        kaob ekraanilt. 
Ekraanil olevad numbrid muutuvad taimeri 
väärtusteks. 5 sekundi jooksul saab alustada 
väärtuste muutmist klahvide ＋ ja － abil.
Väärtuste suurendamine või vähendamine
toimub 1 minuti väärtusega. Hoides all
kauem kui 2 sekundit vastavaid klahve 
＋ või －, muutub väärtus kiiremini. 2.5 sek
all hoidmisel muutub väärtus kümne minuti 
suuruse intervalliga ning selliselt saab väär-
tust suurendada või vähendada kiiremini. 
Kui soovitud väärtused on paigas, tuleb
5 sek. jooksul vajutada Taimeri nupule, et
kinnitada soovitud väärtus. Kui aeg on kinni- 
tatud, siis uuesti klahvile vajutamisel Taimer
tühistatakse. Enne Taimeri seadistamist 
tuleb kell õigeks panna. 
 
  
 

TAIMER OFF  klahv

●Klahvile vajutades sisenetakse Taimer
OFF reziimi, antud juhul hakkab vilkuma
TIMER OFF ikoon. 
Antud funktsiooni seadistamine käib

TIMER OFF

sama moodi nagu Taimer ON puhul.

●

Kaugjuhtimispult

mõned selle puldi klahvid ei ole saadaval ja neid alljärgnevalt ei kirjeldata.
Kaugjuhtimispult on universaalne ja seda võib erinevate seadmetega kasutada,

Kaugjuhtimispuldi klahvid ja nende kasutamine

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
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1. Pärast toiteallika sisselülitamist vajuta ON/OFF-klahvile, seade hakkab 
tööle. (NB: Seadme sisselülitamisel õhuavade võre on automaatselt kinni.)

2. Vajutage MODE-klahvi, valige sobiv tööreziim või vajutage programmi 
 otse sisenemiseks COOL- või HEAT-reziimile.

3. Vajutades + või - klahvile sätestage soovitud temperatuur. (AUTO-reziimis 
ei ole vaja temperatuuri sätestada)

4. Vajutades FAN-klahvi, sätestage ventilaatori kiirus. Valida saab AUTO FAN 
(automaatne), LOW (madal), MID (keskmine) või HIGH (suur).

5. Vajutage      -klahvile ning valige õhusuunaja liikumise reziim.

1. Vajutage SLEEP-klahvi ja sätestage säästureziim.

2. Vajutage TIMER ON ja TIMER OFF klahvi ning sätestage soovitud aeg 

3. Vajutage LIGHT-klahvi ja kontrollige seadmeid, näidikute sisse- ja välja- 

lülitamist.(see funktsioon ei ole mõnedes seadmetes saadaval) 

4. Vajutage TURBO-klahvi ja saate TURBO ON/OFF funktsiooni seada.

TIMER ON või TIMER OFF jaoks.

        Kasutusjuhend - üldkäsitlus

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

       Kasutusjuhend - lisavõimalused

★
Seda funktsiooni kasutatakse pärast seadme välja lülitamist, et kuivatada siseseadme

BLOW-funktsioon

aurustist tulevat niiskust ja vältida hallitamist.

1. BLOW ON-reziim on seadistatud: Pärast sedme välja lülitamist ON/OFF klahvi abil, jätkab
sisemine ventilaator oma tööd umbes 10 minutit madalal kiirusel. Kui soovite venti-

   laatorit varem kinni panna vajutage BLOW-klahvile, mille järel ventilaator seiskub.
2. BLOW OFF-reziim on seadistatud: Pärast seadme välja lülitamist ON/OFF klahvi abil,
  jääb seade täielikult seisma.

Sissejuhatus - erifunktsioonid

Kui valite AUTO-reziimi, siis kaugjuhtimispuldi LCD displei seadetemperatuuri ei näita, 

toatemperatuuri alusel valib seade automaatselt keskkonda sobiva tööreziimi, ilma et

 kasutaja peaks ise valima.

TURBO-funktsioon

Seda funktsiooni kasutades töötab seadme ventilaator ülikiirel tööreziimil, et saavutada
soovitud temperatuuri maksimaalselt lühikese aja jooksul.

★

★

AUTO-reziim
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Klahvide + ja - vajutamisel saab klaviatuuri lahti või lukku panna; seadme lukustamisel ku-
vatakse ekraanile
bol vilkuma kolm korda. Kui seade on lukust lahti, siis tabaluku kujutis kaob ekraanilt.

1. Vajutage õhusuunaja klahvile pidevalt kauem kui 2 sekundit, õhusuunaja hakkab liikuma 
üles ja alla ning lastes vabaks klahvi, õhusuunaja peatab oma töö ning õhusuunaja laba jääb 
püsima liikumise hetkel olnud positsioonile.

2. Üles-alla liikumise reziimis, kui funktsiooni staatus muudetakse OFF ->        ning vajutades
klahvile, peale 2 sek.      staatus muutub OFF asendisse automaatselt. Uuesti vajutades
klahvile 2 sek. jooksul hakkab õhusuunaja liikumine olema sõltuv eespool nimetatud reziimist. 

Celsius ja Fahrenheit kraadide vahetamine
Seadme seiskumisel vajutage samaaegselt klahvidele + ja - , et valida ℃ ja �H vahel.

See näitab: Seade on kaugjuhtimispuldist käivitatud ja sulatamise funktsioonis ning kui 
seade lulitatakse välja kaugjuhtimispuldi abil, ei lõpeta seade sulatamise reziimi enne kui
protsess on lõpetatud; kui muudetakse tööreziimi, siis seade ei muuda seda enne kui sula- 
tamise protsess on läbitud.

Antud funktsioon on sees või väljas: Juhul kui seade on väljas, vajuta MODE ja BLOW klahve
samaaegselt sisenemaks või katkestamaks seda funktsiooni. Kui seade on sulatamise reziimis,
siis kaugjuhtimispuldi ekraanile kuvatakse märge H1. Kui seade lülitatakse HEAT-reziimile,
siis H1 vilgub 5 sek. ning sel ajal vajutage + ja - klahve, H1 märge kaob ekraanilt ning
ekraanile kuvatakse temperatuuri seadistamine.
Pärast kaugjuhtimispuldi sisse lülitamist on sulatamise funktsioon vaikimisi välja lülitatud.

★

★

★

★

Õhusuunaja üles-alla liikumine

LUKK-funktsioon

Uus funktsioon - sulatamine

        kujutis ning mistahes klahvile vajutades hakkab ekraanil antud süm-

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

★

●

●

●

●

●

Ärge kasutage vanu või teist tuupi patareisid, kuna selle tagajärjeks  

Kui te kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasuta, võtke patareid välja,
võib olla rike kaugjuhtimispuldi töös.

et vältida leket, mis kaugjuhtimisipuldi ära võib rikkuda.
 
Kasutage kaugjuhtimispulti õiges töövahemikus.
Kaugjuhtimispulti tuleb hoida TV või stereosüsteemidest vähemalt 1m kaugusel.

Kui kaugjuhtimispult korralikult ei tööta, võtke patareid välja, sisestage 30 sek. 
 jooksul uuesti ja kui siis ka ei tööta, vahetage patareid uute vastu välja.

Patareide 
vahetamise skeem

PANE TÄHELE:

Patareide vahetamine, muud nõuanded

Tagumine kaas
1.Eemaldage tagumine kaas ning võtke vanad patareid välja, 

asendage vanad uutega (jälgige, et +/- poolused oleks õigesti).

 Kaugjuhtimispuldis on kasutusel 2 AAA 1.5V tüüpi patareid.

 2.Pange puldi tagumine kaas tagasi.
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Parimad kasutusmeetodid: 

Reguleerige 
toatemperatuuri. 

Liiga jahe õhk on 
teie tervisele 

kahjulik

Tõmmake pistik välja, 
kui seadet pikemat aega 

ei kasutata.

Puhastage õhufiltrit 
korralikult ja 

hooldage õhupuhastit 
hoolikalt.

Vältige otsest 
päikesevalgust ja 

jahedat õhku 

Võtke patareid välja, kui 
kaugjuhtimispulti 

pikemat aega ei kasuta.
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Valige sobiv temperatuur. See välistab  
elektriraiskamist. 

Õhu voolusuunda saab täpselt reguleerida.
Õhuava võre suunda saab kütmise ajal allapoole 
ja jahutamise ajal ülespoole suunata. 

Ärge hoidke konditsioneeri töötamise ajal aknaid 
ja uksi kaua lahti.See vähendab õhukonditsioneeri
töö võimsust.

Vältige vee pritsimist õhukonditsioneerile,  
sellega võib kaasneda elektrilöök ja rike.

Õhukonditsioneeri peab kasutama stabiilses
pingevahemikus 185 - 264V 1ph.  Vastasel 
juhul kompressor vibreerib tugevasti ja 
kahjustab jahutussüsteemi.

Ärge suunake õhuvoolu otse loomade ja taimede
peale. See võib neile halvasti mõjuda.

Maandus peab olema ühendatud. Ärge 
ühendage maandusjuhet gaasi-või veetorude-, 
piksevarraste- või telefonimaanduse külge.

Ärge kasutage õhukonditsioneeri muudel 
eesmärkidel nagu riiete kuivatamine, toidu 
säilitamine, jne.

NÕUANDED KASUTAJALE

50Hz
220-240V~

Hoidke tuba 
väliskeskkon-

nast
 5 °C võrra 

jahedam
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Õhufiltrite puhastamine (Soovitav kord kolme nädala tagant)

Avage paneel, hoidke ja tõstke kergelt õhufiltri 
sakki, seejärel võtke välja.     

Puhastamine

TÄHELEPANU:
Filtrite pesuvesi ei tohi olla kuumem kui  45 °C,
kuna võib  deformatsiooni ja luitumist põhjustada. 

Õhufilter

Ava

Võtke lahti pealispaneel ja puhastage

1. 

2.  Asetage paneel tagasi
  Pange pealispaneel peale tagasi ja kinnitage.

Puhastamine ja hooldamine

Enne õhukonditsioneeri puhastamist, lülitage toiteallikas välja ja tõmmake 
pistik seinast välja.
Sise- ja välisseadme puhastamisel ärge pihustage seadme peale vett.
Pühkige seadet kuiva pehme lapiga, lappi võib kergelt vee või puhastusvahendiga
niisutada.

ETTEVAATUST

Ärge eemaldage pealispaneeli, sellega rikute LCD sidesüsteemi. 
(Seda võivad teha ainult vastava eriala inimesed). 

Paneeli avamiseks tõmmake seda noolte suunas, 
avasid võite puhastada tolmuimeja või niiske lapiga 
(ärge puudutage niiske lapiga elektroonilisi kompo-
nente , kuivatage pehme kuiva lapiga. 

Filtrite külge jäänud tolmu 
eemaldamiseks võite kasutada tolmuimejat või 
neid veega pesta ja varjulises kohas kuivatada.
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Hooldage pärast kasutamist

Puhastage filtrid ja muud osad.
Lülitage toiteallikas välja.
Puhastage välisseade tolmust.
Värvige välisseadme roostes kohad üle.

Kasutamiseks ettevalmistamine

Veenduge, et õhusissevõtu- ja väljalaskeavad
oleksid vabad.
Kontrollige, kas maandusjuhe on korralikult 
ühendatud..
Vajadusel vahetage filtrid.

4. Ühendage toiteallikas vähemalt kuus tundi enne
    tegeliku kasutamise algust. Siis käivitub seade
    sujuvalt.

Eemaldage õhufiltrid (Vt "Õhufiltrite puhastamine" esimest sammu) 

Vahetage õhupuhasti Eemaldage
puhastusfiltrite pakkekott ja paigaldage 
uued filtrid filtriraamile.

Taaspaigaldage filtrid (Vt "Filtrite puhastamine" kolmandat sammu)

Taaspaigaldage filtrid
Taaspaigaldage filtrid nii, et märgistus "ESIOSA"
jääks ettepoole.

Tähelepanu: olge ettevaatlik, et ribid
 vigastust ei tekitaks

Õhupuhasti

Soovitav teha üks kord  kuue kuu jooksul, vahetatavad filtrid on saadaval teeninduskeskuses.
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Rikke ilmnemisel kontrollige enne teeniduskeskusesse pöördumist järgmiselt.

Ilming Veaotsing
 

Kui õhukonditsioneer on välja lülitatud, siis ei 
hakka ta enne kolme minutit möödumist tööle.

See tuleneb õhukonditsioneeri kogunenud lõhnadest. 

See on seadme sees voolav jahutusvedelik.

Kuna külm tuul jahutab kiiresti toa õhku, siis  
sarnaneb see udule.

See tuleneb plastiku deformeerumisest, mis on  
erinevatest temperatuuridest tingitud.

Kas voolu on?
Kas juhtmed on lahti?
Kas rikkevoolukaitse on rakendunud?
Kas pinge on kõrgem kui 264V või madalam 
kui 185V?
Kas TAIMER on sees?

Kas sätestatud temperatuur on sobiv?
Kas õhu sissevoolu- või väljavooluava on
takistatud?
Kas õhufiltrid on mustad?
Kas siseseadme ventilaator on sätestatud 
madalale kiirusele?
Kas ruumis on mõni teine küttekeha?

Kas kaugjuhtimispult on siseseadmest efektiivsel 
kaugusel?
Vahetage kaugjuhtimispuldi tühjad patareid.
Kas kaugjuhtimispuldi ja signaalivastuvõtja 
vahel ei ole takistusi?

Veaotsing

Waiting

OFF

Siseseade ei hakka 
kohe tööle, kui 
konditsioneer 
käivitada.

Pärast käivitamist 
tuleb väljalaske 
avast imelikku 
lõhna. 

Töö ajal on kuulda 
vee voolamist.

Jahutamise ajal 
eraldub veeaur.

Seadme käivita-
misel ja peatamisel 
kostuvad seadme 
seest kriuksuvad 
helid.

Õhukonditsioneer 
ei hakka tööle.

Jahutus (Kütmine) 
ei ole efektiivne.

Juhtmeta kaugjuh-
timispult ei tööta.
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Lõpetage viivitamatult seadme kasutamine ja lülitage seade välja ning võtke ühendust 
paigaldajaga järgmistel juhtudel.

Kasutamise ajal on kuulda imelikku müra. 

Juhe või lüliti on katki.

Vee või muu vedeliku sattumine konditsioneeri peale.

Elektrijuhtmed ja pistik on väga tulised.

Õhu väljalaskeavadest tuleb kasutamise ajal ebameeldivat lõhna.



Nõuanded kasutajale                                                                               10

Puhastamine ja hooldamine                                                                  11

Veaotsing                                                                                                   13

 

  

  

 

Vaata paigaldusjuhendit

 

SISUKORD

Täname sel le  eest ,  e t  osts i te  meie f i rma õhukondi ts ioneer i ,  pa lun hoidke käesolev 
kasutus juhend edaspid iseks kasutamiseks a l les.

Nõuanded enne kasutamist                                                                   1

Osade nimetused ja funktsioonid                                                              3

Nimetus ja funktsioon - Kaugjuhtimispult                                       4           

Klahvid ja nende kasutamine

DRY režiimil kasutamine

TAIMER reži imi l  kasutamine  

SLEEP režiimil kasutamine

Patareide vahetamine                                                                       8
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Taimeri kasutamine                                                                            6  

Parimad kasutusmeetodid                                                                     9
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AUTO rež i imi l  kasutamine  


	AlpicAir_est_01.pdf
	AlpicAir_est_02.pdf
	AlpicAir_est_03.pdf
	AlpicAir_est_04.pdf
	AlpicAir_est_05.pdf
	AlpicAir_est_06.pdf
	AlpicAir_est_07.pdf
	AlpicAir_est_08.pdf
	AlpicAir_est_09.pdf
	AlpicAir_est_10.pdf
	AlpicAir_est_11.pdf
	AlpicAir_est_12.pdf
	AlpicAir_est_13.pdf
	AlpicAir_est_14.pdf
	AlpicAir_est_15.pdf
	AlpicAir_est_16.pdf
	AlpicAir_est_17.pdf
	AlpicAir_est_18.pdf
	AlpicAir_est_19.pdf
	AlpicAir_est_20.pdf



