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Agaserv s'esforça per la privacitat i seguretat dels seus clients durant tot el procés de navegació i compra a través del lloc. Les dades de registre de clients no es venen, es comparteixen o es revelen a tercers, llevat que aquesta informació sigui necessària per al procés de lliurament, recollida o participació en
promocions sol·licitades pels clients. Les seves dades personals són una part important de la seva comanda per arribar amb seguretat al seu domicili, d'acord amb el nostre termini de lliurament. Els canvis en la nostra política de privacitat estaran degudament informats en aquest espai. Brastemp 403 litres frigorífic
manual amb barra intel·ligent - BRM48 Llegiu les instruccions de seguretat per a la nevera tentatly. És important reduir el risc d'obsolescència, xoc elèctric o trauma del dia a dia. També en aquest tema: Com renunciar a un producte antic. Feu clic aquí Tens mercaderies a casa. És hora d'instal·lar la nevera. Seguiu la
informació següent: Què fer abans d'encendre la nevera Instal·lació elèctrica - requisits Ubicació de la instal·lació - requisits Distàncies al voltant de la nevera En un peu estabilitzador Com moure la nevera Feu clic aquí Descobreix els compartiments i components de la nevera. Identificació de peces i compartiments de
la nevera Descripció dels components i compartiments de la nevera Sistema de lliure gelades i flux de vent Compartiment congelador Congelador de caixa corredissa Badia de bar intel·ligent Compartiment bols de neu Sistema de gel intel·ligent Compartiment fred extra El dispensador de menta interior Prestatge
corredissa de vidre Caixa polivalent Caixa de verdures Porta ous d'escombraries Separador d'ampolles Especificacions La mida de la nevera Capacitat bruta i neta Congelació Pes màxim dels components Feu clic aquí Coneixement del tauler de control Conèixer les funcions de la nevera Com ajustar la temperatura de
la nevera i el congelador Emmagatzematge de begudes i aliments Feu clic aquí Característiques de la barra intel·ligent Congelador Turbo Функция Funció de partit Funció de contractació Funció de vacances Turbo gel Advertència de gel petit Advertiment de portes obertes Feu clic aquí Què fer amb la nevera durant els
viatges i llargues absències Quant a difamar la safata Neteja general de la nevera Com canviar un llum Feu clic aquí Abans de trucar a Ajuda Tècnica, si us plau, registreu-vos per a una comprovació prèvia. Taula amb possibles causes i solucions als problemes Els sorolls es consideren normals Feu clic aquí Veure
altres models de la nevera brastemp - Manual de funcionament - Aquí
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